
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat.

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk





Den dansk-tydske Krig 1864.

Udgivet af

Generalstaben.

I I .  D e l .

Kjøbenhavn.
Trykt hos J. H. Sc hul t z  

1891.



Indhold.

Første Hovedafsnit.

11te Februar—17de Marts.
Den politiske Situation ved Krigens Udbrud; maritime Foranstaltninger;

de gjensidige Operationsplaner,
Side.

Den politiske Situation......................................................................  1.
Opbringelse af fjendtlige Handelsskibe.........................................................................  2.
Foreløbig Lov om Undersøgelsesretter for opbragte, fjendtlige eller mistænkelige

Skibe.......................    3.
Eskadren i Østersøens vestlige D e l................................................................................  4.
Instrux for Eskadrechefen.....................................................................   5.
Afsendelse af Linieskibet Skjold til A ls ........................................................................... 7.
Den danske Operationsplan.............................................................................................  8.
De Allieredes Opcrationsplan..................................................................................................  9.

A. Begivenhederne i Nørrejylland samt Fredericia—Fyen.
1. 4de Division fra 11te Februar til 7de Marts.

11 te —1 7de F e b r u a r  ....................................................................................  11.
General Hegermann overtager midlertidig Befalingen over 3die Division 11.
Overkommandoen befaler en Omfordeling af Feltbatterierne................ 12.
9de Brigade besætter Koldingafsnittet....................................................... 12.
Forhandlinger med Overkommandoen angaacnde Divisionens Opgave

og Sammensætning................................................................................  13.
IL og III. Korps rykke frem til Nørrejyllands Grændse........................ 16.
8de Brigade sendes frem til Koldingafsnittet, men beordres atter til

bage til Fredericia .............................  18.
18de F e b r u a r .  F j e n d e n  b e s æ t t e r  K o l d i n g .........................................  20.

4de Divisions og 9de Brigades Stilling den 18de Februar.................... 20.
Vor Stilling ved Kolding opgives..............................................................  22.



IV

Fjenden overskrider Grændsen..................... . ..........................................  23.
Ode Brigade gaar bag Elbo D alen ..........................................................  24.
4de Division besætter Veilestillingen........................................................  24.
Fjenden rykker ikke udover Kolding......................................................  25.

10de F e b r u a r  t il  7de M a r t s ........................................................................ 25.
Forhandlinger mellem Østerrig og Preussen angaaende en eventuel

Indrykning i Jy lland ...................   25.
Krigsbegivenhederne paa fjendtlig Side...................................................  27.
4de Division i Veilestillingen; 7de Brigade og 7de Batteri ankomme

til Divisionen.......................................................................................... 28.
4de Divisions Styrke den 22de Februar................................................... 20.
4de Divisions Dislokation i Veilestillingen.................................    30.
Personalia.....................................................................................................  31.
Forberedende Foranstaltninger til Divisionens R etra ite ........................ 31.
Patrouillefægtninger........, . .  .....................................................................  33.
Affairen ved Vorbasse..................................................................................  34.
Et vestre Streifkorps dannes ....................................................................  35.
Forhandlinger med Fjenden i Anledning af Koldings Besættelse........  35.
4de Division skal afgive 7de Regiment..........................................   37.
Divisionens mangelfulde Tilstand..............................................................  37.

Side.

II. Fredericia—Fyen fra kort for Krigens Udbrud indtil 7de Marts.

F r a  ko r t  før  Kr i gens  Ud b r u d  i ndt i l  D a n n e v i r k e s t i l l i n g e n s  Op 
g i v e l s e  ......................................................................................    30.

Fæstningens Tilstand ved Krigens U dbrud.............................................  30.
General Lunding henstiller til Ministeriet, at Fæstningen rømmes----  40.
Ministeriet svarer undvigende .. .............. ................................................  41.
Arbeiderne ved Fredericia paabegyndes................................................... 41.
General Lundings Fordringer med Hensyn til Fæstningens Personel. . 43.

6te  —1 8de F e b r u a r ..................................................  ......................................  44.
General Lunding modtager Efterretning om Tilbagetoget fra Danne-

virkestillingen.......................   44.
Fæstningens Tilstand i Midten af F eb ru ar ............................... ............  45.
Den artilleristiske Armering af Fredericia............................................... 46.

10de  F e b r u a r  til  7de Ma r t s  ........................................................................  47.
Forpoststillingen foran Fredericia.........................    47.
3die Divisions Overførelse fortsættes......................................................... 47.
Ny Forpoststilling foran Fredericia..........................................................  48.
Forsvaret af F y e n ........................................................................................  40.
Forhandlinger med General Hegermann angaaende Afgivelse af en

Del af dennes Styrke til Forsvaret af F y e n ...................................  40.
14de Regiment overføres til Fredericia...................    50.
Andre Forandringer i Styrken....................................................................  51.
Styrken ved Lille Belt den 1ste Marts.....................................................  51.
Dispositioner for Værkernes Besættelse i Tilfælde af Alarmering----  52.
General Lundings Rapport af 7de Marts om Fredericias Tilstand. ..  53.
3die Division overtager Kystbevogtningen paa Fyen .......................... . 54.
Kystbatterierne paa Fyen............................................................................  55.
Søforsvaret ved Fredericia og Fyen .........................................................  56.
Forholdene paa fjendtlig Side den 7de M arts... . ................................. 57.



Y

III. Kampen foran Fredericia den 8de Marts;

Fredericia cerneres.
Side.

III. Korps’s Fremmarche............ ... ............................................................  58.
Vor Forpoststilling bag Elbo Dalen den 8de Marts Morgen................  59.
Forposterne angribes...... .............................................................................  60.
Tildragelserne paa vor Forpostlinies yderste høire Fløi....................... 61.
Tildragelserne paa vor Forpostlinies venstre F lø i .................................  62.
General Wilster indtræffer paa Kamppladsen..........................................  63.
Oberst Neergaard overtager Kommandoen over Bdie Division.............. 64.
20de Regiments 1ste Kompagni afskæres................................................  65.
Tabet i Kampen ved Fredericia................................................................  66,
Følgerne af Kampen....................................................................................  66.
Fredericia cerneres................................................................................  66.

Bemærkninger til Kampen ved Fredericia den 8de Marts .......... . . .  67.

IV. Kampen ved Veile den 8de Marts.

4de Divisions Stilling ved Veile den 8de Marts Morgen.......................  68.
II. Korps’s Fremmarche............................................    69.
Patrouillefægtning ved Høien..................................................    70.
4de Division indtager Fægtningsstilling..................................................... 71.
General Gablenz beslutter at sætte sig i Besiddelse af Veile.............. 72.
Kampen ved Veile.................................   73.
General Hegermann forbereder Tilbagetoget...........................................  74.
General Ilegermann beslutter at afbryde Kampen............................... . 75.
7de Regiment indtræffer paa Kamppladsen ............................................. 77.
Divisionen gaar tilbage til Horsensstillingen................................. ...........  77.
Begivenhederne paa Divisionens høire F lø i .............................................  77.
Forholdene paa fjendtlig Side efter Kampen...........................................  78.

Bemærkninger til Kampen ved Veile den 8de M arts ...........................  79.

V. 4de Divisions Bevægelser fra 9de— 17de Marts.

9de M a r t s ......................................................................  ...................................  gj
Divisionen tager Stilling ved Horsens......................................................  81.
Indkomne Meldinger og Efterretninger................. .......................  . . . .  82.
Divisionen beslutter at gaa tilbage til Stillingen Mos Sø — Skander

borg Sø — Solbjerg S ø ....................... .............................................  82.
Forskjellige Foranstaltninger..............................................................  . .  _ 33
Vestre Streifkorps.................................................................................    83
Forholdene paa fjendtlig Side....................................................................  83.

10de M a r t s ........................................................................................................  84
Ils. Kgl. Høilied Kronprindsen kommer til Hæren.................................... 84



YI

Divisionen gaar tilbage til Stilligen ved Skanderborg Søgruppe...........  84.
7de Regiment afgaar til Aarhus og indskibes til A ls ...........................  84.
Indkomne Efterretninger............................................................................ 85.
General Hegermann træffer Foranstaltninger til Fortsættelse af Til

bagetoget .............................................................................................  85.
Foranstaltninger til det videre Tilbagetog..............................................  86.
Vestre Streifkorps.......................................................................................  87.
Forholdene paa fjendtlig Side...............................   87.

I l t e  Ma r t s  ...........................................................................................................  87.
Krigsministeriets og Overkommandoens Opfattelse af 4de Divisions

Stilling .................................................................................................. 87.
Alarmeringer ..................................................   88.
Efterretninger om Fjenden...... .................     88.
General Hegermann beslutter sig til et hemmeligt og hurtigt Tilbagetog. 89.
Ordrer til Tilbagegangen Natten til den 1 2 .............................   90.
Situationen ved 4de Division den Ilte  A ften ......................   92.
Forholdene paa fjendtlig Side....................................................................  92.

12t e  M a r t s ................................................    93.
4de Division bryder op fra Skanderborgstillingen.................................  93.
Østre Streifkorps..........................................................................................  93.
Vestre Streifkorps....................................................................   94.
Situationen ved 4de Division den 12te Aften ..........................................  94.
Indkomne Efterretninger..............................................................................  94.
II. Korps’s Fremmarche................................................................................ 94.

13de M a r t s ...............................................................................................    95.
4de Division i Stillingen ved Skive..........................................................  95.
Østre Streifkorps..........................................................................................  97.
Vestre Streifkorps........................................................................................  98.
Situationen den 13de Aften ......................................................................  98.
Forholdene paa fjendtlig Side. ...................   98.

14de M a r t s ...........................................................................................................  98.
indkomne Efterretninger.............................................   98.
Stormen forbyder enhver Overfart til M ors............................................. 100.
Østre Streifkorps.....................................       10 1 .
Detacbemenet i Viborg ...............   101.
Vestre Streifkorps........................................................................................  10 1.
Forholdene paa fjendtlig Side ............................................................   102.

15de M a r t s . . . . . .................................................................................................  102.
Overførslen til Mors hindres fremdeles af Stormen .................................  102.
Fn forceret Overførsel til Mors er ikke længer nødvendig...................  103.
Forholdene paa fjendtlig Side........................................................   103.

16 de M a r t s ............................................................................................................ 103.
Overførslen til Mors paabegyndes............................................................. 103.
Indkomne Efterretninger............................................................................  104.
Østre Streifkorps...........................    104.
Detachementet i Viborg.............................  105.
Vestre Streifkorps ..........................................................   105.
Forholdene paa fjendtlig Side....................................................................  105.

17de M a r t s .................................     105.
Overskibningen fortsættes. Divisionens Kantonnement paa Mors . . . .  105.
Sikkringstjenesten paa Mors........................................................................  106.
Detachementer afsendes til Oddesund og Aggersund.............................  106.
Ostre Streifkorps.........................................................................................  107.

Side.



Bemærkninger til 4de Divisions Bevægelser............................................. 107.

VI. Fredericia—Fyen fra 9de—17de Marts.
9 d e —13de M a r t s .................................................................................................  109.

General Lunding faaer Efterretning om 4de Divisions Tilbagegang . . .  109.
Forposterne foran Fæstningen................: ..................................................  110.
Tilstanden i Fæstningen.............................................................................. 110.
Søforsvaret og Søkommunikationsvæsenet...............................................  112.
Fjendtlig Rekognoscering den I lte  M arts ...............................   113.

14de M a r t s ............................................................................................................  113.
Fjenden rekognoscerer den forskandsede L e ir .......................................  113.

15de  og 16de  M a r t s ........................................................................................ 113.
Forboldene paa fjendtlig S id e .......................................   114.

17de M a r t s ............  ............................................................................................  114.
Fjenden rekognoscerer paany den forskandsede L e i r ............................ 114.

VII

Side.

B. Begivenhederne i Sundeved og paa Als.
I. Fra I lte —22de Februar.

F o r s v a r e t s  O r d n i n g  i S u n d e v e d  o g  p a a  A l s ............................ 116.
Troppernes Underbringelse og Forpleining strax efter Ankomsten til Als . .  116.
Dybbølstillingens Tilstand ved Forsvarsstyrkens Indrykning i samme............ 116.
Dybbølstillingens Armering ............................................   117.
Styrken i Sundeved og paa Als ..........................................................................  118.
Ordningen af Tjenesten i Sundeved...................... ...........................................  119.
Anordninger til Dybbølstillingens Forsvar...........................................................  121.
Kantonnementet paa A ls ............................................... . . . .  ............................ 121.
Forandringer i ordre de bataille . ................................................. .................. 121.
Styrken i Sundeved og paa Als den 17de Februar........................................... 122.
Omordning af Kantonnementet paa A ls ............................................................... 122.
Forsvaret af Kysten ved Als Sund .. ................................................................  123.
Anmodning fra Overkommandoen om Stationering af et Krigsskib ved

Amkilsøre.......................................................................   123.
Pandserskonnerten Esbern Snare stationeres ved Arnkilsøre.........................  125.
Sikkring af Nordlandet paa Als............................................................................  125.

F o r h o l d e n e  p a a  fj e n d  t l i g  S i d e ;  I. K o r p s  o v e r t a g e r e n e  
T j e n e s t e n  i S u n d e v e d ;  F j e n d e n  b e m æ g t i g e t '  s i g
B r o a g e r l a n d .........................     126.
I. Korps afløser III. Korps i Sundeved..............................................   126.
Fjenden bemægtiger sig Broagerland..................................................................  127.

K r i g s b e g i v e n h e d e r n e  i  P e r i o d e n .............................................   127.
Ilte -1 7 d e  Februar.................................................................................................  127.
18de Februar.......................................................................................   128.
Forandringer i vor Opstilling i Sundeved og paa A ls .....................................  131.
19de Februar..........................................................................................................   131.
20de Februar .........................................      131.
21de Februar.......................  .......................................  .. ...............................  132.



v m

F o r p o s t f æ g t n i n g e n  ved  D y b b ø l  d e n  22de  F e b r u a r .........  132.
Prinds Friedrich Carls Dispositioner for Angrebet .........................................  132.
Dybbølstillingens Besættelse den 22de Februar................................................. 133.
Preussernes Fremrykning...................   134.
Begivenhederne paa Forpostliniens venstre Fløi indtil Kl. 8 — 9 Formiddag.. 134.
Begivenhederne paa Forpostliniens høire Fløi indtil Kl. 8 - 9  Formiddag__  133.
Oberst Lasson overtager Kommandoen i Sundeved...................................  . . .  136.
Overkommandoen alarmerer de paa Als liggende Afdelinger.........................  137.
Prinds Friedrich Carl befaler Tilbagetog Kl. 9 Form........................................  138.
Vore Tropper rykke atter frem............................................................................  138.
Forposterne trækkes tilbage ................................................................................ 139.
Besætningen i Sundeved forstærkes....................................................................  139.
Nye Direktiver for Tjenesten i Sundeved..........................................................  139.
Kommandoomraadet for de forskjellige Myndigheder.......................................  140.
Nordlandets Bevogtning overdrages et Detactement under Kapitain Wilden-

rad t..................................................................................................................... 141.

Betragtninger til Forpostordningen den 22de Februar og Kampen paa denne
Dag...........................................................................................   141.

Side.

II. Fra 23de Februar til 17de Marts.

Ny Forpostopstilling...............................................................................................  143.
Kantonnementet paa A ls........................................................................................ 144.

K r i g s b e g i v e n h e d e r n e  i D a g e n e  2 3 d e  F e b r u a r  t i l  4de
M a r t s ......................................................................................................... .. 145.
Forholdene paa fjendtlig Side................................................................................ 146.

Forandring i Forposttjenesten.......................................................................... 146.
Foranstaltninger, sigtende til at fremme Kampberedskabet.............................  147.
Øen Als erklæres i Belciringstilstand..................................................................  148.
Kommandoskifte i Hærens øverste Styrelse........................................................  148.
Hærens Befalingspersonale søges forøget .....................     148.
Overkommandoen ønsker Infanterireserven omdannet til en Brigade............ 149.
Det holstenske Mandskab hjemsendes. Ulemper ved at have sydslesvigsk

Mandskab til T jeneste.................................................................................... 149.
7de Regiment beordres til Als. ..........    150.
Det sydslesvigske Mandskab udskilles af 12te og 13de Regiment og formeres

i Arbeidskommandoer..............................................   151.

Krigsministeriet nærer Planer om offensive Bevægelser..................................   151.
Expeditionen til Hohwacht.....................................................................................  152.

K r i g s b e g i v e n h e d e r n e  i D a g e n e  5 t e —14de  M a r t s  ................  153.
5te—12te Marts........................................................................ ........................ . .  153.
13de M arts ............................................................................................................... 154.
14de M arts............................................................................................................... 155.



IX

Prinds Friedrich Carl faaer frie Hænder for sin Optræden i Sundeved........  156.
Feltmarskal Wrangel foreslaaer, at Dybbølstillingen kun cerneres................ 157.
Det besluttes at angribe Skandserne ved en regelmæssig Beleiring..............  157.
Oberst Colomiers Sendelse til Berlin...................................................................  158.
De første fjendtlige Batterianlæg i Sundeved.....................................................  158.
Dækning af de bagved værende Forbindelser paa fjendtlig S ide.................... 159.
Forøgelse af de Allieredes Stridskræfter............................................................ 161.
Foreløbigt Udkast til Beleiringsplanen.................................................................  161.
Batterianlæg paa Broagerland...........................   162.
Skudvexling med Broagerbatterieme den 13de og 14de Marts, idet Ilden

aabnes fra vor S ide ........................................................................................  162.

Side.

15de M a r t s .  D y b  b ø l s t i l l i n g e n s  B e l e i r i n g  b e g y n d e r . . .  163. 
De fjendtlige Batterianlæg paa Broagerland (Batterierne Nr. 1 —3).............. 163.

16de  M a r t s .................................................................................................................  163.
Forandring i ordre de bataille..............................................................................  165.
Styrken i Sundeved og paa Als den 16de Marts...............................................  165.
Forandringer i Belægningen af Barakkerne og Kantonnementerne................ 166.
Krigsministeriet ønsker offensive Bevægelser udførte ......................   167.
Overkommandoen beordrer en Rekognoscering foran Dybbølstillingens høire

Fløi.....................................................................................................................  168.
K a m p e n  d e n  1 7 d e  M a r t s ................................. ............................................. 168.

Prinds Friedrich Carl beslutter at sætte sig i Besiddelse af Dybbøl og
Ragebøl.............................................................................................................. 169.

Begivenhederne paa Stillingens bøire Fløi indtil Kl. 1  Eftermiddag.............  169.
Begivenhederne paa Stillingens venstre Fløi indtil Kl. 1 Eftermiddag.........  172.
Begivenhederne paa venstre Fløi efter Kl. 1 Eftermiddag...............................  173 .
Begivenhederne paa høire Fløi efter Kl. 1 Eftermiddag.................................  179.
Ilden fra vore Skandser og Batterier................................................   180.
Opstillingen for Natten............................................................................................  180.
Tabet den 17de M arts....................................................    181.
Ilden fra Broagerbatterieme..................................................................................  181.

Betragtninger til Kampen den 17de M arts ............... ......................................... 181.

Følger af Kampen den 17de M arts......................................................................  183.
Forandring i ordre de bataille..............................................................................  184.
Ny Tjenesteturnus...................................................................................................  184.
Det fremtidige Kampberedskab i Stillingen............    185.
Kystbevogtningen paa A ls......................................................................................  186.
Kantonnementet paa A ls ....................• . . . .  ........................................................  186.

I n g e n i e u r -  og A r t i l l e r i a r b e i d e r  i P e r i o d e n  f r a  D y b b ø l 
s t i l l i n g e n s  B e s æ t t e l s e  i n d t i l  17de  M a r t s ........................ 186.
Ingenieurarbeider...................................................................................................... 187.
Anlæg af den tilbagetrukne Linie..........................................................................  187.
Brandvæsenet i Sønderborg....................................................................................  188.

b



X

Barakkeanlæg m. m............................................................................ ..................  188.
Forskjellige andre Arbeider . .......................................................• ....................... 189.
Fordeling af de personelle Kræfter ved Ingenieurernes forskjellige Tjeneste. 189.
Artilleriarbeider.............. ......................................................................................  190.
Fordeling af de personelle Kræfter ved Artilleriets forskjellige Tjeneste . . .  192.

Side.

Tabene ved den fra Broagerbatterierne paabegyndte Beskydning .... ............ 193.
Arbeidskommandoer.................................................................................................  193.
Ammunitionsforbruget i Perioden..........................................................................  193.

C. Operationerne tilsøs.
I. Eskadren i Østersøens vestlige Del; Tahet af Femern

den 15de Marts.

Skibenes Fordeling ved Marts Maaneds Begyndelse .......................................  194.
Forstærkning af den maritime Styrke ved Nordenden af Als.........................  195.
Afsendelse af en Deling Kanonchalouper til Krigsskuepladsen...................... 195.
Misfornøielse hos Overkommandoen med Ordningen af Kommandoforholdet

til Eskadrecliefen............................................................................................ 197.
Bevogtningen af Fem ern.........................................................   198.
Fjenden bemægtiger sig Femern den 15de M arts............................................. 202.
Tabet af Femern...................................................................................................... 205.

II. Eskadren i Østersøens østlige Del.

Kontreadmiral van Docknm tager Kommandoen over Eskadren . ..................  206.
Foreløbig Instrux for Eskadrechefen..................................................................  207.
Blokaden af preussiske Østersøhavne........................................................   208,

ID. Maritime Forhold paa Fjendens Side.

Preussens maritime Stridskræfter i Østersøen...................................................  211.
Yderligere Sikkring af Kysterne ved Østersøen og Nordsøen.........................  212.
Plan om Landgang paa Fyen ..............................................   213.
Den preussiske Flaade forbereder en aktiv Optræden imod den danske

Blokadeeskadre.................................................................................................  215.

IV. Fægtningen ved Rugen den 17de Marts.

Den danske Eskadre ved "Rugen den 17de Marts Morgen...............................  217.
De preussiske Skibe nærme sig Eskadren........................................................ .. 217.
Den danske Eskadre staar ned mod F’jenden  ...........................................  218.
Fjenden søger Havn...................................  ......................................................... 219.



X I

Ti lbagebl ik .  S i t u a t i o n e n  den 17de  Mar t s .
a. Den po l i t i ske  S i t u a t i o n ..........................................................................  221.
b. D en mi l i t ær e  S i t u a t i o n ............................... ....................................... 223.

Side.

Andet Hovedafsnit.
18de M arts til D ybbølstillingens Fald.

A. Begivenhederne i Fredericia—Fyen samt i Nørrejylland.

1. Fredericia -Fyen fra 18de Marts til medio April.
18de M arts ..................................    232.
19de Marts. Snevrerc Cernering af Fredericia................................................ 232.

B o m b a r d e m e n t  a f  F r e d e r i c i a .
20de Marts .....................    234.
21de M arts ..............................................................    235.
Tabet ved Bombardementet..................................................................................  236.
Antal Skiul paa begge Sider.................................................................................  236.
Bombardementets Virkning paa Byen................................................................... 238.

Begivenhederne ved II. og III. Korps i Slutningen af Marts; Gardedivisionen
beordres til Sundeved ...............................  ............................................. ... 239.

Indeslutningstroppernes Stilling foran Fredericia .............................................  240.

Vore Forposter skydes frem i deres tidligere Stilling.....................................  241.
Ministeriet beordrer 4de Divisions Infanteri overført til Fredericia................ 242.
Overkommandoen anser det nødvendigt, at i alt Fald 1ste Regiment for

bliver ved 4de Division...................................................... ..........................  242.
7de Regiment afgaar til Fredericia......................................................................  243.
General Lunding tillader Streiftog fra Fæstningen .........................................  243.
Expeditionen til Assendrup.........................................     244.
Mindre Foretagender foran Fredericia . .............................................................  245.
Hs. Maj. Kongen besøger Fredericia.................. ............................................... 245.
8de Brigade afgaar til Sundeved og A ls ...................................  ...................... 245.
2det Dragonregiment overføres til 4de Division.................................................  246.
Styrken ved Lille Belt den 15de A pril..............................................................  246.
Tilstanden i Fredericia efter 8de Brigades Afgang .........................................  247.
Kystbatterierne paa F y en .........................    248.
Kystbevogtningen paa F y e n .....................................................................     250.
Søforsvaret i Lille B e lt.......................................................................................... 251.



X II

II. 4de Division fra 18de Marts til medio April.
Side.

1 8 d e  M a r t a  t i l  2 d e n  A p r i l .
1ste Regiment overtager Sikkringstjenesten ved Limfjorden...........................  251.
Hs. Maj. Kongen ankommer til 4de Division................... ................................  252.
Vestre Streifkorps...................................................................................................  252.
Sammenstød ved Hjortsballe Kro . . .  ....................................................................  252.
Østre Streifkorps.....................................................................................................  253.
Divisionen erholder Ordre til Fremryki ing fra M ors....................................... 254.
4de Divisions Styrke den 1ste April....................................................................  255.
1 ste og 2den Kavaleribrigade formeres som selvstændige Brigader................ 255.

3 di e  — 10de  A p r i l .
4de Divisions Afmarche fra M ors........................................................................  25G.
Vestre Streifkorps...................................................................................................  257.
Østre Streifkorps..................     257.
General Hegermanns Opfattelse af Situationen....................................................  258.
General Hegermanns Plan til en offensiv Bevægelse i Forbindelse med

Fredericias Garnison...........................    258.
General Lundings Svar paa Forslaget herom.....................................................  259.
General Hegermann paatænker en offensiv Bevægelse gjeunem det vestlige

Slesvig........................................................................     260.

B. Begivenhederne i Sundeved og paa Als.
I. Fra 18de Marts til 1ste April.

18de M arts ........................................................       262.
19de M arts...............................................................................................................  262.

Batteri Nr. 4 bygges paa Broagerland..................................................... 262.
20de M arts...............................................................................................................  263.

Anlæg af Beleiringsbatteri Nr. 5 ...............................  .......................... 263.
21de M arts...............................................................................................................  264.
22de M arts...........................  264.

Hs. Maj.Kongen besøger Dybbølstillingen ................................................  265.
Styrken i Sundeved og paa Als den 23de M arts...................................  266.
Skandsers og Løbegraves fremtidige Besættelse............................... . 266.

23de M arts...............................................................................................................  267.
24de M arts..........................................................................  268.
25de M arts.......................................   268.
26de M arts...............................................................................................................  269.
27de M arts...............................................................................................................  270.
28de M arts.............................................................................................................   270.

Begivenhederne paa fjendtlig Side.............................................................  270.
Fjenden bestemmer at anlægge 1ste Parallel.........................................  271.

Ka mp e n  den 28de M a r t s ........................................................................   272.
Besætningen i Sundeved den 28de Marts Morgen.................................  272.
Fjenden kaster vore Forposter paa venstre Fløi og anlægger Skytte

grave foran d en n e ................................................................................  272.
Styrken i Sundeved og paa Als alarmeres............................................... 274.



xin

Rolf Krake griber ind i Fægtningen...................... ................  ............  275.
Fjenden tiltræder Tilbagetog.............................................    27b.
Kampens Ophør ............................................................................................  277.
Tabet i Fægtningen..........................................................................  277.

29de M arts............................................................................    278.
30te M arts ...................................    278.
31tc M a rts ...............................................................................................................  279.
1ste A pril.................................................................................................................  279.
Natten til den ‘2den April........................................................   280.

Fjenden anlægger 1ste Parallel.............................    280.
Anlæg af Beleiringsbatteriernc Nr. 0—13 ...............................................  280.

F o r h o l d e n e  i D y b b ø l s t i l l i n g e n  i P e r i o d e n  f r a  
18de  M a r t s  t i l  1 s t e  A p r i l ;  S t i l l i n g e n s  T i l 
s t a n d  v e d  P e r i o d e n s  S l u t n i n g  . . . .  ..........................  281.
Mangel paa Fæstningsartilleri..................................................................... 284.
Anordninger til Stillingens Forsvar .........................................................  284.
Forskjellige Forhold .................... ............................................................. 285.
Tabet af Personel i Perioden..................................................................... 285.
Ammunitionsforbruget i Perioden...............................................................  285.
Tabet af Materiel i Perioden..................................................................... 286.
Stillingens Armering den 2den April M orgen............................................ 286.
Batterierne langs Als Sund ........................................................................  287.
Armeringen den 2den April.....................................   287.

Side.

E t  S t r e i f k o r p s  o p r e t t e s ;  B e g i v e n h e d e r n e  v e d  
d e t t e  i n d t i l  d e n  1 8de  A p r i l .
Dannelsen af et Streifkorps under Premierlieutenant Aarøe.................. 287.
Expedition mod Kalvø den 5te April....................... ................................. 289.
Expedition mod Orø Sund Færgegaard den 8de A pril.......................... 290.
Fxpedition mod Løit Kirkeby Natten til den Ilte  April .................... 290.
Overkommandoens Instrux for Korpsets Virksomhed.............................  291.
Expedition til Halk Natten til den 14de A pril ........................................ 291.
Mislykket Forsøg paa at lande i Orø Sund den 15de A pril................ 291.
Expedition mod Sønderballe Natten til den 18de April ........................ 291.
Udbyttet af Alarmeringerne ....................................................................... 292.
100 Mand af 2det Regiment afgaa fra Korpset ...................................  292.

II. Fjendens Plan om en Overgang til Als ved Ballegaard.

Den preussiske Gardedivision kommer til Sundeved.............................  293.
Prinds Friedrich Carls Plan til en Overgang.........................................  293.
Kongen af Preussen billiger Planen..........................................................  293.
Stormfuldt Veir forhindrer Overgangen Natten til den 2den April . . .  294. 
Sønderborg bombarderes den 2den April Eftermiddag.........................  294.



XIV

Den til Overgangen bestemte Styrke........................................................  295.
Storm hindrer paany Overfarten Natten til den 3die April.................  295.
Overgangen opgives definitivt....................................................................  295.

Side.

D a n s k e  M o d f o r a n s t a l t n i n g e r ;  E s k a d r e n  i Ø s t e r 
s ø e n s  v e s t l i g e  Del .
Indkomne Efterretninger......................................................  295.
Sikkringsforanstaltninger............................................................................  296.
Eskadren i Ostersøens vestlige Del..........................................................  296.
Absalon og Geiser bortkaldes fra Eskadren ...........................................  297.
Korrespondance mellem Overkommandoen og Eskadrechefen i An

ledning af Absalons Bortgang fra sin Station ............  ................ 298.
Eskadrechefens Tvivl om den maritime Styrkes Evne til at forhindre

en Overgang til A ls ............................................................................  299.
Forholdet mellem Overkommandoen og Eskadrechefen.........................  301.
Udtalelse fra Marineministeriet angaaende den maritime Styrkes Evne

til at forhindre en Overgang til A ls................................................. 302.
Marinen har ikke Midler til at forhindre en Overgang ........................  302.
Eskadrechefens mindre gode Forhold til Overkommandoen.................. 303.
Yderligere Forhandlinger om maritime Foranstaltninger...................... 305.

Overkommandoen underrettes om, at Fjenden forøger sin Styrke i
Sundeved................................................................................................  306.

Forskjellige Foranstaltninger, Kystbevogtningen vedrørende.................. 307.
I lte  Regiment beordres til Als................. .............................  ................ 307.
Ankomsten af 7de Brigades Stab og I lte  Regiment ...........................  309.
Overveielser med Hensyn til Forsvaret af den nordlige Del af Als . .. 310. 
Situationen paa Als den 1ste og 2den April........................................... 311.

III. 2den— 18de April Morgen.

Fjenden retter al Kraft paa Stillingens Erobring .............................  . 312.
Udkast til Fjendens Beleiringsplan...........................................    313.

1ste P e r i o d e :  2den—6 te A p r i l . . . . .....................   314.
2den April . . .  ................................................................................................ ... . 314.

Fjendens Frontalbatterier, armerede med Feltskyts, beskyde Stillingen
sammen med Broagerbatterierne..........    314.

Foranstaltninger i Anledning af Bombardementet af Sønderborg........ 315.
3die A pril.....................................................    316.
4de April....................................................................................................   317.

Personalia...............................................................     318.
5te April.............................................      318.
6te April.................................................................................................................  319.

Fjenden kaster vore Forposter S. for Flensborg Chausseen tilbage . .  319.
Natten til den 7de A p ril............................. .......................................................... 321.

Beleiringsbatterierne Nr. 14 og 15 bygges............................................... 322.
Beleiringsbatteriernes Montering den 7de Morgen ...............................  322.



XV

Anordninger vedrørende Dybbølstillingens Forsvar...................................  323.
Den tilbagetrukne L in ie ..............................................................................  324.
Forpleiningen i Dybbølstillingen ........................................................   324.
Batterierne paa A ls.............................................    324.
Indkomne Efterretninger i Dagene 2den—6te April...............................  325.

Side.

2den Per i ode :  7de—9de A p r i l ....................................................................  326.
7de April............................................................ .......................  ............................ 326.

Fjendens Frontalbatterier, armerede med Beleiringsskyts, beskyde
Stillingen sammen med Broagerbatterierne...................................... 326

8de April .................................................................................................................  328.
Paa fjendtlig Side forøges Enfilerbatteriernes Antal; Batteri Nr. 22

anlægges ..   328.
Halvparallelen bygges; Batterierne Nr. 16 og 17 anlægges.................. 328.
Allerbøieste Tilkjendegivelse til H æ ren ...................................................  328.
Hekla rekognoscerer Kysten N. for Varnæshoved.................................. 329.

9de A pril...........................      330.
Paa fjendtlig Side bygges Morterbatterierne Nr. 18—21. Batterierne 

Nr. 16 og 17 armeres.
Plan til en Samvirken mellem Rolf Ivrake og Artilleriet i Stillingen. 330.

Natten til den 10de April.........................................................  . . .  ..................  332.
Forholdene paa fjendtlig Side. Morterbatterierne Nr. 18—21 armeres 333.
Forandring i Broagerbatteriernes Armeriug.............................................  333.
Standpladser til Demonterbatterierne Nr. 23—27 udsøges.................... 333.

Anordninger’, vedrørende Dybbølstillingens Forsvar...............................  334.
Forpleiningen i Dybbølstillingen .....................................   335.
Personalia......................................................................................................  336.

T i l s t a n d e n  i D y b b ø l s t i l l i n g e n  d e n  9 d e  A p r i l ............ 336.
General Lunding tilbyder 8de Brigade til Udførelse af et offensivt

Stød fra Dybbølstillingen..................................................................... 339.
8de Brigade beordres at afgaa til Dybbølstillingen .............................  340.

3die Per i ode :  10de—13de  Apri l  ............................................   342.
10de April ...............................................................................................................  343.
Ilte  April...........................................    344.

Fjenden begynder Anlæget af 2den Parallel...........................  344.
Svar fra Krigsministeren paa Overkommandoens Forestilling af 9de.. 346.

12de April................................................................................................................. 346.
Foreløbig Beslutning om at foretage Stormen den 14de fra 2den Parallel

og med 32 Kompagnier.................    347.
13de April .............................................................................................................  348.

Batterierne paa Als .. .................................    349.
Bygning og Armering af Beleiringsbatterierne Nr 23—29....................• 350.

Natten til den 14de April .................................................................................... 352.
Batterierne paa Als.................... . .. ...........................................................  352.
Paa fjendtlig Side besluttes Anlæget af 3die Parallel. Stormen ud

sættes .....................................................................................................  353.



XVI

Fjenden bemægtiger sig vore Skyttegave S. for Chausscen.................. 353.
Paa yderste venstre Fløi kunne P'orposter ikke længer udstilles........ 354.

Side.

Bygning af en tredie Bro............................................................................  354.
8de Brigades Ankomst bevirker Forandring i Tjenestetumus.............  355.
Ændrede Dispositioner for Reservebrigadernes Anvendelse i Tilfælde

af A ngreb.............................................................................................. 355.
Forsvarsforanstaltninger paa Als................................................................  356.

T i l s t a n d e n  i D y b b ø l s t i l l i n g e n  e f t e r  B e s k y d n i n g e n
d e n  1 3 d e  A p r i l ................ ...........................................................  . 357.
Overkommandoens Skrivelse til Krigsministeriet af 14de April............  359.
Krigsministerens Samtale med Hærens Stabschef...................................  360.

4de Pe r i ode :  14de—18de Apr i l  M o r g e n ................................................. 361.
14de April............................................................................................................... 362.

Batterierne paa Als...................................................................................... 362.
Anordninger med Hensyn til Stillingens Forsvar...................................  363.

15de A p ril..............    363.
Bygningen af 3die Parallel paabegyndes................................................. 364.
Batteri Nr. 30 bygges og armeres............................................................ 364.
Batterierne paa Als....................................................................................  364.
Et Espingolbatteri ankommer fra F rederic ia .........................................  365.
Styrken i Sundeved og paa Als den 15de April..................................... 365.
Personalia .............................................................    366.
Misstemning i 3die Brigade . ....................................................................  367.
Forhandlinger angaaende Rolf Krakes S tationering............................. 367.
Rolf Krake forbliver i Vemmingbund............................. .........................  369.
Planen til en Samvirken mellem Rolf Krake og Skandsernes Artilleri

gjenoptages............................................................................................ 369.
16de April.....................................   370.

Anordninger til Dybbølstillingens Forsvar.........  ..............................  370.
Fjenden bemægtiger sig vore Skyttegrave N. for Chausseen indtil

Slugten mellem VI og V III................................................................  372.
Forandringer i Dybbølstillingens Besættelse.............................................  372.
Forstærkning af Ingenieurer og S ky ts..................................................... 372.
Fjenden forbereder Stormens Udførelse................................................... 373.

17de A pril...............................................................................................................  373.
Batterierne paa A ls.................................................................................   374.
Beleiringsbatterierne Nr. 31—33 bygges og armeres.............................  374.
Patrouilleringer tilsøs ............................................................  . . . . . . . . .  375.
Forhandlinger angaaende Dybbølstillingens Opgivelse...........................  376.
Fjendens Forberedelser til en Overgang ved Sottrup Skov.................... 377.

N a tte n  t i l  d en  18de o g  B e g iv e n h e d e rn e  d en  18de in d ti l  K l. 10
F o r m id d a g ................................................................................................  378.
Forandring i Beleiringsbatteriernes Armering. Et nyt Skytsplacement

anlægges og monteres...................................... ...................................  378.
Beskydningen ved Daggry...........................     379.



X V II

IV. Kampen den 18de April.
D y  b b ø l s t i l l i n g e n s  T i l s t a n d  i f o r t i f i k a t o r i s k  og

a r t i l l e r i s t i s k  H e n s e e n d e  d e n  18de  A p r i l ............ 380.
Batterierne paa Als......................................................................................  381.
Brugbart Skyts i Skandserne, da Stormen fandt Sted............................ 381.

D e t  l e v e n d e  F o r s v a r  i D y b b ø l s  t i  l i i n g e n .......................  384.
Besætningen i Stillingen den 18de A pril.................................................  384.
Søstyrken ved A ls ........................................................................................  386.
Besætningen i Skandser og Løbegrave.................... .............................. 386.

Dispositionerne i Tilfælde af Angreb.......................................................  387.

Side-

D e  p a a  f j e n d t l i g e  S i d e  t r u f n e  F o r b e r e d e l s e r  t i l
S t o r m e n .................................................................................................  389.
De preussiske Stormkolonners Sammensætning.......................................  389.
Instrux for Stormens Udførelse................................................................... 390.
Landgangsdemonstrationer mod Als...........................................................  391.
Den hele til Raadighed staaende preussiske Styrke................................ 391.

K a m p e n  p a a  v e n s t r e  F l ø i  i f ø r s t e  L i n i e .......................... 392.
Stormkolonnerne bryde frem .......................................................................  392.

2 2 d e  R e g i m e n t s  K a m p .........................................................................  393.
Skandse III.....................................................................................................  393.
Skandse II....................................................................................................... 394.
Skandse 1......................................................................................................... 394.
Løbegravene langs Stranden (*/* 8de Kompagni)...................................  394.
Løbegraven mellem I og II (7de og Va 5te Kompagni)........................ 394.
Løbegraven mellem II og III....................................................................... 395.

4de Kompagni................................................................................  395.
1ste Kompagni..................................................................................... 395.
2det Kompagni................................................................................... 395.

Skandse II overgiver s ig ............................................................................. 396.
Reservekompagnierne (3die og 6t e ) ...........................................................  396.

2 d e t  R e g i m e n t s  K a m p ......................................................................... 393.
Skandse Y.......................................................................................................  398.
Skandse VI.....................................................................................................  399.
Skandse IV.....................................................................................................  399.
Løbegraven mellem III og IV (4de Kompagni).......................................  400.
Skandse IV overgiver sig.............................................................................  400.
Løbegraven N. for IV.............................................................................  401.

Va 3die Kompagni............................................................................... 401.
7de Kompagni................................................................   401.
1ste Kompagni.................................................................................... 402..

Løbegraven mellem V og VI (6te Kompagni).........................................  403
Løbegraven N. for VI '̂/a 2den Kompagni).............................................  404.
Reservekompagnierne (8de og 5te)............................................................  404.

Dybbølstillingens bøire Fløi angribes ikke i Fronten 405.



X V III

17de Regiment inddrages i K am pen......................................................... 406.
Skandse YII....................................................................................................  406.
Det fjendtlige Artilleris Virksomhed......................................................... 407.

R e s e r v e b r i g a d e r n e s  I n d g r i b e n  i K a m p e n ..................... 408.
8de Brigade faaer Ordre til at rykke frem............................................... 408
Dispositionen for 8de Brigades Anvendelse............................................. 408.
Besætningen i Brohovedet alarmeres; Overkommandoen underrettes

om Angrebet. . . .  ................      409.
General du Plats Anordninger....................................................................  409.
General du Plat begiver sig ud i 1ste L inie .................. ...................... 410.
8de Brigades Fremrykning...............   412.
20de Regim ent.............................................................................................. 412.
9de Regiment................................................................  414.
Nye fjendtlige Afdelinger gribe ind i Kampen .......................................  417.
8de Brigade gaar tilbage............................................................................  417.
General du Plat og Majorerne Rosen og Sehau saares dødeligt..........  419.

Side.

2den Brigade besætter Brohovedet............................................................. 419.
Rolf Krakes Deltagelse i Kampen..............................................................  420.
Det fjendtlige Feltartilleris Fremrykning................................................. 421.
Stabschefen ved Overkommandoen og Generalmajor Steinmann ind

træffe i Brohovedet..............................................................................  421.
H ø i r e  F l ø i s  ( 3 d i e  B r i g a d e s )  T i l b a g e g a n g ........................ 422.

17de Regiment søger at understøtte 8de Brigades Angreb.................... 422.
3die Reg.’s I. indtager en Optagelsestilling.............................................  422.
17de Regiment erholder Ordre til Tilbagegang .....................................  422.
3die Brigade erholder Ordre til Tilbagegang...........................................  422.
16de Reg.’s I. tiltræder Tilbagegang......................................................... 423.
Brigaden Raven griber ind i Fægtningen................................................. 423.
Skandse VIII..................................................................................................  423.
Skandse IX......................................................................................................  424.
Skandse X.....................................................................    424.
16de Reg.’s II. tiltræder Tilbagegang........................................................  424.
3die Reg.’s I. tiltræder Tilbagegang..........................................................  435.

K a m p e n  f r a  B r o h o v e d e r n e  o g  f r a  A l s ..............................  427"
Besættelsen af Brohovederne og Løbegravene paa Als.........................  427.
Vort Feltartilleri tager Stilling paa A ls ................................................... 428.
Den fjendtlige Artilleriilds stigende Voldsomhed...................................  429.
General Raven beordrer Fremrykning mod Brohovedet.......................  429.
Den nordre Bro afbrydes............................................................................  429.
Brohovedet rømmes. Den søndre Bro afbrydes.....................................  430.
Forsvaret af Als ordnes.........................   430.
Fjendens Ild vedbliver til Mørkets Frembrud.........................................  431.
Begivenhederne ved den nordre Del af Als Sund...................................  432.
Tabet i Kampen den 18de April................................................................  432.

T i l b a g  ebl i k  over B e l e i r i n g e n  a f  Dy bbø l  s t i l l i ng  en ..................  433
Oversigt over Beleiringen............................................................................  434.
Forholdene i Dybbølstillingen under Beleiringen...................................  439.
Bemærkninger til Kampen den 18de April..............................   445.



X IX

Bilag.
Bilag 1. Uddrag af Reglement af 16de Februar 1864 for fjendtlige Skibes Op- 

bringelse samt af Blokadereglementet af s. D.
— 2. Oversigt over den successive Fremme af Befæstningsarbeiderne ved

Fredericia i Perioden fra 1ste Januar indtil Fæstningens Rømning (26de 
April).

— 3. Tabsliste for Fægtningen foran Fredericia den 8de Marts 1864.
— 4. Tabsliste for Fægtningen ved Veile den 8de Marts 1864.
— 5. Ordre de bataille den 15de Marts 1864 for den aktive Armee.
— 6. Regiments-, Afdelings- og Underafdelingschefer ved den aktive Armee den

15de Marts 1864.
— 7. Oversigt over Dybbølskandsernes Armering den 7de Februar 1864.
— 8. Skudretning for Dybbølskandsernes Skytsj med Skizze over Skandsernes

indre Rum.
— i). Turnus for Dybbølstillingens Besættelse efter Afløsningen den I lte  Form.

og indtil den 21de Februar.
— 10. Instrux af 19de Februar for Besættelsen og Forsvaret af de lukkede

Skandser i Dybbølstillingen.
— 11. Tabsliste for Fægtningen i Sundeved den 18de Februar 1864.
— 12. Tabsliste for Perioden fra 8de—21de Februar 1864.
— 13. Tabsliste for Fægtningen i Sundeved den 22de Februar 1864.
— 14. Instrux for Føreren af Mels Detachementet.
— 15. Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i Perioden 23de Februar—16de

Marts.
— 16. Dagsbefaling af 4de Marts 1864.
— 17. Skrivelse af 5te Marts fra Overkommandoen til Krigsministeriet.
— 18. Oversigt over de den 3die Marts paa Krigsskuepladsen værende og i de

nærmeste Dage derefter ankommende fjendtlige Fæstningskompagnier og 
Stykker Fæstningsskyts.

— 19. Ordre de bataille for 5te (preussiske) Division.
— 20. Ordre de bataille for den kombinerede 10de Infanteribrigade.
— 21. Tabsliste for Perioden fra 2 ide Februar til 16de Marts 1864.
— 22. Tabsliste for Fægtningen i Sundeved den 17de Marts 1864.
— 23. Ammunitionsforbruget i Tiden fra 23de Februar—17de Marts inklusive.
— 24. Liste over udrustede Skibe den 15de Marts 1864.
— 25. Oversigt over den preussiske Marines Skibe i Østersøen ved Krigens Ud

brud og deres Fordeling ved Midten af Marts Maaned 1864.
— 26. Skrivelse af 21de Marts 1864 fra Feltmarskal Wrangel til Generallieute-

nant Lunding og Sidstnævntes Svarskrivelse af s. D.
— 27. Tabsliste for Angrebet paa Fredericia den 17de—21de Marts 1864.
— 28. Bestykningsliste for Fredericia Fæstning den 21de Marts 1864.
— 29. Ordre de bataille den 15de April 1864 for den aktive Armee.
— 30. Regiments-, Afdelings- og Underafdelingschefer ved den aktive Armee den

15de April 1864.
— 31. Skrivelse af 10de April fra Generallieutenant Hegermann-Lindencrone til

Generallieutenant Lunding.
— 32. Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i Perioden fra 17de Marts Aften

til 1ste April Aften.
— 33. Tabsliste for Fægtningen i Sundeved den 28de Marts 1864.
— 34. Anordning af 28de Marts for Reservernes Anvendelse i Tilfælde af, at

Dybbølstillingen angribes.
— 35. Tabsliste under Beleiringen af Dybbølstillingen i Tidsrummet fra 18de Marts

—Iste April.



X X

Bilag 36. Skandsernes Armeiing den 2den April Morgen med Skizze over Skandsernes 
indre Rum til samme Tidspunkt.

— 37. Instrux af 1ste April for Tjenesten i Skandserne i Dybbølstillingen.
— 38. Instrux af 10de April 1864 for det Premierlieutenant Aarøe underlagte

Streifkorps.
— 39. Skrivelse af 24de Marts fra Overkommandoen til Krigsministeren angaaende

Samvirken mellem Hær og Flaade.
— 40. Anordning med Hensyn til Skibes og Personers Adgang til og Afreise fra

Øen Als.
— 41. Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i Perioden fra 1ste April Aften

til 18de April.
— 42. Tabsliste for Beleiringen af Dybbølstillingen i Tiden fra 2den—17de April.
— 43. Tabsliste for Kampen den 18de April.
— 44. Oversigt over den Tilstand, hvori et eDkelt af de i Dybbølstillingen værende

Regimenter (2det) befandt sig, da det den 17de April Aften indtog sin Plads 
i Stillingen.

45 Oversigt over den Ammunitionsmængde, der under hele Angrebet paa 
Dybbølstillingen er indiransporteret til og udtransporteret fra Skandserne.

Kaart o g Skizzer.
1. Oversigtskaart over Jylland og Fyen samt over den nordlige Del af Slesvig.
2. Kaart over Fredericia og Omegn.
3. Kaart over Veile Omegn.
4. Kaart over Dybbølstillingen i 1 : 6,000.
5. Kaart over Sundeved i 1 : 25,000.

'  6. Skizze over den strategiske Situation den 18de Februar Morgen (se pag. 20).
'  7. Skizze over den strategiske Situation den 1ste Marts (se pag. 28).

8. Skizze over den strategiske Situation den 17de Marts (se pag. 109).
-  9. Skizze til Kampen den 22de Februar (se pag. 133).

10. Skizze til Kampen den 17de Marts (se pag. 169). 
v 1 1 . Skizze over Tysklands Kyst ved Østersøen (se pag. 194).

12. Skizze over Dybbølstillingens Besættelse i Henhold til Ordre af 22de Marts (se pag. 267). 
~13. Skizze til Kampen den 28de Marts (se pag. 273).

14. Skizze over den strategiske Situation den 29de Marts (se pag 293).
15. Skizze af vore Troppers Stilling i Sundeved og paa Als Natten til den 2den April 

(se pag. 311).
16. Skizze over Besættelsen af Dybbølstillingen den 18de April Morgen (se pag. 384).
17. Oversigt over Skandsernes Indre den I lte  Februar (vedføiet Bilag 8).
18. Oversigt over Skandsernes Indre den 2den April (vedføiet Bilag 36).



Første Hovedafsnit.
11. Februar — IT. Marts.

D e n  p o l i t i s k e  S i t u a t i o n  v e d  K r i g e n s  U d b r u d .  M a r i t i m e  
F o r a n s t a l t n i n g e r .  De  g j e n s i d i g e  O p e r a t i o n s p l a n e r .

Skjøndt den engelske Regjering havde set sig skuffet i sine Be
stræbelser for at bevæge Østerrig og Preussen til en Udsættelse af 
deres militære Operationer og til at give deres Samtykke til en proto- 
kollarisk Overenskomst, havde den dog fortsat sine Anstrængelser for 
at bevare Freden, og d. 8. Februar foreslog den engelske Udenrigs
minister, Lord R u  ss e l 1, en Yaabenstilstand paa den Betingelse, at den 
danske Hær trak sig tilbage til Als. Den østerrigske Udenrigsminister 
billigede dette Forslag, idet han dog erklærede, at han ikke kunde 
give noget definitivt Svar uden at raadspørge den preussiske Minister
præsident ; men denne svarede d. 13. Februar, at der ifølge de militære 
Autoriteters Anskuelse ikke kunde være Tale om en Yaabenstilstand, 
saa længe de danske Tropper ikke helt havde rømmet Slesvig.

Imidlertid havde den danske Regjering paakaldt saavel Sverig- 
Norges som de ikke-tydske Stormagters Hjælp, idet den for disse 
sidstes Vedkommende paaberaabte sig Garantitraktatem e for Slesvig.

D. 12. Februar svarede den svensk-norske Udenrigsminister, Grev 
M a n d  e r  s t r øm,  at de forenede Kongerigers Kræfter i Forbindelse 
med de danske ikke vilde være i Stand til at tage Slesvig tilbage, men 
at dette Resultat kun vilde kunne naaes ved en Intervention af de 
Magter, der vare interesserede i Fredens Gjenoprettelse. For at undgaa
de Farer, som en isoleret Deltagelse af de forenede Kongeriger kunde

1
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medføre, ikke blot for dem selv, men ogsaa for Danmark, troede den 
svensk-norske Regjering derfor bedst at kunne tjene Danmarks Sag 
ved endnu en Gang at henvende sig til Kabinetterne i London, Paris og 
St. Petersborg og tilskynde dem til en velvillig Intervention til Fordel 
for Danmark. I  en samme Dag afsendt Rundskrivelse til Gesandterne 
ved de nævnte Hoffer opfordrede Grev M a n d e r s t r ø m  disse til at 
virke for Gjenoprettelsen af Freden paa Betingelser, som Danmark 
kunde modtage, idet han blandt andet udtalte, at Sverig-Norge saa- 
længe som muligt vilde undgaa at deltage i Striden, men at denne 
kunde antage saadanne Forhold, at disse ikke vilde kunne tillade en 
fortsat Uvirksomhed fra de forenede Kongerigers Side.

Henvendelsen til Stormagterne blev frugtesløs. Rusland var vel 
stemt for, at der saa snart som muligt burde afholdes en Konference 
af de Magter, som havde undertegnet Londonner-Traktaten, men ma
teriel Hjælp vilde hverken dette Land eller Frankrig yde, og d. 19. 
Februar udtalte Lord R u  s s e 11, at England kun vilde handle i Forening 
med de to nævnte Stormagter, idet han iøvrigt fremhævede, at Østerrig 
og Preussen havde erklæret, at de ikke vilde antaste det danske Mo
narkis Integritet.

D. 24. Februar indbød Lord Russell efter Østerrigs Tilskyndelse, 
da der ikke var noget Haab om at tilveie bringe en Yaabenstilstand, 
de Magter, der havde undertegnet Londonner-Traktaten, til at samles 
i en Konference uden foregaaende Vaabenstilstand. Den danske Re
gjering var imidlertid kun lidet tilbøielig til at gaa ind paa dette 
Forslag, navnlig da der ikke var bestemt nogen Basis, paa hvilken 
Konferencen skulde forhandle, og det var at befrygte, at der som 
Grundlag vilde blive opstillet et Slesvigholsten indenfor Monarkiets 
Grændser. Bestemt at afvise Forslaget, der var billiget af de øvrige 
Magter, vakte dog Betænkelighed, og Regjeringen var derfor stemt 
for at holde Spørgsmaalet aabent og foreløbigt at undgaa et direkte 
Svar, et Ønske, som blev imødekommet af Lord R u s s e l l ,  idet han 
indrømmede Danmark en 14 Dages Opsættelse med Svaret. Saavel 
Østerrig som Rusland beklagede imidlertid denne Opsættelse, og 
Preussen erklærede ikke længer at være bundet ved det tidligere 
givne Samtykke.

Opbiingelsc af 
fjendtlige Han-  

delfskibe.
Jo sandsynligere det blev, at Danmark vilde komme til at staa 

ene i Kampen, desto mere magtpaaliggende maatte det være for Re-



3

gjeringen at benytte den Overvægt, som Danmark idetmindste fore
løbig havde tilsøs, til at tilføie Modstanderen den størst mnlige Skade. 
D. 1. Februar havde man i Marineministeriet i Kjøbenhavn modtaget 
Underretning om Krigens Udbrud gjennem et Telegram fra Konseils- 
præsidenten, afsendt fra Gottorp, hvori det hed:

„Krigen er udbrudt, Ordre til Opbringelse kan gives, Blokade
begynde eller paatænkesw...............

Af‘ de i Telegrammet nævnte to Forholdsregler, Blokade og Op
bringelse af fjendtlige Handelsskibe, vilde der foreløbig kun blive 
Tale om den sidste. Allerede Dagen efter Krigens Udbrud udgik der 
fra Marineministeriet enslydende Skrivelser til alle de udrustede 
Skibe hvori det udtaltes, „at alle Skibe under hvilketsomhelst tydsk 
Flag ville være at opbringe og indbringe til nærmeste H avnu — 
og endvidere udfærdigedes gjennem det Kongelige Generaltolddirek- 
torat en Rundskrivelse til samtlige Toldsteder i Kongeriget Danmark 
og Hertugdømmet Slesvig med Ordre til at standse og beslaglægge 
alle ved Toldstedet eller i sammes D istrikt værende Fartøier, som 
vare hjemmehørende i preussiske, østerrigske eller andre tydske 
Stater.

De nødvendige Bestemmelser angaaende Undersøgelse og Paa- 
kjendelse af Sager betræffende opbragte, fjendtlige eller mistænkelige 
Skibe, kom tilstede gjennem en foreløbig Lov af 13. Februar 1864. 

Denne Lov bestemte, at der i enhver Jurisdiktion i Landet, hvor 
er fandtes en Havn, saalænge Krigen varede, skulde anordnes en 

Undersøgelsesret, til hvilken Opbringeren, saasnart han indkom til en 
dansk Havn med et opbragt Skib, strax skulde melde sig. Retten 
havde da uopholdelig at optage Forhør over Skipperen, Mandskabet 
og Passagererne, og indsende Akterne til Admiralitetsretten i Kjøben
havn, som havde det Hverv at paakjende Opbringelsessagerne i 
første Instans. Rettens Domme kunde sluttelig indankes for Over
admiralitetsretten som høieste Instans.

Virkningen af den Beslaglæggelse af fjendtlige Skibe, som i Be
gyndelsen af Februar fandt Sted i danske Havne, modificeredes imidlertid 
derved, at en Bekjendtgjørelse af 15. Februar 1864 indrømmede de paa- 
gjældende Fartøier en meget betydelig Tidsfrist til at komme b o rt; det 
bestemtes nemlig, at det indtil J. April maatte tilstedes de i danske 
Havne og Fjorde foreløbigt beslaglagte, fjendtlige Skibe frit og uhindret 
at begive sig med Leidebrev til en ikke blokeret Havn, som de selv 
maatte opgive. Denne Indrømmelse fandt dog Sted under For
udsætning af, at der fra preussisk Side vistes Gj ensidighed, en Be-

F o re lr tb ig  Lov- 
om U n d e . e l 
se s re t  t e r  fo r  oji- 
b ra g te ,  f jen d t l ig e  
e l le r  m is tæ n k e 

lige Skibe.
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tingelse, som den preussiske Regjering ogsaa opfyldte ved atter at 
løsgive alle danske Skibe, som efter d. 6. Februar vare bievne be
slaglagte i de preussiske Havne.

Beslaglæggelsen af Skibe i danske Havne liavde foraarsaget 
megen Bevægelse i Tydskland, navnlig fordi den omfattede alle 
tydske Skibe. Tidligere, da den danske Regjering havde besluttet sig 
til at rømme Holsten og endnu hengav sig til det Haab, at Exeku- 
tionen ikke vilde drage nogen Krig efter sig, havde den undladt at 
benytte sin maritime Overlegenhed til at skade det tydske Forbunds 
Søhandel, men da Forudsætningen bristede, og Krigen udbrød, opgav 
Regjeringen strax denne sin Tilbageholdenhed. I Frankfurt manglede 
det ikke paa Stemmer, som fordrede, at Forbundet i den Anledning 
skulde erklære Danmark K rig; imidlertid indskrænkede Forbundet sig 
dog til d. 18. Februar at beslutte, at danske Skibe i tydske Havne 
vilde være at beslaglægge.

Den gjensidige Frist, som den danske og preussiske Regjering 
var gaaet ind paa, og som gjaldt Beslaglæggelse af Skibe i danske og 
tydske Havne ved Krigens Udbrud, var ikke efter Østerrigs Ønske, 
idet denne Stat helst saae, at ogsaa Opbringelse af Skibe i rum Sø og 
Blokaden blev udsat indtil d. 1. April. Herpaa vilde imidlertid den 
danske Regjering ikke gaa ind, og d. 16. Februar 1864 udstedtes i 
Kjøbenhavn et Reglement for fjendtlige Skibes Opbringelse af danske 
Krydsere og for fjendtlige Havnes Blokade, hvilket Reglement var 
det første, som udkom efter Pariserkongressen i 1856, og ogsaa hævdede 
de Principer, som den her vedtagne nye Søret havde fastslaaet*). — 

Som tidligere omtalt, havdes ved Krigens Udbrud ialt 15 udrustede, 
større og mindre Skibe**).

Det var Ministeriets Hensigt at etablere 2 Eskadrer i Østersøen, 
en i den vestlige og en i den østlige Del af dette Farvand. 
Til Chef for den første, der ifølge Krigsbegivenhedernes sandsyn
lige Udvikling meget snart vilde komme i Virksomhed som Under
støttelse for Hærens venstre Flanke, udnævntes Orlogskapitain F. C. 
Gr. M u x o l l ,  der d. 1. Februar beordredes til at overtage Kommandoen 
over de dengang ved Ekernførde stationerede Skibe, Thor og Esbern 
Snare, der saaledes kom til at udgjøre Stammen i den ny dannede 
Eskadre, der benævntes E s k a d r e n  i Ø s t e r s ø e n s  v e s t l i g e  Del .

*) Bilag 1 giver Hovedbestemmelserne af Reglementerne for fjendtlige Skiltes Op
bringelse og for Blokade

**) Se 1. Del Bilag 19.
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Overkommandoen ønskede strax ved Krigens Udbrud Pandser- 
batteriet Rolf Krake stationeret i Ekernførde Fjord til Beherskelse 
af Chausseen, som løber langs med Stranden forbi Ekernførde. Batte
riet var dengang endnu under Udrustning paa Orlogsværftet og fik 
samtidig sit Kommandohus pandsret. Dets Udrustning befaledes vel 
hurtigst mulig fuldført, men Spørgsmaalet om Batteriets Nærværelse 
ved Ekernførde tabte sin Betydning, da Byen alt d. 1. Februar 
rømmedes af Vore.

Hærens Tilbagegang fra Dannevirke og dens Besættelse af 
Flankestillingen ved Dybbøl gjorde imidlertid Batteriets Nærværelse 
ønskelig ved Als, og foranledigede i det Hele taget, at Eskadren i 
Østersøens vestlige Del maatte have større Styrke og tillægges større 
Betydning, end Ministeriet først havde paatænkt at give denne Kom
mando paa et saa tidligt Stadium af Krigen.

Den Rolle, som under de noget forandrede Forhold tiltænktes 
den nydannede Eskadre, gjorde Ministeriet Rede for i den Instrux, 
der under 8. Februar tildeltes Orlogskapitain M u x o l l  som Øverst
kommanderende over den Del af Søstyrken, der vilde komme til at 
operere i den vestlige Del af Østersøen og langs Hertugdømmernes 
Østkyst.

„Ministeriet har paatænktu — hedder det i denne Skrivelse — 
„efterhaanden som Krigsbegivenhederne udvikle sig, og Aarstiden 
tillader det, at samle en Eskadre under Hr. Orlogskapitainens Kom
mando, hvis Bestemmelse i sin Tid nærmere vil blive bestemt, og 
hvis Virksomhed vil komme til at bestaa dels i Blokering af K yst
strækningen fra Dars Vest efter langs Hertugdømmernes Østkyst og 
saa langt Nord efter, som denne maatte være besat af Fjenden, dels 
i Dækning af Femern- og Als Sunde mod fjendtlig Overgang.

Foreløbig vil der imidlertid kun være at tage Hensyn til Af
spærringen af Fjordene ved Kiel, Ekernførde, Flensborg, Aabenraa og 
Slien, samt til Dækningen af de ovennævnte Sunde, i hvilken sidste 
Anledning De vil konferere med Overkommandoen. Ministeriet an
tager, at dette vil kunne udføres med den Dem for Øieblikket under
lagte 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 Sikkerked, vil blive 
afsendt Robaadsdivisioneru.

Den Styrke, som Orlogskapitain M u x o l l  havde raadet over veti

I n s t r u x  fo.’ 
OskadvoilicfVii
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Kommandoens Overtagelse, og som kun havde bestaaet af 2 Skibe, 
blev i de nærmeste Dage forøget, idet nemlig i Løbet af d. 4. og 5. 
Februar Kanonbaadene Marstrand, Buhi og Willemoes, Skonnerten 
Absalon, samt Dampskibet Skirner stødte til Eskadren. Sidstnævnte 
Skib, der var i Postvæsenets Tjeneste, overgik igjen til Marinens Brug og 
fik d. 4. Februar i Korsør telegrafisk Ordre til, saasnart det havde 
udlosset efter Aarhus-Turen, at afgaa til Orlogskapitain M u x o l l s  
Eskadre ved Sønderborg. Dampskibet overførte herfra til Korsør 600 
til Marinens Tjeneste indkaldte Slesvigere og vendte derpaa tilbage 
til Eskadren, hvor det en kort Tid gjorde Tjeneste som Kommando- 
fartøi.

Samtidig med, at Armeen indtog sin Stilling ved Dybbøl, 
rettede Overkommandoen en Anmodning til Eskadrechefen om mari
tim Assistance til at understøtte Armeens venstre Fløi ved Vemming- 
bund under et fjendtligt Angreb paa Dybbølstillingen. Orlogskapitain 
M u x o l l  indberettede dette telegrafisk til Marineministeriet d. 9. 
Februar og tilføiede, at da det Skib, som blev udset til denne 
Tjeneste, efter al Sandsynlighed vilde blive angrebet af en saa be
tydelig Artilleristyrke, at intet af de Skibe, som for Øieblikket vare 
under hans Kommando, kunde udholde Ilden, ansaa han Rolf Krake 
for ene skikket til at udføre det nævnte H verv ; han anmodede derfor om, 
saaffemt Ministeriet billigede hans Anskuelse, at Pandserbatteriet 
snarest mulig maatte blive afsendt til Forstærkning af hans Eskadre.

Ministeriet besvarede strax denne Henvendelse med en Ordre 
til Batteriets Chef, Orlogskapitain H. P. R o t h e ,  om at heise Kom
mandoen, saasnart Ledigheden tillod det, og afgaa til Sønderborg for 
at underlægge sig Eskadrechefen i Østersøens vestlige Del.

D. 10. Februar heiste Rolf Krake Kommandoen og afseilede d. 11. 
Eftermiddag til Sønderborg eskorteret af Korvetten Dagmar. Batteriet , 
som siden Hjemkomsten fra Glasgow havde været underkastet for- 
skjellige Forandringer paa Værftet, var kampdygtigt, om end dets 
Udrustning og Forandringen af forskjellige Installationer ombord som 
Følge af den knappe Tid ikke vare bievne fuldt tilendebragte. Da 
Skibet afgik direkte fra Værftet til Krigsskuepladsen, havde Tiden 
heller ikke tilladt nogen Indøvelse af Mandskabet eller egentlig Orga
nisation, hvorfor Chefen paa Overreisen til Sønderborg lod skyde 
endel skarpe Skud, for at Mandskabet kunde blive nogenlunde fortro
ligt med Betjeningen i Taarnene og lære deres Kanoners Egenskaber 
at kjende, forinden Batteriet kom i Affaire.
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Ved Midten af Maaneden, efterat Rolf Krake og omtrent sam
tidig med dette Dampskibet Hekla havde forøget Orlogskapitaiu 
M u x o l l s  Styrke, indtoge Eskadrens Skibe følgende Stationer: 
Pandserskonnerten Esbern Snare ved Bulk;
Pandserskonnerten Absalon imellem Birknakke og Borreshoved; 
Kanonbaaden Willemoés udfor Aabenraa F jo rd ;
Kanonbaaden Buhi i Als Sund ved Arnkilsøre;
Kanonbaadene Marstrand og Krieger ved Femern;
Pandserbatteriet Rolf Krake samt Dampskibene Skirner og Hekla 

paa Rheden ved Sønderborg.
Denne Styrke var vel i og for sig tilstrækkelig stor til at kunne 

udføre Bevogtningen af de befalede S teder; men da Rolf Krake og 
Hekla maatte forblive ved Sønderborg, det første for at understøtte 
Hæren ved Forsvaret af Dybbølstillingen, det sidste for at kunne 
møde eventuelle Fordringer fra Overkommandoens S ide, havdes 
ikke tilstrækkelig Styrke til regelmæssigt og uden Vanskelighed at 
afløse de fast stationerede Skibe, naar de af og til maatte forlade deres 
Station for at proviantere, kompletere deres Kulbeholdninger el. desl.

Dette Forhold havde Eskadrechefen paapeget i en Skrivelse til 
Ministeriet af IB. Februar og ligeledes senere i et Telegram til Mini
steriet, dateret 15. Februar.

Ministeriet beordrede derfor Skruekanonbaadene Thura og Schrøder- 
see, der begge heiste Kommandoen d. 14. Februar, til at afgaa til Sønder
borg og underlægge sig Eskadren i Østersøens vestlige Del. Efter 
Ankomsten hertil afgik Thura ifølge telegrafisk Ordre fra Ministeriet 
til Eskadrechefen for at tage Station fra Stendrup Hage til Haders
lev Fjord, medens Schrødersee afsendtes for at bevogte Kyststræk
ningen imellem Birknakke og Kegenæs med Paalæg om at have sin 
Opmærksomhed navnlig henvendt paa, hvad der foregik i Gjelting 
Bugt.

Foruden denne Tilvæxt af Skibe, som direkte tilgik Orlogs- 
kapitain M u x o l l s  Eskadre, bestemte Ministeriet sig endvidere til at 
give den maritime Styrke i Farvandet omkring Als den betydelige 
Forøgelse af Skruelinieskibet Skjold, der d. 5. Februar havde heist 
Kommandoen under Orlogskapitain I. P. F. W u l f f ,  og nu laa under 
Organisation i Sundet. Grunden til denne Forholdsregel var forskjel- 
lige Rygter om, at Fjenden tænkte paa at gjøre et Forsøg paa enten 
ved Birk eller et andet sydligere Punkt ved Østersøen at indskibe 
Tropper i den Hensigt at landsætte disse paa Als i Ryggen paa

A fsendelse  ;i ( 
L in iesk ibe t Skjold  
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vor Hær. Skjøndt Ministeriet ansaa det for høist usandsynligt, at et 
saadant Forsøg vilde blive gjort, bestemte man sig dog til at afsende 
Skjold i den Tanke, at Linieskibets Stationering ved Als vilde yde 
Hæren en moralsk Betryggelse.

Linieskibet fik derfor d. 17. Februar Ordre til at forlade Sundet 
og afseile til Farvandet ved Als for at fortsætte sin Organisation der; 
ved sin Ankomst dertil indtog det efter Ministeriets Anvisning en 
Ankerplads indenfor Bredegrunden imellem Birknakke og Kegenæs, 
fra hvilket Sted de omliggende Kyster godt kunde observeres, og 
hvor Linieskibet i det Tilfælde, at et Forsøg af den omhandlede 
Natur virkelig skulde finde Sted, vilde kunne bidrage væsentlig til 
at forhindre det.

D. 18. Februar udstedtes der fra Marineministeriet følgende Be- 
kjendtgjørelse:

„Marineministeriet bringer herved til offentlig Kundskab, at alle 
Havne og Indløb paa Østkysten af Hertugdømmerne Slesvig og Hol
sten fra d. 25. ds. at regne ville blive blokerede, dog med Undtagelse 
af Neustadt samt af Øerne Als og Æ rø og øvrige Steder, der befinde 
sig under Hs. Maj. Kongens Autoritet. Blokaden vil efterhaanden 
blive hævet for ethvert Sted, som atter kommer i den kgl. Regerings
magts Hænder, hvorom Bekjendtgjørelser da ville udgaau.

O. Lutken.

Efter den befalede Overførsel af 3. Division til Fredericia, som 
iøvrigt først helt tilendebragtes i Dagene 21.—22. Februar, blev deri  
Sundeved og paa Als tilbage: 1. Division, 2. Division (undtagen 7. 
Regiment), Infanterireserven og Reserveartilleriet, samt Ingenieur- 
tropper, Fæstningsartilleri, m. m.

Ved disse Dislokationer samt ved de udgivne Direktiver*) 
var den af den afgaaede Overkommando udkastede Operationsplan i 
alt Fald i sine Hovedtræk antydet.

Tanken var den, næst at efterlade en Styrke i Flankestillingen 
Dybbøl - Als for at true en fjendtlig Frem rykning mod Nord, at lade
3. og 4. Division tage Opstilling ved den jydske Grændse for, saasnart 
Forholdene tilstedede det, at gjøre Diversioner ind i det af Fjenden be
satte Territorium. Rykkede Fjenden med Overmagt ind i Jylland og 
trængte de to nævnte Divisioner tilbage, skulde 3. Division trække 
sig mod Fredericia, 4. Division (maaske forøget med et Regiment) 
op i det nordlige Jylland. 4. Division skulde yde saa megen Mod-

*) Se 1. Del pag. 312.
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stand, som Forholdene tilstedede, for at hindre Fjenden i med en 
nbetydelig Styrke at udbrede sig over Landet.

Vor Besættelse af Flankestillingerne Dybbøl—Als og Fredericia 
—Fyen var motiveret ved de der paabegyndte Befæstningsanlæg, saa- 
velsom ved den i Krigen 1848—50 indhøstede Erfaring om, at en 
Trusel mod Fjendens Operationslinie nok saa meget hemmede hans 
Frem rykning som den rent frontale Modstand, vi formaaede at byde 
ham i aaben Mark.

Angaaende Sammensætning og Styrke af det Troppekorps, der 
under General H e g e r m a n n - L i n d e n c r o n e  skulde operere i F ronten 
af den i Jylland fremtrængende Fjende, havde Overkommandoen frie 
Hænder og kunde, naar Situationen maatte fordre det, delvis eller 
vel endog helt inddrage det. Dette Troppekorps var, som ovenfor 
udtalt, anvist en mere begrændset Opgave. Under sit eventuelle 
Tilbagetog støttede det sig til Afsnittet N. for Limfjorden, som det, 
hvis Forholdene tvang dertil, kunde passere enten ved Aalborg— 
Agersund eller ved Mors—Thyholm, og hvor det hovedsagelig ved 
den store Afstand fra den fjendtlige Hovedstyrke, som var bunden 
sydligere, vilde finde den fornødne Sikkerhed.

I en d. 13. Januar 1864 forfattet Memoire, hvis Indhold var bil
liget af Kongen af Preussen, vare Hovedtrækkene af Operationsplanen 
under en Krig mod Danmark fastsatte som følger:

„Hovedvanskeligheden ved en K rig mod Danmark bestaar deri, 
at end ikke Erobringen af hele det danske Fastland fører til en de
finitiv Afslutning paa Krigen.

Øerne og fremfor Alt Regjeringens Sæde ere utilgængelige for 
os, saa længe vor Flaade ikke formaar at optage Kampen med den 
danske. Okkupationen af den jydske Halvø maa være blivende, hvis 
den skal tvinge Kabinettet i Kjøbenhavn til Eftergivenhed; men den 
fremkalder da diplomatisk Intervention, vel endog væbnet Indskriden 
af nye Magter.

Det egentlige Operationsobjekt i denne K rig er derfor den 
danske Hær“. . .

Om Operationerne efter Danne virkestillingens Erobring hedder det:
„Lykkes det den danske Armee at undkomme til Dybbøl, finder 

den der en endnu stærkere, langt mere koncentreret Stilling.
Endnu et Brohoved til Benyttelse ved en Frem rykning besidder 

Danmark i Fæstningen Fredericia. Herredømmet paa Havet sikkrer 
den danske Armee Forbindelsen mellem Als og Fyen.

De A ll ie red es  
O pera tionsp lan .

2
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At cernere begge Deboueheer saaledes, at Fjenden ikke atter kan 
rykke frem fra dem, vilde føre til to Beleiringer og en Deling af 
Kræfterne, og dog ikke til et positivt Resultat. Det synes tilraade- 
ligst kun at iagttage Dybbøl og Fredericia, men derimod at holde 
Hæren samlet paa en saadan Maade, at den med overlegen Styrke 
kan levere den atter fremrykkende Fjende et Slag i aaben Mark, selv 
om dette skulde ske med omvendt Front.u

Tanken om at tage vor Hær som Objekt opgaves imidlertid ved 
de i Dagene 11.—14. Februar befalede Bevægelser, der tværtimod 
ledede til en Cernering af begge vore Deboueheer og en Indrykning 
i Jylland. Det var det i Februardagene opstaaede Ønske om at und- 
gaa en langvarig Beleiring af Dyb bøl stillingen, der — sammen med 
Erkjendelsen af, at man paa Grund af vor svage Styrke i Jylland 
let kunde komme i Besiddelse af denne vor største Provinds, og 
senere ombytte den med de slesvigske Øer, — hurtigt lod den 
Tanke slaa Rod i de Allieredes Hovedkvarter, at en Fortsættelse af 
Bevægelserne mod Nord var det rigtigste under den forhaanden- 
værende Situation. Beslutningen herom meddeltes d. 15. Februar 
Hæren i en Armeebefaling, hvis Indhold i store Træk gik ud paa, 
at kun I. Korps skulde indeslutte Dybbølstillingen, at denne ikke 
skulde angribes; men at Opgaven var at hindre vor i Sundeved og 
paa Als staaende Styrke i at bryde frem fra samme og iøvrigt be- 
skjæftige den paa en saadan Maade, at en større Troppestyrke ikke 
kunde afgives derfra til Fyen eller Jylland. II. og III. Korps 
skulde efter fuldendt Koncentration ved den jydske Grændse over
skride denne, indeslutte Fredericia og trænge videre frem i Jylland.

Østerrig modsatte sig, som senere vil blive viist, oprindelig 
denne Tanke, hvorfor der, saasnart den jydske Grændse var naaet, 
indtraadte en længere Uvirksomhedsperiode (18. Februar—7. Marts) 
for de to nævnte Korpser. Først efterhaanden og modstræbende gav 
Østerrig sit Samtykke til Indrykningen i Jylland, der derpaa fandt 
Sted d. 8. Marts.

Den efterfølgende Fremstilling af Krigsbegivenhederne vil først 
beskjæftige sig med Forholdene i Nørrejylland og ved Fredericia, 
hvorved iøvrigt ogsaa den naturligste Tilslutning til de i 1. Del om
handlede Begivenheder opnaas, og foreløbig føre Skildringen deraf 
frem til medio Marts og først derefter vende sig til den samlede Frem
stilling af Krigsbegivenhederne i Sundeved og paa Als, en Fremstil
ling, der saameget bedre kan udskydes, som en længere Uvirksomheds-
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periode nødvendig maatte indtræde for I. Korps foran Dybbølstillingen, 
indtil Beslutningen fattedes (sidst i Februar) om Overførelsen af Be- 
leiringsskyts, og den besværlige Hidskaffelse deraf var foretaget.

A. Begivenhederne i Nørrejylland samt Fredericia—Fyen.
I. 4. Division fra 11. Februar til 7. Marts.

11.—17. F e b r u a r .

Udskibningen af 8. og 9. Brigades kombattante Styrke i Frede
ricia var i Hovedsagen endt den 10. Februar*). Den 11. tilskrev 
General H e g e r  mann,  hvis Division fra samme Dag laa N. for Al
mind Dalen**), Oberst N e e r g a a r d  som følger:

„3. Division er underlagt min Kommando *), saalænge den i For
bindelse med 4. Division opererer ved Jyllands Sydgrændse, og er 
der alt ankommet 2 Brigader under Hr. Obersten til Fredericia.

For ikke at svække Besætningen i Fredericia for meget vil 
indtil videre kun en af de nævnte to Brigader være at dislocere hen- 
imod Jyllands Sydgrændse for at forhindre, at et mindre, fjendtligt 
Kommando uhindret skulde kunne trænge op i Jylland. Denne Bri
gade vil altsaa med Retraitelinie paa Fredericia have at dække Jy l
lands Sydgrændse og sikkre den bag Almind Dalen kantonnerende 4. 
Division.

Til Assistance vil Brigaden erholde (indtil 3. Divisions K a
valeri og Artilleri ere overførte hertil):

et Halvregiment paa 3 Eskadroner (for Øieblikket kanton
nerende i Eltang og Nørre Stendrup), 

et Halvbatteri paa 4 Kanoner (nu i Kolding) 
og en Afdeling paa 4 Espingoler (nu i Kolding).
Senest Dagen efter Brigadens Ankomst til de nye Kantonne

menter ville de af 4. Division udstillede Forposter være at afløse? 
hvorefter de dertil anvendte Afdelinger af 7. Regiment og 6. Dragon
regiment***) afgaa til deres Kantonnementer; samtidig afgaar R it
mester F r e i e s l e b e n  fra Stillingen som Forpostkommandør.

4. Divisions Stabskvarter er fra idag Viuf.“

*) Sammenhold 1. Del pag. 312.
**) Se „Oversigtskaart over Jylland og Fyen samt over den nordlige Del afSlesvig“.

***) Se 1 . Del pag. 308.

G en e ra l  H e g e r -  
m an n  o v e r ta g e r  
m id le r t i d ig  lie- 
fa l in g en  o v e r  

D ivis ion.
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O verk o m m an d o e t  
b e fa le r  en O m 

fo rd e l in g  a f  
F e l tb a t t e r i e rn e .

9. B r ig ad e  be
s æ t t e r  K o ld ing-  

afsn t t e t .

Samtidig anmodede Generalen Overkommandoen om, at 3. Divi
sions Kavaleri og Artilleri samt 2. Halvregiment Gardehusarer*) hurtigst 
mulig maatte blive overførte til Jylland, for at 4. Division kunde faae 
sin Styrke samlet. Overkommandoen lod strax det nævnte Halvregi
ment tilgaa fornøden Ordre og traf Foranstaltninger for at tilføre 3. 
Division fornødent Artilleri. Da 11. Batteri ikke til rette Tid kunde 
gjøres marchefærdigt til Overførelse til Jylland, og 7. Batteris Reserve 
under Retraiten fra Flensborg ved en Misforstaaelse var afgaaet med 
'4. Division Nord paa, befalede Overkommandoen følgende Omfordeling 
af Feltbatterierne fra d. 16.: 3. og 8 Batteri udgik af Reserveartilleriet, 
7. Batteri af 2. Division, 11. Batteri af 3. Division, hvorefter 3. og 7. 
Batteri underlagdes 3. Division, 8. Batteri 2. Division og 11. Batteri 
Reserveartilleriet, der saaledes derefter bestod af 1., 4., 6., 11. og 
13. Batteri.

Den 12.Februar rykkede 9. B r i g a d e  med 1. Halvregiment af 3. 
Dragonregiment samt V2 5. Batteri frem i Koldingafsnittet og overtog 
Sikkringen og Forsvaret deraf indtil Hvilested Kro (N. V. for Egstrup). 
9. B r i g a d e  indtog følgende Opstilling:

Batl. II. : et Komp. paa Forpost S. for Kolding, 
et som Soutien ved den til Barrikadering 
forberedte Bro over Kolding Aa, et som Re- 

19. Regiment serve i Byen **).
Batl. I .: Kolding; dog stilledes V2 Komp. ved 

Kolding Mølle, og V2 Komp. ved Peders- 
bjerg Gaard som Skytsbedækning (se nedenf.) 

Batl. I: Bramdrup, dog med et Komp. i Paaby 
21. Regiment og Egstrup.

Batl. II.: Nørre Bjært.
V4 Esk. patrouillerede S. for Kolding, Esk.

^  j . bevogtede Overgangsstederne over Kolding Aa
_ _ V. for Kolding samt Passene over Nebel Aamentat3.Dra- °

(indtil d. 13. Overgangene ved Stubdrup md-gonregiment.
befattede).

. 2 Eskadroner i Eltang.
V2 5. Batteri { 2 Kanoner ved Hvidsminde, 2 ved Nørre Bjært. 
Espingoldi- ( 2 Espingoler ved Broen over Kolding Aa, 2 i 

visionen. \ Kolding By.

*) Se 1 . Del pag. 153.
**) Det fjerde Kompagni ankom først d. 15. fra Sønderborg til Kolding.
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En staaende Patrouille udstilledes i Vonsild; mindre Rytter- 
patrouiller udsendtes mod Christiansfeld.

4. Division havde d. 13. følgende Dislokation:
1. K a v a l e r i b r i g a d e  (Stabskv. Starup):

2. Halvregiment af 3. Dragonregiment: Aagaard og Hessei- 
balle; en Eskadron i Almind.

5. Dragonregiment: Jerlev, Meisling og Ammedsbøl.
Resten af Espingolbatteriet (3 Divisioner): Stubberup.

2. K a v a l e r i  b r i g a d e  (Stabskv. Elisabethsminde):
6 . Dragonregiment: Tyvkjær, Fredsted, Starup.

( Batl. I.: Almind og Viuf;
7. Regiment*) ( ^  n  . Høien

Va 5. Batteri: Viuf.
Eskadronen i Almind underlagdes 7. Reg.s I. og bevogtede Al- 

mindafsnittet, der ved 3. Divisions eventuelle Retraite til Fredericia 
vilde ligge blottet. Relaisposter udstilledes mellem Kolding og E l
tang samt mellem Kolding og Viuf. En Vognpark paa 100 Vogne 
oprettedos i Høien.

1. Kavaleribrigade observerede ved smaa Posteringer Passene 
og Veiene ved Vester Nebel og Dons (Broen ved Dons Mølle af
brødes), fra d. 14. tillige Overgangsstederne ved Stubdrup. Poste
ringerne holdt Forbindelse med 9. Brigades Forposter**).

En yderligere Observation ud i liøire Flanke tilveiebragtes ved en d. 
15. vesterpaa til Egnen om Estrup detacheret Eskadron af 3. Dragonregi
ment (foreløbig afgaves hertil 5. Eskadron, Ritmester Moe). Den skulde 
ved Patrouillering mod Fjendens Front og Flanke bibringe ham den Tro, 
at en større Styrke af vore Tropper stod i den vestlige Del af Jylland, 
iøvrigt holde Forbindelse med Divisionen og under Tilbagegang holde 
sig i sammes høire Flanke. Den maatte ikke udsætte sig for store 
Tab, men skulde dog søge at tilføie Fjenden saa meget Tab og Af
bræk, som Omstændighederne tillode.

Under 12. Februar meddelte General H e g e r m a n n  Armeens Over
kommando pr. Telegraf, at naar 9. Brigade ved Fjendens Frem rykning

*) 7. Reg. var fra cl. 11. midlertidig underlagt 2. Kavaleribrigade.
**) Fra d. 17. forlagdes 3 Kompagnier af 7. Reg.s II. til Viuf og Fredsted, 2 

Espingoler til Almind Passet, 4 til Forsvar af Passene paa Divisionens høire Fløi. 
Af 6. Dragonregiment lagdes 3 Eskadroner til Haastrup, 1 Eskadron til Smed
strup, Resten i Tyvkjær og Starup. 1. Kavaleribrigade lagde 1 Eskadron i 
Reserve bag Viuf, 1 Eskadron bestemtes til med de 4 ovennævnte Espingoler at 
danne Reserve for høire Fløis Forposter.

F o rh an d l i r (g e r  
m ed  O v e rk o m 
m a n d o en  an- 
g aaen d e  D iv i

s ionens  Opgave og 
S a m m e n sæ tn in g .
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trak sig tilbage til Fredericia, var Divisionen ikke i Stand til paa en 
nogenlunde kraftig Maade at opholde et i Jylland fremrykkende 
K orps; den maatte hertil forstærkes med mindst en Brigade.

Var Hensigten med det i Jylland opererende Korps kun den at 
forurolige Fjenden, beskytte Indvaanerne mod Fouragering m. m., da 
burde Korpset kun bestaa af 1 Regiment Kavaleri, 1—2 kjørende Kom
pagnier Infanteri og 1—2 Divisioner Espingoler; Resten af Kavaleriet 
burde da forlægges til Fyen for om nogle Uger at kunne optræde i 
fuldkommen kampdygtig Stand, hvilket paa ingen anden Maade 
kunde opnaas.

I Skrivelse af 13. Februar udviklede General H e g e r m a n n  
nærmere den i Telegrammet fremsatte Tanke.

„Det er en Selvfølge^, skrev Generalen, „at Divisionen ikke 
alene kan være i Stand til at gjøre en Modstand af nogenlunde Betyd
ning mod et i Jylland fremrykkende fjendtligt Korps, og Divisionen 
formener, at fo r  s a a v i d t  man ei vil sammensætte et e g e t  s t ø r r e  
K o r p s  til at operere i Fronten af Fjenden, naar han rykker op i 
Jylland, saa vil en Retraite af Divisionen alene til det nordlige Jy l
land ikke gjøre nogen Gavn i Forhold til det betydelige Tab, der da 
vil lides.

Det maa antages, at 2. Halvregiment Gardehusarer, da det i 
længere Tid har ligget paa Fyen og nu forventes til Divisionen, vil 
være i bedre Stand end det øvrige K avaleri; dette Halvregiment vil 
i Forbindelse med endnu 1 Halvregiment, 2 å 4 kjørende Kompagnier 
og 2 Divisioner Espingoler, navnlig naar Styrken deles i et flyvende 
Korps til at operere i Fronten og et lignende i Flanken, gjøre langt 
større Nytte. I saa Tilfælde ville Regimenternes øvrige Eskadroner 
kunne overføres til Fyen tilligemed den disponible Del af 5. Batteri, 
og en Bataillon af 7. Infanteri-Regim ent vil derved tillige blive dis
ponibel.

Divisionen maa paa det Bestemteste anbefale en saadan Over
førsel til Fyen, enten over Snoghøi eller over Aarhus. Regimenterne 
vare nemlig, da Krigen brød ud, midt under Omorganisation, manglede 
alle en stor Del Folk og Heste, havde Mandskaber, der ei vare 
munderede og armerede, og førte, eftersom Heste modtoges uden til
svarende Antal Folk, et stort Antal Haandheste med sig. Det 5. 
Batteri manglede allerede ved Udrykningen 50 Mand og har Ordre til at 
permittere endnu endel Mandskaber, der ere fødte Holstenere. Resul
tatet af 14 Dages Felttog er, at Eskadronerne, der ere normerede med 
120 Mand, kun staa med 80 Mand, og at Batteriet har maattet om
organisere sig ved at indskrænke sine Ammunitions vogne til ialt kun 4.
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Forsaavidt der altsaa g]øres Regning paa et længere Felttog, og 
man til senere Operationer, navnlig under en Aarstid, hvor Fjenden 
lettere vil kunne trænge op i Jylland, maa ønske at kunne disponere 
over et tjenstdygtigt Kavaleri, maa Divisionen, som ovenfor udtalt, 
udhæve Nødvendigheden af, at Regimenterne idetmindste skiftevis 
faae Tid til at organisere sig i fuldstændig Ro og til at forsynes med 
den Masse manglende Udrustningsgjenstande, over hvis Antal og Ud
strækning man paa Grund af de Forhold, under hvilke der hidtil er 
blevet arbeidet, endnu ikke engang har kunnet faae en fuldstændig 
Fortegnelse.

Idet Divisionen endnu kun tilføier, at den selvfølgelig har søgt 
saa meget som muligt at bøde paa de stedfindende Mangler og saa- 
ledes selv er i Færd med at oprette et Sygehestedepot i Horsens og 
et mobilt Hestedepot i Aarhus, hvortil Aflevering af de overtallige 
Heste, til hvilke ei endnu haves Mandskaber, vil kunne finde Sted, 
skal man sluttelig, grundet paa den ovenanførte Fremstilling over Til
standen ved Divisionen, tillade sig at indstille, at Regimenterne (med 
Undtagelse af 2. Halvregiment Gardehusarer og endnu et Halvregi
ment) samt 5. Batteri disloceres til Fyen, og at kun et kombineret 
Kommando, bestaaende af 2 Halvregimenter, 2 —4 kjørende Kompag
nier samt 8 Espingoler, lades tilbage for at operere i Fjendens Front 
og Flanke ved hans Indtrængen i Jylland med Fouragerings- eller 
andre mindre Kommandoer^.

Overkommandoen, der endnu kun havde Situationen ved Grændsen 
for Øie, besvarede d. 18. Telegrammet med, at 3. og 4. Division, begge 
underlagte G e n e r a l H e g e r m a n n ,  skulde i deres Bevægelser være uaf
hængige af Fæstningen. Denne skulde have 13. Regiment som fast 
Fæstningsgarnison. Den jydske Grændse skulde besættes, og Diver
sioner gjøres mod Fjendens Stilling i Slesvig, naar Omstændighederne 
tillode det. Angaaende Retraiten gjaldt det tidligere Anordnede*).

Da General H e g e r m a n n  imidlertid først modtog denne Skrivelse 
d. 19., udbad han sig d. 14. pr. Telegraf Meddelelse om, hvad 4. Divisions 
Opgave egentlig var, naar 9. Brigade gik tilbage til Fredericia. I den 
Anledning skrev Overkommandoen d. 15.:

„Den 4. Division har udbedt sig Meddelelse om, hvad dens 
egentlige Opgave er, naar Fjenden gaar til Jylland.

Overkommandoen har i Skrivelse af 13. ds. udtalt, at 4. Divisions

*) Se 1. Del pag. 312 (3. Divisions Afdelinger til Fredericia, 4. Division med 7. 
Regiment til det nordlige Jylland).
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Retraite skal dirigeres mod det nordlige Jylland, og derved forment
lig tydelig tilkjendegivet, at Divisionens Opgave er at forhindre 
Fjenden i at trænge op i Landet med uforholdsmæssig ringe 
Styrke. Ved at gaa langsomt tilbage, efterhaanden som Fjenden 
rykker frem, vil dette Formaal kunne opnaaes, og hvor langt Retraiten 
skal gaa tilbage, maa selvfølgelig afhænge af Fjendens Bevægelser. 
Anser Divisionen det for nødvendigt, at den tildeles en større In 
fanteristyrke af 3. Division, forventer Overkommandoen et Forslag i 
saa Henseende14.

General H e g e r m a n n  svarede d. 16., at naar 9. Brigade og et 
Batteri istedetfor at gaa tilbage til Fredericia under Operationerne i 
Jylland maatte forblive ved Divisionen, vilde en nogenlunde kraftig 
Modstand kunne ydes mod en i Jylland fremrykkende stærkere Fjende.

Overkommandoen gik nu ind paa Tanken om at tildele 4. Divi
sion en Brigade Fodfolk, men bestemte hertil 7. Brigade. Den tilskrev 
under 17. Februar General H e g e r m a n n ,  at naar vor ved Grændsen 
staaende Styrke blev tvunget til at opgive Modstanden ligeoverfor 
Fjendens Overmagt, saa at Retraiten blev tiltraadt og Forbindelsen 
mellem 3. og 4. Division hævet, skulde 7. Brigade og et af 3. Divisions 
4 Pd.’s Batterier (7. Batteri) attacheres 4. Division for under Tilbage
gangen i Jylland at forøge denne Divisions Modstandsevne.

Men inden denne Skrivelse var modtaget, og inden 3. Division havde 
faaet Resten af sit Kavaleri, Artilleri og Train overført, endsige den 
lovede Forøgelse af Tropper til 4. Division var ankommen, var alt 
Grændsen overskredet af Fjenden. Kun modtog 4. Division d. 17. den 
saa længe ventede Tilgang af 2. Halvregiment Gardehusarer, der fra sit 
Kantonnement i det nordvestlige Fyen rykkede i Kantonnement i 
Skjærup, Store og Lille Yælding og underlagdes 2. Kavaleribrigade.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  rykkede d. 11. Februar I. Korps frem til 
Afløsning af III. Korps i dettes tidligere angivne Stilling i Sundeved. 
Medens II. Korps (Stabskvarter Flensborg) foreløbig forblev som Re
serve for I. Korps, rykkede III. Korps til Aabenraa og fremskød For
poster mod Haderslev. II. Korps udsendte Detachementer mod Husum 
og Tønning.

D. 12. forblev III. Korps uforandret staaende; kun besattes Ha
derslev stærkt, og der patrouilleredes mod Christiansfeld. Videre- 
gaaende Foretagender vare endnu dengang forbudte; derimod befaledes 
det d. 12. samtlige Indvaanere og Myndigheder i Hertugdømmet 
Slesvig at udlevere det i Landet værende Krigsforraad samt de

I I .  og I I I .  K o rp s  
ry k k o  frc7ii t i l  

N ø rre jy l lu n d s  
Græmlse.
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offentlige Kasser, og for at give Befalingen Eftertryk sendtes 1 Bataillon 
og 1 Deling Kyrasserer til Tønder og Løgumkloster, hvilket Detache
ment dog atter d. 15. retournerede til Korpset. II. Korps rykkede 
frem til Linien Frøslev—B ov—Nørre Smedeby.

D. 13. rykkede de forreste Afdelinger af III. Korps’s Gros frem 
til Hoptrup og Over Jersdal. II. Korps forblev i sine Kantonne
menter, men lod Brigaden D o r m u s  rykke til Bollerslev og Omegn, 
Brigaden N o s t i t z  til Hostrup. Brigaden G o n d r e c o u r t  afgav et 
Detachement til fast Besætning i Tønder.

D. 14. rykkede III. Korps’s Avantgarde frem i Linien Haderslev 
—Hammelev—Skrydstrup. Groset fulgte efter, saaledes at den sydlige 
Grændse for dets Kantonnement blev Linien Hoptrup—Over Jersdal. 
Korpskvarter toges i Haderslev. II. Korps beholdt Korpskvarter i 
Flensborg, men skød Brigaderne D o r m u s  og N o s t i t z  op til Over 
Jersdal og Hoptrup, lod Brigaden T o m a s  belægge Bollerslev og Bri
gaden G o n d r e c o u r t  Egnen om Kliplev. Kavaleribrigaden Dobr -  
z e n s k y  med Korpsartillerireserven lagdes i og om Bov.

I det fjendtlige Hovedkvarter kom man, som tidligere angivet, 
efter forskjellige Overveielser til Erkjendelse af, at II. og III. Korps 
burde fortsætte Bevægelsen mod Nord, overskride Grændsen, inde
slutte Fredericia og trænge ind i Jylland.

I Henhold til Armeebefalingen af 15. Februar forbleve dog II. og 
III. Korps d. 15. og 16. for Størstedelen i de Dagen forud indtagne 
Stillinger; kun forlagde II. Korps sit Stabskvarter til Aabenraa. III. 
Korps vilde d. 18. fra I. Korps erholde tildelt et let Kavaleriregiment, 
som i Forbindelse med 6 . Kyrasserregiment og 5. ridende Batteri af 
Artilleribrigaden Nr. 7 skulde danne en Kavaleribrigade under Kom
mando af Oberst F lie s . Korpst tildeltes desuden 1. 6  Pd.’s og
4. 12 Pd.’s Batteri af Artilleribrigaden Nr. 3, hvilke sammen med 
Brigaden H a v e n  vare ankomne til Holsten til Dækning af de bagud- 
gaaende Forbindelser (hvorom senere). Det 12 Pd.’s Batteri lagdes i 
Aabenraa til Beskyttelse af Havnen.

D. 17. skulde III. Korps koncentreres i Christiansfeld og de in
denfor en Mils Veis Afstand liggende Lokaliteter, dets Avantgarde 
rekognoscere mod Vonsild uden dog at sætte sig i Besiddelse af dette 
Punkt. II. Korps skulde lade en Brigade belægge Haderslev og Om
egn, en anden Jægerup, Magstrup og Omegn.

Da Indrykningen i Jylland mødte Indsigelser fra Østerrig, der 
hævdede, at den kun kunde finde Sted efter en forudgaaet ny Overens
komst mellem Østerrig og Preussen, erholdt Feltmarskal W r a n g e l

3
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d. 15. Tilhold fra Berlin om ikke at overskride den jydske Grændse 
før paa nærmere Befaling.

Feltmarskallen, der kun havde givet Bemyndigelse til at frem- 
skyde Poster til det endnu dengang paa slesvigsk Grund liggende 
Yonsild, antog at være sikkret imod, at nogen Grændseoverskridelse 
fandt Sted, og fandt sig derfor ikke foranlediget til at udstede noget 
bestemt Forbud derimod. Kun lod han begge Korpser rykke frem 
mod Grændsen og slutte tættere sammen.

III. Korps’s Avantgarde lagdes d. 17. N. for Linien Christians
feld—Steppinge og skød sine Forposter frem til Binderup, Skovene 
S. for Yonsild og imod Fovslet og Ødis. Korpsets Gros lagdes 
mellem Christiansfeld og Moltrup.

II. Korps laa S. for III. Korps. I forreste Linie laa Brigaderne No- 
s t i t z  og D o r m u s ,  bag dem Brigaderne G o n d r e c o u r t  og Tomas ,  
hvis Kvarterer i Syd naaede til Vilstrup og Arnlund. Sydligere laa 
Kavaleribrigaden D o b r z e n s k y  med Korpsartillerireserven i Om
egnen af Øster Løgum.

Fjendens Fremmarche mod den jydske Grændse var ikke bleven 
skjult for General H e g e r m a n n ,  der fra Midten af Februar var 
forberedt paa en fjendtlig Frem rykning over Grændsen *), men savnede 
Midler til at modsætte sig den.

Den indre Tilstand saavel i 3. som i 4. Division gjorde disses 
Afdelinger mindre egnede til at optage en haardnakket Kamp. 3. Di
vision manglede Kavaleri, Artilleri, Train og Ambulancer; 4. Division 
havde vel midlertidig bødet herpaa, men til Gjengjæld svækket sin 
egen Styrke. 3. Division havde kun den Ammunition, der medførtes 
i Mandskabets Tasker og Tornystre, og fra Fredericia kunde efter 
Kommandantens Erklæring „idetmindste for det Førstew ingen Hjælp 
paaregnes.

Af disse Grunde besluttede General H e g e r m a n n ,  saafremt 
Fjenden med en større Styrke rykkede frem til Angreb, kun at gjøre 
svag Modstand saavel ved Grændsen som i Stillingen N. for Almind 
Dalen, og samtidig med, at 9. Brigade trak sig til Fredericia, 
at lade 4. Division gaa tilbage til Stillingen ved Veile, hvor Divisionen 
vilde søge at holde sig saa længe som muligt for at bortlede en Del 
af Fjepdens Styrke fra Fæstningen, i hvilken man endnu ikke havde

*) D. lf>. Morgen bleve 2 Mand af en til Christiansfeld udsendt, mindre Patrouille 
af 3. Dragonregiment tagne tilfange i Egnen S. for Yonsild Skov.

8. B r ig ad e  sendes 
l'rem t i l  K o ld ing-  

a l s n i t te t ,  men 
b eo rd re s  a t t e r  

t i lb ag e  t i l  F r e 
d e r ic ia .
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havt Tid til at udføre selv de mest paatrængende Arbeider. 
Generalens Overraskelse var derfor stor, da han d. 16. modtog Mel
ding fra Oberst N e e r g a a r d  om, at 8 . Brigade havde forladt Frede
ricia og taget Opstilling i forreste Linie sammen med 9. Brigade. 3. 
Divisions Chef, der endnu opholdt sig paa Als, og som af Overkom
mandoen havde faaet Meddelelse om den 4. Division givne Ordre af 18. 
Februar (se pag. 15), havde nemlig bemyndiget Oberst N e e r g a a r d s o m  
midlertidig Chef for 8 . og 9. Brigade til, saasnart 13. Reg.’s II. var an
kommen til Fredericia (Bataillonen overførtes dertil fra Sønderborg d. 
12. *), da at skyde 8 . Brigade frem i det af 9. Brigade besatte Ter- 
rainafsnit, hvorved der tillige vilde vindes Plads i Fæstningen for de 
efterhaanden dertil indtræffende Afdelinger. I  Henhold hertil lod 
Oberst N e e r g a a r d  d. 16. Februar 8 . Brigade rykke ud af Fæstningen, 
lagde 9. R egim enti Gudsø,20. i Nørre Bjært, og skød 21. Reg.’s II. fra 
Nørre Bjært frem til Kolding. Af 21. Reg.’s I. blev et Kompagni de- 
tacheret til Paaby og Egstrup.

General H e g e r  mann,  der efter Overkommandoens Udtalelser 
maatte anse sig som Kommandør ogsaa over 3. Division, var 
utilfreds med, at Fredericia imod hans Hensigt berøvedes Største
delen af sin Besætning; men ved en personlig Sammenkomst mellem 
Generalen og Oberst N e e r g a a r d  jevnedes dog Sagen foreløbig, og 8 . 
Brigade forblev d. 16. i sin fremskudte Stilling. For Forsvaret af og 
Retraiten fra Kolding blev der af Oberst N e e r g a a r d  udgivet udførlige 
Dispositioner.

General H e g e r m a n n  kunde dog ikke forandre sin Anskuelse 
om det Urigtige i, under 3. Divisions ovenfor skildrede mangelfulde Til
stand, at udsætte 8 . og 9. Brigade for de af et overlegent, fjendtligt 
Angreb sandsynligvis flydende store Tab. Da derfor nogle d. 17. ind
komne Efterretninger om, at betydelige, fjendtlige Kræfter bleve 
sammendragne i Christiansfeld og Omegn, gjorde det sandsynligt, at et 
Angreb paa Kolding og en Indrykning i Jylland vare forestaaende, 
indfandt Generalen sig om Aftenen Kl. 10 i Kolding og udtalte, at 
han ikke kunde billige 8 . Brigades Deltagelse i en eventuel Kamp 
ved Kolding. Brigaden gik som Følge heraf endnu samme Nat til
bage til Fredericia, og samtidig erholdt 9. Brigade Ordre til at tage en 
saadan Opstilling, at den lange og navnlig paa Strækningen mellem 
Gudsø og Fredericia vanskelige Retraite ikke udsattes for at kompro
mitteres, og at der ikke bragtes større Offre uden tilsvarende Resultat.

*) Se 1. Del pag. 2tif> Anni.
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18. F e b r u a r .  F j e n d e n  b e s æ t t e r  K o l d i n g .

Den Opstilling, 9. Brigade indtog Natten til d. 18. Februar var 
følgende: *)

I Kolding efterlodes kun et Kompagni af 19. Regiment; det ud
stillede svage Forposter paa Høiderne c. 1500 Alen S. for Byen og 
fik som Soutien 21. Reg.’s II., 1. og 2. Eskadron af 3. Dragonregiment 
og 4 Espingoler, Alt i Nørre Bjært. 19. Regiments Hovedstyrke (7 
Kompagnier) tilligemed V« 5. Batteri stilledes ved Gudsø, 21. Reg.’s I. 
ved Havreballe Passet. I Paaby og Egstrup stod 3. Eskadron af 3. 
Dragonregiment, der fik Ordre til over Dragbæks Mølle at patrouillere 
mod Vest og Syd.

F ra Kl. 6  Form. stod saavel 9. Brigade som 4. Division i 
Alarmstilling. Divisionen skulde under Tilbagegangen formere sig 
i to Kolonner, en østre og en vestre. Den ø s t r e  K o l o n n e  under 
General H o n n e n s  skulde bestaa af 6  Kompagnier af 7. Regi
ment, 2 Eskadroner af 3. Dragonregiment, 5. Dragonregiment, 2. Halv
regiment Gardehusarer, V2 5. Batteri og 4 Espingoler, den v e s t r e  
K o l o n n e  under Oberst L. S c h a r f f e n b e r g a f  2 kj ørende Kompagnier 
af 7. Regiment, 6 . Dragonregiment samt 8  Espingoler.

Efter General H e g e r m a n n s  oprindelige Tanke skulde den østre 
Kolonne, der som Hovedretraitelinie fik anvist Chausseen Yeile 
Horsens—Aarhus, foreløbig gaa tilbage bag Yeile Aa med Forposter 
af Kavaleri fremsendte til Linien Egtved—Almind—Skjærup, medens 
den vestre Kolonne skulde echelonneres ud i sydvestlig Retning for at 
dække den østre Kolonnes høire Flanke. Det var anbefalet Føreren 
for vestre Kolonne at dele denne i 2 Dele, saaledes at den ene Del 
opererede i Egnen om Gjesten med Retraite over Randbøl, Nørre 
Snede, tæt Yest om Silkeborg mod Yiborg, den anden, d e n  vestligste, 
i Egnen om Gjøring med Retraite over Sønder Starup, Hoven Kirke, 
Herning og Haderup.

Kort før Afmarchen skulde finde Sted, bleve disse Dispositioner 
dog endel forandrede. Den vestre Kolonne fik Ordre til at støtte 9. 
Brigade i Koldingstillingen ved Rekognoscering i Egnen V. derfor 
og til den Ende at sende 6 . Dragonregiment til Harte. Saafremt intet 
saaes til Fjenden skulde dog dette Regiment Kl. 11 Formiddag 
afmarchere til Yester Nebel for i Forening med de derhen dirigerede

*) Se den vedføiede Skizze over den strategiske Situation d. 18. Februar Morgen.
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kjørende Kompagnier og Espingoler af vestre Kolonne*) at trække sig 
vesterpaa og operere i Overensstemmelse med Divisionens ovenangivne 
Befaling, dog efter Omstændighederne mere østligt end oprindelig 
bestemt. Først naar denne Kolonne var passeret Vester Nebel. maatte 
den østre Kolonne opgive Passene over Almind Dalen og gaa tilbage 
til Egnen om Veile. Forposter skulde udstilles tæt S. og V. lor 
Byen, Patrouiller af Kavaleri streife mod Almind og Store Vælding.

General H e g e r m a n n  begav sig til Veile og afsendte derfra Kl. 
1215 Eftm. følgende Telegram til Overkommandoen:

„Paa Grund af 8 . og 9. Brigades Mangel paa Artilleri og tilstrække
lig Ammunition er Koldings Besætning reduceret til 2  Kompagnier**), 
Resten tæt ved og i Fredericia. Den 4. Division med Hovedkvarter 
i Veile lader den øvrige Grændse observere af Kavaleri, Alt efter 
Konference med Oberst Ne e r g a ard.  Vonsild Skov besat af Fjenden14.

Overkommandoen tilkjendegav strax pr. Telegraf Generalen, at 
saafremt Fjenden med stor Styrke brød over Grændsen i dette Øieblik, 
kunde den tilbagetrukne Stilling vel være retfærdiggjort paa Grund 
af Brigadernes svage Sammensætning, men at der, naar 3. Division var 
samlet, og Forholdene ikke i Mellemtiden havde forandret sig, atter 
vilde være at foretage en Fremrykning.

Morgentimerne den 18. forløbe, uden at der foran Kolding sporedes 
nogensomhelst større Bevægelse blandt de fjendtlige Tropper. Opad 
Formiddagen indtraf imidlertid Begivenheder, der helt forandrede 
Situationen.

Da nemlig Egnens Beboere udsagde, at Fjenden med stor Styrke 
stod i Leirskov (hvilket iøvrigt var en Forvexling med det S. for 
Kolding Aa liggende Lunderskov), og fjendtligt Kavaleri længer hen 
paa Formiddagen rykkede frem fra Gjelballe Skov mod den afbrudte Bro 
ved Egstrup og vexlede Skud med vore derværende Kavaleriblænkere, 
trak saavel disse som de ved Hvilested Kro udsatte Poster sig tilbage 
paa 3. Eskadron, der atter derved fandt sig foranlediget til Kl. om
trent 11 at trække sig tilbage til tæt S. for Harte Kirke. Her var 
netop 6 . Dragonregiment indtruffet, med hvilket Kommandøren for 2. 
Kavaleribrigade, Oberst S c h a r f f e n b e r g ,  var fulgt. En fra Regi
mentet i vestlig Retning udsendt Patrouille meldte ligeledes, at Leir
skov skulde være besat af Fjenden, og at den havde set en mindre, 
fjendtlig Patrouille.

*) Espingolerne indtraf dog ikke i Vester Nebel paa Grund af en Misforstaaelse.
**) Den udgjorde i Virkeligheden kun 1 Kompagni.
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Da Alt imidlertid forblev roligt, lod Oberst S c h a r f f e n b e  r g  i 
Overensstemmelse med den givne Befaling Regimentet Kl. 11 For
middag afmarchere til Vester Nebel. 3. Eskadron af 3. Dragonregi
ment, der havde Ordre til under en eventuel Retraite at forene sis 
med 4. Division, satte sig samtidig i Marche mod Almind og sendte 
Melding herom til Forpostkompagniet i Kolding.

Dette Kompagni havde Aftenen i Forveien af Brigadekommandøren, 
Oberst N e e r g a a r d ,  erholdt Befaling til at forsvare Byen mod mindre 
Afdelinger, men rømme den,  naar Fjenden med overlegen Styrke fore
tog et alvorligt Angreb fra Syd og kjørte Artilleri op, hvorved Byen 
vilde komme i Fare. Kompagniet maatte ikke ved Fjendens mulige 
Overgang over Kolding Aa længere vesterpaa udsætte sig for at blive 
afskaaret.

Kompagniet følte sig dog trygt, saalænge det havde Forposter ude 
mod Syd, og Eskadronen i Paaby og Egstrup dækkede dets høire 
Flanke. Vel var der Kl. 8 lU Formiddag indløbet mundtlig Melding fra Es
kadronen om, at et af alle tre Vaabenarter sammensat Kommando var 
ankommet til Leirskov, og omtrent Kl. 10 en ny Melding om, at Fjenden 
havde besat Leirskov, hvorhos Ordonnantsen meddelte, at vore Kavale
riposter havde trukket sig tilbage fra Egnen ved Hvilested Kro, og 
at Fjenden saaes under Frem rykning fra Gjelballe Skov S. for Egstrup; 
men trods disse og flere alarmerende Meldinger om fjendtlige Troppe
bevægelser S. for Kolding forblev dog Kompagniet roligt i Stillingen, 
indtil den ovenomtalte Melding indløb om , at Eskadronen havde 
trukket sig tilbage mod Almind. Kompagniet kunde nu, da det ingen 
Dækning havde i høire Flanke, hvert Øieblik vente Angreb fra Nord, 
og Kapitain D a r r e  fandt det uforsvarligt og stridende mod sin lnstrux  
at blive staaende i Kolding med langt mod Syd fremskudte Forposter, 
hvis Inddragelse maatte tage Tid. Han besluttede derfor at bryde op 
og afsendte følgende Melding til 4. Division, 9. Brigade og 3. Eskadron 
i A im ind:

„Da Kavaleriet ved Paaby og Harte har trukket sig tilbage mod 
Almind for en overlegen, fjendtlig Styrke, og min høire Flanke saa- 
ledes er blottet, har jeg set mig nødsaget til at forlade Kolding.

Kolding d. 18. Februar 1864. Eftm. Kl. 12'/a.
Darre,

Kapitainu.
Da Kompagniet satte sig i Marche, ankom dets Afløsning af 21. 

Regiment, og begge Kompagnier trak sig nu mod den N. 0. for 
Kolding beliggende „Kalkovnsstilling“, hvor de traf Brigadekomman

V o r b t i l l in g  vod 
K old ing  opgives.
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døren, Oberst N e e r g a a r d ,  som gav dem Ordre til i Forbindelse med 
den ved Nørre Bjært staaende Styrke at trække sig tilbage til Gudsø.

Fra Hvidsminde afsendte Oberst N e e r g a a r d  Kl. IV2 Efter
middag følgende Melding til 4. Division:

„Kolding er forladt, fordi Kavaleriet ved Paaby har meldt, at det 
har maattet trække sig tilbage for en betydeligt overlegen Styrke af 
alle Yaaben. De 2 Eskadroner og de 4 Kanoner skulle blive tilbage
sendte, naar jeg iaften har naaet Heise Kro, og Yeien derfra til Yeile 
er fri“.

Fjenden rykkede nu ind i Kolding. Til Forstaaelse heraf maa 
Blikket kastes paa, hvad der imidlertid havde tildraget sig hos ham.

Melding om vor i Løbet af Natten til d. 18. indtagne, tilbagetrukne 
Opstilling ved Kolding og særlig om vor Rømning af Vonsild*) indløb 
Kl. 9 Formiddag i Høkelbjerg til den fjendtlige Avantgardekommandør, 
Oberst B e n t h e i m .  Omtrent Kl. 9 * /2  naaede Meldingen Korpskomman
doen i Christiansfeld, som strax telegraferede den til Overkommandoen 
(der formodedes i Haderslev, hvor den dog først indtraf Kl 4 Eftm.) 
tilligemed en Forespørgsel, om der, hvis de danske Tropper ogsaa 
rømmede Kolding, var noget til Hinder for at følge efter. Imidlertid 
var Yonsild Kl. 10 Formiddag bleven besat af preussiske Tropper, og 
Avantgarden paa Oberst B e n t h e i m s  Ordre rykket frem i Linien 
Dalby-Yonsild-Sest. Da General v. d. Mli 1 b e underrettedes herom, gav 
han uden at afvente Svar paa sin Forespørgsel til Overkommandoen 
Oberst B e n t h e i m  Ordre til ikke at angribe Kolding, men vel at be
sætte Byen, hvis den rømmedes af os.

Da denne Ordre indtraf i Vonsild, stod paa dette Sted under 
Oberst B e n t h e i m s  Kommandoen Styrke af 7 Kompagnier, 2 Eska
droner og 1 Batteri. Da derpaa først vor i Paaby og Egstrup staaende 
Eskadron trak sig tilbage, og dernæst Forpostkompagniet rømmede 
Kolding, rykkede umiddelbart derefter den ved Yonsild staaende 
Styrke frem, besatte Kolding, udsendte Kavaleripatrouiller ad Yeiene 
mod Yeile og Eltang og sendte 1. og 3. Gardehusareskadron mod 
Nørre Bjært.

Paa vor Side bestemte Oberst N e e r g a a r d ,  at Forpostkompag
niet og dets Afløsning samt de to i Nørre Bjært staaende Eskadroner 
(1. og 2. Eskadron af 3. Dragonregiment) skulde danne Arrieregarden 
under Retraiten mod Gudsø. Men Eskadronerne vare ikke samlede. 
1. Eskadron, der havde havt en anstrængende Nattetjeneste, havde

*) i Yonsild havde en staaende Patrouille været udstillet, se pag. 13.

F je n d e n  o v e r 
s k r id e r  (IrannUen.
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9. Brigade gnar 
bag  Klbo Dalen.

•1. D iv is ion  bo
s æ t t e r  V eilea ti l -  

lingen.

mellem Kl. 1 2  og 1 erholdt Tilladelse til i de nærmeste Gaarde at 
søge nogen Hvile, hvorimod 2. Eskadron var bleven udsendt til Af
løsning af 3. Da den fik Melding om Fjendens Frem rykning, ud
sendte den Patrouiller til nærmere Undersøgelse af Forholdene 
og blev holdende paa Chausseen, omtrent hvor den nuværende Je rn 
bane skærer samme.

De preussiske Eskadroners hurtige Frem rykning tvang Eska
dronen til Retraite. Den trak sig tilligemed 1. Eskadron, der imidler
tid var bleven samlet, tilbage paa de to Forpostkompagnier, der havde 
taget en fordelagtig Opstilling i Skoven ved Chausseen N. 0. for Nørre 
Bjært. TJnderveis forefaldt et Sammenstød mellem vor Bagtrop og 
Fjenden« Fortrop, ved hvilken Leilighed vi mistede 5 Mand, hvoraf 
2 døde og 3 bleve tagne tilfange; men i Nærheden af Passet mod
toges det fjendtlige Kavaleri af Ild fra de to nævnte Kompagnier, 
hvorpaa det, efter at have lidt et Tab af 1 saaret Officer og 4  

saarede Menige samt mistet 3 H este , skyndsomt gik tilbage mod 
Hvidsminde. løvrigt foretoges Tilbagetoget uforstyrret til Hoved
stillingen ved Gudsø. Underveis modtog Oberst N e e r g a a r d  et 
Brev fra General L u n  d in  g, hvori Obersten opfordredes til at føre 
sin Brigade saa intakt som muligt til Fredericia. Generalen ønskede 
Garnisonen saa fuldtallig som muligt og fandt det i det Hele ikke 
nødvendigt ved nogen Skjærmydsel at betegne Overgangen over 
Kolding Aa, eftersom Fjenden alt ved Eideren havde sat Foden paa 
dansk Grund.

I Gudsø Stillingen forblev Brigaden, indtil det blev mørkt, og 
indtog derpaa, eftersom intet Fjendtligt viste sig, koncentreret Kan
tonnement bag Elbo Dalen med Stabskvarter i Heise Kro. Som Sikkring 
forblev en Bataillon ved Gudsø, et Kompagni ved Havreballe Pas og 
et Kompagni ved Bredstrup, hvilken Styrke i Forbindelse med 2. Es
kadron af 3. Dragonregiment bestred Forposttjenesten, indtil den den 
næste Dag ordnedes*).

Det halve 5. Batteri og 1. Eskadron afgik samme Dags Aften 
over Bredstrup for at forenes med 4. Division i Yeile, hvor ligeledes 
den fra Almind tilbagegaaende 3. Eskadron var indtruffen. 2. Eska
dron forblev derimod tilligemed de 4 Espingoler foreløbig ved 3. 
Division, hvis Kavaleri endnu ikke var disponibelt.

Af 4. Division var den østre Kolonne om Eftermiddagen an
kommen til Yeile og nærmeste Omegn, den vestre Kolonne over Egt-

*) So Fremstillingen af Begivenhederne ved Fredericia.
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ved til Egnen Y. for Yeile. Kolonnerne lagdes foreløbig i Kantonne
ment i og om Yeile, fremskøde Forposter og holdt de fjernere Passe 
over Yeile Aa linder Observation. Divisionens endelige Dislokation i 
Yeilestillingen fastsattes nogle Dage senere (se pag. 30). Divisionen 
tog Stabskvarter i Yeile.

Den vesterpaa detacherede Eskadron (5. Esk. af 3. Dragonregi
ment) havde d. 16. og 17. opholdt sig paa Estrup til Observation af Over
gangene over Kongeaa og var d. 18. gaaet til Byen Yeien, hvorfra den 
meldte om et fjendtligt Detachements Frem rykning til Lunderskov; 
den erholdt samme Dags Aften Ordre fra vestre Kolonne til at trække 
sig nordpaa og gik derfor d. 19. Morgen dels over Balle, dels over Randbøl 
tilbage til Engelsholm. Her overtog Eskadronen d. 20. Bevogtningen 
af Overgangsstedet ved Gjøding Mølle, men pousseredes allerede d. 
21. om Aftenen frem til Egtved for paany at agere selvstændigt.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  gik de ovenomtalte to Eskadroner efter 
Sammenstødet tilbage til Kolding, hvor der efterhaanden samledes 
23/ 4 Bataillon, 2 Eskadroner og 1 Batteri. Forposterne stode tæt N. 
for Byen med venstre Fløi til Kolding Aa, høire Fløi til Kolding 
Fjord. Dele af III. Korps’s Avantgarde rykkede om Aftenen til 
Vonsild.

Strax efter Koldings Besættelse c. Kl. 3 V4 Eftermiddag afsendtes 
Melding herom til General v. d. Mt i lbe ,  som telegrafisk indberettede 
Sagen til de Allieredes Overkommando, der var indtruffen i Haderslev. 
Inden Svar kunde indløbe herpaa, indtraf Kl. 6 V2 Eftermiddag Ordre 
fra bemeldte Overkommando om, at den jydske Grændse indtil videre 
ikke maatte overskrides, end ikke med en Patrouille. Svar paa Med
delelsen om, at Grændsen alt var overskredet, indløb først i Løbet af 
Hatten og gik ud paa, at Avantgarden indtil nærmere Ordre skulde 
forblive i Kolding. Telegrafisk Meddelelse om Grændsens Over
skridelse afsendtes til Berlin.

19. F e b r u a r  — 7. Ma r t s .

Efterretningen om Koldings Besættelse d. 18. fremkaldte Over
raskelse i Berlin. Paa den ene Side frygtede man for, at den skulde 
gjøre et pinligt Indtryk i Wien, paa den anden Side, at hvis Kolding 
opgaves, vilde dette i Udlandet blive betragtet som Svaghed og som 
Tegn paa manglende Forstaaelse mellem Preussen og Østerrig, hvad 
atter kunde bevirke fremmede Magters Indblanding. Preussen,

4
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der stiltiende haabede paa, at den stedfundne Grænseoverskridelse 
hurtigere vilde føre til en Overenskomst med Østerrig, hævdede, at 
den kun var sket som Følge af Begivenhederne, og at Koldings Be
sættelse var nødvendig af strategiske Grunde.

Preussen fastholdt imidlertid Tanken om en Indrykning i Jy l
land. Alt d. 16. Februar havde Ministerpræsident v. B i s m a r c k  an
modet den preussiske Gesandt i W ien om for den østerrigske Regje- 
ring at fremhæve Nødvendigheden af Jyllands Besættelse. E t regel
mæssigt Angreb paa Dybbølstillingen, hed det, vilde frembyde Vanske
ligheder og trække i Langdrag, og selv om Dybbølstillingen faldt, 
var Als ikke dermed taget, saa at der endnu manglede den nød
vendige Betingelse for enhver Vaabenstilstand, Okkupationen af hele 
Hertugdømmet Slesvig, Øen Als indbefattet. Kun ved at true Jylland 
vilde man have en Modvægt mod de af Danmark tilsøs tagne, fjendt
lige Forholdsregler, der ellers nødvendigvis maatte tvinge ikke alene 
de Allierede, men ogsaa det tydske Forbund til en virkelig Krigs
erklæring mod Danmark. Den politiske Situation var gunstig. Dan
mark havde i Øieblikket ikke Udsigt til Understøttelse fra nogen 
Side, og en eventuel Forstaaelse mellem England og Frankrig til 
Gunst for Danmark kunde bedst forekommes ved rask Handlen.

Østerrig nærede imidlertid ikke alene politiske, men ogsaa mili
tære Betænkeligheder ved en Indrykning i Jylland. Den østerrigske 
Regjering kunde ikke se, at Kræfterne vare tilstrækkelige til at 
cernere Dybbølstillingen og Fredericia, sikkre den lange Operations
linie samt tilligetil at besætte Jylland. Heller ikke skjønnede den, at 
en Besættelse af Jylland kunde berøve Danmark saa betydelige Hjælpe
midler, at det derved blev tvunget til Eftergivenhed. Den foretrak 
samtidig med et Angreb paa Dybbølstillingen at udføre en Overgang 
til Øen Als og betegnede dette som et afgjørende Foretagende, der 
vilde lede til Tilintetgjøreisen af en stor Del af den danske Hær. Til 
Løsning af denne Opgave burde alle disponible Kræfter sættes ind.

Preussen hævdede nerimod, at Jyllands Besættelse var det letteste 
og simpleste Middel til at tvinge det danske Kabinet til Eftergiven
hed. Det stræbte at imødegaa Østerrigs militære Betænkeligheder og 
havde saameget lettere ved at overvinde dets politiske, som det paa 
denne Tid omtrent var lykkedes de Allierede at beseire den Mod
stand, der fra de tydske Mellemstaters Side havde reist sig mod deres 
Politik, og som det viste sig, at i alt Fald Koldings Besættelse 
ingen Vanskeligheder medførte. Resultatet blev, at der d. 1 . Marts 
udkastedes en saakaldt Punktation, hvori de to Stormagter besluttede
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at rette Hovedangrebet mod Dybbøl—Als, men tillige at give de 
Allieredes Overkommando fornøden Frihed til at skyde Tropper saa 
langt frem i Jylland som nødvendigt til Beskyttelse af Operationerne. 
Begge Magter erklærede sig enige i at gjøre de fremtidige Freds
betingelser uafhængige af Stipulationerne fra 1851—52, der ved Fjendt
lighedernes Udbrud havde mistet deres bindende Kraft. Efterat 
denne Punktation d. 6 . Marts var bleven undertegnet i Berlin, af- 
sendtes der samme Dags Eftermiddag et Telegram til Feltmarskal 
W r a n g e l  om, at Forbudet mod at overskride den jydske Grændse 
var hævet.

D. 7. Marts lode de to Magter overrække enslydende Noter i Paris, 
London, Petersborg og Stockholm, i hvilke de udtalte, at den danske 
Regjerings Holdning og dens Vægring ved at deltage i de af England 
f'oreslaaede Konferencer paalagde dem den P ligt at fortsætte de Tvangs
forholdsregler, hvortil de havde taget deres Tilflugt. Det fremhævedes, 
at Udstrækningen af Operationerne ind i Jylland Intet forandrede i 
de tidligere afgivne Erklæringer, og at de allierede Magter vare be
redte til Vaabenstilstand paa Grundlag af den bestaaende militære 
Situation eller paa Grundlag af Jyllands Rømning mod vor Rømning 
af Dybbøl—Als, forudsat at de i rum Sø opbragte og de i Havnene 
beslaglagte Skibe frigaves. De Allierede erklærede sig derhos rede 
til at indtræde i en Konference med de interesserede Magter for at finde 
Midler til Fredens Gjenoprettelse.

Indrykningen i Jylland fandt Sted d. 8 . Marts. I Mellemtiden 
vare følgende Forandringer foretagne i II. og III. Korps’s Opstilling.

Strax efter Koldings Besættelse blev den derværende Styrke forøget 
og Byen sat i Forsvarsstand; ved Egstrup og Sest sloges Bro over Kolding 
Aa og Sest Aa. III. Korps’s Gros rykkede til Understøttelse for Avant- 
garden frem til Vonsild, Sest, Dalby og Aitrup. Til Sikkring af venstre 
Flanke sendtes et Detachement (2 Kompagnier og 3 Eskadroner) 
under Oberstlieutenant R a n t z a u  til Ødis. Af II. Korps rykkede Bri
gaden D or m us til Frørup, Brigaden T o m a s  til Sommersted, Kava
leribrigaden D o b r z e n s k y  til Magstrup og Arnlund, Korpsartilleri- 
reserven til Vilstrup. Brigaderne paa Korpsets høire Fløi forbleve 
i deres Kvarterer.

Kysten fra Kolding til Heils Minde bevogtedes om Dagen af 
Kavaleripatrouiller, om Natten af nogle til de sandsynlige Landgangs- 
punkter fremskudte Infanterifeltvagter. S. for Heils Minde bevogtedes 
Kysten ved II. Korps’s Foranstaltning.

K rig sb eg iv en 
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1. D iv is io n  i V i i  < 
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sionen.

D. 20. Februar besattes Stendrup Hage med Artilleri (det 3. 6  

Pd.’s Gardebatteri) for at vanskeliggjøre Seiladsen gjennem Lille 
Belt. D. 22. Februar blev den venstre Flankedækning under Oberst- 
lieutenant E a n t z a u  fremskudt til Vrannerup, Gjelballe ogSkandrup; 
i Stedet for 2 Kompagnier erholdt den den 1. Bataillon af 3. Garde
regiment til Fods. Ødis indlemmedes i Brigaden D o r m u s ’s Kantonne
ment, og over hele Linien udsendtes Kavaleripatrouiller mod den 
jydske Grændse*).

D. 2. Marts bleve Forposterne fremskudte paa den nordre Dal
rand og førtes i en Linie fra Harte ved Kolding Aa over Møllen N. 
for Kolding og til Kolding Fjord ved Pedersbjerg Gaard. D. 3. Marts 
tog General v. d. Mt i lbe  Hovedkvarter i Kolding og samlede Hoved
styrken af III. Korps i Kolding, Vonsild og Sest. D. 6 . rykkede af II. 
Korps Brigaderne N o s t i t z  og G o n d r e c o u r t  samt Korpsartillerire- 
serven frem i Egnen Haderslev—Taps. Brigaden D o rm  us i Ødis samt 
Brigaden T o m a s  og Kavaleribrigaden D o b r z e n s k y  sluttede op, 
saa at de bagerste Afdelingers Kvarterer kom N. for Veien Haderslev 
—Skrydstrup. Saavel II. Korps som de Allieredes Overkommando tog 
Stabskvarter i Haderslev.

Saalænge Forhandlingerne mellem Preussen og Østerrig angaaende 
Indrykning i Jylland fandt Sted, havde 4. Division i Stillingen ved 
Veile i Hovedsagen Ro. Den mere end 14 Dages Frist vilde under 
andre Omstændigheder have været særdeles værdifuld for den mangel
fuldt organiserede Styrke; men da Divisionen ikke kunde vide, hvad 
det næste Øieblik vilde bringe, og derfor stadig maatte holde sig 
kampberedt, kunde den kun i mindre Grad høste Nytte deraf.

Som tidligere anført, stode betydelige Overførsler i Vente saavel 
af Tropper som af Materiel. De forsinkedes ved manglende Trans
portmidler, ved ugunstigt Veir og endelig ved Uvished om, hvorvidt 
Stendrup Hage var besat af Fjenden eller ei, hvilket sidste bevirkede, 
at Transporterne for en stor Del i Stedet for at afgaa fra Als direkte til 
Fredericia maatte sendes til Faaborg og over Fyen til Fredericia**).

*) Se omstaaende Skizze over den strategiske Situation d. 1. Marts.
**) Assens kunde ikke benyttes paa Grund af for ringe Vanddybde i Havnen, hvor

for der d. 20. Februar udgik Befaling til Armeens Ingenieurkommando om lier 
at anlægge en Bro indtil 14 Vanddybde. Paa Ingenieurkorpsets Forestilling 
modificeredes denne Ordre d. 26. Februar derhen, at Brobygningen udsattes til 
en beleiligere Tid og kun en Biragos Bro skulde slaaes.
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Overførslen af 7. Brigade og 7. Batteri (se pag. 16) til Faaborg 
foregik i Dagene 15.—17. Februar, Ankomsten til Fredericia d. 19.— 21.

D. 20. afmarcherede Espingolbatteriet fra Veile til Fredericia 
under Bedækning af en Eskadron. Samme Dag afgik 1. Regiment 
fra Fredericia til Veile; til Sikkerhed udsendte østre Kolonne en 
Eskadron mod Almind, vestre Kolonne en Eskadron mod Egtved og 
Bølling; men intet Fjendtligt bemærkedes, og Marchen foretoges ufor
styrret.

Samme Dag erholdt Greneral H e g e r m a n n  en Skrivelse fra 
General L u n d i n g ,  hvori denne udtalte, at da Fredericia var langt 
svagere, end han havde tænkt sig, maatte Garnisonen snarere for
øges ud over det Antal af 16 Batailloner, som stedse var blevet 
fordret som nødvendig Besætning i Fredericia, end formindskes, saa- 
meget mere som ogsaa Bevogtningen af Fyens K yst fra Strib til 
Fønsskov paahvilede den. General L u n d i n g ,  der, som senere vil 
blive viist, dengang kun havde 10 Batailloner, havde hidtil antaget, 
at hele 3. Division foruden 13. Regiment skulde danne Fæstningens 
Garnison, og at General H e g e r m a n n  kun skulde have 7. Regiment, 
og anmodede nu i Samklang med General W il  s ter ,  der d. 20. overtog 
Kommandoen over 3. Division i Fredericia, General H e g e r m a n n  
om at lade sig nøie med det afsendte 1. Regiment samt om at sende 
7. Regiment til Fredericia. Han opfordrede derhos General H e g e r 
m a n n  til ikke at benytte en tilfældig gunstig Ledighed til en offensiv 
Bevægelse, som dels ikke kunde give noget væsentligt Resultat for 
Krigsførelsen i det Hele, dels kunde medføre et fjendtligt Angreb 
paa Fredericia, inden Fæstningen saae sig iS tand  til at imødegaa det.

I sit Svar samme Dag indrømmede General H e g e r m a n n ,  at 
Forsvaret af Fredericia vel var det Vigtigste ved Siden af Forsvaret 
af Dybbølstillingen, men at Generalen af Hensyn til sin Divisions Op
gave ikke saae sig i Stand til yderligere at svække dens Styrke. Han 
erklærede sig enig i, at man ikke tidligere end nødvendigt burde 
fremkalde Sammenstød med Fjenden og et deraf flydende Angreb paa 
Fæstningen.

Som Følge heraf afgik 1 1 . Regiment og 7. Batteri d. 21. og 
22. Februar til Veile, begge Dage under Sikkring af nogle fra Veile 
udsendte Kommandoer. E t Detachement af 3. Ingenieurkompagni 
ankom d. 2 0 . sammesteds hen.

Efter denne Forøgelse bestod Divisionen d. 22. Februar af føl
gende Tropper:

7. B rigade: } n  Jo
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7. Regiment.
1. Kavaleri- j 3. Dragonregiment,

brigade: | 5. do.
2. Kavaleri- ( 6 . do.,

brigade: } 2. Halvregiment Gardehusarer (1., 3., 5. Esk.).
4. Divisions Artillerikommando:

|  5. Batteri (12 Pd.’s G. K.),
1 7 do. (4 Pd.’s rid.).

4. Divisions Ingenieurkommando *):
E t Detachement af 3. Ingenieurkompagni (fra 27. 

Febr. hele Komp,)**).
Divisionen formeredes som følger:

1. K a v a l e r i b r i g a d e :
3. Dragonregiment (bre Eskadroner; 2. Esk. var 
ved 9. Brigade, 5. Esk. detacheret),

5. Dragonregiment,
7. Regiments I.,

. Vs 5. Batteri.
2 . K a v a l e r i b r i g a d e :

6 . Dragonregiment,
2 . Halvregiment Gardehusarer,
Vs 5. Batteri.

7. B r i g a d e :
7. Regiments II.,
I. Regiment,
II. Regiment,
7. Batteri.

I Veilestillingen disloceredes Divisionen som følger:
Divisionens Stabskvarter Store Grunded.

7. B r i g a d e  (Stabskvarter Veile) fik Observationen og Forsvaret af 
Veile-Greisafsnittet med 2. K a v a l e r i b r i g a d e  (Stabskvarter 
Bregdal) som Reserve.

1. K a v a l e r i b r i g a d e  (Stabskvarter Jelling) dækkede Divisionens 
høire Flanke ved at observere og forsvare Terrainet V. for 
Greis Dalen og N. for Veile Aa samt besætte Overgangs
stederne ved Haraldskjær, Haraldskjær Fabrik (Kobberværket) 
og Vingsted Vandmølle.

*) Oprettes d. 24. Februar, se næste Side.
**) Se det Følgende pag. 32.

■I. Divisions 
D islocoring i 

V eiles ti l l ingen .
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Forposterne S. for Veile afgaves af 7. Brigade og 2. Kavaleri
brigade og søgte Forbindelse med de af 1. Kavaleribrigade paa bøire 
Fløi udstillede Forposter.

Forbindelsen mellem 3. og 4. Division hævedes d. 21. Februar;
4. Division, med hvilken Overkommandoen ikke var sikker paa at 
kunne bevare den telegrafiske Forbindelse, fik større Frihed baade i 
taktisk og administrativ Henseende og bemyndigedes til at sætte sig 
i direkte Forbindelse med Krigsministeriet, naar blot Overkommandoen 
holdtes underrettet om, hvad der foregik ved Divisionen.

Veilestillingen forstærkedes. Adgangene dertil barrikaderedes; 
i Stillingen opkastedes Brystværn for Infanteri og Placementer for 
Artilleri; Broerne ved Haraldskjær Fabrik, Vingsted Vandmølle og Tør
skind afbrødes, og Eierne af de øvre Møller ved Greis Aa fik Ordre 
til Opstemning af Vandet, for hvilket da i Tilfælde af alvorligt Angreb 
Sluserne vilde blive aabnede, hvorved en virkelig passiv Hindring om 
end for kort Tid skulde søges tilveiebragt; endvidere forberedte man 
sig paa Isning af Veile Fjord.

Majorerne J ø r g e n s e n  og J u s t  ansattes henholdsvis som høist- 
kommanderende Ingenieurofficer og som høistkommanderende Ar- 
tillerioffieer ved Divisionen og tiltraadte d. 24. Tjenesten ved samme.

Divisionens eventuelle Tilbagetog skulde ifølge Overkommandoens 
Befaling lægges over Limfjorden. General H e g e r m a n n  ansaa vel 
Helgenæs for det mest egnede Retraitepunkt for en større Styrke, 
eftersom Overgangen over Limfjorden var besværlig og langsom; men 
under 20. tilskrev Overkommandoen Divisionen, at der ved Helgenæs 
Intetsomhelst var forberedt, og at en Bevægelse derhen heller ikke i 
strategisk Henseende kunde anses for rigtig. Divisionen skulde søge 
at holde sig i Landets Midte og forberede Overskibningen over Lim
fjorden paa forskjellige Punkter for det Tilfælde, at Omstændighederne 
skulde gjøre det tilraadeligt at sprede Styrken. Fartøier og Baade 
burde i Tide sammendrages og Færger forberedes paa passende Over- 
skibningspunkter.

Retraiten forberedtes paa forskjellig Maade. Til Amterne ud
gik der Henvendelse om at holde Veiene i god Stand paa Divisionens 
sandsynlige Retraitelinier samt om at anbringe Veivisere ved Vei- 
knudepunkter. Skanderborg Amtstue fik Anmodning om at forberede 
Ullum Bro, Hornborg Bro, Bygholm Bro o. fl. til Afbrydning.

Amtstuerne i Nørrejylland anmodedes om at paalægge Sogne
fogderne af yderste Evne at medvirke til hurtig Besørgelse af vigtige 
Meldinger, særlig ved at lade dem tilsige to paalidelige Stafetter i

P erso n a l ia .
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hvert Sogn til hurtig Befordring af Meldinger direkte til Adressaten, 
naar Afstanden ikke oversteg 4 Mil.

Major J ø r g e n s e n  afreiste d. 24. Februar til Limfjorden for at 
undersøge Færgestederne, navnlig paa Strækningen Oddesund—Aalborg, 
og indgive Rapport om de der tilstedeværende Færgemidler samt deres 
Beskaffenhed og Betydning for militære Transporter. Undersøgelserne 
skulde begynde ved Mors. Det paalagdes Majoren paa hensigtsmæs
sigste Maade at foranstalte udført de Forbedringer og Forandringer 
ved Færgestederne, som han maatte anse for nødvendige, samt at til- 
veiebringe nye Færgemidler, hvor de tilstedeværende maatte anses 
for utilstrækkelige; særlig vare Overgangsstederne ved Oddesund og 
Salling Sund af Vigtighed. Endelig paalagdes det Majoren at under
søge de jydske Jernbaner med Hensyn til deres Afbenyttelse og 
TJbrugbargjørelse, og derved konferere med den kontrollerende Inge- 
nieurofficer, Kapitain H o l s t .

Kapitainlieutenant K  ø b k e af Marinen, der attacheredes Divisionen, 
sattes i Virksomhed med de nødvendige maritime Forberedelser, hvor
ved der — i Henhold til Divisionens Anmodninger til Amterne — 
kunde gjøres Regning paa Assistance af de civile Autoriteter. Kapi- 
tainlieutenanten skulde ved Udførelsen af sit Hverv konferere med 
Ingenieurmajor J ø r g e n s e n .  Han bemyndigedes til paa hvilkensom- 
helst Maade, der af ham maatte skjønnes nødvendig eller hensigts
mæssig, efter Divisionens Tarv at tilveiebringe det nødvendige Over
førselsmateriel samt at træffe Foranstaltninger til at sikkre dette 
Materiel mod at falde i Fjendens Haand.

Til Krigsministeriet henvendte Divisionen sig med Forespørgsel, 
om der ved en eventuel Transport over Limfjorden kunde disponeres 
over Jerntransportbaade, samt om saadanne vilde blive henlagte til 
Aarhus for det Tilfælde, at Udskibning herfra skulde blive befalet 
eller nødvendig; fremdeles anmodede Divisionen om at faae Styrken 
af Ingenieurer forøget fra V« til 1 Kompagni og forsynet med rige
ligere Bromateriel. I  den Anledning afgik, som tidligere omtalt, ifølge 
Overkommandoens Ordre af 27. Februar den resterende Del af 3. 
Ingenieurkompagni fra Sønderborg til Veile.

Kapitain H o l s t  tilstilledes der nærmere Direktiver angaaende 
Ordningen af Jernbaneforholdene under Divisionens eventuelle Retraite. 
Naar Divisionen gav Ordre til at standse den ordinære Drift, skulde 
det Materiel, som ikke brugtes til Militærtransporter, men som var 
holdt tilbage til den ordinære Drift, strax sendes til Skive.
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Samtidig anmodede Divisionen Krigsministeriet om gjennem Inden
rigsministeriet at foranledige, at tilbagestaaende Arbeider paa Stræk
ningen Viborg-Struer hurtigst mulig maatte blive fuldførte, at det 
til Driften af fornævnte Banestykke fornødne Personale blev ansat 
og indøvet, og at samtlige Banestrækninger med dertil hørende P er
sonel og Driftsmateriel paa nærmere Forlangende maatte blive stillede 
til Divisionens Raadighed.

Endelig udgik Paalæg til de lokale Blade om at iagttage største 
Diskretion i Henseende til Meddelelser om Afdelingernes Styrke, Stilling 
og Bevægelser, de Kommanderendes Navne, Opholdssteder o. s. v. 
For at forhindre Spioneri blev der gjennem de lokale Myndigheder 
truffet Anstalter til at holde alle Slags Gjøglere, inden- og uden
landske Spillemænd og Løsgængere i tilbørlig Afstand fra Operations
feltet.

Fra begge Sider foretoges Patrouilleringer, som dog først d. 28. 
Februar foranledigede et Sammenstød. Paa denne Dag omtrent Kl. 10 
Formiddag blev en fra Feltvagten ved Høien Kro til Y iuf fremskudt 
Observationspost paa 1 Underofficer og 6  Menige af 6 . Dragonregi
ments 4. Eskadron fordrevet fra sin Stilling og forfulgt af c. 40 preus
siske Husarer. Ved Blaakjær Skov gjorde Posten Holdt, men nødtes 
dog kort efter, da den saae sig omgaaet af en Del af Husarerne, til at 
trække sig tilbage mod Feltvagten. Yed denne Leilighed blev Dra
gon N i e l s  K j e l d s e n  skudt efter en Tid lang heltemodig at have 
forsvaret sig mod de Husarer, som søgte at tage ham tilfange; des
uden bleve 3 Dragoner fangne, deraf 1 saaret.

D. 29. kom det til et Sammenstød paa vor yderste høire Fløi. 
Som Indledning hertil skal kortelig omtales de Bevægelser, som i 
Dagene 22.-29. udførtes af den ud i Yesteregnen detacherede Eska
dron (3. Dr. Reg.’s 5. Esk.).

D. 22. rykkede Eskadronen fra Egtved over Vester Nebel mod 
Almind, hvor den forjog en større preussisk Patrouille og derpaa trak 
sig vesterpaa til Bække.

D. 23. gik den til E s  t r u p ,  hvorfra den d. 24. rekognoscerede over 
Øster og Vester Gjesten for om muligt at afskære en til Byen Veien for
ventet preussisk Patrouille. Denne kom dog ikke, hvorfor Eskadronen 
gik tilbage og tog Kvarter i Vorbasse. D. 25. patrouillerede den 
herfra til Egtved og Jordrup, og da Efterretninger tydede paa et 
fjendtligt Angreb mod Divisionens Hovedstyrke enten d. 26. eller d. 
27., holdt Eskadronen sig i Fjendens Flanke (d. 26. i F itting, d. 27. i 
Vorbasse) parat til at gribe ind, hvis en gunstig Leilighed tilbød sig.

6
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Her kom det dog kun d. 26. til et Sammenstød med en mindre, fjendt
lig Patrouille. Eskadronen forblev d. 28. og 29. i Yorbasse.

Fjendtlige Patrouiller af Oberstlieutenant R a n t z a u s  Detache
ment, der d. 26. og 27. Februar havde observeret vore Kavaleri- 
patrouiller i Egnen S. 0 . for Bække, hjembragte Meddelelse om, at en 
dansk Eskadron laa i Yorbasse og Bække. Oberstlieutenant R a n t z a u  
befalede, at der d. 29. skulde rekognosceres i denne Retning. 4 . 
Eskadron af 8 . Husarregiment skulde fra Gjelballe over Egholt og 
Ravnholt rykke mod Bække, 2. Eskadron fra Skanclrup over Store 
Anst og Yester øjesten sammesteds hen for derefter i Forening at gaa 
mod Vorbasse.

Angrebet kom uventet ind paa Eskadronen. Den havde 
erholdt Meddelelse om, at Alt var uforandret i Fjendens Stilling ad 
Leirskov til, og de til Gjesten og Hulvad fremsendte Patrouiller 
havde In tet sporet til Fjendens Fremrykning, saa at Eskadronen i Ro 
havde sadlet af og holdt Hesteparade, kun under Dækning af svage 
Forposter og en mindre Postering i Bække.

Ved Fjendens Frem rykning bleve Vedetposterne omtrent Kl. 111/? 
kastede tilbage til Feltvagten, der stod i Høide med Skjødegaard. 
Ogsaa Feltvagten blev kastet af den fjendtlige Fortrop (af 4. Eskadron), 
hvorved Overvagtmester J  0  n s og nogle Menige bleve fangne; Resten op
toges af P ikettet ved Skjødebjerg, som gjorde Modangreb og kastede 
den fjendtlige Deling tilbage paa sin Eskadron, der derefter i For
bindelse med en Deling af 2. Eskadron rykkede frem til Angreb.

Da vor i Vorbasse staaende Eskadrons Hovedstyrke fik Melding 
om Fjendens Frem rykning og om, at Forposterne alt vare kastede, 
lod Eskadronschefen sidde op og rykkede Forposterne til Undsætning. 
Inden dette skete, havde imidlertid Sekondlieutenant AV. S a u r b r e y ,  der 
var til Hest, kastet sig imod Fjenden med en Delingnf Pikettets Mandskab 
og befriet Overvagtmesteren og de fangne Dragoner, hvorpaa. Fjenden, da 
Styrken fra Vorbasse naaede frem, afstod fra Angrebet. Den paa 
fjendtlig Side kommanderende Ritmester v. G r o d z k i  troede ved 
Skjødegaard og Skjødebjerg at have kæmpet med en Eskadron; 
Styrken, der kom fra Vorbasse, vurderede han ligesaa høit, og da 
hans egen Eskadron ikke var samlet, og han Intet saae til 2. Eska
drons Gros, tiltraadte han Tilbagetoget forfulgt af vore Dragoner 
noget ud over Kragelund; Chausseen var glat, og endel Heste vare 
styrtede. Groset af den fjendtlige 2. Eskadron var imidlertid fra 
Bække rykket noget frem ad Veien til Vorbasse, men vendte om for 
at komme den øvrige Styrke til Hjælp, hvilket dog ikke lykkedes,

Affai ren ved
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Begge Eskadroner trak sig kort efter i Forening tilbage. Fægtningen 
havde kostet Fjenden 1 død og 8  saarede Husarer, hvoraf o bleve 
tagne tilfange, foruden 1 Officer, 6  Underofficerer og 21 menige H u
sarer, der usaarede faldt i Fangenskab. Af Heste tabtes 23.

Vort Tab var: 4 Underofficerer (deraf 1, som kort efter døde al 
sine Saar) og 3 Menige saarede: desuden blev 1 Dragon fanget. Eska
dronen mistede 5 Heste.

Eskadronen, der efter de foregaaende Dages Strabadser trængte 
til Ro, gik samme Dag tilbage til Heinsvig, d. 1. Marts til Grinsted 
og d. 2. over Billund Kro til Engelsholm , hvorimod i dens Sted 5. 
Dragonregiments 3. Eskadron udsendtes d. 3. Marts. Efter d. 4. at 
have patrouilleret frem indtil Linien Vester G jesten-Røigaard, gik 
den d. 5. over Heinsvig til Grinsted. Førstnævnte Eskadron ud
rykkede dog paany d. 8 . Marts og naaede Hindum, hvorefter begge Eska
droner forenedes til et „v e s t r  e S t r e i f k  o r  p s“ under Ritmester M o e s 
Kommando. Der blev iøvrigt i Fremtiden mindre Udsigt til Sammen
stød med Fjenden, eftersom Feltmarskal W  r a n  g e l, efter at have 
faaet Melding om Affairen ved Vorbasse, forbød langt ind i Jylland 
gaaende Expeditioner.

D. 29. Februar afsendte General H e g e r m a n n  med K rigs
ministeriets Bemyndigelse en Parlamentair til den fjendtlige Over
kommando for i Regjeringens Navn at gjøre opmærksom paa, at 
K olding, Sest og flere Byer, der nu erholdt Indkvartering af preus
siske Tropper, og i hvilke Rekvisitioner foretoges, hørte til Jylland. 
Feltmarskallens Svar, der udfærdigedes d. 2. Marts, altsaa paa en Tid, da 
der endnu ingen endelig Forstaaelse var truffen med Østerrig angaaende 
Jyllands Okkupation, lød som følger:

„Euer Excellenz
erwidere ich auf das geehrte Schreiben vom 29. Februar ergebenst, dass 
die Stadt Kolding und einige benachbarte Durfer sildlich der Kolding- 
Au, von den diesseitigen Vorposten zur Deckung der in Nord-Schleswig 
stehenden Okkupationstruppen einstweilen besetzt worden sind.

Zur reglementsmåssigen Naturalverpflegung der auf jtitischem 
Boden einquartirten Truppen, gehen die Requisitionen an den Hardes- 
voigt von Kolding, welchem dem gemass anheimgestellt ist, nach 
welchem Modus er die Landgemeinden Jiltlands zu den Lieferungen 
heranzieht.

Fails Euer Excellenz W erth darauf legen die Bewolmer Jiitlands 
von diesen Lasten befreit zu sehen, was auch mein Wunsch ist, so

F t  r e s t r e  S lre if -  
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wurde zunachst K5niglich Danischer Seits die Kapere! deutscher 
Randelsschifife auf offner See in Wegfall kommen mlissen.

Indem ich eine beziigliche Mittheilung an die Konigliche Danische 
Regierung ergebenst anheimstelle, håbe ich die Ehre mich mit vor- 
zuglichster Hochachtung zu zeichnen

Hauptquartier Hadersleben d. 2. Mårz 1864.
v. W rangel

Generalfeltmarschall und 
Oberbefehlshaber der ailiirten 

Kaiserlich Oesterreichischen und 
Koniglich Preussischen Armee.w 

General H e g e r m a n n  indsendte dette Svar d. 3. til Krigs
ministeriet og knyttede hertil følgende Bemærkninger:

„At det har været rigtigt at lade Feltmarskalken besætte om
talte Steder, er vel rim eligt; om det nu er af Vigtighed at fratage ham 
dem igjen eller ikke, er det foreliggende Spørgsmaal, til hvis Be
svarelse behøves et Kjendskab til Forholdene, som kun det høie Mini
sterium kan have. Det er for mig, navnlig dersom Forbindelsen med 
Overkommandoen paa Als afbrydes, af Vigtighed at kjende Forholdene, 
da jeg uden dette ikke kan stille mig mit Maal og altsaa ikke handle 
med Kraft og Bestemthed i de ofte pludseligt forekommende, uforud
selige Tilfælde. Af Efterretningsvæsenet erfarer jeg i dette Øieblik, 
at Fjenden iaftes har forøget Styrken i Kolding med 3000 Mand, og 
at han forskandser sig der — ogsaa imod Havnen*).

En nøie Meddelelse angaaende Forholdene i Kolding er mig 
imidlertid nødvendig; min nøie Lokalkundskab der kan da nok lade 
mig afveie Betydningen af Fjendens Foretagender^

Krigsministeriets Svar indløb først under Kampen ved Veile d. 
8 . Marts. Ministeriet udtalte, at det ikke saae sig i Stand til at stille 
de Kræfter til Generalens Raadighed, som formentlig behøvedes for 
at fordrive Fjenden fra Kolding, hvorfor dette Foretagende heller ikke 
ønskedes iværksat. Divisionens Opgave var af simplere A rt; den 
skulde søge at beskjærme Jylland mod Kontributioner og anden Over
last samt udfolde en livlig Virksomhed for at forurolige Fjenden. 
Udsendte Streifkorpser skulde søge at tvinge ham til at sprede sin

*) De under 25. Februar til Divisionen indløbne Meddelelser gik ud paa, at der i 
Kolding stod c. 3400 Mand fjendtlige Tropper, i Sest, Vonsild og nærmeste Om
egn af Kolding c. 8000 Mand, i Haderslev c. 10,000 Mand, i Sommersted, Magstrup, 
Steppinge, Frørup og Christiansfeld 10,000 Mand. General Wrangel sagdes at 
være i Haderslev.
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Styrke ; cletaclierede lian mindre Styrker vesterpaa, skulde disse søges 
tilintetgjorte. Samtidig underrettedes Generalen om, hvad der for
mentlig vilde lette ham hans Opgave, at der fra Als med mindre 
Kommandoer vilde blive gjort Forsøg paa at alarmere Fjenden paa 
forskjellige Steder paa Østkysten.

Samtidig med ovenanførte Forespørgsel til Krigsministeriet (3. Marts) 
rettede Generalen telegrafisk Forespørgsel til Overkommandoen*) om, 
hvorvidt 3. Division for det Tilfælde, at Omstændighederne skulde 
nøde til Operationer ved Jyllands Grændse, da atter var ham under
lagt.

Overkommandoens Svar indløb d. 5. og lød:
„Naar Forholdene tillade en Fremrykning, ønsker Overkomman

doen strax Meddelelse fra Hr. Generalen, og vil der da efter Om
stændighederne blive beordret 3. Division eller en Del af den til Sam
virken med 4. Division under Hr. Generalens Kommandou.

Allerede Dagen efter (d. 6 .) befalede imidlertid Overkommandoen, 
at 7. Regiment skulde udskilles af 4. Division og indlemmes i 2. Division 
paa Als. Anledningen hertil (10. og 12. Regiments Beskaffenhed) vil 
nærmere blive udviklet i det Følgende. General H e g e r m a n n ,  der 
fik Ordre til at lade 7. Regiment saa hurtigt som mulig afmarchere 
til Aarhus, tilskrev uopholdelig Overkommandoen,

„at det Skaar, som Divisionen nu havde lidt i sin Modstandsevne, 
gjorde, at den idetmindste for det Første maatte opgive Haabet om en 
aktiv Optræden*.

Forholdene i selve Divisionen vare vedvarende ugunstige for en: 
saadan Optræden. Tilstanden ved Krigens Udbrud er skildret i det Fore- 
gaaende; de betydelige Strabadser i den derpaa følgende Periode havde 
ikke gjort Forholdet bedre. Forskjellige Indberetninger til Overkomman
doen og Krigsministeriet bære Vidne herom. Baade ved Rytteriet og 
Trainet var der mange syge H este; d. 24. Februar indberettede Gene
ralen, at endog Bataillonskommandører og Adjutanter vare uden Heste, 
og at det var af yderste Vigtighed, at det mobile Hestedepot og 
Sygehestedepot, hvorom Divisionen havde udtalt sig i Skrivelse af 13. 
Februar (se pag. 15), fuldstændig organiseredes.

Krigsministeriet antog sig denne Sag, og under 3. Marts op
rettedes et Hestedepot og et Sygehestedepot, begge i Aarhus

*) Overkommandoen var fra 1. Marts overtaget af Generallieutenant Gerlacli (se 1. 
Del p. 323 samt den senere Fremstilling af Krigsbegivenhederne i Sundeved og 
paa Als).
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mod ot Filial og Receptionsdepot i Horsens. Overtilsynet med samt
lige i Nørrejylland og paa Fyen oprettede Heste- og Sygeliestedepoter 
overdroges under 25. Februar til Oberstlieutenant L. C. B a r t h  af 
Kavaleriet, som tog Ophold i Middelfart.

Alvorlige Klager vare indløbne angaaende Trainets mangelfulde 
Tilstand. Divisionen anbefalede derfor Oprettelsen af en Trainkom- 
mando i Skanderborg og anmodede om til Føring af Trainet 
at maatte beholde de fra det slesvigske Gendarmeri forsprængte 
Underofficerer og Gendarmer, der havde meldt sig til Tjeneste ved 
den.

Ogsaa Udrustningen gav Anledning til talrige Besværinger. Di
visionen skrev under 22. Februar: „1. Regiment er for Tiden uden 
Støvler og Saaler, og i Veile er aldeles intet Fodtøi at erholde; 1 1 . 
Regiment er ikke videre bedre stilletu. Divisionen søgte dog selv 
at raade Bod herpaa ved under 24. Februar at bemyndige sin 
Intendant til „paa hvilkensomhelst Maade“ at skaffe de nødvendige 
Undermunderingsstykker tilveie.

Om Divisionens Ordonnantsafdeling, hvis Ankomst var forventet 
i Januar, men som først mødte d, 25. Februar og endda kun med Vs 
af sin Styrke, skrev Generalen:

„Saa godt som Alle mangle Kapper, og ses derfor ridende ind
hyllede i Tæpper af forskjellig Farve; saa godt som Alle mangle 
Sporer, Alle mangle Strigler, kun Halvdelen er forsynet med Kar- 
dætsker.

„De to Trediedele ere uden Valrapper og mangle Mantelsække, 
have derfor deres Tøi i Fourageersækken, hvor der altsaa ei levnes 
Plads til Fourage. Den ene Trediedel mangler endog Sabelgehæng, og 
have disse derfor Sablen i et Tov om Livetu.

Under 3. Marts tilskrev Divisionen Krigsministeriet:
„Kavaleriregimenterne have under denne Krig existeret under 

saa ugunstige Forhold, som det vist ikke lettelig andetsteds har 
fundet Sted. Paa Grund af Omorganisationen, af Mangel snart paa 
Mandskab, snart paa Heste, snart paa Udrustningsgjenstande for Mand 
og Hest, endvidere paa Grund af en Mængde allevegne hen Bort
kommanderede, og ved Sygdom og Tab lige overfor Fjenden ere 
Eskadronerne reducerede til at møde med kun 70—80 beredne Kom
battanter paa Pladsen, heri indbefattet de indrangerede Underofficerer. 
Forsaavidt altsaa ikke extraordinære Foranstaltninger snarest træffes, 
vil en yderligere Tilbagegang hver Dag være Følgenu.
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De Heste af disse Mangler kunde dog først efterhaanden afhjælpes; 
kun Eskadronernes ufuldstændige Mandskabsstyrke søgtes al hjulpet 
ved Indkaldelse af Forstærkningsmandskab*)

II. Fredericia — Fyen fra kort før Krigens Udbrud indtil
7. Marts.

F ra  k o r t  f ø r  K r i g e n s  U d b r u d  i n d t i l  D a n n e v i r k e s t i  1-
l i n g e n s  O p g i v e l s e .

Som i Indledningen**) nærmere udviklet, var det kun mindre betyde
lige Arbeider, der i 1861 vare udførte for at bringe Fæstningen Fredericia, 
der dengang befandt sig i omtrent samme Tilstand som i 1849, i For
svarsstand. Arbeiderne indskrænkede sig væsentlig til Anlæget af en 
befæstet Leir (Lynetterne I —V) foran Fæstningens høireFløi, en Ud
bedring af Fæstningsværkerne samt en delvis Omdannelse af Hovedvolden. 
1 1862 og 1863 foretoges ligeledes kun faa Arbeider***). Først daUdsigten 
til Krig blev truende i November 1868, blev der truffet indledende Skridt 
til større Arbeiders Udførelse; Ministeriet beordrede Tømmermaterialier 
tilveiebragte, tillod Antagelse af Reservekonduktører og indkaldte i 
Begyndelsen af December Ingenieurtroppernes Liniemandskab.

D. 21. December tiltraadte Kommandanten paa Kronborg Fæstning, 
karakteriseret Generalmajor L u n d i n g  — Fredericias energiske Kom
mandant fra 1849 — Kommandoen over Fredericia Fæstning t). Gar
nisonen i Fæstningen bestod paa dette Tidspunkt, da omtrent hele 
Hæren samledes ved Dannevirke, kun af en Bataillon (13. Reg.'s I.), 
2. Fæstnings kompagni samt et Detachement Ingenieurer.

D. 22. December modtog Ingenieurkommandoen i Fredericia Be
faling fra Ingenieurkorpset om at paabegynde Rustningsarbeiderne. 
General L u n d i n g ,  der netop da havde besigtiget Fæstningen, skildrede 
i to Skrivelser (af 24. og 28. Dec.) hvilke Hovedarbeider der, foruden 
den hele Række af Arbeider vedrørende Fæstningens fortifikatoriske 
Armering, stode tilbage at udføre, og angav de Hjælpemidler, der krævedes 
til Fæstningen, hvis den skulde løse den Opgave at byde en haard- 
nakket Modstand gjennem et længere Tidsrum. Han skjonnede, at der

*) So 1. Del pag. 153.
**) Se 1. Del pag. 88 og 310.

***) Se 1. Del pag. 81).
t) Se 1. Del pag. 310.
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behøvedes 1500 Mand dygtige Arbeidere i to Maaneder (altsaa indtil 
Februars Slutning) for at fuldføre dem. Desuden maatte de nødven
dige personelle og materielle Kræfter stilles til hans Raadighed.

Jo mere Generalen imidlertid gjorde sig bekjendt med Forholdene 
i Fæstningen, desto mere tvivlede han om Muligheden af at gjennem- 
føre et ærefuldt Forsvar. Han skrev under 30. December til Krigs
ministeriet, at det vel strax havde staaet ham klart, at Fæstningen mod 
Vest var svagere end i 1849; men han havde dog hengivet sig til det 
Haab, at idetmindste den fremkudte Leir var saa heldigt anlagt og 
Arbeiderne deri saa vidt fremmede, at hvad der for Forsvaret var 
tabt mod Vest, rigeligt var vundet mod Nord. Dette viste sig imidler
tid langt fra at være Tilfældet. N. for den fremskudte Leir og 
kun 5—800 Alen fra Værkerne I og II  strakte sig fra Stranden imod 
Vest en Dal saa bred, at flere Batailloner usete kunde staa opmarcherede 
i den, en Omstændighed, der tvang til anstrængende Kampberedskab 
for Leirens Besætning. Men derhos stod der ogsaa i den befæstede 
Leir meget betydelige Arbeider tilbage at udføre, saasom Anlæget af 
et Glacis, Forbindelseslinier mellem Værkerne og fra disse til 
Skrænten mod Søen, Anbringelse af Stormpæle og Palissader, Byg
ning af Barakker, o. s. v .; i l  og II  var en Del af Eskarpen skreden 
ud, hvorved der var fremstaaet Brecher i Værkerne.

Alt vel overveiet henstillede Generalen, om det ikke var bedre 
aldeles og i Tide at abandonnere Fredericia end at udsætte sig for, at 
et meget betydeligt Artilleri og en Fjerdedel af Armeen blev Offer 
for et Forsøg paa at forsvare en Fæstning, hvor saa væsentlige Be
tingelser for at gjennemføre Forsvaret endnu ikke vare tilstede.

„Der ert:, hed det. „noget saa uhyggeligt, saa modløst ved at op
give Forsvaret af et saa vigtigt Punkt, som Fredericia er for Armeen, 
at jeg ikke uden en aldeles tvingende Nødvendighed vil overvinde mig 
til at bringe et saadant Skridt i Forslag; men jeg tror paa den anden 
Side, at det er min P ligt i Tide at henlede det høie Ministeriums Op
mærksomhed paa, at Sagernes Stilling her er af en saadan Natur, at 
dette Spørgsmaal maaske meget snart vil foreligge til endelig Af- 
gjørelse.

Naar Krigen ikke kommer til Udbrud før til Foraaret, og naar 
Vinteren bliver saa mild, at den ikke lægger Hindringer i Veien for 
Udførelsen af Jordarbeidet, saa at Alt er vel udført og bragt i Orden 
til den Tid, Fjenden nærmer sig Fæstningen, saa haaber jeg, at man 
med Held kan afvise Fjendens Angreb, selv uagtet de store Vanske-
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ligheder og Ulemper, jeg har tilladt mig at paapege. Men glipper 
dette Haab ved, at Krigen begynder om føie Tid, og man ikke med 
Sikkerhed kan antage, at Armeen vil kunne holde sig ved Danne
virke, saa vil det maaske være for sent at tage en afgjørende Beslut
ning om det vigtige af mig paapegede Spørgsmaaff.

Ministeriet svarede undvigende, idet det kun tilkjendegav Ge-r 
neralen, at det var ønskeligt at faae udført de af ham foreslaaede 
Foranstaltninger, saasnart ske kunde. Anlæget af Kystbatterierne 
paa Fyen — disse henlaa siden 1849 i aldeles forfalden Tilstand 
— skulde, hvor nødvendige disse Batterier end vare til Fæst
ningens Understøttelse, dog udsættes indtil videre i Betragtning af, at 
dertil ikke vilde kræves betydeligt Arbeide, men nok endel Expro- 
priationer samt Sløifning af endel Bygninger. Kun Batteriernes Mon
tering skulde holdes rede.

D. 31. December modtoges Befaling af 29. fra Krigsministeriet 
om at sætte Fæstningen i fuldstændig Forsvarsstand.

Der blev derefter med Iver taget fat paa Kustningsarbeiderne, 
navnlig paa Opstemningen af Vandet i Dalen N. for Kolding Veien*), 
Anbringelsen af Palissaderinger, Anlæget af Forbindelseslinien mellem 
Værkerne I og II i den befæstede Leir samt Tilretningen og Afbin
dingen af Forbrugskrudtmagasiner til Hovedvoldens Bastioner. Det 
fornødne Materiale skaffedes tilveie fra Tømmerlagerne i Fredericia 
og Nabobyer og suppleredes efterhaanden yderligere ved Tilførsler 
fra Kjøbenhavn; men det manglede i den første Tid stærkt paa Ar- 
beidskraft og navnlig paa det nødvendige Tilsynspersonale. Dette 
sidste bestod i den første Del af Januar foruden af Ingenieurkom- 
mandoens Chef, Major GI a k n ,  kun af 2 Officerer og 6 Underofficerer. 
D. 9. Januar overtog den tidligere høistkommanderende Ingenieurofficer 
i Holsten, Oberst M e y e r ,  Ingenieurkommandoen i Fredericia, ved 
hvilken Major G l a h n  ansattes som Stabschef, eftersom en tid
ligere Beslutning om at anvende Majoren ved den aktive Armee 
som Divisionsingenieur var ble ven opgivet paa Grund af hans nøie 
Kjendskab til Forholdene i Fredericia; samtidig forøgedes Tilsyns
personalet med endnu en Officer, der dog snart bortkommanderedes, 
og d. 23. Januar ankom endelig til Fredericia et Feltingenieurkom
pagni (4.). Først i Midten af Februar blev Fæstningens Ingenieur- 
styrke yderligere forøget, idet den erholdt en Tilgang af 5 Officerer

*) Se Kaart over Fredericia og Omegn.
(i

M in is te r i e t  sva re r  
undvigeude.

A rb e jd e rn e  ved 
F re d e r ic i a  p a a 

begyndes.
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og 4 Underofficerer foruden Størstedelen af 2. Feltingenieurkom- 
pagni *).

For at tilveiebringe den fornødne Arbeidskraft havde Ingenieur- 
kommandoen i Fredericia strax efter Modtagelsen af Ordren til Ar- 
beidernes Paabegyndelse telegraferet til Tømmermestre i jydske Byer 
om at møde med Svende, og paalagt Entrepreneurerne for Jordarbeiderne 
at søge tilveiebragt den størst mulige Arbeidskraft, samt endvidere ved 
et Telegram til Ingenieurkorpset forlangt indkaldt en stor Styrke Mili- 
tærarbeidere. D. 31. December mødte 150 Militærarbeidere; men 
i Stedet for efterhaanden at blive forøget svandt denne ringe Styrke 
tværtimod snart ind til saa godt som Intet som Følge at de Krav, de truende 
Forhold paa anden Maade stillede. Fra henimod Midten af Januar af
gaves vel Arbeidsmandskab af den til Fæstningen henlagte 13. Reg.’s I.; 
men denne kunde paa Grund afanden Tjeneste gjenn emsnitlig daglig kun 
afgive c. 300 Mand, som af Hensyn til det ringe Tilsynspersonale 
arbeidede i 2 Hold, et om Formiddagen og et om Eftermiddagen. 
Under disse Forhold var det af stor B etjening, at det lykkedes In- 
genieurkommandoen i Fæstningen efterhaanden at sikkre sig en be
tydelig civil Arbeidskraft, hvis gjennemsnitlige Styrke i Januar ud
gjorde c. 170 Haandværkere, 370 Arbeidsmænd og 25 Vogne daglig og 
i Begyndelsen af Februar steg til henved 1000 Mand. Efter Tilbagetoget 
fra Dannevirkestillingen formindskedes dog den civile Arbeidsstyrke af 
F rygt for en forestaaende Beleiring efterhaanden meget betydeligt, 
indtil den ved Bombardementet i Marts aldeles forsvandt. Mangelen paa 
Arbeidskraft og fornødent Tilsynspersonale i Forbindelse med den 
stærke Frost, som med korte Afbrydelser varede hele Januar og 
Februar, maatte selvfølgelig stærkt hemme Arbeidet.

Til at lede Monteringen og overtage Posten som høistkomman- 
derende Artilleriofficer ved 2. Generalkommando og i Fredericia be
stemtes den høistkommanderende Artilleriofficer ved 2. Division, 
Oberstlieutenant Hol m,  der d. 5. Januar afgav denne sidste Kommando 
til Major W. E. T. S c h ø n i n g  og d. 9. indtraf i Fredericia. Den 
Omstændighed, at Ingenieurarbeiderne stode langt tilbage, i Forbindelse 
med Mangel paa Materiel og Arbeidskraft**) stillede væsentlige Hin-

*) Resten af dette Kompagni afgaves til Ingenieurkapitain L ehm ann ved Arbei- 
derne paa Fyen, der direkte vare underlagte Ingenieurkommandoen ved den 
aktive Armee.

**) 2. Fæstningskompagni kunde ikkun afgive 140 Mand daglig til Monteringsar* 
beiderne.
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dringer i Veien for Fæstningens hurtige Armering. Skytset*) var for 
Storstedelen tilstede i Fredericias Arsenal; en Del af det manglende 
skulde erstattes med riflet Skyts. Af dette ankom i den første Del af 
Februar 12 4 Pd.’s riflede Kanoner og 8 12 Pd.’s riflede Metal
kanoner, i Løbet af Marts 4 12 Pd.’s riflede Jernkanoner, 4 12 Pd.’s og 
4 24 Pd.’s riflede Metalkanoner. Rekvisitionerne paa manglende 
Materiel blev kun delvis og tildels først paa et sent Tidspunkt effek
tuerede fra Tøihuset i Kjobenhavn. Af Krudt og Projektiler havdes 
vel et tilstrækkeligt Forraad**); men det manglede paa forarbeidet 
Ammunition.

Styrken i Fredericia udgjorde d. 1. Februar ikkun: 
K o m m a n d a n t s k a b e t  i F r e d e r i c i a .

Artillerikommandoen i Fredericia: 2. Fæstningskompagni;
Ingenieurkommandoen i do. : 4. Ingenieurkom pagni;
Bygningsbestyrelsen i do.;
13. Regiments I.

Garnisonens Infanteri havde i 1849 udgjort 6 BatailIoner foruden 
en Bataillon fordelt til forskjellig Tjeneste. Under de forandrede For
hold forlangte Kommandanten nu 16 Batailloner, nemlig foruden de 
6 Batailloner 8 til Besætning af den fremskudte Leir samt 2 til For
stærkning af Forsvaret mod Vest. Da det imidlertid var vanskeligt 
at skaffe Kvarter til en saa stor Garnison, formente General L u n  d in  g. 
at det var nødvendigt at indskrænke Garnisonen til 12 Batailloner. 
medens de 4 henlagdes paa Fyen til Afløsning og til Bevogtning af Øer 
samt som Reserve. Foreløbig kunde Fæstningen nøies med nogle faa 
Batailloner; men man maatte da være sikker paa, at de fra Dannevirke 
tilbagevigende Tropper uhindrede og til rette Tid naaede Fæstningen

*) Ifølge en d. 21. Oktobei 1861 af den Kgl. Artilleribrigade approberet Plan ti' 
Fredericia Fæstnings Forsvarsarmeiing skulde der af Skyts haves:

Til Hovedvolden 05 Stk. svært Skyts (84 Pd.’s Gr. K., 24 Fd.’s eller 12 Pd.’s 
K. K.), hvoraf 61 i høi Affutage, 54 Stk. let Skyts (6 Pd.’s eller 3 Pd.’s K. K. 
og 40 Morterer.

Til Værkerne i den befæstede Leir 69 Stk. svært Skyts (84 Pd.’s Gr. K., 24 
Pd.’s K. K. og 24 Pd.’s Gr. K.), hvoraf 60 i høi Affutage, og 16 Stk. let Skyts 
(6 Pd.’s K. K.).

Til Batterierne ved Strib og ved Lille Belt 24 Stk. svært Skyts (henholdsvis t  

84 Pd.’s Gr. K. I. samt 4 36 Pd.’s K. K. og 12 18 Pd.’s K. K.), alle i hci Affutage.
Af ovenfor nævnte Skyts paaregnedes til Sikkerhedsarmeringen af Fæstningens 

Hovedvold 28 Stk. svært Skyts (16 Stk. 84 Pd.’s Gr. K. og 12 Stk. 24 Pd.’s K. K.] 
og 44 Stk. let Skyts (10 Stk. 6 Pd.’s og 34 Stk. 3 Pd.’s K. K.).

**) Paa Grund af manglende Krudtmagasiner opbevaredes en Del af Krudtet i Kirker 
paa Fyen.

G en e ra l  L a n d in g s  
F o r d r in g e r  m ed  

H e n sy n  t i l  F æ s t 
n in g en s  P e rso n e l .
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G enera l  I.unili ii  
m o d ta g e r  E f te r 
r e tn in g  om T i l 

b a g e to g e t  fra 
] )anucv ii  kes t i l -  

l ingcn.

Til Fæstuingskommandantskabet forlangte Generalen en Sous- 
kommandant, en Pladsmajor eller Chef for Kommandostaben, 4 Adju- 
tanter, en civil Mand som Sekretair (særlig til Expedition af de tal
rige Meldinger) og en Afdeling Gendarmer til Overholdelse af Orden 
i Byen. Endelig forlangte han en Marineofficer med et lille Damp
skib for at paase Orden m. v. ved Landgangsbroen og i Havnen; 
han skulde paa en Maade være baade Havnekapitain og Havne
foged samt vaage over, at alle Fartøier og Baade fjernedes fra Frede
ricia og omliggende Kyst indtil Kolding og Veile, for at Fjenden ikke 
kunde sætte sig i Besiddelse af dem.

6. — 18. F e b r u a r .

r D. 6. Februar modtog General L u n d i n g  Telegram fra 2. Gene
ralkommando om, at Dannevirkestillingen var opgiven og Marchen til 
Flankestillingerne tiltraadt, samt Ordre til at sørge for Troppernes 
Modtagelse i og om Fredericia og deres eventuelle Transport over 
Lille B e lt; om Aftenen modtoges Underretning om, at 3. Division vilde 
ankomme til Fredericia samt Bemyndigelse til at erklære Fæstningen 
i B eleiringstilstand*); næste Dag fulgte Paalæg fra Generalkomman
doen om at træffe alle til Fæstningens Sikkerhed nødvendige Foran
staltninger.

I den nærmeste Tid efter Dannevirkestillingens Opgivelse ankom 
til Fredericia allehaande Kommandoer, Train og ende! forsprængt 
Mandskab og Kjøretøier, hvilket omtrent Alt dirigeredes til F y en ; 
samtidig forøgedes Fæstningens Garnison. D. 9. Februar ankom 1. Fæst
ningskompagni, 11. Februar 5. Fæstningskompagni med det fraFrede- 
rikstad reddede Materiel. Ved begge Kompagnier havde man havt 
Ulemper af det holstenske M andskab; under 5. Kompagnis Marche fra 
Frederikstad var der deserteret 20 Holstenere og 3 Slesvigere; vedi .  
Kompagni havde 30 —40 Holstenere allerede i Sønderborg erklæret ikke 
at ville tjene ; ifølge Krigsministeriets Resolution skulde det holstenske 
Mandskab fremtidigt anvendes til Arsenal- og Skandsearbeide, og ved

*) General Lunding kundgjorde i den Anledning, at den øverste militære og civile 
Myndighed var forenet i hans Haand. Politimyndigheden forblev hos Borgmesteren, 
til hvis Raadiglied Borgervæbningen stilledes; derimod underlagdes Byens Brand
korps og Slukningsvæsenet Ingenieurkommandoein Borgervæbningen underrettedes 
i et Cirkulaire fra Politimesteren om, at dens Hverv fornemmelig var at yde 
Sikkerhed for Eiendom og mod Ildsvaade, samt at ingen af Væbningens Officerer 
eller Menige maatte forlade Byen uden Politimesterens Tilladelse.
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Dagsbefaling af 23. Februar fik det Tilsagn om i Tilfælde af god Opførsel 
at blive hjemsendt efter Infanteri-Dekrutskolens Slutning i første Halvdel 
af Marts*). Endvidere overførtes, som tidligere omtalt, efterhaanden 13. 
Reg.’s II. og 3. Division (foreløbig dog kun 8, og 9. Brigade) til 
Fredericia. De indskrænkede Transportmidler forsinkede Transporterne 
betydeligt.

D. 11. Februar underlagdes Fæstningen Armeens Overkommando.
Befæstningsarbeiderne skrede vel fremad; men endnu henimod 

Midten af Februar var dog det Meste af, hvad der skulde udføres, 
kun paabegyndt, og forskjellige vigtige Arbeider paabegyndtes endog 
langt senere.

F o r a n  F æ s t n i n g e n .  Paa høire Fløi (i den befæstede Leir) 
vare Strubepalissadering, Stormpælelægning, Blokhuses og K rudt
magasiners Indretning samt Anlæg af Forbindelseslinier imellem 
Værkerne kun paabegyndte. Paa venstre Fløi vare Forhøielserne af 
Kolding Veiens og Fuglsang Veiens Dæmninger fuldførte og Over
svømmelsen etableret. Ligeledes var et Par Kanonplacementer til 
Bestrygning af Fuglsang Veien og af Snoghøi Veien blevet anlagt, 
derimod var Anlæget af Koldingværket kun paabegyndt og skred kun 
langsomt frem paa Grund af Frost og vanskelig Undergrund.

Barakkeleire for Besætningen manglede paa begge Fløie.
P a a  H o v e d v o l d e n  var Omdannelsen af Prinds Georgs, Prinds 

Christians og Dronningens Bastioner**) saavidt gjørligt fuldendte, de 
vigtigste Arbeider for Sikkerhedsarmeringen udførte (høire Flanke af 
Danmarks Bastion undtagen); men iøvrigt vare Arbeiderne vedrørende 
den fortifikatoriske Armering kun paabegyndte. H ytter for Besæt
ningen manglede.

I F æ s t n i n g e n s  I n d r e  vare Istandsættelse og Jorddækning af 
Krudtmagasinerne i Kastellet samt Anlæg af 2 bombesikkre, for
sænkede Krudtmagasiner ved østre Voldgade under Arbeide.

U d e n f o r  B e f æ s t n i n g e r n e  var Hegnsløifning kun paa begyndt; 
saavel dette Arbeide som Afbrænding og Sløifning af nærliggende 
Bygninger fuldførtes først ind i Marts Maaned***).

*) Hjemsendelsen skete i Henhold til Skrivelse af 2 Marts fra Krigsministeriet (se 
1. Del pag. 150 Anm.).

**) Se Kaart over Fredericia og Omegn.
***) I Bilag 2 gives efter „Feltingenieurvirksomlieden i Aarene 1848—64“ (se 1. Del 

pag. 79 Anm.) Oversigt over de forskjellige Arheidcrs successive Fremme i føl
gende Perioder, nemlig:

F æ s tn in g e n s  T i l 
s t a n d  i M id ten  

a f  F e b ru a r .
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Paa Grund af de tidligere skildrede Forhold lykkedes det først 
at tilendebringe Sikkerhedsarmeringen af Hovedvolden henimod Midten 
af Februar og samtidig at faae anbragt i hvert af Værkerne I —IV 
i den befæstede Leir (Værk V var endnu ikke færdigt til Montering) 
3 svære Piecer samt Flankekanonerne.

Værkerne i den befæstede Leir ønskede General L u n  d in  g for
synede med mindre Piecer for at kunne afgive en livlig Kardæskild 
imod en Fjende, der maatte forsøge paa langs Strandbredden at trænge 
ind i den tæt N. for Leiren liggende Slugt. Særlig gjaldt dette liøire 
Face af Værkerne I og II, men dog ogsaa IV, hvis høire Face hoved
sagelig var rettet mod den indre Del af Leiren. En Oversigt over 
Bestykningen af Værkerne, som den var ved Bombardementets Be
gyndelse, vil senere blive given.

Fæstningens mangelfulde Tilstand, dens utilstrækkelige Garnison, 
Mangelen paa Ammunition, den ringe Medhjælp ved Styringen*), og, 
som General L u n d i n g  udtalte, Vanskeligheder paa alle Punkter**), 
indgød ham den største Betænkelighed. Vel vilde Besætningen, naar 
Fjenden rykkede frem imod Fæstningen, kunne ventes bragt op til 10 
Batailloner 8̂. og 9. Brigade samt 13. Regim ent); men Generalen 
havde, som tidligere anført, forlangt 16 Batailloner og var urolig over 
ikke at erholde denne Styrke. Ammunitionsforsyningen saavel til 
Feltartilleri som til Fodfolk var utilstrækkelig. Der fandtes kun 
20,000 Miniépatroner og 180,000 Tapriffelpatroner, og 3. Division 
medførte, som tidligere omtalt, foreløbig ingen anden Ammunition, end 
den, der havdes i Tasker og Tornystre.

Generalen grebes af Bekymring for den ham betroede Fæstnings

1) fra Rustningsarbeidernes Begyndelse d. 1. Januar til midt i Februar, daDanne- 
virkestillingens Rømning foranledigede paa den ene Side en Formindskelse af 
den civile Arbeidskraft, paa den anden Side en Forøgelse af Tilsynspersonalet, 
efterhaanden ogsaa af den militære Arbeidskraft;

2) fra dette Tidspunkt til Bombardementsdagen d. 20. Marts, der bragte ny For
styrrelse i Arbeidsforholdene, og

3) fra denne Dag til Fæstningens Rømning d. 26. April.
Ved Fæstningens Rømning stod der — trods det, at der var arbcidet i 4 

Maaneder og efter hvad Beretningerne udsige med stor Ihærdighed — endnu ikke 
faa Arbeider tilbage at udføre, et Bevis paa, hvor betydelige de Arbeider ere, 
som skulle udføres, naar en ikke permanent Fæstning skal sættes i Forsvarsstand. 

*) Generalens eneste Medhjælper var Vagtmesterlieutenauten.
**) Istedetfor hvad Generalen havde ønsket, en selvstændig Bestyrelse af Fæstningens 

Sundheds- og Intendanturtjeneste, bestemte Overkommandoen, at Sundhedstjenesten 
i Fæstningen skulde underlægges 3. Divisions overordnede Læge, og at Komman
dantskabet i økonomisk Henseende skulde underlægges 3. Division.

D en a r t i l l e n s t i s k e  
A rm er in g  af 

Freder ic ia .



Skjæbne og drog uvilkaarlig en Parallel med Forholdene i 1849, hvor 
Fredericia „uden Tøven fik Alt, hvad der forlangtes til den“. E t 
mindre Sygdomsanfald bevægede ham til d. 13. midlertidigt at over
drage Kommandoen over Fæstningen til den høistkommanderende 
Ingenieurofficer, Oberst M ey e r ; men saasnart Fjenden d. 18. Februar*) 
gik over K ob''ng Aa og lod til at ville nærme sig Fæstningen, der, 
naar 4. Division blev kastet ud af Veilestillingen, var henvist til sine 
egne Kræfter, overtog Generalen atter Kommandoen.

19. F e b r u a r  — 7. Mar t s .

19. Februar om Morgenen indtog 9. Brigade**) en Forpost
stilling fra Rands Fjord over Bredstrup, Torp, Heise Kro og 
Erisø med fremskudte Poster til Havreballe Pas, Taarup, Tavlov, 
Nebel, Tavlov Kirke, Børup, Kirstinebjerg og Damgaard samt en 
Kavaleripost ved Krybily Kro. Til Forposttjeneste anvendtes et 
Regiment; det andet laa med en Bataillon i Stovstrup, en i Frede
ricia. Om Eftermiddagen afløstes 9. Brigade af 8. og indrykkede i 
Fredericia.

D. 20. viste den første fjendtlige Patrouille sig foran Gudsø; d. 
21. kastede Fjenden nogle Granater fra Stendrup Hage til Fænø; vor 
fremskudte Kavaleripost ved Krybily Kro blev kastet (med Tab af en 
haardt saaret Menig), og samtidig rekognoscerede Fjenden 4. Divi
sions Opstilling.

Overførselen af de resterende Dele af 3. Division fortsattes og 
fuldendtes, som tidligere anført, først d. 22. Februar***).

General W i I s t e r  med Slab afgik efter Ordre d. 18. til Assens 
og derfra d. 19. til Fredericia, hvor Generalen d. 20. overtog Kom
mandoen over 3. Division.

*) Sc Skizzen pag. 20.
**) Sammenhold pag. 24.

***) 8. og 9. Brigades Train afgik d. 11. og 12. fra Als; da Stormen ikke tillod at 
seile til Fredericia, overførtes det til Faaborg, og da de faa Overfartsmidler ved 
Strib vare stærkt beskjæftigede, maatte det i flere Dage forblive i Assens. 12. 
Batteri overførtes d. 16. til Faaborg for derfra at afgaa tfl Fredericia, hvor 
Batteriet ankom d. 19., 8. Batteri overførtes d. 19. til Faaborg og ankom til 
Fredericia d. 22. Februar. Af 1. Halvregiment af 4. Dragonregiment overførtes 
d. 18. en Eskadron fra Sønderborg til Faaborg, hvorfra den marcherede til Frede
ricia; Staben og de to Eskadroner afgik d. 20. fra Als og naaede d. 22. et Kan
tonnement om Middelfart, hvor de foreløbig skulde forblive paa Grund af manglende 
Staldrum i Fredericia.

F o rp o s ts  t i l l in g e n  
fo ran  F red e r ic ia .

3. D iv is ions O v er
førse l  fo r tsæ tte s .
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Generalen fandt ikke den indtagne Forpoststilling heldig, men 
foretrak at have Elbo Dalen besat i dens hele Udstrækning. Fra d. 
22. stilledes derfor Forposterne som følger:
P a a  F o r p o s t  1 Regim ent:

1 Komp. S. for Rands Fjord (heraf V2 Komp. i Veilby). 
1 Komp. i Bredstrup.

r 1 Komp., fordelt med 1U Komp. ved Kongsted, V4 Komp.
I lO T T P S tP  1 0  ' J

. ved Havreballe Pas og V2 Komp. ved Kjærsgaard.
1 Komp., fordelt med 1U Komp. ved Taarup Gaard, V2 

Komp. ved Tavlov Nebel og 1U Komp. ved Tavlov Kirke. 
1 Komp., fordelt med V2 Komp. ved Krybily Pas og V2 

Komp. som Reserve i Studsdal.

1 Komp. i Torp,
I anden 1 Komp. i Heise Kro (heraf om Natten og i taaget 

Linie. Veir 1 Deling til lienimod Børup),
1 Komp. i Hønebjerg Ladegaard.

H o v e d r e s e r v e :  1 Regiment, hvoraf 1 Bataillon i Fredericia, 1 i 
Stovstrup.

Overfor et overlegent Angreb skulde Hovedreserven tage S tilling: 
1 Bataillon ved Stovstrup, og 1 Bataillon (den fra Fredericia ud
rykkende) paa Høiderne N. 0 . for Erisø. En udførlig Instrux var 
given for de fremskudte Leds Tilbagetog.

I denne Ordning gjordes d. 27. Februar en Forandring, idet man 
forsøgte at reducere Forpoststyrken til 6 Kompagnier; men faa Dage 
efter forøgedes den atter til 8 Kompagnier, dog med en noget for
andret Opstilling for Kompagnierne i anden Linie. Den detaillerede 
Opstilling af Forposterne vil blive skildret under Fremstillingen af 
Kampen d. 8. Marts.

8. og 9. Brigade afløste hinanden hveranden Dag i Forpost- 
tjenesten. Fra d. 23. Februar afgaves daglig 2 Kanoner af 3. Batteri 
til Forpostreserven i Stovstrup (om Natten bleve disse Kanoner 
trukne tilbage til Koldingværket, hvor de afløste 2 andre Kanoner, som 
fra Fæstningen sendtes dertil om Dagen); endvidere af 4. Dragonre
giments 1. Halvregiment daglig en Eskadron, der afgav 6—8 Dra
goner til hvert af følgende S teder: B redstrup, Havreballe Pas og 
Krybily Kro.

Kapitainerne I. E. B e i s  s e n  h e r  z og F. H. S t o e k f  l e t l i  skiftede 
som Forpostkommandører.

Ny F o rp o s ts t i l l in R  
foran  F red e r ic ia .
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Som tidligere omtalt, gjorde General L u n d i n g  et Forsøg paa at 
faae Garnisonen forøget, ved nemlig d. 20. Februar at opfordre General 
H e g e  r m a n n  til at lade sig nøie med 1. .Regiment og lade Frede
ricia faae 7. og 11. Regiment. Da denne Henstilling viste sig frugtes
løs (se pag.29), og da som Følge deraf sidstnævnte Regiment, af hvilket to 
Kompagnier siden d. 18. havde ligget i og om Middelfart, afmarcherede til 
Veile, medførte dette, at Fyens K yst blev uden Bevogtning. General 
L u n d i n g  mente ikke at kunne afgive Tropper fra Fredericia dertil 
og telegraferede derfor d. 21. til Overkommandoen:

„Fjendens Patrouiller, der ere naaede henimod Gudsø, kunne snart 
kaste Fæstningens Forposter tilbage, bemægtige sig Snoghøi og Stendrup 
Hage. Fyens Kyster fra Fønsskov til forbi Lyngs Odde kunne foruroliges 
af Fjenden, som sætter over i Fartøier, tagne fra den slesvigske Kyst. 
2 Kompagnier af 11. Regiment ble ve tilbage i Middelfart og Omegn 
for at bevogte Kysten. Disse afmarchere til Veile. Fæstningen kan 
ikke afgive Noget. A t Fyens Kyst nu er uden Bevogtning, ind
meldes.

Lunding.u
Overkommandoen svarede samme Dag:
„2. Dragonregiment*) underlægges 3. Division, trækkes nærmere 

til Middelfart og anvendes til Bevogtning af Fyens Kyst. Foreløbig 
afgiver 3. Division 2 Kompagnier og Va Batteri til Besættelse af 
Hindsgavls Oddeu.

Fra Krigsministeriet, som ogsaa af General L u n d i n g  var blevet 
underrettet om, at Fyens K yst var uden Bevogtning, afgik d. 22. 
følgende Telegram til Overkommandoen:

„Regjeringen antager det nødvendigt at sørge for Sikkring af 
det nordvestlige Fyen mod Overgang fra Stendrup Hage over Fænø, 
og da General H e g e r m a n n s Rapport kun lover ringe Effekt af det 
ham underlagte Korps i dets exponerede Stilling, anses det rettest at 
lade dets Infanteri gaa til Fyen, hvorhen 14. Regiment herfra bliver 
dirigeret. Om hele Kavaleristyrken da med Nytte kan forblive i Jy l
land, maa henstilles. E t 24 Pd.’s Granatbatteri ønskes overført til 
Fyen, dersom det kan undværes paa Alsu.

Overkommandoen telegraferede derefter samme Dag til Komman
dantskabet i Fredericia:

„Kommandantskabet anmodes om sikkert at besørge følgende 
Ordre til Generallieutenant H e g e r m a n n - L i n d e n c r o n e :

*.) Se 1. Del pag. 30S.
7

F o ra v a re t  a f  F y en .

F o r h a n d l in g e r  
m ed  G en era l  

H e g e rm a n n  an- 
gaaendc Afgivelse  
af en D e l a f  dennes 

S ty rk e  t i l  F o r 
sv a re t  a f  Fyen.



50

14. R e g im e n t  
overfø res  t i l  
F r e d e r i c i a .

„Paa Foranledning af Krigsministeriet bestemmer Overkomman
doen, at 1. Regiment udskilles af 7. Brigade, 7. Regiment træder 
ind i samme; 7. Brigade afgaar dernæst uopholdelig til Fredericia, 
om fornødent tilsøsu.

Samtidig bebudede Overkommandoen at ville sende et 12 Pd.’s 
Batteri fra Als til Fyen, samt at 14. Regiment vilde afgaa fra Kjøben- 
havn til Fredericia.

Ordren besørgedes strax til General H e g e r m a n n  med en dertil 
knyttet Forespørgsel om, hvorvidt Generalen, naar 7. Brigade afgik 
fra ham, vedvarende ønskede at beholde de 2 riflede 4 Pd.’s Batterier; 
hvad Generalen ikke ønskede at beholde, kunde med 7. Brigade 
retournere til Fredericia.

General H e g e r m a n n ,  der nylig havde faaet sinStyrke forøget, 
og som stod i den Tro, at 7. Brigade skulde afgives til Fredericia, 
eftersom i Ordren In tet var nævnt om, at den agtedes overført til 
F y e n ,  telegraferede d. 23. til Overkommandoen følgende indtrængende 
Forestilling:

„Gjennem General L u n d i n g  har jeg modtaget Overkommandoens 
Ordre. Med den nu modtagne Styrke kan en passende Modstand 
bydes; Afdelingerne have imidlerlid i Øieblikket netop fuldendt en 
Omdislokation i saadan Udstrækning, at 7. Brigades Afmarche først kan 
effektueres imorgen. Da Modstandsevnen forsvinder med 7. Brigade, 
og da Fredericia maaske ikke taber saa meget ved eventuelt først 
senere at faae Infanteri herfra, som den nu taber ved at miste Flanke- 
forsvar fra vor Side her, indstiller jeg derfor indtrængende at lade 
mig beholde 7. Brigade14.

En lignende Anmodning sendte Generalen direkte til Krigs
ministeriet. Overkommandoen, i hvis Haand Krigsministeriet lagde 
Afgjørelsen af denneSag, delte ikke Krigsministeriets Frygt for Fyen; 
den ansaa Øen tilstrækkelig sikkret, naar dens Besætning, som an
tydet, forøgedes med 14. Regiment og et 12 Pd.’s Batteri (6.), samt 
naar Pantserskonnerten Absalon stationeredes ved Fænø og kontre- 
manderede derfor Afgivelsen ved følgende 'Telegram af 23. Februar:

„Den 7. Brigade forbliver foreløbig ved General H e g e r m a n n n s 
Korps; dog maa det ved Bevægelserne ikke tabes af Sigte, at Brigaden, 
om fornødent gjøres, hurtigt kan overføres til Bogense44.

14. Regim ent, der laa under Omorganisation i Kjøbenhavn, 
havde Overkommandoen strax efter Tilbagetoget fra Dannevirke ønsket 
overført til Als, hvad dog ikke lod sig gjøre. Endnu d. 16. Februar 
havde Krigsm inisteriet meddelt, at Regimentet først om 8 Dage kunde af*
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gaa til Sønderborg, dog kun svagt organiseret; hvis Overkomman
doen foretrak at anvende Mandskabet til Kompletering af Regimenterne 
paa Als, vilde Regimentets Formering blive udsat, indtil Skolerne for 
Frilodsmænd vare afsluttede. Overkommandoen tog imod dette Til
bud og traf Forberedelser til Fordeling af Mandskabet; men da den 
samtidig begyndte at frygte for Nørre Herred paa Als, livor der hidtil 
kun havde været en svag Observation, henstillede den under 19. 
Februar til Krigsministeriet, om der ikke foreløbig af Regimentet 
kunde organiseres 1 Bataillon til Besættelse af Terrainet N. og S. for 
Stegsvig, hvortil ingen Bataillon kunde tages fra Styrken i Dybbøl- 
stillingen, og Resten af Regimentet anvendes til at kompletere Af
delingerne. General L u n d i n g s  gjentagne Anmodninger om en For
øgelse af Fredericias Garnison bevirkede imidlertid, at Regimentet 
bestemtes til Indlemmelse i 8. Division. Det afgik d. 25. fra Kjøben- 
havn til Fyen og ankom d. 27. Aften til Fredericia, hvor det forblev og 
underlagdes umiddelbart 8. Division.

6. Batteri overskibedes d. 24. Februar Aften fra Sønderborg til 
Faaborg og underlagdes 3. Division. Det afgaves til Kystforsvaret 
af Fyen.

2. Eskadron af 3. Dragonregiment, der var fulgt med 9. Brigade 
til Fredericia, retournerede d. 25. Februar til 4. Division.

Af de to Eskadroner af 4. Dragonregiments 1. Halvregiment, som 
laa paa Fyen, overførtes den ene til Fredericia d. 2. Marts Morgen, 
eftersom General L u n  d in  g fandt 1 Eskadron i Fredericia at være 
en for ringe Styrke. Den lagdes i Erisø, men skulde ved Alarmering 
rykke ind i Fæstningen.

I Begyndelsen af Marts tilgik der 3 Ingenieurofficerer, saa at der 
i Fæstningen fra 6. Marts var af Ingenieurer 14 Officerer, 10 Under- 
Officerer og IV2 Kompagni.

Ifølge Krigsministeriets Ordre af 21. Februar ansattes Oberst- 
lieutenant af Artilleriet R e i c h  som Stabschef ved Kommandantskabet 
og ankom d. 24. Februar. Pladsmajor og Adjutanter vare forinden 
med Overkommandoens Bemyndigelse bievne udtagne af Garnisonen.

S t y r k e n  i F r e d e r i c i a  og p a a  F y e n  udgjorde saaledes d. 1. 
M arts:

Kommandantskabet i Fredericia.
A r t i l l e r i k o m m a n d o e n  i F r e d e r i c i a :

Espingolb atteriet,
1., 2. og 5. Fæstningskompagni,
Artilleridepot og Park,

A n d r e  F o r a n 
d r in g e r  i S ty rk en .

S ty rk e n  ved L il le  
B e l t  d. 1. M ar ts .



I n  g en i e u r  kom  m a n d  o en  i F r e d e r i c i a :
2. og 4. Ingenieurkompagni.

3. Division:
8. Brigade (9., 20. Reg.),
9. Brigade (19., 21. Reg.),
13. Regiment*),
14. Regiment*),

3. Divisions Kavalerikommando:
2. Dragonregiment,
4. Dragonregiments 1. Halvregiment.

3. Divisions Artillerikommando:
3., 6. og 12. Batteri (i taktisk Henseende underlagte Artilleri

kommandoen i Fredericia).

A f  d e n n e  S t y r k e  l a a  d. 2. M a r t s  p a a  F y e n :
2 Kompagnier af 13. Regiment,
2. Dragonregiment,
1 Eskadron af 4. Dragonregiments 1. Halvregiment,
6. Batteri og
en Del af 2. Ingenieurkompagni.

Kombattantstyrken i Fredericia, Syge fraregnede, udgjorde c. 
13000 Mand, paa Fyen c. 1000 Mand. Som senere vil blive 
viist, var dog 13. Regiment ikke fuldt brugbart overfor Fjenden.

Fæstningsrayonen deltes i 2 Afsnit, e t v e s t r e  fra Oldenborgs 
Bastion til Prindsens Port inclusive, og e t  n o r d r e ,  som foruden 
Linien herfra mod Øst tillige omfattede den befæstede Leir. Forsvaret 
af vestre Afsnit tildeltes 9. Brigade, som skulde besætte Udenværkerne 
og Koldingværket med 1 Bataillon, hvoraf dog et Kompagni skulde 
holdes i R eserve, Hovedvolden med 1 Bataillon og med 1 Regiment 
i Reserve; Forsvaret af nordre Afsnit tildeltes 8. Brigade, som skulde 
besætte Udenværkerne med 1 Bataillon, Hovedvolden med 1 Bataillon 
og ligeledes holde 1 Regiment i Reserve. 14. Regiment afgaves til 
fast Besætning i den forskandsede Leir; den ene af dets Batailloner 
afgav 7 2  Kompagni til hvert af Værkerne I  —IV og holdt 2 Kompag
nier i Reserve i H ytter bag Skandserne; den anden var konsigneret

*) 13. Regiment underlagdes fra 8.—17. Marts 9. Brigade, fra 18. Marts—10. 
April midlertidig 8. Brigade. 14. Regiment underlagdes fra 8.—24. Marts 8. 
Brigade, fra 25 Marts 9. Brigade.

D isp o s i t io n e r  for 
V æ rk e rn e s  B e 

sæ t te ls e  i T ilfæ lde  
a f  A la rm e r in g .
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for hurtigt at kunne besætte Værkerne og stod om Natten i selve 
Leiren. 13. Regiment dannede Fæstningens Hovedreserve.

D. 7. Marts, Dagen før Fjendens Indrykning i Jylland, indgav 
General L u n d i n g  en udførlig Rapport om Fæstningens Tilstand. 
Generalen paaviste, støttet til en Rapport fra Fæstningens Ingenieur- 
kommando, at, efterat der nu i henved 2 Vintermaaneder med al den 
Kraft, der havde staaet til Raadighed, var blevet arbeidet paa at 
sætte Fæstningen i Forsvarsstand, vare dog mange vigtige Arbeider 
endnu ufuldendte og andre ikke mindre vigtige ikke paabegyndte; 
Værkernes mangelfulde Tilstand i Forbindelse med Hovedad
gangenes utilstrækkelige S ikkring , Gravenes utilstrækkelige Brede, 
det ikke ubetydelige Antal Dæmninger over Oversvømmelsen og 
Hovedgravene, der lettede en samtidig Storm paa flere Punkter, 
Tilstedeværelsen af en Slugt i en Afstand af 2—3000 Alen foran 
Hovedenceinten og af en anden Slugt i langt større Nærhed foran de 
nordlige Værker af den befæstede Leir, hvorved Fjenden sattes i Stand 
til uset og dækket at samle Stridskræfter foran Leiren i endog kun 
c. 600 Alens Afstand, — „Alt detteu, udtalte General Lunding, „synes 
under visse Eventualiteter at kunne give det voldsomme Angreb ikke 
ganske faa Chancer. Allerede en attaque de vive force er ikke uden 
Fare, og den saa at sige fuldstændige Mangel paa bombesikkert Rum, 
som selv under en længere Tids Ro kun meget ufuldstændigt vil 
kunne afhjælpes, gjør Fæstningens Skjæbne yderst prekær, naar den 
befæstede Leir, — hvis exponerede Værker, navnlig de to nordligste, 
i en høist betænkelig Grad ere svækkede ved Jordskred — er tagen, 
og Forbindelsen med Fyen derved afskaaren, Ved Leirens Forsvar 
vil Mangelen paa gode Forbindelsesveie, som neppe i nogen nær Frem 
tid staaer til at afhjælpe, være en Omstændighed, som ikke vil und
lade at øve en høist ugunstig Indflydelse.

Ikke desto mindre staaer det naturligvis Kommandantskabet fuld
kommen klart, at vor hele Situation med Nødvendighed udkræver, at 
et alvorligt Forsvar forsøges og føres igjennem, saalænge indtil det er 
afgjort, at dets Fortsættelse kun vilde være et unyttigt og haabløst 
Myrderi, der ikke vil kunne gavne Fædrelandet. “

Leilighedsvis berørte Generalen en Række andre Punkter. 
Garnisonen maatte han vedvarende fordre forøget til 16 Batailloner. 
En Forøgelse var saa meget nødvendigere, som 13. Regiment 
efter sin Natur var uanvendeligt til Forposttjenesten, 14. Regiment 
mangelfuldt i sin Organisation, og den store daglige Arbeids-

G en era l  l .un d in g g  
R a p p o r t  a f  7. 

M a r ts  om F re d e -  
r ic ia s  T ils tand .
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styrke*) og de tarvelige Vilkaar under Indkvarteringen**) gjorde 
Tjenesten anstrængende og Hvilen utilstrækkelig. Kun ved Garni
sonens Forøgelse kunde Tilstanden forbedres, idet Afdelingerne da skifte
vis kunde udhvile paa Fyen.

3 Kompagnier Fæstningsartilleri skjønnedes ligeledes utilstrække
lige***). Yel var ved Februars Slutning Fæstningskompagniernes 
Styrke bleven forøget f ) ;  men af Hensyn til Afløsning forlangte 
Generalen endnu et Fæstningskompagni foruden en Forøgelse af Linie
officerernes Antal, eftersom der ved Kompagnierne ialt kun var 3 
Linieofficerer.

Yed S u n d h e d s t j e n e s t e n  skortede det paa en livlig og uaf
brudt Evakuering; naar Angreb fandt Sted, vilde Mangelen paa bombe- 
sikkert Lazarethrum være meget følelig.

Af T r a n s p o r t m a t e r i e l  krævede Generalen med den daglige 
Afløsning og Evakuation for Øie „3 ikke dybtgaaende Dampskibe og 
7 Jerntransportbaade til Stadighed stationerede ved Fredericia14.

Endelig fremsatte Generalen Fordringer om en maritim Støtte, 
mindede om, at Landgangsbroen i Baaring Yig endnu kun var i sin 
første Tilbliven f f ), samt at Batterierne paa Fyen vare ufuldendte 
eller slet ikke paabegyndte.

Kystbevogtningen paa Fyen underlagdes 3. Division uafhængigt 
af Fredericias Kommandantskab. I Sager angaaende Kystbevogtningen 
stod saaledes 3. Division direkte under Overkommandoen, hvorimod 
den som Besætning i Fredericia var underlagt Kommandantskabet.

3. Division gav Chefen for 2. Dragonregiment, Major E. B r u h n ,  
Kommandoen over den paa Fyen liggende foran nævnte Styrke (se pag. 
52). De 2 Kompagnier af 13. Regiment lagdes paa Hindsgavls Odde 
og Fænø samt i Middelfart og Skrillinge (V* Kompagni paa hvert 
Sted). Kavaleriet (Stabskvarter Middelfart) afgav Detachementer til

*) I denne Periode afgaves daglig til Arbeide over 1000 Mand, og denne Styrke 
forøgedes efterkaanden.

**) Indbyggerne flyttede fra Byen og toge Alt med sig; efterkaanden viste det sig 
nødvendigt at paabyde, at de efterlode det nødvendigste Bokave.

***) Fra d. 20. Februar var Mandskab af 13. Regiment blevet tilkommanderet Artilleriet, 
fj D. 25. Februar ankom til Fredericia 250 Mand af Kjøbenhavns Garnisonsbatail- 

lon, bestemte til Assistance for Artilleriet.
f f )  Den skulde føres ud til 14' Vanddybde, men blev først fuldendt midt i April. 

Foreløbig foregik de daglige Overførsler mellem Fredericia og Fyen til og fra 
Strib; efterkaanden benyttedes dog ogsaa Bogense som Ind- og Udskibningspunkt. 
I Fredericia foregik Ind- og Udskibning ved Østre Bro, Nord for Citadellet, hvor 
man efter den befæstede Leirs Anlæg havde et fuldkommen sikkert Anlægssted.

3. D iv is ion  o v e r 
ta g e r  K y s tb cv o g t -  
n ingen  p a a  F y en .
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Infanterikompagnierne og besørgede Kystbevogtningen paa Fløiene, 
mod Nord indtil Rubæks Mølle, mod Syd indtil Tønnæs Odde. 6. 
Batteri lagdes i Nørre Aaby og Ingslev; fra d. 2. Marts lagdes et 
Halvbatteri i Middelfart; Standpladser forberedtes Y. for Byen. Far
vandet og den ligeoverfor liggende jydske K yst holdtes under skarp 
Observation; al Baadfærdsel til og fra Kysten uden Legitimationsbevis 
forbødes. Fartøierne fra den nærmest ved Fyen værende jydske Kyst 
vare alt i Midten af Februar overførte til Fyen. Snoghøi Færge ind
droges.

Spørgsmaalet om Anlæget af Batterier ved Strib og Baaring Vig 
berørtes første Gang d. 10. Februar i en Skrivelse fra Overkommandoen 
til Armeens Ingenieurkommando, hvori det meddeltes, at Krigsmini
steriet havde henlagt disse Anlæg under Overkommandoen, og at 
Fredericias Kommandantskab maatte afgive de fornødne Kræfter dertil.

D. 18. Februar afgik Artillerikapitain de C o n i n c k  til Fyen 
for i Forening med Ingenieurkapitain L e h m a n n  at rekognoscere 
Forholdene ved Lille Belt. Bemeldte Officerers Rapport af 19. Februar 
gik i det Væsentlige ud paa følgende:

B a t t e r i e t  p a a  S t r i b  havde der været arbeidet paa siden midt 
i Februar. Jordarbeidet ved Brystværnet var færdigt, kun den indre 
Skraaning var ikke beklædt. Krudtmagasinet var paabegyndt.

De fra Krigen 1848—49 stammende Batterier ved Lille Belt hen- 
laa i følgende Tilstand:

S t o r e  H i n d s g a v l  B a t t e r i e t  kunde uden stort Arbeide sættes 
i Stand; af Krudtmagasinet fandtes endel Rester.

L i l l e  H i n d s g a v l  B a t t e r i e t  og
M e l i e m  b a t t e r i e t  vare fuldstændig sløifede ; paa Høiderne, 

hvor de havde staaet, fandtes tætte Grantræbeplantninger.
K o n g e b r o B a t t e r i e t  var fuldstændig sløifet; men paa Høiderne, 

hvor det havde staaet, var ingen Beplantning, saa at Skyts kunde 
bringes i Virksomhed paa Batteriets Plads.

S k o v b a t t e r i e t  vilde uden stort Arbeide kunne sættes i brug
bar Stand.

M i d d e l f a r t  B a t t e r i e t  var fuldstændig sløifet.
Støttet til denne Rapport foreslog Artillerikommandoen, at S t r i b  

B a t t e r i e t  skulde armeres med 8 Stk. 84 Pd.’s G. K. I. og 4 Stk. 36 
Fd.’s K. K , at S t o r e  H i n d s g a v l  B a t t e r i e t ,  K o n g e b r o  B a t t e r i e t  
og S k o v b a t t e r i e t  skulde bringes i tjenstdygtig Stand og armeres 
hver med 4 18 Pd.’s K. K., hvorimod Anlæget af Lille Hindsgavl

K y s tb a t t e r i e r n e  
p aa  F yen .
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F yen .

Batteriet, Mellembatteriet og Middelfart Batteriet midlertidig skulde 
bortfalde.

Da Anlæg af Krudtmagasiner i Batterierne maatte opgives, fore
sloges Kavslunde Kirke til Hoveddepot for Ammunitionen til samtlige 
Batterier ved Lille Belt med et Mellemdepot for Strib Batteriet i et 
nær ved dette Batteri liggende Hus.

Fæstningsartillerister til Betjening af Skytset manglede. Artilleri
kommandoen kunde ikke afgive Kræfter, hverken til at montere eller 
betjene Skytset paa F y e n ; den anmodede 2. Generalkommando og 
denne atter Overkommandoen om at afgive den nødvendige Styrke, 
som for Batteriet paa Strib maatte være 1 Officer og 43 Underofficerer, 
Underkorporaler og Menige, for de øvrige Batterier 1 Officer og 48 Under
officerer, Underkorporaler og Menige (hvorved endda kun var regnet 
halv Besætning) samt en ældre Officer som Kommandør over samtlige 
Batterier. —

General W  i I s t e r  inspicerede i de første Dage af Marts 
Kystbevogtningen paa Fyen og foreslog ved Lille Belt de samme 
Batterier som Artillerikommandoen med Undtagelse af det i Skoven 
ved Middelfart, hvilket Generalen ønskede henlagt til Høiderne ved 
Skjærbæk Mølle, hvad den nævnte Kommando derefter ogsaa tiltraadte. 
D. 14. Marts gav Overkommandoen Ordre til disse Batteriers Anlæg; 
derimod bortfaldt ifølge Krigsministeriets Ordre Anlæg af Batterier 
paa Fænø og Fønsskov, hvilke Anlæg vare foreslaaede af Hensyn til 
det ved Stendrup Strand og paa Stendrup Hage placerede fjendtlige 
Skyts.

Til Støtte for Forsvaret og særlig til Flankering af de tæt 
N. for Leiren liggende farlige Slugter ønskede Kommandanten et 
Pandserskib. E t saadant kunde dog ikke afgives, og Overkomman
doen fandt iøvrigt, at Forholdene paa det angivne Sted vare mindre 
gunstige for Flaadens Medvirkning, idet Kysten var høi, og Farvandet 
ikke tillod en rolig Stationering.

Større Hensyn toges til Ønsket om et maritimt Forsvar ved 
Fænø. Fjenden havde paa Stendrup Strand opkjørt Skyts mod Fænø 
og kunde i Kolding Fjord uhindret og skjult træffe sine Forberedelser 
til en Baadovergang. 3. Division udtalte Ønsket om, at Fænø, hvor 
der kun laa V2 Kompagni, maatte blive sikkret enten ved nogle Piecer 
paa selve Øen eller bedre ved et Par Kanonbaade. Kanonbaaden Wille- 
moés afgik Natten til d. 25. Februar til Fænø, passerede ubemærket det 
fjendtlige Artilleri paa Stendrup Hage, naaede d. 25. Morgen Fænø 
og underlagdes Major Br u l i n .  Den stationeredes i Fænø Sund til
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Observation af Farvandet fra Hindsgavl til Gamborg Fjord, fortrins
vis mellem Fænø og Fønsskov. Efter aftalte Signaler skulde den 
assistere Besætningen paa Fænø og Fønsskov, men maatte ikke 
uden Nødvendighed indlade sig i en Artillerikamp med det fjendt
lige Batteri paa Stendrup Hage. Om Natten skulde den udsende 
Patrouillebaade. E t Fartøi lastet med 150 Tdr. Kul lagdes ved Fænø 
som Depotskib for Kanonbaaden.

II. og III. Korps, der d. 8. Marts skulde indrykke i Jylland, (se 
pag. 27), bleve d. 7. Marts sammendragne ved Grændsen. III. Korps 
koncentreredes om Kolding og Sest. Af II. Korps rykkede Brigaderne 
D o r m u s  og T o m a s  til Skandrup og Vamdrup, den preussiske Kava
leribrigade*) under Oberst F l i e s  til Gjelballe og Vrannerup, Bri
gaden N o s t i t z  til Bellevue tæt S. for Kolding, Brigaden G o n d r e -  
c o u r t  til Egnen S. for Vonsild, Korpsartillerireserven til Taps, Ka- 
valeribrigaden D o b r z e n s k y  til Hjarup.

De Allieredes Overkommando gik til Vonsild.
D. 7. Marts Aften stode 29 B atailloner, 21 Eskadroner og 

11 Batterier med 78 Stkr. Skyts, 1/-2 Ingenieur- og 2 Pionerkom
pagnier med 2 Broekvipager beredte til Fremmarcke over den jydske 
Grændse.

D. 8. skulde III. Korps rykke mod Fredericia, II. Korps i to 
Kolonner mod Veilestillingen. III. Korps skulde sende et stærkt 
Detachement til Bredstrup for at afbryde Forbindelsen mellem Veile 
og Fredericia og holde Forbindelse med II. Korps.

De Principer, hvorefter de forestaaende Operationer burde 
ledes, vare under 4. Marts fremsatte i en Memoire, udarbeidet af Felt
marskal M o l t k e .  Hovedtanken var, at en eventuel Offensive fra vor 
Side, være sig fra Fredericia eller fra Dybbøl, i det Høieste kunde 
udføres med 20 - 80,000 Mand, da hverken Fredericia eller Als helt 
kunde blottes. Ligesom imidlertid et Udfald fra Dybbølstillingen allerede 
nu vilde støde paa en afgjort Overlegenhed, eftersom der i og om 
Sundeved stode c. 26,000 Mand preussiske Tropper, saaledes burde det 
samme være Tilfældet ved Fredericia, hvor der altsaa maatte efterlades 
20—25,000 Mand. Sikkredes disse ved en Avantgarde og fremskudte 
Observationsposter, vilde hverken en tæt Cernering, endsige en Be- 
leiring, hvortil desuden de nødvendige artilleristiske Midler manglede,

* )  Denne bestod af G. Ivyrass. Reg, X .  lins. Reg. og f>. ridende Batteri af 7. Ar
tilleribrigade; se iøvrigt pag. 17.

8

F o rh o ld e n e  p aa  
f jen d t l ig  Side d. 

7. M ar ts .
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I I I .  K o r p s ’s 
K re m m a rc h e .

være nødvendig. 10—15,000 Mand havdes da tilovers til Jyllands 
Okkupation*).

Medgik paa vor Side, hed det fremdeles, 3. Division helt eller for 
Størstedelen til Fredericias Forsvar, vilde man i Jylland kun træffe
4. Division. Den forestaaende Beleiring af Dybbølstillingen og den 
dermed forbundne snevrere Cernering vilde, foruden at umuliggjøre 
enhver Offensive fra vor Side i Sundeved, tillige forbyde Troppefor- 
sendelser fra Als til Jylland. Jylland skulde tages i Besiddelse ved 
mobile Kolonner. Besættelsen af denne Landsdel havde til Formaal at 
unddrage os dens Indkomster og eventuelt at inddrive en Skat til Ud- 
jevning af den Skade, som vor Marine kunde paaføre Tydskland ved 
Erobring af Skibe eller Beskadigelse af tydske Havne. Hvor langt 
mod Nord Besættelsen skulde udstrækkes, maatte afhænge af de dis
ponible Kræfter.

III. K a m p e n  f o r a n  F r e d e r i c i a  d. 8. Mar t s .  
F r e d e r i c i a  c e r n e r e s .

Chefen for III. Korps, General v. d. Mi.il b e , der havde faaet 
Melding om, at Gudsø Pas var stærkt besat af os, sendte kun et 
svagere Detachement („Høire Sideafdelingu) herimod, men lod sin 
Hovedstyrke ved en Fremrykning over Havreballe Pas omgaa De- 
fileet i Nord**).

*) Paa dette Tidspunkt var 5. Division (c. 10,000 Mand) tilgaaet de Allierede. (Se 
i det Følgende Begivenhederne i Sundeved og paa Als fra d. 22. Februar til 17. 
Marts). Af denne Division paatænktes det at efterlade en Brigade i Holsten.

**) III. Korps’s Inddeling d. 8. Marts:
Hovedstyrke:

Av a n t g a r d e :  3. Garde-Gren. Reg. Konigin Elisabeth.
2. og 3. Esk. af Garde-Hus. Reg.
6 Kanoner af det 4 Pd.’s Gai’de-Batt.
1. 6 Pd.’s Batt. af 3 Artil. Brig.
Brotrain.

Gros :  3. Garde-Reg.
4. do. do.
3 Delinger af 4. Esk. af Garde-Hus. Reg.
3. 6 Pd.’s Garde-Batt.

Re s e r v e :  2. Batl. af 4. Garde-Gren. Reg. Konigin Augusta.
1 Deling af 4. Esk. af Garde-IIus. Reg.
4. 12 Pd.’s Batt. af 3. Artil. Brig.
Et let Feltlazareth.
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Avantgarden skulde Kl. 4 Morgen bryde op fra en Mødeopstilling 
V2 Mil N. for Kolding og foreløbig følge Yeile Chaussee, Gros og 
Reserve følge efter i samme R etning, og høire Sideafdeling Kl. 6 
Morgen bryde op fra Kolding ad Fredericia Chaussee.

Paa Grund af Mørket og Overfyldning af Tropper i Kolding 
opstod der endel Vanskeligheder ved Samlingen af Tropperne og deres 
Indordning i Marchekolonnen, hvorved Hovedstyrkens Afmarche for
sinkedes Vs Time. Ved Almind forlod Avantgarden Chausseen og 
slog ind paa den Vei, der over Møsvraa, Landerup Gaard og Høirup 
Kro fører til Havreballe Pas. Veien var opblødt af de foregaaende 
Dages Regn og Marchen derfor besværlig. Kl. 7 Morgen naaede 
Avantgarden Landerup Gaard, og Kolonnen standsede dels for at faae 
nogen Hvile, dels for at give høire Sideafdeling, som Kl. 8 formodedes 
at være ved Gudsø, Tid til at komme op i Høide med Hovedkolonnen. 
De mod Høirup Kro fremsendte Patrouiller meldte, at Havreballe 
Pas var besat af Infanteri, og at der V. for Elbo Dalen saaes danske 
Kavaleripatrouiller og Infanteriposter. Kl. 73/4 satte Hovedkolonnen sig 
atter i Marche.

P a a  v o r  S i d e  havde 20. Regiment Forpoststillingen bag Elbo 
Dalen *). Bataillon II. havde høire Fløi med

7. Kompagni i Eredstrup,
8. Kompagni ved Havreballe Pas**),
3. Kompagni ) samt 2 Kanoner af )
4. Kompagni ) 3. Batteri / Stovstrup.

Bataillon I. venstre Fløi med
5. Kompagni i Tavlov Nebel***),
1. Kompagni 0. for Krybily Kro f),
6. Kompagni i Børup,

. \ V2 Komp. i Veil by,
2. Kompagni j % . Erisø.

Høire Sideafdeling: 1. Batl. af 4. Garde-Gren. Reg.
1. Esk. af Garde-Hus. Reg.
2 Kanoner af det 4 Pd.’s Garde-Batt.

(Fiisilierbataillonen af 4. Garde-Gren. Reg. forblev i Kolding).
*) Se Kaart over Fredericia og Omegn.

**) 1 Deling ved Passet, 1 Deling ved Kongsted; Pikettet (2 Delinger), hvor Kong-
sted-Taarup Veien støder til Veien fra Havreballe Pas mod Heise Kro.

***) 1 Deling ved Taarup Gaard, 1 Deling ved Tavlov Kirke; Pikettet (2 Delinger) 
ved Tavlov Nebel.

t )  1 Deling ved Krybily Kro, 1 Deling ved Studsdal; Pikettet ved Sandager Gaard, 
c. 2000 Alen 0 .  for Kroen.

V or F o rp o s ts t i l -  
l iu g  bag  E lb o  

D a le n  il. 8. M a r ts  
M orgen .



Forposterne
gribes.

Eskadronen i Fredericia afgav et Antal Dragoner til Forposttjene
stens forskjellige Led.

I Reserve for høire Fløi stode altsaa 2 Kompagnier og 2 Kanoner 
ved Stovstrup, hvor Regimentskommandøren opholdt sig. Forsvaret 
ved Heise Kro og Stovstrup skulde gjøres saa seigt og udholdende, 
som det var muligt. I  Reserve for venstre Fløi stod 1 Kompagni ved 
Børup, hvor Kommandøren for den paagjældende Bataillon opholdt 
sig og havde Ledelsen af denne Fløi, hvor Modstanden ifølge den 
givne Instruktion ikke maatte drives for vidt. Kompagnierne paa 
denne Fløi skulde med Ro trække sig tilbage ad følgende Linier:

5. Kompagni over Himmerigshus til Stovstrup Skove,
1. „ over Hønebjerg Ladegaard og den østlige Del af

Erisø til Høiderne N. 0 . for Erisø,
6. „ over Hønebjerg Ladegaard og Erisø Kirke til den

østlige Del af Stovstrup Skove.
Henimod Kl. 8 Morgen udsendte 8. Kompagni en Patrouille paa 

20 Mand under Sekondlieutenant R o s e n s t a n d  for over Høirup 
Kro at afsøge Terrainet. Lieutenanten, der intet vidste om Fjendens 
Fremrykning, stillede en Dobbeltpost ved Kroen og rykkede mod 
S. til Høirup, hvor der meldtes Vs fjendtlig Eskadron. Under Af
søgningen af Byen faldt der Skud fra denne; samtidig bemærkedes 
fjendtligt Kavaleri i Frem rykning over Havreballe Pas. Lieute
nanten trak sig da tilbage og søgte at passere Elbo Dalen 0 . for 
Høirup By, men fandt ogsaa Høiderne 0 . for Dalen besatte af Fjenden, 
der beskød Patrouillen paa nært Hold, hvorfor han, da Retraitelinien 
var afskaaren, opløste Patrouillen med Opfordring til Enkeltmand om 
at søge at naae vore Tropper, hvilket dog kun lykkedes for 7 Mand. 
Lieutenanten med en enkelt Ledsager naaede under Forklædning 
Regimentet 3 Dage efter.

Fjendens Frem rykning over Havreballe Pas foregik paa følgende 
M aade:

Y. for Høirup Kro udviklede den i Spidsen for Avantgardens 
Infanteri værende Fusilierbataillon af Regimentet Konigin Elisabeth 
sig til Fægtning og rykkede frem mod Passet. Feltvagten af 8. Kom
pagni gav Ild og afsendte Melding, men trak sig derpaa efter Ordre 
tilbage til Pikettet. De forreste fjendtlige Afdelinger gjennemvadede 
Spang Aa og fjernede Barrikaderingen paa Broen; Fusilierbataillonen 
rykkede igjennem Taarup Skov.

Paa vor Side havde man ved Stovstrup, hvor foruden Regiments
kommandøren tillige Kommandøren for 20. Reg.’s II. opholdt sig, Kl. 9

60



61

Morgen hørt Geværild i Retning af Havreballe Pas, ligesom der kort 
efter indløb Meldinger saavel fra 8 . som fra 6 . Kompagni om, at Fjenden 
med „betydelig Styrkeu var i Frem rykning saavel mod Havreballe 
som mod Gudsø Pas.

Regimentschefen lod strax Reserven (3. og 4. Kompagni tillige
med de to Kauoner) rykke i Stilling. E t Halvkompagni af 3. Kompagni 
sendtes under Kompagnichefens Kommando frem til Heise Kro, medens
det andet Halvkompagni stilledes ved Sammenstødet af Veiene c. 500

*
Alen V. for Stovstrup med 4. Kompagni som Reserve; de to Kanoner 
stilledes ved Sønderby Gaard paa selve Chausseen, eftersom Markerne 
vare ufremkommelige. Regimentschefen begav sig dernæst frem mod 
Passet og beordrede 8 . Kompagni, der efter at have inddraget 
begge sine Feltvagter endnu holdt Stand ved Kongsted-Taarup Yei, 
at trække sig hen mod Stovstrup Skovenes vestlige Udkant, forsvare 
denne og holde sig i Høide med Reserven ved Stovstrup. Efterat 8 . 
Kompagni havde trukket sig igjennem Halvkompagniet ved Heise Kro, 
holdt dette sidste sig endnu i nogen Tid ved Kroen, men maatte, da 
baadeKompagnichefen, P rem ierlieutenant'W eien , og Sekondlieutenant 
K ø h 1 e r bleve saarede, opgive sin fremskudte Stilling og repliere sig 
paa 4. Kompagni ved Stovstrup. Saavel Stovstrup som Stovstrup 
Skoves vestlige Udkant blev derpaa 1 længere Tid holdt af vore 
Tropper.

Den fjendtlige Avantgarde lod 2 Kanoner kjøre op S. for Torp 
og vedligeholdt en levende Geværild.

Henimod Kl. 10 var dens forreste Kompagni naaet frem til Heise 
Kro, hvor Fiisilierbataillonen samledes, og de to øvrige Batailloner 
af 3. Gardegrenaderregiment sluttede op.

Kl. 10 fik General v. d. Mt i l be  Melding fra høire Sideafdeling 
om, at vore Forposter ved Kry bily Kro og Omegn trak sig tilbage 
i Retning mod Ladegaards Skov, og gav derfor Ordre til, at 
1. JBataillon af 3. Gardegrenaderregiment med 2. og 3 . Eskadron 
Gardehusarer hurtigt skulde rykke frem ad Snoghøi Veifor om muligt 
at afskære vore retirerende Afdelinger paa venstre Fløi.

Vore N. for Havreballe Pas staaende Kompagnier kom ikke 
i Engagement med Fjenden. 7. Kompagni i Bredstrup gik efter For
postkommandørens Ordre tilbage i Høide med de to Kompagnier ved 
Stovstrup, hvorimod Halvkompagniet i Yeilby forblev paa sin Plads 
indtil henimod Middag, da det gik tilbage i Høide med Kirstinebjerg, 
hvor det foreløbig forblev foran den befæstede Leir.

V ild  rag e lse rn e  paa 
v or  F o rp o s t l in ie s  
y d e r s te  h ø ire  F lø i .
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Den fjendtlige „høire Sideafdelinga, Major v. B e e r e n ,  skulde, 
saafremt Gudsø Pas var stærkt besat af os, kun fastholde vore 
derstaaende Tropper, indtil den omgaaende Bevægelse var naaet til
strækkelig langt frem. Kommandoet stødte Kl. 8 V2 0 . for Gudsø 
paa 1. Kompagnis Feltvagter, der replierede sig paa Pikettet, hvor- 
næst det samlede 1 . Kompagni trak sig tilbage mod Bataillonsreserven 
ved Borup. 5. Kompagni havde fulgt den tilbagegaaende Bevægelse 
indtil det Sted paa Chausseen, hvor Taarup Yei udmunder i den. 
Her gjorde det Holdt, fordi 8 . Kompagni, der behøvede Tid til at ind
drage sine Feltvagter og Patrouiller, gjentagende sendte Anmodning 
til det om at dække den venstre Fløi. Kort efter fulgte dog Kom
pagniet de nordligere kæmpende Troppers Bevægelser og gik tilbage; 
men da det ikke ansaa det for muligt at følge den befalede Til
bagetogslinie over Himmerigshus, trak det sig tilbage til Erisø.

Ved Børup standsede Tilbagegangen, dels fordi den fjendtlige høire 
Sideafdeling ikke havde til Opgave at forcere Fremrykningen, og dels fordi 
Kommandøren for 20. Reg.’s T., Major S c hack ,  som antog det fjendtlige 
Angreb for en Rekognoscering, der nu var endt, befalede, at Fægtningen 
skulde holdes staaende paa dette Sted, og fastholdt denne Beslutning, 
uagtet Chefen for 1. Kompagni, Kapitain D au  e , gjorde Modforestillinger. 
Da fjendtlige Skytter omfattede Stillingens venstre Fløi, bevirkede 
dette en Frontforandring tilbage tilvenstre, saaledes at 1 . Kompagnis 
Skyttekjæde kom til at staa å cheval paa Chausseen til Fredericia, 
medens 6 . Kompagni noget nordligere dannede Reserven; men Major 
S c h a c k ,  der kun modstræbende gav sit Minde til denne Bevægelse, 
mente vedvarende, at den tidligere Forpoststilling snart maatte kunne 
gjenindtages. Først da Major v. B e e r e n  lod sine to Kanoner opkjøre 
saaledes, at de kunde bestryge Chausseen i dens Længde fra Syd, 
begyndte Retraiten i Retning af Heise K r o , dog kun et kort 
Stykke, da derefter den for Kompagnierne foreskrevne Retraite i 
østlig Retning indsloges, 6 . Kompagni nordligst, 1. Kompagni syd
ligst, Kompagnierne i Høide med hinanden. Bataillonskommandøren 
søgte at lede Kompagniernes Bevægelse; men da han til Hest 
ikke kunde passere de opblødte Marker, red han et Stykke mod 
Nord ud ad Chausseen for at finde en passabel Vei; men da 
han erfarede, at Fjenden alt stod ved Heise Kro, red han ad 
en Markvei ned mod Ladegaards Skov. Han saae der 6 . Kom
pagni marchere langs dennes nordlige Udkant, og gav Kom
pagniet Ordre til at gaa tilbage til Stovstrup Skove og indtage 
en Stilling i disses sydvestlige U dkant, og begav sig dernæst

T ild rag e ls e rn e  paa  
v o r  F o rp o s t l in ie s  

v e n s t re  F lø i .
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til Erisø Mølle, hvor han trai 5 Kompagni, og hvortil kort efter 
6 . Kompagni ankom, da dette , der var foruroliget ved det lang
varige Ophold i Børup, ubekymret om Forbindelsen med 1. Kom
pagni, saa hurtigt som mulig søgte tilbage ad den foreskrevne 
Retraitelinie over Erisø og antog, at 1. Kompagni ogsaa trak sig 
tilbage ad sin *). Dette var dog ikke strax muligt for sidstnævnte Kom
pagni, der, da Chausseen til Fredericia forlodes, havde sin Skyttekjædes 
høire Fløi i Børup, og som behøvede en halv Times Tid til at samle 
Mandskabet i den nordvestlige Udkant af Ladegaards Skov.

Yed Erisø Mølle saaes derfor intet til 1 . Kompagni; men Batail- 
lonskommandøren antog, at det var i Nærheden. Han sendte sin Adjutant 
med en Hornblæser over til Chausseen for ved Signal at paabyde 
Kompagniet en hurtig Tilbagegang og gav for at sikkre sig Besiddelsen 
af Sanddalsbroen, 5. og 6 . Kompagni Ordre til at trække sig tilbage 
over dette Pas, hvilken Bevægelse uforstyrret udførtes.

Det halve 2. Kompagni, der laa i Erisø, havde alt forinden be
sat Sanddalshus og forblev her, indtil 5. og 6 . Kompagni vare gaaede 
igjennem.

3. D i v i s i o n  var omtrent Kl. 10 Formiddag bleven underrettet 
om Fjendens Fremrykning. Yed Kommandantskabets Foranstaltning 
blæstes Alarm i Fredericia, og Tropperne indtoge de befalede Stil
linger. 2 Kompagnier af 21. Regiment og de 6  resterende Kanoner 
af 3. Batteri stode i Fæstningen som Reserve for Forposterne.

Kommandanten anmodede Generalmajor W i l s t e r ,  der efter den 
givne Befaling ved Alarmeringen mødte hos ham, om at undersøge For
holdene udenfor Fæstningen, hvorfor Generalen, ledsaget af Souschefen, 
Kapitain T v e r m o e s ,  o. Fl. begav sig til Stovstrup. Ved Generalens 
Ankomst hertil havde Fjenden netop kastet vore Forposters Centrum 
tilbage til Stovstrup Skove, hvis Udkant tilligemed Stovstrup endnu 
holdtes af vore Tropper. Generalen afsendte Kl. 1055 følgende Melding 
til Kommandanten:

„Fjenden vedbliver sin Fremrykning især over Havre balle. Han 
er i Øieblikket i Høide med Heise Kro. Vore staa endnu ved Stov
strup.

Wilster. “
Kort derefter maatte dog Stovstrup opgives af os.
Paa fjendtlig Side, hvor Feltmarskal W r a n g  el  havde indfundet 

sig tilligemed K r o n p r i n d s e n  af Preussen og Prinds A l b r e c h t ,

* }  De for Kompagnierne foreskrevne Retraitelinier se pag. GO.

G en e ra l  V ils te r  
in d t ræ ffe r  paa  
K am p p lad sen .



gik nemlig kort efter Kl. 11 2. Bataillon af 3. Gardegrenaderregi- 
ment frem til Angreb mod Stovstrup og miderstøttedes herved af de 
to Stkr. Skyts fra Torp, der kjørte op foran Heise Kro og rettede 
deres Ild mod Sønderby Gaard og vore der opstillede to Kanoner; de 
forstærkedes snart med 2 Kanoner af Avantgardens Gros, hvilke dog 
ikke kom til Skud. Fiisilierbataillonen af 4. Garderegiment sendtes 
fra Groset frem til Understøttelse og tog Stilling mellem Heise Kro 
og Sønderby Gaard, hvorimod de to andre Batailloner af det nævnte 
Regiment og de endnu ikke anvendte 2 Stkr. Skyts af det 4 Pd.’s 
Gardebatteri, Alt under Kommando af Generalmajor Grev v. d. 
G o 11 z , sendtes ad Snoghøi Vei med det Hverv at afskære vor 
paa venstre Fløi værende Forpoststyrke Tilbagetoget. Det var den 
anden Detachering i denne Retning; men General v. d. Mi i lbe  ansaa 
den for nødvendig, fordi Erisø endnu var besat af os, og fordi han 
frygtede for, at den første af ham udsendte Bataillon ikke havde grebet 
langt nok ud mod Øst.

General W i l s t e r  lod den ovenomtalte Forpostreserve (2 Kom
pagnier med 6  Kanoner) hidkalde og forlod tilligemed sin Stab 
Stovstrup. Da Generalen havde fjernet sig c. 800 Alen mod Øst, 
sprang en Granat midt imellem Stabens Officerer, saarede Generalen 
let og Stabschefen, Kapitain H o f f m a n n ,  der i Mellemtiden var stødt 
til, haardt, dræbte deres Heste samt saarede en af Ordonnantsernes 
Heste, medens Ordonnanfsen selv fik en lettere Kontusion. Ordon- 
nantserne spredtes og kom ikke mere tilbage, saa at Souschefen og 
Adjutanten maatte hjælpe Generalen ud fra hans Hest, der laa oven- 
paa ham, hvorefter Generalen, der kunde gaa, betroedes til Ad- 
jutantens Omsorg, medens Souschefen blev tilbage for om muligt at 
faae den haardt kvæstede Stabschef transporteret til Fæstningen, hvilket 
ogsaa lykkedes ved Assistance af Underlæge af 20. Regiment H. C. 
M ø l l e r ,  der kom med en Vogn fra Stovstrup.

1 Oberst N e e r g a a r d ,  der kort efter, at General W i l s t e r  var bleven 
saaret, midlertidig overtog Kommandoen over Divisionen, lod de to 
Kompagnier af 21. Regiment indtage en Optagelsesstilling c. 1200 Alen 
V. for Oversvømmelsen å cheval paa Stovstrup Yei. I Optagelses
stillingen, imod hvilken Forpostkompagnierne noget efter Kl. 11 lang
somt gik tilbage, opkjørte foruden de to Kanoner, der havde staaet 
ved Sønderby Gaard, endnu 2 Kanoner af 3. Batteri, hvorimod de 4 
andre placeredes i Koldingværket. Der blev gjort nogle Skud mod 
fjendtlige Tropper ved Sønderby Gaard; men Fægtningen døde hen,

b4
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da Fjenden, der skjønnede Maalet for Fremrykningen naaet, ikke 
rykkede ud over Sønderby Gaard og Stovstrup.

Kl. 1230 afsendte Oberst N e e r g a a r d  Melding til Kommandanten 
om, at Ilden var standset over hele Linien, og at vore Tropper holdt 
Linien Sanddal—Hanerup Teglværk — c. 1500 Alen 0 . for Stovstrup 
—, og videre mod N. 0. til Stranden.

Kort efter erfarede Kommandanten, at 1. Kompagni ikke var kommet 
tilbage, og sendte derfor Kl. 1240 telegrafisk Ordre til Pladskomman
danten i Middelfart om at paabyde Færgevæsenet at hjælpe for
sprængte Tropper ved Snoghøi over til Fyen samt om at lade Kanon- 
baaden Willemoés assistere hei ved. Dette Paabud kom dog ikke til Ud
førelse. Saavel fra Middelfart som fra Kystbevogtningen paa Hinds
gavl indløb der Melding om, at man mellem Kl. 12 og 1 havde set 
en Styrke paa henved et Kompagni blive omringet og taget tilfange 
paa Stranden S. for Sønderskov Gaarde.

Sammenhængen hermed var følgende:
Saalænge 1. Kompagni stodi Hønebjerg Ladegaards Skov, var Alt for- 1 

holdsvis roligt, og Kampen syntes at hvile paa alle Punkter. Stilstanden 
paa fjendtlig Side var imidlertid kun tilsyneladende; thi foruden de for- 
skjellige af General v. d. Mi t lbe  fremsendte Kommandoer ad Snoghøi 
Vei, var ogsaa Major v. B e e r e n s  Tropper i Frem rykning mod Øst, 
nemlig 1 Kompagni mod Skoven, 3 ad Damgaard til. Da Kapitain 
D a u e  efter at have samlet sit Kompagni tiltraadte Retraiten henimod 
Stovstrup Skoves sydlige Udkant, sluttede han al Kanonskuddene, 
at Kampen maatte have trukket sig nær hen til Fæstningen. Han 
paaskyndede Kompagniets Marche; men efter at være kommen ud af 
Skoven saae han den af General v. d. M iilbe  først afsendte Bataillon 
komme sig i Møde fra Skovpartierne S. for Himmerigshus. Han 
bøiede nu af i østlig Retning mod Erisø, men bemærkede da fjendt
ligt Fodfolk og Artilleri (Kolonnen under General v. d. Go l t z )  paa 
Chausseen, der mod Syd fører til Snoghøi, og kastede sig derfor 
gjennem en Lavning tilbage til Høne bjerg Ladegaards Skov, hvorfra 
han vilde søge at naae Kysten for at komme ombord i et eller andet 
af de Fartøier, som patrouillerede i Lille Belt, eller i Baade, som fra 
Kysten kunde skaffes tilveie. Foreløbig rykkede han mod Snoghøi, 
men stødte ved Sammenstødet af Y eile—Snoghøi og Kolding—Snog
høi Chaussee paa fjendtlige Tropper. Han førte derpaa Kom
pagniet over i Skovene mellem Chausseen og Stranden og søgte at 
naae Skjærbæk, men traf paa Yeien derhen Damgaard besat af Major 
v. B e e r e n s  Tropper. Han søgte nu langs Stranden at undslippe i

9
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østlig Retning; men et Par tusind Alen V. for Snoghøi, hvor Strand
bredden udvider sig til en større Eng, omgiven af høie. steile Skrænter, 
havde Fjenden besat Bakkerne og modtog Kompagniet med en saa 
levende Ild, at det, efterat den ældste Lieutenant og flere Menige 
vare saarede, maatte overgive sig. Klokken var da omtrent 1 Efter
middag.

Tabet i Kampen ved Fredericia udgjorde paa fjendtlig Side 2  

Officerer og 18 Mand; paa vor Side 8  Officerer, 9 Underofficerer og 
195 Underkorporaler, Spillemænd og Menige *).

Ifølge Kommandantens Befaling overtog Oberst N e e r g a a r d  
midlertidig Kommandoen over 3. Division med Kapitain T v e r m o e s  
som Stabschef, hvilken Ordning senere sanktioneredes af Overkom
mandoen ; Oberstlieutenant N i e l s e n  overtog midlertidig Kommandoen 
over 9. Brigade og Major S a a b y e  over 21. Regiment.

Efter Kampen indtoge 9. og 19. Regiment en tilbagetrukken Op
stilling under Fæstningens Kanoner bag Erisø Mose c. 1200 Alen foran 
Oversvømmelsen og videre foran den befæstede Leir; 20. Regiment 
trak sig ind til Fredericia. Den i Erisø hidtil kantonnerende Eska
dron overførtes til Fyen.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  dannede høire Sideafdeling tilligemed 3. 
Garderegiment, to Eskadroner af Gardehusarregimentet, 3. 6  Pd.’s 
Garde batteri og 4. 12 Pd.’s Batteri af Artilleribrigade Nr. 3 under 
General Grev v. d. G o l t z  ved Erisø, Snoghøi og Sønderskov Gaarde 
høire Fløi af den preussiske Opstilling og overtog tillige Bevogt
ningen af Kysten. N. herfor udstillede 3. Gardegrenaderregiment For
poster i Stovstrup Skoves østlige Udkant samt i Sønderby Gaard og 
Stovstrup. Paa venstre Fløi stilledes et Detachement paa 1 Bataillon 
og 1 Eskadron ved Bredstrup for at søge Forbindelse med II. Korps 
(se pag. 57).

Om Aftenen kastede Fjenden en Del Granater mod Strib.
Da de til Fjenden indløbne Efterretninger gik ud paa, at 

Fredericias Fæstningsværker vare stormfri og godt armerede, og da 
der fattedes Midler til at udføre en Beleiring, fik General v. d. Mi i lbe  
Ordre til med sit Korps at indskrænke sig til at indeslutte og ob
servere Fæstningen. Generalen trak Gros og Reserve tilbage over 
Elbo Dalen og lod kun Avantgarden (3. Gardegrenaderregiment, to 
Eskadroner og et Batteri) forblive 0. for Dalen.

Detailleret Tabsliste tindes under Bilag 3.
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Næste Morgen blev Korpsets Stilling følgende:
Avantgarden i Skjærbæk, Tavlov Nebel og Børup udstillede For

poster i Linien Damgaard—Taarup. Groset under Generalmajor v. d. 
G o l t z  udstillede Forposter mellem Taarup og Bredstrup; et Batteri 
stilledes ved Dreiens Odde for at hindre vore Skibe i at seile ind i 
Kolding Fjord; 3. Garderegiment lagdes i Gudsø, Nørre Bjært og E l
tang. Reserven under Oberst v. O p p e  11 (to Batailloner, en Eskadron 
og et Batteri) lagdes i Egnen Pjedsted—Gaardslev og stillede For
poster fra Bredstrup til Havet. Korpskvarter toges i El tang.

Stillingen langs Elbo Dalen indrettedes til Forsvar. Da der 
næredes nogen Betænkelighed i Anledning af Stillingens store Ud
strækning, fik Korpset Ordre til ligeoverfor et overlegent Angreb fra 
vor Side ikke at gaa tilbage mod Kolding, men mod Almind, hvor 
østerrigske Tropper vilde blive holdte i Beredskab til Understøttelse 
for det.

Elbo Dalens stærkt mod Sydvest fremskudte Retning er uheldig 
for en langs Dalen opstillet Styrke, der overfor en overlegen Mod
stander maa trække sig tilbage til Fæstningen, eftersom en fjendtlig 
Fremrykning over Havre balle Pas let kan blive farefuld for venstre 
Fløis Retraite. Denne Ulempe træder dog mindre stærkt frem, naar Stil
lingen som i det foreliggende Tilfælde kun benyttes til Forpoststilling. 
General W i l s t e r ,  paa hvis Befaling Forpostlinien var stillet ved 
El bo Dalen, oversaae ikke Mislighederne ved at skyde venstre Fløi saa 
langt Irem, men gjorde det ikke desto mindre, dels fordi det havde 
viist sig, at en fremskudt Kavaleripost ved Krybily Kro uden Soutien af 
Infanteri var noget exponeret, dels fordi Bevogtningen af den paa Grund 
al det indtraadte Tøveir for en stor Del impassable Elbo Dal var forholds
vis let, og endelig fordi Generalen ved at gjøre Forsvaret ved Heise 
Kro og Stovstrup saa seigt og udholdende, som det med de anvendte 
Krælter var muligt — en Bestræbelse, der fuldt ud lykkedes d. 8 . 
Marts — gik ud fra, at en fjendtlig Frem rykning over Havreballe 
Pas ikke kunde blive særlig faretruende for venstre Fløis Retraite. 
Da desuden vore paa denne Fløi udstillede Forpostkompagnier vare 
instruerede om nøie at holde sig underrettede om en eventuel, fjendt
lig Fremrykning over de nordligere Overgange, antog Generalen, at 
de ikke vilde lade sig forlede, hverken af Kampiver eller ved et

B e m æ rk n in g e r  til 
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demonstrativt Angrebs lidet farlige Karakter, til at drive Modstanden 
saa vidt, at Tilbagetogslinien prisgaves.

Imod disse Forudsætninger lader sig vistnok gjøre gjældende, at 
Fjenden, uafhængig af vor Modstand ved Stovstrup og Omegn, let 
kunde forsøge paa at afskære vor venstre Fløi Tilbagetoget, og det ses 
ogsaa, at General v. d. Mt i l b e ,  saasnart ISnoghøi Vei var vunden, 
detacherede en Styrke med dette Hverv.

Klokkeslettene for Udførelsen af de herved i Betragtning kom
mende Operationer (vore Forposter ved Krybily angribes Kl. 8 V2 

Morgen og først Kl. 10 gav General v. d. M t i l b e  Ordre til den oven
nævnte Troppestyrke om at rykke ad Snoghøi Yei) vise imidlertid, 
at der, saaledes som Forholdene udviklede sig, maatte have været 
Tid nok for venstre Fløis Kompagnier til at komme tilbage, naar 
de havde holdt sig å jour med Begivenhederne ved Havreballe 
Pas og de nordligere staaende Kompagniers Bevægelser. Det 
synes ogsaa, at den væsentligste Grund til, at venstre Fløi- 
kompagni blev afskaaret fra Fæstningen og taget tilfange, maa til
skrives den Omstændighed, at Kommandøren paa venstre Fløi, Major 
S c h a c k ,  ukjendt med de virkelige Forhold, antog det fjendtlige An
greb for en .Rekognoscering og holdt Fægtningen gaaende ved 
Børup i over en Time, uagtet Chefen for 1 . Kompagni, Kapitain 
D a u e ,  gjorde Modforestillinger, og uagtet det nordligere staaende 
Kompagni, 5., allerede dengang ikke ansaa det for muligt at følge 
den befalede Retraitevei over Himmerigshus, men trak sig mod Erisø, 
følgende de nordligere kæmpende Troppers Bevægelser.

løvrigt førtes Fægtningen over hele Linien med Ro og Orden.

IV. Kampen ved Veile d. 8. Marts.
4. D iv is ions  Stil« 
l ing  ved  V eile  

d. 8. M a r ts  
M orgen.

Samtidig med den ovenfor skildrede Fægtning ved Fredericia førte
4. Division en Kamp ved Veile*).

Efter 7. Regiments Afgang, der, da Regimentet d. 7. Marts stod 
paa Forpost, først skulde finde Sted d. 8 ., bestod Divisionen af:

7. Brigade (l.-og 11. Reg.).
1. Kavaleri brigade (3. og 5. Drag. Reg.)**).

*) Se Kaart over Yeile Omegn.
**) 3. og 5. Dragonregiment havde hver en Eskadron detaeheret.
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2. Kavaleribrigade (6 . Drag. Reg. og 2. Halvreg. Gardehus. [1.,
3., 5. Esk.]).

4. Divisions Artillerikommando (5. og 7. Batt.).
3. Ingenieurkompagni.
Forpleiningsanstalter, Train m. m.

I store Træk angivet var Forsvaret af Veilestillingen ordnet saa- 
ledes, at 7 . Brigade med 7. Batteri havde Forsvaret i forste Linie af Veile 
—Greisafsnittet med 2. Kavaleribrigade og V2 5. Batteri i og omkring 
Bregdal som Reserve, Alt under Kommando af Chefen for 7. Brigade, 
medens 1. Kavaleribrigade og Va 5. Batteri paa hoire Fløi sikkrede 
mod omgaaende Bevægelser. Af 7. Brigade vare tre Kompagnier (3,
4. og 6 . Kompagni af 1. Regiment) detacherede, 3. og 4. til Besættelse 
af Haraldskjær, Høgsholt o g  Passet ved Lerbæk Mølle, 6 . til 1. Kavaleri
brigade.

Forposttjenesten bestredes:
S. og  V. fo r  H a r a l d s k j æ r  af 3. o g 4. Eskadron af 3. Dragon

regiment, der bevogtede Overgangsstederne over Veile Aa og fremskød 
en Feltvagt til Nørre Vilstrup; større, fjendtlig Frem rykning skulde 
signaleres med Flag fra Bredsten Kirke til 4. Division og 7. Brigade.

0 . fo r H a r a l d s k j æ r  og  S y d  om V e i l e  af 1., 3. og 5. Kom
pagni af 11. Regiment samt 4. og 6 . Eskadron af 6 . Dragonregiment.
4. Eskadron udstillede Feltvagter (i Forbindelse med Feltvagten i Nørre 
Vilstrup) over Høien Kro og Vinding, 6 . stod som Piket i Veile. Infanteri- 
feltvagterne, der afgaves af 1. Kompagni, stode paa Bakkerne tæt
5. for Veile; 3. Kompagni var Piket, 5. Kompagni Hovedpost ved 
Sønderbro, dog med en Feltvagt ved Sofiesminde paa Varde Vei.

General G a b l e n z  inddelte sit Korps i en venstre og en høire11- 
Kolonne (se pag. 57).

Venstre Kolonne (Brigaderne D o r m us og T om  as samt Kavaleri
brigaden F l i e s )  skulde Kl. 6  Morgen under General Grev N e i p p e r g s  
Kommando rykke over Egstrup V. for Chausseen til Veile; høire 
Kolonne (Brigaderne G o n d r e c o u r t  og N o s t i t z ,  Kavaleribrigaden 
D o b r z e n s k y ,  Korpsartillerireserven og et Pionerkompagni) under 
General G a b l e n z ’s personlige Kommando til samme Tid over Kol
ding ad Veile Chaussee. Stødte man ved Veile paa alvorlig Mod
stand, skulde denne overvindes ved en omgaaende Bevægelse af 
venstre Kolonne.

Forholdene udviklede sig imidlertid paa anden Maade.
Høire Kolonne passerede Kolding til den fastsatte Tid. Ved Bram-

K o rp s 'sF re r a -
marclie .
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I’atrou illefæ gt-  
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drup gjordes Holdt for at give venstre Kolonne Tid til at komme op 
i samme Høide; kun det i Spidsen værende Regiment Windischgratz 
Dragoner med 2 Kanoner af Brigaden N o s t i t z  fortsatte foreløbig 
Fremmarchen.

Yenstre Kolonne lod vente paa sig, da dens Overgang over 
Kolding Aa ved Egstrup forsinkedes. Fra den foregaaende Aften var 
der arbeidet paa at gjøre den derværende Bro passabel for Skyts; 
men paa Grund af de opblødte Veie var det ikke lykkedes at faae det 
Brigaden D o r m u s tildelte Bromateriel ført frem. Endelig Kl. 1 Morgen 
indtraf Bromateriel fra Brigaden N o s t i t z  ad Veiene paa Nordsiden 
af Kolding Aa; men Vandet var da paa Grund af vedholdende Regn 
steget saa høit, at Brodækket laa under Vand. Man maatte indskrænke 
sig til at slaa en Løbebro til Benyttelse for Brigaden D o r mus.  
Kavaleribrigaden F l i  es med 5. ridende Batteri vadede over Aaen i 
Nærheden af Broen, og Brigaden T o m a s  rykkede med Kolonnens 
Artilleri og Train til Kolding, som den passerede Kl. 11, hvorefter den 
over Dons og Aagaard søgte at komme i Forbindelse med Hoved
styrken. Kavaleribrigadens Gros naaede Kl. 10lA Sandbjerg Gaard; men 
da Brigaden D o r m u s  ikke havde passeret Løbebroen før Kl. 1 Ef'tm., 
kunde Marchen derfra først tiltrædes Kl. 2.

Der maatte saaledes gives A fkald paa en samtidig Fremrykning 
af begge Kolonner, og General G a b l e n z  lod Kl. 8  høire Kolonne 
paany sætte sig i Bevægelse fra Bramdrup.

En forud for Avantgarden fremsendt Eskadron var ved Skovpar
cellerne N. for Viuf stødt paa vore Kavaleripatrouiller; men da der var 
indløbet Ordre fra General G a b l e n z  til at standse Fremrykningen, indtil 
Avantgardens Hovedstyrke var kommen nærmere, havde Eskadronen 
gjort Holdt S. for Blaakjær Skov, og kun Hauptmann af General
staben, Grev U e x k i i l l ,  rykkede under Beskyttelse af en Kavaleripa- 
trouille frem paa Høiderne N. for Blaakjær Skov til Rekognoscering.

Ved Høien Kro stod en af Forposteskadronen (4. Esk. af 6 . Dr. Reg.) 
udstillet Feltvagt paa 25 Heste under Sekondlieutenant St. A u b a i n ,  
som, da den Ijendtlige Patrouille var kommen tilstrækkelig nær, 
rykkede frem til Modangreb. Sammenstødet fandt Sted nogle tusind Alen 
S. for Kroen. Den fjendtlige Patrouille blev kastet, og Føreren, Lieute- 
nant Grev Cz e r n in, der havde erholdt flere Sabelhug, faldt i Fangenskab 
tilligemed tre saarede Dragoner, medens Resten af Patrouillen slog sig 
igjennem ; Hauptmann Grev U e x k u l l  og 6  Dragoner bleve saarede. Paa 
vor Side havdes 1 let saaret Underofficer. Vor Feltvagt indtog sin 
forrige Stilling, averterede de i Jerlev og Skjærup staaende Kava-
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leripatrouiller og blev kort efter afløst af den nye Forposteskadron 
(3. Esk. af 6 . Dr. Reg.).

Kl. 10 Formiddag var det samlede Regiment W indischgråtz 
Dragoner naaet op til Blaakjær Skov, og det østerrigske Forti av fort
satte derfor sin Fremrykning. E t Par tusind Alen N. for Skoven 
kjørte de to Regimentet tildelte Kanoner op ved Siden af Veien, 
hvorved vor Kavalerifeltvagt og den imidlertid fra Veile fremsendte 
Piketeskadron (6 .) bleve nødte til at gaa tilbage til Høiderne N. for 
Høien Kro, hvorfra de Kl. 1 0 3/4  sendte Melding til 7. Brigade om, 
at stærke fjendtlige Kavaleriafdelinger rykkede frem over Kroen.

Meldingen sendtes af Brigaden til 4. Division, som dels beordrede 
samtlige Afdelinger til at rykke paa Alarmpladsen, dels Kl. 11 
afsendte en Ordonnants med Ordre til 7. Regiment, der var paa Marche 
mod Horsens, om at standse sin Marche, indtil Klarhed over For
holdene var erhvervet. Henimod Kl. 12 indtog Divisionen Fægt
ningsstilling.

1. Regiment fik Forsvaret af Bakkerne 0. for Greis Aa, 11. 
Regiment af Bakkerne N. for Veile, høire Fløi i Forbindelse med
1. Regiment, venstre støttet til Veile Fjord. Detaillen af Opstil
lingen var:

7. B r i g a d e  med 7. Batteri stod:
1. Komp. ved Greis- og Holms Mølle,

1. Regi- 2. do. i Greis By,
ments I.*)  ̂ , j to Delinger ved Lille Grunded,

| to do. paa Forpost ved Sofielund.

5. og 8 . Komp. paa en Mark mellem Store og Lille 
1. Regi- Grunded for i Forening med det halve 7. Kom}),
ments IT. under Bataillonskommandørens Kommando at staa

til Raadighed for Brigaden.
3. og 4. Kompagni vare afgivne til Forsvaret af Haralds- 
kjær (se pag. 69); Va 4. Kompagni stilledes ved Lerbæk 
Mølle, over hvilket Punkt de 2 Kompagniers Retraite skulde 
gaa. Bleve Kompagnierne nødte til at gaa tilbage, skulde 
de deltage i Forsvaret af Greis Aa Stillingen.

11 Re i N. for Horsens Chaussee; Kompagnierne stode i 
ments II følgende Orden fra høire Fløi at regne: 2., 4., 6 .,

8 . Komp.

4. D iv iso n  i n d 
ta g e r  F æ g tn in g -  

s t i l l ing .

*j ti. Komp. var afgivet til 1. Kavaleribrigade.
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S. for Horsens Chaussee til Yeile Fjord. Da tre
1 1 . egi- Kompagnier vare paa Forpost, stod foreløbig 7.
ments I. lvomp. alene paa Chausseen.

2. og 4. Deling ved Lille Grunded til Beskydning af 
Høiderne S. for Byen.

7. Batteri. 3. Deling paa Yeile-Horsens Chausseen.
1. Deling i Reserve ved Sammenstødspunktet at 

Horsens- og Viborg Chaussee.

1 Reserve stod:
2. K a v a l e r i b r i g a d e  med Va 5. Batteri ved Horsens Chaussee 

ud for B regdal; 5. Eskadron af b. Dragonregiment var Kanon
bedækning.

1 . K a v a l e r i b r i g a d e  med 6 . Kompagni af 1 . Regiment og V2 

5. Batteri besatte Stillingens høire Fløi.

6 . Komp. ved Yingsted Vandmølle og Haraldskjær Fabrik.
( 2. og 6 . Esk. tæt N. for Bredsten Kirke,

3. Dr. Reg. ! . „ ,
[ 1. Esk. ved Faarup Gaard,

(3. og 4. Esk. paa Forpost).
5. Dr. Reg. tæt S. for Jelling.
V2 5. Batteri paa Høiderne ved Hygum Mølle.

Brigadens Forposter skulde i Tilfælde af et større, fjendtligt An
greb repliere sig paa Hovedstyrken i Jelling.

I Østerrigernes Frem rykning var der imidlertid indtraadt en n}r 
Standsning, idet høire Kolonnes Gros, livis Tete kort efter Kl. 11 var 
indtruffen S. for Blaakjær Skov, gjorde Holdt for at lade Brigaden 
G o n d r e c o u r t ,  der var bleven noget tilbage, vinde frem.

Disse gjentagne Standsninger i Fjendens Fremrykning ledede 
Oberst Max.  Mli 11 e r  til den Tro, at det den Dag ikke vilde komme 
til Kamp. Kl. P /4 Eftm. afsendte han følgende Melding til 4. Division:

„Forbindelsen mellem Fredericia og Yeile er afbrudt. Ifølge ind
komne Efterretninger staaer der ved Blaakjær Skov mindst 1 Bataillon 
Infanteri, 5— 6  Eskadroner og nogle Kanoner. Fjenden lader til at 
ville bivouakere her inatu.

Kort efter begyndte Fjenden imidlertid sin definitive Fremrykning, 
idet General G a b l e n z ,  for hvem det nu stod klart, at der ikke kunde
gjøres Regning paa General N e i p p e r g s  Kolonne, besluttede med 
høire Kolonne at sætte sig i Besiddelse af Veile. Kl. 2 3/4 debou- 
cherede Regimentet Windischgratz Dragoner ud af Skoven S. 0. for

G en e ra l  G ab lenz  
b e s lu t t e r  a t  s æ t t e  

s ig  i B esid d e lse  
a f  Veile.
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Petersholm, beskudt af Forpostkompagniet (1.) fra dets Stilling 
paa Høiderne S. for Veile.

Kl. 3 udviklede Østerrigernes Avantgarde sig. Forreste Ba- 
taillon af Brigaden N o s t i t z  udviklede sig å cheval paa Chausseen 
og Avantgardens to Stkr. Skyts protsede af og beskøde med Kardæsker 
vore Forposter, der derpaa trak sig tilbage.

Forposteskadronen trak sig i Forbindelse med et af Oberst 
Max.  M u l l e r  udsendt Rekognosceringskommando, bestaaende af 
Piketeskadronen i Veile og et Halvkompagni af det Kompagni (5.), 
der stod som Hovedpost ved Sønderbro, tilbage til Høiderne umid
delbart S. for Veile; Eskadronerne gik videre gjennem Byen til Alarm
stillingen ved Horsens Chaussee. 1. Kompagni optoges af 3., 
og begge Kompagnier trak sig i Fægtningsformation tilbage over 
Sønderbro, hvor de optoges af 5. Kompagni, der nu atter samledes, og 
som tog Stilling paa Aaens nordlige Side og i de derværende Byg
ninger; Broen barrikaderedes. Kompagniet forsvarede Passet i nogen 
Tid; men da en fjendtlig Stormkolonne trængte frem til Broen og 
ryddede Barrikaden, trak det sig mod Nord. De tre Kompagnier for
enede sig uu med deres Regiment og toge Stilling i Nørreskov 
mellem Chausseen og Veile Fjord. 1. og 7. Kompagni besatte Skov
kanten, 3. og 5. Kompagni stilledes i Reserve paa Bredballe Vei; men
3. Kompagni beordredes dog meget snart frem for at forstærke 
Skyttekjæden.

Da det saae ud til, at en alvorlig Kamp vilde udvikle sig, af
sendte 4. Division ny Ordre til 7. Regiment om at rykke frem • og 
danne Reserve for 7. Brigade; 2. Kavaleribrigade erholdt Ordre til at 
tage Stilling i Høide med Høgholt.

Saasnart det østerrigske Infanteri viste sig paa Høiderne S. for 
Byen og begyndte Nedstigningen af disse, aabnede vore ved Lille 
Grunded staaende fire Stkr. Skyts Ilden. Denne besvaredes af 
Fjendens to Avantgardekanoner; men da Brigaden N o s t i t z  udviklede 
sig, og 1. Bataillon af Regimentet Grossherzog v. Hessen, fulgt af Bri
gadens øvrige Afdelinger, trængte ned mod Veile, kjørte Brigade
batteriets 6  resterende Stkr. Skyts op ved Siden af Avantgardekanonerne 
og beskøde vore fire Kanoner, der paa Grund af Terrainforholdene 
vare de eneste, der kunde besvare Fjendens Ild, og som flere Timer 
igjennem vedligeholdt en jevn Ild mod det fjendtlige Batteri. Brigaden 
N o s t i t z  bemægtigede sig Veile og fik af General G a b l e n z ,  der 
indfandt sig i Byen, Befaling til at holde den, indtil Brigaden 
G o n d r e  c o u r t  indtraf. General N o s t i t z  besatte de mod Nord
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og Nordøst førende Udgange med 2 Batailloner at Regimentet 
Grossherzog v. Hessen og stillede sine øvrige Afdelinger som Reserve 
i Byen. Fra T induer og Tage i dennes nordlige Udkant aabnede 
Østerrigerne en levende Geværild, understøttet af Ilden fra 2 Kanoner, 
der førtes frem iVeiles nordlige Udkant til Beskydning af vore N. for 
Byen anlagte Forhug.

Paa vor Side vare foruden de fire Kanoner ved Lille Grunded efter- 
haanden ogsaa de to Kanoner paa Veile-Horsens Chaussee komne til 
Skud. Desuden avancerede 2 Kanoner (4. Deling) af det halve 5. 
Batteri ved Bregdal under Batterichefen Kapitain L ø n b o r g s  per
sonlige Kommando og under Dækning af 5. Eskadron af 6. Dragon
regiment frem til Skovudkanten N. for Yeile, 0 . for Chausseen, hvor 
en Stilling var forberedt ved Udhug i Skoven og Forhug paa Chaus
seen, og hvorfra Fjendens eventuelle Debouchering ud af Byen kunde 
beskydes. De fjendtlige Projektiler gik for en Del ud over vore 
Kanoners Standpladser, der maskeredes af Skoven, og hans Gevær
projektiler ble ve tildels stikkende i Træerne.

Hvorvidt Fjenden vilde forcere Stillingen eller ei, var ikke 
klart. General H e g e r m a n n  tvivlede dog ikke om, at selv om 
Stillingen holdtes til A ften , vilde Fjenden med den Styrke, som 
han efterhaanden kunde udvikle, tvinge os til at forlade den 
Nattens Løb. Generalen besluttede derfor at forberede Tilbagetoget 
ved at give 1. Kavaleribrigade Ordre til at inddrage sine Forposter 
og tiltræde Retraiten dels over Vindelev og Ullum, dels over Øster 
Snéde, Kragelund, Krollerup og Ussing Gaard. Da denne Ordre naaede 
Brigaden Kl. 5V2, vare dog — som senere vil blive viist — indledende 
Skridt til Tilbagetogets Tiltrædelse allerede foretagne af denne.

Kampen i Hovedstillingen N. for Veile holdtes staaende, 
medens General G a b l e n z  traf Forberedelser til Stormen. Angrebet 
skulde forberedes ved en stærk Artilleriild og en Omfatten af vor 
høire Fløi. De to Batterier, der udgjorde Korpsets Artillerireserve, 
bleve trukne frem til Høiderne S. for Byen , hvor de omtrent 
Kl. 4 aabnede Ilden mod vor Stilling, til samme Tid som de 6 
resterende Kanoner hørende til Brigaden N o s t i t z  rykkede frem 
bil Byens nordvestlige Udkant, saa at Brigadebatteriet her atter 
blev samlet. Dernæst forstærkedes Brigaden N o s t i t z  med 2 Ba
tailloner af Brigaden G o n d r e c o u r t  (18. Felt-Jægerbataillon og 1. 
Bataillon af Infanteriregimentet Ma r t i n i ) ,  og omtrent Kl. 41/2 debou- 
sherede 9. Felt-Jægerbataillon ud af Veiles nordvestlige Udkant. Ba- 
taillonens Fremrykning standsede ved den barrikaderede Gjeddebro,
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hvorfor 18. Felt-Jægerbataillon rykkede frem til Assistance. Genera 
Grev G o n d r e c o u r t  satte sig person'ig i Spidsen for denne Af
deling , Gjeddebro passeredes, og nu rykkede de nævnte Bataillonei 
op langs den vestlige Side af Greis Dalen, hvorfor vore Forposte] 
af 1. Regiment trak sig tilbage over Dalen. Da de fjendtlige Ba- 
tailloner vare naaede tilstrækkeligt ud i F lanken, udviklede d€ 
sig mod den søndre Del af den af 1. Regiment besatte Strækning 
Efterat denne Bevægelse var udført, og Artilleriet skjønnedes al 
have virket tilstrækkeligt, skred General G a b l e n z  til et almindelig! 
Angreb; men inden dette kom til Udførelse, havde vore Tropper 
tiltraadt Tilbagetoget.

Den fjendtlige Ild fra Greis Dalens vestlige Side saavel mod 1. 
Regiment som mod 11. Regiments yderste høire Fløi øvede en ikke 
ringe Virkning. 2. Kompagni af 11. Regiment trak sin høire Fløj 
tilbage, og Oberst Max.  M u l l e r  indsaa Nødvendigheden af al 
disponere over Reservekompagnierne af 1. Regiment. Han lod 8 . 
Kompagni forstærke 11. Regiments høire Fløi og sendte 5. Kom
pagni over mod Horsens Chaussee, hvor det tog Stilling med venstre 
Fløi støttet til Chausseen, omtrent hvor denne støder til Viborg 
Chaussee.

General H e g e r m a n n  besluttede imidlertid ikke at føre For
svaret af Veilestillingen videre; det fjendtlige Hovedangreb kunde 
hvert Øieblik ventes, og der manglede en Reserve til at kaste imod 
Fjenden. 11. Reg.’s II. fik Ordre til at forlade Stillingen succes
sive ; Kompagnierne trak sig mod Lille Grunded. Bataillonen tog 
her en kort Tid en intermediair S tilling, men rykkede derefter 
over til en Stilling tæt S. V. for Juulsbjerg, hvor 11. Regiment skulde 
samles.

11. Reg.’s I., der stod i Nørreskov mellem Chausseen og 
Fjorden, fik ingen Ordre fra Regimentet til at gaa tilbage. Batail
lonen saae stærke, fjendtlige Kolonner bevæge sig mod Nord ud af Veile, 
hørte gjentagne Hurraraab og bemærkede, at Skydningen ophørte paa 
høire Fløi; flere Gange hørte den Signalet „Retireeru blive blæst, men 
saae foreløbig ingen Anledning til at forlade Stillingen, saameget 
mindre som Fjenden ikke rettede noget Angreb mod den, og beordrede 
endog sit høire Fløikompagni, der i Forbindelse med 11. Reg.’s II. 
havde tiltraadt Tilbagetoget, paany frem i Stillingen. Men da Sig
nalet „Retireeru vedvarende blev blæst, og Bataillonen omsider 
skjønnede, at den i Henhold til en tidligere af Brigaden given 
Instrux ikke turde holde Stillingen længer, trak den sig tilbage,
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uden at det endnu stod klart for den. om Fjenden enten var brudt 
igjennem og havde kastet høire Fløi af Regimentet eller maaske havde 
gjort en omgaaende Bevægelse fra Greis Dalen. Bataillonen trak sig i 
nordøstlig Retning og fik omsider Regimentets Ordre til at gaa til
bage til den tidligere omtalte Stilling S. V. for Juulsbjerg.

1. Regiment, der samtidig med 11. Regiment havde erholdt Ordre 
til at gaa tilbage, blev spredt under Tilbagegangen. 1 . og 2 . Kom
pagni skulde over Solskov og Gammelsole trække sig paa Rimmers- 
lund, 7. Kompagni, med hvilket Regimentskommandøren fulgte, over 
Lille og Store Lysholt til Chausseen; 5. og 8 . Kompagni vare 
alt paa Marche mod Chausseen. Af de detacherede Kompagnier 
skulde det halve 4. Kompagni forblive ved Lerbæk Mølle, indtil 
det andet Halvkompagni var kommet fra Høgsholt, hvorpaa det 
samlede Kompagni skulde gaa Nord om Dalen over Høigaard og 
Greis ad Solskov Yei; 3. Kompagni skulde fra Haraldskjær over Holms 
Mølle følge samme Yei.

2. Kavaleribrigade med det Artilleri, der var kommet til Skud 
( 6  Kanoner af 7. Batteri, 2 af 5. Batteri), gik tilbage til Stillingen 
ved Juulsbjerg.

Angrebet paa Stillingen førte derfor ikke til noget Sammen
stød. Paa venstre Fløi stormede Kl. henved 5 x/2 1. Bataillon af 
Regimentet Grossherzog v. Hessen i Forening med den i Byens 
nordvestlige Udkant tilbageblevne 8 . Division af 9. Felt-Jægerbataillon 
frem langs Veien til Lille Grunded og tog Stilling her i Forbindelse 
med 4 Kanoner af Brigaden N o s t i t  z s Batteri, der hurtigt bragtes 
i Position og beskøde vore Afdelinger i Stillingen ved Juuls
bjerg; noget senere stormede paa høire Fløi 2. Bataillon af for
nævnte Regiment, fulgt af Regimentet Kbnig der Belgier, frem ad 
Horsens Chaussee, men vendte sig derpaa ogsaa mod Høiderne mod 
Nord.

Kampen med det fjendtlige Halvbatteri i Stillingen ved Lille 
Grunded optoges af 3. Deling af 5. Batteri, der med 5. Eskadron 
Gardehusarer til Bedækning tog Stilling ved Høgholt. Ogsaa 1. Deling 
af 7. Batteri, der, som tidligere nævnt, stod i Reservestilling paa 
Chausseen, medvirkede fra sin fremskudte Position, men trak sig dog 
snart tilbage til Forbindelse med 3. Deling af 5. Batteri. De nævnte fire 
Kanoner vedligeholdt i længere Tid en levende Ild mod det fjendt
lige Artilleri, hvis Projektiler gik for høit. Da Mørket faldt paa, af
brødes Kampen, og Kanondelingerne søgte Forbindelse med deres 
Batterier, Eskadronerne med deres Regimenter.



77

D iv is ionen  ifnar 
ti l lmgo til 

H o r s e n s s t i l l i n g e n .

Kl. 6  — 7 Eftm. indtraf 7. Regiment paa Kamppladsen efter en 
besværlig Marche. Som Sagerne nu stode, Stillingen ved Veile opgiven, 
Mørket indtraadt og Fjenden med betydelige Kræfter N. for Skoven, 
tilfaldt det Regimentet at dække Tilbagetoget. Det indtog i For
bindelse med 3. Eskadron af Gardehusarregimentet og 2 Kanoner 
af 5. Batteri en Optagelsesstilling, hvorigjennem først 2. Kavaleribri
gade og senere 7. Brigade (11 Reg. og de før nævnte Kompagnier 
af 1. Reg.) trak sig, Alle mod Horsens.

Den i Optagelsesstillingen efterladte Styrke fulgte derefter som 
Arrieregarde.

Da Divisionen var naaet op mod Horsens, udstillede den Forposter 
S. for Byen ved Ølsted Aa, hvis Overgangssteder spærredes med For
hug. Den udsendte en Officer af sin Stab for at søge Forbindelse 
med 1. Kavaleribrigade og beordre den til Hornum, Hvirring og Nim, 
hvor Forposter skulde udstilles i Forbindelse med de S. for Horsens 
staaende. 2 Kompagnier af 1. Regiment af sendtes paa Vogne til 
Lund, Tamdrup, Lundumskov og Lundum for at tilveiebringe For
bindelse med Brigaden og besætte Overgangsstederne over Bygholm 
og Hansted Aaer.

1. K a v a l e r i b r i g a d e  havde Kl. 1 2 b/4 Eftm. erholdt Melding 
om, at østerrigske Dragoner østerpaa vare sete i Fremrykning, og at 
der var hørt Skydning i østlig Retning.

Efter haanden erfaredes det, at Fægtningen nærmede sig Veile; 
ogsaa kunde Artillerikampen nogenlunde observeres fra Gorms Høi ved 
Jelling. Der gaves Møllerne ved Greis Aa Ordre til at aabne Sluserne 
for at faae det opstemmede Vand ned i Dalen. Kl omtrent 4 Efter
middag viste fjendtlige Patrouiller sig paa Høiderne S. for Veile Aa 
overfor Vingsted Mølle og ved Nørre Vilstrup.

Omtrent Kl. 5 Eftm. modtog Brigaden Meddelelse fra Divisionen, 
at Veile var tagen af Fjenden, og at Divisionen sandsynligvis snart 
vilde blive tvungen til at gaa tilbage; kort efter indløb Melding 
fra f orpostkommandøren om, at Infanteribesætningen ved Haralds- 
kjær, der var underlagt 7. Brigade, tilligemed vore fremskudte Poster 
i Nørre Vilstrup havde tiltraadt Tilbagetoget. Brigaden gav da sine Felt
vagter Ordre til at afkaste samtlige Broer og derefter tiltræde Re- 
traiten og repliere sig, de ved Haraldskjær Fabrik, Vingsted Vandmølle og 
Tørskind paa 3. Dragonregiment ved Bredsten Kirke, de ved Gjøding 
Mølle og Klavsholm udstillede paa 5. Dragonregiment ved Jelling; 
Bevægelsen udførtes uforstyrret af Fjenden, hvis Blænkere besatte 
Høiderne S. for Veile Aa.
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Brigaden afsendte derefter Kl. 51 it Eftm. følgende Melding til 
Divisionen:

„Brigaden optager sine Forposter, handler efter Omstændighederne 
og gaaer eventuelt tilbage over Vindelev.u

Kl. 5l/s modtoges Divisionens Ordre til at gaa tilbage, hvorfor 
Brigaden Kl. 6 meldte, at den, saasnart den havde sin Styrke 
samlet, vilde gaa tilbage. En senere Ordre fra Divisionen om ude
lukkende at følge Veien over Ullum og tage Stilling bag Lilleaa 
med høire Fløi støttet til Gudenaa, venstre til Bygholm Aa, traf ikke 
Brigaden.

Brigaden samledes ved Skovdallund Mølle, tæt 0. for Faarup 
Sø. Til dette Punkt befordredes 6 . Kompagni af 1. Regiment paa 
dertil i Beredskab holdte Vogne, og en Stilling indtoges N. for det 
derværende Pas for at optage de endnu manglende Eskadroner af 3. 
Dragonregiment. Da disse havde passeret Broen, afbrødes den, og 
Retraiten fortsattes til Vindelev. Trainet var sendt forud til Hvir
ring.

Kl. 9 V2 Eftm. ankom Brigaden til Vindelev, hvorfra 3 Eska
droner af 5. Dragonregiment under Kommando af Major F i b i g e r  af- 
sendtes til Klaksmølle for at søge Forbindelse med Divisionens Gros, 
medens Brigadens Hovedstyrke gik til Ullum, hvor en Stilling fore
løbig indtoges N. for Lilleaa.

3. og 4. Kompagni af 1. Regiment fik en lang og besværlig 
Nattemarche. 4. Kompagni samledes først sent paa Aftenen ved Ler
bæk Mølle; paa Melding om, at Greis var besat af Fjenden, trak det sig 
mod Nord op til Vindelev, og derfra i østlig Retning over Løsning 
til Horsens. 3. Kompagni optog omtrent Kl. 5 Eftm. Kavaleri
forposterne S. for Haraldskjær, afbrød Broen og marcherede om 
Aftenen over Jelling, hvor Kompagniet stødte til 1. Kavaleribrigade 
og i Forening med denne marcherede til Ullum. Herfra marcherede 
Kompagniet til Nim og meldte sig d. 9. Form. til sit Regiment.

Tabet i Kampen ved Veile var paa østerrigsk Side 8  Officerer, 
84 Mand, hvoraf 1 Officer og 11 Mand døde; paa vor Side 3 Officerer, 
5 Underofficerer og 171 Underkorporaler og Menige*).

I I .  K o r p s  udstillede om Aftenen Forposter i Egnen N. 0. for 
Veile. Groset tog K varter i V eile; Kavaleriet og Korpsartillerireserven 
i Egnen S. derfor.

*) Detailleret Tabsliste tindes under Bilag 4.
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Den venstre Kolonnes Marche var, efterat Kolding Aa var pas
seret, atter bleven forsinket ved Veienes slette Beskaffenhed og de 
ødelagte Overgange. Den preussiske Kavaleri brigade, der noget efter Kl. 2 
Eftm. brød op fra Sandbjerg Gaard, gik over Aagaard til Ammedsbøll, 
hvor den Kl. 5 V2 erholdt Befaling fra General N e i p p e r g  til at gaa 
i Bivouak. Brigaden D or m us naaede Aagaard, hvor ogsaa General 
N e i p p e r g  forblev. Brigaden T o m a s  var fra Bramdrup slaaet ind 
paa Veien over Dons, men fandt Broen ved Dons Mølle afbrudt og 
erholdt Befaling til at vende tilbage til Veile Chaussee og følge 
Hovedkolonnen. Om Aftenen naaede den Viuf og Almind.

Ved Betragtningen af vore Troppers Kamp i Veilestillingen maa 
i første Linie haves for Øie Graden af den Modstand, der skulde 
gjøres. Denne var given ved General H e g e r m a n n s  Instrux, som 
paalagde Divisionen at forurolige og forulempe Fjenden saa meget 
som muligt, men ikke fordrede nogen kraftig offensiv Optræden. Det 
kunde ikke være Divisionens Opgave i de forskjellige Stillinger, som 
under et Tilbagetog maatte tilbyde sig, at indlade sig i en afgjørende 
Kamp med en overlegen Modstander. Ved et Forsvar af Veilestil
lingen kunde derfor ikke tilsigtes mere end at opholde Fjenden 
og tvinge ham til Udvikling; naar dette var sket, og Fjenden 
beredte sig til at sætte sin Hovedkraft ind, maatte Fægtningen a f
brydes.

Stillingen egnede sig heller ikke til en afgjørende Kamp. 
Det var allerede en Mislighed, at Veile By laa umiddelbart foran 
den og ved en alvorlig Kamp let kunde blive ødelagt; en anden 
Mislighed var, at Stillingens to Afsnit stode vinkelrette paa hin
anden, saa at et Angreb ført mod det ene maatte enfilere det andet. 
Stillingen besad derhos kun ringe Styrke. Oversigten og det frie Skud 
vare stærkt begrændsede; fra de skovklædte Bakker N. for Veile er 
det vanskeligt at beskyde Skraaningerne med Infanteriild og at faae 
Artilleriet i Virksomhed; i Stillingen 0 . for Greis Aa dominerer den 
vestlige Bred den østlige. Greis Aa er tilmed kun en mindre be
tydende Hindring, hvorimod Skrænterne langs Aadalen ganske vist 
ere vanskelige at bestige.

De betydelige Skovpartier, der garnerede Stillingen, vanskelig
gjorde Oversigten for den Kommanderende og umuliggjorde enhver 
Vurdering af Fjendens Styrke og Angrebsbevægelser. Stillingen 
strakte sig desiiden langt ud over Greis Dalen. Den Mulighed var
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ikke udelukket, at Fjenden ved et Gjennembrud kastede 1. Kavaleri
brigade ud af dens Retraitelinie og derved foreløbig ud af Forbindelse 
med Divisionen.

Besætningen var for ringe i Antal. Ikke alene var det en meget 
underlegen Styrke, der havde Bevogtningen og Forsvaret af Greis 
Dalens Overgange; men der fattedes derhos en Hovedreserve af In 
fanteri til at kaste imod Fjenden, naar han stormede Stillingen. Hoved
reserven bestod kun af 2. Kavaleribrigade med Va 5. Batteri.

General H e g e r m a n n  valgte sikkert det rette Øieblik til at af
bryde Fægtningen. Han lod Tropperne, efterat de roligt havde ud
holdt den fjendtlige Artilleriild, forblive i Stillingen, indtil det lykkedes 
Fjenden gjennem den nordlige Del af Veile at bane sig Vei til Bak
kerne V. for Greis Dalen. Dermed ansaas Stillingen i Hovedsagen at 
have præsteret, hvad der kunde forlanges af den, hvorefter Tilbage
toget befaledes. Dette var dog alt noget tidligere tiltraadt af de 
vesterpaa staaende Tropper, som saaledes kun i mindre Grad kom 
Forsvaret til Nytte.

Ogsaa 7. Regiment, som General H e g e r m a n n  fandt sig foran
lediget til at kalde tilbage, kom kun til mindre Nytte. D. 0 . havde 
Generalen erholdt Overkommandoens Befaling pr. Telegraf til at be
ordre Regimentet „saa hurtigt som muligt til Aarhus, hvorfra det skulde 
overføres til Als. Da Regimentet d 7. var beordret paa Forpost, fik 
det Ordre til at afmarchere d. 8 ., men blev da tilbagekaldt paa 
Grund af Fjendens Frem rykning mod Veile. Natten til d. 9. mar
cherede det til Horsens, hvor det stod paa Forpost indtil Kl. 3 Efter
middag , marcherede d. 10. til Aarhus og indskibedes d. 11., saa at 
det først d. 13. Eftermiddag ankom til Sønderborg.

Paa ø s t e r  r i  g sk S i d e  øvede det oprindelig en hemmende Ind
flydelse, at venstre Kolonne, der skulde have udført den omgaaende 
Bevægelse, ikke kom til at medvirke. General G a b l e n z  var i 
nogen Tid i Tvivl om, hvorvidt han burde udføre Angrebet eller ei, 
men skjønnede sluttelig Overlegenheden i Kræfter tilstrækkelig stor 
til at kunne foretage det ene med høire Kolonne. Angrebet udførtes 
da i fuld Overensstemmelse med, hvad Forholdene bød. Først kjørte 
Avantgardebatteriet op, Avantgarden udviklede sig og fordrev vore 
Forposter; dernæst kjørte Grosets Artilleri op, og efterat den om
fattende Bevægelse var bragt til Udførelse, og Artilleriet, som det 
skjønnedes, tilstrækkelig havde forberedt Angrebet, foretoges dette.
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V. 4. Divisions Bevægelser fra 9.—17. Marts.

9. Mar t s .

I Løbet af Formiddagen d. 9. besatte Divisionen*) Horsensstil- 
lingen N. for Bygholm Aa**).

7. Regiment afgav foreløbig Forposterne S. for Horsens; men 
da Regimentet, som tidligere omtalt, næste Dag skulde afgaa til Aarhus, 
lagdes det om Eftermiddagen i Kantonnement N. og N. 0 . for Horsens. 
Stillingen blev besat paa følgende Maade:

7. B r i g a d e  (Stabskvarter Horsens) med 7. Batteri besatte 
Horsensstillingen indtil Klaksmølle med 2. K a v a l e r i b r i g a d e  i 
Reserve.

11. Regiment, hvoraf en Bataillon stilledes som Hovedpost i den 
nordre Del af Horsens, besørgede i Forbindelse med 2 Kanoner og
1 Eskadron Forposttjenesten S. for Horsens. Kavalerifeltvagter frem- 
skødes til Linien Tyrsted—Thorsted—Hatting med Observation ved 
Ølsted Aa.

1. Regiment, der afgav 6 . og 7. Kompagni til 1 . Kavaleri brigade, 
fik Observationen og Forsvaret af Overgangene over Bygholm Aa og 
Hansted Aa og lagdes i Kjørup, Tamdrup, Lund, Lundumskov, Lun
dum o. s. v.

7. Batteri lagdes N. for Horsens, Ingenieurkompagniet i Horsens; 
Afbrydning af Broerne forberedtes.

Af 2. K a v a l e r i b r i g a d e  (Stabskvarter Serridslev Gaard) laa 6 . 
Dragonregiment i Serridslev og Egebjerg, Halvregimentet af Garde
husarerne i Tvingstrup, V2 5. Batteri i Serridslev.

1. K a v a l e r i b r i g a d e  (Stabskvarter Hvirring) dækkede Stil
lingens høire Fløi. Brigaden med 6 . og 7. Kompagni af 1. Regi
ment (til hvis eventuelle Transport Vogne holdtes i Beredskab i 
Hornum) samt V2 5. Batteri lagdes i Hornum, Hvirring, Nim, m. m.
2  Eskadroner og V2 Kompagni bestrede Forposttjenesten fra Klaks- 
mølle langs Lilleaa til Gudenaa under Ritmester D a h l  som For
postkommandør.

*) Divisionens Sammensætning paa dette Tidspunkt, se pag. (58; 7. Regiment var 
dog endnu ikke afmarcheret.

Bilag o angiver Hærens ordre de bataille d. 15. Marts, Bilag (5 Navne paa 
Regiments-, Afdelings- og Underafdelingschefer ved den aktive Armee samme 
Dag.

**) Se Oversigtskaart .over Jylland og Fven samt over den nordlige Del af Slesvig.
11
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De i Løbet af Eftermiddagen indkomne Meldinger løde paa, at 
større, fjendtlige Infanteri- og Kavaleristyrker kantonnerede langs Veile- 
Horsens Chaussee mellem Veile og Rimmerslund, samt at Fjendens Kan
tonnementer i Vest strakte sig indtil Lindved. Fra Chefen for 
Efterretningsvæsenet, Borgmester S y l o w ,  der fra Hovedkvarteret var 
afgaaet til Jylland, indkom Melding om, at Fjenden med betydelig 
Styrke stod i og omkring V eile; paa Fjendens venstre Fløi stode Preussere, 
formentlig Gardedivisionen: Alt var roligt paa hele Linien. Dette 
sidste stemmede dog ikke med de fra Forposterne indkomne Meldinger. 
Kl. c. 8 V2 Aften meldte nemlig Oberst Max.  M u l l e r  til Divisionen:

„Fjenden rykker frem mod Horsens. Brigaden har ladet blæse 
til Udrykning og optager, hvis Fjendens Fremtrængen vedbliver, For
svarsstillingen bag Hansted Aau.

Ogsaa vesterpaa alarmeredes Forposterne i Aftenens Løb. Viste 
>nu end Meldingerne om Fjendens Fremrykning sig begge Gange for
hastede, saa vidste man i hvert Fald, at Fjenden med koncentreret 
Styrke stod overfor Stillingen og hvert Øieblik kunde skride til An
greb, og da Divisionen af Hensyn til sin ringe Styrke ikke skjønnede 
det rigtigt her at modtage Kamp, besluttede den at gaa tilbage til 
Stillingen Mossø — Skanderborg Sø -  Solbjerg Sø.

Endnu samme Aften afgik 3. Ingenieurkompagni til Nybro og 
Fulbro og derfra til Rye- og Sulten Bro (V. for Mossø) for at forbe
rede Broerne til Afbrydning og ved dem at anlægge Indskæringer 
for Skyts; Trainet afgik til Tulstrup.

Hovedstyrkens Opbrud skulde finde Sted Kl. 1 Nat i Skjul af 
en F o r p o s t m a s k e r i n g ,  der skulde bryde op Kl. 4 Morgen.

7. B r i g a d e  med 7. Batteri skulde følge Chausseen til Nybro og 
efter Ankomsten hertil i Forbindelse med 2 Eskadroner af 1. Kava
leribrigade udstille Forposter i Linien Fulbro-Nybro.

1. K a v a l e r i b r i g a d e  skulde i hurtig March e naae Egnen N. for 
Fulbro og besætte Rye Bro og Salten Bro.

Af 2. K a v a l e r i b r i g a d e  skulde Halvregimentet i Egebjerg følge 
7. Brigade til Nybro, Resten følge den gi. Aarhus Landevei og der
fra naae Fruering. Brigaden skulde udstille Forposter fra Rødemølle 
til Sydspidsen af Solbjerg Sø.

7. R e g i m e n t  skulde foreløbig sammen med 2. Kavaleribrigade 
følge den gi. Aarhus Landevei, og derefter ene fortsætte Marchen til 
Aarhus for der at indskibes.

De i Horsens værende militære Etablissementer (Lazarether, Syge- 
hestedepot m. m.) flyttedes til Aarhus.

Indkom ne Mel
dinger og E f te r 
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Ingenieurkapitain H o l s t  i Aarhus aiirnocledes om strax at standse 
den ordinære Jernbanedrift og om at træffe Foranstaltninger til, at 
8  Tog med kort Varsel havdes disponible paa Aarhus Banegaard til 
Transport af Tropper eller Train. Telegrafdirektøren anmodedes om 
at tillægge Telegrafstationen i Aarhus Ordre til foreløbig at holde B u
reauet aabent Dag og Nat.

Dampskibet Aalborg laa i Aalborg Havn til Raadighed for Divi
sionen; denne underrettedes endvidere om, at Dampskibet Bergen d.
10. vilde afgaa fra Kjøbenhavn til Aarhus med Rekruter til 1. og
11. Regiment og forblive der til Disposition for Divisionen; i samme 
Øiemed vilde Arcturus og United Service afgaa dertil; endnu 3 Skibe 
kunde forventes. Lieutenant S c h i w e  af Marinen vilde i Aarhus 
være behjælpelig ved eventuelle Indskibninger.

V e s t r e  S t r e i f k o r p s  (5. Esk. af 3. Dr. Reg. og 3. Esk. af 5. Dr. 
Reg.) i Grinsted og Hindum (se pag. 35) fik om Morgenen Underretning 
om, at Divisionen Dagen forud havde forladt Veile, og samtidig Melding- 
om, at større, fjendtlige Kavaleriafdelinger rykkede frem over Egtved. 
Korpset marcherede over Sønder Omme til Brande for den følgende 
Dag at søge Forbindelse med Divisionen.

Koi'sUjcllifie Kor- 
;uist ;ilti iinger.

V cs t i i '  Str t 'if- 
kciijis.

I I .  K o r p s  rekognoscerede i Løbet af Dagen Horsensstillingen 
ved fremsendt Kavaleri. Om Eftermiddagen blev Kavaleribrigaden 
F l i  es lagt i Kvarter i Egnen om Hedensted og overtog Forpost
tjenesten imod Horsensstillingen. Bag den lagdes Brigaden D o r m u s  
omkring Engom, Brigaden T o m a s  S. 0. for Veile i Vinding m. m. Bri
gaderne G o n d r e c o u r t  og N o s t i t z  forbleve i Veile, men fremskøde 
hver 2 Batailloner ad de mod Viborg og Brande førende Veie. Regi
mentet Windischgratz Dragoner lagdes V. for Veile, Korpsartilleri- 
reserven i Petersholm. General G a b l e n z  agtede, forsaavidt anden 
Ordre ikke maatte indtræffe, at give Tropperne Rastdag d. 10.

Fra de Allieredes Overkommando tilgik der Generalen Ordre til 
at efterlade 2  Infanteribrigader i Veile og ved Viuf til Understøttelse 
for III. Korps og derimod kun med 2 Brigader i Forbindelse med 
Kavaleriet at forfølge 4. Division og saavidt mulig forhindre dens Ind
skibning. Blev dette Maal ikke naaet, skulde endnu 1 Brigade hen
lægges til Veile, og Jylland kun gjennemstreifes af mobile Kolonner.

I den Anledning afsendte Generalen (d. 10.) sin Stabschef, Oberst 
Baron V 1 a s i t z , til Kolding for at udvirke, at kun 1 østerrigsk 
Brigade efterlodes i Veile; dette bevilgedes, dog med den Indskrænk
ning, at fra d. 14. skulde endnu en Brigade staa i Beredskab ved

Fnrl ioldriu* j*;ui 
f jcmlt l i j j  Sid<\
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Yeile. Til denne Tid maatte det, mente man, formentlig være lykkedes 
Korpset enten at slaa General Hegermanns Styrke eller at tvinge den 
til at forlade Jylland.

1 0 . M a r t s .
Ils.  kgl.  IJoilictl 

K ro np r i nd s r n  
k o m m e r  t i lHærcn .

Under 6 . Marts var det kundgjort for Hæren, at H s. M a j e 
s t æ t  K o n g e n  allernaadigst liavde tilladt Hs. K g l. H ø i h e d  K r o n -  
p r i n d s e n  at afgaa til Hæren for at ansættes ved 4. Division i Divi
sionskommandørens, General H e g e r m a n n s  Stab. H s. Kgl .  H ø i - 
l ied ankom d. 10. og tiltraadte fra samme Dag Tjenesten i Staben.

Divisionen gar.cr 
t ilbage til Stil

lingen ved Skan
derborg So- 

gruji])r.

I Overensstemmelse med Dispositionen brøde Divisionens Af
delinger op Natten mellem d. 9. og 10., efterladende den befalede 
Forpostmaskering, der forblev paa Stedet indtil Kl. 4 Morgen og der
næst fulgte Divisionen uden at blive forulempet af Fjenden.

1 Løbet af Dagen naaedes Stillingen bag Skanderborg Søerne.
7. B r i g a d e  (Stabskvarter Vrold, fra om Aftenen Legaardslyst) 

med 1. K a v a l e r i b r i g a d e  i Reserve overtog Bevogtningen af For
svaret af Defileerne Fulbro og Nybro. 11. Regiment lagdes i Skander
borg, Edelsborg, Skanderborg Ladegaarde, Mallinggaard m. m., 1.
Regiment i Yrold og Justenborg, 7. Batteri i Vrold. Fulbro og Ny
bro besattes hver med 1 Kompagni, 1 Eskadron og 2 Kanoner.

1. K a v a l e r i b r i g a d e  (Stabskvarter Karenslund, l / 2 N. V. 
for Skanderborg) afgav en Eskadron til Besættelse af Rye Bro og 
Salten Bro og lagdes iøvrigt langs Skanderborg- Dover Vei i Illerup, 
Sveistrup, Firgaarde og Alken, det halve 5. Batteri i Sveistrup.

2. K a v a l e r i b r i g a d e  (Stabskvarter Gram) fik Forsvaret al 
Strækningen Skanderborg Sø—Solbjerg Sø og lagdes i Gram, Ver
ring, Fruering og Stilling, det halve 5. Batteri i Stilling; Forposter 
udstilledes fra Rødemølle over Svinsager til Sydspidsen af Sol
bjerg Sø.

De to til 1. Kavaleribrigade afgivne Kompagnier vendte tilbage 
til 7. Brigade, hvorimod to Kompagnier afgaves til 2. Kavaleribrigade. 

Divisionen tog Stabskvarter i Skanderborg.
Til Transport af 7. Regiment, som efter den oprindelige Be

stemmelse Kl. 12 Middag skulde være afgaaet til Aarhus, var der fra 
Aarhus Omegn rekvireret 300 Vogne, som til det nævnte Klokkeslet

7. J iegin ient af- 
gaav t i l  A a rh u s  
og indsk ib es  til 

Als,



skulde holde opkjørfce paa et passende Sted N. for Serridslev. Da Divi
sionen uventet brød op Natten til d. 10., bemyndigede den "Regimentet 
til paa den gi. Aarhus Landevei at standse og tage i Brug dem af 
de rekvirerede Vogne, som det underveis maatte træffe paa. Efter at 
være ankommen til Skanderborg fik Divisionen imidlertid at vide, at 
idetmindste een af Regimentets Batailloner ikke var gaaet den befalede 
Vei, og da en Del af Vognene altsaa muligen kunde falde i Fjendens 
Hænder og blive benyttede af ham til hurtigt at kaste Tropper frem i 
Divisionens Flanke, befalede den 2. Kavaleribrigade uopholdelig at 
forlægge det i Byen Stilling kantonnerende Halvregiment af 6 . Dra
gonregiment under Ritmester G. C a s t e n s c h i o l d ,  til et Kantonne
ment i Morslet for at observere Terrainet fra Solbjerg Sø over Øster- 
gaard-Malling-Fløistrup til Kysten, navnlig den gi. Horsens-Aarhus 
Landevei og Odder-Aarhus Chaussee; Halvregimentets Retraite skulde 
gaa over Aarhus.

7. Regiment naaede Aarhus om Eftermiddagen og modtog her 
telegrafisk Ordre fra Divisionen til at være færdig til Indskibning d. 
11. Morgen. Regimentets Train var feilagtig gaaet Nord paa med 7. 
Brigades Train og maatte ved Divisionens Foranstaltning skaffes til 
Aarhus. Indskibningen foregik d. 11.; d. 12. ankom Regimentet til 
Svendborg, d. 18. til Sønderborg.

Fra Chefen for Armeens Efterretningsvæsen, der Natten til d. 10. 
havde begivet sig til Skanderborg, indløb Meddelelse om, at Fjendens 
Stilling gik fra Constantia Kro over Øster Snede til Lindved.

I Divisionens Hovedkvarter anslog man den ligeoverfor staaende < 
fjendtlige Styrke til 20—21 Batailloner, en østerrigskKavaleribrigade for- * 
uden preussisk let Kavaleri med tilhørende Skyts *). I en Indberetning,

"') General Hegermann, der var uvidende om, at Brigaden Nostitz skulde efterlades ved 
Veile, og ukjendt med de af Fjenden foretagne Detaelieringer, gik ud fra at have 
II. Korps samt den preussiske Kavaleribrigade Flies som Modstander og beregnede 
Fjendens Styrke i Henhold dertil.
I Virkelighed udgjorde Fjendens Styrke:
Kavaleribrig. F lies:.................  ..........................Batl. 9 Esk. 4 Stier. Skyts.
Ilrig. Dormus:.............................................. 5 — „ — 8 — —
Brig. Tomas (undt. Reg. Coronini; ............  3 — „ — 8 — —
Brig. Gondrecourt: ............... ........................ 5 — „ — 8 — —
Brig. Doorzensky (5 Esk. detach.):.................... — o — „ — —
Korpsartillerireserven ('/2 Batt. var ved Veile): „ — „ — 12 — —

ialt. .. 13 Batl. 14 Esk. 40 Stkr. Skyts.
Overlegenheden paa fjendtlig Side var saaledes omtrent tredobbelt hvad In

fanteri og Artilleri angik. Fjendens Kavaleri var os underlegent i Eskadronantal, 
men langt overlegent i Mandskabsstyrke.

Indkom ne E fter
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som Divisionen strax efter at være rykket ind i Skanderborgs!,illingen 
afsendte til Kommandantskabet i Fredericia med Anmodning om, at 
den maatte blive meddelt Krigsministeriet, hed det, efterat Fjendens 
Styrke var angivet som ovenfor nævnt:

„Fjenden synes at rykke rask frem. 4. Armeedivision, der nu 
kun har 2  svage Regimenter Infanteri og c. 1600 Mand Kavaleri og 
16 Kanoner, er i Færd med at tage Stilling ved Skanderborg. Ifølge 
Overkommandoens tidligere Betaling vil en fortsat Retraite dirigeres 
gjennem Midten af Jylland bag Limfjorden, rimeligvis til Mors. 
Horsens er besat af Fjenden.u

General R e g e r  m a n n  antog, at et Angreb paa den nuhavende 
Stilling sandsynligvis vilde blive indledet med en omgaaende Be
vægelse imod 2. Kavaleribrigade. Han beordrede derfor det ved 
Skanderborg Ladegaarde værende Infanteri til at søge at forhindre en 
Fremtrængen i 7. Brigades Flanke og Ryg, og 1. Kavaleribrigade 
til i dette Tilfælde at gjøre en fremadgaaende Bevægelse i Terrainet 
mellem Skanderborg og Stilling—Solbjerg Søerne.

Detaillerede Ordrer udgaves for en eventuel Retraite, der med 
kort Varsel skulde kunne tiltrædes til Stillingen Knudsø Ravnsø, 
hvor 7. Brigade skulde lægges i Tulstrup og Omegn, medens 1. og 2. 
Kavaleribrigade med Stabskvarterer henholdsvis i Virklund og Høver 
Kro skulde dække Stillingens Fløie.

P l a d s k o m m a n d a n t e n  i A a r h u s  beordredes til d. 11 at 
lade Hospitalerne evakuere til Viborg og iøvrigt uopholdelig at sende 
Mandskab (deriblandt ogsaa de fra Kjøbenhavn forventede Rekruter 
til 1 . og 11. Regiment), Heste, Materiel og Depoter sammesteds 
hen.

T e l e g r a f d i r e k t ø r e n  anmodedes om at lade samtlige Telegraf
stationer Nord paa indtil videre være aabne Dag og Nat.

M a r i n e l i e u t e n a n t  S c h i w e  i Aarhus, der meldte, at Damp
skibene Phønix og Ouse vare i Aarhus, anmodedes om at fjerne alle 
overflødige og private Skibe, for at de ikke skulde falde i Fjendens 
Vold.

K a p i t a i n l i e u t e n a n t  K ø b k e  af Marinen skulde i Aalborg 
lade anlægge en Trækfærge over F jorden; de to til Trækfærger ind
rettede Pontoner samt en af de store og en af de gamle Færger 
skulde forblive i Aalborg til Overførsel af den Styrke, som muligvis 
gik over Aalborg; ligeledes skulde Færgerne ved A g e r s u n d ,  O d d e 
s u n d ,  Næs  S u n d  og V i l s u n d  forblive paa deres Pladser; alle 
øvrige Færger, Dampskibe heri indbefattede, skulde samles ved Salling

l 'oiaiistultiiinger 
til det videre 
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Sund, hvorhen Kapitainlieutenanten, naar Alt var ordnet, selv skulde 
begive sig for at lede Overførselen af Personel og Materiel.

A m t m æ n d e n e  o v e r  A a r h u s  og S k a n d e r b o r g  A m t e r  
anmodedes om at foranstalte, at der ved Odder og Herschendsgave 
stationeredes mindst 2 civile, ridende Bud, som i Tilfælde af fjendtlig 
Frem rykning mod disse Punkter uojtholdelig skulde melde dette di
rekte til Divisionskvarteret og til Jernbanebestyrelsen i Aarhus.

Fra Kapitain H o l s t  i Aarhus indløb Melding om, at Jernbanens 
Drift var standset fra om Formiddagen, samt at de 8  forlangte Tog 
(3 for Infanteri, 2 for Kavaleri, 1 for Artilleri, 2 for Train) vilde staa 
parate fra om Aftenen. Halvregimentet i Morslet fik Ordre til at sende 
Melding om en eventuel, fjendtlig Fremrykning foruden til Divisions- 
og Brigadekvarteret tillige til Jernbanebestyrelsen i Aarhus.

V e s t r e  S t r e i f k o r p s  tilsigtede d. 10. over Nørre Snede at søge 
Forbindelse med Divisionen; men da det om Morgenen Kl. 5 V2 over- 
raskedes af østerrigske Kavaleripatrouiller, der dog forjoges, afstod 
det herfra. Ukjendt, som Korpset var, med Hensyn til den fjendtlige 
Styrke, der var gaaet op i Jylland, og ukjendt med Divisionens øie- 
blikkelige Stilling, tog det den Beslutning at gaa til Ikast, hvor det 
haabede at opnaa Forbindelse med Divisionen.

(Teneral N e i p p e r g ,  hvem Kommandoen over de N. 0. for Veile 
staaende Tropper var overdraget, lod den til Afløsning af den preus
siske Kavaleribrigade bestemte Brigade D o r m u s  rykke frem til Heden
sted og udstille Forposter ved Ølsted Aa. Da senere Horsens meldtes 
forladt af os, frem skødes Forposterne ud over denne By.

11. M a r t s .

Paa Krigsministeriet gjorde Divisionens ovenangivne Melding af 
10. Marts et nedslaaende Indtryk. Krigsministeren anmodede strax 
Overkommandoen pr. Telegraf om ved offensive Bevægelser fra Dyb
bøl eller Fredericia at degagere General H e g e r m a n n s  Styrke. 
General G e r l a c h  afviste denne Tanke, men sendte en Officer af sin 
Stab til Divisionen for at opfordre General H e g e r m a n n t i l  at dele sit 
Korps i 4 Kolonner mod de 4 Overgangssteder over Limfjorden i den Hen
sigt at vildlede Fjenden og hindre ham i at oprive hele Korpset, hvad man 
maatte antage var hans Plan. Det paalagdes Generalen at sørge for

Vestre S tre jf
korps.

Fol ho ldene  pua 
f j endt l ig  Side.

Krigsm inisterie ts  
og Overkomman

doens Opfattelse 
af' 4. Divisions 

Stilling,



Alarmeringer.

Efterretninger 
om Ejcnclen.

8 8

en betimelig Evakuering af Depoter m. m. i Aarhus, i hvilken Anled
ning Kapitain G o r m  af Intendanturen afgik til Aarhus, og at 
sende alle Skibe og Fartøier, der vare brugelige som Transportfar- 
tøier, til Limfjorden. Kommandantskabet i Fredericia fik Ordre til at 
sende et Dampskib med 2 Transportfartøier til Aalborg.

Morgenpatrouillerne, der gik til Gjedved og Omegn, vendte til
bage Kl. 8  Formiddag uden at have mærket noget til Fjenden, som 
efter civile Folks Udsigende stod S. for Hansted. Kl. 12 meldtes fra 
Nybro, at en Kavaleripatrouille paa c. BO Heste havde viist sig lidtN . 
for Tepstrup, og at en lige saa stærk Patrouille af østerrigsk Kavaleri 
bevægede sig derfra i vestlig Ketning.

Ved Forposterne forblev dog Alt roligt indtil Kl. D /2 Efter
middag, da fjendtligt Infanteri og strax derefter en fjendtlig Kavaleri
patrouille kom tilsyne, hvilken sidste ad Chausseen udførte et over
raskende Angreb paa Forposterne foran Nybro og trængte disse til
bage. Fjenden trak sig dog snart tilbage igjen, og Forposterne ind
toge deres oprindelige Stilling. For at skaffe Oplysning om Fjenden 
udsendtes V2 Eskadron, og da denne var kommen tilbage Kl. 3 1/4 

Eftermiddag, 1 Kompagni og V2 Eskadron. Sidstnævnte Kommando 
rykkede til Tepstrup og fangede her 2 østerrigske Infanterister, men 
hjembragte ingen Oplysninger af Betydning.

Ogsaa Feltvagten ved F a  s t r u p  (ved Solbjerg Søens syd
lige Spids), 40 Gardehusarer under Premierlieutenant D i n e  sen,  
alarmeredes ved fjendtligt Kavaleri, der i temmelig stort Antal 
viste sig paa Høiderne foran Forpoststillingen; ved et Angreb 
paa en af de fjendtlige Patrouiller lykkedes det at tage en Mand og 
to Heste tilfange. Da Lieutenanten imidlertid fik en feilagtig Melding 
om, at Fjenden havde passeret Skanderborg, førte han Feltvagten 
tilbage mod Aarhus Yei, hvor han foreløbig forblev til Observation. 
Da senere endog Yerring feilagtig meldtes besat af Fjenden, 
trak Lieutenanten sig, uden at have faaet Forbindelse med Brigaden, 
hen paa Eftermiddagen tilbage og gik til Aarhus, hvor han næste 
Formiddag meldte sig til „østre Streifkorps“, hvorom senere.

De i Dagens Løb indkomne Efterretninger udsagde, at Fjendens 
Styrke i Nørrejylland udgjorde ialt c. 30,000 Mand, hvoraf c. 10,000 
antoges at staa i og N. for Yeile. Til Horsens var der i Løbet af 
Gaarsdagen kun ankommet smaa fjendtlige Styrker; der ventedes 
4000 Mand dertil. Om Eftermiddagen indløb der imidlertid Efterret-
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ning om, at Brigaden D o r m u s  om Formiddagen havde besat Horsens, 
ligesom Divisionsgeneralen af et aldeles paalideligt og kyndigt Øien- 
vidne fik Kundskab om, at fjendtlige Kolonner vare i Fremrykning 
mellem Horsens og Skanderborg for næste Morgen at angribe Stil
lingen.

Da Hensigten med Besættelsen af denne var naaet, besluttede 
General H e g e r m a n n  — ledet af de samme Betragtninger, som 
gjorde sig gjældende ved Forsvaret af Veilestillingen (se pag. 79) — 
at give Ordre til Tilbagetoget.

Med Hensyn til dette traadte imidlertid nye Betænkeligheder
frem.

En Fortsættelse af Retraiten som hidtil, l a n g s o m t  og kun til
bagevigende, naar Fjendens Hovedstyrke var i umiddelbar Berøring 
med Divisionen, lod befrygte, at Divisionen omsider under skarp For
følgning vilde blive trængt op mod Limfjorden. Det maatte gjælde om for 
enhver Pris at forhindre dette. Generalen ansaa det derfor i Samraad 
med de høiere Kommanderende som sin Pligt at foretage Retraiten 
med Hovedstyrken saa  h u r t i g t  og s aa s k j u l t  s o m  m u l i g t ,  for 
at der, hvis Fjenden fulgte efter, kunde vindes et Par Dages For
spring, saaledes at man i Ro kunde foretage Overgangen over Limfjorden, 
der med de til Raadighed staaende forholdsvis faa Transportmidler 
maatte antages at ville vare nogle Dage. Det blev med andre Ord Op
gaven ved Bortgangen fra den let omgaaelige Skander borgstilling at 
vildlede Fjenden og gjøre ham usikker i Valget af sine Bevægelser og 
derved berøve hans lette Kavaleri Berøringen med Divisionen.

Beslutningen om at tiltræde Retraiten paa den ovenfor angivne 
Maade blev tagen mellem Kl. 6 — 8  Eftermiddag efter Modtagelsen af 
den ovennævnte Efterretning; Retraiten skulde paabegyndes samme 
Nat Kl. 2. Dispositionerne bleve trufne med Ro, og Udførelsen 
skete, hvad det Følgende vil vise, i Overensstemmelse med de givne 
Befalinger, saaledes at Intetsomhelst hverken af Personel eller Materiel 
gik tabt. Formaalet, at skuffe Fjenden, lykkedes fuldstændigt ved i 
Skjul af en Forpostmaskering at udføre Tilbagetoget i divergerende 
Retninger. Medens nemlig 1. Kavaleribrigade og derefter 7. Brigade 
skulde afmarchere i n o r d v e s t l i g R e t n i n g ,  sidstnævnte foreløbig bag 
Søgruppen Knudsø—Ravnsø, skulde 2. Kavaleribrigade afmarchere mod 
Nord .  Naar sidstnævnte Brigade havde naaet Aarhus—Silkeborg Chaus- 
seen, skulde den, dækket af den ved Knudsø—Ravnsø staaende 7. Brigade 
foretage en hurtig Flankemarche i v e s t l i g  R e t n i n g  til Linaa og

12

General Heger- 
maim bes lu tte r  

sig t i l  e t hem m e
lig t og h u r t ig t  

Tilbagetog.
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derfra over Resen Bro bag Gudenaa ad Viborg til, hvorimod 7. Bri
gade skulde trække sig i n o r d ø s t l i g  R e t n i n g  til Langaa, for der
fra at befordres pr. Bane til Skive, til hvilken By 1 . og 2 . Kavaleri
brigade, der skiftevis skulde marchere gjennem hinanden, omtrent 
samtidig vilde ankomme. Dels ved dette Arrangement, dels ved Op
rettelsen, foruden af det vestre, tillige af et ø s t r e  S t r e i  f k o r p s ,  der, 
naar Fjenden rykkede frem, skulde trække sig mod A a r h u s ,  samt 
ved Anordning om, at Parlamentairer skulde standses ved de yderstc 
Forposter og under ingen Omstændigheder turde indbringes til Hoved
kvarteret, lykkedes det i de nærmeste Dage at holde Fjenden i 
Uvished om, hvor Divisionen var at søge, og derved at vinde det 
attraaede Forspring.

De detaillerede Ordrer løde p a a :
1. K a v a l e r i  b r i g a d e  skulde Kl. 7 Eftermiddag gaa tilbage til 

et Kantonnement ved Resen Bro (AU Mil N. 0 . for Silkeborg) med 
Trainet bag Silkeborg Langsø.

7. B r i g a d e  skulde Kl. 2 Morgen marchere til Knudbro, Trainet 
over Laas by hurtigst mulig til Langaa for derfra pr. Bane at befordres 
til Skive. E t Kompagni skulde d. 12. Kl. 6  Morgen melde sig i 
Morslet til Ritmester C a s t e n s k j o l d  for at indtræde i et østre Streif- 
korps under hans Kommando.

Ved Nybro og Fulbro skulde hvert Sted efterlades en F o r p o s t 
m a s k e r i n g  paa 20 Mand Infanteri og V« Eskadron under fælles Kom
mando at en Officer. Kommandoerne skulde afbryde Broerne, be
sætte Defileerne defensivt og holde disse, indtil Fjenden tvang 
dem bort — og i saa Fald i Tide underrette en af 2. Kavaleribrigade 
mellem Skanderborg- og Solbjerg Søerne efterladt Forpostmaskering 
om deres Tilbagegang — eller, hvis de ikke ble ve tvungne bort at 
Fjenden, trække sig tilbage d. 12., efterat Mørket fuldstændig var 
indtraadt. De skulde da, Infanteriet tilvogns, afgaa til Knudbro, 
hvor de vilde blive optagne af et dersteds af Brigaden efterladt Kom
mando paa 40 Infanterister og 10 Dragoner, og derpaa begive sig til 
Divisionen i Linaa.

Brigadens Hovedstyrke skulde, efter at have passeret Knudbro, 
holde Rast indtil Kl. 10 Formiddag, til hvilken Tid 2. Kavaleribri
gade antoges at ville være naaet op i Høide med den. De til sidst
nævnte Brigade midlertidigt afgivne Kompagnier skulde inddrages, 
men derimod 3 Kompagnier afgaa til Linaa og følge Kavale
riet. De tre resterende Batailloner og 7. Batteri skulde afmarchere

Ordre t i l  T ilbage
gangen N atten  

til d. 12.



91

til Langaa Station for derfra pr. Bane at gaa til Skive, Batteriet 
og den ene Bataillon strax efter at Knudbro var passeret.

Efter Ankomsten til Skive skulde 1 Bataillon overtage Bevogt
ningen af Terrainafsnittet mellem Sønderlem Yig og Skive Fjord, 
Brigadens øvrige Styrke underbringes i og bag Byen, indtil den kunde 
overføres til Mors.

2. K a v a l e r i b r i g a d e  skulde bryde op Kl. 4 Morgen i Skjul af 
en Forpostmaskering, der fik lignende Instruktion som 7. Brigades 
Forposter. Brigaden skulde gaa over Jexen Kro til Aarhus—Silke
borg Chaussee og følge denne til udfor Kalby Graard, hvor den an- 
toges at kunne være omtrent Kl. 10 Formiddag. Derfra skulde den 
over Linaa og Resen Bro paa nærmere Ordre marchere ad Viborg til.

E t  ø s t r e  S t r e i f k o r p s  paa to Eskadroner af 2. Kavaleribri
gade og et Kompagni af 7. Brigade*) skulde gaa langsomt tilbage 
over Aarhus og Randers og eventuelt til Aalborg, for at give det Ud
seende af, at en større Troppeafdeling fulgte denne Vei, og for om 
muligt at forhindre et mindre, fjendtligt Streifkorps i at trænge frem 
ad Jyllands Østkyst. Korpset skulde sende et Detachement Infanteri 
til Nørre Sundby for i Tide at forberede en eventuel Retraite til 
Vendsyssel.

Da Overgangen til Mors sandsynligvis vilde blive paabegyndt 
inden 48 Timer, udgik der Ordrer til de Divisionen underlagte 
Institutioner og til Pladskommandantskabet i Viborg om at evakuere 
til Skive; ved Transporten fra Viborg til Skive kunde Jernbanen 
benyttes, saasnart 7. Brigades Transport var endt (d. 12. Aften
eller 13. Morgen). En Vognpark paa 200 Vogne skulde oprettes ved 
Silkeborg, Færgemidler i stort Antal sendes til Salling Sund.

Aftenen forløb roligt. Kun forefaldt der ved Nybro en Episode, 
der fik beklagelige Følger for den Kommanderende, en afskediget 
Kapitain af Infanteriet, der frivillig deltog i Krigen og var 
ansat ved 11. Regiment. De sidste Dages Strabadser havde med
ført nogen Overanstrængelse for Kapitainen, der under Indtrykket af 
alarmerende Meldinger forlod sin Post ved Nybro**), hvorom dogFor-

*) 1. og 2. Esk. af 6. Dragonreg.’s 1. Halvreg. samt 7. Konip. af 1. Regiment.
**) Kapitainen havde Ordre til, hvis Fjenden tvang ham dertil, at afkaste Broen og 

stille sig N. for samme. Da Kapitainen, hvis hele Styrke efter Ordre stod paa 
Aaens sydlige Side, Kl. 9—10 om Aftenen hørte flere Skud fra den S. for Nybro 
liggende Havreballe Skov og af de mod Syd udsendte Dragoner erfarede, at der var 
skudt paa dem, trak han sig tilbage over Broen. Han lod Broen afkaste og ind-
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Situationen vod 
4. Division d. 11 

A ften .

F o rh o ld ,  ne paa 
f je n d t l ig  Side.

postkommandøren strax underrettedes, saaledes at der i Tide kunde 
træffes behørige Foranstaltninger.

V e s t r e  S t r e i f k o r p s .  Da Korpset erholdt Efterretninger, der 
tydede paa, at Divisionen muligen vilde gaa tilbage mod Aarhus, be
stemte det sig til at gaa til Silkeborg, hvor det ankom om For
middagen. Da det her oplystes om Feiltagelsen, var det vel at forudse, 
at Divisionen vilde komme dertil, og at Korpset atter maatte udrykke 
mod Vest; men da Dagsmarchen havde været c. 4 Mil, besluttede 
Korpset at forblive i Byen for at indhente nærmere Ordre fra Divi
sionen. En Observation vesterpaa udstilledes.

Om Aftenen stod altsaa saavel 7. B r i g a d e  som 2. K a v a l e r i 
b r i g a d e  endnu i Stillingen Mossø—Skanderborg Sø—Solbjerg Sø; af 
sidstnævnte Brigade stod et Halvregiment i Morslet med Forposter over 
Solbjerg, Tulstrup og Malling; derimod naaede 1. K a v a l e r i b r i g a d e  
i Løbet af Natten Kesen Bro og lagde 3. Dragonregiment i Egnen om 
Linaa, dog med en Eskadron (3.) ved Kjærsgaards Mølle, 5. Dragon
regiment i Egnen om Vester Keilstrup, dog med en Eskadron (4.) i 
Silkeborg til Forbindelse med vestre Streifkorps.

Divisionens Stabskvarter var Sveistrup Præstegaard.

Om Formiddagen rykkede Kavaleribrigaden F l i  es og Brigaden 
D o r m us ind i Horsens og udsatte Forposter en Mils Vei N. for 
Byen; i Løbet af Dagen fulgte Brigaderne T o m a s  og G o n d r e c o u r t  
samt Korpshovedkvarteret efter til Horsens. Regimentet Windisch- 
gratz Dragoner (tre Esk.) forblev i Hedensted, Korpsartillerireserven i 
Dagnæs og Tyrsted.

Brigaden N o s t i t z  var forbleven i Veile som Reserve for Cer- 
neringstropperne ved Fredericia.

tog en tilbagetrukken Stilling, der var saa langt fra Bropasset, at Fjenden, hvis 
han var kommen og havde forsøgt at passere Aaen, ikke vilde have mødt nogen 
Modstand. Henad Natten marcherede han derpaa med hele sin Styrke til Skander
borg, uagtet han ikke blev angreben.

Kapitainen erkjendte at have feilet ved sit Forhold, men anførte til Undskyld
ning, dels at han i G Aar havde været ude af Tjenesten, dels at han følte sig 
upasselig og meget nerveanstrængt, hvilket bevirkede, at han ikke paa sin Post 
havde Kraft til at gjøre det til Rette. Ved en under 19. Mai 1864 ved 11. Regi
ment afsagt Stabskrigsretsdom blev Kapitainen tilfundet at burde straffes paa 
Livet og Straffen at exekveres ved Arkebusering. Under 7. Juni behagede det 
Hs. Majestæt Kongen at formilde Straffen derhen, at Kapitainen skulde have sin 
Titel og Rang aamt den ham tillagte Pension forbrudt, hvornæst Hs. Majestæt 
Kongen efter Indstilling af det Kgl. Ordenskapitel under 1. Juli s. A. allerhøist 
resolverede, at Dekorationen som Ridder af Dannebroge skulde fratages ham.
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1 2 . Ma r t s .

D i v i s i o n s s t a b e n  brød op Kl. 2 Formiddag til Skive.
Til samme Tid afmarcherede 7. B r i g a d e ,  idet den efterlod de 

befalede Kommandoer ved Nybro og Fulbro under fælles Kommando 
af Ritmester W e g e n e r  af 3. Dragonregiment.

Brigaden med 7. Batteri og den ene Forposteskadron passerede 
Knudbro Kl. 8 V2 Formiddag, hvor den efterlod det befalede Kom
mando paa 40 Infanterister og 10 Dragoner under Sekondlieute- 
nant V o l k e r s e n .  Efter afholdt Rast afgik 3 Kompagnier til 
Linaa for at følge Kavaleriet, hvorimod Brigadens Hovedstyrke (11. 
Reg., 1. Reg.’s II. og 7. Batt.) marcherede til Langaa, som naaedes 
sent paa Aftenen. Indladningen i Jernbanevogne begyndte strax, og 
Kl. 1 2 V2 Nat afgik det første Tog til Skive; Resten af Brigaden 
fulgte hurtigt efter.

2. K a v a l e r i b r i g a d e  afmarcherede Kl. 4 Formiddag efter
ladende den befalede Forpostmaskering. Ved Resen Bro, hvor Bri
gaden traf 1. Kavaleribrigade, toges Stilling, hvorpaa sidstnævnte trak 
sig tilbage, idet de to Brigader, som tidligere anført, skiftevis skulde 
marchere igjennem hinanden.

Om Aftenen indløb Ordre til 1. K avaleribrigade om at marchere 
hurtigst mulig til Skive, til 2 om at gaa i Kantonnement om Viborg og 
forblive der til næste Dag (d. 13.) Kl. 8  Formiddag og da som Arriere- 
garde følge efter til Skive.

1. K a v a l e r i b r i g a d e  holdt Hvil 2 - 3  Timer i Egnen Kvols— 
Fiskbæk—Rogenstrup og fortsatte derefter Marchen til Skive.

2. K a v a l e r i b r i g a d e  naaede Viborg, lagde 6 . Dragonregi
ment*) og l ,'2 5. Batteri i Viborg, (xardehusar-Halvregimentet paa Lise
borg, Kjeldgaard m. m. Sikringsdele udstilledes.

Ø s t r e  S t r e i f k o r p s  instrueredes om at operere i den østlige 
Del af Jylland, dække Beboerne imod Overgreb af mindre, fjendtlige 
Afdelinger, trætte og skuffe Fjenden ved Patrouilleringer m. m. Det 
skulde paa bedste Maade understøttes af militære og civile Autoriteter, 
ved de kongelige Oppebørselsembedsmænd hæve de til Tjenesten for
nødne Pengemidler og saavidt gjørligt underrette Divisionen om sit 
Opholdssted og sine Foretagender. Retraiten skulde gaa til N. for 
Randers eller eventuelt bag Lim fjorden; iøvrigt var Kommandoet stillet 
uafhængigt.

*) Heraf vare 2 Eskadroner detacherede til østre Streifkorps (se pag. 91).

4. D iv is ion  bryder  
op fra Skander- 

borgstilliugen.

Østre Streifkorps.
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VeBtreStrcifkorps

Situationen ved 4 
D ivis ion  d. 12. 

Aften.

Indkomne Kfter- 
retninger.

II. Korps'sFrem  
marche.

KU. 7 V2 Formiddag gik Korpset fra Morslet over Hørred, Holme 
og Viby mod Aarhus med en Flankepatrouille ad Skanderborg-Aarhus 
Chaussee. I  Viby efterlod det en Eskadron med staaende Patrouiller 
i Skaade, Holme, Slet og Kattrup, som ved Mørkets Frembrud skulde 
trækkes tilbage omtrent i Linien Silistria Mølle—Yibymark. Kl. 11
naaedes Aarhus, hvor Premierlieutenant D in  es en  af Gardehusarregi
mentet meldte sig med c. 40 Mand (sepag. 8 8 ); Kompagniet gik til Bra
brand. Kl. 6  Eftermiddag meldtes fra Kattrup, at en stærk, fjendtlig 
Kavaleripatrouille rykkede frem ad Chausseen. Korpset tog Stilling 
S. for Aarhus og ventede i flere Timer paa Fjendens Komme; 
men da Intet skete, gik det Kl. 9 Eftermiddag til Spørring, hvor det 
forblev til næste Morgen under Dækning af en stærk Patrouille 
ved Thomasminde.

V e s t r e  S t r e i f k o r p s  forblev paa denne Dag efter Ordre i Silke
borg med Observation mod S}̂ d, indtil Divisionen havde passeret Byen, 
hvorpaa det Natten til d. 13. marcherede til Høiris og Ikast. Da Rit
mester P r i n t z e n  samme Dag afgik ved Døden, overtog Sekond- 
lieutenant S c hø I l e r  midlertidig Kommandoen over 5. Dragonregi
ments 3. Eskadron.

Om Aftenen var altsaa 7. Brigade naaet til Langaa for pr. Bane 
at befordres til Skive. 2. Kavaleribrigade var i Viborg og Omegn, 
1. Kavaleribrigade paa Marche til Skive. Østre Streifkorps var i Spør
ring, vestre i Høiris og Ikast. Divisionsstaben var i Skive. De 
Divisionen underlagte Institutioner gik fra Viborg pr. Bane samme
steds hen.

De paa denne Dag indkomne, iøvrigt høist mangelfulde Efter
retninger tydede paa en fjendtlig Fremrykning fra Skanderborg. 
Chefen for Efterretningsvæsenet meldte nemlig fra Aarhus Kl. 6 56 

Eftermiddag:
.,Imod Odder er Fjenden ikke bemærket, men mod Tised, igjen- 

nem Hørning, mod Jexen o. s. v. Fjenden er bemærket herfra paa 
Aarhus-Silkeborg Chausseen“.

Vor ved Fulbro og Nybro samt mellem Skanderborg- og Sol
bjerg Sø efterladte Forpostmaskering blev fordreven af Fjenden. 
Denne besluttede nemlig et Angreb paa Skanderborg Stillingen 
denne Dag. Medens 5 Batailloner, 9 Eskadroner og 16 Kanoner 
under Befaling af General Grev N e i p p e r g  rykkede frem ad 
Horsens - Skanderborg Chaussee for at beskjæftige Stillingens Front, 
rykkede General G a b l e n z  med 6  Batailloner, 5 Eskadroner og 16
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Kanoner over Yedslet og Fruering for at angribe Stillingen i 
Flanken.

Sidstnævnte Kolonnes Avantgarde stødte henimod Kl. 12 Mid
dag paa vor Forpostmaskering af Kavaleri, som derpaa trak sig til
bage i Retning mod Aarhus. Ligeoverfor de ad Cliausseen frem
rykkende Tropper trak ogsaa Forpostmaskeringen ved Fulbro og Ny
bro sig tilbage*), hvorpaa General N e i p p e r g  efter at have retableret 
Broen ved Nybro rykkede ind i Skanderborg, som fandtes forladt 
af vore Tropper. Kavaleribrigaden F l i e s  fremsendtes ad Yeien mod 
Aarhus.

Da General G a b l e n z  erfarede, at Skanderborg var rømmet af 
vore Tropper, lod han sit Kavaleri og Infanteribrigaden T o m a s  forblive 
fremskudte ad Yeien til Aarhus og rykkede med de øvrige Tropper 
ind i Skanderborg Kl. 5 Eftermiddag.

Den preussiske Kavaleribrigade lagdes i Omegnen af Hørning, 
Brigaden D o r m u s i Stilling.

General G a b l e n z  hørte vel rygtevis i Skanderborg, at vor Hoved
styrke var brudt op mod Yiborg; men i det Hele vare de indkomne 
Efterretninger om vore Troppers Bevægelser mangelfulde, og navnlig 
var Planen om en Overførsel til Mors ham ubekjendt.

13. Mar t s .

Efter Ankomsten til Skive lagdes 7. B r i g a d e i  Byen og nær
meste Omegn; kun 1. Regiment**) lagdes i Egnen V. for Skive.

1. Regiment udstillede Forposter mellem Yenø Bugt og over 
Flyndersøs sydlige Spids til Skive Aa, 11. Regiment herfra og 
over Tastum Sø til Skive Fjord. Til Forposttjeneste afgav 1. K a v a 
l e r i b r i g a d e ,  der med Stabskvarter paa Kjærgaardsholm lagdes N. 
og Y. for Skive, daglig en Eskadron til 1. Regiment, lh  Eskadron til 
11. Regiment.

2. K a v a l e r i b r i g a d e  med de tre tidligere omtalte Kompagnier 
af 1 . Regiment fik Ordre til at forblive i Yiborg, indtil samtlige 
Jernbanetog med Tropper og Materiel havde passeret Byen, og indtil alt 
Mandskab og alle Depoter vare evakuerede. Brigaden afmarcherede Kl.

*) Forpostmaskeringen ved Fulbro og Nybro trak sig over Alken til Knudbro og 
opløstes her Kommandoet ved Knudbro fik Kl. lO1/? Atten Ordre til over Silke
borg at gaa tilbage til Viborg.

**) Regimentet var kun en Bataillon stærk, da 1 Kompagni var ved østre Streif- 
korps, og 3 Kompagnier fulgte med Rytteriet

4. D ivis ion  i 
Sti l l in gen  ved 

Skive.
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l l 1/2 Aften og efterlod ifølge Ordre en Eskadron (6 . Dr. Reg.’s 5.) og 
40 Infanterister, som med Assistance af Civile skulde holde Øie med 
Fjendens Fremrykning og dække Byen mod mindre Streifkorpser. 
Brigaden fik Kantonnement N, V. for Skive med Stabskvarter i 
Hem. Kompagnierne af 1. Regiment vendte tilbage til deres Regi
ment.

Forskjellige Broer, som Divisionen under den hurtige Tilbage
gang ikke havde naaet at faae afbrudte, afbrødes ved civil Foran
staltning. Telegrafforbindelsen med Skive afbrødes, og Jernbanema
teriellet gjordes ubrugbart, idet Lokomotivernes vigtigste Maskindele 
bortførtes eller skjultes.

Strax efter Ankomsten til Skive tog Divisionen fat paa For
beredelserne til Troppernes Overførsel til Mors.

2 Eskadroner af 1. Kavaleribrigade, 5. og 7. Batteris Reserve 
samt Divisionsintendanturen med Hovedmagasin og Kvægpark, der 
lørst skulde overføres, beordredes til Salling Sund, og de Institu
tioner og Tropper, der derefter skulde overføres, fik Ordre til at 
holde sig i Beredskab. Det viste sig imidlertid, at Broerne ved 
Salling Sund endnu kun vare under Bygning, og at Færgemidlerne, 
som endnu ikke vare bievne forøgede ved andetsteds fra ankomne 
Færger eller Fartøier, vare i den mest ufuldkomne Stand, idet der 
kun forefandtes de til den almindelige Færgefart benyttede gammel
dags Færger, saa at Overfarten i hvert Fald foreløbig maatte gaa 
yderst langsomt fra H aanden; og til alt Uheld reiste der sig i Løbet af 
Dagen en Storm, som efterhaanden forhindrede al Overfart. Kl. 540 

var vel det meste af Hovedmagasinet samt noget Train overført; men 
da den voxende Storm bevirkede, at en Baad med nogle Vogue og 
Intendantursager gik under, blev Ingenieurmajor J ø r g e n s e n ,  der 
ledede Overførslen, nødt til foreløbig at standse denne og at telegrafere 
til Divisionen, at saalænge Stormen varede, kunde Intet overfærges.

Denne Meddelelse gjorde et pinligt Indtryk paa Divisionen, 
der paa denne Dag var uden Efterretninger om fjenden, naar 
undtages nogle Meldinger fra Aarhus Egnen om, at Fjenden, som 
endnu om Formiddagen Kl. 11 stod S. for Aarhus, havde været i 
denne By, men atter havde forladt den. Den kuldkastede med eet 
Slag alle Planer og tilintetgjorde den gunstige Situation, der var 
vunden. Det saae nærmest ud til at blive Divisionens Lod at maatte 
optage en Kamp ved Skive med Salling Sund i Ryggen, altsaa mod 
en overlegen Modstander under de ugunstigste Forhold.
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Divisionen indrettede sig imidlertid efter Forholdene, forskandsede 
sig i Stillingen bag Skive Aa, anlagde Løbegrave og Kanonind
skæringer, afbrød Broerne og underminerede Jernbanedæmningen. Den 
satte sig i Forbindelse med de civile Autoriteter langs Limfjorden samt 
i Randers og Aarhus for hurtigst mulig at faae det størst mulige An
tal anvendelige Dampskibe, Seilskibe, Færger og Baade sendte til 
Salling Sund, og alt uanvendeligt Baademateriel bragt over til Fjordens 
nordre Side, samt traf Foranstaltning til, at der kom tilstrækkeligt 
Transportmateriel tilstede ved Oddesund og ved Aalborg til eventuel 
Benyttelse for Streifkorpserne *).

Om Aftenen modtoges følgende Telegram fra Overkommandoer 
over Korsør og Aalborg:

„Ihvorvel Overkommandoen siden Divisionens sidste Beretning 
dateret Skanderborg d. 10. ds., er uden bestemte Efterretninger om 
Divisionens Stilling i Jylland, tør det dog forudsættes, at Fjenden 
muligvis ikke vil standse sin Fremrykning, og at Divisionen vil blive 
nødsaget til at iværksætte sin Overgang paa forskjellige Punkter ovei 
Limfjorden. Saasnart Overgangen er bleven udført, maa Overkomman
doen derimod antage, at det ikke vil være vanskeligt at forhindre den 
videre Forfølgning ved en Besættelse af Overgangsstederne. Over
kommandoen maa anse det for saameget mere magtpaaliggende, at 
Divisionen søger at holde den N. for Limfjorden liggende Del af Jy l
land, som det vilde være meget føleligt for Armeen, saafremt den 
skulde blive afskaaren fra de Ressourcer, denne Landsdel byder. I 
Medfør heraf anmodes Divisionen om at træffe sine Dispositioner saa- 
ledes, at ved en Besættelse af Overgangsstederne Fjendens Overgang 
over Limfjorden forhindres saa længe som muligt^.

Ø s t r e  S t r e i f k o r p s  fortsatte Marchen til Randers. Her mod
tog det sent paa Eftermiddagen Melding fra Aarhus om , at et 
fjendtligt Korps paa c. 3000 Mand, der om Formiddagen Kl. 11 
var ankommet til Byen, og der havde gjort forskjellige Rekvi
sitioner, atter var afmarcheret c. Kl. 6  Eftermiddag, som det formodedes 
til Stilling. For at skaffe Tropperne den nødvendige Hvile, gik Korpset 
om Aftenen til Hobro, som naaedes henimod Midnat. Kompagniet

*) Dampskibene United Service og Arcturus, der fra d. 12. laa i Aarhus Havn, 
kunde for Dybgaaende ikke passere Hals Barre. Marinelieutenant Schiwe afgik 
d. 13. med dem til Frederikshavn, ankom dertil d. 14. og underrettede østre 
Streifkorps om Skibenes Tilstedeværelse paa dette Sted.

13

Øst ro S tre ifkorps .
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V o B t r o  Streif
korps.

S ituationen d. 1 
Aften.

Forho ldene  paa 
fjendtlig Side.

Indkom ne1 E fte r  
retningor

besatte den sydlige Del af Byen, og Kavaleripatrouiller fremsendtes 
mod Syd*).

V e s t r e  S t r e i f k o r p s  forblev efter Ordre i Høiris og Ikast. En 
fjendtlig Transport paa c. 80 Heste opsnappedes og sendtes til Viborg.

D. 13. Aften vare altsaa Divisionsstaben, 7. Brigade samt 1 . 
Kavaleribrigade i og i Omegnen af Skive ; 2. Kavaleribrigade med 3 
Kompagnier af 1. Regiment var i Færd med at bryde op fra Viborg, 
hvor et Detachement efterlodes. Østre Streifkorps laa i Hobro, vestre 
i Høiris og Ikast.

General G a b l e n z ,  der, som tidligere anført, stod under Trykket 
af d. 14. at skulle afgive en Brigade til Veile til Disposition for III. 
Korps, indskrænkede sig til at lade eclairere mod Aarhus og Silke
borg. Mod Aarhus brød General Grev N e i p p e r g  Kl. 11 Formiddag 
op fra Bering Bro med den preussiske Kavaleribrigade og Regi
mentet W indischgråtz Dragoner. Han traf ingen Fjende i Aarhus og 
tiltraadte om Eftermiddagen Tilbagemarchen, dog først efter at have 
inddrevet forskjellige Kontributioner. Mod Silkeborg afsendtes et 
Detachement paa 1 Bataillon, 3 Eskadroner og 1k  Batteri under Befa
ling af General Grev G o n d r e c o u r t ,  som dog kun naaede til 
Afsnittet Ravnsø-Knudsø, hvor Overgangene fandtes ødelagte. Hin
sides dette Afsnit bemærkedes kun enkelte danske Kavaleripatrouiller.

Da de Efterretninger, General G a b l e n z  fik angaaende 4. Divi
sions Tilbagetog, gjorde det klart, at en yderligere Forfølgelse kun 
vilde føre til, at de Generalen underlagte Tropper splittedes og ud- 
mattedes til ingen Hytte, besluttede han at opgive Forfølgelsen og til
træde Tilbagetoget og lod endnu paa denne Dag Brigaden T o m a s  
gaa tilbage til Horsens.

14. Ma r t s .

1 Løbet af Dagen indkom følgende Efterretninger:
C h e f e n  f o r  E f t e r r e t n i n g s v æ s e n e t  telegraferede Kl. 125C 

Formiddag fra Viborg:
„Fjenden har d. 13. Middag besat Rye Mølle. Fremdeles skal 

han have nærmet sig Bredstrup. Paa Veien fra Nørre Snede til Silke
borg er han idag ikke set. Fjenden havde inat ikke besat Aarhus--------- ;

*) Hestedepoterne, som fra Aarhus under Ledelse af Oberstlieutenant Barth vare 
gaaede Nord paa, naaede d. 14. Aalborg og overførtes til Nørre Sundby.
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og Kl. I 28 Formiddag ligeledes fra Viborg:
„Den Styrke, som igaar KL 12—1 Middag var i Rye Mølle, be

satte den ikke, men rekognoscerede kun Rye Møllebro og Torning Vei; 
Styrken, 150 østerrigske Husarer, gik tilbage ad Skanderborg til. 

Telegrafingenieur S c h i ø t z  Kl. I 30 Foimiddag fra Randers: 
„Fjenden har d. 13. Kl. IV2 Eftermiddag udstillet Forposter N. 

for Aarhus. Fra alle de nærmeste Byer rekvireret Vogne for at be
fordre ham til Randers — — —. Estafette Kl. 7 (Aften) fra Aarhus. 
Her 4000 Preussere; . . . . bestilt Kvarter til 4000 Østerrigere til 
imorgen tidligu*

Amtmand R o s e n ø r n  Kl. 234 Formiddag fra Randers:
„Fjenden har idag (d. 13.) havt Aarhus besat med c. 3000 Mand 

Infanteri og Kavaleri, der ankom Kl. 11 og afreiste Eftermiddag Kl. 
6 , saavidt vides til Stilling. — — Ordre om, at Amtmændene i Veile, 
Ribe, Skanderborg og Aarhus tilligemed Borgmestrene i Veile, Ribe, 
Varde og Aarhus uopholdelig skulle møde hos Greneral W rangel i 
Kolding for at træffe Aftale om ligelig Fordeling afKrigskontributioner, 
der skulde udredes af Jy llandu.

T e l e g r a f b e s t y r e l s e n  i R a n d e r s  KL 712 Formiddag: 
„Fjenden i Aarhus igaar fra Middag til Kl. 4. — — — I Byen 

og Omegn 1500 Mand, høist 2000; han selv angav 3000. Levnets- 
midler o. s. v. rekvireredes at levere i Stilling inden Midnat. Offi
cererne fortalte Hensigten at være den, dels at medføre Amtmanden 
til Kolding, dels paalægge Kontributioner, dels trænge Vore saa langt 
op, at Fjenden ikke forstyrredes i at angribe Dj^bbølstillingen^.

C h e f e n  f o r  E f t e r r e t n i n g s v æ s e n e t  KL 1243 Eftermiddag 
fra Viborg:

„En Styrke af c. 2000 Mand har igaar Eftermiddag viist sig ved 
Rye Møllebro ogK nudbro; — — — Vest paa, som tidligere meddelt, 
endnu ingen Fjende. Fremrykningen mod Bredstrup var kun en 
Patrouille, der gik tilbage. F ra Aarhus mangler jeg E fterretn ing; jeg 
maa antage, at den endnu ikke er besat. Det er mig imidlertid be
rettet, uden at jeg tør indestaa derfor, at Fjenden stod l.U Mil S. for 
Aarhus inat.“

C h e f e n  for  Øs t r e  S t r e i f k o r p s  Kl. 6 40 Eftermiddag fra Hobro: 
„Fra Randers meldes Dags Morgen: De tydske Tropper igaar i 

Aarhus, lagdes efter Afmarchen mod Syd til Landsbyen Viby og 
Marselisborg etc. Til idag bestilles K varter i Aarhus for 4000 Mand. 
Fra Randers meldes Dags Eftermiddag Kl. 5: Styrken igaar i



100

Aarhus var 2000 Kavalerister, 1000 Infanterister, V2 Batteri under 
Neipperg. Gablenz i Skanderborg med større Styrke. Fra Stilling 
Opbrud Kl. 8  Morgen mod Syd eller Vest. Megen Forespørgsel efter 
Krigsskibe og Kronprindsen.u

Amtmand R o s e n ø r n  Kl. 10 Eftermiddag fra Randers:
„Fjenden i Aarhus med 5000 Østerrigere. Forposter ved Hasle.u

Det Billede, disse Efterretninger gave, var følgende:
Fjendens Hovedstyrke er ikke passeret udover Skanderborg. D. 

13. har et fjendtligt Detachement (Styrken angives forskjellig) været 
ved Rye Bro og Knudbro, rekognosceret og derpaa trukket sig til
bage ad Skanderborg til. 1 Bredstrup har der kun været en Pa- 
trouille, vesterpaa Intet. — Dette Billede var stemmende med Virke
ligheden.

Kun angaaende Aarhus’s Besættelse vare Angivelserne modsigende. 
Flere Efterretninger samstemmede i, hvad der virkelig passerede, at 
Fjenden d. 13. havde været i Aarhus og om Eftermiddagen atter havde 
trukket sig mod Syd; men en Efterretning fra Randers, der bekræftedes 
ved sidstanførte Telegram, bebudede Ankomsten af 4000 Østerrigere til 
Aarhus d. 14.

Det Totalbillede, General H e g e r m a n n  maatte danne sig af Situa
tionen, var, at Fjenden efter at have naaet Skanderborg d. 12. var 
forbleven uvirksom d. 13., bortset fra Rekognosceringer i forskjellig 
Retning. Denne Uvirksomhed kunde dog endnu tilskrives hans Ukjend- 
skab med Divisionens Dispositioner. At han vilde gjenoptage Frem
rykningen endog med størst mulig Energi, havde Generalen ingen 
Anledning til at betvivle, saameget mindre som han paa denne Dag 
underrettedes om, at General L u n  d i n g  i Fredericia fra fuld paalide- 
lig Haand havde faaet Meddelelse om, at Fjenden arbeidede paa at 
afskære Divisionen Tilbagetoget og dertil fornemmelig agtede at anvende 
Kavaleri og Artilleri, det første „udmærket godt beredent, alle Hestene 
livlige og kraftige, Artilleriet særdeles godt bespændte 

Veirliget forbød imidlertid endnu enhver Overfart. 
Ingenieurmajor J ø r g e n s e n  meldte Kl. 6 V2 Form. fra Salling 

Sund:
„En forrygende Storm har forhindret enhver Forbindelse med 

Mors hele Natten.u
Kl. 9 V4 Form. meldtes: „Stormen vedvarer; Overførsel af Heste og 

Vogne endnu umulig. — — — En Baad er iaftes gaaet under med et 
Par Vogne og Intendantursager. Pengekassen er i Behold paa Mors

Storm en forbyder 
enhver Overfart 

t i l  Mors.
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efter Færgefolkenes Sigende. Det meste af Hovedmagasinet er igaa] 
Eftermiddags overført tilligemed en Del af Ingenieurkompagniets 
Train.u

Om Eftermiddagen: „Efter Middag er Stormen bleven til er 
Orkan — — —. Nogle af Intendanturens Kasser ere ilanddrevne og 
bjergede.u

Divisionen var saaledes vedvarende i en eiendommelig Stilling, 
ventende Angreb af en stærkere Fjende i Fronten med et Vandløb, 
der ikke kunde passeres, i Hyggen. Den fortsatte imidlertid Be
stræbelserne for rundt omkring fra at skaffe Transportmidler til Sal
ling Sund og vedligeholdt en livlig telegrafisk Korrespondance herom 
med Krigsministeriet, den høistkommanderende Søofficer i Korsør, 
Aalborg og Randers Amter og de forskjellige Pladser ved Limfjorden 
(Lemvig, Struer o. s. v.).

Ø s t r e  S t r e i f k o r p s  forblev i Hobro. Detachementet af Garde-; 
husarregimentet overtog Forposterne ved Handest, Nørre Onsild, Sønder 
Onsild og patrouillerede til Purhus. Det meldtes, at Fjenden samlede 
Tropper i Omegnen af Stilling. Om ban derfra agtede sig mod Nord
vest eller, som Andre mente, mod Syd, kunde ikke erfares.

D e t a c h e m e n t e t  i V i b o r g  (se pag. 96) havde Forposter S. og 
0 . for Byen og fremskød Underofficersposter dels for Observationens 
Skyld, dels for paa stor Afstand at kunne standse muligt ankommende 
Parlamentairer.

V e s t r e  S t r e i f k o r p s  afmarcherede ved Middagstid fra Høiris1 

til Torning, hvor det fik Ordre om ikke at gaa længere mod Nord, 
medmindre det blev tvunget dertil af en overlegen, fjendtlig Styrke. 
Det skulde indtage en observerende Stilling og holde Forbindelse 
med det i Viborg efterladte Detachement. Blev det tvunget mod Nord, 
vilde det forefinde Transportmidler ved Oddesund.

Korpset forblev altsaa i Torning, udstillede Feltvagter i Høibjerg 
(paa Viborg—Aarhus Chaussee), Hørup og ved Nørre Knudstrup Kro 
(S. for Torning) og lod patrouillere mod Sydøst og Syd; endelig ud
stilledes en mindre Vagt i Non Mølle med Observation af Rindsholm 
og Skaber Mølle. Dog var den i Torning og Viborg efterladte 
Kavaleristyrke for svag til en videregaaende Sikkring. De civile 
Myndigheder i Holstebro og Viborg anmodedes derfor om at assistere 
med at indhente Efterretninger.

Om Fjenden bragtes i Erfaring, at han d. 13. ved Rye Mølle og 
Knudbro havde fremsendt Patrouiller, som atter gik tilbage mod Skan
derborg.

Ø stre  Strejfkorps,.

JDi td e l ie in en te t  i 
Viliorjf.

V estre  tre ifkorps
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Forholdr-nc iiiia 
f jend tl ig  Pi(U'.

(>verfiii,«U,n til 
Mors hindrus 

fremdeles af 
Stormen.

Paa fjendtlig Side blev Brigaden G o n d r e c o u r t ,  Regimentet 
Windischgratz Dragoner og Korpsartillerireserven trukne tilbage til 
Horsens, Brigaden T o m a s  til Yeile; kun den preussiske Kavaleri
brigade og Brigaden D or m us forbleve endnu i Skanderborg.

1 5. Mar t s .

Saavel Divisionens som de udsendte Detachementers Stilling for
blev paa denne Dag uforandret.

Stormen vedvarede med lige Styrke og forhindrede enhver Over
førsel. Til Mors var endnu saa godt som Intet overført, og de Skibe, 
der rundt omkring ved Kysten laa færdige til Afgang til Salling 
Sund, kunde paa Grund af Stormen ikke afgaa.

General H e g e r m a n n ,  som var uvidende om, at Fjenden var i 
fuldt Tilbagetog, afsendte til Krigsministeriet og Overkommandoen 
følgende Skrivelse:

„Retraiten til Mors blev ved Fjendens hurtige og stærke Frem 
rykning fremskyndet mere, end man havde forudset, hvilket havde til 
Følge, at Divisionen ved sin Ankomst her ei fandt alle de befalede 
Dispositioner til den eventuelle, nærforestaaende Overfart over Salling 
Sund bragte i Udførelse. Oversætningen er imidlertid begyndt og vil 
blive dreven af alle Kræfter, saavidt det med de sidste Dages stærke 
Storm, der i høieste Grad griber forstyrrende ind, er gjørligt og med 
de faa Midler, som endnu kun staa til Divisionens Raadighed, da 
hverken Dampskibe eller Transportbaade endnu ere ankomne til Sal
ling Sund.

Divisionens Opgave er vanskelig, idet den ved at forsvare sig 
mod et muligt fjendtligt Angreb maa holde sig samlet og paa den 
anden Side maa dele sig for successive at kunne overføres.

Om Overførslen bliver mulig, kan endnu ikke afgjøres, da det 
afhænger afVeirliget, Transportmidlernes Tilstedekommen og Fjendens 
større eller mindre Nærhed. Divisionen skal imidlertid stræbe for 
om muligt paa bedste Maade at handle efter Omstændighederne

Fra Ingenieurmajor J ø r g e n s e n  indkom Melding om, at der 
endnu kun var overført:

Intendanturens Pengekasse,
1 Eskadron,
Intendanturens Brød, Lazarethmateriel, 
de ankomne Syge og en Del Bagage, 

samt om, at der Kl. 9 Aften ventedes et Dampskib med Transportbaade
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fra Aalborg paa Slæb; naar disse ankom, skulde der blive indberettet, 
hvad der u n d e r  g u n s t i g e  F o r h o l d  kunde overføres.

Fra den omliggende K yst var der efterhaanden indtruffet større og 
mindre Fartøier og Baade, som saaledes fra d. 15. Formiddag vare til
stede i stor Mængde. Kl. 11 Aften ankom Kapitainlieutenant K ø b k e  
med Dampskibet Aalborg til Salling Sund medhavende to til Trans
port af Heste omdannede Pontoner paa Slæb fra Aalborg.

2. Kavaleribrigade fik Ordre til at sende 5 Eskadroner og 2 
Kanoner til Oddense klare til Overførsel.

I Løbet af Dagen fik dog Divisionen Indtrykket af, at en for
ceret Overførsel til Mors ikke længer var nødvendig.

Fra S i l k e b o r g  indløb en Privatefterretning, afsendt Kl. 1 Efter
middag, lydende paa, at Fjenden forlod Skanderborg og trak Syd paa. 
Kl. 5 l /2 meldtes det som afgjort, at Fjenden havde forladt Skanderborg.

Over L a n g a a  og  V i b o r g  indløb Kl. 6 - 7 Eftermiddag følgende 
Spionefterretning: „Fjenden vedbliver at trække sig tilbage mod 
Syd. Skanderborg Omegn forladt iaften. Fjendens Forposter staa N. 
for Horsens,u

og fra C h e f e n  for  E f t e r r e t n i n g s v æ s e n e t  Kl. 10 Aften en 
Række detaillerede Meddelelser om Opbrudet, hvilke resumeredes saa
ledes : „Aarhus er ikke besat og Styrken i Horsens ubetydelig. Det 
synes saaledes, at Fjendens Stilling for Øieblikket er helt tilbage- 
gaaende, medmindre det skulde være hans Hensigt at foretage en 
maskeret og uforklarlig Bevægelse i nordvestlig Retning.u

Fra ø s t r e  S t r e i f k o r p s  var alt om Morgenen indløbet Meddelelse 
om, at Aarhus ikke havde været besat siden d. 13.; vesterfra berettedes, 
at Alt var roligt, og at Fjenden i hvert Fald maatte være i meget 
betydelig Afstand.

Det stillede sig derfor om Aftenen som utvivlsomt, at Forfølgelsen 
var opgivet.

Den preussiske Kavaleribrigade og Brigaden D or m us bleve paa 
denne Dag trukne tilbage til Horsens. Korpsartillerireserven forblev 
i Thorsted, S. V. for Horsens, medens Brigaden Gf o n d r e c o u r t  og 
Regimentet Windiscligratz Dragoner gik tilbage tilOmegnen af Veile.

16. Mar t s .

D. 16. lagde Stormen sig, flere Færgemidler ankom efterhaanden, 
saaledes fra Løgstør 6  til Transport vel skikkede Jagter, fra Aal-

En forceret 
Overførsel til  
Mors er ikke 

1 lenger nødvendig

Forholdene paa 
fjendtlig Side.

Overførslen til  
Mors paabegyndes.
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borg 2  Pontoner, samt fra Fredericia Dampskibene Zepbyr og Diana 
med 2 Transportbaade paa Slæb. Dampskibene havde naaet Aalborg 
d. 14.; men Stormen havde hidtil hindret Afgangen derfra til Salling Snnd.

I Løbet af Natten var i Overensstemmelse med Overfartsplanen 
overført to Eskadroner af 1 . Kavaleribrigade, Batterireservernes 
Heste, samt Resten af den ved Salling Sund værende Bagage. Over
førslen af en Husareskadron var paabegyndt.

Kl. 772 Formiddag meldte Major J ø r g e n s e n ,  at han under 
nogenlunde gunstige Forhold ventede at kunne overføre en Eskadron 
i V* Time, et Batteri i 6 — 8  Timer, og Kl. 8 :7 4  Formiddag, at Husar
eskadronen var overført, at Batteriernes Transport vilde begynde Kl. 
10—11, og at Bataillonerne kunde modtages, naar det skulde være.

Som Følge heraf afmarcherede i Løbet af Dagen Underafdelingerne 
af de forskjellige "V aaben til Overfartsstedet. Kun Forpostkompag
nierne og Forposteskadronerne skulde under Forpostkommandørens 
Ledelse foreløbig forblive for at dække Overskibningen af Materiel 
d. 17.

Omtrent Kl. 6  Eftermiddag afgik General H e g e r m a n n  til Ny- 
kjøbing.

Overskibningen bragtes denne Dag saavidt, at det kunde forud
ses, at den med Lethed kunde fuldendes den følgende Dag.

Om Eftermiddagen tilskrev Chefen for Efterretningsvæsenet Divi
sionen, at Fjenden efter samtlige Beretninger stod mindst 8  Dags
marcher fra Skive og paa alle Punkter var under Tilbagegang. Da 
Souschefen, der endnu var i Skive, modtog denne Meddelelse, tele
graferede han strax til Nykjøbing og udbad sig Generalens Tilladelse 
til at maatte standse Indskibningen. Souschefen gik ud fra, at Divi
sionen snart vilde faae Ordre til Fremmarche, og fremhævede, at hvad 
der sparedes i Tid ved Overførslen frem og tilbage til Mors, var vundet 
til Udhviling.

General H e g e r m a n n  mente dog ikke at burde standse en Ind- 
og Udskibning, som nu, halvveis udført, maatte skille taktiske Af
delinger fra hinanden og fra de dem tilhørende Forsyninger og 
Materiel. Fremdeles ansaa Generalen det for nødvendigt ved nogen 
Tids Ro at lade Divisionen komme til Kræfter samt at istandsætte 
Materiellet. — De udsendte Streifkorpser paahvilede det at holde 
Fjenden i Aande.

Ø s t r e  S t r e i f k o r p s  udsendte forskjellige Patrouiller. Kl. 8  

Formiddag udgik 1 Deling Infanteri og 1h Deling Kavaleri under 
Sekondlieutenant G j e r  d i n g  til Egnen mellem Ørum og Yiskum

Indkomne E f te r 
retninger.

Østro Strejfkorps.
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for at indhente Efterretninger om Fjenden og for at udsprede det 
Rygte, at der var større Styrker af danske Tropper i Egnen. 
D. 17. skulde Patrouillen til Observation af Aarhus -  Viborg Chaussee 
rykke frem i Retning af Bjering, og dersom intet Fjendtligt viste sig, 
gaa til Langaa for derfra i Løbet af d. 18. at støde til Korpset. P a
trouillen naaede d. 16. Forbindelse med det i Viborg efterladte Detache
ment, overnattede i Fovlum og gik d. 17. til Voldby.

Kl. 10 Formiddag udsendte Korpset 3/4 Eskadron og 2 Delinger 
Infanteri paa Vogne, Alt under Ritmester P a u l s  en,  til Ølst og Lang
aa for at skaffe Efterretninger om Fjenden.

Da Efterretningen om Fjendens Tilbagemarche bekræftede sig, 
bestemte Korpset sig til igjen at rykke frem. Det ankom om Efter
middagen til Randers og sendte en Deling Infanteri til Aarhus, medens 
en Eskadron fik Ordre til næste Morgen over Aarhus at søge at naae 
frem til Viby.

D e t a c h e m e n t e t  i V i b o r g  gaves Ordre til næste Morgen at 
marchere til Skive for at overføres til Mors.

V e s t r e  S t r e i f k o r p s  i Torning afsendte en Rekognoscerings-^ 
patrouille til Silkeborg under Sekondlieutenant S a u r b r e y ,  som der 
fik Bekræftelse paa Rygterne om Fjendens Tilbagegang. Patrouillen 
retournerede d. 20. — D. 19. beordredes Korpset bag Limfjorden. 5. 
Dragonregiments 3. Eskadron meldte sig tilbage til sit Regiment, 
hvorimod 3. Dragonregiments 5. Eskadron over Holstebro og Struer 
overførtes til Thyholm.

Paa fjendtlig Side dannede Byen Veile Centrum i II. Korps’s 
Opstilling. Foran Fronten stod Brigaden D o r m u s og Kavaleribrigaden 
F l i e s  ved Horsens, observerende henholdsvis mod Aarhus og Silke
borg; bagud laa Brigaden G o n d r e c o u r t  ved Hedensted, Brigaden 
T o m a s  og Kavaleribrigaden D o b r z e n s k y  i og ved Veile. S. herfor 
laa fra d. 14. Brigaden N o s t i t z  ved Viuf og Almind som nærmeste 
Understøttelse for Cerneringstropperne ved Fredericia. Korpshoved
kvarteret var i Veile.

17. Mar t s .

Overførslen tilendebragtes, naar undtages Forposterne foran Skive. 
Disse, der efterhaanden vare bievne formindskede til 1  Eskadron og 
V* Kompagni i Egnen om Eising og D /2 Kompagni og 1 Eskadron i 
og S. for Skive, overførtes Natten til d. 18. og paafølgende Morgen.

14
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Sikkrings- 
tjenesten ]iaa 

Mors.

Kantonnementet paa Mors var følgende (idet knn Stabskvartererne 
angives): D i v i s io n  s s t a b  en  Nykjøbing; 7. B r i g a d e  Dueholm (1 . Beg. 
Høiris, 11. Beg. Nykjøbing); 1 . K a v a l e r i b r i g a d e  Yils Gaard (3. Dr. 
Beg. Sindbjerg Gaard, 5. Dr. Beg. Frydsbrønd); 2. K a v a l e r i b r i 
g a d e  Ullerup (6 . Dr. Beg. Alsted, 2. Halvreg. Gardehus. Jølby Gaard); 
7. Batteri Høiris, 5. Batteri Tødse; 3. Ingenieurkompagni Nykjøbing.

Sikkringstjenesten paa Mors ordnedes saaledes, at 7. B r i g a d e  
fik Bevogtningen og Forsvaret af Kysten fraBjørndrup over Nykjøbing, 
Salling Sund Færge, Hestør Odde til Glomstrup Vig og desuden 
af Halvøen Næs, Yilsund og Feggesund, 1. K a  v a l  e r  ib  r i g  a d e Kysten 
fra Glomstrup Yig til Dragstrup Aa (undtagen, Halvøen Næs), 2. 
K a v a l e r i b r i g a d e  videre mod Nord og Øst om til Bjørndrup (und
tagen Yilsund og Feggesund). 5. og 7. Batteri skulde deltage i For
svaret mod eventuelle Landgange; Batterierne udskiltes fra Brigaderne 
og henlagdes direkte under Divisionens Artillerikommando. Alle Skibe 
og Baade, som ikke brugtes i Divisionens Tjeneste, bragtes enten i 
Sikkerhed paa Limfjordens nordre Side eller førtes ud af Fjorden.

Da Fjenden ikke truede med Angreb, var der ingen Anledning 
til at forstærke den allerede stærke Stilling paa Mors ved Feltbefæst
ning, hvorfor de udførte Arbeider indskrænkede sig til et Par Ind
skæringer ved Salling Sund, Forbedring af begge Landgangsbroer paa 
dette Sted, Forandring af de ældre Anlægsbroer ved Vilsund og Anlæg 
sammesteds af 3 nye. F ra Nykjøbing etableredes en Bavnelinie til 
Oddesund, ved Oddesund anlagdes Løbegrave for Infanteri og en Kanon
indskæring.

T i l  F o r s v a r  af  O d d e s u n d  afgik d. 19. Marts 1 Underofficer 
og 20 Mand af 11. Begiment samt en Deling af 5. Batteri til Thyholm, 
foruden, som tidligere angivet, 5. Eskadron af 3. Dragonregiment.

Til A g  e r  s u n d  afgik d. 20. fra Nykjøbing et Kompagni af 11. 
Begiment og en Deling af 5. B atte ri; dette Detachement afgav mindre 
Styrker til Aalborg og Hals.

Der sørgedes for Færgemidler til en eventuel Overførsel af østre 
Streifkorps; ved Aalborg anlagdes een, ved Nørre Sundby to Anlægs
broer*).

Detachem enter  af- 
endes t i l  Oddc- 
suml og Ager

sund.

*) D. 18. Marts afgik i Henhold til Overkommandoens Ordre et Kommando paa 1 
Officer og 100 Mand til Fanø til Understøttelse for en til Forsvar af Vesterhavs- 
øerne udsendt Flotille under Kapitainlieutenant O. C- Ha mme r  af Marinen. Kom
mandoet blev af Forholdene tvunget til at opholde sig paa Thyholm til d. 28. 
Marts; det ankom d. 31. til Hjerting, hvorfra det overskibedes til Føhr. Det 
Nærmere herom vil blive givet i III. Del.
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For at være beredt paa alle Eventualiteter og for at kunne ope
rere til Nørrejyllands Dækning udbad Divisionen sig i Skrivelser 
til Krigsministeriet og Overkommandoen snarlig underrettet om, 
hvilke Dampskibe og Transportmidler den kunde faae udelukkende 
Dispositionsret over; indtil videre lagde den Beslag paa Damp
skibet Aalborg og forlangte desuden paa Limfjorden V. for Aal
borg 2 Dampskibe, 4 Transportbaade og 2 Kanonjoller for at tvinge 
alle Fartøier til den nordre Side samt en lille, letløbende Damper som 
Avisoskib og til Patrouilletjeneste. A f de fra Fredericia modtagne 
Dampskibe tilbagesendtes Zephyr d. 18.

Ø s t r e  S t r e i f k o r p s  besatte d. 17. Aarhus. Sekondlieutenant 
G j e r d i n g s  Patrouille, der var gaaet til Sabro, dækkede Korpsets høire 
Flanke. D. 18. Morgen inddroges Patrouillen og afløstes af 1 Deling 
Infanteri og 1h  Deling Gardehusarer, Alt under Premierlieutenant 
D i n e s e n s  Kommando.

Ved Bedømmelsen af 4. Divisions Bevægelser maa Tilstanden i 
selve Divisionen holdes for Øie. Talrige Indberetninger fremhæve, at 
den Omstændighed, at R ytteriet ved Felttogets Begyndelse var under 
Omorganisation og tillige modtog den største Del af Hestene som 
Remonter ved Krigens Udbrud, vel endog efter denne, i Forbindelse 
med den umiddelbart paafølgende strænge Tjeneste og de anstrængende 
Marcher i Vinterveirliget efter Retraiten fra Dannevirke havde svækket 
Hestene, navnlig de sidst modtagne, i den Grad, at de foreløbig vare 
ubrugelige til aktiv Kamp. General H  eg  e r  m a n n  indstillede allerede i 
Midten af Februar, at 4. Divisions Hovedstyrke paa Grund af Kava
leriets mangelfulde Tilstand maatte blive overført til F y en ; men 
denne Indstilling toges ikke til Følge. Det barske Yinterveir i 
Februars Slutning og i Begyndelsen af Marts, den anstrængende For
posttjeneste i Forbindelse med Patrouillering, Vanskeligheden ved, 
ja endog Umuligheden af at faae det hvilende Mandskab bragt under 
Tag, naar man ikke vilde ty til saa udstrakte Kantonnementer, at det 
blev ugjørligt i paakommende Tilfælde hurtigt at faae Tropperne 
samlede, virkede yderligere opslidende paa Mandskab og Heste.

Meget af Regimenternes ikke uniformerede Manskab og mange 
Armatur-, Munderings- og Ammunitionssager flakkede om uden at 
kunne blive samlede, fordi de dirigeredes af forskjellige Autoriteter,

;Østre Streifkorps.

Bem ærkninger til 
4. Divisions Be

vægelser.
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og fordi der paa Grund af Fjendens Fremrykning ikke blev Tid til at 
faae Depoterne i Aarhus oprettede*).

Divisionen trængte efter de høiere Kommanderendes Skjøn til 
Ko i nogen Tid for senere med desto større Kraft at kunne optræde 
overfor sin i alle Henseender heldigere udstyrede Modstander.

De Motiver, der ledede General H e g e  r m a n n  til fra Stillingen ved 
Skanderborg at foretage Tilbagetoget med sin Divisions Hovedstyrke 
s a a  h u r t i g t  og s a a  s k j u l t  som m u l i g t ,  ere angivne i det Fore- 
gaaende. Generalens F ryg t for under skrap Forfølgelse at blive trængt 
op mod Limfjorden deltes iøvrigt af Overkommandoen, der havde til- 
raadet Generalen at dele sin Styrke i forskjellige Kolonner, som hver for 
sig skulde dirigeres mod de forskjellige Overgangssteder over Limfjorden 
for at vildlede Fjenden og hindre ham i at oprive hele Styrken. 
De trufne Dispositioner vare vel egnede til at vildlede Fjenden 
og skaffe Divisionen flere Dages Forspring. At Divisionen ikke 
desto mindre ved Salling Sund kom i en kritisk Stilling — hvorfra den 
kun udfriedes ved den Omstændighed, at Fjenden opgav Forfølgelsen — 
skyldtes de ugunstige Veirforhold og de faatallige Overfartsmidler. 
Om de forandrede Dispositioner paa fjendtlig Side blev General 
H e g e r m a n n  meget sent underrettet; thi det hemmelige Tilbagetog, 
hvori Kavaleriet i sin Helhed deltog, førte med sig, at Følingen med 
Fjenden gik tabt. Generalen havde vel efterladt et svagt Detache
ment i Viborg, der skulde søge Forbindelse med vestre Streifkorps; 
men de herfra udstillede Forposter kunde dog kun melde, n a a r  Fjenden 
kom ; h v o r  han opholdt sig, og h v a d  han foretog sig, maatte derimod 
forblive skjult for dem. Som Følge af disse Forhold opstod den eien- 
dommelige Situation i Dagene 14.—15. Marts, at Divisionen ventede 
Fjenden og beredte sig paa at modtage Kamp, medens Fjenden i Virkelig
heden allerede d. 13. havde tiltraadt Tilbagetoget mod Syd, og d. 17., 
da Divisionen trak sig ud paa Mors, stod med sine nordligste Spidser 
ved Horsens.

Naar Generalen trods Erkjendelsen af den forandrede militære Situa
tion dog fandt at burde fortsætte den begyndte Overførsel, skyldtes dette 
Overbevisningen om Nødvendigheden af at skaffe sin Division fuldstændig 
Ko i nogen Tid for at fuldende dens Omorganisation. Generalen var sig 
sikkert bevidst de betydelige Ulemper, der fulgte af hans Divisions Over-

*) Exempelvis skal det nævnes, at en Eskadron, som d. 11. Marts rykkede paa 
Forpost, kun mødte med 30 Roder, altsaa med kun den halve Styrke af hvad 
der som Minimum var paaregnet.
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førsel til Mors. Bortset fra, at Divisionen omtrent opgav Nørrejyl
land, fritog den i Hovedsagen Fjenden for Observationen af vore Troppers 
Bevægelser i denne Provinds og gjorde ham det muligt at anvende 
Størstedelen af II. og III. Korps mod Fredericia*). Fjenden, der kun 
holdt Horsens besat „af politiske Hensyn “ (se pag. 114), fik derved et 
langt større Udbytte af sin Fremmarche mod Skanderborg, end han 
nogensinde havde kunnet vente sig.

Valget af Mors til Hovedretraitepunkt skyldtes den Betragtning, 
at naar Divisionen sluttelig skulde lægge Limfjorden mellem sig og 
sin Modstander, stod den paa Mors i en Stilling, der var forholdsvis 
let at bevogte og forsvare, og hvor den bedre kunde udhvile og orga
nisere sig, end om den N. for Aalborg eller hvilketsomhelst andet 
Punkt N. for Limfjorden havde den udstrakte Limfjords Kyst at for
svare. Ogsaa mente General H e g e r m a n n ,  at hans Division paa 
Mors stod nærmere ved det Felt af Krigsskuepladsen, hvorpaa den 
sandsynligt vilde komme til at optræde paa et senere Tidspunkt.

Udsendte Streifkorpser skulde efter Evne hindre fjendtlige Fore
tagender, udførte af mindre Styrker, og i det Hele søge at genere 
Fjendens Fremrykning.

VI. Fredericia — Fyen fra 9.—17. Marts.

9.—13. M a r t s .

Fredericias Cernering mod Landsiden var fuldbyrdet, og efter de 
indkomne Meddelelser antoges den overfor Fæstningen staaende fjendt-^ 
lige Styrke at beløbe sig til c. 30000 Mand med 5 Batterier. Den 
stærke Kanonild, der d. 8 . var hørt i Retning af Høien, lod formode, 
at der samtidig med Fjendens Fremrykning over Elbo Dalen var fore
taget et Angreb paa 4. Division, hvilket bekræftedes ved et d. 9. 
Morgen modtaget Telegram fra General H e g e r m a n n  om, at Divi
sionen, trængt af en større, fjendtlig Styrke, havde trukket sig fra 
Veile mod Nord. For at faae nøiere Oplysninger afsendte General 
L u n  d in  g d. 10. en Ordonnantsofficer med et mindre Dampskib til 
Rosenvold for herfra over Land at søge 4. Division. Ved Rosenvold**) 
erfaredes det, at Fjenden var gaaet Nord paa fra Veile, og da man

*) Se omstaaende Skizze over den strategiske Situation d. 17. Marts
**) Her optoges Sekondlieutenant Rosenstand og 1 Mand fra den Patrouille, der d 

S. Marts var bleven afskaaret foran Havreballe Passet, se pag. 60.

. G e n e r a l  I.un<ling 
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ud for Horsens fik at vide, at Fjenden ogsaa havde besat denne By, 
gik Damperen til Aarhus, hvorfra Ordonnantsofficeren afgik til Skander
borg og der erholdt Oplysning om 4. Divisions Retraite. 
l Forposterne foran Fæstningen vare fra nu af svage og udstilledes 
kun i ringe Afstand fra Fæstningsværkerne. Foran det nordre Afsnit*) 
bestredes Forposttjenesten af 2 Kompagnier; foran den befæstede Leir 
stilledes om Dagen kun enkelte Yedetposter, om Natten en sammen
hængende Yedetkjæde c. 800 Alen fra Yærkerne. Foran det vestre 
Afsnit bestredes Forposttjenesten af et Kompagni, hvis Yedetkjæde 
stilledes c. 1200 Alen V. for Oversvømmelsen. Kavaleriposter eller 
Kavaleripatrouiller anvendtes, hvor Forholdene tillode det. Fra 
Ly nette I I  skulde der gives Signal, hvis et Angreb paa Leiren fandt 
Sted, medens det var mørkt.

General L u n  d i n g ,  der antog, at Fjenden ikke følte sig fristet 
til at angribe Dybbølstillingen, betragtede Fredericia som Fjendens 
nærmeste Angrebsobjekt og ansaa det som en uafviselig Pligt endnu 
en Gang (under 12. Marts) for Overkommandoen at skildre Fæstningens 
væsentligste Mangler af a f h j æ l p e l i g  Art; de af u a f h j æ l p e l i g  Art 
vilde han ikke mere komme tilbage til.

Generalen ankede over den ringe I n g e n i e u r s t y r k e * * )  og 
forlangte en Forøgelse af mindst 3 Officerer, 5 Konduktører eller ældre 
Ingenieurunderofficerer og c. 100 Underkorporaler og Menige, saa at 
Kompagnierne kunde faae den for dem fastsatte Styrke. Han ankede lige
ledes overden ringe A rtilleristyrke; det var nødvendigt, at Fæstningens 
Artillerimandskab blev afløst ligesaavel som de øvrige Yaaben. Ogsaa 
ved F e l t a r t i l l e r i e t  vare Forholdene ugunstige; Hestebestanden 
var ringe paa Grund af Sygelighed og Afgivelser til anden Tjeneste ;
12. Batteri kunde saaledes paa dette Tidspunkt hverken bespænde de 
to Ammunitionsvogne eller nogen af Batterivognene. Batteriet 
maatte derfor foreløbig anvendes som Positionsskyts; dets Chef, 
Major v. d. R e c k e ,  ansattes d. 17. Marts som næstkomman
derende Artilleriofficer i Fæstningen, men skulde dog atter overtage 
sit B atteri, naar 3. Division formeredes til Udrykning af Fæst
ningen.

*) Inddelingen i Afsnit, se pag. 52.
**) Styrken i Fredericia og paa Fyen var væsentlig den samme som angivet for Be

gyndelsen af Marts (se pag. 51—52).
Bilag 5 giver Hærens ordre de bataille d. 15. Marts, Bilag G Navne paa Regi

ments- Afdelings- og Underafdelingscliefer ved den aktive Armee samme Dag.

fo rp o s te rn e  foran 
.Fæstningen.

Tilstanden i 
F æ stn ingen .
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I n f a n t e r i s t y r k e n  fordrede Generalen vedholdende forøget til 
16 Batailloner. Styrken af Menige i de 12 Batailloner var d. 11. om 
Eftermiddagen ikkun 7,528; særlig var Besætningen i Leiren meget 
svag.

Sluttelig fremsattes Ønsket om en til Ansættelse som S o u s c h e f  
skikket Officer. Ved Staben var der foruden Stabschefen kun 4 yngre 
Reserveofficerer til Tjeneste; Stabschefen var bunden til Bureauet og 
havde altfor lidt Tid til Besøg i Værkerne og Fæstningen.

Resultatet af disse Forestillinger var kun ringe. Ingenieurkom- 
pagnierne fik Erstatning for det hjemsendte holstenske Mandskab, 
men iøvrigt ingen Forøgelse. Artilleristyrken forøgedes ligesaalidt; 
kun bemyndigedes det Kgl. Artilleri under 15. Marts til at tage 
Officerer af den bornholmske Milits til Tjeneste, ligesom Fæstningen 
fik Udsigt til at faae endel Forstærkningsmandskab af Artilleriet, 
der var indkaldt i Begyndelsen af Marts. Kun Infanteriet fik efter 
Afslutningen af Rekrutskolerne paa Kronborg, i Nyborg og Odense 
d. 16. Marts c. 1900 Mand, men Afdelingernes Antal forøgedes ikke; 
dog blev det ved denne Tilgang af Mandskab muligt at udskille det 
upaalidelige, sydslesvigske Mandskab af 13. Regiment. Dette Mandskab, 
i et Antal af c. 800 Mand, formeredes som en Arbeidsbataillon under 
Kommando af Kapitain C. C. Z a h l m a n n  af 21. Regiment. Bataillonen 
skulde danne en selvstændig, regnskabspligtig Afdeling; den inddeltes 
i 4 Kompagnier, hvoraf hvert normeredes med 1  Lieutenant, 4 Under
officerer og 4 Underkorporaler som Befalingsmænd, der tilkomman
deredes fra Fæstningens Infanteriafdelinger; Organisationen var nogen
lunde tilendebragt i April Maaned, men gjennemførtes iøvrigt 
aldrig fuldstændigt, navnlig ikke med Hensyn til Antallet af Under
officerer.

Der afgaves daglig et meget betydeligt Antal Mand paa Arbeide, 
dels til Ingenieurkommandoen (1000—1200 Mand daglig), dels til Ar
tillerikommandoen, Magasinerne o. s. v. Blandt andet arbeidedes paa 
Opførelsen af Barakker i Leiren ; dog var der først d. 26. Marts reist 
Barakkeleire til IV2 Bataillon samt H ytter til Værkernes Besætning. 
Mandskabet led ved det ublide Veirlig, saa meget mere som Tæpper 
ikke havdes i tilstrækkelig Mængde. I den sidste Halvdel af Marts 
ankom dog endel Telte og Tæpper fra Kjøbenhavn, endvidere Felt
senge, Feltborde m. m., bestemte til Inventarium i de forladte Kvar
terer, samt endelig Gaver (Levnetsmidler og Beklædningssager) fra 
forskjellige Dele af Landet.
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Søforsvaret og 
Søkommunika- 
tionsvæsenst.

Til Flankering af Slugterne foran Leirens nordre Værker an
modede General L u n  d in  g indtrængende om at faae Pandserskibet 
Rolf Krake tildelt, det eneste Skib, der efter hans Mening kunde gjøre 
fuld Gavn paa det nævnte Sted. Dette Ønske kunde dog ligesaalidt nu 
som tidligere opfyldes, ligesom heller ikke Generalens Anmodninger om at 
faae vel armerede, hurtiggaaende Skibe til Disposition for Kystforsvaret. 
Til Afløsning af Kanonbaaden Willemoés (sammenhold pag. 56), der 
d. 14. skulde afgaa til Hørup Hav, var d. 10. Marts ankommen 
Dampkanonbaaden Hauch, ført af Marinelieutenant P. U. B r u u n  og 
armeret med en 18 Pd.’s rifl. Kanon, med 3 Kanonchalouper (Nr. 16, 
17 og 20) paa Slæb til Stationering i Farvandet mellem Fredericia og 
Stendrup.

Natten til d. 14. førtes den ene Kanonchaloup til sin Station i 
Fænø Sund ved Øens nordøstlige Kyst, og da Eskadrechefen, Orlogs- 
kapitain M u x o l l ,  som ikke kunde forlade Als, overdrog til 3. 
Division i Forbindelse med Lieutenant B r u u n  at træffe de maritime 
Dispositioner for Kystbevogtningen og Fredericias Forsvar, afgaves 
efter Major B r u h n s  Anmodning d. 16. Aften endnu en Kanonchaloup 
til Fænø Sund med Station bag Nordøstpynten af Fønsskov til Iagt
tagelse af Gamborg Fjord og af Indløbet mellem Fænø og Fønsskov. 
Besætningen indkvarteredes paa Fænø, paa Fønsskov og i Fredericia 
tæ t ved Havnen.

Som Rekognosceringsfartøi ankom d. 18. Marts Skruekanonbaaden 
Schrødersee, der anvendtes til Rekognoscering af Kysterne omkring 
Veile Fjord. D. 19. Marts ankom endnu en Kanonchaloup fra Kjøben- 
havn til Fænø Sund og stationeredes i Føns Vig S. V. for Sparre
torn; men ifølge 3. Divisions Ordre afgik den Natten til d. 21. Marts til 
Fredericia, saa at Flotillen her bestod af Schrødersee, Hauch og 2 
Kanonchalouper, Alt underlagt Kommandantskabet, medens de 2 Cha- 
louper ved Fænø sorterede under 3. Division.

F ra samtlige Fartøier patrouilleredes; paalidelige civile Folk leiedes 
til at patrouillere langs Fyens Kyst blandt Andet for at forhindre 
Desertioner af det sydslesvigske Mandskab. E t Signalsystem eta
bleredes paa Fønsskov—Fænø og efterhaanden videre Nord paa for 
at melde om fjendtlige Batterianlæg.

A f T r a n s p o r t m a t e r i e l  (se pag. 54)fandtes i Fredericia 3 mindre 
Dampskibe med 6  Jerntransportbaade. Men d. 12. Marts maatte General 
L u n  ding,  som tidligere omtalt, afgive 2 Dampskibe med 2 Transport- 
baade til Limfjorden for at anvendesved 4. Divisions Overførsel; efter-
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at de havde udført deres Hverv, sendte General H e g e  r m a n  n det ene 
Dampskib tilbage, men beholdt det andet og de to Transportbaade 
indtil d. 18. April, I  Erstatning erholdt dog General Lunding d. 21. 
Marts et mindre Dampskib.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  arbeidede Cerneringstropperne paa Be
fæstning af deres Stillinger; Spang Aa opstemmedes. D. 11. Marts 
søgte Fjenden ved en Rekognoscering at komme til Kjendskab 
om Styrken af Fæstningens Garnison samt om Befæstningsanlægene 
paa den fyenske Kyst. Ved denne Ledighed traadte vore ved 
Kongebroen placerede 4 Kanoner af 6 . Batteri en kort Tid i 
Virksomhed.

Fra begge Sider patrouilleredes jevnlig mod Stovstrup, Stovstrup 
Skove og Sanddalshus. I Fredericia havde man en sikker Følelse af, 
at den herskende Ro ikke vilde blive af lang Varighed; Meldinger, 
der indløbe fra forskjellige Sider, tydede paa, at Fjenden sammendrog 
Tropper og Skyts, og i Virkeligheden begyndte d. 14. Marts en Række 
Rekognosceringer, der førte til det en Uges Tid efter foretagne Bom
bardement.

D. 14. Marts rekognoscerede Fjenden Fæstningens Nordfront med 
to stærke Kolonner, en over Havreballe Pas og Stovstrup, en over 
Bredstrup og Egum. General L u n d i n g  telegraferede Kl. 1025 For
middag til Overkommandoen og Krigsministeriet:

„Fjenden er nu Kl. 10 Formiddag i Frem rykning mod Fæst
ningens nordre Del; han er passeret den Dal, som strækker sig fra 
Oversvømmelsen mod Vest.

Jeg  staar aldeles uden Reserve.
Lunding .u

Kampen indskrænkede sig dog til en Skydefægtning paa langt 
Hold med vore Forposter, hvornæst Fjenden atter trak sig tilbage. 
Paa vor Side blev en Menig af 9. Regiment dødelig saaret.

Resultatet af Rekognosceringen paa fjendtlig Side var ifølge 
General v. d. Mi t l be s  Indberetning, at den forskandsede Leirs Anlæg 
og Armering endnu var ufuldendt, og at Leiren ikke kunde modstaa 
et voldsomt A ngreb; men at det paa den andenSide ikke var gjørligt 
at sætte sig fast i den, saafremt man ikke umiddelbart efter dens 
Erobring kunde skride til en formelig Beleiring af Fæstningen.

D. 15. og 16. forløbe roligt; men Efterretningen om, at en stærk 
fjendtlig Styrke af alle Vaaben passerede Horsens Syd paa for efter 
Sigende at anvendes mod Fredericia, (Se II. Korps’s Bevægelser 13.— 
16. Marts) og indkomne Meldinger, der tydede paa, at Fjenden stod i

15
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Begreb med at skyde Cerneringsiinien frem foran vor høire Fløi, lode 
formode, at et Foretagende mod Fredericia forestod.

I Virkeligheden gav Feltmarskal W r a n g e l  d. 16. Marts, efterat
II. Korps var trukken ned til Omegnen af Veile, Befaling til en 
snevrere Cernering af Fredericia, kombineret med en Beskydning 
af Fæstningen og efter Omstændighederne med et voldsomt Angreb 
paa den forskandsede Leir; Tanken var at binde Fæstningens 
Garnison for derved at umuliggjøre Afsendelsen af Tropper til Als.
III. Korps med 2 Brigader og Korpsartillerireserven af II. Korps 
skulde d. 19. Marts Kl. 12 Middag have indtaget følgende Stillinger:

En østerrigsk Brigade (med 12 8  Pd.’s Kanoner og de disponible 
Ingenieurtropper) paa høire Fløi V. for Sønderby Gaard, Forposter 
i Linien Erisø—Kobbelgaard; tilvenstre for og i Tilslutning til 
denne den ene Gardebrigade (med 12 riflede 6  Pd.’s Kanoner) ved 
Hofmandsminde, Forposter langs den foranliggende Sænkning ind
til Veien Veilby—Fredericia; atter tilvenstre herfor den anden 
Gardebrigade med 2 Batterier, Forposter indtil Kirstinebjerg Skov. 
Som Reserve skulde den endnu til Raadighed staaende østerrigske 
Brigade indtage en Beredskabsstilling V. for Bredstrup Passet, medens 
Passet ved Gudsø skulde besættes med 2 Gardegrenaderkompagnier 
fra Kolding.

Efterat passende Batteristandpladser vare udsøgte, skulde Trop
perne d. 19. lægges i Kvarter bag Forpostlinien og de nødvendige 
Placementer anlægges Natten til d. 20. — D. 20. Marts skulde Artilleriet 
før Daggry være i de betegnede Stillinger og Skydningen begynde.

Disse Befalinger vare allerede udgivne d. 16. Aften, da der til de 
Allieredes Overkommando indløb Efterretning om, at der fra Als 
havde fundet en livlig Kommunikation tilsøs Sted til Fredericia. Da 
man derfor mente at maatte være forberedt paa et større Udfald fra 
Fredericia, fik Korpserne d. 17. Kontreordre og skulde nu rette al 
K raft paa at fuldstændiggjøre Befæstningen af Elbo Dal Afsnittet. De 
to østerrigske Brigader lagdes saaledes, at de eventuelt kunde tjene 
Garden ved Bredstrup som Reserve. En Forespørgsel fra General 
G a b l e n z  om, hvorvidt Horsens maatte opgives, besvaredes derhen, 
at politiske Hensyn paabøde Byens foreløbige Besættelse.

D. 17. lod General v. d. M u l b e  foretage en ny Rekognoscering 
af den forskandsede Leir dels for at lære Terrainet nærmere at kjende, 
dels for at udsøge passende Standpladser for Batterierne.

En Kolonne rykkede fra Havreballe Pas mod Sønderby Gaard 
og Stovstrup, en anden stilledes i Beredskab ved Egum, men

Forholdene jma 
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17. Marts. F jen 
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paauy den for
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fik senere Befaling til at rykke frem mod Fredericia, og en tredie 
gik over Egum til Veilby og derfra til Kirstinebjerg Skov, hvorfra et 
Kompagni udsendtes til Kirstinebjerg. Kolonnernes Styrke var 1—2 
Batailloner, Va—1 Batteri samt 1 Deling Kavaleri. Omtrent Kl. 10 
Formiddag overskred Fjenden Slugten N. 0 . for Stovstrup.

Vore Forposter (20. Reg.’s 8 . Komp.) holdt deres Standpladser 
ved Slugten, indtil Fjenden med Overmagt gik over denne og lod sit 
Artilleri kjøre op. K ort efter Middag gik dog Fjenden tilbage, hvor- 
paa vore Forposter atter indtoge deres sædvanlige Stilling. De nord
lige Værker i den befæstede Leir beskøde fjendtlige Tropper ved K ir
stinebjerg, hvorved Gaarden kom i Brand.

Ud paa Eftermiddagen foretog en mindre Styrke af 14. Regiment 
en Rekognoscering ffa Leirens Nordfront, hvorved man fik Sikkerhed 
for, at Terrainet atter var frit for Fjender indtil Veilby.

Fjenden fik paa denne Dag 1 Mand saaret. Vort Tab var 1 død 
og 4 saarede Menige, alle af 20. Regiment, samt 3 fangne Menige af
14. Regiment.

Om Aftenen meldte General v. d. Mi i lbe,  tildels afvigende fra 
hans d. 14. Marts indgivne Beretning, at Armeringen af de nordlige 
Værker i den forskandsede Leir utvivlsomt, af de vestlige Værker 
sandsynligvis var fuldendt, hvorimod der endnu arbeidedes paa For
bindelseslinier mellem de enkelte Værker; fremdeles, at ifølge Udsagn 
af Fanger laa kun 14. Regiment i Leiren, og at ingen Forstærkning 
var ankommen til Fæstningen. Dennes Garnison ansloges vedvarende 
til 8  Regimenter.

De forskjellige Rekognosceringer mod den forskandsede Leir 
foranledigede General L u n  d in  g til at forstærke dens Besætning (14. 
Regiment) med 2 Batailloner, der toges fra det nordre Afsnit, der til 
Gjengjæld forstærkedes med 1 Bataillon fra det vestre Afsnit; ved 
Alarmering var der saaledes herefter 7 Batailloner i det nordre Af
snit, hvoraf 4 i den befæstede Leir, 3 Batailloner i det vestre Afsnit 
og endelig som Hovedreserve 13. Regiment.

General L u n  d i n g  vilde gjøre et sidste Forsøg paa hos Over
kommandoen at opnaa, hvad der manglede i Fæstningens Besætning 
og Forsyning, og afsendte d. 17. Marts sin Stabschef, Oberstlieutenant 
R e i c h ,  til Sønderborg. Dagen før dennes Ankomst havde imidlertid 
Kampen ved Dybbøl d. 17. Marts fundet Sted, og under den forhaanden- 
værende Situation opnaaedes Intet for Fæstu ingen.
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B. Begivenhederne i Sundeved og paa Als.
I. Fra 11.—22. Februar.

F o r s v a r e t s  O r d n i n g  i S u n d e v e d  og p a a  Als.

Som tidligere anført, stod der for Overkommandoen strax efter 
Ankomsten til Sundeved talrige og vanskelige Opgaver at løse. De 
udmattede Tropper maattefor at skaffes Ly indkvarteres i meget sammen
trængte Kantonnementer; Trainet var ved Ankomsten til Sønderborg 
sammenblandet, og Forpleiningen under de uforudsete Forhold mangel
fuld. Det gjaldt om at tilveiebringe Orden i en Mængde forskjellige 
Forhold og om at søge talrige tilstedeværende Mangler afhjulpne.

Hovedopmærksomheden maatte dog rettes paa den forsømte Til
stand, hvori Dybbølstillingen henlaa, medens Angrebet af en over
legen Fjende stod for Døren.

Finantsielle Hensyn havde bevirket, at der i 1862—63 kun var 
blevet gjort overmaade lidt for at fuldstændiggjøre de i 1861 paa be
gyndte Befæstningsar beider*), og først d. 29. December 1863 var derfra 
Krigsministeriet udgaaet Befaling til at sætte Dybbølstillingen i For
svarsstand; men i den korte Tid, og navnlig fordi al Kraft maatte 
rettes paa Danne virkestillingen, var der kun blevet udrettet meget 
lidt ved Dybbølstillingen inden Krigens Udbrud. Selve Værkerne 
vare vel i det Væsentlige fuldførte; men deres Forsyning med Storm
pæle og Palissader i Gravene, med Rullebroer og Magasiner af for- 
skjellig A rt var kun tildels udført; i flere af Værkerne, hvor Palissa- 
dering manglede, saaledes i II, IV og X, var Eskarpen ingen passiv 
Hindring; Skandserne V og V II manglede Krudtmagasiner, Værkerne 
nærmest Broagerland manglede Skytsblenderinger o. s. v.

F o r a n  S t i l l i n g e n  vare ingensomhelst Sløifninger eller Rydninger 
foretagne; m e l l e m  V æ r k e r n e  skulde anlægges Løbegrave ogPlace- 
menter for Feltskyts; b ag  S t i l l i n g e n  manglede Barakker for det 
Mandskab, der maatte holdes i Beredskab til Stillingens Forsvar; 
Kolonneveie vare ikke anlagte. Brohovederne havde ingen passiv 
Styrke, Profilet var svagt, Graven uden Palissadering; foran dem 
manglede Hegnsløifninger, mellem dem Anlæg af Løbegrave m. m. 
En ny Bro var bygget c. 200 Alen N. for den permanente ; Anlæget af en 
Trækfærge mellem det søndre Brohoved og Slotspynten var paabegyndt.

) beskrivelse af Dybbølstillingen og Angivelse af de 
Forskandsningsarbeider se 1. Del pag. 86—88.

18(51, 62 og 63 udførte
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Hverken Brohovederne eller Batterierne paa Als vare armerede; 
de sidstnævnte manglede Krudtmagasiner. Opførelsen af Vagthytter 
for Besætningen var kun paabegyndt. Om Anlæg af flere Batterier 
paa Als end de tidligere nævnte (Mølle-, Kirke- og Flankebatteriet*) 
skulde der først forhandles mellem Ingenieurkommandoen og Ar
tilleriet. Den virksomste Del af Forsvaret i det indre Rum, nemlig 
Beskydningen med de svære Kanoner fra Brohovedet og Batterierne 
paa Als, manglede saaledes omtrent ganske; en overlegen og deter
mineret Modstander vilde muligen gjøre Forsøg paa at gjennembryde 
Stillingen, og det var et Spørgsmaal, om det vilde lykkes at kaste 
ham tilbage.

Artillerikommandoen i Dybbølstillingen var i Begyndelsen af 
Januar overtaget af Major L u n d  dah i ,  der kun havde sparsomme 
Kræfter til sin Raadighed, men hvem det dog var lykkedes at 
faae de 10 Skandser armerede med det for dem bestemte svære Skyts 
og at tilveiebringe en sparsom, men efter Omstændighederne tilstrække
lig Ammunitionsforsyning.

Skandsernes Armering, saaledes som den forefandtes d. 7. Fe
bruar, findes anført i Bilag 7**). Der var ifølge denne Oversigt op
rindelig i Skandserne ialt 84 Kanoner, hvoraf de 36 vare monterede 
i høie Affutager, de 48 i lave; men af disse sidste skøde kun de 23, 
der skulde tjene til Flankering, og hvis Skudretning følgelig var 
nøiagtig bestemt, gjennem Skydeskaar; Resten (25) var placeret paa 
Bænke, og den største Del af dem var bestemt til at skyde bagud***).

Der var ialt 56 frontale Piecer; Resten (28) var bestemt til F lan
kering af Nabo værkerne og til Beskydning af det bagved liggende Ter- 
rain. Efterhaanden forandredes dog Armeringen, og der udtrans
porteredes særlig et ikke ringe Antal riflet Skyts til Skandserne. 
Disse (V og Y II undtagne) havde Krudtmagasiner af Beton, anlagte 
i Traverser, vinkelrette paa Ildlinien. 1 Y og Y II toges strax fat paa 
Anlæget af Krudtmagasiner; Ammunition til disse Skandser opbevaredes 
midlertidig i Yoldkasser i Naboskandsernes Krudtmagasiner.

De lukkede Skandser havde Blokhuse af svært Tømmer, men 
uden Jorddække paa Taget. Blokhusene vare ikke beregnede paa en 
Beskydning af Beleiringsskyts; deres Tilstedeværelse i Skandserne 
blev under den Karakter, Angrebet efterhaanden antog, meget uheldig.

*) Se 1. Del pag. 88.
**) Bilag 7 angiver Skandsernes Armering d. 7. Februar.

***) Bilag 8 angiver Skudretningen for Skytset i Skandserne og giver en Skizze af disses
indre Rum.

Dybbølstillii igem
A rm eiing .



118

Under Major L u n d d a h l s  Sygdomsforfald overtoges Artilleri
kommandoen i Dybbølstillingen d. 10. Februar af Oberst Vah l ,  der 
tillige fungerede som Kommandant for samtlige Skandser. D. 20. 
Februar skete dog atter Forandring; Oberst Y a h 1 overtog Stil
lingen som høistkommanderende Artilleriofficer ved den aktive Armee, 
medens Artillerikommandoen i Dybbølstillingen d. 21. overtoges af Oberst- 
lieutenant H a x t l i a u s e n  med Major d e  J o n q u i é r e s  som Stabschef.

Den i Sundeved og paa Als indrykkede Troppestyrke var (bort
set fra 3. Division, der efterhaanden overførtes til Fredericia) følgende: 
Hovedkvarteret*).

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

Ingenieurkommandoen ved den aktive Armee:
1., 3., 5. Ingenieurkompagni, Brokompagniet, Ingenieurparken.

1. Division:
1 . Brigade (2. og 22 Reg.)
2. — (3. og 18. Reg.)
3. — (16. og 17. Reg.)
1. Divisions Kavalerikommando:

4. Dr. Reg.’s 2. Halvreg.
1. Divisions Artillerikommando:

2. og 10. Batt.
2. Division:

4. Brigade (4. og 6 . Reg.)
5. — (12. Reg.)
6 . — (5. og 10. Reg.)
2. Divisions Kavalerikommando:

Garde-Hus-Reg.’s 1. Halvreg.
2. Divisions Artillerikommando:

7. og 9. Batt.
I n f a n t e r i r e s e r v e n :

8 . og 15. Reg.
K o m m a n d a n t s k a b e t  p a a  A ls.

*) Til Hovedkvarteret er henregnet foruden Ordonuantskorpset ogsaa Krigstelegrafen 
og Armeens Topografer

Styrken  i Sunde
ved ofr paa Als.
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3. Kavaleribrigades Stab*).
Ialt var der saaledes 13 Infanteriregimenter A f disse afgaves et 

Regiment (4.) med Stabskvarter i Kjær til fast Bevogtningstjeneste ved 
den Del af Als Sund, som ikke var dækket af Forpoststillingen i Sun
deved. Af de resterende 12 Regimenter afgaves d. 10. Februar kun 
2 Regimenter til Tjeneste i Sundeved**) men fra d. 11. 3 Regi
menter med 2 Eskadroner og 2 Kanoner***); i Sønderborg holdtes 
2 Regimenter i Beredskab f).

De tre Regimenter Infanteri anvendtes :
a) 1 R e g i m e n t  t i l  F e l t v a g t e r  og P i k e t t e r .
F e l t v a g t e r n e  stilledes f f ) :

P a a  l i ø i r e  F l ø i :
Nr. 1 ved Ravnskobbel med en fremskudt Post ved Sandbjerg Mølle.
Nr. 2 paa Aabenraa Yei ud for Ragebøl Skovs sydlige Udkant.
Nr. 3 N. V. for Stenderup Mose.
Nr. 4 i Terrainet mellem Stenderup Skov og Stenderup Mose.
Vedetterne stode Nord om Ravnskobbel over Ragebøl Skov og 

Tørvemosegaard og videre i sydlig Retning, ikke langt 0 . for Sten
derup, til Veien fra denne By til Dybbøl Kirke.
P a a  v e n s t r e  F l ø i :

Nr. 1 og 2 i Stenderup Skovs vestlige Del
Nr. 3 ved den nordligste Østerskovgaard.

Nr. 4 
Nr. 5 Bøffelkobbels vestlige Del.

Nr. 6  ved Stenbæk.
Vedetterne stode Vest om Stenderup Skov og Østerskovgaarde 

samt i en Bue Syd om Bøffelkobbel til Vemmingbund.
P i k e t t e r n e  stilledes:

P a a  h ø i r e  F l ø i :
Ved Lillemølle V2 Kompagni (af det Kompagni, der havde Felt

vagten paa yderste høire Fløi).

*) Chefen for 3. Kavaleribrigade, Generalmajor Marcher, var d. 4. Februar afgaaet 
fra Kjøbenhavn til den aktive Armee; men samtlige Brigaden underlagte Afdelinger 
vare og forbleve fremdeles splittede som underlagte Divisionerne.

* * i  Sammenhold 1. Del pag. 310—311.
***) Fra d. 15. afgaves 4 Kanoner, fra d. 19. kun 1 Eskadron, 

t)  Turnus for Stillingens Besættelse efter Afløsningen d. 11. Form. og indtil d. 21. 
Februar se Bilag 9.

t f )  Se Kaart over Sundeved i '/as000. Mindre Forandringer i Forpoststillingen træffes 
paa de enkelte Dage. Nogen bestemt Ordre for Feltvagternes Standpladser
foreligger ikke.

Ordningen af 
Tjenesten i 
Sundeved.
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Ved Ragebøl Kro 1 Kompagni.
P a a  v e n s t r e  F l ø i :

Ved Dybbøllund 1 Kompagni.
Ved Chausseen N. for Dybbøllund 2 Kompagnier.

b) 1 R e g i m e n t  t i l  H o v e d p o s t  med
1 Bataillon ved Dybbøl Kirke,
1 Bataillon i Dybbøl By.

c) 1 R e g i m e n t  t i l  S k a n d s e b e s æ t n i n g  og i R e s e r v e  b a g
S k a n d s e r n e  med en Bataillon til hver af disse Tjenester.
De to Kanoner stilledes 0 . for GI. Frydendal ved Flensborg 

Chausseen; 2 Kanoner, der tilgik d. 15., stilledes ved Stengaard ved 
Aabenraa Veien, hvorfra de i Tilfælde af fjendtligt Angreb skulde 
rykke frem til Pythuse. Eskadronen var Piket bag Skandserne og be
nyttedes iøvrigt til Ordonnants- og Patrouilletjeneste.

Fra Sønderborg udsattes en mindre Vagt paa Sundeved-Siden 
med en fremskudt Post paa Chausseen. 1 Tilfælde af Alarmering 
skulde Brohovederne strax besættes, hvert med 1 Kompagni fra 
Sønderborg.

Regimenterne forbleve 3X24 Timer i Sundeved og skiftede i 
Tjenesten som Feltvagt eller Piket, som Hovedposts og i Skandserne. 
Afløsning skete Kl. 10 Formiddag; Eskadronerne afløstes hveranden 
Dag, Kanonerne hver Dag. Brigadestabskvarteret i Sundeved flyttedes d.
16. fra Dybbøl Mølle til Langbrogaard tæt V. for Brohovederne. 
Den hele i Sundeved værende Styrke underlagdes den der tilstede
værende ældste Troppekommandør.

Forpostkommandøren (Ritmester H. C a s t e n s c h i o l d  af 6 . Dra
gonregiment) førte Kommandoen over Feltvagter og Piketter, indtil 
det Regiment, som var paa Hovedpost, optog Fægtningen; dog kunde 
han disponere over den ved Dybbøl Kirke staaende Bataillon af Hoved
posten. Forpostkommandørens Kvarter blev fra d. 16. Dybbøl Mølle.

For høire Fløis Vedkommende bød Terrainet og Lokaliteterne 
mellem Ragebøl og Skandserne kun faa Støttepunkter. Paa venstre 
Fløi vare Forholdene gunstigere; den første Fægtningsstilling skulde 
indtages i Udkanten af Stenderup Skov og Bøffelkobbel, den anden paa 
Høidedraget fra Dybbøl over Avnbjerg til Vemmingbund, saaledes at 
Feltvagterne 1  og 2 skulde trække sig tilbage mod Dybbøl, Felt
vagterne 8 , 4, 5, og 6  mod Avnbjerg og Terrainet S. herfor. Ba- 
taillonskommandøren, som opholdt sig ved Pikettet ved Flensborg 
Chaussee, skulde føre Kommandoen over venstre Fløi og lede den i 
Tilfælde af A ngreb; Forbindelse med høire Fløi skulde holdes.
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Naar de to forreste Regimenter vare trængte tilbage, skulde de 
besætte de mellem Skandserne iøvrigt endnu under Arbeide værende 
Løbegrave. Det tredie Regiment afgav, som foran omtalt, en Bataillon 
til Besætning i Skandserne ; III, Y og Y II fik ingen Infanteribesætning.

En Instrux for Besættelsen og Forsvaret af de lukkede Skandser 
udgaves under 19. Februar*).

For hurtigt at have Artilleriet paa rede Haand og dog samtidig 
skaane Batteriernes Bespænding bestemtes det d. 12., at de Divisionerne 
tildelte Batteriers samt 4. Batteris Materiel skulde parkere i eller tæt 
ved Sønderborg, 13. Batteris i Nærheden af Flankebatteriet ved Baads- 
ager. Konstablerne skulde i Tilfælde af Alarmering befordres paa 
Vogne fra Kantonnementet til Parkpladserne.

For at forstærke Artilleriet i Dybbølstillingen befaledes d. 18. 
Anlæg af Placementer paa følgende Steder, særlig valgte for at faae 
det foran Skandserne liggende ubestrøgne Terrain beskudt:
I Forbindelseslinien mellem I  og II  for 2 Kanoner,

-  -  I I  og I I I  - 4 — ,
-  — V III og IX  - 4 — ,

paa nordre Side af Chausseen for 4 Kanoner.
De tre førstnævnte Placementer skulde besættes af 13. Batteri 

som fast Besætning, det andet dog kun med 2 Kanoner; de øvrige 
Piecer skulde afgives af Divisionsbatterierne, der altsaa i Tilfælde af 
Angreb skulde besætte det fjerde Placement helt, det andet med 2 
Kanoner. Til 13. Batteris Betjeningsmandskab befaledes H ytter op
førte bag Placementerne.

For at Skandserne og Krigsskibene med Sikkerhed kunde faae 
at vide, naar de kunde aabne deres Ild uden Fare for foranværende 
Afdelinger, skulde Afdelingerne i Sundeved om Dagen markere Fæ gt
ningslinien ved Kvarterfaner, om Natten ved kulørte Lygter.

Fraregnet den i Sundeved staaende Stju’ke laa hele den øvrige 
Styrke i Kantonnement paa Als**).

Den Omstændighed, at 4. Regiment havde sin selvstændige Tjeneste, ( 
og at 5. Brigade kun bestod af 1 Regiment, bevirkede, at Overkom
mandoen d. 17. Februar indtil videre ophævede 4. Brigade, hvis 
Kommandør, Oberst H v e b e r g ,  atter overtog Kommandoen over 8 . 
Regiment; 4. Regiment underlagdes direkte 2. Division, medens 6 .

*) Instrux for Besættelsen og Forsvaret af de lukkede Skandser i Dybbølstillingen,
se Bilag 10.

**) Det d. 9. og 10. Februar indtagne Kantonnement er angivet i 1. Del pag. 309—312.
16

A nordninger  til  
l)ybl>ølstillingens 

Forsvar.

Kantonnem entet 
l>aa Als.

Forandringer  i 
O rdre de bataille.
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Styrkon i Sunde
ved o« ]>aa Als 
fra 17. Februar.

Omordning af 
K an tonnem en te t  

l»aa Als.

Regiment indlemmedes i 5. Brigade. Ligeledes fandt fra d. 16. Februar 
den tidligere omtalte Omfordeling af Feltbatterierne Sted (se pag. 12).

Styrken i Sundeved og paa Als bestod saaledes fra d. 17. Februar 
af følgende Afdelinger:
Hovedkvarteret.

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

Ingenieurkommandoen ved den aktive Armee:
1., 3. og 5. Ingenieurkompagni, Brokompagniet, Ingenieur- 

p arken.
1. Division:

1. B r i g a d e  ( 2. og 22. Rog.).
2 . do. (3 .  — 18. do. ).
3. do. (16. — 17. do. ).
1. Divisions Kavalerikommando:

4. Dr. Reg.’s 2. Halvreg.
1. Divisions Artillerikommando:

2. og 10. Batteri.
2. Division:

4. Regiment.
5. B r i g a d e  (6 . og 12. Reg.).
6 . do. (5. — 10. do.).
2. Divisions Kavalerikommando:

Garde-Hus. Reg.’s 1. Halvreg.
2. Divisions Artillerikommando:

8 . og 9. Batteri.
I n f a n t e r i r e s e r v e n :  8 . og 15. Reg.
K o m m a n d a n t s k a b e t  p a a  Als
3. Kavaleribrigades Stab (sammenhold pag. 119 Anm,).
De Mangler, som ved Troppernes Ankomst til Als havde været 

tilstede med Hensyn til Forpleiningen, vare i Midten af Maaneden 
for Størstedelen afhjulpne, ligesom den Uregelmæssighed ved Trainet, 
som skyldtes Forstyrrelser under Retraiten, var bleven fjernet.

Efter 3. Divisions Afgang fra Als blev det muligt at udvide de 
Afdelingerne hidtil anviste Kantonnementer, hvorfor en Omdislokation
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til d. 19. Februar befaledes. I sine Hovedtræk var Fordelingen saa- 
ledes, at 1. Division fik Kantonnement i den nordøstlige Del af Als, 
2. Division i den mellemste Del, Infanterireserven i den sydlige Del. 
Divisionernes Stabskvarterer forbleve i Sønderborg, livor tillige Over
kommandoen, Fæstningsartilleriet og Ingenieurtropperne havde Kvarter. 
Afdelingerne beholdt de dem tildelte Landkantonnementer som faste
Kantonnementer. Fra Kantonnementet maatte ikke medføres mere 
Train end absolut nødvendigt.

Til Forposttjenesten ved Als Sund afgav 4. Regiment daglig 1 
Kompagni*) og stillede om Natten 1 Kompagni færdigt til Udryk
ning i de nordligste Gaarde af Kjær By. 2 Kompagnier, spredte 
over en større Strækning, vare imidlertid en meget ringe Styrke, 
hvis Fjenden forsøgte Landgang; der befaledes derfor Opførelsen af 
en Barakkeleir foreløbig til 1  Bataillon paa et dækket Sted ved 
Sønderborg-Rønliave Yeien S. for Kjær.

Til Forsvaret af Als Sund afgaves foruden de faste Batterier 9. 
B atteri, der d. 12. Februar forlagdes til Rønhave, og strax be
gyndte Udførelsen af 8  Indskæringer, hvert med 4 Skydeskaar, nem
lig det saakaldte Nordre Rønhave Batteri, Batteriet ved Skovfoged
huset og et Batteri ved Brinken S. for Arnkilsøre overfor Storskovens 
nordlige Udkant.

Paa Foranledning af Overkommandoen, der ønskede et Krigsskib^ 
stationeret ved Arnkilsøre**), gjorde Eskadrechefen gjældende som sin" 
Overbevisning, at et Krigsskib i Tilfælde af, at en Overgang fandt 
Sted ved Baade eller ved Broslagning, vilde blive offret enten ved 
at løbe paa Grund i Røgen eller ved at blive skudt i Sænk, og 
vilde derfor ikke gaa ind paa at afgive noget af Eskadrens Skibe 
til denne Tjeneste.

Da Anmodningen fornyedes, og da Eskadrechefen ikke mente 
paa egen Haand at turde paatage sig Ansvaret, henvendte han sig 
under 19. Februar telegrafisk til Marineministeriet for at blive nærmere 
instrueret saavel med Hensyn til selve Spørgsmaalet som med Hensyn 
til hvilket Skib der eventuelt vilde være at anvende.

„Da Forsvaret i Vemmingbundw, — telegraferede Orlogskapitain 
M u x o l l  til Ministeriet — „af Rolf Krake ikke maa opgives, er der 
ingen Sandsynlighed for, at den betimelig vil kunne komme til Arnkil 
med det omtalte Formaal, og der haves derfor intet andet Valg end

*) Se 1. Del pag. 312.
**) Fra d 14. Februar var Skruekauonbaaden Dubl stationeret ved Arnkilsøre.

F o rsv a re t  af  
Kysten  ved Als 

Suml.

Anmodning fra 
Overkommandoen 
om Stationering af 
et Krigsskib ved 

ArnkilsOre.
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Pantserskonnerten Absalon, som er her tilstede; men da jeg ikke 
tør paatage mig Ansvaret for Skibets Tab, der forekommer mig vist, 
maa jeg udbede mig Ministeriets Ordre, om jeg maa beordre Absalon 
til den Tjeneste, Overkommandoen fordrer af dette Skib, eller Rolf 
Krake, ifald den saa tidligt kan forlade Stillingen i Vemmingbund, at 
den kan naae til Arnkil østen om Als i rette Tid“.

Ministeriet erklærede sig under 2 1 . Februar enigt med Eskadre- 
ehefen i, at et Krigsskib, der under et eventuelt, fjendtligt Forsøg 
paa en Overgang til Als løb ind i den snevre Del af Sundet for at øde
lægge de Broer eller Baade, hvorved Overgang maatte iværksættes, 
vilde være ganske overordentligt udsat.

Da Overkommandoen imidlertid antog Sagen for at være af største 
Vigtighed for Øens Forsvar, og da Ministeriet desuden mente, at Be
vidstheden om, at et Skib var stationeret med ovennævnte Formaal 
for Øie, vilde have en gunstig moralsk Virkning paa Tropperne, be
tragtede det Sagen som en absolut Nødvendighed og udtalte som 
Følge heraf i sin Skrivelse:

„Ministeriet tror ikke at burde nægte sit Samtykke, til at For
søget under indtrædende Eventualiteter bliver gjort, og skal derfor 
anmode Hr. Orlogskapitainen om at træffe de fornødne Foranstaltninger 
til Foretagendets eventuelle Udførelse og at søge selv med Risiko af 
Skibets Opoffrelse at naae det tilsigtede Maal“.

Valget afSkib til denne Tjeneste overlod Ministeriet til Eskadre- 
chefens Afgjørelse og gav kun den Anvisning, at det var ønskeligt, 
naar en Overgang antoges for nær forestaaende, at Eskadrens nylig 
ankomne Næstkommanderende, Orlogskapitain P e d e r s e n ,  tog Ophold 
i Nærheden af Arnkilsøre for at kunne vaage over, at der holdtes 
skarpt Udkig med Fjendens Foretagender, samt for at være klar til, 
naar Øieblikket kom, at tage Kommandoen.

Af Eskadrens Skibe vilde B atteriet Rolf Krake formentlig være 
i Stand til at løbe en Bro ned uden selv at lide nogen større 
Skade derved; men dette Skib var i Øieblikket ikke disponibelt, 
da det ikke kunde undværes paa sin Station udfor den sydlige 
Aabning af Als Sund. Ministeriet havde vel anbefalet, at Batteriet, 
saasnart der ikke længer havdes Brug for det S. for Sundet, blev 
stationeret ved Arnkilsøre for, naar Omstændighederne krævede det, 
at tage Position udenfor Ørets Sydvesthuk, hvorfra Sundet kunde 
bestryges et langt Stykke i n d ; men paa nærværende Tidspunkt maatte 
Valget træffes iblandt Eskadrens øvrige Skibe. Af disse ansaa Eskadre- 
chefen en af Pandserskonnerterne for at være bedst egnet. Absalon,
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der havdes ved Haanden, beordredes strax til Arnkilsøre, men kun 
midlertidigt, indtil Esbern Snare kunde komme til dets Afløsning, 
da den Høistkommanderende foretrak at overlade Opgavens Løsning 
til dette Skib. Esbern Snare, der laa paa Station udfor Kieler 
Fjord, skulde i den Anledning afløses af Geiser; men da Geiser kom 
derned, traf den ikke Pandserskonnerten, som kort forinden havde 
maattet forlade Stationen paa Grund af haard Kuling med stærk 
Frost og var søgt op mider Langeland, hvorfra den d. 20. retournerede 
til Sønderborg. Efter at have provianteret beordredes Skonnerten 
til Arnkilsøre, hvor den skulde afløse Absalon efter forinden at have 
kompleteret sin Kulbeholdning fra dette Skibs Kulkasser.

Chefen for Esbern Snare modtog, førend han forlod Sønderborg, 
følgende Instrux for Skibets eventuelle Virksomhed:

„Da det er en uafviselig Nødvendighed for Armeens Sikkerhed, 
at den fjendtlige Armee forhindres i at bane sig Vei over Als Sund, 
hvad enten ved Hjælp af Baade eller Broer, paalægges det Hr. Kapi- 
tainlieutenanten at have den skarpeste Opmærksomhed henvendt paa 
saadanne Foretagender, saavcl Dag som Nat, og naar de iværksættes, 
da med det Dem anbetroede Skib at rende saadanne Baade eller Broer 
i Sænk, selv om De derved maatte udsætte Pandserskonnerten for at 
blive ødelagt eller tabt.

Paiulsor-
skonnerten  Esbern 
Snare s ta tioneres 

ved Arnkilsøre.

De Præcautioner, De kan anvende for at sikkre Mandskabet og 
Rorgængeren for Riffelkugler, har De at fuldføre snarest muligt.“

I dette Øiemed havde Skonnerten fra Kommandoskibet foruden 
Planker og Brædder faaet udleveret 500 Stykker tomme Sække, som 
skulde fyldes med Sand eller Jord og benyttes til Dækning for dem, 
som under Affaire maatte opholde sig paa Dækket. Efterat Esbern 
Snare havde indtaget sin Station, toges der strax fat paa Arbeidet, 
saaledes at Eskadrechefen d. 27. Februar kunde indberette til Mini
steriet, „at Pandserskonnerten Esbern Snare er fuldstændig klar ved 
Arnkil til det eventuelle Angreb i Als Sunda. Reisningerne vare da 
nedtagne, og paa Dækket var der af Jernvandkasser, fyldte med 
Jord, og af Sandsække bygget en Slags Kasematte, der ydede 
Beskyttelse imod Riffelkugler. F ra dette Sted, hvorfra hele Skibet 
kunde overses, kunde den Kommanderende foretage Navigeringen, 
varsko for Styringen og Maskinens Brug, ligesom ogsaa Kanonerne 
kunde affyres derfra.

Til Sikkring af N o r d l a n d e t  paa Als befaledes det, at 2. Halv
regiment af 4. Dragonregiment, der laa i Hunslev, Egen og Stevning, 
skulde inddrage Brandsbøl, Mels, Melsmark og Hardeshøi i sit Kan-

Sikkring afNord- 
laudet jjaa A ls ,
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tonnement og sikkre sig Færgen paa sidstnævnte Sted. D. 11. be
ordredes et Detachement til Hellesøgaard; Kysten fra Hellesøgaard 
Færge til den indre Del af Sandvig skulde observeres ved Patrouiller.

Kanonbaaden Willemoés stationeredes ved Stegsvig (sammenhold 
pag. 1 1 2 ).

Da Overkommandoen allerede paa dette tidlige Tidspunkt ikke fandt 
denne Sikkring tilstrækkelig, befalede den, at der fra d. 19. Februar 
skulde henlægges en Infanteri- og Artilleristyrke til Observation og 
Forsvar af Kysten fra Sandvig til Hellesøgaard Færge. 1. Division 
lod sin nordligst kantonnerende Brigade dertil afgive 1 Bataillon, der 
med 1 Kompagni belagde Holm og Hellesøgaard og med de øvrige 
Kompagnier Broballe, Mels, Melsmark samt Hardeshøi Færgegaard; 
Reserveartilleriet afgav 1. Batteri, hvoraf 4 Kanoner lagdes i Mels, 
4 i Holm.

F o r h o l d e n e  p a a  f j e n d t l i g  S i d e ;  I. K o r p s  o v e r t a g e r  ene  
T j e n e s t e n  i S u n d e v e d ;  F j e n d e n  be  m æ g t i g  e r  s i g  B r o a g e r 

l a n d .

I. Korps alluser 
I I I .  Korps i 

Sundeved .

Paa fjendtlig Side afløste I. Korps d. 11. Februar III. Korps i 
Tjenesten i Sundeved (se pag. 10 og 16) for selvstændigt at udføre 
Operationerne mod Dybbølstillingen. Korpsets Opgave var at hindre et 
Frembrud fra vor Side og at beskæftige vor i Sundeved og paa Als 
staaende Styrke saaledes, at Troppeoverførsler til Jylland eller Fyen 
forhindredes. In tet voldsomt Angreb mod Dybbølstillingen maatte 
foretages, før dennes Skyts var bragt til Taushed, og et heldigt 
Resultat i det Hele kunde forudses.

F ra d. 12. Februar besattes Forpoststillingen som følger: 12 
Brigade fik Strækningen fra Nybøl Nor til Avnbøl, den kombinerede 
Avantgarde herfra over Ullerup til Blans, 26. Brigade Partiet om 
Ballegaard samt Bevogtningen af Kyststrækningen langs Als Fjord og 
Aabenraa Fjord indtil N. for Felsted. I anden Linie laa 25. Brigade 
ved Ladegaard, 11 Brigade ved Ringenæs, Reserveartilleriet mellem 
Ringenæs og Hønsnap, Kavaleridivisionen i Egnen om Lyksborg. 
Korpskommandoen tog Kvarter i Graasten. Optisk Telegrafering ind
rettedes mellem Graasten, Broager, Holdnæs og Skærsbjerg (Egnen 
ved Kværn) i Angel.

Mellem vor og Fjendens Forpostlinie var et aabent Rum af c. 
Vs Mils Udstrækning.
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Fjendens første Foretagende efter Indrykningen i Sundeved var 
at bemægtige sig Broagerland dels for derfra at vinde bedre Ind
sigt i vor Stilling, dels for at benytte Halvøen til Batterianlæg. 
Efterat der d. 15. og 15. var blevet anlagt 2 Batterier ved Alnor, 
hver paa 3 12 Pd.’s riflede Kanoner, overførtes 2 Batailloner af 11. 
Brigade Natten til d. 17. Februar til Egernsund. Hen ene udstillede 
Forposter fra Neismølle Øst om Skodsbøl til Teglværkerne ved Nybøl 
Nor V. for Smølled, den anden lagdes tilligemed 1 Eskadron i og 
om Egernsund. D. 17. Morgen sloges Bro over Egernsund. Forpost
tjenesten i Sundeved omordnedes saaledes, at 12. Brigade tik Stræk
ningen fra Nybøl Nor langs Rundkjær Skovs østlige Udkant til S. for 
Avnbølgaard, 26. Brigade Strækningen fra Avnbølgaard over Ullerup, 
Blans og Ballegaard til Als Fjord. I Reserve lagdes 25. Brigade og 
den kombinerede Avantgarde, førstnævnte i Bøgskov, Kiding, Yarnæs 
og Skovbøl, sidstnævnte i Sveirup, F elsted , Tumbøl og Trasbøl. 
Reserveartilleriet laa i Kollund, Hønsnap o. s. v .; Kavaleridivisionen 
(efter forskjellige Detacheringer kun 2 Eskadroner) i Vilsbæk og 
Kliplev. Ullerup, Avnbøl og Avnbølgaard indrettedes til Forsvar.

F jenden  bemæg- 
tiger sig Broager

land.

K r i g s b e g i v e n h e d e r n e  i P e r i o d e n .

Krigsbegivenhederne indskrænkede sig i den første Uges Tid til 
nogle faa og ubetydelige Sammenstød. Først Rekognosceringerne d. 
18. Februar mod vor Forpostlinies venstre Fløi, d. 20. og 21. mod dens 
høire Fløi og endelig d. 22. mod hele Forpostlinien ledede, navnlig 
første og sidstnævnte, til større Kampe.

Efterretningen om, at Fjenden d. 10. havde bemægtiget sig Færgen 
ved Egornsund*), bevirkede, at Overkommandoen anmodede Orlogs- 
kapitain M u x o l l  om næste Dag at lade Pandserskonnerten 
Absalon afgaa til Egernsund for at rekognoscere, om muligt øde
lægge Færgebaaden og overhovedet forstyrre Fjendens Foretagender 
paa dette Sted. Foretagendet lykkedes ikke ; thi da Absalon naaede 
op mod Holdnæs, blev den beskudt af ijendtligt Artilleri ved Kobbelløk, 
bestemt for et under Arbeide værende Batteri ved Holdnæs, og retour- 
nerede efter Udvexling af nogle Skud.

D. 12. Formiddag stødte en fra Egnen ved Tørvemosegaard frem

*) Sammenhold 1. Del pag. 313.

11.— 17. F e b ru a r
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18. Februar .

sendt Patrouillepaa6  Mand paa et fra Vester Sottrup kommende fjendtligt 
Kompagni og en Deling Ulaner og blev taget tilfange; en om Efter
middagen udsendt mindre Kavaleripatrouille mistede 1 Mand, der blev 
fanget.

Ogsaa d. 16. fandt et mindre Patrouillesammenstød Sted V. for 
Tørvemosegaard, hvorved 1 Menig af 16. Regiment blev saaret.

Efterretningen om, at Fjenden havde bemægtiget sig Broager
land, bevirkede, at Overkommandoen anmodede Orlogskapitain M u x o l l  
om d. 18. ved Dagens Frembrud at sende Rolf Krake til Egern
sund for at rekognoscere Forholdene og skyde den eventuelt der
værende Bro i Sænk.

Om Formiddagen aliøste 17. Regiment 8 . Regiment i Forpost- 
tjenesten, 16. Regiment besatte Hovedposterne (Batl. I. ved Dybbøl 
Kirke, Batl. II. i Dybbøl By*), 3. Regiment Skandserne. 1. Brigade 
var Reserve i Sønderborg. Oberst W ø r i s h ø f f e r  havde Kommandoen 
over den i Sundeved værende Styrke.

17. Regim ent havde ikke fuldt afløst 3. Regiment, da Forposterne 
paa venstre Fløi angrebes af overlegne, fjendtlige Kræfter.

P aa  fjendtlig Side skulde nemlig en mod denne Fløi befalet Rekog
noscering dækkes af 11. Brigade, medens 12. og 26. Brigade samtidig 
skulde demonstrere mod vor Front. Førstnævnte Brigade lod sine 
Forposter forblive ved Skodsbøl, men beordrede lidt efter Kl. 9 For
middag 2 Kompagnier at rykke frem gjennem Smøl; 2 Batailloner og 
1 Eskadron vare alt paa Marche for at forstærke Besætningen paa Bro
agerland. Netop som den sidste af disse Batailloner betraadte Broen 
over Egernsund, nærmede Rolf Krake sig,- hvorfor Bataillonen efter
lod 1 Kompagni i Egernsund til Broens Beskyttelse. Pandserbatteriet 
blev under Opseilingen omtrent Kl. 9 Formiddag beskudt af Batteriet 
ved Holdnæs**) paa en Afstand af c. 2500 Alen; det besvarede ikke 
Ilden, men stod indefter i Flensborg Fjord til udfor Egernsund, h'voj’ 
der Kl. 9lA ankredes med Spring saa vestligt i Farvandet, som
Hensynet til Batteriets Dybgaaende tillod. Skjøndt der ankredes

♦
inde paa kun 2 */2 Favne Vand, lykkedes det dog ikke at faae 
Broen aaben af den liøie fremspringende, østlige Pynt. Strax etter 
Ankringen aabnedes Ilden mod det Sted, hvor Broen antoges at 
være beliggende, og mod det fjendtlige Artilleri, som beskød Skibet,

*) 1. og 8. Kompagni, der vare paa Arbcide, indfandt sig først henimod Slutningen 
af den paa denne Dag opstaaede Kamp.

**) Batteriet var bestykket med G riflede 12 Pd.’s Kanoner.
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nemlig et riflet 12 Pd.’s Batteri ved Alnor og 2 Kanoner, som bleve 
førte fra Batteriet ved Holdnæs til Færgestedet sammesteds. Ogsaa 
det ovenomtalte Kompagni beskød Skibet med Geværkugler paa c. 800 
Alens Afstand. Batteriet maatte efter en Kanonade, som endtes Kl. 
1 0 3/4, og under hvilken det affyrede ialt 57 Skud, dampe tilbage med 
uforrettet Sag. Det ramtes af c. 100 Skud, havde 1 Officer og 2 Mand 
saarede og desuden endel Havarier paa Skrog og Reisning, dog ikke 
af større Betydning, end at det, da det Kl 1 0 3/4 stak Ankret fra sig, 
stod Fjorden ud og afgik til Sønderborg Rhed, havde Taarne, Artilleri 
og Maskiner i kampdygtig Stand*).

Denne Kanonade gav Fjenden Anledning til at lade 12. Brigade 
rykke frem. Da nemlig Prinds F r i e d r i c h  C a r l  troede, at den 
maritime Bevægelse stod i Forbindelse med en Frem rykning fra 
vor Side imod Broagerland, gav han General R o  e d e r  Ordre til vedet 
kraftigt Fremstød ad Chausseen at understøtte 11. Brigade. Mellem Kl. 9 
og 10 gik derfor de Dele af 12. Brigade (2 Batl., 1 Esk. og 1 Batt.), som 
stode i Beredskab N. 0 . for Adsbøl, frem ad Flensborg Chaussee mod 
Bøffelkobbel. Som høire Flankedækning rykkede 1 Kompagni frem 
langs Nybøl Nor, som venstre Flankedækning 4 Kompagnier og lk  
Eskadron over Stenderup og Stenderup Skov mod Bøffelkobbel. Vel 
traf man paa vor Side kun svage Forposter, og vel fik General 
Ro ed  e r  omtrent Kl. 10 V2 Meddelelse fra Prinds F r i e d r i c h  C a r  lom, 
at dersom Ilden fra Broagerland kun hidrørte fra Pantserbatteriets Kamp, 
var hans Fremrykning ikke nødvendig; men da venstre Flankedækning 
altererede havde bemægtiget sig Stenderup Skov og rykkede mod 
Hvilhøi, ansaa Generalen det for rettest at fortsætte Fremrykningen 
for at understøtte den.

Ligeoverfor det fra Syd, Vest og Nord førte fjendtlige Angreb 
trak Forposternes venstre Fløi sig efterhaanden tilbage mod Avn-

*) I en Indberetning af 20. Februar til Marineministeriet udtalte dogEskadrechefen, 
at de Batteriet paaførte Havarier vare af den Natur, at de ikke vilde kunne 
repareres ved Sønderborg paa en forsvarlig Maade, hvorfor Eskadrechefen ind
stillede, at Batteriet kaldtes til Kjøbenliavn, saasnart Forholdene tillode dets 
Fjernelse fra Krigsskuepladsen. Tilmed vare efter en paa Overreisen fra Ivjøben- 
havn til Sønderborg udført Prøveskydning begge Rapperter i det forreste Taarn 
komne i en saa betænkelig Tilstand, at de rimeligvis efter en fortsat Skydning 
snart vilde blive ubrugelige. Batteriet kom dog ikke til at reparere i Kjøben- 
havn, men maatte udbedres i Sønderborg og forblive paa Stationen dels af Hensyn 
til Fjendens Foretagender i Sundeved, dels fordi Eskadren vanskelig kunde und
være noget Skib af sin Styrke, efterat Ministeriet havde bestemt sig til at er
klære alle Havne og Indløb paa Østkysten af Slesvig og Holsten i Blokadetilstand.

17
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bjerg og Dybbøl By, dog først efterat flere af Feltvagterne, saaledes særlig 
Feltvagt Nr. 3 ved den nordligste af Østerskovgaardene under Sekond- 
lieutenant E. C. H o f f m a n n ,  understøttet af det afløste 5. Kompagni 
af 3. Regiment, samt Feltvagterne Nr. 5 og 6 , haardnakket havde søgt 
at holde deres Standpladser.

Da Stillingen over Avnbjerg var naaet, bleve 4. og 6 . Kompagni 
af Hovedposten med 2 Kanoner beordrede dertil, 7. Kompagni til 
Forsvar af Terrainet mellem Avnbjerg og Dybbøl. Til Forsvar af 
Dybbøl By med Kirke havdes derefter kun 3 Kompagnier, som optoge 
de fra Stenderup Skov tilbagegaaende Forposter.

Under Fægtningen vare flere af de i Sønderborg og paa Als 
værende Tropper bievne alarmerede*); 6 . Regiment, 8 . Batteri og 1. 
Brigade fik efterhaanden Ordre til at rykke over i Sundeved. Mellem 
Kl. 1  og 2 indfandt Kommandøren for 1. Division, General G er 1 ach,  
sig i Sundeved og erholdt da Overkommandoens Ordre til at tilbage
erobre Stenderup Skov med et Regiment i Forbindelse med 6 . Regi
ment; han udgav da følgende Disposition:

„22. Infanteriregiment forstærker Kjæden i Fronten af Skoven 
og rykker frem til Angreb, naar 6 . Infanteriregiment, som dirigeres 
over Dybbøl Kirke, har begyndt ét Angreb i Flanken. 2. Infanteri
regiment holdes imidlertid i Reserve ved Sammenstødet af Flens
borg Chaussee og Aabenraa Veienu.

Men inden denne Ordre bragtes til Udførelse, var Fægtningen 
hendøet. General R o e d e r  fandt nemlig ingen Anledning til at fort
sætte en Bevægelse, der efterhaanden vilde føre det ham underlagte 
Kommando i Kamp med overlegne Tropper fra vor Side. Mellem 
Kl. 12 og 1 afbrød han Fægtningen og tiltraadte Tilbagetoget, hvor- 
paa vore Tropper Kl. 1—2 atter indtoge den tidligere Forpoststilling; 
de fra Sønderborg og Als udrykkede Afdelinger vendte tilbage til 
Kvartererne.

Mod høire Fløi rykkede Kl. 8 V2 Formiddag 2 V2 Kompagni fra 
Avnbøl over Sottrup og 1 Kompagni fra Ullerup over Vester Snog* 
b æ k ; men det kom ikke til Fægtning. Kl. 2 V2 Eftermiddag rykkede

*) Overkommandoen havde Dagen forinden modtaget Efterretninger, der tydede paa 
et forestaaende Angreb d. 18., og havde derfor anmodet 1. og 2. Division om at 
være forberedte paa hurtig Udrykning; dog maatte Afdelingerne ikke alarmeres, 
før det var nødvendigt. Kun G. Regiment i Ulkebøl og 8. Batteri i Vollerup 
skulde fra Kl. 7 Morgen være parate til hurtig Udrykning; til samme Tid skulde 
2 Batteriers Betjeningsmandskal) og Bespænding møde i Sønderborg.
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atter 2 l/a Kompagni fra Avnbøl over Sottrup mod Kagebøl; der ud
spandt sig en kort Skydefægtning, som dog ikke medførte noget Tab.

Tabet havde paa preussisk Side været 3 Saarede; vort Tab var 
2 Officerer, 5 Underofficerer og 95 Underkorporaler og Menige*).

I Fjendens Forpostlinie skete der efter Kampen nogle For
andringer. 11. Brigade fremskød sine Forposter fra tæt N. for Smøl, i en 
Linie fra Smølled til Vemmingbund c. 1000 Alen S. for Stenbæk,
12. Brigade sine til Bakken tæt 0. for Rundkjær Skov. Broagerlands 
Besætning forstærkedes til 4 Batailloner, 1 Eskadron og 1 Batteri. 
Til Beskyttelse for Broen ved Egernsund stilledes et 6  Pd .’s Batteri 
i et V. for Møllen ved Egernsund anlagt Placement, og de 6  riflede 
12 Pd.’s Kanoner, der havde været opstillede ved Holdnæs, flyttedes 
til Sandager.

De under Kampen d. 18. gjorte Erfaringer foranledigede, at vor 
Yedetkjæde fra d. 19. blev trukket S. for Stenderup Mose; men iøvrigt 
blev den uforandret staaende over den vestlige Udkant af Stenderup 
Skov, Bøffelkobbel og Stenbæk; fremtidig skulde der foruden 2  Regi
menter i Sønderborg lægges 1 Regiment i Ulkebøl, Vollerup og Sunds
mark som Soutien for de i Sundeved staaende Tropper. Regimenterne 
skulde i 3 X  24  Timer være Reserve og i  3  X  24  Timer forrette Tjeneste 
i Sundeved, hvorefter de retournerede til deres Kantonnementer paa 
Landet.

D. 19. forløb roligt. Kun forefaldt nogen Skudvexling paa vor 
høire Fløj, foranlediget ved en af Fjenden forsøgt Rekognoscering, 
der dog maatte opgives paa Grund af Sneveir. 17. Regiment fik ved 
den Ledighed 1  Underofficer og 1 Menig saaret; Fjenden fik 1  

Menig saaret.
D. 20. foretog Fjenden en Rekognoscering mod vor høire Fløi. 

Under Ledelse af General Go eb  en  rykkede fra Vester Sottrup Kl. 1 0 3/4  

Formiddag 21/a Kompagni og 1 Deling Kavaleri frem mod vore For
poster; som høire Flankedækning fulgte 1 Kompagni over Stenderup, 
som venstre Flankedækning et kombineret Kommando over Øster Sot
trup mod Sandbjerg. 4 Kompagnier og 2 Kanoner vare efterladte 
som Reserve i Sottrup. E t tæt Snefald begunstigede en skjult Frem 
rykning. Forposterne af 2 . Regiment, som dog endnu ikke helt 
havde tilendebragt Afløsningen af 22. Regiment paa Strækningen fra 
Sandbjerg Mølle over Ragebøl Skov til Stenderup Mose, trak sig til
bage mod Stavgaarde og Ragebøl; men kort efter ophørte Fægtningen,

F orandringer  i 
vor Opstil ling i 
S u ndeved  og paa 

A ls.

19. Februar.

20. Februar.

*) Detailleret Tabsliste lindes under Bilag 11.
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navnlig da Snefaldet vedblev og forhindrede Udsigten til Skandserne. 
Den tidligere Forpoststilling indtoges paany. Preusserne mistede 3  

Mand; vort Tab var 15 Menige, heraf 4 faldne.
I  Hovedposternes Stilling (se pag. 120) gjordes den Forandring, 

at i Stedet for en Bataillon ved Dybbøl Kirke stilledes dersteds 2 
Kompagnier og ved Pythuse 2 Kompagnier.

D. 21. Eftermiddag forsøgtes atter en Rekognoscering mod vor høire 
Fløi. 2 Kompagnier og 2 Kanoner rykkede fra Ullerup over Vester 
Sottrup, 2 Kompagnier fra Avnbøl mod Stenderup, IV2 Kompagni over 
Øster Sottrup. En kort Skydefægtning opstod, der dog ikke med
førte Tab afSaarede eller Døde. Fjenden besatte fra denne Dag Sand
bjerg Mølle og den lidt sydligere liggende Gaard*).

F o r p o s t f æ g t n i n g e n  v e d  D y b b ø l  d. 22. F eb r ua r ** ) .

Primls F riedrich  
Carls Disposi

tioner  for A n
grebet.

Den 22. Februar foretog Fjenden et voldsomt Angreb mod hele 
vor Forpostlinie. Prinds F r i e d r i c h  C a r l  vilde drage Fordel af 
den mislige Situation, hvori vore Forposters venstre Fløi var kommen 
ved hans Troppers Besættelse af Broagerland. E t voldsomt Anløb mod 
Hvilhøi saavel fra Smøl som fra Nybøl og Stenderup skulde bevirke 
Tilfangetagelsen af Forpoststyrken om Bøffelkobbel; tillige vilde 
man søge at komme Skandselinien saa nær, at Indsigt i samme 
kunde erholdes, hvilket kun mangelfuldt var lykkedes under Re
kognosceringerne i de foregaaende Dage.

For Angrebet, der skulde foretages strax efter Daggry, udgaves 
følgende Disposition:

„6 . Division angriber Kl. 7 Morgen Bøffelkobbel og Stenderup 
Skov, henholdsvis fra Smøl og fra Stenderup. Divisionen forstærkes 
ved et Batteri af R eserveartilleriet; dette Batteri staar Kl. 6 V2 Morgen 
ved Skodsbøl.

Samtidig rykker Brigaden G o eb  en (26. Brigade) over Sottrup 
frem mod Ragebøl; Brigaden understøtter 6 . Divisions Angreb, og 
sender et Detachement over Sandbjerg. Brigaden S c h m i d (25. Bri
gade) følger som Reserve og staar Kl. 7 mellem Ullerup og Sottrup.

Avantgardens Afdelinger samles ved Felsted og staa Kl. 9 ved 
Fiskebæk.

*) Tabsliste for Perioden 8.—21. Februar (Fægtningerne d. 10. og 18. exel.) findes 
under Bilag 12.

**) Se omstaaende Skizze til Kampen d. 22. Februar.

21. F ebruar ,



Stiz ze til Kaxnjen. cL. 22. Februar.
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Af Kavaleriet medtages kun smaa Afdelinger til Patrouillerings- 
og Meldingstjeneste; Reserveartilleriet bliver i sine Kantonnementer, 
Forposterne i deres Opstilling.

Den kommanderende General træffes ved Broageru.
Som det ses, var der ved denne Disposition draget Omsorg 

for, at saafremt en større Fægtning skulde udvikle sig, vilde alle dis
ponible Tropper af I. Korps kunne deltage.

Dybbølstillingen var besat paa følgende Maade:
I  første Linie (Feltvagter og Piketter) stod 18. Regiment.

18. R e g .’s II. h a v d e  h ø i r e  F l ø i :
F e l t v a g t  Nr. 1, xk  4. Komp., ved Ravnskobbel m eden detacheret 

Vagt 0 . for Ragebøl Skov.
F e l t v a g t  Nr.  2 paa Aabenraa Yei Y. for Rage- ^ g j£omp 

bøl Skovs sydlige Udkant og - ^  ^yeY
F e l t v a g t  Nr.  3 i Ragebøls nordvestlige Udkant.
F e l t v a g t  Nr .  4, V2 6 . Komp., c. 800 Alen Y. for Ragebøls vest

lige Udkant.
P i k e t t e r n e  stode:

Ved Lillemølle V2 4. Komp.
Yed Ragebøl Kro 3. Komp.
Ved Ledet V2 6 . Komp.

18 R eg .’ I. h a v d e  v e n s t r e  F l ø i :
F e l t v a g t e r n e  Nr. 1 og  2 stode N. for Chausseen med Vedet

linien i Stenderup Skovs Udkant.
F e l t v a g t e r n e  Nr. 3, 4, 5 og 6 , S. for Chausseen med Vedet

linen i Udkanten af JBøffeJkobbel over Stenbæk til Vemmingbund.
2. Komp., forstærket med 2 Delinger fra Piketkompagnierne, ud

stillede de 6  Feltvagter.
P i k e t t e r n e  stode:

Ved Hvilhøi 1. og 5. Komp.
Ved Dybbøllund 7. Komp.

I anden Linie (Hovedpostlinien) stod 22. Regiment.
Ved Pythuse 1. og 2. Komp. |
Ved Dybbøl Kirke 3. og 4. Komp. } s
I Dybbøl By 22 Reg.’s II.

Af de 4 Kanoner stode 2 i et Placement ved Aabenraa Vei 
i Høide med Skandse X, i Dybbøl By 2, for i Tilfælde af Angreb 
at rykke frem til Avnbjerg.

5. Esk. af 4. Dr. Reg. (kun 75 Heste) var fordelt til P iketter og

Dybbølstillingens 
Besættelse d. 22. 

Februar .
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Hovedposter, 1 0  Dragoner i Ny Frydendal Kro til Raadighed for 
Pikettet ved Hvilhøi.

I tredie Linie stod 2 . Regiment som Skandsebesætning og i Reserve 
bag Skandserne (en Bataillon til hver af disse Tjenester).

1 Sønderborg laa 5. og 10. Regiment, i Ulkebøl, Vollerup og 
Sundsmark 6 . Regiment.

Kommandøren for 1. Brigade, Oberst L a s s o n ,  havde Komman
doen i Stillingen.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  samledes Kl. 6  Morgen Tropperne paa de 
angivne Rendezvous Pladser.

A f 12. Brigade skulde Regiment Nr. 64 fra Nybøl Mølle over 
Stenderup og Stenderup Skov rykke mod Hvilhøi, medens 1. Batail
lon af Regiment Nr. 24 med 1 Batteri og 1 Pionerkompagni skulde 
følge Chausseen og engagere vor Front.

Af 11. Brigade skulde Fusilierregiment Nr. 35, 1 Jægerbataillon, 
1 Eskadron, 1 Batteri og 1 Pionerkompagni fra Smøl rykke mod 
Hvilhøi og Bøffelkobbel. Som Reserve ved Smøl skulde Forpost- 
bataillonen forblive tilligemed endnu 1 Bataillon og 1 Eskadron; 1 
Batteri skulde stilles ved Kysten imod vore eventuelt optrædende 
Skibe.

26. Brigade skulde samles i Yester Sottrup til Fremrykning mod 
R agebøl, en venstre Flankedækning fra Blans rykke til Øster Sottrup.

25. Brigade skulde marchere til Ullerup, den kombinerede Avant
garde til Fiskebæk.

Prinds F r i e d r i c h  C a r l  opholdt sig paa en Bakke tæt N. for 
Smøl, hvorhen ogsaa K r o n p r i n d s e n a f  P r e u s s e n  og Feltmarskal 
W  r a n g  el ,  der Kl. 5 Morgen indtraf fra Haderslev, begave sig.

Kl. 6 3/ 4 tiltraadte Angrebstropperne af 11. Brigade Fremrykningen 
'gjennem Smøl mod Hvilhøi og Sydøsthjørnet af Bøffelkobbel. Natten 
var paa vor Side forløben roligt; endnu Kl. 6  Morgen meldtes der 
fuldstændig Ro ved Forposterne. Knap en Time efter trængte Fjenden 
med Voldsomhed frem fra Smøl. Det kouperede og i ringe Grad over
skuelige Terrain, det tætte Snefog, den stærke Nordøstvind, der førte 
Lyden bort, Alt bidrog til, at Fjenden paa flere Steder først opdagedes 
paa ganske nært Hold. 3. Bataillon af Fusilierregiment Nr. 35 
stormede frem mod vor Vedetkjædes venstre Fløi, kastede den og 
naaede samtidig med Posterne og Feltvagterne Nr. 5 og 6  Dyb- 
bøllund. Det her staaende Piket var ikke i Tide blevet alarmeret; 
det blev hurtigt kastet og trak sig ifølge sin Instrux mod Avnbjerg. 1 
af Flisilierbataillonens Kompagnier begyndte derpaa en Skydefægt-

PreussernesFrcm-
rykning.
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ning mod Avnbjerg, 2 besatte Veisammenstødet ved Ny Frydendal 
Kro og 1 gjorde Front mod Hvilhøi.

Samtidig rykkede 12. Brigade frem fra Vest og Nord. Vest fra 
trængte 1. Bataillon af Infanteriregiment Nr. 24 frem mod Bøffel
kobbel, Nord fra Regiment Nr. 64 frem mod vore i Udkanten af 
Stenderup Skov posterede Vedetter og Feltvagter og tvang dem til 
at trække sig tilbage mod Dybbøl. Medens 1 Kompagni af Regiment 
Nr. 64 forfulgte dem med Ilden og 1 Bataillon forblev som Reserve, 
vendte Resten ( l3/4 Bataillon) sig mod Hvilhøi.

Bøffelkobbel var saaledes hurtigt omsluttet af Fjenden. Jæger- 
bataillonen fra Smøl, der havde havt Sydøsthjørnet af Bøffelkobbel til 
Direktionspunkt, vendte sig efter at være naaet hertil mod Nord og 
drev vore i Skovens vestlige Udkant staaende Forposter i Armene paa 
den Vest fra fremtrængende Modstander. For vore i Bøffelkobbel 
staaende Feltvagter var det ufatteligt, hvorledes Fjenden paa en Gang 
kunde myldre frem fra alle Sider. De, der ikke her bleve afskaarne 
og tagne tilfange, søgte at undkomme mod Dybbøl eller at slaae sig 
igjennem, men bleve paa Veien herimod for største Delen enten skudte 
eller tagne tilfange ved at møde det fra Stenderup fremrykkende 
Regiment Nr. 64. Ved denne Leilighed faldt Kommandøren for 18. 
Regiments 2. Kompagni, Premierlieutenant F. W. B r u u n .

Ogsaa Pikettet ved Hvilhøi kom i en mislig Stilling. Det fik 
først Melding om Angrebet faa Øieblikke, før det i venstre Flanke 
var omgaaet af de føromtalte over Dybbøllund mod Chausseen frem- 
stormende, fjendtlige Tropper. P ikettet trak sig mod Hovedposten 
i Dybbøl, men passerede underveis Dele af det fra Stenderup 
kommende Regiment Nr. 64 og udsattes derved for Geværild paa 
kort Hold. Da det naaede henimod Dybbøl, stillede Kommandøren for 18. 
Reg.’s I., Major L u n d b y e ,  1. Kompagni i Terrainet mellem Dybbøl 
og Chausseen, 5. Kompagni i Terrainet fra Chausseen og over Avn
bjerg. Dragonerne ved Ny Frydendal Kro trak sig tilbage ad 
Chausseen.

Forsvaret af Avnbjerg og omliggende Teirain fortsattes i nogen 
Tid; men da den fjendtlige Skyttekjæde forstærkedes, efterhaanden som 
Dele af de over Stenderup, Nybøl og Smøl fremrykkende Angrebs
tropper samledes ved Hvilhøi, maatte Stillingen opgives. Ved For
svaret af Avnbjerg gjorde Sergent af 18. Regiments 7. Kompagni 
F r a n d s e n  sig bemærket ved sit kjække Forhold.

Hovedposterne ved Dybbøl Kirke og i Dybbøl By havde imid
lertid paa Regimentskommandørens Ordre indtaget Fægtningsstilling
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henholdsvis ved Kirken og i Byens vestre Udkant; som Reserve til
bageholdtes henholdsvis 3. samt 5. og 7. Kompagni; 6 . Kompagni sendtes 
paa Forpostkommandørens Anmodning mod Avnbjerg, men naaede 
ikke dertil, før Afgjørelsen allerede var falden paa dette Punkt.

Neppe havde Hovedposterne indtaget deres Stilling, før de kastede 
Feltvagter nærmede sig. Om en haardnakket Modstand kunde der under 
disse Omstændigheder, da Fjenden med Overmagt og fra to Sider 
rykkede mod Dybbøl, ikke være Tale. Kl. 8 V2 rømmedes Byen af 
vore Tropper, og en Stilling noget 0. for Byen indtoges. E t Forsøg fra 
Fjendens Side paa at tournere vor høire Fløi paa dette Sted blev for
hindret ved et Modangreb, udført af mindre Dele af 18. og 22. Regi
ment.

P a a  h ø i r e  F l ø i  var samtidig Ragebøl faldet i Fjendens 
Hænder. Kl. 7 Morgen var 26. Brigade med 2 Batailloner og 2 Ka
noner som Fordækning brudt op fra Vester Sottrup mod Ragebøl; en 
venstre Flankedækning paa 3 Kompagnier og 2 Kanoner fulgte under 
Oberstlieutenant v. d. G o l t z ’s Kommando fra Øster Sottrup mod Rage
bøl Skov og Terrainet Øst derfor. 25. Brigade stod i Reserve mellem 
Ullerup og Sottrup.

Ligeoverfor denne Styrke, der omfattende angreb saavel Ragebøl 
Skov som kort efter Ragebøl By, imod hvilken sidste 2 Kanoner 
bragtes til Anvendelse, trak vore Forposter sig tilbage. Feltvagterne 
Nr. 1 og 2 optoges af Piketterne ved Lillemølle og Ragebøl Kro, og 
trak sig i Forening med disse henholdsvis langs Sundet og mod Pyt
huse. Feltvagt Nr. 3 trængtes mod Syd og naaede senere Øster Dybbøl, 
Feltvagt Nr. 4 mod Skandserne; Pikettet ved Ledet trak sig mod Øster 
Dybbøl.

Hovedposten ved Pythuse var efter Tilskyndelse af Kommandøren 
for 18. Reg.’s II. ved Fægtningens Begyndelse rykket frem mod Rage
bøl Kro, men maatte paa Grund af Fjendens voldsomme Fremtrængen 
atter gaa tilbage til Pythuse, hvor den tog Stilling over Aabenraa Vei 
og henimod Als Sund; gjennem denne Opstilling trak 18. Regiments 
Forposter sig. Fjenden fortsatte Fremrykningen med 1 Bataillon af 
Regiment Nr. 15 samt 3 Kompagnier af Regiment Nr. 55 S. for Aabenraa 
Vei og med Oberstlieutenant G o l t z ’s Detachement, fulgt af stærke 
Soutiens, N. for Veien; de to Kanoner kjørte op S. 0 . for Pythuse. Hoved
posten trak sig derfor over Surløkkegaarde tilbage mod Løbegravene.

Paa dette Tidspunkt, omtrent Kl. 8 V2, indfandt Kommandøren for 
-1. Brigade, Oberst L a s s o n ,  sig og overtog Kommandoen i Sundeved. 
Den første til Armeens Overkommando indsendte Melding fra P'orpost-
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kommandøren, afsendt Kl. 8 V4 Formiddag fra Dybbøl Mølle, lød ikke 
foruroligende: „Fjenden har angrebet høire Fløi af Stillingen med 2 
Kompagnier og noget Kavaleri. Venstre Fløi er ogsaa angreben, men 
ingen Melding om Fjendens Styrke er indsendt hertilu. Situationen kom 
først efterhaanden til Oberstens Kjendskab og var i Henhold til det 
Foranstaaende følgende:

De forskjellige Støttepunkter for vor Forpostlinie vare alle i 
Fjendens Hænder: P a a  h ø i r e  F l ø i  havde Fjenden bemægtiget sig 
Ragebøl og var i Fremrykning udover Pythuse; i C e n t r u m  havde 
han ved en Fremrykning fra to Sider bemægtiget sig Dybbøl By; 
p aa  v e n s t r e  F l ø i  havde han sat sig fast paa Avnbjerg.

Oberst L a s s o n  havde haabet at kunne disponere over 22. 
Regiment, som havde Hovedposterne. Men da Obersten ankom til 
den østlige Udkant af Dybbøl, tra f han her kastede Afdelinger saavel 
af 18. som af 22. Regiment. Han befalede dem at tage Stilling 5— 
600 Alen 0 . for Dybbøl By. Kommandøren for 18. Regiment, O berstlieute- 
nant H i r s c h ,  fik Kommandoen over venstre Fløi S. for Chausseen, 
Kommandøren for 22. Regiment, Oberstlieutenant F a l k e n s k j o l d ,  
Kommandoen over hvad der kunde samles N. for Chausseen. Ilden 
var heftig fra den østlige Udkant af Dybbøl By.

Allerede paa sit R idt frem ad Chausseen havde Oberst L a s s o n  
beordret 5. Regiment, der efter Ordre var rykket paa Arbeide Kl. 
Formiddag, og som Obersten traf ved Dybbøl Mølle, til at besætte 
Løbegravslinien mellem Skandserne. De to Kanoner paa venstre FJøi 
beordrede Obersten tilbage til Placementet N. for Chausseen, da der 
ingen Anvendelse var for dem i Forterrainet. Foruden 5. Regiment 
indfandt efterhaanden ogsaa 6. og 10. Regiment sig for at afløse 1. Divi
sions Afdelinger i Sundeved. 6. Regiment indtraf Kl. 8Vs Formiddag paa 
Chausseen ved Sammenstødspunktet med Aabenraa Yei. Da Obersten 
ingen Reserve havde, beordrede han 6. Reg.’s I  frem ad Aabenraa 
Yei til Understøttelse for høire Fløi, hvorfra der hørtes en 
temmelig levende Skydning, medens 6. Reg.’s I I  erholdt Befaling 
til at rykke til Dybbøl Mølle til Understøttelse for venstre Fløi.

Af 10. Regiment, der var indtruffet ved Dybbøl Mølle Kl. 9 
Formiddag, stilledes 2 Kompagnier N. for Chausseen bag Skandsernes 
høire Fløi, Resten S. for Chausseen bag Skandsernes venstre Fløi.

Kl. 9V2 afsendte Oberst L a s s o n  Melding om Situationen til 
Overkommandoen, men inden denne Melding var modtaget, havde 
Overkommandoen alarmeret flere af de paa Als liggende Afdelinger.

18

O v erk o m m an d o en  
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delinger.
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P r in d s  F r i e d r i c h  
C ar l  b efa le r  T i l 

b ag e to g  K l.  9 
F o rm id d ag .

V ore  T ro p p e r  
ry k k e  a t t e r  frem.

Infanterireserven beordredes til i Stedet for at rykke i Kantonnement 
i Sønderborg at forblive samlet paa Alarmpladsen udenfor Byen; 1. 
Division fik Ordre til at hidkalde sin øvrige Styrke fra Als og lade 
denne opmarchere N. for Sønderborg; Mandskab ogBespænding til 
Reserveartilleriet beordredes til Parkpladsen.

Fjenden var imidlertid nu kommen Skandserne saa nær, at Ilden 
fra dem kunde begynde at spille. Prinds F r i e d r i c h  C a r l  be
falede derfor Kl. 9 Tilbagetog, hvilket af General G o e b e n  iværk
sattes under Beskydning fra Skandserne*).

Umiddelbart derefter beordrede Oberst L a s s o n  Fremrykning 
over hele Linien. Situationen i forreste Linie var da følgende:

P a a  h ø i r e  F l ø i  stode i Nærheden af Skandse X Hovedposten 
af 22. Regiment (1. og 2. Komp.) samt 8., 4. og V2 8. Kompagni af 18. 
Regiment.

I C e n t r u m  mellem Dybbøl By og Skandserne under Oberst- 
lieutenant F a l k e n s k j o l d s  Kommando befandt sig 3., 4., 5 , 7. og 8. 
Kompagni af 22. Regiment samt mindre Dele af 18 Regiment.

P a a  v e n s t r e  F l ø i  (S. for Chausseen) under Oberstlieutenant 
H i r s c h ’s Kommando stode Resterne af 5. og 7. Kompagni af 18. 
Regiment samt 6. Kompagni af 22. Regiment.

Omtrent KJ. 10 begyndte Fremrykningen i Centrum og paa venstre 
Fløi, indledet ved nogle Granatskud mod Dybbøl By fra Skandse 
V; ledsaget af Forpostkommandøren fulgte Oberst L a s s o n  Be
vægelsen til Dybbøl Kirke og afsendte herfra Kl. 103/4 følgende Melding 
til Overkommandoen:

„Hele Linien er Kl. 10 rykket frem for foreløbig at indtage 
Stillingen fra Avnbjerg foran Dybbøl Kirke, og i denne Stilling vil 
Oberst B i i l ows  Brigade overtage Forposterne. Indtil nu intet En
gagement under Fremrykningen

Høire Fløi havde ingen Ordre modtaget til Fremrykning, hvor
for Oberst L as  so n  begav sig selv derhen. Kun 6. Reg.’s I. var 
rykket frem til Pythuse; Obersten beordrede nu ogsaa Hovedposten 
af 22. Regiment frem.

En Understøttelse for Centrum og venstre Fløi skaffedes tilveie 
derved, at 2. Division beordrede 10. R e g ’s I. til Dybbøl By, 10. Reg.’s
II. til Avnbjerg.

Da alt forblev roligt, og Situationen hos Fjenden lod erkjende, 
at Fægtningen var endt for denne Dag, bleve de forskjellige Af

* )  Fra Skandserne (navnlig fra V. IX og X) blev der i det Hele gjort 54 Skud, 
fra Artilierid« lingen til høire for X Ib.
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delinger, der vare alarmerede ved Overkommandoens Foranstaltning, 
Kl. 103/4 standsede i deres Marche og beordrede til at gaa i K an
tonnement. Kl. 12 udstillede 6. Regiment Forposter i den af Oberst 
L a s s o n  indtagne Fægtningsstilling.

Tabet i Fægtningen udgjorde paa Fjendens Side 4 Officerer og 
83 Mand, paa vor Side 10 Officerer, 10 Underofficerer og 362 Under
korporaler og Menige*).

Efter Kampens Slutning indsendte Forpostkommandøren Kl. 12l/a 
Eftermiddag følgende Melding til Overkommandoen:

„I dette Øieblik bliver en Forpoststilling indtaget foran Avnbjerg, 
Dybbøl Kirke og Ragebøl til Stavgaarde. Naar denne er indtaget, 
ville Patrouiller blive fremsendte, og vil det blive forsøgt at indtage 
den tidligere Forpoststilling. Denne synes hver Dag at koste endel 
Mandskab, hvad muligvis kunde undgaas ved en tilbagetrukken 
Stillingu.

Overkommandoens Svar lød:
„Forposterne forblive i den ifølge Meldingen Kl. 1 2 7 2  indtagne: 

Stilling foran Avnbjerg, Dybbøl Kirke, Ragebøl til Stavgaard. For- 
saavidt den tidligere Forpoststilling allerede skulde være helt eller 
delvis indtaget, blive Forposterne at trække tilbage til den angivne 
Linie

Hovedposterne placeres i den østlige Del af Dybbøl By og ved 
Pythuse.

Tilgangene til Dybbøl By barikaderesu.
Som Følge af denne Befaling forblev 6. Regiment i den angivne 

Forpoststilling; 10. Regiment bestemtes til Hovedpost, 5. Regiment 
til Skandsebesætning. Foruden at trække Forposterne tilbage skjønnede 
Overkommandoen tillige Tilstedeværelsen af endnu et Regiment In 
fanteri i Sundeved for nødvendig. Det i Ulkebøl m. m. netop ind
rykkede 12. Regiment beordredes til Sundeved Y. for Brohovederne, 
hvor det underbragtes i de færdige H ytter og i de Gaarde, som laa
0. for Aabenraa Vei; 2. Regiment, som paa denne Dag afgik fra Tje
neste i Sundeved, og som havde det længst bortliggende Kantonne
ment, beordredes til foreløbig at tage Kantonnement i Ulkebøl, Sunds
mark og Vollerup.

Overkommandoen fastsatte derhos nye Direktiver for Tjenesten i] 
Sundeved.

*) Detailleret Tabsliste lindes under Bilag 13.

F o rp o s te rn e  t r æ k 
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Den nye Tjenesteorden skulde træde i Kraft ved Afløsningen af 
Forposterne (d. 23.) og lød saaledes:

„Der anvendes
1 Brigade til Forposterne og Hovedposterne,
1 Brigade til Besættelse af Skandserne og mellemliggende Løbe

grave ;
1 Brigade staar som Hovedreserve i Sønderborg.
Endvidere afgives til Forposttjenesten 1 Eskadron og 4 Kanoner.
Terrainet deles foran Skandserne ved en Linie fra Skandse VI 

til et Hus N. for Dybbøl Kirke, kaldet Ledet, i en høire og venstre 
Fløi. Den høire Fløis Feltvagter, Piketter og Hovedpost besættes af 
et Regiment, den venstre Fløis af samme Brigades andet Regiment.

Den Brigade, der besætter Skandserne, besætter høire Fløi, der 
indbefatter Skandserne VIII, IX  og X, med et Regiment, nemlig 1 
Bataillon i Skandserne og 1 Bataillon i Reserve, og venstre Fløi fra 
Skandse VI til I med det andet Regiment.

Den tredie Brigade forbliver i Sønderborg beredt til hurtig Ud
rykning i Tilfælde af Angreb. Af denne Brigade besættes Bro
hovederne, saasnart der modtages Underretning om Angreb. Kastes 
Forposterne tilbage mod Skandserne, samles de bagved disse, hvor 
Brigaden hurtigst mulig søger at samle Regimenterne for at tjene 
til Reserve, medens Brigaden fra Sønderborg anvendes til, om for
nødent gjøres, Forstærkning af Løbegravenes Besætning^.

Brigaden i Sønderborg skulde afløse Forpostbrigaden, denne afløse 
Brigaden i Skandserne, og sidstnævnte derefter rykke til Sønderborg.
1 Løbet af 6 Dage skulde de samme 3 Brigader forrette samme Tjeneste
2 Gange, hver Gang i 24 Timer. Efter den Tid rykkede Brigaderne 
tilbage til deres Kantonnementer paa Als og forbleve der ligeledes i 
6 Dage.

Til at udføre den omhandlede Tjeneste alternerende skulde be
ordres 1. Divisions og 2. Divisions Regimenter (med Undtagelse af 4.) 
samt Infanterireserven. Afløsningen skulde foregaa i Fægtningsformation.

F o r p o s t k o m m a n d ø r e n  fik Kommandoen over Feltvagter og 
Piketter og bemyndigedes til at beordre Hovedposterne til at afgive 
fornøden Understøttelse til dem; men naar Hovedposterne med hele 
deres Styrke kom i Engagement, skulde den paagjældende B r i g a d e 
k o m m a n d ø r  overtage Kommandoen.

Meldinger fra Forpostkommandøren skulde sendes til d en  D i v i 
s i o n s k o m m a n d ø r ,  h v i s  T r o p p e r  s t o d e  i S u n d e v e d .  Denne 
skulde føre Kommandoen, indtil der var beordret Tropper af den anden

K o m m au d o o iu -  
r a a d e t  fo r  de for- 
sk je l l ig e  M yndig -  

h  der.
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Division til Assistance og d e n  k o m m a n d e r e n d e  G e n e r a l  over
tog Kommandoen.

Med den nye Turnus var det uforeneligt at afgive en Afdeling 
til Bevogtning og eventuelt Forsvar af Kysten mellem Stegsvig og 
Hellesøgaard, og da denne Strækning ikke turde ligge ubevogtet, og 
Tanken om at faae 14. Regiment fra Kjøbenhavn maatte opgives (se pag. 
50), organiserede Overkommandoen et Detachement under Kapitain af 15. 
Regiment W i l d e n r a d t  til udelukkende at varetage denne Tjeneste. 
Detachementet erholdt Mandskab fra de i Øieblikket stærkeste Regi
menter og blev paa 600 Mand; det formeredes i 3 Kompagnier og 
fik 20 Kavalerister til Patrouille- og Ordonnantstjeneste. Det skulde 
forhindre fjendtlige Troppers Landgang paa Strækningen fra Hellesø
gaard Færge til Sandvig og al Samfærsel mellem denne K yst og 
Slesvigs Fastland*). E t Kompagni lagdes i Holm og Hellesø Færge- 
gaard, to Kompagnier i Bro balle, Mels med Melsgaard og Melsmark 
samt Hardeshøi Færgegaard. D. 27. afløste Detachementet den 
Bataillon, der hidtil havde besørget Kystbevogtningen. 1. Batteri i 
Holm og Mels (se pag. 126) underlagdes Detachementet.

Dampkanonbaaden Willemoés laa ved Stegsvig, Pandserskon- 
nerten Esbern Snare bag Arnkilsøre.

Strax efter Hærens Indrykning i Dybbølstillingen var Spørgs- 
maalet om en forstandig Tjenesteturnus Gjenstand for Overkomman
doens Overveielse. Overkommandoen ønskede ved stærke Forposter 
at holde Fjender i saa stor Afstand fra Stillingen, at de fortifika- 
toriske Arbeider i Ro kunde fuldføres, men vilde paa den anden 
Side ikke anvende mere Mandskab til Forposttjenesten og Skandse- 
besætning, end at der — med et langvarigt Forsvar for Øie — kunde 
gives Hæren i sin Helhed fornøden Hvile.

Den første Løsning af Spørgsmaalet, der gav som Resultat, at 1. 
Division d. 7. efterlodes i Sundeved, kunde ikke betragtes som en 
definitiv Foranstaltning. Beslutningen om at efterlade en hel Division 
var vistnok snarest dikteret ved Ønsket om under de vanskelige For
hold efter Tilbagetoget ikke at faae Sønderborg og nærmeste Omegn

*) lnstrux for Føreren af Mels Detachementet se Bilag 14.
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overfyldt af Tropper. Saasnart (d. 10.) Forholdene vare nogenlunde 
ordnede i Sønderborg og paa Als, bestemtes det, at kun 1 Brigade 
skulde besætte Sundeved, medens til Gjengjæld en stærk Reserve (2 
Brigader og 1 Batteri) skulde holdes i Beredskab i Sønderborg og 
nærmeste Omegn.

1 Brigade viste sig imidlertid strax at være for ringe en Styrke 
til baade at bestride Tjenesten i en udstrakt Forpoststilling og samtidig 
udgjøre Skandsebesætning og tjene som Reserve for Skandserne. En 
Ordning, der gav Forposterne noget større Hold og til Grjengjæld 
holdt en mindre Styrke i Beredskab i Sønderborg, maatte foretrækkes. 
Det bestemtes derfor allerede Dagen efter, at der til Sundeveds Besættelse 
frem tidig skulde afgives 3 Regimenter (foruden 2 Eskadroner og 2, 
senere 4 Kanoner), og at der i Sønderborg kun skulde holdes 2 
Regimenter i Beredskab. Den detaillerede Ordning af Tjenesten i 
Sundeved, der fastsattes d. 11. Februar, og som med mindre Modifika
tioner d. 19. og 20. bestod d. 22. Februar, er given i det Fore- 
gaaende. Ordningen havde sine Misligheder.

18. Regiment stod spredt fra Ravnskobbel over Stenderup Skov 
og Bøffelkobbel i en skarp Yinkel ned mod Yemmingbund ved Sten
bæk, altsaa over en Strækning af c. 1 Mil; Stillingen laa c. V* Mil 
foran Skandselinien og var allerede omgaaet ved Preussernes Besættelse 
af Broagerland.

Ordningen af 3 forskjellige Regimenter i 3 Linier bag hinanden 
maatte vække Betænkelighed med Hensyn til Kommandoforholdene 
og stille Spørgsmaalet om gjensidig Understøttelse noget tvivlsomt. 
Kommandøren for 18. Regiment havde ingen Kommando, da For
posterne stode under Forpostkommandøren, og kunde iøvrigt ingen 
Kommando have paa Grund af hans Regiments splittede Opstilling; 
Kommandøren for 22. Regiment kunde ligeledes paa Grund af hans 
Regiments spredte Opstilling ikke være sikker paa at øve sin Ind
flydelse paa de Punkter, hvor der netop trængtes til ham.

De to nævnte Regimenter hørte desuden til forskjellige Bri
gader.

Ved 18. Regiment varm ansigSituationensFarerklartbevidst. Saavel 
Regimentskommandøren, Oberstlieutenant H i r s  ch,  som Kommandøren 
for Regimentets Bataillon I., Major L u n d b y  e, opholdt sig med faa A f
brydelser Natten igjennem paa Chausseen; Hestene stode opstængede; 
Sikkerhedsvagter vare udstillede ved Piketterne ; dobbelte Poster vedlige
holdt den indbyrdes Forbindelse. Selv den størst mulige Paapasselighed 
og Aarvaagenhed kunde imidlertid ikke raade Bod paa Misligheden ved den
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fremskudte Forpostlinie, der, som det fra t}rdsk Side udtales, ligefrem 
indbød til at rette et afgjørende Slag imod den. Dette udførtes af et 
Armeekorps, og at Tabet paa vor Side endda ikke blev større, end 
det blev, maa betegnes som heldigt.

Overkommandoen udtalte vel i en Dagsbefaling en Dadel over 
18. Regiments Holdning paa denne Dag, men at den i Virkeligheden 
selv skjønnede Forpostarrangementet uheldigt, ses deraf, at den strax 
efter Kampen trak Forpostlinien tilbage, besatte Stillingen stærkere 
og omordnede Kommandoforholdene.

II. Fra 23. Februar— 17. Marts.
Den 23. Formiddag besattes Forpoststillingen efter den nye

Ordning.
R e g i m e n t e t  p a a  h ø i r e  F l ø i  u d s t i l l e d e :

F e l t v a g t e r :  Nr. 1 ved Randsgaard .................................... (Vs Komp.),
Nr. 2 — S tavgaarde ........................................  (Vs do.),
Nr. 3 — Ragebøl K r o ....................................  (Vs do.),
Nr. 4 — Ragebøl Byes vestre Udkan t . . .  (V2 do.),
Nr. 5 — L edet...................................................  (V* do.),

P i k e t t e r :  Nr. 1 i B a tte ru p ...............................................  (1 do.),
Nr. 2 ved Veisammenstødet S. 0. for Ragebøl (1 do.),
Nr. 3 mellem Ledet og P y th u se .................. (1 do.),
Nr. 4 S. 0 . for L e d e t .....................................  (3/4 do.),

H o v e d p o s t :  ved P y th u se ....................................................... (2 do),
Feltvagt Nr. 5 og Piket Nr. 4 dannedes af et Kompagni; iøvrigt 

udgjorde 2 Sidefeltvagter et Kompagni.
R e g i m e n t e t  p a a  v e n s t r e  F l ø i  (af  s a m m e  B r i g a d e )  u d 

s t i l l e d e :
F e l t v a g t e r :  Nr. 1 ved Dybbøl Kirke .. .......................... (V2 Komp.),

Nr. 2 — Dybbøl Skole...................................  (V2 do.),
Nr. 3 i Dybbøls sydvestlige Udkant . .. (V2 do.),
Nr. 4 ved A vnbjerg .......................................  (V2 do.),
Nr. 5 — Vem m ingbund*).............................  (V4 do.),

N y Korpostoji- 
s t i l l in " .

Feltvagten var ilotaeheret fra l’iket Nr. 2
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P i k e t t ø r :  Nr. 1 — Veisammenstødet mellem Dybbøl
Kirke og B y ........................................... (1 Komp.),

Nr. 2 0  for A vnbjerg ...................................  (3 \  do),
H o v e d p o s t :  i den østlige Udkant af Dybbøl ................(4 do.).*)

Afdelingerne i Sundeved skulde have Bajonetten paasat; For
postregimenterne aflagde inden Udrykningen deres Tornystre paa 
Sundevedsiden

Bleve Forposterne tvungne til at trække sig tilbage, skulde 
Hovedposterne udstille en Skyttelinie c. 500 Alen fra Værkerne. 
Saasnart de yderste Forposter vare komne indenfor denne Linie, 
skulde de respektive Regimentskommandører lade blæse „Lang Tone^ 
fra Aabenraa Vei og fra Chausseen til Avertissement for Artille
riet i Stillingen, at dets Ild kunde aa bnes. Ved Angreb om Dagen skulde 
denne Skyttelinie forblive udstillet til Sikkring af Skytsbesætningen mod 
Fjendens Geværild; ved Angreb om Natten og i taaget Veir skulde 
den, naar ovennævnte Avertissement var givet, trækkes tilbage til Løbe
gravene mellem Værkerne, hvorpaa Regimentskommandørerne skulde 
lade blæse „to lange Toneru.

Divisionsartilleriet afgav daglig skiftevis 4 Kanoner til Forpost
stillingen foruden 4 Kanoner, der tilligemed 13. Batteri besatte Place- 
menterne i Dybbølstillingen. 13. Batteri besatte fra d. 23. Februar 
Placementet mellem V III og IX  med 2, Placementet mellem II og III 
med 4 og Placementet mellem I og II med 2 Kanoner. I de 6 
Dage, hvor 1. Division stod i Sundeved, skulde deus to Batterier 
afløse hinanden, i de 6 Dage, i hvilke 2. Divisions Afdelinger med 
Infanterireserven stod i Sundeved, skulde 11. Batteri af Reserveartille
riet skiftevis med 8. Batteri bestride Tjenesten.

For at have den paa Als hvilende Division i større Nærhed af 
Sundeved, skulde Divisionerne fra d. 28. afløse hinanden i samme 
Kantonnement i Stedet for hver at have sit særlige Kantonnement.

Kantonnementet paa Als blev derefter følgende**):
I n f a n t e r i e t .
En Brigade i Ulkebøl (et Regiment i Ulkebøl, Vollerup m. m., 

et i Miang, Høruphav, Maibølgaard m. m.).
En Brigade (eller Infanterireserven) i Tandslet (et Regiment i

*) I denne Opstilling foretoges dog efterha anden mindre Forandringer.
**) Den i Sundeved og paa Als værende Styrke var uforandret som pag. 122 angivet; 

kun var 6. Batteri d. 24. Februar afgaaet til Fyen, 3. Ingeuieurkompagni d. 
27. Februar til Jylland.

K 'an tonno ji irn te t  
paa Als.
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Tandslet, Ertebjerg og Vertemine m. m., et i Lebøl, Skovby, Lys- 
abild m. m.).

En Brigade i Egen (et Regiment i Dynnevit, Egen, Bro m. m. 
et i Hunslev, Notmark, Asseballe m. m.).

I n g e n i e u r t r o p p e r n e  i Sønderborg.
F æ s t n i n g s a r t i l l e r i e t s  Mandskab i Sønderborg, ved Batterierne 

langs Als Sund og i Hytterne ved Dybbølskandserne. 
F e l t a r t i l l e r i e t .

K a v a l e r i e t .
2. Halvregiment af 4. Dragon regiment Tandslet, Notmark m. m.
1. Halvregiment Gardehusarer Maibøl, Skovbj^, m. m. 
Detacherede vare:

4. Regiment med 9. Batteri til Kjær Halvø.
E t Detachement paa 000 Mand med 1. Batteri til Holm, Mels og 

Broballe.

K r i g s b e g i v e n h e d e r n e  i D a g e n e  23. F e b r u a r — 4. Mar t s .

Kommandoen i Sundeved førtes fra 23. 27. Februar af General
du P l a t ,  f r a  28. Februar—4. Marts af General Vogt*) .

Krigsbegivenhederne indskrænkede sig i den nærmeste Tid efter 
Kampen d. 22. til Patrouillesammenstød. Disse forefaldt imidlertid saa 
godt som daglig og tilføiede os i denne Periode et Tab af 1 saaret 
Officer, 5 faldne, 10 saarede og 6 fangne Menige. Fjendens Tab var 
2 saarede Menige. De af Fjenden udsendte Patrouiller vare i Regelen 
stærke nok til at kunne efterlade Soutiens paa passende Punkter, Et 
større Angreb ventedes saavel d. 27. Februar som d 3. Marts, og For
beredelser bleve trufne til dets Modtagelse; men Angrebet udeblev. En- 
del Desertioner forefaldt af sydslesvigsk Mandskab af 10. og 12. Regiment.

Omhugning af Skove og Afbrænding af forskjellige foran Fronten 
liggende Lokaliteter paabegyndtes.

D. 26. løb Rolf Krake ind i Vemmingbund, navnlig for at komme

*) Bilag 15 giver Turmis for Stillingens Besættelse i Perioden 23. Februar—1G

Reserve
artilleriet.

Divisions
artilleriet.

2. Batteri Augustenborg Ladegaard m, m.,
10. do. Egen m. m.,
8. do. Yollerup og Lambjergskov.
4. do. Sundsmark m m.,

11. do. Sønderborg Ladegaard m. m.,
13. do. Hørup m. m.

Marts.
19
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F o rh o ld e n e  paa  
f jen d t l ig  Sido.

F o i  u n d r in g  i 
Forposttjc iieBtcn.

paa Spor efter fjendtlige Batterian]æg, men uden at opdage noget, 
skjøndt Batteriet var inde i det Inderste af Bugten, kun 1200 Alen 
fra Stranden.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  opløstes d. 24 Februar den kombinerede 
Avantgarde ved I. Korps, og den oprindelige Ordre de bataille gjen- 
optoges. Samtidig forandredes Troppeopstillingen. De to Infanteri
divisioner lagdes 0. for Flensborg-Aabenraa Chausseen. Af 6. Divi
sion forblev 11. Brigade i Egnen S. 0 . for Flensborg-Graasten Yeien 
og paa Broagerland, 12. Brigade lagdes N. V. for denne Vei; N. herfor
13. Division. Kavaleridivisionen lagdes Y. for Aabenraa Yeien; 3 
Eskadroner besørgede Patrouille tjeneste langs Angels Kyst.

Reserveartilleriet forblev i sine Kvarterer; et Batteri stilledes 
ved Ballegaard og Blans, og beskød d. 23. Pantserskonnerten Esbern 
Snare under dens Forbifart til Augustenborg Fjord.

D. 28. blev det, for at skaane Tropperne for unyttige Tab, be
falet, at større Foretagender mod vor Forpostlinie kun maatte ud
føres efter indhentet Samtykke.

D. 1. Marts blev Cerneringslinien fremskudt saa langt, at Sottrup 
og Nybøl Yindmølle bleve Støttepunkter i samme, og Forposterne 
bleve fremskudte, saaledes at 13. Divisions Forpostlinie d. 2. Marts 
løb fra Sandbjerg ved Als Sund over Fuglesang, S. for Øster og 
Yester Sottrup, 12. Brigades fra Stenderupgaard til Nybøl Vandmølle; om 
Natten besattes Stenderup og Nybøl hver med 1 Kompagni for at 
hindre os i at nedbrænde disse Lokaliteter. 11. Brigade udstillede 
vedvarende Forposter i Linien Yemmingbund-Smølled og udsøgte en 
Forsvarsstilling ved Smøl.

Samtlige Stillinger forstærkedes ved Feltbefæstninger. Ved 
Gammelmark paa Broagerland anlagdes Placementer for ialt 16 Stykker 
Skyts; 3. 6 Pd.’s Batteri af Artilleribrigade Nr. 3, der d. 1. Marts tildeltes
11. Brigade, placeredes* S. for Yemming for at kunne virke mod 
vore Skibe i Yemmingbund.

I  vore Forposters Placering gjordes d. 4. Marts den Forandring, at 
der paa venstre Fløi fremtidig kun skulde udstilles 4 Feltvagter, nemlig: 

Nr. 1 ved Dybbøl Kirke,
Nr. 2 i den sydlige Udkant af Dybbøl By 
Nr. 3 ved Avnbjerg, ]
Nr. 4 ved Yemmingbund J  ̂ kom pagni.
Piketterne Nr. 1 og 2 paa denne Fløi bleve hvert paa 1 Kompagni.

1 1 Kompagni;
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Den Bataillon, som besatte Skandserne paa venstre Fløi, skulde 
lade patrouillere langs Kysten ved Yemmingbund for at forhindre 
Baade i at lande ved samme.

Stabskvarteret for den Brigade, der stod paa Forpost, og for 
den Brigade, der havde Besætningen af Skandserne, blev henholdsvis 
en Gaard tæt ved Langbrogaard og Dybbøl Færgegaard.

Kun det nødvendigste Train medtoges til Sønderborg og Sunde
ved og parkerede i den Tid, det ikke brugtes, ved Barakkestaldene 
ved Sønderborg.

Forskjellige Alarmeringer havde givet Erfaring med Hensyn til 
den Hurtighed, hvori Reserverne kunde være til Raadighed. Det havde 
viist sig, at de Batailloner, der vare bestemte til at besætte Løbe
gravene, havde Liggepladser i saa stor Afstand fra disse, nemlig i 
Gaardene og i de ved Sammenstødet af Aabenraa Vei og Flensborg 
Chaussee anlagte Barakker (se Ingenieurarbeiderne i Perioden indtil 
d. 17. Marts ), at de i Tilfælde af voldsomt Angreb om Natten vanskeligt 
i rette Tid kunde naa at indtage den for dem bestemte Plads. Det 
besluttedes derfor at lade opføre Barakker til dem i umiddelbar Nær
hed af de Punkter, de i Tilfælde af Angreb skulde besætte. Der 
vilde da i Gaardene og Barakkerne ved nysnævnte Veies Sammen
stød kunne vindes Plads til endnu en Brigade, saa at den i Sunde
ved værende Division kunde faae sin hele Styrke samlet, og en af 
de fjernere liggende Brigader trækkes til Sønderborg. Efterat Barak
kerne vare opførte, udførtes den sidstnævnte Foranstaltning i Dagene
15.— 17. Marts, hvorom senere.

Indtil da skulde Besætningen til Skandser og Løbegrave hver 
Morgen Kl. 6 være indrykket i disse og forblive der til Kl. 71A For
middag, da Arbeidskommandoerne afgaves. Afdelingerne i Sønder
borg holdt Appel hver Morgen Kl. 6 og forbleve i Kvartererne parate 
til Udrykning, indtil de begave sig paa Forpost.

Overkommandoen fastsatte bestemte Marchelinier fra Kantonne
menterne til Sønderborg og gjennem denne By samt tilbage til Kan
tonnementerne. Fra Broerne til Stillingen marcheredes ad den gamle 
Landevei, fra Stillingen til Broerne ad Chausseen.

Alarmpladser for Regimenterne i Sønderborg valgtes henholdsvis 
i Kirkealleen og i den sydlige Del af Storgaden og Gaden Øst om 
Raadhuset,

Alarmpladsen for det i Ulkebøl m. m. kantonnerende Regiment 
valgtes saaledes, at Regimentet hurtig kunde yde 4. Regiment paa 
Kjær Halvø Assistance.

F o r a n s t a l t n i n g e r  
s ig ten d e  i l  a t  

f rem m e K a m p b e 
red sk ab e t .
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I forskjellige Henseender havde det viist sig mindre heldigt, 
at Overkommandoen ikke var Herre over den civile Administration 
paa Als, ligesom den jevnlig havde maattet træffe Foranstaltninger 
uden at iagttage de Former, Loven foreskrev. Overkommandoen til
skrev derfor under 21. Februar Krigsministeriet, at uagtet den hidtil 
fra alle Sider havde mødt den største Beredvillighed til at bære 
Konsekventserne af de forhaandenværende Omstændigheder, for
mente den dog, at det vilde være hensigtsmæssigere, at den faktisk 
tilstedeværende Tilstand gaves det legale Præg, og indstillede derfor 
til Krigsministeriet at udvirke, at Als og den Del af Sundeved, som 
var besat af vor Armee, erklæredes i Beleiringstilstand.

Krigsministeriet traf de fornødne Skridt, og d. 27. Februar ud
gik fra Hovedkvarteret Bekjendtgjørelse om, at Als og den af vore 
Tropper besatte Del af Slesvigs Fastland var sat i Beleiringstil
stand.

Som tidligere nævnt*), foregik der ifølge allerhøieste Resolution 
af 28. Februar et Kommandoskifte i Hærens øverste Styrelse, idet 
Generallieutenant de  Mez a  fratraadte Overkommandoen over den 
aktive Armee og Generallieutenant L t i t t  i ch  au, der midlertidig havde 
været beklædt med Overkommandoen, afgav denne til Kommandøren 
for 1. Division, Generallieutenant G e r 1 a c h, der udnævntes til kom
manderende General for den aktive Armee.

Generallieutenant G e r l a c h  kundgjorde dette for Hæren i en 
Dagsbefaling af 4. Marts **).

I Besættelsen af Hærens høiere Kommandoposter skete følgende 
Forandringer:

Generalmajor V o g t  overtog Kommandoen over 1. Division, Oberst 
Y a h l  Kommandoen over Artilleriet ved den aktive Armee. Oberst 
H. K a u f f m a n n  ansattes som Kommandør for 2. Brigade og 
Major S t i e r n h o l m  som Stabschef ved Armeens Overkommando.

Kommandantskabet paa Als ophævedes***), da det, naar Over
kommandoen var paa Als, skjønnedes unødvendigt at have en 
Kommandant paa Øen.

Generallieutenant L t i t t i c h a u  overtog Posten som Chef for det 
Kgl. Artilleri og afgik til Kjøbenhavn.

i- Den nye Overgenerals første Tanke var rettet paa at forøge 
Befalingsmændenes Antal. Generalen indstillede en Mængde Offi-

*) Se 1. Del pag. 323.
**) Dagsbefaling af 4. Marts se Bilag 16.

***) Se 1. Del pag. 264.

Øen A ls  e rk læ re s  
i B e le j r in g s t i l 

s tand  .

K o m m an d o sk if te  
l l a ' r e n s  ø v ers te  

S ty re lse .

H æ r e n s  B efa lings-  
p e rso n a le  søges 

forøget.
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cerer til Ansættelse i de for Tiden vakante Pladser i Hæren, og 
idet Generalen gik nd fra, at Veien til under en fortsat K rig at skalfe 
Armeen brugbare Officerer, maatte være den, at Underofficerer og Mand
skab, der havde aflagt tilfredsstillende Prøve ligeoverfor Fjenden, 
forfremmedes til L ieutenanter, opfordredes Afdelingerne til at be
fordre dertil egnede Menige saa hurtigt som mulig gjennem de for- 
skjellige Underofficersgrader, og naar der var erhvervet Garanti for 
deres Anvendelighed, indstille dem til Officerer.

Infanterireservens Organisation forekom Overkommandoen mindret 
heldig. Infanteriserven bestod kun af 2 Regimenter*), og medens dens 
Stab var forsynet med 1 Stabschef, 2 Adjutanter, 1 Ordonnantsofficer 
o. s. v., forrettede den kun Tjeneste som en Brigade, og maatte, naar 
den skulde anvendes, i taktisk Henseende dog underlægges en af Divi
sionerne. Overkommandoen indstillede derfor at ophæve den og 
formere den som en Brigade under 2. Division.

Det holstenske Mandskab hjemsendtes i Henhold til Skrivelse fra 
Krigsministeriet af 2. Marts**); men det sydslesvigske Manskabs Til
stedeværelse voldte mange Vanskeligheder og forringede Afdelingernes 
Brugbarhed. Det forefaldt jevnligt, at sydslesvigske Menige, naar de 
vare udstillede som Vedetter eller udgik med Patrouiller, benyttede 
Ledigheden til at undvige. Der var ingen Tvivl om, at flere af de 
som fangne betegnede Mandskaber vare gaaede over td  Fjenden. 
Natten til d. 26. Februar, da 12. Regiment havde Forposttjenesten, 
steg Antallet af Desertører endog til 23. Forpostkommandøren be
klagede gjentagende dette Forhold, der bevirkede, dels at de sluttede 
Leds Tjeneste blev strængere, fordi der bestandig maatte træffes sær
lige Foranstaltninger for at sikkre sig mod Overfald, dels at Fjenden 
altid havde den mest detaillerede Kjendskab til Forposternes Stilling 
og Styrke.

2. D i v i s i o n  fandt Forholdet saa alvorligt, at den i en Forestil
ling til Overkommandoen udtalte sig imod, at 12. Regiment fremtidig 
blev anvendt til Forposttjeneste. Divisionen saae iøvrigt Grunden til det 
stigende Antal Desertioner i et almindelig udbredt Rygte om, at tydsk- 
talende Slesvigere, naar de fangedes eller deserterede, strax bleve sendte 
tilbage til deres Hjemstavn. Ved 10. Regiment, der ligeledes var re
krutteret fra Slesvig, var vel forefaldet Desertioner i enkelte Nætter;

*) Infanterireserven var oprindelig tænkt sammensat af 4 Regimenter (se 1. Del pag. 
149).

**) Sammenhold 1. Del pag. 150 Anm.

O v erk o m m an d o en  
ø n s k e r  I n f a n t e r i 

r e se rv en  o m 
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Brigade.
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men Forholdene vare dog anderledes ved dette Regiment, der hoved
sagelig var sammensat af loyale Elementer fra Nordslesvig endog 
med stærkt udpræget dansk Nationalitet, og som kun ved den i Efter- 
aaret 1863 stedfundne Fordeling af Frilodsmænd havde erholdt Mandskab 
fra det sydlige Slesvig, navnlig fra Eidersted. En Udsondring af 
dette upaalidelige Mandskab frembød efter Divisionens Formening 
mindre Vanskelighed, og Afgangen maatte kunne erstattes ved det 
Forstærkningsmandskab af Kongerigets Udskrivning, der forefandtes 
i 12. Regiment.

Divisionen foreslog 12. Regiment anvendt enten i Fredericia eller 
andetsteds, hvor Befæstningsarbeider maatte være at udføre, og an
modede om i Erstatning at maatte faae 7. Regiment fra 4. Division, 
eller et andet fuldt paalideligt Regiment af 3. Division.

Samtidig indløb der fra 3. D i v i s i o n  lignende Beklagelser over 
13. Regiment, hvis Mandskab for den langt overveiende Del bestod af 
Sydslesvigere. Forholdet var trykkende ikke alene for Befalings- 
mændene, men ogsaa for den Del af Mandskabet, om hvis Paalidelig- 
hed der ikke kunde reises Tvivl. Divisionen indstillede, at Regi
mentet ved Udskillelse af det upaalidelige Mandskab og Kompletering 
med Forstærkningsmandskab fra andre Udskrivningskredse end Syd
slesvig maatte faae en saadan Sammensætning, at det kunde anvendes 
til Tjeneste overfor Fjenden.

Overkommandoen forhandlede vel med Krigsministeriet om dette 
Spørgsmaals Afgjørelse, men da der Natten til d. 6. Marts atter deser
terede 8 Mand (af 10. Regiment), stod det den klart, at hverken 10. 
eller 12. Regiment mere burde anvendes til Forposttjeneste. Dog 
skjønnede Overkommandoen det forsvarligt at beordre 12. Regiment 
til Tjeneste paa Kjær Halvø. Den beordrede Regimentet til endnu 
samme Dag (d. 6.) at bytte Tjeneste med 4. Regiment og lod Kapitain 
P. B a u d i t z  af 4. Regiment foreløbig forblive paa Kjær Halvø for at føre 
Kommandoen over Kystbevogtningen. 4. Regiment indtog det for
12. Regiment bestemte Kantonnement og gik d. 7. paa Forpost med 
de øvrige Regimenter af 2. Division.

Da der maatte haves Erstatning for de to upaalidelige Regi
menter, afsendte Overkommandoen følgende Telegram (af 6.) til 4. 
Division:

„Paa Grund af 10. og 12. Regiments Beskaffenhed er det nød
vendigt, at 7. Regiment atter afgives til 2. Division. Divisionen vilde 
beordre Regimentet saa hurtig som muligt at afmarchere til Aarhus, 
hvorfra det vil blive indskibet. Overkommandoen vil være at under

7. K o g im en t  læ- 
o rd re s  t i l  Als
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rette om Dagen, paa hvilken Regimentet indtræffer i Aarhusu (sammen
hold pag. 37).

Da der imidlertid i Dagene 11.—12. Marts kunde imødeses Til
gang af Mandskab fra Rekrutskoleme, hvorved 10. og 12. Regiment 
fra Skolen i Kjøbenhavn vilde erholde henholdsvis 283 og 665 Mand,
13. Regiment fra Skolerne i Kronborg og Odense henholdsvis 333 
og 449 Mand, beordredes Divisionerne til, naar dette Mandskab an
kom, at udskille saa meget af det upaalidelige Mandskab, at hvert at 
disse Regimenter fik en Styrke af 1800 Onderkorporaler og Menige. 
Det udskilte Mandskab skulde tildeles et passende Antal Befalings- 
mænd og udelukkende anvendes som Arbeidskommando, det af JO. og 
12. Regiment efter Overkommandoens, det af 13. Regiment efter F re
dericia Kommandantskabs Bestemmelse (sammenhold pag. 111).

Denne Bestemmelse ændredes for 2. Divisions Vedkommende saa- 
ledes, at de til 10. og 12. Regiment bestemte Rekruter fordeltes om
trent ligelig mellem begge Regimenter, hvorved det blev muligt at 
udskille c. 400 Mand af 10. Regiment og, som man antog, skabe et 
fuldt paalideligt Regiment af dette. Af det udskilte Mandskab for
meredes 4 Arbeidskommandoer, hvert paa 200 å 250 Mand, der stilledes 
under en selvstændig Kommandør (Kapitain C. F. B i i l o w  af 12. Re
giment) og underlagdes 2. Division. Ved hvert Arbeidskommando 
ansattes et Underbefalingspersonale, som toges af Divisionens Af
delinger. Arbeidsafdelingen underbragtes i den N. for Sønderborg 
værende Barakkeleir, hvor Hytterne til en Bataillon vare færdige.

Strax efter at have tiltraadt Overkommandoen modtog den kom
manderende General følgende fortrolige Skrivelse af 2. Marts fra 
Krigsm inisteren:

„Ifølge Efterretninger, der ere Ministeriet tilhændekomne fra 
paalidelig Kilde, synes det afgjort, at Landet mellem Flensborg og 
Eideren kun er yderst svagt besat af Fjenden, der siges at have 1 
Bataillon i Ekernførde og saagodt som aldeles ingen Besætning i 
Angel og Svansen. Den hele Styrke er saaledes væsentlig kon
centreret foran Dybbølstillingen og i det nordlige Slesvig, paa hvilket 
sidste Punkt den uden Tvivl angives ikke lidet for stor *). Ved at henlede

K rig s m in i s te r ie t  
n æ re r  P la n e r  om 
offensive B ev æ 

gelser.

*) Oversigt over den gjensidige Troppeopstilling er angivet paa de tidligere givne 
Skizzer over den strategiske Situation d. 18. Februar og d. 1. Marts; Dækningen 
af de bagved værende Forbindelser paa fjendtlig Side findes angivet i det Følgende.
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Kxp«*(litiom‘ii t i l  
H o h w a c h t .

Overkommandoens Opmærksomhed herpaa kan Ministeriet ikke til
bageholde det alvorlige Ønske, at der fra denne Side maatte fore
tages noget for at forstyrre den Ro, hvormed Fjenden tror at kunne 
staa foran vor Stilling, indtil det maatte falde ham beleiligt at an
gribe den. Ministeriet antager, at Expeditioner af Størrelse indtil 1 
Infanteriregiment, maaske med et Par Feltpiecer eller et Antal Ko- 
lonneespingoler, maa kunne udføres med de til Raadighed staaende 
Transportmidler, og anbefaler denne Sag ret indstændig til Over
kommandoens Opmærksomhed med Tilføiende, at det ogsaa af andre 
Grunde turde være særdeles hensigtsmæssigt, at der spores en mere 
aktiv Optræden fra vor Side. Skulde Overkommandoen anse det hen
sigtsmæssigt i den Anledning at trække 7. Regiment fra Jylland over 
til Als*), da forekommer det Ministeriet, saafremt der fra den Side 
ikke paatænkes noget større Foretagende, at In tet kan være til 
Hinder derfor, eftersom der jo nu i Jylland er ialt 9 Regimenter In 
fanteri.

C. C. Lundbye“.
1 Endnu inden Overkommandoens Svar herpaa var afgaaet, mod
toges følgende i Chifferskrift afsendte Telegram fra Krigsministeriet, 
dateret 4. Marts Kl. 215 Eftermiddag:

„Til Overkommandoen i Sønderborg.
2 Kompagnier af Garden under Kapitain H o l c k  afgaa idag Ef

termiddag Kl. 3 paa Postdamperen Freya, eskorteret af Dagmar til 
Colberg Bugten, gaa i Land ved Hohwacht, derfra til Liitjenburg og 
tilbage for muligen at gaa i Land paa andre Punkteru.

Denne Expedition fik følgende Udfald:
Freya afgik med 1. og 4. Kompagni af den Kgl. Livgarde til Fods 

(henholdsvis under Kapitainerne Næ g i e r  og H e r  s k i n d )  d. 4. 
Eftermiddag, ankrede paa Grund af Snetykning uuder Lolland, lettede 
d. 5. og fik om Formiddagen Korvetten Dagmar i Sigte. Freya skulde 
ifølge Instruktionen endnu opsøge en af de ved Femern Sund statio
nerede Kanonbaade, hvorfor Landgangen blev udsat til d. 6.

D. 6. naaede Freya, ledsaget af Korvetten Dagmar samt Skrue- 
kanonbaaden M arstrand med en Transportbaad paa Slæb, Holstens 
Kyst. Paa Grund af Veirforholdene kunde Landsætningen ikke fore- 
gaa ved Hohwacht, men mellem Skovene Schassau og Weinberg, hvor 
Mandskabet maatte vade i Land næsten til Bæltestedet. Her land
sattes 50 Mand, og det besluttedes ikke at landsætte flere, da ingen

*) Som foran viist, skote (lette nogle Dage efter af andre Grande.
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fjendtlige Tropper fandtes i Egnen, og det overhovedet rygtedes, 
at der ingen fjendtlige Tropper fandtes i det nordøstlige Holsten.

Da Yeiret syntes at tillade Landsætning af Tropper ved Hohwacht, 
toges de landsatte Tropper atter ombord, og Kursen sattes mod dette 
Punkt. Men under veis tiltog Kulingen i Forbindelse med Regn og 
Sne, og Landgangen maatte opgives saavel her som ved Liitjenburg, 
da Foretagendet ifølge Instruxen ikke turde medtage mere end et Par 
Dage, hvorfor Freia retournerede med Tropperne til Sjælland. —

Overkommandoen, der allerede forud var ugunstig stemt for Land
gangsforetagender udførte af forholdsvis smaa Styrker og uden be
stemt Objekt, kunde ved den — som den forudsaa — resultatløse 
Expedition til Hohwacht og Liitjenburg kun yderligere bestyrkes i denne 
Anskuelse. Den besvarede derfor Krigsministerens fortrolige Skrivelse 
ved et Telegram af 5 Marts saalydende:

„Ifølge en med Kapitain M u x o l l  og Oberst F a  ab  or g afholdt 
Konference anses Expeditionen til Ekernførde for uudførbar, især da 
Fjenden ved Expeditionen til Hohwacht, som anses for uhensigtsmæssig, 
er bleven alarmeretu, og supplerede Telegrammet ved en Skrivelse af 
samme Dato*), hvori den for sit Vedkommende bestemt nægtede sin 
Medvirken til ethvert saadant Foretagende.

Saavel under 11. som 15. Marts fremsatte Krigsministeriet dog 
paany Ønsket om offensive Bevægelser, hvorom Fremstillingen i det 
Følgende vil indeholde det nærmere.

K r i g s b e g i v e n h e d e r n e  i D a g e n e  5.—14. Mar t s .

Kommandoen i Sundeved førtes fra 5.—10. Marts af General du  
P l a t ,  fra 11.—16. Marts af General V ogt**).

D. 5. M a r t s  Morgen blev høire Fløi angrebet, og en livlig Skyde- 
fægtning udspandt sig, i hvilken Feltvagterne trængtes tilbage til N. 
for Pythuse og Piketterne engageredes. 16. Regiment havde 1 død og 
3 fangne Menige, 22. Regiment 1 fangen Menig. Omtrent Kl. 9 trak 
Fjenden sig tilbage.

D. 7. Marts bleve Feltvagterne paa Fjendens venstre Fløi skudte 
noget frem henimod Ragebøl Skov; i Østre Sottrup og Fuglesang 
stilledes paa hvert Sted 2 Kompagnier i Alarmhuse. Broagerland fik 
forstærket Besætning, idet hele 11. Brigade samledes der.

*) Bilag 17 indeholder Overkommandoens Skrivelse af 5. Marts til Krigsministeriet.
**) Bilag 5 angiver Hærens Oi’dre de bataille d. 15. M arts; Bilag 6 Navne paa Regi

ments-, Afdelings- og Underafdelingschefer ved den aktive Armee samme Dag.
20

5.—12. M arts
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Indtil d. 12. forefaldt der knn mindre Patrouillesammenstød. 
E t Forsøg fra vor Side paa at afbrænde Ragebøl Skov mislykkedes. 
Vort Tab i Dagene 6.—12. var 1 død, 2 saarede og 3 fangne Menige ; 
af 10. Regiment deserterede 10 Menige.

Da der iagttoges Arbeider ved Gammelmark paa Broagerland, 
hvilke tydede paa Anlæg af Batterier, besluttedes det at fordele det 
12 Pd.’s riflede (4.) Batteris Piecer i Dybbølstillingen. 2 af disse 
transporteredes d. 12. til Skandse II  og anbragtes paa den Flanke, der 
vendte mod Broagerland, i Stedet for 2 12 Pd.’s Kuglekanoner, der 
transporteredes til Sønderborg.

D. 13. ved Daggry foretog Fjenden et Overfald paa vor høire Fløis 
Forposter (af 16. Reg.).

Under Beskyttelse af Mørket gik den Del af 2. Bataillon af det 
fjendtlige Infanteriregiment Nr. 15, der ikke var paa Forpost (2 Komp. 
samt Dele af 2 andre Komp.) frem mod Ravnskobbel og derfra i 
forskjellige Kolonner mod Lillemølle og Stavgaarde, samtidig med at 
Fusilierbataillonen af Infanteriregim ent Nr. 55 gik mod Ragebøl Skov 
og Ragebøl.

Omtrent Kl. 5 Morgen stormede disse Tropper under Hurraraab 
og uden at skyde pludseligt frem imod Vedetterne paa det af Felt
vagterne Nr. 1 og 2 besatte Terrain. Fremrykningen begunstigedes af 
Mørke, Storm og et stærkt Snefog, der blandet med Hagel stod lige 
mod vor Vedetkjædes Front. Paa Grund heraf opdagedes den, 
som det syntes, med kyndige Veivisere forsynede Fjende, ikke før 
paa 10—12 Skridts Afstand. Fjenden kastede Vedetterne og fulgte 
dem i Hælene ind til Feltvagterne. Disse naaede at faae Fægtnings
stilling indtaget, men Voldsomheden i Fjendens Anløb gjorde dog, at 
Feltvagt Nr. 1 maatte trække sig tilbage paa Pikettet, hvorpaa Felt
vagt Nr. 2 efter Ordre trak sig sammesteds hen. Pikettet optog 
Fægtningen og holdt denne staaende c. Vs Time, hvorefter Fjenden 
trak sig tilbage.

Noget efter blev Feltvagt Nr. 3 angrebet af 12. Kompagni af Fusi
lierbataillonen af Infanteriregiment Nr. 55. Bataillonen sendte 11. Kom
pagni mod Ragebøl Skov, 12. Kompagni mod Ragebøl og lod 9. og 10. 
Kompagni følge i Reserve. Feltvagten modtog Fjenden i Fægtnings
formation, og Kampen ophørte kort derefter.

Omtrent Kl 6 indtoges Forpoststillingen paany.
Vore i Dagenes Løb udsendte Patrouiller af brændte Tørvemose- 

gaard samt nogle Huse mellem Ragebøl Skov og Ravnskobbel.
Om Eftermiddagen aabnede Skandse I I  Ilden mod Batterian-
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lægene paa Broagerland. Fremstillingen giver i det Følgende nær
mere Oplysning herom.

Vort Tab paa denne Dag var 2 Underofficerer og 29 Menige.
D. 14. M a r t s  skulde paa fjendtlig Side benyttes til en Frem 

skydning af Forpostlinien. 2 Batailloner af Infanteriregiment Nr. 64 
rykkede om Morgenen frem tilden  østlige Udkant af Bøffelkobbel og 
Stenderup Skov til Dækning af den i Linien Hvilhøi — Stenderup Skov 
befalede Forpostlinies Udstilling. 6 Kompagnier af Infanteriregiment 
Nr. 24 trængte fra Stenderup frem mod Dybbøl, * 2 Kompagnier mod 
Ragebøl.

Paa vor Side stod i Morgentimerne (inden Afløsning havde fundet 
Sted) 2. Brigade paa Forpost.

3. Regiment havde høire Fløi*). Kl. 6 Morgen angrebes denne Fløis 
Feltvagter Nr. 3, 4 og 5 af den ovennævnte Styrke. Ragebøl maatte 
rømmes; Piket Nr. 2 optog Kampen, som blev staaende, da Fjenden, 
maaske paa Grund af Hovedpost Nr. 2rs virksomme Flankeild, ikke 
formaaede at trænge ud over Ragebøl. Omtrent Kl. 8 søgte vore F o r
poster paany at rykke frem, idet fra Piket Nr. 1 xk  Kompagni gik mod 
Ragebøl Kro, til samme Tid som Dele af 4. Kompagni rykkede mod den 
østlige Udkant af Rage bøl og x/2 8. Kompagni mod den sydlige Udkant 
af Byen; det andet halve 8. Kompagni fulgte som Reserve. Ragebøl 
blev atter besat af vore Tropper, og Feltvagterne indtoge deres tid
ligere Standpladser.

18. Regiment havde venstre Fløi; dets Bataillon I. var fordelt 
som Feltvagter og Piketter**). Kl. 6 Morgen angrebes Feltvagt Nr. 
1 ved Dybbøl Kirke (V2 1. Komp. under Sekondlieutenant C.
A. I. Hanse n ) ,  og om Kirken og Kirkegaarden førtes en længere

*) Detaillen af Regimentets Opstilling var:
Feltvagt Nr.l ved Randsgaard, 2 Delinger)

Reg.’s
II.

do. Nr. 2 — Stavgaarde, — do.
do. Nr. 3 — Ragebøl Kro,— do.
do. Nr. 4 — Ragebøl Byes

vestre Udkant — do.
do. Nr. 5 ved Ledet l '/ j  do.

7. Kompagni.

8. Kompagni.

af 4. Kompagni.

3. Reg.’s 
I .

Piket Nr. 1 ved B atterup .......................  3. Kompagni.
— Nr. 2 mellem Ragebøl Kro og Pyt-

buse paa Aabenraa Yei 2 ' h  Deling af 4. Kompagni.
Hovedpost Nr. 1 ved Pythuse ........ 1. og 2. Kompagni.

do. Nr. 2 ved Bødkerhuset
(bag Feltvagten ved Ledet) 5. og 6. Kompagni.

**) Detaillen af Opstillingen var uforandret som pag. 146 angivet.

14. M arts .
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Skydefægtning, hvorved Feltvagten understøttedes af en Deling 
(Sekondlieutenant Vo l d  by) af 2. Kompagni, der stod som Piket. 
E t Forsøg, Fjenden gjorde paa at trænge frem N. for Dybbøl 
Kirke, afvistes af 3. Regiments her staaende Styrke (Feltvagt Nr. 5 
understøttet af 6. Komp.). Nogle fjendtlige Tirailleurer, som vare 
trængte temmelig langt frem mod Feltvagten, lykkedes det en rask 
frembrydende Patrouille under Korporal N i e l s e n  af 18. Regiment at 
fordrive, hvorved 2 Mand af det preussiske Infanteriregiment Nr. 21 
toges tilfange. Kampen hendøde nogen Tid efter Afløsningen.

I  Dagens Løb, efterat 2. og 22. Regiment havde overtaget For
posttjenesten, fandt vedvarende nogen Skydning Sted mod fjendtlige 
Patrouiller. Særlig gjaldt dette venstre Fløi, 2. Regiment.

Fjendens Tab var 2 Officerer og 18 Mand, vort Tab 2 Officerer 
og 18 Underkorporaler og Menige.

12. fjendtlige Brigade udstillede Forposter i Linien Hvilhøi— 
Stenderup Skov og lagde en stærk Besætning i Nybøl og Stenderup.

Paa Broagerland fremskød samtidig 11. Brigade sine Forposter 
til Linien Stenbæk—Bøffelkobbel; 5 Kompagnier stilledes i første 
Linie, hvoraf 2 overtoge Sikkringen, medens 3 lagdes i Vemming og 
Smøl.

Ligesom d. 13. vexledes der d. 14. endel Skud med Batterierne ved 
Gammelmark. Til Forstaaelse heraf maa Blikket kastes paa de ind
ledende Skridt, der paa fjendtlig Side imidlertid vare foretagne til 
Dybbølstillingens Beleiring.

Samtidig med, at de Allieredes Overkommando overdrog I. 
Korps Indeslutningen af Dybbølstillingen, meddeltes det tillige, som 
tidligere omtalt, Korpset, at det af Hensyn til II. og III. Korps’s 
Marche mod Nord var af Vigtighed, at Korpset ved sine Operationer 
fastholdt den størst mulige danske Troppestyrke i Sundeved. Ihvor
vel det ganske overlodes til Prins F r i e d r i c h  C a r l  at træffe de i saa 
Henseende nødvendige Anordninger, fremhævede dog Feltmarskal 
W r a n g e l ,  at allerede en Beskydning med Feltskyts muligen kunde 
lede til Demontering af Skandsernes Skyts eller vel endog til Besæt
ningens Fordrivelse og derigjennem til Stillingens Rømning. Lyk
kedes det paa denne Maade at bemægtige sig Skandserne, vilde Maalet 
være naaet med disses og Broernes Ødelæggelse. En Fortsættelse af 
3perationerne mod Als vilde intet Resultat medføre. I det Høieste

P i in d s  F r i e d r ic h  
C a r l  fa a e r  fr ie 

H æ n d e r  for sin  . 
O p træ d e n  iS u n d e -  

ved.



kunde Demonstrationer til en Overgang over Als Fjord udføres 
s a m t i d i g  med Artilleriangrebet, og derved en Deling af vore 
Kræfter bevirkes.

Prinds F r i e d r i c h  C a r l ,  der fra første Færd nærede den An
skuelse, at der ved Feltskyts alene Intet lod sig udrette overfor Dyb- 
bølstillingen, udtalte i en d. 16. Februar til Kongen af Preussen stilet 
Beretning, at han vilde gjøre Brug af den ham tilstaaede Frihed til 
efter eget Skjønnende at lede Operationerne, og at han ikke agtede at for
søge noget Angreb paa Skandserne med Feltskyts. Selv om deres Ild ved 
en saadan Beskydning kunde bringes til Taushed, vilde en Storm 
neppe lykkes. Var det nødvendigt at erobre Dybbølskandserne, 
kunde det kun ske ved en regelmæssig Beleiring.

Rekognosceringerne af Stillingen bestyrkede Prindsen i denne 
Anskuelse, hvorfor han d. 21. tilskrev Feltmarskallen:

„Jeg anser det for en uundgaaelig Fordring, at det nødvendige 
Beleiringsskyts stilles til min Raadighed, og anmoder derfor Deres 
Excellence om at andrage derom paa Allerhøieste Sted, da jeg kun 
derved vil blive i Stand til at naae Resultater, der staa i passende 
Forhold til de Offre, som maa bringes.u

D. 23. Februar indsendte Feltmarskallen en Forestilling til Kongen 
af Preussen om den Fremgangsmaade, der burde følges overfor Dybbøl- 
stillingen. Det udvikledes deri, at ihvorvel en Beskydning af Stillingen 
med Feltskyts og en paafølgende Storm ikke kunde siges afgjort at 
ville blive resultatløse, kunde Erobringen dog i hvert Fald naaes sikkrere 
og med færre Offre ved Hjælp af en regelmæssig Beleiring. Denne 
vilde imidlertid frembyde store Vanskeligheder. Disse laa dels deri, 
at der af Hensyn til vore Pandserskibes Ild sandsynligvis maatte 
gives Afkald paa den enfilerende Ild fra Broagerland, dels i den 
ugunstige Aarstid; alene Overførelsen af Beleiringsskytset krævede c. 
4 Uger. Erobringen af Dybbølstillingen førte ikke til Besiddelsen 
af Als, og en Overgang over Als Sund eller Als Fjord lod sig ikke 
udføre uden Bistand af Flaaden. Feltmarskallen maatte af alle disse 
Grunde tage Ordet for at indskrænke sig til kun at indeslutte Stillingen.

Dagen forud havde imidlertid General v. M o l t k e  i en til Kongen 
af Preussen stilet Memoire udviklet, at saafremt Østerrigs Samtykke 
til en Indrykning i Jylland ikke kunde naaes, maatte man bekvemme 
sig til et alvorligt Angreb paa Dybbølstillingen. Erobringen af denne 
kunde kun naaes ved en Uger igjennem fortsat Beleiring, til hvilken 
de nødvendige Forberedelser alt nu maatte træffes.

Støttet hertil, besluttedes det i Berlin, hvor man endnu ikke
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kunde overse, hvilket Resultat der vilde komme ud af Forhandlingerne 
med Østerrig (se pag. 26), ufortøvet at træffe Forberedelser til Over
førelse af Beleiringsskyts. D. 26. Februar fik Feltmarskal W r a n g e l  
Meddelelse om, at der udrustedes en Park paa 4 riflede 24 Pd.’s, 8 
riflede 12 Pd ’s Kanoner og 12 25 Pd.’s Morterer med tilhørende 
Ammunition, samt at 4 af de til Kiels Havn afgivne riflede 24 Pd.’s 
Kanoner kunde benyttes til Bekæmpelse af vore til Understøttelse for 
Dybbølstillingen eventuelt optrædende Pandserskibe.

Oberst C ol om i e r  af det preussiske Artilleri udarbeidede 
Planen for det artilleristiske Angreb. Han foreslog at rette Angrebet 
mod Dybbølstillingens venstre Fløi (Skandserne I —III); lykkedes det 
at holde vor Flaade paa Afstand, kunde Batterier paa Broagerland 
virksomt deltage i Beskydningen af denne Fløi. Han anslog Belei- 
ringsparkens Størrelse til 12 riflede 24 Pd.’s, 12 riflede 12 Pd.’s, 
24 riflede 6 Pd.’s, 12 korte 12 Pd.’s Kanoner, 16 7 Pd.’s Haubitzer og 
16 25 Pd.’s Morterer og erholdt af Prinds F r i e d r i c h  C a r l  O rdretil 
d. 1. Marts at afgaa til Berlin for at andrage om Sanktion paa Be- 
leiringsplanen og om Løfte om det dertil fornødne Skyts.

D. 3. Marts kunde Obersten melde Prinds F r i e d r i c h  C a r l ,  at 
hans Forslag vare bievne billigede, og at 3 Fæstningsartillerikom
pagnier mobiliseredes, der skulde ledsage Beleiringsskytset fra Magde- 
burg og Wesel til Krigsskuepladsen*). D. 1. Marts befalede de 
Allieredes Overkommando, at Forberedelser skulde træffes, for at 
Skytset strax efter dets Ankomst kunde tages i Brug. Samtidigt med
deltes det I. Korps, at den snart forventede preussiske Flaade agtedes 
stationeret i Flensborg Fjord, i Stedet for som efter Bestemmelsen i 
Femern Sund, og at Batterianlæg derfor vare fornødne ved Fjorden.

I. Korps gav sig strax i Færd med Batterianlæg ved Brunsnæs, 
hvor Indløbet var smallest. 4 riflede 24 Pd.’s Kanoner, der havdes 
disponible i Frederiksort, tilligemed Va 4. Fæstningskompagni afW est- 
phalske Artilleribrigade Nr. 7 skulde udgjøre Batteriets Besætning. 
3. Marts var en ny Bro slaaet over Egernsund til dette Skyts’s Trans
port, og d. 7. bragtes det i Batteri mellem Iller og Brunsnæs.

Ordren om, at Beleiringsartilleriet skulde sættes i Virksomhed, 
efterhaanden som det ankom, blev paa Prindsens Anmodning om, at

*) Bilag 18 giver Oversigt over de d. 3. Marts paa Krigsskuepladsen værende og 
i de nærmeste Dage derefter ankommende, fjendtlige Fæstningskompagnier og 
Stier. Fæstningsskyts.

O bers t  C olom iers  
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Ildens Aabning maatte udsættes, indtil samtlige til Raadighed stillede 
Midler vare ankomne, taget tilbage d. 14. Marts.

Foreløbig ansaa Prindsen sig dog bunden ved den givne Ordre 
og bestemte derfor, at de fire 24 Pd.’s Kanoner, der vare satte i 
Batteri ved Iller, d. 11. Marts skulde flyttes til Gammelmark, saa at 
det første Skud herfra formentlig kunde afgives d. 13. Nogle Dage 
derefter skulde Indeslutningslinien frem skydes og 1. Parallel aabnes 
d. 18. eller 19. Alt dette krævede med Nødvendighed Infanteri 
i rigeligere Mængde. Prindsen anmodede derfor om senest fra d. 18. 
Marts at maatte faae Forstærkning af en Del af de Tropper, der til 
Dækning af de bagved værende Forbindelser netop paa dette Tidspunkt 
vare indrykkede i Holsten.

Strax efter Indmarchen i Slesvig havde nemlig de Allierede be
sluttet at have en af egne Tropper sikkret Forbindelseslinie til Raadig
hed, og Feltmarskal W r a n g e l  havde i den Anledning sendt Anmod
ning til Berlin om, at en Brigade maatte blive afsendt til K rigs
skuepladsen. D. 5. Februar mobiliseredes derfor 10. Infanteri brigade 
under Generalmajor v. R a v e n  og Brandenburgske Jægerbataillon Nr. 3.

D. 12. Februar laa den nævnte Brigade i Hamborg, hvor 
tillige de under Marche til III. Korps værende 1. 6 Pd.’s og 4. 12 
Pd.’s Batteri af Artilleri brigade Nr. 3 samt 3 Kolonner af Munitions- 
Reserveparken vare ankom ne; endvidere laa her 8 til Forsvar af 
Kiels Havn bestemte riflede 24 Pd.’s Kanoner, ledsagede af et Fæst
ningskompagni.

Indrykningen i Altona paabegyndtes d. 12. ifølge Ordre fra Berlin 
trods Indsigelse fra Kommandoen over Forbunds-Exekutionstropperne, 
der havde sit Sæde i denne By; i de følgende Dage besattes Kiel, 
Neumiinster o. fl. Byer. Jægerbataillonen afgik til I. Korps som Erstat
ning for en Bataillon af Korpset, der laa i Kiel, Ekernførde og 
Frederiksort.

Forvaltningen af Hertugdømmet Slesvig overdroges til to i dette 
Øiemed fra W ien og Berlin udsendte Kommissairer, Grev R e v e r t e r a  
og Friherre v. Z e d l i t z .  Dannevirkeværkerne sløifedes, og Skytsets 
Bortførelse paabegyndtes.

Der førtes derefter forskjellige Forhandlinger vedrørende For- 
bunds-Exekutionstroppernes Underlæggelse under de Allieredes Over
kommando. Fra de Allieredes Side betonedes det, at Danmark be
tragtede sig som værende i Krig ikke alene med Østerrig og Preussen, 
men med hele det tydske Forbund; den d. 3. Februar foretagne Be
slaglæggelse af samtlige i danske Havne liggende, tydske Skibe og
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Erobringen af tydske Skibe i aaben Sø bare Vidne derom. Som Følge 
deraf maatte Exekutionstropperne i Holsten ligesaavel være truede 
som de Allieredes Hær; Enhed i Overbefalingen var altsaa nødvendig.

D. 3. Marts skulde Forbundsforsamlingen fatte Beslutning om 
det østerrigsk-preussiske Andragende herom. Vedtoges denne Ordning, 
maatte det paahvile Østerrig at sende 5000 Mand til Holsten som sin 
Andel af de tidligere omhandlede „første Reserver14, hvoraf 10. Brigade 
nu udgjorde Preussens A ndel; men Efterretningen om italienske Rust
ninger bevirkede, at Østerrig anmodede Preussen om at stille dette 
Kontingent.

Preussen gik ind herpaa, og saaledes erholdt 9. Infanteribrigade 
(Generalmajor v. S c h l e g e l l )  d. 29. Februar Ordre til at holde sig 
beredt til Afmarche tilligemed 2 Batterier af 1. Fodafdeling af 
Brandenburgske Artilleribrigade Nr. 3. Kommandøren for 5. Division, 
Generallieutenant v. T i i m p l i n g ,  skulde overtage Befalingen over 
disse Tropper saavelsom over 10. Infanteribrigade.

Ihvorvel det ovennævnte østerrigsk-preussiske Andragende ikke 
blev godkjendt af Forbundsforsamlingen d. 3. Marts, men henvist til 
Udvalg, hvoraf Følgen var, at dets Afgjørelse blev udskudt i en uvis 
Fremtid, afgav Preussen dog allerede nu i Forstaaelse med Østerrig 
den nævnte Troppestyrke. De to Magter vare nemlig netop paa dette 
Tidspunkt komne til Forstaaelse om Indrykningen i Jylland, og saa- 
vel denne Indrykning som Forholdene ved de tydske Kyster gjorde en 
snarlig Eftersendelse af Forstærkninger til Besættelse af Forbindelses
linierne ønskelig.

Forholdsregler til Sikkring ai Provindsen Preussens Kyster vare 
allerede trufne i December og Januar; nu forsynedes alle vigtigere 
Byer langs Kysten med Besætning.

Bag den allierede Armee streifede Kavaleri langs Kysten fra 
Flensborg til Liitjenburg. Østerrigsk Besætning laa i Tønder, Husum 
og Tønning, preussisk i Aabenraa, Flensborg, Ekernførde og Kiel.

Ogsaa de maritime Kræfter medvirkede til Dækningen af de 
bagved værende Forbindelser. Den hertil bestemte Kanonbaadsflotille 
samledes i Havnen ved Stralsund, medens den til Anvendelse mod 
fjendtlige Blokadeskibe bestemte Eskadre fik Swinemiinde til Station; 
dog kunde der først fra Midten af Marts regnes paa Medvirken af 
denne.

Kanonbaadsfiotillen skulde søge at naae Østkysten af Slesvig og 
Holsten. Som første Mellemstation betegnedes Femern Sund, som 
anden Kieler B u g t; en stærk Sikkring af Kiel og Heiligenhafen an-
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saas nødvendig. Dertil krævedes Forøgelse af de Allieredes Strids
kræfter; man kunde da ogsaa tænke paa Erobringen af Øen Femern, 
som d. 25. Februar var bleven besat af en ringe dansk Styrke.

D. 5. Marts paabegyndtes Transporten af 5. Divisions Stab, 9. 
Infanteribrigade, 1. 12 Pd.’s og 1. Haubitz Batteri af Artilleribrigade 
Nr. 3, og i de følgende Dage naaede denne Styrke Kiel og Heiligen- 
hafen. Divisionsstaben lagdes i Kiel tilligemed 1 Regiment og lk  
Batteri, Brigadestaben i Heiligenhafen tilligemed 1 Regiment med 
IV2 Batteri. D. 7. Marts var 5. Division samlet*).

Man ønskede en stærk Besætning i Hertugdømmerne dels 
for at afværge Landgangsforetagender, dels for at faae en til
strækkelig Garnison i de Havne, som behøvedes for den snart 
i Virksomhed trædende tydske Flaade. Som saadanne udsaas Kiel 
og Heiligenhafen, ved hvilke Kystbatterierne dog foreløbigt maatte 
udstyres med Feltskyts. I 1/? Bataillon skulde forlægges til Kiel og 
Frederiksort, og „Livgrenaderregimentetu af 9. Brigade tilligemed 
Infanteriregiment Nr. 18 af 10. Brigade afgaa til Flensborg, hvor de 
d. 19. skulde formeres til en kombineret (10.) Brigade under Befaling af 
General v. R a v  en**). Byen Slesvig skulde kun besættes med 1 
Kompagni, Aabenraa med 1 Eskadron, Flensborg med 1 Kompagni og 
1 Eskadron; Ekernførde og Kappel skulde foreløbig ikke besættes.

I  Henhold hertil samledes d. 19. 10. Brigade om Ringenæs og 
Graasten, medens Resten af 5. Division fordeltes i Holsten og den 
sydlige Del af Slesvig.

Ledelsen af det mod Dybbølstillingen forestaaende artilleristiske 
Angreb overdroges d. 6. Oberst C o l o m i e r ,  Ledelsen af Ingenieur- 
arbeiderne Oberstlieutenant K r i e g s h e i m .  F ra d. 10. traadte 7 Pioner
kompagnier med c. 2000 Infanterister som Hjælpemandskab i Virk
somhed med Tilberedning af Faskiner, Skandsekurve m. m.

Oberst C o l o m i e r  havde i sit foran angivne Beleiringsudkast 
betegnet Dybbølstillingens venstre Fløi fra I —III  som den gunstigste 
Angrebsfront. I et omarbeidet Udkast medinddrog Obersten Skandserne 
IV og VI, da disse Værker kunde understøtte I—III.

D. 22. Marts betegnedes som det tidligste Tidspunkt, da alle til 
Bygning af 1. Parallel nødvendige Forberedelser kunde være trufne. 
Anlæget af Parker — to Beleiringsartilleriparker, en paa Broagerland 
N. 0 . for Dynt, en mellem Nybøl og Rundkjærskov, samt en Ingenieur-
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*) Bilag 19 indeholder Ordre de bataille for 5. Division.
**) Bilag 20 indeholder Ordre de bataille for den komb. Brigade.

F o re lø b ig t  U d 
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park N. for Smølled — skulde strax paabegyndes. Parkerne kunde 
være anlagte d. 23.; Natten til d. 24. kunde da 1. Parallel aabnes.

For at dette kunde ske, maatte vore Tropper fordrives fra Avn- 
bjerg, det første Punkt, hvorfra man nøiere kunde observere Skand- 
serne. For at vinde dette Punkt maatte Forposterne i Centrum og paa 
venstre Fløi skydes frem og altsaa Ragebøl og Dybbøl tages. Senest 
d. 20. Marts maatte vore Forposter kastes tilbage; Tiden indtil d. 29. 
vilde da medgaa til Anlæg af 2. Parallel, den videre Beskydning og 
Forberedelserne til den endelige Storm.

Natten til d. 12. vare to Enfileringsbatterier ved Gammelmark 
byggede. Det ene armeredes med de 4 riflede 24 Pd.’s Kanoner fra Batteriet 
ved IJler*), det andet foreløbig med 6 riflede 6 Pd.’s, indtil de ventede 24 
Pd.’s indtraf. Skytsets Transport til Batterierne gik paa Grund af de 
opblødte Yeie kun langsomt for sig og udførtes i Nætterne til d. 12. og 
18. Men i Stedet for, som først bestemt, at aabne Ilden d. 13. Marts 
befaledes det at oppebie Ankomsten af de ommeldte 24 Pd.’s 
Kanoner.

D 11. Marts indtraf 3. Fæstningskompagni af Artilleribrigade 
Nr. 3 med 12 25 Pd.’s Morterer fra Magdeburg; d. 12. Marts 8. Fæst
ningskompagni af Artilleribrigade Nr. 7. Af det med dette Kompagni 
ankomne Skyts**) bestemtes 8 Stkr. 12 Pd.’s til Batterier i Frontal
angrebet og 4 24 Pd.’s Kanoner til Broagerland. Sidstnævntes Indbringelse 
i B atteriet ved Gammelmark skulde finde Sted Natten til d. 15. og 
Ilden aabnes samme Dag.

I denne sidste Bestemmelse skete dog en Forandring derved, at 
Ilden som tidligere omtalt, d. 13. aabnedes fra vor Side. Der obser
veredes nemlig paa Broagerland et fjendtligt Batteri, som havde Ud
seende af ikke at være monteret; om Eftermiddagen indskøde de 2 
riflede 12 Pd.’s Metalkanoner i Skandse II  sig derpaa med ialt 8 Skud; 
Distancen til Batteriet ansloges til c. 3400 Alen. Ilden besvaredes 
med et Par Skud af de 24 Pd.’s Kanoner. E t af dem beskadigede Officers- 
hytten ved Skandse I, et andet slog ned i Nærheden af denne Skandse.

Ogsaa d. 14. foretoges nogen Beskydning af Monteringsar beiderne 
paa Broagerland, hvorfra der svaredes med enkelte Skud.

*) Strandbatteriet ved Iller fik 4 12 Pd.’s Kanoner fra det ved Egerns und Mølle d. 
10. Marts byggede Batteri. Som Erstatning fik dette Batteri de resterende to 
riflede 12 Pd.’s fra Batteriet ved Sandager, som helt rømmedes.

**) Se Bilag 18.

B atterian læ g paa 
B roagerland.

S k u d v ex l in g  med 
B ro a g e rb a t te -  

l i e r n e  d. 13. og 
14. M ar ts ,  id e t  

I ld e n  aab n es  fra  
v o r  Side.
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15. Ma r t s ;  D y b b ø l s t i l l i n g e n s  B e l e i r i n g  b e g y n d e r .

Ialt vare 3 Batterier anlagte paa Broagerland, idet et tredie Natten 
til d. 15. var blevet armeret med 4 riflede 24 Pd.’s Dette erholdt 
Betegnelsen Nr. 1, medens de øvrige fik Numerne 2 og 8.

Armeringen af de 3 Batterier var henholdsvis 4 riflede 24 Pd.’s, 6 
riflede 6 Pd.’s og 4 riflede 24 Pd.’s Kanoner. Tilhøire af Batteri Nr. 1 
stilledes det 2. 6 Pd.’s Batteri af Artilleribrigade Nr. 3 og en Deling af
I. 6 Pd.’s Batteri af Artilleribrigade Nr. 7, og mellem Nr. 1 og 2 kjørte 
2 Delinger af sidstnævnte Batteri*) ind i Skytsplacementer, saaledes 
at ialt 8 riflede 24 Pd.’s og 18 riflede 6 Pd.’s Kanoner stode parate til 
Skydning. Maalet var Skandsernel, I I  og IV, de ved sidstnævnte be
liggende Gaarde samt Dybbøl Mølle.

Yeiret var om Morgenen d. 15. diset og stormfuldt, saa at Skyd-1 
ningen fra Broagerbatterierne først begyndte Kl. 11 om Formiddagen. 
Indtil Kl. 2 Eftermiddag gjorde de tre Feltbatterier 365 Skud, 
Beleiringsskytset 98 Skud, ialt altsaa 463 Skud, hvorefter Batteri 1 og 
2 hvert afgav 1 Skud i Timen. Ilden rettedes mod Skandseliniens 
venstre Fløi samt mod Sønderborg Rhed; 15 Projektiler faldt i Sønder
borg. Paa vor Side besvaredes Ilden i Begyndelsen fra Skandse I I ; men 
da man paa Grund af Yeirforholdene hverken kunde se de fjendtlige 
Batterier eller observere Træfningen, indstilledes liden.

Den heftige Beskydning med svære riflede Kanoner foraarsagede 
betydelige Beskadigelser og viste strax Blokhusenes utilstrækkelige 
Styrke, idet en Granat gjennembrød Yæggen i Blokhuset i Skandse
II, dræbte Sekondlieutenant Y. T. Y o l d b y  og saarede 3 Menige, alle 
af 18. Regiment. I Sønderborg gjorde Ilden kun ringe Skade.

Paa venstre Fløi vexledes endel Skud med fjendtlige Patrouiller, 
hvorved 1 Officer af 17. Regiment blev saaret.

16. Mar t s .

Ilden fra Broagerland begyndte Kl. 10 Formiddag og varede om
trent 5 Timer. De fire tilhøire af Batteri Nr. 2 staaende Stykker 
Feltskyts stilledes i et nyt Placement c. 950 Alen tilvenstre og bagud 
for Batteri Nr. 3, hvorfra Terrainets Fald fra Skandselinien mod Avn- 
bjerg kunde bestryges. Der gjordes ialt 595 Skud, og Ilden rettedes

*) De to nævnte Batterier vare henholdsvis fra Egernsund og Sundeved beordrede 
til Skjelle.

Ko f jend tl ige  
B a t t e r i a n læ g  paa  

B ro ag er lan d .

I ld en  f r a  B ro a g e r 
b a t t e r i e rn e .

I l d e n  f r a  B ro a g e r 
b a t t e r i e rn e .
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hovedsagelig mod Skandserne I, II og IV ; den koncentreredes to 
Gange mod II, der besvarede Ilden med ialt 36 Skud.

Skandserne I, I I  og IV lede ved denne Dags Beskydning endel 
paa Brystværn og Traverser, hvilket dog udbedredes den følgende 
Nat. Det blev nødvendigt at gaa over til Natarbeide, hvorfor der 
blev udtaget fast Sapeurmandskab til at forestaa Udbedringen af den 
om Dagen lidte Skade. Blokhusene viste sig atter som ikke skud- 
sikkre Opholdssteder. I Skandse I gik en Granat gjennem Blokhusets 
Sidevæg, dræbte Premierlieutenant E. A. B r u h n  og Sekondlieutenant
F. P. G. GI ø e r f e i d  t, 10 Underofficerer og Menige og saarede 1 Officer 
og 39 Mand (deraf de 6 dødeligt), alle af 17. Regiment. Blokhusene 
i alle beskudte Skandser bleve derfor nu forladte, og Mandskabet 
maatte søge Dækning bag Traverserne. Blokhusene bleve derefter 
saa godt som muligt, men alligevel utilstrækkeligt dækkede med Jord 
paa de mest udsatte Steder, og vare fremtidig mere at betragte som 
store Traverser, der formindskede den i Forveien ringe Plads i 
Skandserne.

Foruden det ovennævnte Tab havde vi paa denne Dag et Tab af 
7 døde og 3 saarede Menige af Artilleriet; 2. og 22. Regiment havde 
hvert 1 falden Menig.

Artillerimateriellet i Skandse II  led endel ved Beskydningen. 
Den 84 Pd.’s Granatkanon I beskadigedes uden dog at blive ubrugelig; 
den tilhøire af denne staaende 84 Pd.’s Granatkanon II mistede sin 
Slædes Stoppehage; Bridsken til en 12 Pd.’s riflet Kanon blev stærkt 
beskadiget.

Broerne til Skandserne II  og IV beskadigedes; Barakkerne ved 
Skandserne I og II afbrændte tildels. Forpostkommandørens Kvarter 
flyttedes fra Dybbøl Mølle til den Chausseen nærmest liggende Gaard 
ved Aabenraa Landevei. Det Infanteri, som var bestemt til Besættelse 
af Skandserne I, II, IV og mellemliggende Løbegrave, fik Ordre til 
fremtidig om Dagen at opholde sig udenfor disse, men tæt bag 
dem, indtil det meldtes, at vore Forposter kastedes tilbage; det 
skulde søge paa bedste Maade at skaffe sig Ly i Nærheden af det Sted, 
som det skulde besætte. En mindre Del af Besætningen skulde dog 
altid være i Skandser og Løbegrave. Afløsningen til venstre Fløi 
skulde rykke frem ad Kolonneveien mellem VI og V III over Øster 
Dybbøl; sluttede Kolonner maatte ikke vise sig mod Broagerland.

I  Løbet af Dagen foretog Fjenden forskjellige mindre Angreb 
mod Forposterne.
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Tidlig om Morgenen vexlede en mod Rage bøl Skov udgaaende Pa- 
trouille Skud med Fjenden, hvorved 1 Officer al 16. Regiment blev saaret.

Kort efter, at 3. Reg.’s II. havde besat Forposternes høire Fløi, 
vexledes endel Skud med fjendtlige Patrouiller.

Om Eftermiddagen angreb Fjenden Ragebøl med større Styrke. 
Feltvagterne Nr. 3 og 4 trak sig tilbage mod Pikettet, som indtog 
Fægtningsstilling, hvorpaa Fjenden efter nogen Skydefægtning trak 
sig tilbage.

Sent paa Aftenen gik 6 Kompagnier af det fjendtlige Infanteri
regiment Nr. 15. frem mod Stavgaarde og Lillemølle. Begge Steder 
kastedes vore Vedetter med Voldsomhed tilbage paa Feltvagterne, 
som ligeledes efter en kort Modstand bleve tvungne til at trække sig 
tilbage paa Pikettet ved Batterup. I Løbet af Natten indtoge vore 
Feltvagter dog atter deres tidligere Stilling, saa at Forpostkomman
døren d. 17. Kl. 43/4 Morgen kunde indberette til Overkommandoen:

„Kl. 4 har Feltvagt Nr. 1 paa høire Fløi ved Randsgaard, Kl. 
23/4 Feltvagt Nr. 2 ved Stavgaarde indtaget deres Plads, saa at Alt er 
i den oprindelige Stilling.

Ragebøl Skov er besat af Fjenden.u
Feltvagterne Nr. 3 og 4 maatte ligeledes en kort Tid trække sig 

tilbage henholdsvis til P iket Nr. 2 og bag den sydøstlige Udkant af 
Ragebøl. 3. Regiment havde et Tab af 1 Officer, der blev dødelig 
saaret, 2 saarede og 2 fangne Menige*).

I Hærens Ordre de bataille foregik i disse Dage nogen Forandring.
7. Regiment, der d. 13. ankom fra Aarhus til Als (se pag. 85), 

underlagdes 6. Brigade og anvistes Kantonnement i Sjellerup, Stev- 
ning, Hjortspring m. m. D. 16. Marts gjenoprettedes 4. Brigade, saa 
at Styrken i Sundeved og paa Als blev følgende**):
Hovedkvarteret.

Armeens Artilleri:
Reserveartilleriet: 1., 4., 11. og 13. Batteri; 1. Batt. afgivet til 

Mels Detachementet, 4. og 13. Batt. til Dybbølstillingen. 
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen.

*) Tabsliste for^Pe rioden 23. Februar—16. Marts lindes under Bilag 21.
**) Som senere vil blive viist, skete der d. 19. Marts atter Forandring heri paa Grund 

af Infanterireservens Opløsning.

F o r a n d r in g  i 
O rd re  de b a ta i l le .

S ty rk e n  i S u n d e 
ved  og  paa  Als 
d .  16. M ar ts .
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F o r a n d r in g e r  i 
B e læ gningen  a f  
B a ra k k e rn e  og 

K a n to n n e 
m en te rn e .

3., 4. og 6. Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

Iiigenieurkommandoen ved den aktive Armee:
1. og 5. Ingenieurkompagni, Brokompagniet, Ingenieurparken.

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

4. Dr. Reg.’s 2. Halvreg.
1. Divisions Artillerikommando:

2. og 10. Batteri.
2 Division:

4. Brigade (4. og 6. Reg.).
5. do. (10. og 12. do.).
6. do. (5. og 7. do.).
2. Divisions Kavalerikommando:

Garde-Hus Reg.’s 1. Halvreg.
2. Divisions Artillerikommando:

8. og 9. Batt. (sidstnævnte afgivet til Forsvaret af Als Sund).
I n f a n t e r i r e s e r v e n  (8. og 15. Reg.).
3. Kavaleribrigades S tab ; Mels-Detachementet.
Under 15. Marts blev det til Besættelse af Skandserne bestemte 

Infanteri, der laa i Gaardene bag Stillingen, lagt i de bag Skand
serne dels færdige, deis under Arbeide værende Hytter, og det i 
Barakkerne ved Aabenraa Yeiens Sammenstød med Flensborg Chaus- 
seen henlagte Mandskab, der var bestemt til Besættelse af Løbe
gravene, fordeltes i Bygninger og Hytter bag disse, hvorved dels 
et af Infanteriregimenterne i Sønderborg kunde trækkes frem og 
belægge Barakkerne ved ovennævnte Yeisammenstød, dels de paaA ls 
kantonnerende Tropper trækkes endnu nærmere til Sønderborg 
(sammenhold pag. 147).

1. D i v i s i o n ,  der d. 17. efter endt Tjeneste i Sundeved skulde 
udrykke i Landkantonnement, an vistes følgende K varterer:

En Brigade (Stabskvarter Egen Mølle) i og om Egen,
En Brigade (Stabskvarter Hørup Præstegaard) med et Regiment

i den nordlige Del af Sønderborg, et Regiment i og om Mai-
bølgaard.
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En Brigade (Stabskvarter Tandslet Præstegaard) i og om 
Tandslet.

2. D i v i s i o n  skulde fra d. 16. lade et Regiment (7.) indrykke i 
Sønderborg. Naar Divisionen afløstes fra Tjeneste i Sundeved, 
skulde 4. og 6. Brigade samt Infanterireserven indrykke i de oven
nævnte Landkantonnementer. Af 5. Brigade laa 12. Regiment paa 
Kjær Halvø; 10. Regiment lagdes i Ulkebøl, Vollerup o. s. v .; Bri
gadens Stabskvarter blev Ulkebøl.

Krigsministeriet havde ikke opgivet Tanken om offensive Be
vægelser, fordi Overkommandoen ikke strax havde villet gaa ind paa 
dets i Skrivelse af 2. Marts fremsatte Ønske om en mere aktiv Op
træden fia vor Side, og da det kort efter Fægtningen ved Veile fandt 
General H e g e r m a n n s  Situation i Nørrejylland saa betænkelig, at 
det mente, at man ved offensive Bevægelser enten fra Dybbølstillingen 
eller Fredericia burde søge at degagere ham, telegraferede det d. 11. 
Marts til Overkommandoen:

„Kommandanten i Fredericia melder, at Generallieutenant He- 
g e r m a n n  igaar stod i Skanderborg i Færd med at tage Stilling mod 
20—21 Batailloner, østerrigsk og preussisk Kavaleri samt Artilleri. For
holder dette sig saaledes, maa Styrken være væsentlig formindsket 
enten foran Dybbøl eller foran Fredericia. Mulighed synes tilstede 
for fra et af disse Punkter eller fra begge at foretage Noget for at 
degagere H e g e r m a n n “.

Overkommandoen modsatte sig imidlertid Krigsministeriets Ønske 
ved følgende Svartelegram af samme Dato:

„Overkommandoen anser fremadgaaende Bevægelser fra Frede
ricia eller Dybbøl for yderst farlige. Muligvis er det netop Fjendens 
Hensigt at lokke os frem i Sundeved, og han vil uden Tvivl være 
forberedt paa slige Foretagender fra vor Side. De ville i alt Fald 
ikke kunne degagere General H e g e r m a n n .  Det kommer an paa 
at holde Styrken i Dybbøl og Fredericia samlet og beredt til at mod
tage et Angrebu.

D. 16. Marts indløb paany en Skrivelse fra Krigsministeriet af 
15. Marts*), hvori Fordringen om offensive Bevægelser saa indtræn
gende fremsattes, at Overkommandoen mente at maatte bøie sig saa- 
vidt, at den gav Befaling til en mindre Rekognoscering.

*) Skrivelsen var fra Krigsministeren til General Gerlach personlig og indeholdt 
Forslag til flere forskjellige, bestemt angivne Operationer.

K rig s m in i s te r ie t  
ø n sk e r  offensive 
B ev æ g e lse r  u d 

før te .
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. Paa Grund af Forholdene udviklede denne sig til en større 
'Fægtning, hvis endelige Resultat ikke kunde opfordre Overkomman
doen til at gjentage Forsøget, allermindst i større Maalestok, hvorfor 
General G e r l a c h s  Svar til Krigsministeriet, affattet efter Kampen 
d. 17., saaledes som senere vil blive viist, blev en kategorisk Af
visning.

K a m p e n  d. 17. Mar t s*) .

1. Division stod om Morgenen i Stilling i Sundeved**), og skulde 
Kl. 10 Formiddag afløses af 2. Division og Infanterireserven. 6. Bri
gade skulde paa Forpost (5. Regiment paa høire, 7. Regiment paa 
venstre Fløi), 4. Brigade besætte Skandser og Løbegrave (4. Regiment 
paa høire, 6. Regiment paa venstre Fløi) og Infanterireserven danne 
Reserve (8. Regiment i Barakkerne, 15. Regiment i Sønderborg).

Da 2. Division, hvis Kommandør, General du  P l a t ,  fra d. 17. 
skulde overtage Kommandoen i Sundeved, var i Begreb med at rykke 
over i Sundeved, modtog den følgende Ordre fra Overkommandoen, 
udgivet Kl. 8 Formiddag:

„Ifølge Melding fra Forpostkommandøren er Ragebøl Skov besat 
af Fjenden.

Forinden Afløsningen foretages, vilde Divisionen sende 1 Regi
ment frem mod Skoven for at fordrive Fjenden derfra.

Gerlach.u
K ort efterat denne Ordre var udgiven, erfarede Overkommandoen, 

at Fjenden havde trukket sig tilbage til sin oprindelige Stilling og 
kun stod ved Ragebøl Skov med c. 100 Mand, hvorfor Befalingen 
modificeredes derhen, at Divisionen skulde lade foretage en Rekogno
scering frem i Terrainet foran høire Fløi dog uden at indlade sig i 
noget betydeligere Engagement med Fjenden***). For Sikkerheds Skyld 
befaledes det, at Afløsning af Forposterne ikke maatte finde Sted, 
førend Rekognosceringen var tilendebragt; fornøden Ordre herom gaves 
til 3. Regiment ved Pythuse af 2. Brigades Kommandør, Oberst 
K a u f f m a n n  personlig, til 18. Regiment ved en af 2. Brigades Ad- 
jutanter.

*) Se omstaaende Skizze til Kampen d. 17. Marts.
**) 2. B r i g a d e  paa Forpost (3. Regiment paa høire, 18. Regiment paa venstre Fløi); 

3. Br i gade  i Skandser og Løbegrave (16. Regiment paa høire, 17. Regiment 
paa venstre Fløi); 1. Br i ga de  i Reserve (22. Regiment i Barakkerne, 2. Regiment 
i Sønderborg).

***) Ordren gjengives saaledes i 2. Divisions Rapport; den existerer ikke skriftligt

O v erk o m m an d o en  
b e o rd re r  en R e 
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Divisionen beordrede Kommandøren for 6. Brigade, Oberst Bii- 
low , at udføre den nævnte Rekognoscering med 5. Regiment; des
uden stilledes 4. Regiment og 2 Kanoner af 8. Batteri til Oberstens 
Raadighed; Kanonerne kunde dog ikke følge Infanteriet længere end 
til Pythuse, da Yeien i større Afstand var gjort impassabel ved For
hug og Barrikaderinger.

En Rekognoscering med saa svage Kræfter vilde neppe have 
kunnet fremkalde nogen større Fægtning. Men paa fjendtlig Side var 
der truffet Dispositioner, der nødvendig maatte lede til en saadan.

Fjendens Stilling i Sundeved var i Henhold til det tidligere 
anførte paa dette Tidspunkt følgende: Af 6. Division laa 11. Brigade 
paa Broagerland med en stærk Besætning i Sm øl; Forposter vare frem
skudte i Linien Stenbæk—Bøffelkobbel. 12. Brigade laa i de N. 
for Nybøl Nor langs Yeien Nybøl—Graasten liggende Lokaliteter; 
Nybøl og Stenderup vare stærkt besatte; Forposter vare fremskudte i 
Stenderup Skovs Udkant. N. for 6. Division laa 13. Division med 
26. Brigade i forreste L in ie ; Brigaden havde besat Øster Sottrup og 
Fuglesang stærkt og fremskudt Forposter ud over disse Punkter.

Prinds F r i e d r i c h  C a r l  besluttede paa denne Dag at sætte sig 
i Besiddelse af Landsbyerne Dybbøl og Ragebøl*). Uden Kjendskab 
til den af os indledede Fægtning ved Ragebøl sendte han Kl. 11—12 
Formiddag telegrafisk Befaling til 12. Brigade (General v. R o e d e r) 
om at kaste vore i Dybbøl staaende Forposter, og til 6. Division om 
at understøtte Angrebet med mest muligt Artilleri.

D. 17. Marts viser derfor paa Stillingens h ø i r e  F l ø i  en ved 
vort Initiativ fremkaldt mindre Rekognosceringsfægtning, paa 
v e n s t r e  F l ø i  og efterhaanden over hele Stillingen en alvorlig Kamp 
om Besiddelsen af vort hele Forpostterrain.

Da General v. R o e d e r s Frem rykning mod Dybbøl først kommer 
til Udførelse Kl. henad 1 Eftermiddag, ville Begivenhederne indtil 
dette Tidspunkt først blive skildrede.

5. Regiment under Major M y h r e  passerede Forpostlinien**) Kl. 
10 - IOV2. 5. Reg.’s I. beordredes af Oberst B ii lo w at gaa Øst om Rage
bøl Skov, 5. Reg.’s II. Vest om Skoven ad Veien til Øster Sottrup.

Af 5. Reg.’s 1. under Kapitain H a m m e r  beordredes 1. Kom
pagni til at rykke rask frem mod Flyvhøi og Krattets østlige Ud

*) I Henhold til Beleiringsplanen skulde disse Landsbyer fra d. 20. være okkuperede 
af Fjenden (sammenhold pag. 163).

**) 3. Regiments Forposter stode som for d. 14. Marts angivet.
22
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kant for at afskære den i K rattet muligt værende Fjende Tilbagetoget, 
paa samme Tid som 6. Kompagni skulde rykke frem mod den sydlige 
Udkant af Krattet. 2. Kompagni skulde dække høire Fløi mod Sand
bjerg, 5. Kompagni danne Reserve.

Af 5. Reg.’s II. under Kapitain R o t h e  skulde 3. Kompagni gaa 
frem over Ragebøl Kro mod Skovens sydvestlige Hjørne, 4. Kompagni 
angribe dens vestlige Del, 8. Kompagni sikkre mod Angreb fra 
Tørvemosegaard, 7. Kompagni danne Reserve paa Aabenraa Yeien.

4. Regiment (Kapitain P. B a u d i t z )  anvistes foreløbig Opstilling 
ved Yeisammenstødet tæt N. for Ragebøl Kro.

5. Regiment rykkede rask frem. En fjendtlig Patrouille, der op
holdt sig i K rattet, trak sig tilbage til Gaardene N. derfor. Disse 
Gaarde toges af os, og Regimentet tog derpaa Stilling c. 600 Alen N. 
for Ragebøl Skov, hvor det efter Brigadens Ordre afbrændte nogle 
Huse, der under tidligere Forpostfægtninger havde hjulpet Fjenden 
til skjult at nærme sig Skoven. Samtidig af brændtes ved 4. Regi
ments Foranstaltning et mindre, mellem Ragebøl og Tørvemosegaard 
beliggende Hus, hvorfra Ijendtlige Patrouiller jevnligt havde over
faldet vore Forposter.

Disse Begivenheder bevirkede, at Fjendens Forpostreserver bleve 
alarmerede og sendte frem. Fusilierbataillonen af Regiment Nr. 55 
rykkede frem ad Aabenraa Yei og udviklede sig til Fægtning 
mellem Vester Sottrup og Ragebøl Skov; 2 Kanoner, der senere for
stærkedes til et Batteri, kjørte op S. for Veien. Omtrent Kl. 11V2 

ankom 1. Bataillon saavel af Regiment Nr. 55 som af Regiment Nr. 
15 og rykkede frem, førstnævnte til høire, sidstnævnte tilvenstre af 
Fusilierbataillonen.

Oberst B i i l o w  gav derfor i Overensstemmelse med sin Instrux
5. Regiment Ordre til at trække sig langsomt tilbage, 4. Regiment 
Ordre til at indtage Fægtningsstilling for at optage 5. Regiment.

4. Reg.’s I. (Kapitain M at h i e s s e n )  tog Opstilling tværs over 
Aabenraa Veien, 1. og 2. Kompagni, førstnævnte østligst, bag Hegnene N. 
V. for Ragebøl Kro, 5. og 7. Kompagni i Reserve. 4 Reg.’s II. (Kapitain 
W e d e g e ) ,  besatte Ragebøl, 4. og 3. Kompagni Nord- og Nordvest
kanten af Byen, 6. og 8. Kompagni som Reserve.

Som tidligere berettet, skulde Afløsningen af 3. Regiments For
poster først finde Sted efter endt Rekognoscering. Men da 5. Regi
ment under sin Tilbagegang let vilde kunne rive Forposterne med 
sig, beordrede Oberst K a u f f m a n n ,  som i Ragebøl iagttog Kampen, 
og som med sin Stab var redet frem i Egnen N. for Byen,
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i Erkjendelsen af det Unyttige i under de nu saa forandrede For
hold at lade Forposterne blive staaende og af, at det var rigtigere at 
lade det samlede 3. Regiment tjene som Soutien for denne Fløi, noget 
efter Kl. 12 3. Regiments Forposter inddragne. Men dels paa Grund 
af, at Regimentet var spredt over en stor Front, dels paa Grund 
af Vanskeligheden ved at overbringe Ordrer under Fægtning, er 
Ordren først efterhaanden, paa enkelte Steder endog meget sent 
kommen til Underafdelingernes Kundskab. Som en Følge deraf ses 
paa nogle Steder Forposterne efter at være vegne for Overmagten 
atter at rykke frem, paa andre Steder ses de indblandede i Rekognos
ceringsstyrken. 5. Regiments Tilbagegang mod Pythuse gik paa de 
fleste Steder hurtigere for sig end Forposternes Inddragning, saa at 
Regimentet efter at være naaet tilbage til Pythuse for en Del maatte 
optage 3. Regiments Forposter

Fjenden fulgte rask efter 5. Regiment og tvang ogsaa 4. Regi
ment, kort efterat 5. Regiment havde trukket sig igjennem samme, 
til at opgive Forsvaret af Ragebøl. Medens Fusilierbataillonen gjorde 
Holdt i Ragebøl Skovs søndre Udkant, og de to Kanoner beskøde Rage
bøl By, trængte 1. Bataillon af Reg. Nr. 55 ind i Byen og besatte denne;
1. Batl. af Reg. Nr. 15, understøttet af 11. Kompagni af samme Regi
ment, bemægtigede sig Ragebøl Kro og Stavgaarde, hvilket sidste Punkt 
først rømmedes af vore Tropper (5. Reg.’s I. samt Feltvagterne Nr. 1 
og 2 af 3. Regiment) efter en haardnakket Modstand.

5. Reg.’s I. standsede S. for Batterup, 5. Reg.’s II. i Høide med 
Pythuse, hvor 3. Kompagni stilledes 0. for Aabenraa Vei, 4. og 7. 
Kompagni V. for denne, og 8. Kompagni besatte en Strækning af 
Veien S. for Bødkerhuset, hvor det skulde holde Forbindelse med 
vor i og om Dybbøl staaende Styrke.

4. Regiment trak sig over Pythuse henimod Skandse X, hvor det 
fik Ordre til at stille sig å cheval paa Aabenraa Vei c. 800 Alen N. 
V. for Skandsen. En mindre Del af Regimentet var under Retraiten 
bleven skilt fra samme; den trak sig i sydøstlig Retning og stødte 
senere til Regimentet. Da Regimentskommandøren, Kapitain B a u d i t z, 
havde maattet efterlades som haardt saaret foran Ragebøl K ro , overtog 
Kapitain M a t h i e s s e n  Kommandoen over Regimentet.

Foruden Feltvagterne Nr. 1 og 2 deltoge ogsaa Nr. 3 og 4 i Fægt
ningen, idet de søgte at holde Stillingen ved Ragebøl nogen Tid, efterat 
4. Regiment var gaaet tilbage; ogsaa Feltvagt Nr. 5 holdt sin Stilling 
(ved Ledet) endnu nogen Tid, efterat Ragebøl var besat af Fjenden. 
Hovedposten ved Bødkerhuset beskød Fjenden, der var trængt ind i
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Ragebøl, i Flanken, indtil en flankerende Ild fra Terrainet N. for Yeien 
fra Stenderup til Dybbøl, hvor Fjenden efterhaanden fik Artilleri op- 
kjørt, tvang den tilligemed Feltvagt Nr. 5 til at gaa tilbage mod 
Skandserne.

Efter at være samlet forblev 3. Regiment i nogen Tid til Dispo
sition for høire Fløi bag Skandse X.

I Linien Pythuse S. for Batterup vedligeholdt 5. Regiment en Skyde- 
kamp med Fjenden, der havde besat Linien Ragebøl-Stavgaarde.

Begge Parter beholdt deres Stilling, og Kl. noget over 1 døde 
Kampen efterhaanden hen. P a a  f j e n d t l i g  S i d e  vare efterhaanden 
flere Reserver komne til, saa at en Afløsning af de i forreste Linie 
staaende Tropper kunde finde Sted, og Kl. 1 stod 26. Brigade 
med 5 Batailloner og 1 Batteri i Linien Ragebøl-Stavgaarde-Als 
Sund.

P a a  v e n s t r e  F l ø i  stod, som ovenfor berørt, 18. Regiment om
Morgenen paa Forpost.

7. R e g i m e n t  (Oberstlieutenant Muus)

8. Komp.

4. Komp.
Reg.’s
II.

v a r , da Afløsningen 
først skulde finde Sted efter endt Rekognoscering, foreløbig forbleven 
bag Dybbølstillingen. Da Alt imidlertid syntes roligt paa venstre 
Fløi, gav Overkommandoen Kl. IOV2 Bemyndigelse til her at lade Af- 
fløsningen foretage.

Regimentet besatte Forposterne saaledes:
Feltvagt Nr. 1 ved Dybbøl Kirke 2 Delinger

— Nr. 2 i den sydvestlige Udkant
af Dybbøl................ 2 Delinger j

— Nr. 3 ved Avnbjerg . . .  2 do. j
— Nr. 4 ved Vemmingbund 2 do. j

Piket Nr. 1 ved Yeisammenstødet S. 0. for
Dybbøl K irk e .............................  3. Komp.

— Nr. 2 0 . for A v n b je rg .......................... 6. Komp.
Hovedpost Nr. 1 ved Yeisammenstødet N. for

Dybbøl By og i dennes nord
østlige Del.

Iiovedpost Nr. 2 ved Tvingegaard og i den syd- j
østlige Del af Dybbøl. {

Afløsningen foretoges uforstyrret af Fjenden. Den var endt i 
Tiden mellem 12 — 1, og med Overkommandoens Bemyndigelse til- 
traadte de afløste Underafdelinger Afmarchen til Kantonnementet paa Als. 
18. Regiment blev saaledes ikke indviklet i den Kamp, der senere ud
spandt sig om Dybbøl. Kun Feltvagt Nr. 1 af 8. Kompagni understøttede

2. og 5. 
Komp.

1. og 7. 
Komp.

7. Reg.’s I.

B eg iv en h ed e rn e  
jiaa S t i l l in g en s  
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efter endt Afløsning den nye Feltvagt, da denne angrebes, og Feltvagt 
Nr. 3 mistede noget Mandskab. Denne Feltvagt gik nemlig tilbage, 
inden den havde inddraget alle sine Poster, idet den nye Feltvagt- 
kommandør gav Tilsagn om, at Mandskabet af de endnu ikke afløste 
Poster (en fremskudt Underofficerspost paa 1 Underofficer og 10 Mand 
i en af brændt Gaard foran Avnbjerg samt en dobbelt Yedetpost) efter 
Afløsning vilde blive beordret til Sønderborg. Den fremskudte Under
officerspost ventede imidlertid forgjæves paa sin Afløsning, og da 
Føreren saae, at 7. Regiments Vedetter gik tilbage, og selv kom i en 
vanskelig Stilling ved Fjendens Fremrykning, søgte han at komme bort 
ved at sprede sine Folk; men dette lykkedes kun for ham og 1 Mand, 
medens hans øvrige Mandskab samt den dobbelte Post toges tilfange.

Den ovenomtalte Bemyndigelse til Underafdelingerne om efter 
Afløsningen efterhaanden at tiltræde Afmarchen til Kantonnementet 
paa Als blev dog paa Grund af de senere indtrufne Begivenheder 
tilbagekaldt, og 18. Regiment stod derefter i nogen Tid, omtrent indtil 
henad Kl. 3, til Disposition for venstre Fløi.

Kort efter, at 7. Regiment havde indtaget Forpoststillingen, an
greb Fjenden. Den første Melding herom indløb til Overkommandoen 
fra Forpostkommandøren og lød saaledes:

„Eftermiddag Kl. 1 \
Ifølge mundtlig Melding fra Feltvagt Nr. 1 paa venstre Fløi 

ved Dybbøl Kirke rykker fjendtligt Infanteri, Kavaleri og Artilleri 
mod Feltvagten. Styrken er ikke angiven.u

Som Følge af Prinds F r i e d r i c h  C a r l s  tidligere omtalte Ordre 
stod nemlig Kl. 112. Brigade i Beredskab med Regiment Nr. 64 i Bøffel
kobbel, 2 Batailloner af Regiment Nr. 24*) samt et Batteri mellem 
Stenderup Skov og den fra Stenderup til Dybbøl førende Vei.

Batteriet kjørte op N. for nævnte Vei, c. 1200 Alen fra Dybbøl 
Kirke og beskød denne og K irkegaarden; kort efter rykkede det 
nærmere ind mod Byen og forstærkedes med endnu et Batteri, som 
dog ikke kom til Skud. De to Batailloner af Regiment Nr. 24 rykkede 
frem mod den nordlige Del af Dybbøl By, medens 1. Bataillon af Regi
ment Nr. 64 tilligemed 9. og 10. Kompagni af samme Regiment Syd 
fra trængte ind i Byen.

Vore her staaende Forposter af 7. Regiment trak sig tilbage, Feltvagt 
Nr. 1 under Kompagnikommandøren, Premierlieutenant S. B. M u n c k ,  
dog ikke før dens høire Fløi tourneredes af Fjenden, og Nabofelt

*) Fiisilierbataillonen indtraf først noget senere.
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vagterne til begge Sider vare fordrevne. Under Tilbagegangen støttedes 
Feltvagten, tilhøire af en Deling af Hovedposten under Sekondlieutenant
E. la C o u r  og tilvenstre af Piket Nr. 1 under Sekondlieutenant C. R. 
C. B a g g e s e n .

7. Regiments Forposter S. for Chausseen vare forinden bievne 
kastede af Resten af det fjendtlige Regiment Nr. 64. 7. Kompagni,
der stod som Hovedpost i den sydøstlige Del af Dybbøl By, rykkede 
vel frem for at understøtte venstre Fløi; men inden Kompagniet 
var naaet frem, vare saavel Feltvagterne Nr. 3 og 4 som Piket Nr. 2 
under Tilbagegang, og Kompagniet naaede kun at optage dem. Oberst- 
lieutenant M u u s  gav vel Ordre til, at der skulde gjøres et For
søg paa at tilbageerobre de havte Standpladser, men Forsøget mis
lykkedes.

General du  P l a t  indsendte Kl. 2 Eftermiddag følgende Melding 
til Overkommandoen:

„Stærkt Engagement paa hele Linien. Avnbjerg, Dybbøl Kirke 
og Ragebøl besatte af Fjenden.

Forposterne gaa overalt tilbage.
Efter Befaling 

S chauw
Den N. for Chausseen kæmpende Del af 7. Regiment trak sig 

efterhaanden tilbage til Foden af Dybbølhøiderne 5—600 Alen Y. 
for Skandserne, hvorimod 4. 6. og 7. Kompagni S. for Chausseen 
gik tilbage bag Skandserne. Fjenden fulgte efter, men kom i Dybbøl 
Bys østlige Udkant Skandserne paa venstre Fløi (I—VI) saa nær, 
at disse kunde optage Hden, hvorfor Fremrykningen standsede. 
Dybbøl By kom i Brand, og General R o  ed  e r  gav, i Betragtning af 
det Unyttige i at udsætte Tropperne for Skandsernes Ild, 12. Brigade 
Ordre til at gaa tilbage til Linien Dybbøl Kirke — Avnbjerg. Regi
ment Nr. 24, der nu var samlet, skulde fastholde den vestlige Del af 
Byen, navnlig Partiet om Dybbøl Kirke, og udstille Forposter, der Syd 
paa skulde træde i Forbindelse med Forposterne af Regiment Nr. 64.

7. Regiment havde kæmpet under vanskelige Forhold. Det be
fandt sig for første Gang paa Forpost i Sundeved, var svagt udstyret 
med Befalingspersonale og angrebes af en overlegen Styrke. Kampen i 
den udstrakte Stilling og i det stærkt kouperede Terrain havde for- 
aarsaget Splittelse og Sammenblanding af Mandskabet, og navnlig havde 
den hurtige Tilbagegang af Styrken paa Avnbjerg ikke undladt at 
fremkalde endel Uorden ved de 3 Kompagnier, der havde været an
vendte S. for Chausseen. Da Regimentet foreløbig var mindre i Stand
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til at tage kraftig Del i K am pen, og der paa venstre Fløi ikke var 
anden Styrke til Raaclighed end 6. Regiment (som skulde besætte 
Skandser og Løbegrave paa venstre Fløi), lod General du  P l a t  Kl. 
2 Infanterireserven alarmere. Denne, som skulde udgjøre Reserven i 
Sønderborg og i Barakkerne i Sundeved, var i Formiddagstimerne an
kommen fra sit Landkantonnement og var bleven indlagt, 8. Regiment 
i Barakkerne i Sundeved, 15. Regiment i Sønderborg. 8. Regiment 
beordredes frem til en Beredskabsstilling bag Skandserne VI—VIII, 
og Kl. c. 2 V2 opmarcherede 15. Regiment udenfor Brohovederne ved 
Færgehuset for der at afvente nærmere Ordre.

Samtidig gav den kommanderende General, General G e r l a c h ,  
1. Division, der var i Færd med at afmarchere, Ordre til fore
løbig at forblive i Beredskab i Sundeved. 2. Brigade fik Ordre 
til fremdeles at forblive som Reserve henholdsvis bag Skand- 
sernes høire og venstre F lø i; 3. Brigade, af hvilken 17. Regiment 
var i Færd med at samle sig til Afmarche, og 16. Regiment kun 
ventede paa at blive afløst for ligeledes at rykke bort, fik Ordre til 
at forblive i Sundeved, sidstnævnte Regiment specielt til at udfylde 
en ubesat Strækning i Terrainet mellem Skandserne VI og V III; af
1. Brigades Regimenter fik 2., der var i K varter i Sønderborg, Ordre 
til at stille V. for Brohovedet, og Ordonnantser udsendtes for at 
standse 22. Regiment, hvilket dog ikke lykkedes, da Regimentet alt var 
naaet ud i sit Landkantonnement paa Als. 4 Kanoner af 2. Batteri, som 
vare paa Forpost og i Færd med at afløses, fik Ordre til at forblive 
i Stillingen indtil v idere; Resten af Batteriet blev pr. Telegraf kaldet 
til Sønderborg.

Den tidligere omtalte tilbagegaaende Bevægelse paa fjendtlig Side 
berøvede imidlertid Situationen dens farefulde Præ g, og General 
G e r l a c h  gav derfor i Erkjendelse af det Ønskelige i, at 3. og 18. 
Regiment, der om Natten havde staaet paa Forpost og endnu stode 
i Beredskab, snart kunde komme i Kantonnement, I\ 1. henad 3 Oberst 
K a u f f m a n n  Bemyndigelse til at lade Brigaden rykke i Kantonne
ment. Kort efter gav Overkommandoen General V o g t  den samme Be
myndigelse for 1. Divisions Vedkommende med Undtagelse af 16. Regi
ment, der forblev i Løbegravene og først afløstes om Aftenen Kl. 8, og
2. Regiment, der forblev i Reserve V. for Brohovedet.

Fægtningen blussede imidlertid op paany. Da paa vor Side 
7. Regiment var blevet ordnet, og 8. Regiment havdes i Bered
skab, kunde der være Haab om at gjenerobre Forpostterrainet; men
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netop som et Forsøg herpaa befaledes udført, gjenoptog Fjenden sin 
Fremrykning.

Som tidligere fremhævet, var detPrinds F r i e d r i c h  C a r l s  Ønske 
paa denne Dag at komme i Besiddelse af Landsbyerne Dybbøl og 
Kagebøl. Prindsen, der noget efter Kl. 2l/s var indtruffen paa Broagerland, 
og som ikke kunde nøies med det hidtil vundne Eesultat, Besiddelsen 
af den vestlige Del af Dybbøl By, gav 6. Division Befaling til at lade
12. Brigade bemægtige sig hele Byen og 11. Brigade Partiet om GI. 
Frydendal.

11. Brigade (General v. C a n s t e i n )  var allerede Kl. 2 bleven alar
meret for at rykke frem til Understøttelse for 12. Brigade, men havde, 
da Kampen forløb heldigt, erholdt Tilladelse til atter at gaa i Kvarter. 
General v. C a n s t e i n  erholdt nu Befaling til med de ikke afmarcherede 
Dele af Brigaden (6. og 8. Komp. af Infanteriregiment Nr. 60 samt 7. 
og 8. Komp. af Fiisilierregiment Nr. 35, Alt under Befaling af 
Oberstlieutenant v. B l u m e n t h a l )  at rykke frem S. for Chausseen, 
frigjøre de der staaende Afdelinger af 12. Brigade, tage GI. Fryden
dal og udstille Forposter i Linien GI. Frydendal-Vemmingbund i 
Tilslutning til 12. Brigade, naar denne havde bemægtiget sig Dybbøl 
By. Sidstnævnte sendte 2. Bataillon af Eegiment Nr. 64 fra Avn
bjerg frem mod Byens sydlige, 1. Bataillon mod dens sydvestlige 
Udkant.

S. for Chaussen trængte omtrent Kl. 41,/2 de ovennævnte fire 
Kompagnier af 11. Brigade under Oberstlieutenant v. B l u m e n t h a l  
frem mod GI. Frydendal. Af de efterhaanden ankommende Dele af 11. 
Brigade benyttedes de første til at danne en Eeserve for Oberstlieute
nant v. B l u m e n t h a l s  Tropper; af de senere ankomne sendtes 3 
Jægerkompagnier mod Dybbøls sydøstlige Del, 9. Kompagni af Infanteri
regiment Nr. 60 frem S. for Byen.

Det var saaledes yderst ugunstige Forhold, der efterhaanden maatte 
møde vore Tropper under deres Modangreb, og da Ønsket om snarest 
mulig at benytte en gunstig Chance bevirkede, at Afdelingerne enkelt
vis og efterhaanden grebe ind i Kampen, bleve Anstrængelserne trods 
de bragte Oflre forgjæves.

Angrebet indlededes ved Skandsernes Ild. Skandse VI beskød 
fjendtlige Kolonner i Dybbøl By, ved GI. Frydenda] og Avnbjerg, 
Skandse V III Dybbøl By; ogsaa fra IX  gjordes enkelte Granatskud.

Kl. omtrent 374 rykkede Oberstlieutenant Mu u s  frem med 7. 
Eegim ent; 2 V2 Kompagni skulde gaa mod Dybbøl Kirke, 272 
Komp. mod Dybbøl By, 3 Kompagnier mod Avnbjerg. Men



efterhaanden som Begimentet nærmede sig den vestlige Del af Byen 
og Kirken, traf det paa stedse stærkere Modstand og overbeviste 
sig snart om, at det saa meget mindre vilde være i Stand til at 
bemægtige sig Byen, som dets venstre Fløi var blottet, idet de 3 
Kompagnier, der vare bestemte til at tage og besætte Avnbjerg, af en 
Misforstaaelse ikke, som man havde antaget, havde fulgt Begimentets 
fremrykkende Bevægelse*). Begimentet gik derfor tilbage til og i 
Høide med den østlige Udkant af Dybbøl, som det besatte, og hvor 
det snart fik en velkommen Hjælp i 8. Begiment under Oberst 
H v ebe r g .

8. Beg.’s II. havde Kl. 374 erholdt Ordre til at afmarchere 
gjennem Slugten mellem YI og V III til Dybbøl til Understøttelse for 7. 
Begiment. Da Bataillonen under Kommando af Kapitain G. F. M ø l l e r  
omtrent Kl. 33/4 ankom til Byen, hvis østlige Udkant den forefandt 
besat af 7. Begiment, udviklede den sig til Fægtning, stillede fore
løbigt 3. og 4. Kompagni bag Buinerne af de yderste Huse i Byen, 7. 
Kompagni paa et Høidestrøg tæt S. for Chausseen i Høide med Dybbøl 
Byes østlige Udkant og beholdt 6. Kompagni i Beserve for Centrum og 
venstre Fløi, 72 Kompagni paa hvert Sted

Der foretoges derpaa et Angreb af de fem Kompagnier af 7. B e
giment i Forening med 8. Beg.’s II. Ved dette lykkedes det vel at 
kaste Fjenden tilbage indtil Midten af Dybbøl; men her opstod en 
Gadekamp, i hvilken der fra begge Sider kæmpedes med stor Haard- 
nakkethed.

3. og 4. Kompagni af 8. Begiment (førstnævnte yderst paa høire 
Fløi) forsøgte at skaffe Luft og at naae frem til Byens vestlige Ud
kant ved en omfattende Bevægelse; men Kompagnierne bleve heftigt 
angrebne i Front og Flanke. De behøvede Forstærkning, og da de 
manglende 3 Kompagnier af 7. Begiment indfandt sig, sendtes derfor 
de 2 af disse (4. og 6. Komp.) frem til den nordlige Del af Byen, 
medens kun 7. Kompagni fulgte Hovedstyrken gjennem Byens Midte.
6. Kompagni blev af 2. Divisions Stabschef beordret Nord om Dybbøl 
By, og udviklede sig ved Veien, der fra Dybbøl fører til Pythuse, paa

*) 6. Komp., Premierlieutenant Gersdorff af Inf. Krigsres., var nemlig under den tid
ligere omtalte Retraite fra Avnbierg blevet standset i Nærheden af Skandsen YI 
af en af 2. Divisions Adjutanter, der paalagde det at blive der til nærmere Ordre. 
Da senere 4. og 7. Kompagni ankom, blev denne Ordre meddelt som en Divi
sionsbefaling. Først, da Kompagnierne erfarede Regimentets Fremrykning, 
rykkede de frem; men da var Tiden gaaet tabt.

23
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høire Fløi af 8. Regiments 3. Kompagni. I  Begyndelsen trængtes vel 
noget frem, men da fjendtlige Tropper rykkede frem fra Egnen om 
Dybbøl Kirke, og den saavel Vest som Sydvest fra fremtrængende 
overlegne Fjende samtidig kastede vore øvrige i Dybbøl kæmpende 
Tropper tilbage, maatte ogsaa de nævnte Kompagnier vige.

Kl. omtrent 472 var Tilbagegangen almindelig over hele Linien, 
thi over Avnbjerg var samtidig 11. Brigade i Fremrykning og søgte 
ved at bevæge sig langs Stranden at omgaa vor venstre Fløi, hvad 
dog forhindredes ved, at 7. Kompagni af 8. Regiment blev beordret 
ned mod Yemmingbund. Tilbagegangen fortsattes til henimod Øster 
Dybbøl.

Imidlertid havde 8. Reg.’s I. (Kapitain G r ø n l u n d )  Kl. henad 
4 erholdt Ordre til at forsøge paa ved et Flankeangreb at for
drive Fjenden fra Partiet om Dybbøl Kirke. Bataillonen rykkede 
gjennem Slugten foran Skandse VII over opblødte Marker, hvorved 
megen Tid tabtes, saa at den først kunde formere sig til Fægtning 
omtrent Kl. 472. Dens Fremrykning blev et isoleret Foretagende. 
Bataillonen udviklede sig med 1. og 2. Kompagni i forreste Linie, 5. 
og 8. Kompagni i Reserve og rykkede frem Nord om Dybbøl By. 
Den traf imidlertid her en Modstand, den ikke formaaede at bryde. 
Vel forsøgte 8. Kompagni under Premierlieutenant B e r n  ved 
et Bajonetangreb at bane Vei, og Kompagniet naaede nær ind 
paa Fjenden, men Angrebet blev afslaaet ved Ilden. Kompagniet 
maatte vige, og ikke længe efter gav Bataillonen, der blev beskudt i 
venstre Flanke fra Dybbøl og i høire af en sandsynligvis over Ledet 
fremrykket, fjendtlig Styrke, Ordre til Tilbagetog.

Under Fægtningen i Dybbøl By var Kommandøren for 8. Regi
ment, Oberst H v e b e r g ,  bleven dødelig saaret, hvorfor Kapitain 
M ø l l e r  overtog Kommandoen over Regimentet.

E t Forsøg, der gjordes af 4., 6. og 8. Kompagni af 4. Reg.’s
I., der stod S. for Aabenraa Vei bag 5. Regiments venstre Fløi, paa 
at komme 8. Regiment til Undsætning, mislykkedes overfor Fjendens 
heftige Geværild; Bataillonskommandøren, Kapitain W e d e g e ,  og 
de fleste Officerer bleve saarede eller faldt, saa at den fornødne 
Ledelse savnedes; da 8. Regiment derhos vedblev at trække sig til
bage, gik ogsaa den nævnte Udfaidsstyrke tilbage, stærkt beskudt.

Da Mørket begyndte at indtræde, besluttede Divisionen omtrent 
Kl. 7 at opgive Kampen og at indskrænke sig til at udstille en 
stærk Forpostlinie c. 1200 Alen foran Skandselinien.

8. Regiment gjorde Holdt omtrent i denne Afstand foran Skand-
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serne, hvorimod 7. Regiment efter Ordre samledes bag Skandse VII.
Da Fægtningen paa venstre Fløi næsten var endt, og det var tyde

ligt, at Dybbøl vilde forblive i Fjendens Haand, blev der fra Skandse 
V III skudt en halv Snes Brandgranater ind i Byen for at sætte Ild paa 
den, hvilket dog kun tildels lykkedes.

P a a  h ø i r e  F l ø i  var der efter den i Formiddagstimerne sted- 
funde Fægtning indtraadt en længere Ro. Kommandøren for 26. 
Brigade, General Go eb  en, der ikke troede at behøve at frygte 
et alvorligt Angreb, lod Kl. 3V2 Forpostafdelingerne, som havde 
deltaget i Fægtningen, og som vare rykkede ud uden at have 
afkogt og uden Tornystre, og som senere paany skulde overtage Sik- 
kringstjenesten, gaa tilbage for at koge og hente Bepakning.

Omtrent Kl. 4 Eftermiddag foretoge imidlertid vore herværende 
Tropper en Fremrykning, idet 5. Reg.’s II. sendtes mod Ragebøl, 5. 
Reg.’s I. mod Stavgaarde og Randsgaard. Førstnævnte lod 4. Kom
pagni fra Pythuse rykke frem til P iket Nr. 2’s tidligere Standplads S. 
for Ragebøl Kro, understøttet af 3. og 7. Kompagni af samme Regi
ment samt af 4. Regiments 3. Kompagni. 5. Reg.’s I. sendte 1. og 6. 
Kompagni mod Stavgaarde og Batterup, 5. Kompagni mod Rands
gaard og lod 2. Kompagni følge som Reserve *). Angrebet skete rask og i 
god Orden; Fjenden, der paa dette Tidspunkt kun havde 3 Batailloner og 
1 Batteri i den c. 3000 Alen lange Linie fra Ragebøl til Sundet, 
rømmede Ragebøl, Stavgaarde og Randsgaard. Disse Punkter besattes 
af vore Tropper, dog med Undtagelse af Ragebøl, som Fjenden stærkt 
beskød med Gevær- og Artilleriild. Oberst B i i l o w  indberettede Kl. 
455 Eftermiddag til 2. Division:

„Fjenden er dreven bort fra Lillemølle, Randsgaard, Batterup og 
Stavgaarde, som ere besatte af os. Ragebøl By og Kro beskydes af 
fjendtligt Artilleri.“

Paa fjendtlig Side indløb der imidlertid Ordre fra Prinds F r i e d 
r i c h  C a r l  til 26. Brigade om, at Ragebøl skulde holdes, og at efter 
endt Fægtning Forposter skulde udstilles foran Byen. Noget efter 
Kl. 5 indtraf derfor Fusilierbataillonen af Regiment Nr. 55 igjen paa 
Kamppladsen; dens 11. og 12. Kompagni trængte Kl. fra Nord og 
Nordvest ind i Byen; 3. Kompagni gik frem mod Kroen og under
støttedes herved af 4. Kompagni af Regiment Nr. 15. Byen og Kroen,

*) Denne Fremrykning blev ifølge de af 5. Regiment indgivne Rapporter under
støttet af et Kompagni af 4. Regiment; dette omtales imidlertid ikke i sidst
nævntes Rapporter.

. B eg iv e n h e d e rn e  
p aa  S ti l l in g en s  

h ø ire  F lø i  e f te r  
Kl. 1 E f te rm id d ag .
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der som sagt ikke var besat af vore Tropper, toges i Besiddelse af 
Preusserne. Endnu boldt 5. Reg.’s II. Stillingen S. for Ragebøl K ro; men 
da Fjenden saavel fra Byen som fra Kroen beftigt beskød Bataillonen, 
gav Kapitain R o t h e ,  efterat Kommandøren for 4. Kompagni, 
Premierlieutenant J a c o b s e n ,  og flere andre Befalingsmænd og 
Menige vare saarede, Ordre til at gaa tilbage til Pytbuse. Denne 
Bevægelse blev følelig for 5. Reg.’s I., der foruden at være stærkt 
beskudt i Fronten nu ogsaa blev beskudt fra Ragebøl Kro. Kapitain 
H a m m e r  gav derfor Ordre til Tilbagegang, der i god Orden ud
førtes, indtil den tidligere Stilling S, for Batterup var naaet. I Stil
lingen S. for Batterup og over Pytbuse forblev 5. Regiment indtil c. 
Kl. 7 Aften.

Fra Skandse X. afgaves kun faa Skud, da de fjendtlige 
Kanoner boldt sig paa mere end 3000 Alens Afstand. Fra Surløkke 
Batteriet (se pag. 190) blev der i Eftermiddagstimerne Leilighed til at 
beskyde større, fjendtlige Afdelinger i Terrainet 0 . for Aabenraa Vei i 
c. 2500 Alens Afstand fra Batteriet.

Opstillingen for Natten ordnedes ved følgende af Overkomman
doen Kl. 6 udgivne Ordre:

„Efter Fægtningens Ophør besætter Infanterireserven Stillingens 
bøire Fløi med 1 Bataillon paa Forpost i en Afstand af 1200 Alen 
foran Skandserne, 1 Bataillon af samme Regiment i Skandserne, 1 
Regiment i Løbegravene.

4. Brigade besætter paa samme Maade Stillingens venstre Fløi.
6. Brigade gaar tilbage i Barakkerne.u
4. B r i g a d e  besatte Stillingens venstre Fløi med 6. Regiment i 

Skandserne og paa Forpost (1 Bataillon paa hvert Sted) og 4. Regi
ment i Løbegravene.

I  Stedet for Kapitain W  e d e g e  overtog Kapitain B u g  el Kom
mandoen over 4. Reg.’s I I . ; Kapitain M a t h i e s s e n  beholdt Kommandoen 
over sin Bataillon ved Siden af Kommandoen over 4. Regiment.

I n f a n t e r i r e s e r v e n  besatte bøire Fløi paa følgende Maade*): 
8. Regiment i Skandserne og paa Forpost (1 Bataillon paa hvert Sted),

*) Da Infanterireserven erholdt Ordre til at besætte Stillingens høire Fløi, stod 8. 
Regiment 8—1200 Alen V. for Skandserne. 15. Regiment var fra Stillingen 
ved Færgehuset omtrent Kl. 4 efter Divisionens Ordre rykket frem mod Barakke- 
leiren for at være ved Haanden. Kl. 4'/2 var 15. Reg.’s II. bleven beordret 
frem til Slugten ved Skandse VI, da den Bataillon af 8. Regiment, som havde 
staaet her, var bleven sendt frem mod Dybbøl.
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15. Regiment i Løbegravene. Halvbatteriet at 1. Division retournerede 
til Kantonnementet.

1. D i v i s i o n  indrykkede i de tidligere angivne Landkantonne
menter.

Tabet d. 17. Marts var paa fjendtlig Side 16 Officerer og 122 
Underofficerer og Menige, paa vor Side 11 Officerer og 666 Under
officerer, Underkorporaler og Menige. Størst Tab led 7. Regiment, 
idet en Del af Mandskabet (204 Mand) under de forskjellige Tilbage
tog gjennem Dybbøl faldt i Fjendens Hænder*).

Fra Broagerbatterierne var om Morgenen Kl. 93A Ilden begyndt 
mod Skandse I og II samt mod Dybbøl Mølle, som Fjenden vilde 
ødelægge, fordi en Observationspost antoges stationeret i den. 
Efterat Skandse II  havde besvaret denne Ild, indtraadte der Kl. 1272 Ro 
paa begge Sider. Men Kl. 1 begyndte Ilden fra Broagerland paany 
og rettedes dels mod Tropper, dels mod de Skandser, som beskøde 
Dybbøl; men da Skandse II optog Kampen, lykkedes det den at trække 
den fjendtlige lid  paa sig, saa at de øvrige Skandser kunde virke 
i Overensstemmelse med Fægtningsopgaven. Kl. 4V2 ophørte Bro- 
agerbatteriernes Ild, efterat de havde afgivet ialt 273 Skud.

Brystværn og Traverser lede endel saavel i II  som i IV. Blok
huset i II  blev stærkt medtaget; der gik flere Gange Ild i det; men 
denne blev atter slukket, hvorved det kom til Nytte, at der i Skandsen 
fandtes en Yandcisterne. Fra II gjordes 68 Skud med de to 12 Pd.’s 
riflede Metalkanoner.

I Skandse IV blev Slæden til en 24 Pd.’s Granatkanon ødelagt. 
Natten derefter stilledes Kanonen paa Bridsk, og et Skydeskaar blev 
indskaaret.

Den foregaaende Fremstilling viser, at det var en indkommen 
Melding om, at Ragebøl Skov var besat af Fjenden, der foranledigede 
Overkommandoen til at beordre et Regiment frem for at fordrive 
Fjenden fra Skoven og derpaa, da det erfaredes, at Fjenden alt havde 
trukket sig tilbage, til at lade Regimentet foretage en Rekognoscering 
frem i Terrainet, dog med Tilkjendegivelse af, at det ikke turde ind
lade sig i noget betydeligt Engagement med Fjenden.

Formaalet med Fremrykningen var uklart. At lade en Troppe

*) Detailleret Tabsliste tindes under Bilag 22.

T a b e t  d. 17. M ar ts .

I ld e n  f r a  B roager-  
b a t t e r i e rn e .

B e t r a g tn in g e r  t i l  
K a m p e n  d. 17. 
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styrke rykke frem, indtil den støder paa en Fjende, som man veed staar 
ligeoverfor sig, for efter indledet Skydefægtning, hvori den ikke stærkt 
tør engagere sig, atter at gaa tilbage, kan kun give Anledning til 
nnyttig Blodsudgydelse og ikke hæve Troppernes Stemning. Vold
somme Rekognosceringer have sikkert kun Berettigelse, naar man ved 
tilbageholdte Reserver sikkrer sig Muligheden for at kunne benytte 
en forefunden, gunstig Situation.

Kampen d. 17. Marts synes derfor nærmest at maatte henregnes 
til den Art af Rekognosceringsfægtninger, som udføres, uaarRaabene 
om Hærens Uvirksomhed, Fordringen om offensive Bevægelsers Ud
førelse eller lignende øve paa Overkommandoen et Tryk, der i 
Længden er uudholdeligt. Ved den paagjældende Ledighed kunde 
dog vistnok Forholdsregler være trufne til at hindre Fjenden i, medens 
vi rykkede frem paa høire Fløi, overraskende at kaste sig mod vor 
venstre; thi vel var Fjendens Frem rykning mod vor venstre Fløi forud 
besluttet og vilde være kommen td  Udførelse d. 17., selv om vi ikke 
havde udført Rekognosceringen paa denne Dag, men Overkommandoen 
var ved nogle et Par Dage før Kampen opsnappede, fjendtlige Disposi
tioner, kommen til Kundskab om, at Fjenden agtede, naar vi angreb 
paa den ene Fløi, ufortøvet at gjøre et Modangreb paa den anden.

E t Blik paa Kampen lader de saa forskjellige Forhold paa vor 
Stillings høire og venstre Fløi træde skarpt frem. Paa høire Fløi 
trækker 5. Regiment sig efter udført Rekognoscering tilbage i det 
Moment, da Fjenden, -- dog kun 3 Batailloner stærk — opskræmmet ved 
Regimentets Fremrykning, selv rykker frem. I Linien Ragebøl—Als 
Sund optages 5. Regiment af 4. Regiment, der staar i Optagelsesstilling, og 
af en Del af 3. Regiment, der staar i Forpoststilling. Fjenden bemæg- 
tiger sig vort Forpostterrain paa denne Fløi og faaer efterhaanden 
Forstærkning, saa at han Kl. 1 har 5 Batailloner i Linien Ragebøl— 
Stavgaarde—Als Sund. 2 af disse sendes af forskjellige Grunde til
bage, saa at der, da vi i Tiden mellem Kl. 4 - 5  rykke frem dog kun med 
21m Bataillon for at gjenindtage den tidligere Forpoststilling, kun staar 
3 preussiske Batailloner i den c. 1'n Mil lange Linie fra Ragebøl til 
Sundet. Disse vige, og først da der om Eftermiddagen paa fjendtlig 
Side indløber Ordre til, at Ragebøl skal tages og holdes, og en ny 
Bataillon ankommer til Assistance, falder Ragebøl i Fjendens Hænder.

Ulige vanskeligere vare Forholdene paa vor venstre Fløi, hvor
7. Regiment strax efter at være udstillet paa Forpost overraskende 
angribes af eu fjendtlig Brigade (12.), der, „understøttet af mest



muligt A rtilleri/ havde det Hverv at fordrive os fra Dybbøl. 
Fjenden bemægtiger sig ogsaa her vort Forpostterrain; 7. Regiment 
kastes tilbage og kommer paa yderste venstre Fløi noget i Uorden. 
Det ordnes imidlertid paany og faaer i Eftermiddagstimerne Ordre til 
at gaa frem og gjenerobre Forpostterrainet. Flere Afdelinger hid
kaldes til et Fremstød, men der afventes ikke deres Ankomst, og 
medens Forholdene paa fjendtlig Side ved nye Troppers Tilstedekomst 
udvikle sig saaledes, at den samlede 12. Brigade faaer Ordre til at 
sætte sig fast i Dybbøl By, (til hvis vestlige Udkant Brigadens først 
fremsendte Afdelinger paa Grund af Skandsernes Ild midlertidig 
havde trukket sig tilbage), 11. Brigade til at bemægtige sig GI. Fryden
dal, føres paa vor Side først 7. Regiment i Ilden (endda kun 5 Kom
pagnier, da 3 Kompagnier ved en Misforstaaelse ikke fulgte med), der
efter først den ene, saa den anden Bataillon af 8. Regiment, som da 
ogsaa enkeltvis blive kastede tilbage. Dog maa bemærkes, at selv om 
vore 4 Batailloner samlede vare bievne førte i Ilden, vilde de ikke 
have formaaet at bryde den Modstand, den tredobbelte, fjendtlige 
Styrke formaaede at udfolde.

Flere af 7. Regiments Forposter, saavel paa Avnbjerg som i 
Dybbøl, bleve ganske vist hurtig kastede, og de Forsøg, Regiments
kommandøren gjorde paa at faae Feltvagter og Piketter frem til de 
gamle Standpladser, mislykkedes. Men det maa, som ovenfor antydet, 
bemærkes, at Regimentet — der lige var ankommet fra Jylland — 
strax ved Overtagelsen af Forposttjenesten blev angrebet af en over
legen Styrke, samt at dets Officersbesætning ved Sygdom og Bort
kommando var overordentlig svag. Af de otte Kompagnier var kun et 
kommanderet af en Kapitain, tre af Premierlieutenanter, tre af Reserve
officerer, som i lang Tid ikke havde været indkaldte til Tjeneste, et 
af en Sekondlieutenant, og til Assistance for disse havdes fornemme
lig kun Sekondlieutenanter af Krigsreserven.

Vort Feltartilleri bragtes ikke til Anvendelse.
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En Følge af Kampen d. 17. Marts var, at vore Forposter nu 
stode saa tæt inde paa Stillingen, at en Observation af Forter- 
rainet i videre Udstrækning var umuliggjort. Forposterne kunde her
efter om Dagen kun udstilles i Skyttegrave c. 500 Alen foran Skandse- 
linien, Yedetposter om Natten kun fremskydes c. 600 Alen foran Skytte
gravene. E t fjendtligt Angreb kunde komme med kort Varsel; et

F ø lg e r  a f  K am pen  
d. 17. M ar tr .
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strængt Kampberedskab og en stærk Besættelse af Stillingen var den 
uundgaaelige Følge heraf. Overkommandoen fastsatte derfor umiddel
bart efter Kampen en ny Turnus for Tjenesten i Sundeved; men inden 
denne skildres, maa der nævnes nogle Forandringer i Hærens Ordre
de bataille, som fandt Sted d. 19. Marts.

Ved Resolution af 16. Marts tiltraadte Krigsministeriet Over
kommandoens Indstilling om Infanterireservens Opløsning. Dens 
Regimenter indgik fra d. 19. i 2. Division, saa at Ordre de bataille 
for Infanteriets Vedkommende fra den nævnte Dag blev følgende:

1. Divisions Formation forblev uforandret.
2. Division formeredes af 4. Brigade (4., 6., 12. Reg.),

5.
6.

3. Division formeredes af 7.
8.

9.

(8., 15. Reg.),
(5., 7., 10. Reg.). 
(1., 11. Reg.)*),
(9., 13., 20. Reg.), 
(14., 19., 21. Reg.).

Kommandøren for Infanterireserven, Generalmajor C a ro  c, over
tog Kommandoen over 3. Division med Kapitain af Generalstaben 
F o g  som Stabschef.

L i v g a r d e n  t i l  F o d s  afgik d. 18. Marts fraKjøbenhavn til Als 
og underlagdes 2. Division. Da den ikke var stærk nok til skifte
vis at forrette Tjeneste med Regimenterne, lagdes den fra d. 20. i fast 
Kantonnement i Sønderborg, hvor den benyttedes som Reserve i Til
fælde af Angreb og iøvrigt var til Raadighed som Arbeidskommando.

T u r n u s  f o r  T j e n e s t e n  i D y b b ø l s t i l l i n g  en og i S u n d e 
v e d  blev følgende:

I Dybbølstillingen stilledes fremtidig 2 Brigader i forreste Linie, 
1 paa høire Fløi, 1 paa venstre Fløi; Slugten mellem VI og V III 
blev Grændsen mellem Fløiene. Brigaderne stillede deres Regimenter 
jevnsides**); høire Fløis høire Del regnedes fra Stranden til IX  inklu
sive, venstre Fløis høire Del til I I I  exklusive.

Hvert Regiment skulde om Dagen udstille et Halvkompagni paa 
Forpost, om Natten et Kompagni, saa at der ialt fandtes 2 (om Natten

*) 7. Brigade var ved 4. Division.
**) Det tredie Regiment af 4. Brigade (12. Reg.) havde Bevogtningen af Kjær Halvø. 

Det tredie Regiment af fi. Brigade (7. Reg.) afgik den 22. Marts til Fredericia. 2. 
og 10. Regiment formeredes under deres Tjeneste i Sundeved indtil d. 20. Marts 
(paa hvilken Dag 6. Brigade lagdes i Kantonnement paa Als) i taktisk Henseende 
som en Brigade under Oherstlieutenant Dreyers Kommando.
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4) Kompagnier foran hele Linien. Ritmester G as t e n s  k i o l d  beholdt 
Kommandoen over Forposterne.

Som f ø r s t e  R e s e r v e  tjente 1 Brigade i Barakkerne ved Aaben
raa Vei og 1 Brigade i Sønderborg. Sidstnævnte, der fik Alarm
plads V. for det nordre Brohoved, skulde i Tilfælde af Alarmering, 
besætte Brohovederne med 1 Bataillon.

Som H o v e d r e s e r v e  tjente 2 Brigader paa Als i Sønderborgs 
nærmeste Omegn.

Imellem de 6 Brigader fastsattes en 9 Dages Tjenesteturnus, saa- 
ledes at hver Brigade var 6 Døgn i Sundeved, (3 Døgn som Besæt
ning i Skandser og Løbegrave, 3 Døgn som Reserve i Barakkerne og 
i Sønderborg), 3 Døgn i Kantonnement paa Als.

1 Feltbatteri (10., 8., 2., 11. Batteri vexlede daglig i denne 
Tjeneste) besatte Kanonplacementerne ved Aabenraa Vei med 2, 
mellem V III og IX  med 2, Placementet S. for VI (fra d. 22. 
S. 0. for V) med 2 og det N. for Chausseen med 2 Kanoner. Om 
Natten flyttedes de to Piecer fra Placementet S. for VI til Place
mentet S. for Chausseen. Forstillinger og Ammunitionsvogne skulde 
stedse være forspændte. 13. Batteri besatte (som pag. 144 anført) Place
mentet mellem V III og IX  med 2, Placementet mellem II  og I II  med 
4 og Placementet mellem I og II  med 2 Kanoner.

De to Divisionskommandører skulde skiftevis føre Kommandoen 
i Stillingen, hver Divisionskommandør 3 Dage ad Gangen. Mel
dingerne fra Forposterne skulde Nat og Dag afgives til Forpostkom
mandøren, der besørgede dem til Divisionen og derfra til Overkom
mandoen*).

Afløsningstiden sattes til Kl 5*/2 Eftermiddag, fra den 21. til Kl. 
(>V2 Eftermiddag.

Den største Aarvaagenhed indskærpedes; saavel Brigader som 
Regimenter skulde ved jevnlige Inspiceringer om Natten paase, at Alt 
var kampberedt, og at Befalingsmændene vare ved deres Afdelinger. 
Besætningen til Skandser og Løbegrave paa venstre Fløi (fra I—IV) 
skulde vel efter Ordren d. 16. Marts søge Dækning b a g  det Sted, de 
skulde besætte; men dog skulde en mindre Del af Besætningen om 
Dagen stedse være i Skandser og Løbegrave for i rette Tid at observere 
Fjenden. Fra Mørkets Frembrud til Daggry skulde Besætningen over

*) Til Bestridelse af Ordonnantstjencsten erholdt Forpostkommandøien daglig 1 
Officer og indtil 30 Ryttere.
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hele Linien være paa den Plads, der skulde forsvares, og en passende 
Del af Besætningen holdes som Reserve bag Løbegravene.

Artillerimandskabet ved de i Stillingen anlagte Placementer 
skulde om Natten have Betjeningsmandskab til det halve Antal Ka
noner ved disse, medens det øvrige Mandskab kunde søge Ly i Nær
heden af Kanonerne. Jordmasker for Ammunitionsvognene skulde 
om nødvendigt opkastes. De høiere Befalingsmænd ved Artilleriet fik 
Paalæg om jevnligt at inspicere det i Skandserne og ved Kanon- 
placementerne værende Mandskab.

Fjendtlige Parlamentairer maatte kun modtages paa Veien fra 
Ragebøl til Sønderborg.
i Kystbevogtningen paa Als ordnedes saaledes, at 2. Halvregiment 
af 4. Dragonregiment afpatrouillerede Strækningen fra Tranerodde til 
Mommark Færge, 1. Halvregiment Gardehusarer herfra til Kegenæs Ende. 
Livgarden til Fods udstillede en Vagt ved Sønderborg Slot med Poster 
langs Kysten fra Sønderskov til Slottet og paa Sundeved Siden fra 
Færgen til henimod Vemmingbund. 12. Regiment havde vedblivende 
Kystbevogtningen paa Kjær Halvø.

Marinen afpatrouillerede Als Sund og Als Fjord.
Kantonnementet paa Als blev følgende:
I n f a n t e r i e t :  A f de to Brigader, der laa paa Als, fik den ene 

Stabskvarter i Ulkebøl (et Regiment i Sundsmark og Barakkerne der
ved, et Regiment i Kjær, Ulkebøl og Vollerup), den anden i Egen 
Mølle (et Regiment i Kettinge, Sebelev, Dynnevit m. m., et Regi
ment i H ørup, Miang, Lambjerg m. m.). 10. Regiment lagdes i Tand
slet og Omegn.

K a v a l e r i e t  lagdes: 4. Dragonregiments 2. Halvregiment i Asse- 
balle og Notmark, Gardehusarernes 1. Halvregiment i Skovby, Lys- 
abild m. m.

A r t i l l e r i e t  lagdes: 2., 10., 8. og 11. Batteri henholdsvis paa 
Augustenborg Ladegaard, i Ulkebøl Vestermark, Vollerup og paa 
Sønderborg Ladegaard. 1. og 9. Batteri vare detacherede. Bespæn- 
dingen til 4. og 13. Batteri laa henholdsvis i Tandslet, Lebøl m. m.

I n g e n i e u r -  og  A r t i l l e r i a r b e i d e r  i P e r i o d e n  f r a  D y b b ø l -  
s t i l l i n g e n s  B e s æ t t e l s e  i n d t i l  d. 17 Mar t s .

Det Foregaaende bar viist, at Dybbølstillingens Værker d. 11. 
Februar, da Fjenden nærmede sig Stillingen, vare i en alt andet end for

Kyst bevogtningen 
jiaa Als.

K a n to n n e m e n te t  
p aa  Als.
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svarsdygtig Stand, dels fordi der i Fredstid ikke var bevilget tilstrække
lige Midler til deres Fuldførelse, dels fordi der for sent og med for 
faa Kræfter blev taget fat paa de sidste Krigsforberedelser. Heldigt 
var det derfor, at Fjenden i nogen Tid lod Stillingen i Ro, en Tid, 
der benyttedes paa en Maade, som gjorde de derved anvendte Kræfter 
al Ære. Arbeidstropperne af alle Vaaben viste Mod og Udholdenhed 
under de vanskeligste Forhold, og Ingenieurerne ledede Arbeiderne 
med Snarraadighed, Kraft og Forudseenhed. Ved forenede Anstrængelser 
kom man meget snart saa vidt, at Fjenden maatte erkjende Nødven
digheden af at overføre Beleiringsmateriel imod den kun provisorisk 
befæstede Stilling. Denne Beslutning medførte en ny Stilstand i 
Operationerne, der atter af os benyttedes saa vel, at det efterhaanden 
blev muligt at byde Fjenden en haardnakket og langvarig Modstand.

I n g e n i e u r a r b e i d e r .  Der toges strax fat paa Rydningsarbeider 
udenfor Skandserækken indtil c. 1000 Alens Afstand. Grøfter bleve 
tilkastede, Hegn sløifede, Huse nedbrudte, saaledes hele Øster Dyb
bøl, Surløkkegaarde og en Gaard i S lugten ' foran venstre Fløi. Frost 
og Snedriver gjorde Rydningsarbeidet til et af de møisommeligste.

Anlæg af Løbegrave og Artilleriplacementer mellem Værkerne 
paabegyndtes, og Barrikaderinger udførtes paa Veiene. D. 19 Februar 
befaledes Anlæg af passive Forhindringer foran Værkerne, d. 20. 
Anbringelse af Harver i Værkernes Nærhed, navnlig paa Chausseen, 
dog med mindre Deboueheer for vore Forposter.

Indtil d. 22. Februar naaede man at palissadere Indgangen til de 
lukkede Værker, at forsyne Værkerne med Stormtrin og at anlægge 
Kolonneveie til Værkerne og langs Stillingen. Brohovederne ind
rettedes til Forsvar ved Regulering af den indre Skraaning, Anlæg af 
Banketter og Stormtrin; begge Brohoveders Flanker forlængedes 
ved Palissaderinger ud i Sundet, der anbragtes Barriereporte, o. s. v.

Disse Arbeider fortsattes i hele den betragtede Periode. Der 
anlagdes Skyttegrave c. 500 Alen foran Værkerne; der arbeidedes paa 
at sætte Værkerne i stormfri og forsvarsdygtig Stand, paa at forbinde 
dem med Løbegrave, anlægge Kanonplacementer, fuldstændigere at 
rense Forterrainet (saaledes befaledes det d. 13. Marts, at Dybbøl Byes øst
ligste Del skulde nedrives indtil c. 1500 Alen fra Værkerne); der anlagdes 
passive Hindringer foran venstre Fløi, og d. 8. Marts, da man forudsaa, at 
Hovedangrebet vilde blive ført mod venstre Fløi, befaledes Anlæget 
af den saakaldte t i l b a g e t r u k n e  L i n i e .  Denne skulde føres fra 
Skandse IV i sydvestlig Retning til Vemmingbund, saaledes at den

I ngeuieurarbeiiler,
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ikke kunde enfileres fra Broagerland. Arbeiderne paabegyndtes d. 11., 
Værkerne monteredes Natten til d. 25.

Cichoriefabriken foran Færgestedet indrettedes til F orsvar; Løbe
grave anlagdes mellem Brohovederne og fra det nordre Brohoved tværs 
over Chansseen til Sundet. Foran Brohovederne gravedes Ulvegrave og 
lagdes Forhug, Bygninger bleve nedbrudte, Hegn sløifede o. s. v.

Som tidligere anført, blev der, da begge Broer førte ind i det 
nordre Brohoved, bygget en Trækfærge paa Pontoner mellem søndre 
Brohoved og Slotspynten. D. 3. Marts befaledes Udlægning af Bomme 
med flettede Net tværs over Sundet for at hindre Fjenden i at øde
lægge Broerne ved med Strømmen at sende Tømmerflaader el. desl. 
mod dem. Brokompagniets Mandskab inddeltes til Broerne, og Alt for
beredtes til deres Afbrydning. Vagt til Broerne afgaves først af de 
slesvigske Gendarmer, senere af Infanteriet og af Brokompagniet. Da 
dettes 8 Sektioner ikke vare tilstrækkelige til Tjenesten ved Broernes 
Vedligeholdelse, Færgetjeneste, Patrouillering, m. m., blev dets Styrke
d. 18. Marts forøget med 5 Sektioner fra Landgangsbroafdelingen.

Det til Sønderborgs Brandvæsen hørende Personel og Materiel 
stilledes til Raadighed for Ingenieurkapitain P e t e r s e n ,  der under 
Ingenieurkommandoens Tilsyn organiserede og bestyrede Brandvæsenet. 
I dette medoptoges nogle fra Kjøbenhavn ankomne Brandsvende med 
6 Sprøiter, hvis Besætning suppleredes med Militærarbeidere.

Da samtlige Gader i Sønderborg fra Broerne og Havnen samledes 
i een Gade, Storgaden, blev der gjennem Haver o. desl. anlagt 3 
Kolonneveie til Byens Udkant. For at lette Adgangen fra disse til 
Broerne aabnedes senere en Vei fra den nordre Bro til Kirkealleen 
og fra den søndre Bro til Torvet.

200 Mand af Arbeidsafdelingen paa Als indkvarteredes i Byen for 
eventuelt at hjælpe ved Slukningsarbeider.

I Sundeved ved Sammenstødet af Flensborg Chaussee og Aabenraa 
Vei paabegyndtes i Februar Anlæget af en Leir for 1 Brigade; d.
15. toges den i Brug af 1 Regiment, d. 17. Aften af 1 Brigade.
D. 4. Marts befaledes det at anlægge Barakkeleire for de to Batail- 
loner, der vare bestemte til at besætte Løbegravene; men Ar- 
beidet blev ikke fuldført. For Artilleri- og Infanteribesætningen 
i Skandserne byggedes der Hytter bag disse; der anlagdes Depot
skure m. m. Efterat Barakkerne ved Skandserne I og II  vare 
afbræ ndte, blev der paa Grund af Ønskeligheden af at have 
dækkede Rum i Nærheden af Skandserne, hvor en Del af Artilleri
mandskabet skiftevis kunde faae Hvile, paa flere Steder begyndt paa
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Udgravning af smaa Jordgrotter paa Glaciset; men da dette Arbeide 
maatte udføres med Artilleriets egne Kræfter, og disse havde fuldt op af, 
gjøre med Reparation af Værkerne, blev det aldrig fuldført. End
videre reistes 80 Pyramidetelte paa defilerede Steder bag den tilbage
trukne L inie; men disse Tilflugtssteder laa for langt borte fra Stillingen 
og benyttedes derfor ikke meget.

Paa Als anlagdes der ved Sundsmark N. 0. for Sønderborg paa begge 
Sider af Augustenborg Veien en Leir for 1 Regiment, endvidere ved 
Sønderborg-Rønhave Vei S. for Kjær en Leir for 1 Bataillon og ved 
Arnkilsøre for 1 Kompagni. Langs Als Sund byggedes H ytter for Artille
ribesætningerne og Vagthytter i meget stort Antal. I Officershytterne 
opsattes Feltovne. I Sønderborg indrettedes Slottet og forskjellige Byg
ninger til Belægning af c. 2900 Mand og til Stalde for 220 H este ; der 
sørgedes for Kogeskure, Feltbagerier, Lazareth- og Depotlokaler, Latriner
o. s. v. For Ingenieurparken byggedes Vagthytte, Smedie, Vognskur 
og en Stald til 120 Heste. Bivouakstalde anlagdes tilV ognparkerne for 
de to Divisioner, ligeledes en stor Del større og mindre Stalde for 
Afdelingernes Train. Paa Augustenborg indrettedes Lazareth, Badelo
kaler, Ligstue, Stalde m. m.

Ved Høruphav opførtes et Brødmagasin, en Stald til 250 Heste for 
Vognparken, m. m. Foruden en her under Arbeide værende Bro, 
der d. 9. December var befalet anlagt, og som maatte gjøres 334/ lang, 
da den skulde føre ud paa 14 Fod Vand, byggedes forskjellige 
mindre Broer sammesteds.

Fra Vollerup anlagdes en Kolonne vei til Sundsmark.
Trods disse Arbeider af forskjellig Art var dog medio Marts 

endnu kun den mindste Del udført af det storslaaede Arbeide, som 
efterhaanden udførtes til Stillingens Forsvar. Det skortede paa Ingenieur- 
kræfter, og Ingenieurkommandoen indberettede derfor d. 15. M arts, at 
Antallet saavel af Officerer som af Mandskab ved gjentagne Detacheringei 
var reduceret saaledes, at det neppe var muligt at bestride Tjenesten, 
og at alle Forhold vilde stille sig endnu vanskeligere, naar derjevnligt 
skulde arbeides om Natten, og især naar Frontalangrebet paa Stillingen 
begyndte — en Indberetning, der dog foreløbig forblev uden Resultat.

I Hovedstillingen paa Dybbølbjerg og i den tilbagetrukne Linie 
lededes Arbeiderne i kort Tid af Major J ø r g e n s e n ,  Kapitainerne 
P e t e r s e n  og L e h m a n n ,  indtil disse fik anden Tjeneste*), dernæst

F o rsk je l l ig o  
a n d re  A rb e id e r .

*) Major Jørgensen blev fra Slutningen af Februar Divisionsingenieur ved 4. Divi
sion, Kapitain Petersen kom til Tjeneste i Sønderborg og Kapitain Lehmann be
ordredes henimod Midten af Februar til Fyen for at anlægge Batterier ved 
Lille Belt.
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væsentligt af Kapitaineme T h u l s t r u p  og Go o d  henholdsvis paa 
høire og venstre Fløi. 3. Kompagni medvirkede en Tid i Sundeved, men 
dette Kompagni afgik dog allerede midt i Februar (dets 2. Halvdel dog 
først ifølge Ordre af 27. Februar) til 4. Division, hvorefter 5. og 1. 
Kompagni henholdsvis paa høire og venstre Fløi udførte Tjenesten 
i Sundeved. Foruden Kompagniernes Officerer medvirkede her i 
kortere eller længere Tid endnu 5 Officerer.

Arbeiderne ved Brohovederne samt ved Broerne og Færgerne 
lededes af Kapitain H e d e m a n n  med Brokompagniet og en Del 
af Landgangsbroafdelingen.

Brandvæsenet i Sønderborg, Arbeiderne i denne By og paa Augusten
borg forestodes af Kapitain P e t e r s e n ,  der tillige var Kasernekom
mandant paa Sønderborg Slot og forestod Anskaffelsen af Materialier. 
Da Kapitainen d. 28. Marts blev syg, deltes hans Tjeneste saa- 
ledes, at Major A r n h o l t z  overtog Brandvæsenet, Kapitain H e d e 
m a n n  Arbeiderne i Sønderborg, Major O w e s e n  i Augustenborg og 
Kapitain J a s t r a u  IMaterialanskaffelserne. Batteribygningerne m. m. 
langs Als Sund lededes af Kapitain B r u m m e r  og efter hans Bort
kommando til Fredericia af Major S c h r ø d e r .  Broarbeiderne ved 
Høruphav og Etablissementerne dersteds forestodes af Major O w e s e n  
med midlertidig Assistance af Sekondlieutenant H. L a r s e n .

A r t i l l e r i a r b e i d e r .  I Tidsrummet indtil d, 22. Februar under
gik Skandsernes Armering ingen Forandring.

Det nordre Brohoved armeredes med 2 84 Pd.’s G. K. II  og 2 
12 Pd.’s K. K .; de vare alle stillede paa Bænk og kunde bestryge 
Terrainet indenfor Skandserne, forsaavidt Slugter og Terrainfolder til- 
lode det.

Paa Als blev der langs Sundet arbeidet paa Fuldendelsen af 
Mølle-, Kirke- og Flankebatteriet; desuden begyndtes Anlæget af 
følgende Batterier: Surløkke-, Kjærvig-, Rønhave- og Skovbatteriet. 
F lankebatteriet og Surløkkebatteriet bleve færdige i Perioden indtil 
22. Februar og armeredes, det første med 7 84 Pd.’s G. K. I i høi 
Affutage, det sidste med 3 84 Pd.’s G. K. II  samt 4 12 Pd.’s riflede 
Metalkanoner. De tre nordlige Batterier bleve færdige paa Bridske- 
lægning nær, og da de skulde armeres med Feltkanoner, bleve disse 
kjørte derud for foreløbigt i Nødsfald at kunne betjenes paa Terrainet, 
indtil man kunde blive færdig med Bridskelægningen. Kjærvig- og 
Rønhavebatteriet erholdt hver 2 24 Pd.’s G. K. og 2 12 Pd.’s K. K., 
Skov batteriet 4 24 Pd.’s G. K.

Krudtmagasinerne vare kun paabegyndte, og Arbeidet gik over

A rt i l l e r ia rb e i i lc r .
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hovedet langsomt, da Aarstiden og Yeirliget lagde mange Hindringer 
iveien. Det idelige og stærke Snefald gjorde Jorden uskikket til at 
bearbeides, og naar der efter Frost indtraadte Tøveir, opløste den op
kastede Jord sig til en Vælling, der skred ud paa Grund af den ind
blandede Sne.

I Tiden efter d. 22. Februar gjaldt det om at modvirke den Fare, 
der laa i, at Fjenden havde okkuperet Broagerland. For at formindske 
Faren for Demontering derfra blev i Skandse I Brystværnet paa den 
mod Vemmingbund vendende Flanke forhøiet, og den længst fra dette 
staaende 36 Pd ’s K. K. anbragt i lav Affutage. I  Skandse II  skulde den 
84 Pd.’s G. K. I og den tilhøire af denne staaende 84 Pd.’s G. K. I l  
ogsaa have været anbragte i lav Affutage, og samtidig Blendering være 
bygget; men da Materiellet hertil først ankom d. 14. Marts, og Ilden 
fra Broagerland samtidig aabnedes, blev Blenderingen ikke bygget. 
Da den 84 Pd.’s G. K. I  ikke kunde anbringes i lav Affutage und
tagen ved Hjælp af firbenet Kran, blev dette ogsaa opgivet.

Ved Bestemmelsen om, at 4. Batteri skulde anvendes som Kontre- 
batteri (se pag. 154), fik Skandserne efterhaanden endel riflet Skyts. 
D. 21. Februar havde Artillerikommandoen erholdt Raadighed over 27 
Divisionsespingoler og 12 Kolonneespingoler, men da der manglede 
Betjeningsmandskab, kom de først til Anvendelse d. 11. Marts og for
deltes da:

Divisionsespingolerne til Skovfogedhuset 4, Rønhavegaard 4, 
Fiskebæksgaard 2, Sønderborg Slot til Beskydning af Broerne 6, 
Stengaard ved Aabenraa Vei 3, en Gaard bag V III og IX  2, Dybbøl 
Mølle 4, en Gaard bag II 4; Kolonneespingolerne til Sønderborg 
Slot 4, Brohovederne 4 og Dybbøl Mølle 4.

Espingolerne underlagdes den nærmeste Artilleriofficer, men be
tjentes af Infanterister, da der intet Artillerimandskab kunde afgives 
til dem.

3 Haandmorterer anbragtes d. 7. Marts i hver af Skandserne II 
og VI.

For Skandserne bestemtes en normal Ammunitionsforsyning. D.
11. Marts forsynedes alle lukkede Skandser desuden med en Reserve
beholdning af Infanteriammunition.

Paa Als blev der til Forsvar af Sundet anlagt foruden de 
pag. 123 omtalte Indskæringer et Batteri ved Arnkilsøre og ifølge 
Ordre af 6. Marts S. for Flankebatteriet et Batteri til Be
skydning af to N. V. for Brohovederne værende Slugter samt 
endvidere to Indskæringer, hver til 4 Piecer, i Nærheden af
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Kirke batteriet til Beskydning af Broerne. Mølle- og Kirkebatteriet 
nonteredes i de sidste Dage af Februar; det første med 4 84 
Pd.’s G. K. I ,  det sidste med 6 36 Pd.’s K. K., alle i høi 
Affutage. I Midten af Marts forandredes Armeringen paa Skovbatte- 
i-iet, saaledes at det fik 2 4 Pd.’s rifiede Jernkanoner i Stedet for 2 
j,f de 24 Pd.’s G. K., hvilke sidste flyttedes til Arnkilsøre Batteriet, 
ler desuden armeredes med 2 4 Pd.’s riflede Jernkanoner. Det 
ansaas heldigt at have nogle riflede Kanoner i disse Batterier, da 
Sandsynligheden for at kunne skyde Fartøier i Sænk paa større 
Afstande derved voxede. Ammunitionsforsyningen i Batterierne langs 
Als Sund var kun ringe, da Krudtmagasinerne ikke vare færdig 
byggede, og Ammunitionen for Feltkanonerne derfor maatte opbevares
1 Forstillingerne, for de svære Kanoner i lukkede Rekvisitvogne, der 
stilledes saavidt muligt dækkede i Nærheden af Batterierne. D. 19. 
Marts var Paafyldning med Jord paa Krudtmagasinerne i Mølle-, 
Kirke-, Flanke-, Surløkke-, Rønhave- og Skovbatteriet udført.

Foruden en almindelig Instruktion for de i Dybbølstillingens 
Værker kommanderende Artilleriolficerer gaves der d. 26. Februar 
særlige Instruxer for Flanke-, Kjærvig- Rønhave- og Skovbatteriet 
og d. 2. Marts en Instrux for Skydningen fra Skandserne i Tilfælde 
af natligt Angreb*).

A r t i l l e r i k o m m a n d o e n  i D y b b ø l  s t i l l i n g e n  var, som tid
ligere omtalt, d. 21. Februar overdraget til Oberstlieutenant H a x t -  
h a u s e n  med Major de J o n q u i é r e s  som Stabschef. Kapitain 
H e r t e  1 (Kommandør for 6. Fæstningskompagni) havde specielt 
Kommandoen over Skandserne VII, VIII, IX  og X, Kapitain Bar -  
t h o l i n  (Kommandør for 4. Kompagni) over IV, V og VI, Kapitain 
S i c k  (Kommandør for 3. Kompagni) over I, II  og III ;  de skiftedes 
til at have jour i* Stillingen. Som Kommandører over Artilleriet i 
Skandserne ansattes Sekondlieutenanter af Artilleriets Krigsreserve og 
Kjøbenhavns borgerlige Artilleri eller af Bornholms Milice; der var ingen 
Reserve af Officerer, uagtet Artilleriet i de aabne Skandser kommanderedes 
af Underofficerer. I hver Skandse var der desuden 1 å 2 Korporaler og
2 å 3 Underkorporaler. De 3 Fæstningskompagniers samlede Stj^rke 
af Menige var lidt over 900 Mand, saaledes at der til Betjeningen 
af hver af Stillingens Piecer i Gjennemsnit kun havdes omtrent 
6 Mand, naar der foruden et passende Antal Syge fraregnedes
3 å 4 Mand pr. Skandse til Ammunitionsmagasinerne. Besætningen

*) Samtlige disse Instruxer se Bilag 10.
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saavel af Officerer som af Underofficerer og Mandskab var saaledes 
yderst ringe. Der var ingen Reserve, og der kunde saaledes ingen Af
løsning finde Sted; Besætningen maatte Dag og Nat forblive i eller 
ved Skandserne.

Ved den af Fjenden iværksatte Beskydning fra Broagerland lede,f 
som allerede omtalt, Brystværn, Traverser og Blokhuse i Skandserne 
paa venstre Fløi ikke ubetydeligt; men Skaden var, bortset fra Blok
husenes Ødelæggelse, ikke større, end at den om Natten kunde ud- 
bedres. Ingen Kanoner demonteredes, og den fjendtlige Beskydning 
fremkaldte kun et ringe Tab af Menneskeliv paa vor Side, bortset fra 
det store Tab af Døde og Saarede, der havdes ved Granaternes Ind
trængen i Blokhusene i I og II.

Til de ovennævnte Arbeider af forskjellig A rt maatte der afgives 
betydelige Arbeidskommandoer af Infanteriet. Ved den d. 11. Februar 
fastsatte Turnus bestemtes det, at Arbeidskommandoer skulde afgives 
saavel af Regimenterne, der besatte Hovedposterne og Skandserne, 
som af Regimenterne i Sønderborg.

Efterhaanden fandtes det dog mindre hensigtsmæssigt at tage 
Arbeidskommandoer fra de i Dybbølstillingen staaende Regimenter, 
og fra d. 16. skulde derfor kun den Brigade, som stod i Sønderborg, 
daglig afgive 1 Regiment til Arbeide; ogsaa Divisionernes Sundheds
tropper benyttedes i denne Periode, naar der ingen Brug havdes for 
deres egentlige Virksomhed, som Arbeidsmandskab.

Fra d. 19., da to Regimenter laa i Sønderborg og et Regiment i 
Ulkebøl, Vollerup og Sundsmark, afgaves Arbeidsmandskab skiftevis 
af disse; efter Kampen d. 22. Februar benyttedes de to Batailloner, 
der stode i Reserve bag Skandserne, dertil.

I Perioden indtil d. 17. Marts gjordes c. 300 Skud*) med B atteri
skytset, hvoraf den overveiende Del afgaves under Kampen d. 17. 
Marts, da næsten samtlige Værker kom til Skud, Resten mod de 
fjendtlige Batterier og Arbeider paa Broagerland.

*) Bilag 23 angiver Ammunitionsforbruget i Perioden 23. Februar—17. Marts.
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C. Operationerne tilsøs*).
I. Eskadren i Østersøens vestlige Del; Tabet af Femern

d. 15. Marts.
D. 18. Februar beordredes Orlogskapitain P e d e r s e n ,  der 

3beklædte Posten som Takkelmester paa Værftet, til at afreise til 
Sønderborg til Assistance for den Høistkommanderende ved Eskadren 
i Østersøens vestlige Del. Orlogskapitainen ankom til Stationen d. 
20. Februar og overtog Stillingen som Næstkommanderende ved 
Eskadren og som designeret Chef for Rokanonbaads-Divisionen. D. 
24. skiftede Orlogskapitain M uxo 11 sin Stander fra Dampskibet Skirner 
til Skrueskonnerten Falken, der var bleven udrustet som Kommando- 
fartøi for Eskadrechefen, og som efter at have heist Kommandoen d.
19. Februar var ankommen til Sønderborg d. 22. Februar om Efter
middagen.

Ved Falkens Ankomst afgik Skirner fra Eskadren paany til Post
væsenets T jeneste; men Eskadren modtog omtrent samtidig hermed en 
Forøgelse af Skruekorvetten Thor, der d. 21. ankom til Sønderborg 
og samme Dag modtog Ordre til at afgaa til Stationen ved Btilk for 
at overtage Blokaden af Kieler Fjord til Afløsning af Dampskibet 
Geiser, som derefter retoumerede til Sønderborg.

Ved Begyndelsen af Marts var Eskadren i Østersøens vestlige 
Del stationeret som følger:

Rolf Krake, Geiser og Hekla paa Rheden ved Sønderborg. 
Absalon ved Nordenden af Als, med Natstation i Stegsvig. 
Schrødersee imellem Birknakke og Kegenæs, samt udfor Slien. 
Thor ved Bulk.
Krieger og Marstrand ved Femern.
Thura ved Nordenden af Als med Natstation i Stegsvig.
Esbern Snare ved Arnkilsøre.
Willemoes ved Fænø.
Buhi under Reparation i Aarhus, med Ordre til at algaa til 

Femern.
Falken i Høruphav **).
Af de ovenfor nævnte Stationer var Stationen ved Fænø, som

*) Se omstaaende Skizze over Tydsklands Kyst ved Østersøen.
**) Linieskibet Skjold (se pag. 8) var ikke direkte underlagt Eskadren; det forblev 

ved Als indtil medio Marts (se Fægtningen ved Rugen d. 17. Marts).
Bilag 24 indeholder Liste over udrustede Skibe d. 15. Marts med Navnefor

tegnelse over Cheferne.
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tidligere omtalt, kommen til efter en Anmodning fra Armeens Over
kommando om, at der snarest maatte blive stationeret en Kanonbaad 
her for at forhindre fjendtlige Forsøg paa at sætte Tropper over til 
Øen.

Af de øvrige Stationer havde den ved Arnkilsøre og i det Hele 
taget Bevogtningen af Als Fjord og Als Sund i Øieblikket størst 
Krav paa Opmærksomhed. Frygten for en fjendtlig Overgang 
til Als havde, som omtalt, været tilstede paa et endnu tid
ligere Stadium, og Sandsynligheden for en saadan antoges at være 
rykket nærmere, da man havde Efterretning om, at c. 100 store Ponton- 
baade, som vare førte Nord paa gjennem Aabenraa, atter vare bievne 
beordrede Syd paa.

Da Armeens Overkommando ansaa det for nødvendigt at bevogte 
Als Fjord ligesaa opmærksomt som Als Sund, havde dette foranlediget 
Eskadrechefen til, som ovenfor nævnt, at forstærke den maritime 
Styrke ved Øens Nordende med Pandserskonnerten Absalon og Kanon- 
baaden Thura.

Absalon havde faaet medgivet en letroende Jolle, hvormed der 
skulde patrouilleres imellem Hardeshøi og Sandvig, medens Skibets 
egne Fartøier patrouillerede imellem Stegsvig og Hardeshøi, begge af 
og til søgende over under Kysten ligeoverfor for at iagttage, hvad 
Fjenden foretog sig. Efter at være ankommen til Stationen satte 
Chefen sig i Forbindelse med Mels-Detachementets Chef for at aftale 
det Fornødne med Hensyn til en Samvirken imellem Land- og Sø
styrken paa dette Sted, og til yderligere Sikkerhed var der af Over
kommandoen og Eskadrechefen blevet approberet nogle imellem Kapi- 
tainlieutenant K r a f t  og Kapitain W i l d e n r a d t  aftalte Signaler med 
Blaalys og Raketter, som skulde bringes i Anvendelse, saasnart noget 
Mistænkeligt observeredes. Hvad Skonnertens Optræden angaar i 
Tilfælde af en Overgang i Als Fjord var Chefen instrueret om „at 
gjøre Alt, hvad han formaaede, med det ham anbetroede Skib for at 
forhindre et saadant Forsøg ved at seile og skyde de fjendtlige Far
tøier i Sænku, og endvidere skulde Absalon være Reserve for Esbern 
Snare, saaledes at den ved Efterretning om, at dette Skib havde 
været i Ilden i Als Sund, strax skulde begive sig til Arnkilsøre for at 
yde Assistance.

Mangelen paa Smaafartøier ved Eskadren havde været følelig 
hele Tiden, og for at bøde herpaa bestemte Ministeriet sig derfor til, 
efterat Bevogtningen af Als Fjord og Fænø var kommen til, at af
sende en Division Rokanonchalouper til Krigsskuepladsen.
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Divisionen, som talte 6 Kanonchalouper, var delt i 2 Delinger. 
Den første af disse, der bestod af Kanonchalouperne Nr. 18, 19 og 21 
med Dampskibet Hertha (Lieutenant v. d. R e c k e )  som Komman- 
dofartøi, afgik en af de første Dage af Marts Maaned fra Kjøben- 
havn Syd paa, assisteret af Dampskibet Freya til Bøgestrømmen, og 
derfra videre til Nyborg, hvorfra den ved telegrafisk Ordre fra 
Eskadreehefen i Østersøens vestlige Del kaldtes til Sønderborg. Efter 
Ankomsten til Eskadren stationeredes Chalouperne ved Nordenden af 
Als, Nr. 18 i Stegsvig, Nr. 19 og 21 paa Kysten imellem Hardeshøi og 
Sandvig; til Besætningen, ialt 75 Mand, anvistes Kvarter saa nær 
Stranden som muligt.

Den anden Deling, der ved den førstes Afgang fra Kjøbenhavn endnu 
var under Organisation, bestod af Kanonchalouperne Nr. 16, 17 og 20 
med Skruekanonbaadeu Hauch (Lieutenant B r u u n )  somKommando- 
fartøi og afgik, ligeledes assisteret af et Dampskib det første Stykke 
af Reisen, gjennem Bøgestrømmen til Nyborg. Efter Ankomsten til Ny
borg afgik Delingen ifølge telegrafisk Ordre Nord om Fyen til Lille Belt 
og indtog, som tidligere omtalt, Station i Farvandet imellem Fredericia 
og Stendrup Hage, men fornemmelig med stadigt Ophold i Farvandet 
omkring Fænø for at forhindre al Kommunikation fra og til den af 
Fjenden besatte Kyst, medens Willemoés retoumerede til Hørup Hav. 
Den samlede Division af Kanonchalouper underlagdes ifølge Mini
steriets Ordre Eskadrens Næstkommanderende, Orlogskapitain P  e d e r- 
s e n ,  og det ene af Kommandofartøieme, Dampskibet Hertha var 
indrettet til at kunne modtage Divisionschefen, naar denne fandt 
Anledning til at opholde sig der ombord.

Eskadrens Virksomhed i Begyndelsen af Marts Maaned var for 
Blokeringens Vedkommende bleven udvidet ved Marineministeriets 
Bekjendtgjørelse af 27. Februar om, at Neustadt vilde blive blokeret 
fra d. 5. Marts. Udførelsen heraf overdroges nemlig Eskadren i Øster
søens vestlige Del, og herfra detacheredes Dampskibet Hekla, som 
foreløbig overtog Blokaden. Kravet om maritim Assistance for Armeen 
voxede, efterhaanden som Krigsbegivenhederne udviklede sig paa 
Landjorden. Eskadren havde vel hidtil været i Stand til at tilfreds
stille de Krav, som rettedes til den ; men om dette Forhold kunde ved
vare, var imidlertid et Spørgsmaal, da det maatte anses for sand
synligt, at Dannelsen af en Eskadre i Østersøens østlige Del og Afgivelsen 
af flere Skibe til Station i Nordsøen vilde nødsage Ministeret til at 
svække Orlogskapitain M u x o l l s  Eskadre noget ved at borttage enkelte
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af Skibene og erstatte Bortgangen ved en Forøgelse af Kanonchaloup- 
Divisionens Fartøier.

Armeens Overkommando var ikke tilfreds med Udsigten til en 
Formindskelse af Eskadrens Styrke og fandt ligeledes, at dens For
hold til Eskadrechefen ikke var ordnet paa betryggende Maade.

Overkommandoen fandt, at den Søstyrke, der havde det Hverv 
at sikkre Hæren imod mulige Angreb i Hyggen ved Expeditioner, ud- 
gaaende fra Slien, G jeltingBugt og andreSteder, samt dække Femern 
og Als mod fjendtlig Overgang, i et og alt maatte underordne sig 
dens Dispositioner. Affairen i Egemsund d. 18. Februar havde 
bestyrket denne Opfattelse. Rolf Krake havde paa denne Dag 
indtaget sin Ankerplads efter Lodsens Anvisning saa nær Land- 
grunden, som det mentes forsvarligt for Skibets Sikkerheds Skyld; 
men Overkommandoen havde ikke været tilfreds med Resultatet, idet 
Batteriet ikke fra sin Standplads virksomt havde kunnet beskyde 
Broen, og da den tilmed mente sig forbigaaet ved ikke at have mod
taget Meddelelse om Indholdet af den Eskadrechefen tildelte Instrux, 
fandt den Anledning til gjennem Krigsministeriet at forelægge disse 
to Punkter for Marineministeriet.

I  sin Henvendelse udtalte Overkommandoen, „at den navnlig 
burde vide, hvorvidt Chefen for Flaadeafdelingen var forpligtet til at 
efterkomme Overkommandoens Fordringer til hans Medvirkning uden 
Hensyn til de Indvendinger mod nautiske Foretagender, der gjøres al 
Lodserne m. m.u, og Krigsministeriet ledsagede denne Udtalelse med 
en Bemærkning om, at der mulig kunde indtræde saadanne Forhold, 
at Overkommandoens Beslutning i det givne Tilfælde maatte blive at 
tage tilfølge af Chefen for Flaadeafdelingen.

Marineministeriet, som fra et almindeligt maritimt Synspunkt 
ikke kunde tænke sig en saadan Ordning af Forholdet mulig, sendte 
under 9. Marts en Redegjørelse af sit Standpunkt i denne Sag. Efter 
at have fremhævet, at indtil Dato alle nødvendige Forberedelser vare 
bievne trufne til at understøtte Hæren ved et Angreb paa Als i saa 
stor Maalestok, som Marinens ringe Kræfter tillode det, udtalte Mini
steriet sig bestemt imod en Ordning af Kommandoforholdet paa den 
ovenfor omtalte Maade.

„Naar Overkommandoen forespørger,u hedder det i Skrivelsen — 
„hvorvidt Chefen for Flaadeafdelingen er forpligtet til at efterkomme 
Overkommandoens Fordringer til hans Medvirkning uden Hensyn til 
de Indvendinger mod nautiske Foretagender, der gjøres af Lodserne, 
skal Ministeriet gjøre opmærksom paa, at det i Regelen er ganske
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overordentligt vanskeligt endog for en Skibschef eller Eskadrechef at 
paastaa ligeoverfor en Lods i hans eget Farvand, at et Skib kan liyde 
eller har Plads til at dreie, naar denne paastaar det m odsatte; for 
Overkommandoen vil det derimod være aldeles umuligt at afgjøre et 
saadant Spørgsmaal, da dertil udfordres ikke alene det allernøieste 
Kjendskab til det paagjældende Farvand, men ogsaa en Manøvre- 
dygtighed, 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, s aa fore
kommer det Ministeriet aldeles aabenbart, at det vil være den kom
manderende Søofficers Sag at tage den afgjørende Bestemmelse om 
Maaden, hvorpaa de skulle benyttes, og om hvorvidt det ligger inden
for Mulighedens G-rændser at bruge dem paa den af Overkommandoen 
ønskede Maade.“

Til Slutning udtalte Ministeriet, at det maatte anse For
holdet for at være saaledes: „Ministeriet afgiver den Styrke, som det 
med tilbørligt Hensyn til andre Forhold ser sig i Stand til. Den kom
manderende Søofficer konfererer med Overkommandoen om de Punkter, 
som denne fortrinsvis maatte ønske dækkede og observerede, og ud
fører det paa den Maade, som han anser for rigtig og agter at for
svare. u —

Som tidligere omtalt, hørte Bevogtningen af Øen Femern med 
under de Opgaver, som vare stillede Eskadren i Østersøens vestlige 
Del.

Allerede forinden Krigens Udbrud viste der sig blandt Femerns 
Befolkning udprægede tydske Sympathier. Begjeringen ønskede der
for at give Øen militær Besætning, og d. 8. Januar anmodede Krigs
ministeriet Overkommandoen om at sende et Par Kompagnier til 
Femern. Overkommandoen, der paa hint Tidspunkt end ikke raadede 
over de nødvendige Transportmidler til at overføre en saadan Styrke, 
saae sig ikke i Stand til at efterkomme Opfordringen og udtalte tillige 
Ønsket om, at Projektet helt maatte blive opgivet, dels fordi det, hen
set til Hærens ringe Styrke, maatte være ønskeligt at aigive saa faa 
Detacheringer som muligt, dels fordi det kunde forudses, at en til 
Femern overført Styrke i det Tilfælde, at Fjendtlighederne udbrøde 
medens Isen endnu forenede Øen med Fastlandet, vilde gaa tabt, 
uden at der af dens Tilstedeværelse paa Øen kunde ventes nogensom
helst taktisk Fordel. Overkommandoen udtalte derhos, at det var 
Hærens Opgave at forsvare Landet mod en fjendtlig Invasion og ikke
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at opretholde den borgerlige Orden i fjerntliggende isolerede og 
mindre Dele af det.

D. 14. Januar henvendte Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, 
paa Foranledning af en fra Amtmanden paa Femern modtaget Fore
stilling om Forholdene paa Øen, sig til Marineministeriet og anmodede 
indtrængende om, at der fra Marinens Side maatte blive truffet de 
fornødne Foranstaltninger til at forhindre enhver for Opretholdelsen 
af Orden og Rolighed paa Femern farlig Kommunikation med de 
nærmest liggende Dele af Hertugdømmet Holsten.

Skruekanonbaaden Krieger, Lieutenant L. B r a a g ,  stationeredes 
derefter ved Krigens Udbrud i Femern Sund og underlagdes den ny
dannede Eskadre i Østersøens vestlige Del. Kanonbaadschefen forbød 
strax ved sin Ankomst al Passage over Sundet om Katten og lod 
Posten, der som Regel passerede Sundet en Time efter Midnat, melde 
sig ombord i Kanonbaaden; men nogen virkelig Kontrol ligeoverfor 
andre Fartøier i det 3U Mil lange Sund om Natten kunde kun 
udøves ved Stationering af Kanonbaade ved begge Farvandets Ender, 
1 å 2 Fartøier V. for Sundet med Tilhold i Orth og Lemkenhafen, 
1 Fartøi 0. for Sundet for at observere Passagen fra Neustadt. 
Ligesaa lidt formaaede den enkelte Kanonbaad med sin ringe Besæt
ning at yde Amtmanden nogen Assistance til Opretholdelse af den 
lovlige Orden. Skulde dette Formaal ske Fyldest, maatte en militair 
Styrke henlægges paa Øen, og denne maatte gjøres tilstrækkelig stærk, 
hvis den skulde have Udsigt til tillige at kunne forsvare Øen mod et 
fjendtligt Angreb.

I Marineministeriet gjorde den Anskuelse sig derhos gjældende, 
at Øen havde ikke ringe strategisk Betydning under en fortsat Krig 
med Tydskland, og at den, navnlig under Forudsætning af fremmed 
Hjælp, vilde afgive en god Basis for Operationer mod Holsten. 
Marineministeriet opfordrede derfor i en Skrivelse af 5. Februar Krigs
ministeriet til snarest muligt at lade opkaste et Batteri ved Femern 
Sund og besætte Øen med en passende Styrke. Den enkelte 
Kanonbaad kunde ikke forhindre en Overgang, og selv om Ministeriet 
var i Stand til at afgive flere Skibe til Stationen ved Femern, vilde 
dog heller ikke en større Søstyrke paa denne Aarstid, hvor Nætterne 
vare lange, kunne forhindre en natlig Baadexpedition, naar Øen var 
blottet for Besætning. Bestemte Krigsministeriet sig til at afgive en 
saadan, vilde Marineministeriet afgive en ældre Officer soin Kom
mandant.

Som Følge heraf anmodede Krigsministeriet kort efter Opgivelsen
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af Dannevirkestillingen Overkommandoen om at sende 1 Bataillon 
fra Als til Femern; men Overkommandoen, der ansaa en Svækkelse 
af den paa Als værende Del af Armeen for betænkelig og ei heller 
endnu raadede over passende Transportmidler til at føre Bataillonen 
over, gjentog sin Anmodning om, at denne Afgivelse maatte bortfalde.

Stemningen mellem Beboerne paa Øen blev imidlertid, efterat 
de Allierede havde overskredet Ejderen, mere illoyal end forhen og 
gav sig Luft i Demonstrationer af forskjellig Art. Amtmanden, der 
indsaa, at han ikke længer var i Stand til at magte Situationen, 
anmodede derfor Chefen for Kanonbaaden Krieger om at afgaa til 
nærmeste Telegrafstation for at forlange militær Assistance. Lieute- 
nant B r a a g  afgik derfor d. 11. om Aftenen med Kanonbaaden fra 
sin Station og sendte tidlig næste Morgen fra Korsør et Telegram til 
Marineministeriet, hvori det hed:

„Efter Amtmand K n u d s e n  s indstændige Bøn har jeg forladt 
Femern Sund i Aftes Kl. 8 for at bringe Ministeriet Underretning 
om Tilstanden paa Femern. Der agiteres for Præ tendenten; en Depu
tation vilde afgaa for at rekvirere tydske Tropper og for at hylde 
Hertugen; er stoppet af mig. Amtmanden beder om hurtigst militær 
Hjælp og om Instruktioner. E t andet Dampskib bedes pr. Telegraf 
kaldet til Sundet.u

Marineministeriet havde imidlertid allerede d. 10. telegraferet 
til Chefen for Eskadren i Østersøens vestlige Del om at lade Kanon
baaden Marstrand (Lieutenant M a c . - D o u g a l l )  afgaa dertil og 
underlægge sig Lieutenant B r a a g  s Kommando, og kort efter tog 
Krigsministeriet Bestemmelse om at henlægge et Detachement paa 
Øen, for at den lovlige Autoritet kunde opretholdes.

100 Mand dels af Garnisonsbataillonen i Kjøbenhavn, dels af
14. Regiment, beordredes til under Kommando af Premierlieutenant 
T e r s l ø w  af førstnævnte Bataillon at afgaa til Femern. D. 24. 
Februar afgik 70 Mand direkte dertil, de manglende 30 Mand 
derimod over Sønderborg d. 1. Marts tilligemed en Kommission, 
der skulde modtage 26 extraordinairt udskrevne Heste og overføre 
disse til Als. Kommissionen bestod af Ritmester B e n z o n  af det 
slesvigske Gendarmerikorps, Sekondlieutenant B a g g e s e n  af 4. Dra
gonregiment samt Dyrlæge E g g e r s ,  og med den fulgte Overvagt
mester E r r i t s ø  og 3 Gendarmer samt 1 Korporal og 13 Menige af
4. Dragonregiment.

Premierlieutenant T e r s l ø w  havde ved sin Afreise fra Kjøben
havn i Krigsministeriet modtaget Ordre til ved sin Ankomst til
Femern at sætte sig i Forbindelse med Chefen for de der stationerede
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Krigsskibe for sammen med ham at træde Aftale om Foranstaltninger 
til at sikkre Detachementet en Retraite ombord i Skibene i Tilfælde 
af, at Fjenden skulde foretage en Overgang til Øen. Lieutenant 
B r a a g  erholdt en i samme Retning gaaende Ordre fra Marinemini- 
steriet, og de to Officerer traf i Henhold hertil Aftale om følgende 
Foranstaltninger:

1. Detachementet skal indkvarteres „ i Byen Burg med Poster ved 
Burgtiefe og ved Sundet ved Færgegaarden paa Femern.

2. Retraiten bliver under alle Omstændigheder til Burgtiefe.
3. Vagten ved Færgegaarden forsynes fra Kanonbaaden Krieger 

med en Haubitz og med Fyrværkerisager til Taageveirs- og 
andre Signaler.

4. Al Passage over Sundet, Post, Færge, bliver strængelig forbudt, 
og Fartøierne inddrages ved Vagten.
Vagtposterne ved Burgtiefe og Femern Sund bestode af en Under

officer og nogle faa Mand. Den sidstnævnte Vagt udstillede en Skild
vagt paa Skibsbroen for at holde Udkig ud over Sundet; Resten at 
Styrken opholdt sig i Færgehuset, hvor der tillige fandtes en opsadlet 
Hest, for at der i Tilfælde af en fjendtlig Overgang strax kunde 
sendes Melding med ridende Bud til Hovedstyrken i Burg.

Kanonbaadene kunde om Dagen, hvor Sundet kunde overses, 
virksomt tage Del i Farvandets Bevogtning, hvorimod deres Anker
pladser om Natten ved Strukkamp Odde og ved Burgtiefe med Forsæt 
vare valgte udenfor de Grunde, som danne Indløbet til Sundet, for at 
Baadene paa enhver Tid af Døgnet kunde komme til de bestemte 
Udskibningspunkter og optage Detachementet i Tilfælde af en fjendt
lig Overgang til Øen.

D. 25. Februar overtog Stationsskibene Blokaden af Heiligen- 
hafen, og i den sidste Del af Februar og Begyndelsen af Marts havde 
Kanonbaadene skiftevis Station ved Heiligenhafen og ved Tiefet. — 

Strax efter Kommissionens Ankomst først i Marts protesterede 
Landskabsforsamlingen paa Øen mod at levere de udskrevne Heste, 
foregivende, at de ikke kunde tilveiebringes. Ritmester B e n z o n, 
der ingen Instruktion havde for dette Tilfælde, afsendte d. 5. Marts 
Sekondlieutenant B a g g e s e n  med Skruekanonbaaden Buhi (Lieute
nant P. H. Br aem) *)  til Sønderborg for at afgive Melding om Land
skabsforsamlingens Protest samt meddele, at Ritmesteren havde tøvet 
med at sende Melding herom, indtil den lovbefalede Frist af 3 Dage

*) Buhi, der havde Ordre til at afgaa til Femern, havde overført Kommissionen dertil.
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var forløben. Overkommandoen indberettede Sagen telegrafisk til 
Krigsministeriet og anbefalede at inddrive Hestene ved militær Magt.

Ministeriets Svar ankom d. 8. og lød paa, at Amtmanden paa 
Femern af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig var beordret til at 
inddrive de udskrevne Heste eventuelt ved Magt, samt at Ritmester 
B e n z o n  skulde forblive paa Femern, indtil de udskrevne 26 Heste 
vare modtagne, og paaskynde Sagen saa meget, som det stod i hans 
Magt.

Sekondlieutenant B a g g e s e n  forlod Hovedkvarteret d. 8. Aften 
og afreiste uopholdelig til Høruphav, hvor han dog maatte forblive 
Natten over, afventende, at Kanonbaaden vilde overføre ham til 
Femern, hvilket først skete næste Dag. Det viste sig nu, at Amt
manden endnu ikke havde modtaget den ommeldte Ordre; men da 
Sekondlieutenant B a g g e s e n  for dette Tilfældes Skyld medbragte en 
mundtlig Instrux fra Overkommandoen til Ritmesteren om at handle 
paa egen Haand, tog denne Ansvaret for Inddrivelsen paa sig og 
underrettede Landskabsforsamlingen om, at hvis Hestene ikke vare 
mødte d. 12. Kl. 12 Middag, vilde Inddrivelsen begynde.

Da Hestene ikke kom, skete Inddrivningen ved Henvendelse til 
Sognefogderne (Richterne) paa Øen og udførtes i Dagene 12.—14.

Ialt vare saaledes 14 Dage medgaaede til Forhandlinger om 
Hestenes Inddrivning og Udførelsen af denne. E t saa langvarigt Ophold 
maatte udsætte Expeditionen for at komme i en farefuld Stilling, og 
d. 15., netop som Afreisen skulde finde Sted, bemægtigede Fjenden 
sig Øen.

Paa fjendtlig Side ansaas Besiddelsen af Øen for at være af Vigtighed 
(sammenhold pag. 161) fra det Øieblik, man foruden Kieler Havn ogsaa 
ønskede at benytte Heiligenhafen som Nødhavn for Krigsskibe, der 
til Understøttelse for Landhærens Operationer maatte opholde sig i 
de derværende Farvande. Ogsaa Beboerne ønskede indtrængende Ud
førelsen af en Expedition til Øen. E t Coup mod denne, udført over det 
c. V4 Mil brede og kun svagt bevogtede Farvand, skjønnedes at maatte 
lykkes; kun maatte Foretagendet, til hvis Udførelse der laa Fartøier 
i tilstrækkeligt Antal i Heiligenhafen, sikkres ved riflet Skyts imod 
Indgribning fra vore i Nærheden stationerede Krigsskibe. Som Følge 
heraf afgik til Heiligenhafen Rheds Beskyttelse Infanteriregiment 
Nr. 48, 1. 12 Pd.’s og V2 1. Haubitzbatteri af Artilleribrigade Nr. 3. 
Disse Troppedele ankom d. 13. og 14. Marts, og Foretagendet mod 
Femern besluttedes strax udført.

Det lykkedes de ved Heiligenhafen samlede Fartøier uopdagede

F je n d e n  b em æ g
tiget- s ig  F e m e r n  

d. 15. M ar ts .
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af vore Kanonbaade Natten til d. 14. at naae Færgestedet. Foruden 6 
mindre Baade, som ikke kunde benyttes paa Grund af høitgaaende 
Sø, havde man 11 store Baade, hvoraf hver rummede 20—25 Mand. 
Rigelig et Kompagni lod sig overføre ad Gangen. 2. Bataillon af 
Regiment Nr. 48 skulde udføre Overgangen, 3. og 4. Kompagni af samme 
Regiment forblive som Reserve ved Kysten. Ledelsen af Foretagendet 
overdroges til General v. S c h l e g e l l .

Natten til d. 15., da Overgangen skulde finde Sted, blæste det en 
vestlig Storm. Vore Kanonbaade laa paa deres Ankerpladser, Krieger 
V. for Strukkamp Odde, Buhi og Marstrand ved Burgtiefe.

Paa fjendtlig Side anlagdes i Løbet af Natten et Batteri paa hver 
Side af Færgehuset. Infanteriet stod tidlig om Morgenen parat til at over
føres. 8. Kompagni af 2. Bataillon overførtes først; Mandskabet gik i 
Baadene omtrent Kl. 5 Morgen. Farten over Sundet gik hurtigt paa 
Grund af den svære, medgaaende Kuling. Begunstiget af Mørket 
lykkedes det Baadene at passere Farvandet uden at blive bemærkede 
fra Kanonbaaden Krieger. Denne havde 8 Mand paa Udkig fordelte 
Skibet ru n d t; men i den mørke stormfulde Nat med Sne og Regn, hvor 
man ikke kunde se en Kabellængde fra sig, bleve de fjendtlige Fartøier 
ikke bemærkede, skjøndt de nærmeste af dem maa have passeret Krieger i 
en Afstand af 3—400 Alen. En Patrouille, som var udsendt fra De
tachementet i Burg, patrouillerede langs Øens sydlige Strandbred; 
men hverken Patrouillen eller den paa Skibsbroen ved Færgegaarden 
udsatte Post kunde se eller høre Noget til Fjendens Nærmelse, førend Land
gangen var iværksat. Vagten ved Sundet, 1 Underkorporal og 6 Mand, 
blev omringet, og maatte efter en kortvarig Kamp, i hvilken Under- 
korporalen blev saaret, overgive sig; Melding pr. ridende Bud blev 
ikke afsendt, fordi den paagjældende Mand blev fanget. Det fjendtlige 
Kompagni marcherede derefter mod Burg og ankom til Byen, endnu 
inden Rygtet om Overgangen var naaet derhen. Fjenden, der blev 
modtagen med Jubel af Befolkningen, overvældede den lille Vagt i 
Raadhusbygningen, og Detachementet, der var fuldstændig uforberedt 
paa Forsvar, toges tilligemed Kommissionen tilfange.

Sidstnævnte havde bestemt at forlade Øen om Morgenen; men 
denne Bestemmelse var bleven kontramanderet af Ritmesteren paa 
Grund af den stærke Storm.

Der blev saaledes ikke Spørgsmaal om at sætte sig til Mod
værge; kun Gendarmovervagtmester E r r i t s ø ,  der var fulgt med Kom
missionen, satte sit Liv til for at redde sine Officerer. Efter skynd
somt at have givet Ritmesteren Melding om Preussernes Ankomst
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fordrev han i Forening med Sekondlientenant B a g g e s e n ,  begge med 
dragne Sabler, to preussiske Infanterister ud af den Gjæstgivergaard, 
hvori Officererne vare indkvarterede, og ned paa Torvet, hvor den netop 
ankomne fjendtlige Styrke nu gav Ild. Overvagtmesteren faldt gjennem- 
boret af flere Kugler, og Fjendens Opmærksomhed bortlededes fra 
Lieutenant B a g g e  s en, som saae Leilighed til at slippe ind i et Nabo
hus og der iklæde sig civilt Tøi i Haab om ukjendt at kunne komme 
bort, hvilket dog ikke lykkedes.

Yagten ved Burgtiefe, der mærkede Uraad, og som indsaa, at 
den ikke kunde naae Burg, forinden denne By var tagen af Preusserne, 
søgte at undslippe tilsøs og gjorde Tegn derom til Kanonbaaden Mar- 
strand, dog uden at Tegnene bemærkedes. Den blev saaledes tagen 
tilfange.

Baadene, som havde overført det første Hold fjendtlige Tropper, 
satte strax Kursen tilbage over Sundet, og skjøndt Tilbage tur en var 
forbunden med endel Vanskelighed, da der skulde krydses op imod 
Stormen, lykkedes det dog, endnu medens det var mørkt, at overføre
5. Kompagni, senere endnu 7. Kompagni, saa at der derefter var 
rigelig 500 Mand fjendtligt Infanteri paa Øen.

Ombord i Kanonbaaden Krieger fik man omtrent Kl. 7 Morgen 
Øie paa 3 af de fjendtlige Baade under klodsrebede Seil i Sundet. 
Da Baadenes Tilstedeværelse maatte forekomme mistænkelig, af
gaves 10 Alarmskud fra Kanonbaaden. Disse besvaredes med 3—4 
skarpe Skud fra den holstenske Kyst, og Chefen var derefter ikke i 
Tvivl om, at Fjenden maatte være gaaet ubemærket over Sundet i 
Løbet af Natten. Han lettede derfor med Kanonbaaden og afgik efter 
den først tagne Bestemmelse til Prikkerne ved Lemkenhafens Rhed, 
hvor han heiste Lodsflag. Den haarde vestlige Storm i Forbindelse 
med meget lægt Vande gjorde, at Kanonbaaden ikke kunde løbe ind 
paa Rheden, hvor Transportbaaden Nr. 3 laa, og da denne ikke for
stod Signalet, som blev givet til den, blev Krieger liggende udenfor 
for at afvente nærmere Oplysninger om, hvad der var sket.

Kl. l l l/a om Aftenen ankom Kanonbaadene Marstrand og Buhi 
fra Tiefet og meldte, at Detachementet ikke, som aftalt i Tilfælde 
af en fjendtlig Overgang, havde søgt ned til Lodshuset, og Kanon
baadene havde derfor om Aftenen, efterat fjendtligt Militær havde 
viist sig paa Strandbredden ved Tiefet, forladt deres Station i den 
Formening, at de ikke længer kunde være til Nytte der.

Heller ikke i disse to Skibe havde man mærket Noget til 
Fjendens Foretagender. Deres Ankerplads var for langt fjernet fra
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Femern Sund, til at Overgangen kunde være bleven iagttaget, og fra 
Land hørtes ingen Skydning.

Om Eftermiddagen Kl. 4V2 vare Cheferne for de to Kanonbaade 
gaaede i Land, ledsagede af nogle af Marstrands Besætning. De forvissede 
sig om Rigtigheden af, at Fjenden havde besat Øen, og lettede derpaa 
med deres Skibe for at forlade Stationen. D. 16. Morgen bjergede 
Krieger og Marstrand i Forening den tidligere omtalte Transportbaad 
ud fra Lemkenhafens Rhed og begav sig derpaa til Nakskov for at 
fylde Kul og Vand, medens Buhi afgik til Hørup Hav med Melding 
om det Passerede til Eskadrechefen.

Efterat Marineministeren pr. Telegraf var underrettet om det 
Forefaldne, modtog Lieutenant B r a a g  Ordre til at lade Kanonbaaden 
Marstrand afgaa til Femern, hvor alle Fartøier, der ikke tilhørte neutrale 
Magter, skulde borttages og bringes til Nakskov. Selv skulde Lieute- 
nanten med Krieger afvente Instrux i Nakskov om, hvorvidt de 
Fartøier maatte ødelægges, som Kanonbaaden ikke var i Stand til at 
opbringe.

Fjenden gav Havnepladserne paa Øen en stærk Besætning. 
D. 22. var Besætningen 1 Bataillon, d. 27. og 28. ankom endnu 1 
Bataillon, 1 Eskadron og 1 Batteri.

Tabet ved Femerns Erobring udgjorde paa fjendtlig Side 1 
Død og 4 Saarede; paa vor Side var Tabet foruden den omtalte 
Kommission, hvis Styrke ovenfor er angiven: Af Garnisonsbataillonen 
i Kjøbenhavn 1 Officer, 2 Underofficerer og 25 Underkorporaler og 
Menige, hvoraf 1 saaret, af 14. Regiment 62 Menige.

Tabet af Femern maa tilskrives de halve Forholdsregler, der Tabet 
vare trufne til Øens Sikkring.

Den ved Øen stationerede maritime Styrke var, som tidligere an
givet, efter den daværende Marineministers Erklæring for svag til Løs
ning af den Opgave at bevogte Femern Sund mod en fjendtlig Baad- 
overgang. Dertil kom, at det Natten til d. 15. herskende Mørke, Regn
tykning og Storm i høieste Grad maatte indskrænke Skibenes Obser
vations- og Virkeevne; Lyden blev i den Grad revet bort af Stormen, 
at, som i Fremstillingen anført, de fjendtlige Baade — hvis dristige 
Færd iøvrigt fortjener fuld Anerkjendelse — ubemærket kunde 
passere en af vore Kanonbaade i 3—400 Alens Afstand.

Marineministeriet havde ved Krigens Udbrud opfordret Krigs
ministeriet til at give Øen en passende, militær Besætning, og

a f  F em ern .
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Krigsministeren skjønnede hertil en Bataillon nødvendig. Men da 
Afgivelsen af denne Styrke stødte paa Modstand hos Overkom
mandoen, nøiedes Krigsministeriet med at sende 100 Mand at 
Garnisonsbataillonen dertil. Dette Kommando skulde dog kun opret
holde den lovlige Orden, og Instruxerne saavel fra Krigsministeriet som 
fra Marineministeriet til de Paagjældende omhandlede derfor kun Detache
mentets Retraite ombord i Skibene i Tilfælde af, at Fjenden foretog 
en Overgang til Øen. Men derved blev det svage Kommandos An
komst til Øen i Stedet for en Støtte snarere en Hemsko for Kanon- 
baadenes frie Bevægelser, idet disses Standpladser nærmest synes valgte 
med det Formaal for Øie at optage Landtropperne ved Burgtiefe i Til
fælde af en fjendtlig Overgang til Øen. De trufne Dispositioner, ifølge 
hvilke Bevogtningen af det udstrakte Sund ved Nattetid faktisk var 
overdraget en svag Vagt i Færgegaarden, ydede i hvert Fald ingen 
Betryggelse mod en fjendtlig Overgang.

II. Eskadren i Østersøens østlige Del.
Af de to Eskadrer, som Ministeriet ved Krigens Begyndelse 

agtede at etablere i Østersøen (se pag. 4), var Eskadren i Østersøens 
vestlige Del først traadt i Virksomhed.

D. 18. Februar beordredes Kontreadmiral v a n  D o c k u m t i l  
at tage Kommandoen over den Eskadre, der var bestemt til at 
operere i Østersøens østlige Del, og d. 29. samme Maaned heiste 
Admiralen sit Flag ombord i Fregatten Sjælland paa Kjøbenhavns 
Rhed. Eskadren skulde foruden dette Skib foreløbig bestaa af Skrue
fregatten Jylland samt Skruekorvetterne Heimdal og Dagmar. De to 
sidstnævnte Skibe havde tidligere paa Maaneden været underlagte 
Fregatten Jylland og sammen med denne krydset under de preussiske 
Kyster, men vare nu stationerede ved Dragør med Ordre til, naar 
Veirforholdene egnede sig dertil, at krydse ned imod Rugens Kyster.

Fregatten Sjælland havde siden Slutningen af 1863 været ud
rustet under Kommando af Orlogskapitain P a l  ud  a n ; d. 22. Februar 
ankom Fregatten paa Kjøbenhavns Rhed, hvor Chefen fratraadte sin 
Stilling og afløstes af Orlogskapitain Grove ,  der samtidig med Kom
mandoen af Skibet tillige overtog Posten som Eskadrens Flagkapitain.

I Skrivelse af 23. Februar, hvori Ministeriet beordrede Admi
ralen til, efterat Flaget var bleven heist, at afgaa sønderpaa med F re
gatten for at forene sig med de øvrige til Eskadren bestemte Skibe, 
gaves der endvidere Meddelelse om, at det var Hensigten at forøge

K o n t r e a d m ir a l  
v a n D o c k u in  ta g e r  

K o m m a n d o e n  
o v e r  E sk a d re n .
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Styrken betydeligt, forudsat at Krigsbegivenhederne ved Als vilde til
lade det, og endelig tildeltes der den Kommanderende følgende fore
løbige Anvisning angaaende Eskadrens Virksomhed:

„Som Maalet for den i den østlige Del af Østersøen opererende 
Eskadres Virksomhed har Ministeriet tænkt sig Bevogtning og Blo
kering af de 0. for Dars liggende preussiske Havne. Indtil en 
forøget Styrke og en mere fremrykket Aarstid tillader at effektuere 
dette, bliver det nødvendigt, at Hr. Kontreadmiralen indskrænker 
Dem til Observering og saavidt muligt til Indeslutning af de i de 
preussiske Havne stationerede Krigsskibe, saaledes at vor Handels
marine sikkres imod Molest, og Landstigning paa vore Kyster for
hindres

Kommandoskibet lettede ved Middagstid d. 29. Februar fra 
Kjøbenhavns Rhed og stod sønderpaa. Den næste Morgen Kl. 8 
observeredes Fregatten Jylland samt Korvetterne Dagmar og Heimdal 
tilankers omtrent 2 Mil N. V. for Tornebusken. Efterat Eskadren 
var bleven samlet, detacheredes Dagmar til Kjøbenhavn for at 
fylde Kul og Heimdal til Kjøge Bugt for at observere et Hamburger 
Dampskib, som ventedes fra Malmø. Rendez-vous sattes 2l/2 Mil
S. 0 . for Møens Fyrtaarn. Fregatterne begave sig til det aftalte 
Samlingssted, hvor der ankredes og afholdtes Skiveskydning og Seil- 
manøvre. I de følgende Dage holdt Skibene krydsende imellem Møen 
og Tornebusken.

D. 7. Marts var Eskadren atter samlet. Heimdal var allerede d.
4. kommen tilbage, og d. 7. Marts stødte Korvetterne Dagmar og 
Thor til Eskadren. Strax efter Ankomsten detacheredes Dagmar til 
Kjøbenhavn for efter Ministeriets Ordre at afgaa derfra paa et kort 
Kryds til Femern og senere til Nordsøen. Den remplaceredes af Skrue
korvetten Thor, der efter at være bleven atiøst paa Blokadestationen 
ved Bulk af Fregatten Tordenskjold kompletterede Kul og Proviant 
i Høruphav og derfra afgik til Admiral van D o c k u m s  Eskadre.

D. 8. Marts var Eskadren tilankers ved Tornebusken med Kor
vetten Thor paa Forpost. Korvetten Heimdal detacheredes herfra 
samme Dag paa en kortere Expedition, medens de andre Skibe Dagen 
efter afgik til Samlingsstedet S. 0 . for Møen, hvor det private Damp
skib Newsky var beordret til at være tilstede med Kul og Proviant 
til Eskadren.

D. 10. Marts var Vinden V. S. V. med frisk Kuling; Dampskibet 
Newsky ankom fra Kjøbenhavn med Forsyning til Eskadren og be
ordredes til at ankre N. for Møen. 1 Løbet af Dagen friskede

F o re lø b ig  I n s t r u x  
fo r  K skadre-  

chefen.

F r e g a t t e n  J y l 
lands  H av a r i .



208

Blokaden af 
preussiske Øster

søhavne.

Vinden mere og m ere; Kl. 6 om Eftermiddagen, da det var blæst op 
til en 3rebet Mersseils-Kuling af V. N. V., gik Fregatten Jylland i 
Drift, hvorfor Chefen strax besluttede at lette. Under Letningen 
skete det Uheld, at den ene Kabelarrulle samt Muffen, som for
binder Over- og Underspillet, sprang, og endvidere sprængtes Bagbords 
K jætting i Brønden, hvorved Bagbords Anker og 90 Favne Kjæde 
forlistes. Paa Grund af dette Havari fik Fregatten ved Signal strax 
Ordre til at afgaa til Kjøbenhavn tor at reparere og ankrede næste 
Formiddag Kl. 9 paa Kjøbenhavns Inderrhed.

Admiral van D o c k u m s  Eskadre var paa Grund af disse Om
stændigheder for Øieblikket svag og derfor ogsaa kun egnet til 
foreløbig at befatte sig med den ene Del af sin Opgave, nemlig 
Opbringelse af fjendtlige Koffardiskibe.

Som tidligere omtalt, var ved Ministeriets Bekjendtgjørelse af 18. 
Februar alle Havne og Indløb paa Østkysten af Hertugdømmerne Slesvig 
og Holsten erklærede i Blokadetilstand. D. 5. Marts kom, som ligeledes 
omtalt, Blokaden af Neustadt til, der overdroges Eskadren i Øster
søens vestlige Del (se pag. 196). Denne Station, som først foreløbig 
overtoges af Dampskibet Hekla og senere af en af Skruekorvetterne, 
var lidt isoleret og tillige saaledes beliggende, at det enkelte Skib, 
som laa her, vilde være stærkt udsat i Tilfælde af, at der fra Trave- 
munde eller Lubeck forberedtes en Expedition imod det. Da Traven 
ikke var blokeret og sandsynligvis heller ikke vilde blive det, kunde 
en saadan Expedition let organiseres der, uden at man i Kjøbenhavn 
i betimelig Tid fik Underretning derom, og Marineministeriet ansaa 
det derfor nødvendigt samtidigt med Etableringen af Neustadts Blo
kade at anmode det danske Udenrigsministerium om at foranledige, 
at det blev bragt til Staden Liibecks Kundskab, at fjendtlige Fore
tagender, der forberedtes paa eller udgik fra dens Territorium, vilde 
have til Følge, at dens Havn blev blokeret, og at der vilde blive taget 
særdeles alvorlige Forholdsregler imod den.

Ved Indtrædelsen af den noget mildere Aarstid fandt Ministeriet 
Tidspunktet kommet til at udstrække Blokaden af de fjendtlige Øster
søhavne længere østover. Meddelelsen fremkom i følgende Bekjendt
gjørelse fra Marineministeriet af 8. Marts 1861 :

„Marineministeriet bringer herved til offentlig Kundskab, at fra 
d. 15. ds. ville følgende Havne blive blokerede, nemlig:

Cammin, Swinemiinde, Wolgast, Greifswalde, Stralsund og Barth. 
Dette er meddelt de neutrale Magters Repræsentanter ved Hs. 

Majestæts Hof, og denne Bekjendtgjørelse vil af Lodserne blive med
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delt de Skibe, der bruge deres Hjælp ved Passagen gjennem Sundet 
og Belterne.

O. Lutken.u
Admiral v a n  D o c k u m  lettede med sine Skibe (Sjælland, Heim- 

dal, Thor) d. 14 Marts fra Ankerpladsen ved Møen for at afgaa til 
Blokadestationen, hvor Eskadren holdt krydsende paa Høiden af 
Jasmund.

Det var Bestemmelsen, at Konsulerne i de blokerede Byer sam
tidigt med Blokadens Etablering skulde modtage en skriftlig Noti
fikation herom fra Eskadrechefen. Stormen forhindrede imidlertid al 
Forbindelse med Land d. 15.—16. Marts, og først efter Affairen ved 
Bugen d. 17. Marts blev Blokade-Proklamationen af et engelsk 
Koffardiskib bragt ind til Stettin.

Blokaden af de ovennævnte Havne blev ikke iværksat saaledes, 
som man havde ventet det i Tydskland.

Da nemlig Admiral v a n  D o c k u m s Styrke ikke var særlig stærk, 
kunde der ikke være Tale om at foretage en Afspærring saaledes, at 
de nævnte 6 Byer blokeredes hver for sig.

Til Løsning af sin dobbelte Opgave, at blokere Handelshavnene 
og paa samme Tid indespærre de preussiske Orlogsskibe og for
hindre dem fra aktiv Optræden, holdt Admiral v a n D o c k u m  Eskadren 
samlet paa en Blokadestation 0 . for Øen Rugen udenfor Oderbanken. 
Ved denne Ordning, hvorved der dog savnedes Bevogtning udfor 
Tornebusken, N. V. for Rugen, Stralsunds nordre Udløb, spærredes 
hele Stettiner-Bugten under et, og aflukkedes hele det indenfor 
liggende Kystterrain for Samkvem med Søen samtidigt med,  at 
Eskadren var stærkere ligeoverfor mulige, fjendtlige Angreb, end hvis 
Skibene laa spredte i Farvandet, hvert paa sin særskilte Station. 
Hvad der bevægede Admiralen til at søge Blokaden ordnet paa an
førte Maade, var Beskaffenheden af Farvandet. Farvandet ved Swine- 
munde danner nemlig en stor, aaben Bugt, i hvis Midte i omtrent 3 
Mils Afstand fra Land ligger et Flak af ret anselig Udstrækning nem
lig den ovennævnte Oderbanke, paa hvilken kun findes 17—18 Fod Vand. 
Som Følge heraf ere større Skibe, som skulle til Swinemiinde, nødsagede 
til enten at søge Øst om Oderbanken, forbi Byerne Colberg og 
Cammin, eller ogsaa gaa Vest om Banken i det dybe Vand langs 
Kysten af Rugen, hvori ogsaa de forskjellige Løb, som føre Øster efter 
fra Stralsund og de forskjellige Smaahavne indenfor Rugen, munde ud.

Den naturligste Maade at blokere dette Farvandsafsnit paa vilde 
efter Admiralens Opfattelse være den, at stationere en Styrke i hvert

27
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af de to til Swinemtinde førende Seilløb og dernæst ved Hjælp af 
mindre Skibe holde Forbindelsen vedlige imellem de to Delinger 
tværs over Oderbanken. Da denne Fremgangsmaade ikke lod sig 
realisere paa Grund af Blokadeskibenes ringe Antal og den for Øie- 
blikket fuldstændige Mangel paa Smaaskibe, kunde der kun være Tale 
om enten at gaa indenfor Oderbanken med Blokadeskibene tæt til 
selve Swinemtinde, samtidigt med at Bevogtningen af Udløbene fra 
Stralsund foreløbig lodes ude af Betragtning, indtil Eskadren fik 
mindre Fartøier til sin Raadighed, eller ogsaa med Hovedstyrken 
bevogte disse Løb og lade en effektiv Spærring af Farvandet Øst 
om Oderbanken foreløbig bero.

At tage Station indenfor Oderbanken mente Eskadrechefen 
imidlertid vilde være forbundet med endel Ulemper af forskjellig 
Art. Foraarsstormene af Østen kunde udsætte Skibenes Sikkerhed 
for Fare, naar de vare stationerede saa nær Landet, og da Blokade
skibene stadig maatte være rede til at afslaa et Angreb af de inde
sluttede, fjendtlige Krigsskibe, kunde de ikke godt som Regel være 
tilankers om Natten, ligesom det endelig vilde have sine Vanskelig
heder at navigere i det snevre Farvand indenfor Banken. Ved at 
placere sine Skibe tilsøs udenfor Løbene ind til Stralsund mente 
Admiralen at opnaa langt mere. Eskadren vilde derved blive friere i 
sine Bevægelser, de fjendtlige Kanonbaades Deltagelse i en eventuel 
Kamp vilde i aaben Sø være af mindre Betydning end i det mere 
indelukkede Farvand, og endelig vilde Eskadrens større Afstand fra 
Kysten bevirke, at de fjendtlige Skibe for at opnaa et Sammenstød 
maatte gaa længere tilsøs og derved fjerne sig mere fra deres Retraite- 
punkt, Swinemunde, hvilket kun kunde være til Gunst for os.

Ledet af disse Betragtninger bestemte den Kommanderende sig 
til at søge Blokaden udført paa den sidstnævnte Maade.

Dispositionerne bleve derfor trufne saaledes, at Fregatten Sjæl
land og Linieskibet Skjold, saasnart dette Skib var ankommet, skulde 
tage Post 2—3 Mil 0 . S. 0. for Jasmund til Bevogtning af det vest
lige eller Hovedløbet ind til Swinemtinde tilligemed de forskj ellige 
østlige Udløb fra Stralsund og de indenfor Rtigen liggende Havne. 
Eskadrens lettere Skibe skulde fordeles i sydøstlig Retning for at af
vise eller opbringe de Skibe, som viste sig paa Bugten, samt holde 
Øie med Løbene Øst om Banken. Blokadeskibene skulde, selv naar 
de holdt krydsende under Seil, ligge med bakkede Fyr, saaledes at 
Styrken i Løbet af ganske kort Tid kunde have Dampen oppe og 
være beredt til hvilkensomhelst Tjeneste. <.
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Denne Anordning havde imidlertid den Mangel, at der indenfor 
den danske Hlokadelinie fandtes et temmelig stort Kystafsnit, hvori 
Fjenden uhindret kunde operere og tildels endog vedligeholde fo r
bindelsen imellem de enkelte Havne, og endelig stemmede Anord
ningen ikke ganske med Ordlyden i Regjeringens Notifikation af 
Blokaden, som ikke erklærede Stettiner-B ugten, men de ovenfor 
nævnte 6 Havne for blokerede.

Den preussiske Regjering ankede over, at den danske Regjering 
troede paa denne Maade at kunne fyldestgjøre Bestemmelserne i § 4 
af den d. 16. April 1856 i Paris vedtagne, søretlige Erklæring, ifølge 
hvilken en Blokade for at være retsgyldig ogsaa skulde være effektiv, 
det vil sige udføres med Stridskræfter, som virkelig vare i Stand til 
at spærre Adgangen til en fjendtlig Havn, naar den erklæredes blo
keret. Denne Bestemmelse var med Undtagelse af Spanien, Nord
amerika og Mexiko bleven tiltraadt af samtlige Søstater, deriblandt 
ogsaa Danmark.

Fra preussisk Side gjordes endvidere gjældende, at Danmark selv 
paany havde anerkjendt dette, idet der i det d. 16. Februar udstedte 
Blokadereglement*) udtaltes, at en fjendtlig Havn kun kunde betragtes 
som blokeret, naar et eller flere Krigsskibe spærrede den saaledes, 
at Handelsskibe hverken kunde løbe ind eller ud uden med øien- 
synlig Fare for at blive opbragte.

At denne Betingelse ikke var bleven opfyldt, blev ogsaa paa et senere 
Tidspunkt bestemt hævdet fra tydsk Side, hvor man paastod, at den 
absolute Afspærring af de enkelte Havne var saa lidt effektiv, at der 
til Swinemiinde i Tidsrummet fra 18. Marts til 2. April var indgaaet 
ialt 14 preussiske og neutrale Skibe uden at blive antastede af de 
danske Krydsere.

Som Følge heraf vilde den preussiske Regjering heller ikke 
anerkjende den danske Blokade som retsgyldig og søgte at give Paa- 
standen Vægt ved henimod Midten af April Maaned at lade sine 
Gesandter i Paris, London, St. Petersborg og Stockholm fremkomme med 
Besværinger til vedkommende Regjeringer angaaende dette Punkt.

III. Maritime Forhold paa Fjendens Side.
Skjøndt den preussiske Flaades Krigsberedskab paabegyndtes 

allerede i den første Halvdel af December ved Mobiliseringsordre af
P reu s sen s  m a r i 

t im e  S tr id sk ræ f te r  
i Ø s te rsden ,

*) Se Bilag 1.



212

3. s. M., hengik dog Resten af Aaret 1863 og den paafølgende Januar 
Maaned, uden at der fra Marinens Side udfoldedes stor Virksomhed. 
Den strænge Vinter og Mangel paa brugbart Mandskab til Maskin- 
tjeneste bevirkede, at kun en Del af de til Flotillekommandoen hørende 
Fartøier paa dette Tidspunkt kunde betragtes som seilklar, og først 
d. 7. Februar, efterat Isen var brudt op, udgik Ordren til at heise 
Kommandoen i alle de forhaanden værende Krigsskibe. Der hengik 
imidlertid endnu saa lang Tid, inden Skibene havde faaet komple- 
teret deres Besætninger og organiseret sig, at man først 4 Uger 
senere, omtrent ved Midten af Marts Maaned, kan regne, at den 
preussiske Marine havde sine Stridskræfter i Østersøen kampberedte.

Den preussiske Flaade i Østersøen under Kommando afH s. Kgl. 
Høihed Admiral Prinds A d a l b e r t  af Preussen talte paa dette Tids
punkt følgende Skibe:*)

A. Eskadreil i Swinemiinde under Kapitån zur See J a c h m a n n ,  
bestaaende af to lukkede Korvetter (Arcona og Vineta hver paa 28 
Kanoner) og en aaben Korvet (Nymphe paa 17 Kanoner); desuden 
Aviso en Grille.

B. Flotillen i Farvandet ved Stralsund og Rugen under Kapitån 
zur See K u h n ,  inddelt i:

a) d en  o p e r e r e n d e  A f d e l i n g ,  bestaaende af:
1. Flotille-Division (6 Dampkanonbaade),
2 . do do. (6 do. ),
3. do. do. (6 do. );

b) d e n  s t a t i o n æ r e  A f d e l i n g ,  bestaaende af:
4. Flotille-Division (12 Rokanonbaade og 4 Kanonjoller);
5 . do. do. (6 do. );

endvidere 7 leiede Dampskibe.
C. Attacherede Eskadren, men ikke bestemte til Operationer vare 

Seilfregatten Niobe (18 Kanoner) og Seilbriggerne Musquito og Rover 
(henholdsvis 12 og 10 Kanoner); Station Swinemiinde.

D. Ikke under Kommando: Seilfregatterne Gefion og Thetis, 
Seilbriggen Hela, 1 Dampkanonbaad og 16 Rokanonbaade.

Samtidig med Flaadens Mobilisering forstærkedes, som tidligere 
oplyst, Sikkringen af Kysterne saavel i Østersøen som i Nordsøen.

Saasnart Mobilisering og Koncentration af Skibene havde fundet 
Sted, skulde de dirigeres vesterpaa til Farvandet omkring Sundeved og 
Als for at understøtte Armeen. Blokaden af de preussiske Østersø-

*) Bilag 25 giver Oversigt over den preussiske Marines Skibe i Østersøen ved
Krigens Udbrud og deres Fordeling ved Midten af Marts 1864.

Yderligere' Sik- 
k r in g  a f  K y s te rn e  
ved Ø s te r sø en  og 

N ordsøen .
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havne, der indtraf samtidig med Koncentrationens Tilendebringelse, 
spærrede vel for Øieblikket Adgangene til Søen; men det formentes, 
at en fælles Optræden imod Blokadeskibene af Eskadren paa Swine- 
miinde Rhed og Kanonbaadflotillen i Stralsund nok maatte kunne 
forandre dette Forhold, og var Veien først aaben paa Søen, var der
med ogsaa Yeien aabnet for den preussiske Yndlingstanke, at lade 
Hæren og Flaaden i Forening rette et Stød imod vore Øer, specielt 
imod Fyen.

Allerede i Marts næredes paa preussisk Side Planer om en Land- I’lan  um en L an u
■-fang }>aa Fyen

gang paa Fyen.
E t Angreb paa Fyen ansaas ikke for vanskeligere end et 

Angreb paa A ls; thi Besætningen paa Øen var meget svag, og man 
ventede sig et heldigt Resultat, navnlig naar det lykkedes at overraske 
os. Endelig kunde det haabes, at Tanken om den preussiske Flaades 
Samvirken med Hæren her kunde blive til Virkelighed, forudsat at 
Flaaden ikke til den Tid holdtes fast i Østersøen paa sin Samlings
plads af vor Blokadeeskadre.

I en Konference, som afholdtes d. 14. Marts hos Kongen af 
Preussen, udtalte General M o l t k e  sig for en Landgang paa Fyen, 
og 3 Dage senere afgav Generalen en fuldt udarbeidet Plan til et 
saadant Foretagende, hvori det hedder:

.,Det kan antages, at hverken Jyllands Okkupation eller Angrebet 
paa Dybbøl vil bestemme Kjøbenhavner-Kabinettet til Eftergivenhed.
Videre Tvangsforholdsregler imod Danmaik ville da kun kunne gjennem-
føres ved Medvirkning af maritime Stridskræfter. — ------ Disse Tvangs-
forholdsregler kunne kun passende rettes mod Fyen. Hertil vil imidlertid 
Flaadens Medvirkning være paatrængende nødvendig. Den kan i 30 Timer 
naae Lille Belt, idet Kanonbaadene passere Grønsund (imellem Falster og 
Møen), Korvetterne Store Belt. Den fuldstændige Overraskelse, paa 
hvilken Foretagendet er baseret, gjør det i høi Grad sandsynligt, at 
Flotillen (eventuelt om Natten) vil kunne løbe forbi Fredericias kun 
svagt armerede Strube og de for Tiden endnu ikke armerede Batterier 
ved Strib og Middelfart uden Tab og gaa ind i den en Mil lange Kolding 
fcjord. Lille Belt har paa den IVa Mil lange Strækning fra Fredericia 
til Stendrup Hage en Brede af:

ved S trib .................. 1900 Skridt,
ved Lyngsodde___ 1500 do.,
det smalleste Sted . 900 do.,
ved F æ n ø ............ . 1200 do.,
ved Stendrup Hage 2000 do.
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Det kan altsaa virksomt beherskes fra d e n  e n e  Bred. — — — 
Flotillen inaa tælle 2, eventuelt 3 Korvetter, 4 store og 14 mindre 

Dampkanonbaade. Hver af de sidste kan transportere 200 Mand.
Om Morgenen strax efter Ankomsten til det bedst egnede og 

nærmeste Punkt — maaske Skjærbæk — kan Indskibningen finde Sted 
af 4 Batailloner og 1 Batteri. Udskibningen vil kunne finde Sted 
ved Hindsgavl eller paa ethvert andet Punkt af Kysten fra Middelfart 
indtil Gramborg Fjord, som maatte findes ubesat.

Korvetterne skulle dække Transporten. Indskibning, Overfart, 
Udskibning og Tilbagetur vil rigeligt regnet tage to Timer. Paa 
samme Formiddag vil altsaa i ethvert Tilfælde 4 saadanne Transporter 
tilsammen kunne overføre 15000 Mand, nemlig 12 Batailloner, 4
Batterier og noget Kavaleri. — — — — — — — — — — -------—
Da Overskibning fra Aarhus ikke er hindret danske Tropper, vil 
muligvis 1., 7. og 11. Regiment, ialt 7000 Mand, være landet paa Fyen. 
Mod denne Magt, som høist rimelig ikke vil være samlet paa eet 
Punkt, maa den først landsatte Echelon foreløbig holde Stand, dækket 
af Korvetternes Ild , indtil Landgangskorpsets Styrke faa Timer 
efter er voxet til 15000 Mand.

Jeg tror, at Besættelsen af Fyen er lettere udførlig og ulige virk
sommere end Dybbøls Erobring. Fæstningen Fredericia maa da 
fra Strib virksomt beskydes i Strube og Ryg. Alt dette fordrer Bi
stand af Flaaden. Møder denne den fjendtlige, inden Store Belt er 
naaet, maa det hele Foretagende opgives. Lykkes det derimod at 
naae Lille Belt, saa vil vor Flaade kunne holde sig der hvorsomhelst, 
da den paa begge Bredder understøttes af Landbatterier i virk- 
somste Skudvidde. Selv om det skulde lykkes den danske Flaade 
at forcere Indløbet, saa vil dette dog ikke umiddelbart medføre nogen 
virkelig Skade for Landgangskorpset, da Øen Fyen er rig nok til at 
kunne underholde det i lang Tid, og Tilbagetoget kun vil være af- 
skaaret, hvis man antager, at de danske Skibe vedvarende skulde 
kunne holde sig midt imellem vore Landbatterier“.

General M o l t k e  holdt Planen saa hemmelig, at kun 3 Personer 
indviedes deri, nemlig Kongen af Preussen, Prinds A d a l b e r t  af 
Preussen og Krigsministeren. I Forbigaaende skal kun bemærkes, at 
Planen om en Landgang paa Fyen samtidig var opstaaet hos Oberst 
v. B l u m e n t h a l .  Grunden til Planens Ikke-Realisation vil senere 
blive fremsat.
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Preussens vidtrækkende Planer om en Landgang paa Fyen og 
Tanken om at faae Flaaden i Østersøen frigjort for Blokaden og 
flyttet mere vesterpaa i Farvandet til direkte Understøttelse af Hærens 
Operationer, lod sig imidlertid ikke realisere paa Grund af Bio- 
kadeeskadrens Overlegenhed. Det manglede ikke paa Aktivitet 
fra preussisk Side, og saasnart Flaadens Klargjøring og Koncen
tration var tilendebragt, skred man til at bringe den af Prinds 
A d a l b e r t  fattede Plan til Udførelse, som gik ud paa en fælles Op
træden imod Blokadeeskadren af Kanonbaadflotillen og Eskadren paa 
Swinemiinde Rhed. Hvorledes end Resultatet maatte blive, var det 
af Betydning, at den unge preussiske Flaade traadte aktivt op og 
fik Ledighed til at vexle Skud med sin Modstander, og Eskadrens 
Operationer i Farvandet udfor Swinemiinde formentes ogsaa at kunne 
tjene som Bevis for den preussiske Regjerings Paastand om, at den 
danske Blokade i Østersøen ikke var effektiv.

I denne Anledning bleve d. 14. Marts de allerede seilklare 
Divisioner af Flotillen (1., 2. og 8. Division) underlagte Kapitain 
J a c h m a n n ,  Chef for Eskadren i Swinemiinde, som tillige modtog 
Ordre til at fordrive Blokadeeskadren eller i ethvert Tilfælde vise 
sig med sin Styrke udenfor Swinemiinde. D. 15. Marts befalede 
Kapitain J a c h m a n n  Chefen for Kanonbaadflotillen, Kapitain K u h n ,  
at afgaa med Loreley og en Kanonbaaddivision til Øen Riiden og 
forblive der, medens en anden Division skulde seile til Swinemiinde 
gjennem Peene.

D. 16. Marts var Kapitain J a c h m a n n  paa en mindre Rekogno
sceringstur med sin Eskadre, bestaaende af Korvetterne Arcona og 
Nymphe.

"Ved Øen Riiden traf han Kapitain K u h n  med Loreley og 1. 
Division. 3. Division var underveis til Swinemiinde. Paa Tilbage- 
veien fik man om Eftermiddagen fra de preussiske Skibe den danske 
Eskadre, 3 Skibe stærk, i Sigte i østlig R etn ing; men paa Grund af den 
betydelige Afstand og den fremrykkede Tid paa Dagen, da Mørket 
allerede vilde indtræde i Løbet af et Par Timers Tid, besluttede 
Kapitain J a c h m a n n  sig til ikke at angribe, og vendte om Aftenen 
med sine Skibe tilbage til Swinemiinde.

De 3 Orlogsskibe, som d. 16. Marts om Eftermiddagen obser
veredes fra Kapitain J a c h m a n n s  Eskadre, udgjorde vor Blo- 
kadestyrke, d e r, som tidligere næ vnt, Dagen forud havde ind
taget sin Station og i det stormende Yeir holdt krydsende under 
Jasmund. Styrken bestod kun af Fregatten Sjælland og Korvetterne

Den p reuss iske  
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Heimdal og Thor, men ventedes hvert Øieblik forøget med Skruelinie
skibet Skjold, som ved Skrivelse fra Ministeriet af 6. Marts var blevet 
beordret til efter at have kompleteret sin Kul- og Vandbeholdning 
at afgaa fra Orlogskapitain M u x o l l s  Eskadre saa betids, at den 
kunde støde til Admiral v a n  D o c k u m s  Flag d. 14. Marts. Det stormende 
Veir forhindrede imidlertid Linieskibet i at støde til Flaget i rette 
Tid; men dets Tilstedekomst var saa nærforestaaende, at Admiral 
v a n  D o c k u m  tog sine Dispositioner med denne Forøgelse for Øie. 
I en Eskadreordre, som udstedtes samme Dag, da Eskadren indtog 
sin Station, gav Admiralen følgende Instrux for Blokadeskibene:

„Det er Hensigten at vise alle Skibene samlede for Swinemiinde. 
Naar dette er sket, overtager Fregatten Jylland indtil videre Blokaden 
af de to vestlige Løb til Stralsund, nemlig Løbene 0 . og S. for 
Tornebusken. Fregatten Sjælland og Linieskibet Skjold holde sig saa- 
vidt muligt samlede 2 Mil 0. for Peerd, der foreløbig bliver Eskadrens 
Samlingssted; de to Korvetter holde krydsende Øster i, Heimdal øst
ligst, for at iagttage udgaaende Skibe samt for at afvise eller op
bringe Skibe, som maatte forsøge at komme ind til de blokerede 
Havne u.

Ligeledes gaves der gjennem en Eskadreordre af samme Dato 
den Anvisning for Skibenes Opstilling i Tilfælde af et Sammenstød 
med Fjenden, at „Slag Ordenen bestemmes efter Chefernes Anciennetet. 
Den Kommanderende føreru.

Kapitain J a c h m a n n s  Eskadre forlod d. 17. Swinemiindes Havn 
for at søge vor Eskadre. Kl. 7V2 om Morgenen forlode Korvetterne 
Arcona og Nymphe Havnen og styrede først Øst paa i Farvandet 
imod Dievenow for at undersøge, om der var danske Skibe stationerede 
0 . for Oderbanken. Man mente nemlig under Rekognosceringen den 
foregaaende Dag at have bemærket en dansk Seiler dersteds, og i Til
fælde af en Kamp og derpaa følgende Tilbagetog vilde Adgangen til 
Swinemiindes Havn staa Fare for at blive truet fra denne Kant. Da 
der imidlertid intet mistænkeligt observeredes der, satte Eskadren 
Kursen Nordvest i over Oderbanken henimodGreifswalde udfor Thissow, 
hvor Dampskibet Loreley med Chefen for Kanonbaadene ombord stødte 
til og bragte den Meddelelse, at 1. Kanonbaaddivision, som om 
Morgenen havde foretaget en Rekognoscering, havde havt de danske 
Skibe i Sigte og truffet dem antagelig i samme Afstand fra Kysten 
som den foregaaende Dag.
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IV. Fægtningen ved Rugen d. 17. Marts.
Den danske Eskadre, der d. 17. Marts om Formiddagen indtog 

samme Plads i Farvandet som Dagen forud, nemlig c. 2 Mil 0. S. 0. 
for Jasmund, havde siden Gaarsdagen modtaget en meget betydelig 
Styrkeforøgelse, idet Skruelinieskibet Skjold om Formiddagen Kl. 10 
var stødt til Flaget, et Skib, der med sin Armering af 50 30 Pd.’s 
Kanoner paa øverste og underste Batteri foruden 14 18 Pd.’s
Kanoner (hvoraf 8 riflede), forudsat at det kunde komme til 
at virke med sit Artilleri i passende Afstand, maatte gjøre den 
danske Eskadre absolut overlegen ligeoverfor de preussiske Strids
kræfter. Foruden de her nævnte var der endnu et Skib tilstede, 
som af de fjendtlige Rekognosceringsfartøier blev antaget for at være 
en femte dansk Orlogsmand, men som i Virkeligheden kun var det af 
Ministeriet fragtede private Dampskib Newsky, der tidlig paa Morgen
stunden var ankommet med Kul til Eskadren, og som Skjold strax 
efter sin Ankomst tog paa Siden for at kompletere sit Kulforraad.

Uagtet de tilstedeværende Skibes overlegne Artilleristyrke savnede 
Eskadren dog i Øieblikket Fregatten Jylland, som paa Grund af 
sin større Hastighed vilde kunne lægge Fjenden store Hindringer 
iveien for et heldigt Tilbagetog til Sw'uemunde efter en Kamp med 
vore Blokadeskibe. Som tidligere omtalt, var Fregatten under Repa
ration i Kjøbenhavn efter sit Havari, men kunde hver Dag ventes til
bage, og da man i Eskadren samtidigt med, at man fik de fjendtlige 
Skibe i Sigte i Syd, opdagede et Skib kommende Nord fra, som snart 
efter viste sig at være en Fregat under Damp, haabede man, at det 
maatte være Jylland, der fra Kjøbenhavn var paa Veien ned til 
Eskadren. Admiral van D o c k u m  bestemte sig derfor til at afvente 
denne vigtige Forøgelse af sin Styrke og blev rolig liggende med 
sine Skibe for i det Tilfælde, at Fjenden vilde angribe, da at trække 
ham saa langt tilsøs som muligt.

Strax efter Middag saae man fra vore Skibe de preussiske Kor
vetter liggende stille under Greifswalde: Dampskibet Loreley gik 
kort efter paa Siden af Kommandoskibet, og den 1. Kanonbaad- 
division var i Sigte, kommende Vest fra.

Omtrent Kl. 1 satte den preussiske Eskadre Kursen Nord paa
ud imod vore Skibe. Korvetten Arcona var østligst i Farvandet,
Nymphe vestligere, og imellem dem, men noget længere tilbage og
sydligere Dampskibet Loreley, medens Kanonbaaddivisionen holdt
sig inde under Land. Det var nemlig Kapitain J a c h m a n n s  Hensigt
at angribe, og paa Grund af det stille Veir gjorde han Regning baade
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paa den ankommende Kanonbaaddivisions Medvirkning i Fægtningen 
og paa de preussiske Skibes Hurtighed i Tilfælde af et eventuelt Til
bagetog.

Det var Planen at angribe med Arcona, Nymphe og Loreley i 
Frontlinie (Dwarslinie), derefter falde af Øster over i Kjølvandslinie 
og under en Beskydning med Bredsiden gaa over til en Tilbagetogs
fægtning med Swinemiinde som Retraitepunkt. Kanonbaaddivisionen, 
som imidlertid var kommen frem i Linie, fik Ordre til at opstille sig 
nordlig og sydlig for Greifswalde Øie for at dække Tilbagetoget; men 
denne Befaling blev misforstaaet, og i Stedet for fulgte Divisionen 
endnu et Stykke Yei med tilsøs og trak sig derefter tilbage under 
Land ved Granitz, hvorfra den ikke var i Stand til at tage Del i Fægt
ningen. Under de preussiske Skibes Fremrykning fik man omtrent 
Kl. 2'/t ombord i vor Eskadre Vished for, at det Skib, som var 
under Opseiling Nord fra, ikke var Jylland, men Skruefregatten 
Tordenskjold, hvis svage Maskiner kun vare i Stand til at præstere 6—7 
Mils Fart.

Vore Skibe havde paa dette Tidspunkt Dampen oppe, og Kl. 230, 
da man var paa det Rene med, at det kommende Skib ikke var F re
gatten Jylland, heiste Eskadrechefen Signal for klart Skib. Omtrent 
10 Minutter senere heiste Sjælland Signal til at følge den Komman
derendes Kurs og Bevægelser, og med 9—10 Mils F art stod den danske 
Eskadre med Kommandoskibet i Spidsen ned imod Fjenden, der om
trent i 1 Mils Afstand saas kommende op Syd fra med fuld Fart 
imod den.

Det første Skud faldt kort efter fra Korvetten Arcona, men 
vandede paa Grund af den store Afstand langt forud for vore Skibe, 
hvorimod det næste Skud fra Arcona, som affyredes nogle Minutter 
senere, og ifølge Opgivelse fra preussisk Side afgaves paa c. 2300 Alens 
Afstand, gik hen over Admiralskibet uden at træffe.

Fregatten Sjælland dreiede Styrbord over og affyrede sit Bag
bords Lag imod Arcona, der ligeledes dreiende til Styrbord aabnede 
Ilden fra sine Bagbords Kanoner. Da den fjendtlige Korvet var dreiet 
Øster over uden at signalere Bevægelsen til de andre Skibe, stode 
Nymphe og Loreley endnu en kort Tid videre paa deres første K urs; 
men da de saae, at Arcona fortsatte Dreiningen indtil Syd og stod ind
efter imod Land med fuld Fart, fulgte de Kommandoskibets Manøvre 
Øster og Sønder over, idet de under Dreiningen passerede forbi vore 
Skibe under en livlig Beskydning.

Den danske 
Kskadre s taa r  ned 

mod Fjenden.
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Efter denne Bevægelse gik Kampen over til en løbende Tilbage
togsfægtning. Det var Admiral van D o c k u m s  Hensigt med Fregatten 
Sjælland som det hurtigste Skib i Eskadren at forcere frem Vest 
om Arcona og derved tvinge denne Korvet til at vige bort fra sin 
Kurs efter Swinemuude og saaledes komme mere østlig i Farvandet. 
Hvis denne Manøvre lykkedes, vilde det fjendtlige Skib blive drevet 
bort fra sin Tilbagetogslinie og komme tværs paa vor Eskadres 
Retning, hvad der under en fortsat Forfølgelse maatte kunne blive en 
meget mislig Situation.

Sjælland fortsatte Kursen lige ind imellem de fjendtlige Kor
vetter. Afstanden fra Arcona var i dette Øieblik næppe over 2000 
Alen, idet Mellemrummet imellem de to Skibe som Følge af den 
preussiske Korvets Dreining paa 16 Streger til modsat Kurs var blevet 
formindsket endel. Paa Grund af, at Admiral van D o c k u m  strax 
ved Fægtningens Begyndelse havde ladet Sjælland gaa Fjenden imøde 
med fuld Kraft uden at afvente, at de øvrige Skibe i Eskadren sluttede 
op i Linien, var Kommandoskibet fra først af stillet alene imod de 
to preussiske Korvetter, og blev saa varmt modtaget af disse, at det 
fandt sig foranlediget til for en Tid at mindske sin F art noget.

Herved kom det næste Skib i Linien, Linieskibet Skjold, tæt 
op i Kjølvandet paa Fregatten Sjælland; men Linieskibet holdt sig 
det tidligere modtagne Signal efterretteligt om at følge den Kom
manderendes Kurs og Bevægelser, og blev derfor paa sin Plads 
i Linien uden at gjøre nogen Mine til at løbe uden om Kommando
skibet.

De preussiske Skibe, som, saasnart Kursen var bleven sat ind imod 
Land, udfoldede den yderste Energi for at bringe Maskinen op til 
den største Kraftudvikling og slippe bort fra de danske Forfølgere, 
som under Dreiningen vare komne dem betænkelig nær, fik hurtigt 
saa stort et Forspring, at Forfølgelsen med det Maal for Øie at afskære 
Arcona fra dens Retraitepunkt, snart maatte opgives. Eskadrechefen 
fandt det under disse Omstændigheder for rigtigst at anvende F re
gattens Bredside-Ild imod Fjenden, medens man endnu var indenfor 
virksom Skudvidde. Der blev derfor ombord i Sjælland giret snart 
Styrbord, snart Bagbord over for at faae Bredsiden til skiftevis at bære 
paa de to fjendtlige Korvetter, medens Fregatten samtidigt med sineBoug- 
kanoner beskød Dampskibet Loreley, der vedblivende holdt sin Post 
omtrent ret forud for det danske Kommandoskib. Under denne Giren 
ud tilS iden for at faae Kanonerne til at bære, blev Fregatten skiftevis 
udsat for de to fjendtlige Korvetters Langskibsild og tabte efter-

F je n d e n  søger 
H av n
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Tabet i F æ g t
ningen.

haanden noget i Afstand, medens dens nærmeste Agtermand, Linie
skibet Skjold, der i Begyndelsen havde været noget tilbage, holdt 
samme Kurs under Løbet tæt op i Kjølvandet paa Kommandoskibet, 
kun brugende sine Bougkanoner.

Sjællands Beskydning af de fjendtlige Skibe havde ikke været 
uden Virkning. Dampskibet Loreley, der blev ramt agter ind fra en 
af Fregatten Sjællands Jagerkanoner, stod ind under Peerd tilligemed 
Kanonbaadene for at unddrage sig videre Beskydning, hvorimod Kor
vetten Nymphe, der hk Skorsten og Damprør beskadiget af et Skud, 
vel en kort Tid saae sig nødsaget til at mindske sin Fart og forandre 
Kurs, medens Skaden blev udbedret, men derefter igjen optog Fægt
ningen og stod indefter imod Swinemunde med fuld Kraft sammen 
med Arcona.

Afstanden imellem de to Eskadrer forstørredes efterhaanden mere 
og mere under Løbet, samtidigt med at Bredside-Ilden ophørte, og 
Skydningen indskrænkede sig nu til Brugen af de to forreste danske 
Skibes Bougkanoner og de preussiske Korvetters Agterkanoner. Lidt 
efter lidt døde ogsaa denne Skydning hen, og Kl. 43/4 var Fægtningen 
tilende.

De fjendtlige Skibe vare paa dette Tidspunkt omtrent V2 Mils 
Vei forud for vore, og da Jagten henved Kl. 8 om Aftenen fandt 
sin Afslutning v ed , at de to Korvetter naaede Swinemunde, vare 
vore Skibe omtrent en Mil agten for dem. Fyret ved Swinemunde 
var blevet tændt, men saasnart Arcona og Nymphe vare indenfor 
Havnehovederne, blev det slukket igjen. Efter et kort Ophold gik 
Fregatten atter tilsøs Nord paa, fulgt af Skjold; Heimdal og Thor, der 
imidlertid vare komne op, sluttede til, og et Stykke søndenfor Greifs- 
walde-Fyr samledes de agterst bievne Skibe Tordenskjold og Damp
skibet Newsky igjen med Eskadren. Chefen for Tordenskjold gik 
ombord i Sjælland for at melde sin Ankomst til Flaget, og endnu 
førend han havde forladt Fregatten, hk man i nordlig Retning en 
Orlogsmand i Sigte med Kjendingssignalet heist. Det viste sig at 
være Fregatten Jylland, kommende fra Kjøbenhavn for efter endt 
Reparation at støde til Eskadren.

Tabet paa Fjendens Side udgjorde:
Af Arconas Besætning: 3 Underofhcerer og Menige døde, 1 

Officer og 2 Underofficerer og Menige saarede;
af Nymphes Besætning: 2 Underofficerer og Menige døde, 4 

Underofficerer og Menige saarede;
af Loreleys Besætning: 1 Underoffieer saaret.
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Tabet paa vor Side udgjorde:
af Sjællands Besætning: 1 Haandværker og 5 Menige døde, 1 

Underofficer, 2 Haandværkere og 13 Menige saarede. De øvrige Skibe 
havde intet Tab.

Skaden paa vore Skibe var ikke større, end at intet af Skibene 
var nødsaget til at søge Havn for at reparere. Sjælland havde selvfølge
lig lidt mest. En Granat var gaaet gjennem Stormasten, 6 Spænd 
Undervant paa Stortoppen vare overskudte, Kommandobroen var 
sønderskudt, en Kugle var paa Skandsen gaaet igjennem øverste Dæk, 
en Granat var sprunget i Bagbords Agterport, og udenbords langs 
begge Sider af Skibet fandtes adskillige Mærker af Granatstumper. 
Skaden ombord i Skjold indskrænkede sig til Mærker af Granat
stumper samt mindre Havarier paa enkelte Dele af Reisningen.

Af de fjendtlige Skibe var Arcona 5 Gange ble ven truflet i 
Skroget, en Granat var gaaet gjennem Dækket og havde anrettet 
nogen Skade paa Batteriet; tillige var Reisningen noget forskudt. 
Nymphe havde 19 Skud i Skroget, 4 gjennem det Opstaaende, Skor
sten og Damprør gjennemskudte samt endel Skud i Reisningen. 
Endelig havde Dampskibet Loreley faaet sit Hækfartøi bortskudt.

D. 18. Marts var Eskadren tilankers i Tromper Yig imellem 
Arcona og Jasmund. Skibene fyldte Kul, de beskadigede Reisninger 
udbedredes foreløbig, og om Aftenen afsendtes Korvetten Heimdal 
med de Faldne og Saarede til Kjøbenhavn.

Forsøget paa at drive Blokadeeskadren bort og derved fri- 
gjøre de tydske Skibe til Deltagelse i Marinens Operationer var 
mislykket og fornyedes ikke senere i Løbet af Krigen. Dog for
tjente Forsøget Paaskjønnelse, og Eskadrechefen, Kapitain J a c h -  
m a n n ,  forfremmedes umiddelbart efter Affairen til Kontreadmiral.

Tilbageblik. — Situationen d. 17. Marts.
a) D e n  p o l i t i s k e  S i t u a t i o n .

Henimod Midten af Marts var Spørgsmaalet om Afholdelsen af 
en Konference af de interesserede Magter til Fredens Gjenoprettelse 
atter traadt stærkere frem. Under den Frist, den danske Regjering havde 
erholdt med Hensyn til Besvarelsen af Lord R u s  s e lis  Forslag herom 
af 24. Februar, havde Regjeringen ikke opgivet Haabet om, at Frankrig
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og England ikke i Længden vilde finde sig i Tydsklands Fremfærd, 
og at der muligen turde ventes en aktiv Indgriben fra Sverig og 
Norge, li vor Kong K a r l  d e n  X V  til det Maal Lav de indkaldt Stor- 
thinget til et extraordinært Møde i Midten af Marts. Umiddelbart 
efter Modtagelsen af Østerrigs og Preussens Noter af 7. Marts (se pag. 27) 
tilstillede Lord R u s s e 11 imidlertid den engelske Gesandt i Kjøbenhavn, 
Sir A. P a g e t ,  en Depeche, som d. 16. Marts meddeltes den danske 
Regjering, og hvori denne opfordredes til ikke at forsømme Ledigheden 
til at ordne et Spørgsmaal, for hvis heldige Løsning hele Tydsklands 
Magt var rede til at stride med Vaabenmagt mod Danmark, medens 
hverken Frankrig, Storbritannien, Rusland eller Sverig for Tiden vare 
villige til at kæmpe til dets Understøttelse. Østerrig og Preussen vare, 
hed det, endnu rede til at staa ved deres Noter af 31. Januar, og om 
det end kunde ventes, at de vilde foreslaa en Forening af Holsten og 
Slesvig og gjøre gjældende, at Stipulationerne af 1851—52 ved Krigens 
Udbrud havde mistet deres bindende Kraft, saa blev det de neutrale 
Magters Sag at holde fast ved disse Forpligtelser, modificerede efter 
Omstændighederne, og at foreslaa en Organisation af Monarkiet, der 
paa samme Tid opretholdt dettes Integritet, sikkrede en varig Fred 
og tilfredsstillede Kongens tydske Undersaatter.

Der var tillige givet vor Regjering Meddelelse om de af Østerrig 
og Preussen i deres Note af 7. Marts afgivne Erklæringer med Hen
syn til Afsluttelsen af en Vaabenstilstand, der skulde gaa forud for 
Afholdelsen af Konferencen. Til at gaa ind paa en saadan var vor 
Regjering dog ikke villig, navnlig da en Standsning af Fjendtlig
hederne tilsøs i den forestaaende, mildere Aarstid vilde være meget 
ugunstig for os; en Bekjendtgjørelse om, at Cammin, Swinemiinde, 
Wolgast, Greifswalde, Stralsund og Barth vilde blive blokerede fra d. 15. 
Marts, var allerede udstedt d. 8. s. M. (se pag. 208). Derimod besluttede 
Regjeringen at gaa ind paa en Konference uden Vaabenstilstand, og i 
den Meddelelse herom, som d. 18. Marts tilstilledes vor Gesandt i 
London, Kammerherre T. B i l l e ,  hed det bl. a .: „Kongens Regjering 
modtager iP rincipet det Forslag, som er stillet i Sir A. P å g e t  s Note 
af 24. Februar. Vistnok har Lord R u s s e l l  i senere Meddelelser modi
ficeret dette Forslag, idet han har tilføiet den umiddelbare Vedtagelse 
af en Vaabenstilstand paa Basis af den militære status qvo; men under 
Sagernes nuværende Stilling tror Kongens Regjering at burde fore
trække det engelske Kabinets oprindelige Tanke. Idet Kongens Re
gjering modtager Forslaget om en Konference i det Øiemed at sætte 
en Grændse for den dansk-tydske Strid, tror den dog at burde an
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give den Basis, uden hvilken Konferencen efter dens Overbevisning 
ikke vilde kunne naae nogetsomhelst Resultat. Idet den modtager 
Konferencen, forudsætter Kongens Regjering, at Overenskomsterne af 
1851—52 ville danne Grundlaget for Raadslagningerne, og den haaber, 
at der ikke vil blive reist nogen Indvending derimod. Thi det er i 
disse Underhandlinger, at først Forbundsdagen i Frankfurt og senere 
de tydske Stormagter have søgt deres Berettigelse til deres fælles Op
træden mod det danske Monarkiu.

i

Skjøndt det efter Udtalelser af den preussiske Ministerpræsident 
var at forudse, at Preussen og Østerrig ingenlunde vilde være villige 
til at underhandle paa det af den danske Regjering forudsatte Grund
lag for Konferencen, betragtede dog Lord R u s  se l i  Udtalelsen om, at 
Danmark i Principet modtog Forslaget af 24. Februar, som tilfreds
stillende, og d. 21. Marts indbød han derfor de Magter, der havde 
undertegnet Londonner-Traktaten, til en Konference i London uden 
forudgaaende Vaabenstilstand og alene med det Formaal at gjengive 
Nordeuropa Fredens Velsignelser. Ifølge Preussens af Frankrig støttede 
Ønske blev der endvidere d. 26. Marts overrakt det tydske Forbund 
en Indbydelse til ved en særlig Befuldmægtiget at deltage i Konfe
rencen, hvis Aabning var bestemt til d. 12. April. Da det imidlertid 
paa Grund af den langsomme Forretningsgang ved den tydske For
bundsdag var at forudse, at en længere Tid let kunde hengaa, inden 
en endelig Beslutning toges, var saavel Frankrig som England stemt 
for, at Konferencen skulde aabnes d. 12. April ogsaa uden Tilstede
værelsen af nogen af Forbundet Befuldmægtiget, men at der i saa 
Fald skulde holdes en Protokol aaben for ham. • En saa hurtig Aab
ning af Konferencen laa dog ikke i de tydske Stormagters Interesse, 
da det var deres Ønske at opnaa et afgjørende Resultat ved Dybbøl, 
forinden Forhandlingerne paabegyndtes, og den preussiske Regjering 
gjorde derfor med Tilslutning af Østerrig Forestillinger i London og 
erklærede det betænkeligt at indtræde i Forhandlingerne uden en 
samtidig Deltagelse fra Forbundets Side. Som Følge af disse Fore
stillinger blev Aabningen af Konferencen udsat til d. 20. April.

b) D en  m i l i t æ r e  S i t u a t i o n * ) .

I 6 Uger havde Krigen hærget vort Land og ubarmhjertigt blottet 
vort Forsvarsvæsens Mangler.

*) Se Skizzen pag. 109 over den strategiske Situation d. 17. Marts
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F r o n t a l  f o r s  v a r e t  i Dannevirkestillingen havde med rivende 
Fart viist sig haabløst til Sorg og Skuffelse for Nationen, der Intet 
kjendte til de militære Forberedelsers Svaghed og ringe Omfang. Fra 
Sagkundskabens Side var der ikke givet større Løfter om, hvad 
Dannevirkestillingen kunde præstere, end hvad der fuldt vel kunde 
forsvares*); men Nationen havde ved Paavirkninger af forskj ellig Art 
ladet sig henrive til blindt at tro paa Styrken af den gamle, minde
rige Grændsevold. Uvidende, som den var, om det sande Forhold ved 
Dannevirkestillingen, forstod den Intet angaaende Nødvendigheden af 
Stillingens Opgivelse.

Efter Frontalforsvaret begyndte F l a n k e  f o r s v a r e t .  Vore Flanke
stillinger skulde, efter hvad man i Fredens Dage havde tænkt sig, 
holdes med ialt „12—20000 Mand“, vort Herredømme paa Havet sam
tidig benyttes til frit at operere med vor mobile Styrke, „30—40000 
Mandu, saa at der p a a  h v e r t  af  H o v e d o p e r a t i o n s p u n k t e r n e ,  
D y b b ø l s t i l l i n g e n ,  F r e d e r i c i a  og N ø r r e j y l l a n d ,  s k u l d e  
k u n n e  k o n c e n t r e r e s  40000  M a n d  e l l e r  d e r o v e r  t i l  et 
H o v e  da ng r e b* ) .

Forudsætningen for denne Plans Realisation, s t æ r k e  B e f æ s t 
n i n g s a n l æ g ,  e n  s t o r  m o b i l  T r o p p e s t y r k e  og r i g e l i g e  T r a n s -  
p o r t m i d l e r ,  glippede fuldstændigt.

B e f æ s t n i n g s  a n l æ g e n e  vare ved Krigens Udbrud kun i deres 
Vorden. Fredericias Befæstning, der ansaas som „et Livsspørgsmaal" 
for den danske Stat og af en saadan Vigtighed, at intet andet Anlæg 
med Undtagelse af Kjøbenhavns Befæstning kunde stilles ved Siden 
af det**), var ved Krigens Udbrud i en saadan Tilstand, at General 
L u n d i n g  strax ved Overtagelsen af Kommandantposten henstillede 
til Overveielse, om det ikke var bedre „aldeles og i Tide at 
abandonnere Fredericia end at udsætte sig for, at et meget betyde
ligt Artilleri og en Fjerdedel af Armeen blev Offer for et forgjæves 
Forsøg paa at forsvare en Fæstning, hvor de væsentligste Betingelser 
for at gjennemføre Forsvaret endnu ikke vare tilstedeu. (Se pag 40).

D en  m o b i l e  T r o p p e s t y r k e ,  30—40000 M a n d  s t æ r k ,  der 
paa 3 forskjellige Steder skulde kunne true Fjenden med Hovedan
greb, existerede ikke; thi i Stedet for, som man havde tænkt sig, en

*) So Uddrag af Motiver til Lovudkastet af 15. Januar 1858 (1. Del Bilag f>'.
**j „For disse Punkter kan Ministeriet derfor ei tilraadc halve Foranstaltninger" 

o. s. v., se 1. Del Bilag 5 (Bilagenes pag. 18).
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Operationshær paa rigelig 60000 Mand var det kun lykkedes at stille 
40000 Mand paa Benene, og Størstedelen af denne Styrke blev bunden 
til Befæstningernes umiddelbare Forsvar.

T r a n s p o r t v æ s e n e t  endelig, der skulde give os Midler til frit 
at operere med 30—40000 Mand, var ved Krigens Udbrud ikke fremmet 
videre, end at dets Ordning først da skulde drøftes mellem de to mi
litære Ministerier. Da der i Krigens Løb blev Tale om den forholds
vis lille Opgave at overføre en Infanteribrigade fra Nørrejylland til 
Bogense, blev Følgen en lang Korrespondance om Muligheden af at 
tilveiebringe Overfartsmidler og overhovedet de nødvendige Transport
midler for Hæren.

At der i Fredens Dage paa alle Omraader var sparet Penge, gav 
intet Æ kvivalent herfor*). Operationerne havde, enkelte Lyspunkter 
fraregnede, kun bragt Skuffelse paa Skuffelse.

I D y b b ø l s t i l l i n g e n  vare vi ved Kampen d. 17. Marts bievne 
berøvede vort Forpostterrain; vore Forposter stode nu kun i ringe 
Afstand foran den befæstede Linie, og Fjenden i en tilsvarende Nær
hed af Værkerne. Beleiringsbatteriernes Ild fra Broagerland var 
begyndt, en stor Del af Stillingen enfileret, og Opholdet i Skandserne 
vanskeliggjort ved Blokhusenes totale Mangel paa Evne til at mod- 
staa Projektilernes Indtrængen. Det var at befrygte, at Flankeilden 
fra Broagerland i Forbindelse med Frontalilden fra Batterierne i Sundeved 
temmelig hurtigt vilde overvælde Stillingens venstre Fløi og mulig- 
gjøre Fjendens voldsomme Indtrængen ad denne Kant. Divisionerne 
havde hidtil afløst hinanden i en 6 Dages Turnus; Fjendens Nærhed 
maatte nu tvinge til en stærkere Besættelse af forreste Linie og der
med til en forandret Turnus, der i høiere Grad end tidligere vilde 
lægge Beslag paa Kræfterne og samtidig udsætte os for store dag
lige Tab.

Ved F r e d e r i c i a  maatte et voldsomt Angreb, der efter hvad

*) For 57000 Rdl. aarlig samt en Udgift engang for alle til Anskaffelse af et An
tal nye Distriktsheste, skrev Kommissionen under Forsæde af Prinds Christian 
til Danmark i Januar 1861, kunne vi faae et stærkt og brugeligt Kavaleri, 5000 
Kombattanter, samtlige forsynede med fuldt tilredne Heste, i Stedet for at 
der nu kun kan gjøres Regning paa 3000 med kun Halvdelen af Heatene tilredne. 
(1. Del pag. 104).

Der spares Penge, skrev Ingenieurkorpset i September 1861, da feltfortifika- 
toriske Anlæg udførtes i Stedet for permanente, men Forsvaret vil blive vanskeligt, 
trættende og blodigt; en Beleiring vil byde yderst ugunstige Chancer, udsætte 
Forsvarerne for store Tab af Menneskeliv og binde en uforholdsmæssig stor De) 
af Hæren til Befæstningernes umiddelbare Forsvar. (1. Del pag. 109—111).

‘29
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Kommandanten gjentagende havde anført ikke havde faa Chancer, 
hvert Øieblik befrygtes; de talrige Rekognosceringer fra fjendtlig Side 
ansaas som sikkre Bebudere af et alvorligt Angreb mod Fæstningen. 
Fæstningens Garnison var efterhaanden forøget til 12 Batailloner; men 
disse medgik til Besættelsen af første Linie, saa at der manglede 4 
Batailloner til Dannelsen af en Hovedreserve. Da Fæstningen des
uden havde en ringe Artilleri- og Ingenieurstyrke og led af væsentlige, 
fortifikatoriske Mangler, nærede Kommandanten de største Bekym
ringer for dens Skæbne.

I  N ø r r e j y l l a n d  havde 4. Division viist sig Fjendens Styrke 
afgjort underlegen. Paa intet Punkt havde Frugten af vor mangel
fulde Krigsforberedelse viist sig saa slaaende for os som der. 4. 
Division laa nu paa Mors; den havde vel efterladt Streifkorpser paa 
Halvøen, men for svage til at hævde Dele af vort Territorium, naar 
Fjenden for Alvor rykkede frem.

V o r F l a a d e  endelig var for svag til Løsningen af de forskj ellige Op
gaver, der stilledes til den. Særlig havde dette viist sig ved Femern, hvis 
Tab vel var forstaaeligt paa Grund af de halve Forholdsregler, der vare 
trufne til Øens Sikkring, men dog virkede pinligt paa Grund af den 
B egeistring, som Efterretningen om Øens Erobring fremkaldte i 
Tydskland, en Begeistring, som vel noget skyldtes den Resoluthed, 
hvormed Overgangen var bleven udført tiltrods for Stormen, men 
mere en vaagnende Følelse af, at vore Øer dog maaske ikke vare saa 
uindtagelige, som man tidligere havde antaget.

Vor O v e r k o m m a n d o  var vanskelig stillet. Den dreves fremad 
til Handling af Regjeringen, der vilde have offensive Bevægelser at 
pege hen paa, og af Nationen, der var opfyldt af store Forventninger 
til Hær og Flaade og ikke tvivlede paa, at vor retfærdige Sag maatte 
og skulde seire. Paa den anden Side var den under Trykket af de 
mistrøstige Forhold, den daglig havde for Øie, og af vor Modstanders 
udstrakte Hjælpekilder.

Til de Allieredes Styrke havde Overkommandoen særdeles nøie 
Kjendskab. Om Fordelingen i Detaillen i de Fredericia og Dybbøl 
nærmest liggende Lokaliteter var man vel i Tvivl, men den samlede 
Styrke i hver enkelt Hovedgruppe var rigtig erkjendt, og om det 
hele Billedes Korrekthed var man efter anstillede Efterforskninger, 
der stadig bekræftede Rigtigheden, ikke i Tvivl*).

*) Den fjendtlige Styrke i Begyndelsen af Marts vurderedes i vort Hovedkvarter til
65—67,000 Mand og var i Virkeligheden 65,700 Mand (Feltmarskal Moltkes



227

Paa den anden Side kjendte Fjenden nøie Størrelsen af vor Hær
styrke. Men medens paa de Allieredes Side dette Kjendskab ledede til Er- 
kjendelsen af, at man var enhver fra vor Side foretagen offensiv Be
vægelse, være sig fra Fredericia eller fra Dybbøl, overlegen, og at 
man Intet havde at frygte af partielle Landgange, der kun kunde 
føre til Tilfangetagelsen af den dertil anvendte Styrke, samt endelig 
at man foruden til virksomt at cernere Dybbølstillingen og Fredericia 
besad tilstrækkelige Kræfter til at rykke ind og besætte Jylland, 
ledede paa vor Side Erkjendelsen af Forholdene til at lade enhver 
Tanke om større, offensive Bevægelser fare. Saalænge de Allierede endnu 
ikke havde overskredet den jydske Grændse, havde Overkommandoen 
tænkt sig Muligheden af offensive Bevægelser ind i det Slesvigske; 
men Begivenhederne d. 18. Februar, Fjendens stærke Besættelse først 
af Koldingafsnittet og derefter af Cerneringsrayonen om Fredericia 
forandrede helt Situationen. Saavel ved Fredericia som ved Dybbøl 
vare vi for svage til at tage Offensiven, og en Omfordeling af vor 
Styrke med det Formaal midlertidig at blive stærk paa et af de 
nævnte Punkter var umuliggjort ved Svagheden i hver enkelt Gruppe.

De hidtil stedfundne Operationer havde derhos røbet Mangler og 
Ufuldkommenheder ved vort Værn, stærke nok til at kaste deres 
Skygge over ethvert af vore Foretagender.

Endelig var Bagladegeværets Betydning efter Kampen d. 17. 
Marts kommen til at staa levende for os*). I de hidtil forefaldne 
Fægtninger havde man ganske vist bemærket, at Tabene paa vor Side 
altid vare betydelig større end paa preussisk Side, og man havde 
søgt at forklare dette paa forskjellig Maade; men efter Kampen d. 17. 
Marts var man ikke længer i Tvivl om Kilden til dette Forhold. Til 
Underlegenheden paa andre Punkter knyttede sig saaledes nu en ny 
Faktor, der lammede vore Offensivstød fra første Færd, og som maatte 
give vor i alle Retninger begunstigede Modstander forøget Tillid og 
Selvfølelse. Selv den største personlige Tapperhed fra vor Side for- 
maaede ikke at udjevne Misforholdet.

Dette stod klart for Overkommandoen, og da derfor General 
G e r l a c h  strax efter Kampens Afslutning d. 17. Marts skulde

Memoire af 28. Februar, hvori de Allieredes Styrke overfor Fredericia angives 
til 31,000 Mand, overfor Dybbølstillingen til 29,500 Mand, i Holsten til 5,200 Mand).

Vor Hærs Styrke af Kombattanter d. 1 Marts var i Fredericia og paa Fyen 
13,047, i Sundeved og paa Als 24,937, i Jylland G,593, ialt 44,577 Mand. F ra
drages Syge, var der d. 1. Marts i Geledet 40,454 Mand.

*) Sammenhold herom 1. Del pag. 181—182.
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besvare Krigsministerens Skrivelse at 15. Marts (se pag. 167), hvori 
Hæren opfordredes til at foretage større, offensive Operationer, udtalte 
Generalen (i Telegram af 18.), at t i l  s t ø r r e  F o r e t a g e n d e r  
m a n g l e d e  de  n ø d v e n d i g e  M i d l e r ,  og at vi derfor vare nødte 
til at indskrænke os til mindre Udfald fra vore faste Stillinger, naar 
Ledighed dertil tilbød sig.

I  en samtidig med Telegrammet afsendt Skrivelse henviste 
Generalen særlig til vor ringe Styrke af Kombattanter og Kadrernes 
mangelfulde Besættelse med Befalingsmænd. Han var paa ingen 
Maade ugunstig stemt for offensive Foretagender og havde tværtimod 
overveiet dette Spørgsmaal ved de fors kj elligs te Ledigheder, men 
mente bestemt at burde afstaa derfra. Han sluttede sin Skrivelse 
saaledes:

„Da jeg nu gjentagne Gange har set, at Deres Excellence ikke 
synes at dele denne Anskuelse, og da jeg, som Deres Excellence 
bekjendt, ikke har aspireret til den mig betroede Overkommando, 
skal jeg henstille td  Deres Excellence, om det ikke maatte være rig
tigst, at en anden Overkommando udnævntes, idet jeg tilfulde er- 
kjender det Mislige i, at der findes Meningsforskjel i saa Henseende 
meJlem den øverste Krigsbestyrelse og Overgeneralen, der efter min 
Mening maa have frie Hænder til at handle efter Omstændighederne 
og sin bedste Overbevisning, hvad de mditære Operationer angaa.

Ærbødigst
Gerlach.u

Vor Opgave maatte efter Overkommandoens Skjøn være den, 
roligt at holde ud i de indtagne Stillinger, arbeide videre paa Be
fæstningsanlægene og iøvrigt dække saa meget af Landet som muligt. 
Ved Løsning af denne sidste Opgave maatte dog tages Hensyn til, at 
Punkter af Krigsskuepladsen, som man tidligere og saaledes i Krigen 
1848 —50 kun havde anset for i ringe Grad udsatte, efterhaanden syntes 
truede.

I Virkeligheden havde man alt i længere Tid paa fjendtlig Side 
overveiet, om det ikke var muligt ved en Overgang til Als at undgaa 
Vanskelighederne ved en Beleiring af Dybbølstillingen. Generalfelt
marskal M o l t k e  mente, at Overgangen ikke var udførlig uden Med
virkning af den tydske Flaade, hvorimod Prinds F r i e d r i c h  C a r l  i en 
d. 10. Marts indgiven skriftlig Forestilling til Kongen af Preussen 
nærmere udviklede, at Flaaden maatte kunne undværes, og efter
haanden vandt Stemning for denne Anskuelse. Oprindelig skjønnede 
Prindsen det rettest at foretage Overgangen samtidigt med Dybbøl-
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skandsernes Erobring; men meget snart fæstnede den Anskuelse sig 
hos ham, at en Overgang til Als, udført som et isoleret Foretagende, 
bød den simpleste, korteste og mindst farefulde Vei til en stor Af- 
gjørelse. Det artilleristiske Angreb paa Dybbølstillingen skulde da 
mere tjene til at holde os fast end til at forberede en Storm. Lyk
kedes Overgangen, kom man samtidig i Besiddelse af Dybbølskand- 
serne og bibragte vor i Sundeved og paa Als staaende Styrke et af- 
gjørende Nederlag.

Ogsaa mod F y e n  begyndte Fjenden, som tidligere omtalt, midt i 
Marts at nære alvorlige Planer. Disse naaede dog først senere 
at komme Overkommandoen for Øre, hvorimod Planerne om en 
Overgang til Als rygtedes, endnu inden de vare modnede. Alle
rede midt i Februar hed det sig, at Fjendens Operationer gjaldt Als, 
og Rygtet syntes at linde Bekræftelse ved det betydelige Bromateriel 
og det store Antal Baade, der transporteredes gjennem Flensborg mod 
Nord. D. 3. Marts indløb paany Efterretning om, at Operationerne gjaldt 
Als, og faa Dage efter Meddelelse om, at det almindelig hed sig 
blandt de fjendtlige Tropper, at Als skulde tages; d. 7. Marts meldtes 
det, at der til Flensborg var kommet Brotrain.

Disse Efterretninger vare i og for sig sandsynlige nok. To Stor
magter vilde neppe Maaned paa Maaned afvente befæstede Punkters 
Fald, men snarere stræbe ved et afgjørende Foretagende hurtigt at 
ende Krigen. Da Sjælland med Kjøbenhavn maatte lades urørt paa 
Grund af Underlegenheden tilsøs, og en Erobring af Fyen ikke kunde 
blive af afgjørende Betydning, eftersom vor Hærs Hovedstyrke ikke 
fandtes der, maatte et Foretagende mod Als, rettet mod vor Hær som 
Objekt, have en ikke ringe Sandsynlighed for sig. Under disse For
hold var det ikke meget betryggende at vide Nordlandets Forsvar 
alene overdraget til et Detachement under en Kapitains Kommando 
og Kjær Halvø besat med det upaalidelige 12. Regiment.

For F y e n s  Forsvar var der vel med de indskrænkede Midler gjort 
endel; men de mangelfulde Forsvarsforanstaltninger i det Hele og den 
svage Besætning dersteds vare vel egnede til at vække Betænkelig
hed. Den maritime Styrke var paa hvert af disse Punkter for svag 
til at yde nogen videre Betryggelse.

Situationen var en anden end i 1848 — 50. Kun for en overfladisk 
Betragtning kan det se ud, som om Operationerne i 1849 og i 1864 
vare de samme, begge Flankestillinger besatte og en Styrke i Nørre
jylland; i Virkeligheden var der en stor Forskjel.

1 1849 h o l d t  vo r  H æ r  i k k e  D y b b ø l s t i l l i n g e n .  General
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de Me z a  laa defensiv paa Als med 1., 2. og G. Brigade og et stærkt 
A rtilleri, General Bi i l ow stod i Fredericia og paa Fyen med 8. og 
4. Brigade, General R y e  i Nørrejylland med 5. Brigade og et stærkt 
Kavaleri. Fjenden nærede ingen Planer mod Øerne; vi vare Herrer 
paa Havet og omfordelte dristigt vor Styrke. Til Deltagelse i Ud
faldet fra Fredericia d. 6. Juli forlod General de  M e z a  med 6. Bri
gade Als, General R y e  med Størstedelen af 5. Brigade Nørrejylland, 
og Fjenden, der stod i en yderst spredt Opstilling, foretog Intet mod 
de forholdsvis ubetydelige Styrker, der efterlodes paa de nævnte 
Punkter, saa lidt som han foran Fredericia samlede en større Styrke 
til at imødegaa det Udfald, som fra vor Side maatte forventes.

I 1864 holdt vi derimod, efterat først Fjenden havde overskredet 
den jydske Grændse, b a a d e  D y b  b ø l s t i l l i n g e n  og F r e d e r i c i a ;  
4. Division, forøget med endel Infanteri og Artilleri, stod i N ø r r e 
j y l l a n d .  Der var kun overmaade smaa Styrker at lægge paa A ls 
og F y e n ,  og i denne K rig nærede Fjenden Planer baade mod Als 
og Fyen.

Situationen var overfor Stormagter, der evnede at sætte deres 
Yillie igjennem, yderst alvorlig, og det Spørgsmaal maatte frembyde 
sig, om det var forsvarligt og forstandigt at fortsætte Spredningen af 
Stridskræfterne til Dækning af de mange forskjellige Maal. Kunde 
det under Forhold, hvor Hærens Hovedstyrke blev bunden til For
svaret af Befæstningerne, og hvor vi ikke magtede at give Fredericia 
den Troppestyrke, der fra første Færd var stillet Kommandanten, 
General L u n d i n g ,  i Udsigt, nemlig 16,000Mand, saa lidt som at give 
Øerne fornøden Besætning, være rigtigt i Nørrejylland at holde en 
Styrke af 4 Batailloner, 21 Eskadroner og 2 Batterier, der i gunstigste 
Fald kun kunde sikkre os Besiddelsen af Landstrækningen N. for 
Limfjorden, og som for Tiden laa uvirksom paa Mors.

Det maa beklages, at den Indstilling ikke toges til Følge, som 
General H e g e r m a n n  allerede midt i Februar gjorde om, at hans 
Divisions Hovedstyrke paa Grund af Kavaleriets mangelfulde Tilstand 
maatte blive overført til Fyen og alene et Streifkorps efterlades i 
Nørrejylland. Resultatet af de derom førte Forhandlinger (se pag. 16) 
blev tværtimod, at Divisionen forstærkedes med en Brigade og et 
Batteri, og denne Beslutning blev i Virkelighed Kilden til en Række 
senere Kalamiteter, thi man var fra dette Øieblik inde paa Tanken 
om at holde en stor Styrke i Nørrejylland. Vel fremsatte K rigs
ministeren under 22. Februar den Tanke (se pag. 49) at lade General 
H e g e r m a n n s  Infanteri overføre til Fyen, idet han tillige ønskede
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det nærmere overveiet, om hele Kavaleristyrken da med Nytte kunde 
forblive i Jylland, — men det udførtes ikke.

Overkommandoen veg tilbage for med resolut Haand at lægge 
Trykket paa de Punkter, hvor Hovedmodstanden skulde føres, og 
give efter paa de mindre vigtige. Den vilde ikke afskæres fra de 
Ressourcer, som den N. for Limfjorden liggende Landsdel frembød, og 
af den Grund ikke svække General H e g e r m a n n s  Styrke yderligere, 
end som i Begyndelsen af Marts sket ved 7. Regiments Afgang.

Som det Følgende vil vise, foretoges vel fra Tid til anden Om
fordelinger af Styrken, naar den haarde Nødvendighed tvang der
til; men i Hovedsagen blev trods de vanskelige og farlige Forhold, 
hvori Landet var stedt, Krigen fortsat med den samme Spredning af 
Stridskræfterne som hidtil.



Andet Hovedafsnit.
18 . M a r t s  t i l  D y b b ø l s t i l l i n g e n s  F a l d .

A. Begivenhederne i Fredericia—Fyen 
samt i Nørrejylland.

I. Fredericia—Fyen fra 18. Marts til medio April.

Som tidligere anført, havde Fjenden saavel d. 14. som d. 17. 
Marts foretaget Rekognosceringer mod den forskandsede Leir. D. 18. 
Marts blev der truffet Foranstaltning til, at den tidligere omtalte 
Aktion mod Fredericia (se pag. 114) kunde bringes til Udførelse.

Af II. Korps rykkede 2 Brigader nærmere til Fredericia, nemlig 
Brigaden T o m a s  med Korpsartillerireserven til Skjærup, Brigaden 
G o n d r e c o u r t  til Yeile og nærmeste Omegn. Brigaden D o r mus,  
der forblev i Horsens, lagde 2 Batailloner til Hedensted. General 
Grev N e i p p e r g ,  der havde Befalingen over de i og foran Veile 
staaende Tropper, tog Stabskvarter i denne By.

Melding om disse Dislokationer naaede Fredericia, hvorfor Be
vogtningen af den befæstede Leir yderligere skærpedes; hyppige 
Patrouiller udsendtes.

D. 19. Marts foretog Fjenden den befalede snevrere Cernering af 
.Fredericia, hvis Formaal var at hindre os i at afsende Tropper til 
Als, imod hvilket Punkt et større Foretagende paatænktes udført. 
Kl. 9 — 10 meldtes fra Forposterne, at en fjendtlig Kolonne af alle 
Vaaben gik mod Trælle, at fjendtlige Kolonner viste sig mellem 
Stovstrup og Bredstrup, og at Fjenden havde besat Stovstrup og 
Stovstrup Skove stærkt.

Disse Meldinger vare i det Væsentlige rigtige. Den kombinerede

1 K .  M a r t s .

10. M ar ts .  
S n e v re re  Cer- 

nerinR a f  F r e d e 
r ic ia .
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Gardegrenaderbrigade afmarcherede nemlig orh Morgenen fra sine 
Samlingspladser ved Kongsted og Bredstrup til Egeskov og Trælle, 
for herfra at fremskyde Forposter til Sydranden af Kirstinebjerg Skov; 
den kombinerede Gardeinfanteribrigade marcherede til Hofmands
minde og udstillede Forposter i Forbindelse med de ovennævnte og 
indtil Kobbelgaard. Ved Stenhøi modtoges de med en stærk Ild fra vore
S. for Slugten staaende Forposter; men da Besiddelsen af dette Punkt 
var nødvendig til Anlæg af Batterier, blev det efter en levende Skyde- 
fægtning, der varede til Kl. 3 Eftermiddag, medinddraget i Cer- 
neringslinien. Den Del af Brigaden, der ikke anvendtes til Sikkrings- 
tjeneste, fik Kvarter i Stallerup, Egum og Veilby.

Paa høire Fløi af Indeslutningslinien udstillede foreløbig 1 
Bataillon af Brigaden T o m a s  Forposter i Linien Erisø—Kobbelgaard. 
Selve Brigaden tilligemed Korpsartillerireserven indtog en Bered
skabsstilling Y. for Sønderby G aard; 1 Bataillon rykkede til Fuglsang 
Skov og senere til Hanerup Teglværk. Vore Forposter trak sig under 
levende Skydning tilbage. Om Eftermiddagen stod Brigaden med 1 
Bataillon 0. for Sønderby Gaard, 1 Bataillon ved Hanerup Teglværk 
og 1 Bataillon ved Erisø, Sanddalshuse og Snoghøi. Brigadens Gros 
stod i Fuglsang Skov og ved Sønderby Gaard, Korpsartillerireserven 
ved Torp, 2 Eskadroner Lichtenstein Husarer ved Heise Kro.

Brigaden N o s t i t z  stod fra Middagstid V. for Defileet ved Bred
strup som Reserve.

Fremrykningen overværedes foruden af Feltmarskal W  ra n  g el 
tillige af K r o n p r i n d s e n  a f  P r e u s s e n ,  Prinds A l b r e c h t  og 
Fyrsten af H o h e n z o l l e r n .  Ihvorvel den kun ledede til en Skyde- 
fægtning med vore Forposter, fik dog Fæstningens Artilleri saavel 
paa Hovedvolden som i Koldingværket og den befæstede Leir Ledig
hed til at deltage i Kampen. Forpostkompagnierne af 20. og 21. 
Regiment gjorde Forsøg paa at tilbageerobre Forpostterrainet, men 
forgjæves. Yed denne Ledighed faldt Sekondlieutenant af Infanteriets 
Krigsreserve C. P. C. C h r i s t e n s e n  af 21. Regiment og saaredes 
Premierlieutenant M. J. R i i s e  af 20. Regiment.

Yed Kampens Slutning gik Fjendens Cerneringslinie *) over Sand- 
dalshuse, Hanerup Teglværk, tæt Øst om Kobbelgaard, Sønden om 
Stenhøi til Sydranden af Kirstinebjerg Skov; 1 Bataillon besørgede 
Kystbevogtningen medem Sanddal og Snoghøi. General v. d. Mi i l be  
tog Kvarter i Yeilby, General G a b l e n z  i Kongsted.

*) S e  K a a r t  o v e r  F r e d e r ic ia  m ed  O m e g n .

30
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Tabet paa preussisk Side var 3 Officerer og 17 Mand, Døde og 
Saarede, paa østerrigsk Side (Brigade T o m a s )  1 Officer og 9 Mand; 
vort Tab var 1 falden og 1 saaret Officer samt 1  saaret Underofficer 
og 12 saarede Menige.

I Fæstningen forberedte man sig paa en Storm paa Leiren, saa- 
meget mere som det hed sig, at saavel Fredericia som Als skulde 
erobres d. 22. Marts (Kongen af Preussens Fødselsdag). General 
L u n d i n g  bestræbte sig for at holde Alt rede til at møde et Angreb 
og paalagde særlig Ingenieurkommandoen at have Alt vedrørende 
Brandvæsenet i Orden, da han ikke fandt det usandsynligt, at Fjenden 
vilde indlede sit Angreb paa Fæstningen med et Bombardement af 
Byen. Dette lod heller ikke vente paa sig.

B o m b a r d e m e n t  af  F r e d e r i c i a .

D. 20. Marts Kl. 5Vs Morgen meldte vore Observationsposter, at 
Fjenden fra et Batteri bag Slugten ved Egum Veien aabnede Ilden 
mod Fæstningen, særlig i Retning af Møllen i Prinds Christians 
B astion; kort efter meldtes det, at den forskandsede Leir blev beskudt 
fra Batterier i og Y. for Trælleskovens vestlige Udkant; endelig 
begyndte to Batterier udfor Fæstningens Vestfront et Bombardement 
af Byen, der vedvarede hele Dagen og det meste af den paafølgende Dag.

Paa fjendtlig Side var der d. 19. om Eftermiddagen blevet ud
stukket Standpladser til Batterierne, og ved Tusmørkets Indtræden 
var deres Bygning paabegyndt. Batterierne lagdes udenfor Række
vidden af det glatte Skyts, hvoraf den største Del af Fredericias Ud
rustning bestod; d. 20. Morgen vare 5 fuldførte. Af de 42 Stkr. Skyts, 
der skulde træde i Virksomhed, vare 18 bestemte til Beskydning af 
Byen, medens de øvrige skulde tage den forskandsede Leir under Ild.

Batterierne vare*): Paa h ø i r e  F l ø i  (for det østerrigske Artilleri) 
B a t t e r i  I  paa Høiden 55 mellem Sanddalshuse og Erisø til 8  Stkr. 
8  P d .’s riflede Kanoner, B a t t e r i  I I  paa Høiderne c. 900Alen 0. for 
Stovstrup Skoves østlige Udkant, c. 3200 Alen fra de nærmeste Fæstnings
værker, til 8  Stkr. 8  Pd.’s riflede K anoner; paa v e n s t r e  F l ø i  (for 
det preussiske Artilleri) B a t t e r i  I I I  ved Stenhøi, noget tilbage 
for Bakkens Kam, c. 3200 Alen fra de nærmeste Fæstnings
værker, til 12 riflede 6  Pd.’s Kanoner; B a t t e r i  IV ved Veien 
Veilby Kirke—Fredericia, c. 2400 Alen V. for Gaarden Kirstinebjerg

*) S e  K a a r t  o v e r  F r e d e r ic ia  m ed  O m egn

20. Miirts.
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i en Afstand af c. 3200 Alen fra de nærmeste Værker af den for- 
skandsede Leir og bestemt til 8  riflede 4 Pd.’s Kanoner, endelig 
B a t t e r i  V, N. V. for Kirstinebjerg, c. 3000 Alen fra Værk II  i den 
forskandsede Leir, bestemt til de glatte 12 Pd.’s Kanoner.

Batteri III  aabnede Ilden Kl. M orgen; en Time efter fyredes 
fra alle Batterier; Beskydningen skulde vedblive indtil Aften. Felt
marskallen iagttog Virkningen af Beskydningen fra en Standplads 0 . 
for Hofmandsminde. Da en Storm mod den forskandsede Leir imid
lertid var opgiven efter Rekognosceringen d. 17., blev der om E fter
middagen givet Ordre til, at alt i Virksombed værende Skyls i 
Nattens Løb skulde trækkes tilbage; II. Korps skulde ene overtage 
Fæstningens Indeslutning, III. Korps gaa til Veile for at overtage 
Sikkringen mod Nord. Dels var nemlig sidstnævnte Korps ikke ene til
strækkeligt til Fæstningens Indeslutning, dels ønskede de Allieredes 
Overkommando at have preussiske Tropper disponible for det Tilfælde, 
at Forstærkning til Sundeved maatte blive forlangt. Selv besluttede 
den for at være nærmere ved Begivenhederne i Sundeved at forlægge 
sit Hovedkvarter til Flensborg.

Befaling herom var allerede afgaaet til de to Korpser, da der om 
Eftermiddagen indløb Melding fra General G a b i e n  z om Resultatet 
af Beskydningen med Anmodning om, at Ilden maatte fortsættes 
Natten over og fremdeles næste Dag. Tilladelse hertil blev given, 
saaledes at den befalede Dislokationsforandring først skulde indtræde 
d. 22. Ilden vedligeholdtes derfor langsomt Natten igjennem, dog kun 
fra Batterierne I  og II.

I Løbet af Formiddagen havde Fjenden forsøgt at trænge vore 
Forposter noget tilbage; paa Nordfronten hævdede de deres Stilling, 
hvorimod de V. for Oversvømmelsen maatte trækkes noget tilbage og 
derfor reduceredes til nogle Delinger. Den befæstede Leirs Besætning 
forøgedes med 13. Reg.'s I I . ; Kommandøren for 8 . Brigade, Oberst 
S c h a r f f e n b e r g ,  ansattes som Kommandør over den befæstede Leir.

D. 21. Morgen gjenoptoges den om Natten sagtnede Ild paany 
af samtlige Stykker Skyts*), men standsedes Kl. 1 Eftermiddag paa 
Befaling af Feltmarskallen, der gjennem en Parlamentair vilde over
tyde sig om Indtrykket af Beskydningen. Feltmarskallen sendte en 
skriftlig Opfordring til Kommandanten om for at spare unyttig Blods
udgydelse og en fortsat Ødelæggelse af Privateiendom at træde iU nder-

*) Da Batteri III’s Brystværn var sunket sammen, flyttedes Skytset fra dette Batteri 
til en længere tilbage liggende Standplads henimod Stovstrup.

21. Marts.
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handling med de Allieredes Overkommando. Da General L u n  d in  g 
gav et afslaaende Svar herpaa*), begyndte Skydningen paany og fort
sattes indtil Mørkets Indtræden.

Strax efter at have afsendt Svar til Feltmarskal W  ra n  g e l  til
skrev General L u n d i n g  3. Division, at det ventede Hovedangreb 
sandsynligvis gjaldt Leiren, og at en Specialreserve til Støtte for 
dennes Forsvar burde formeres.

Foruden de 5 Batailloner, som, efterat 13. Reg.’s II. var tilgaaet den 
befæstede Leir, nu udgjorde dennes Besætning, (sammenholdpag. 115), for
meredes en Specialreserve paa 2 Batailloner, een fra hver Front, der ved 
Alarmering skulde stille ved Kongens Port tilligemed 3. Batteri, Alt under 
Kommando af Oberstlieutenant F  æ r c h. Af 12. Batteri skulde 2 Kanoner 
om Natten sendes til Koldingværket, 4 Piecer**) møde som Reserve ved 
Prindsens Port, naar der alarmeredes, eller naar Alarm stillingen næste 
Morgen skulde indtages. F ra om Aftenen fandtes altsaa i Leiren 5 Ba
tailloner, paa hver af de to Fronter 2 Batailloner; som Specialreserve for 
Leiren havdes 2 Batailloner og 1 Batteri, som Hovedreserve 1 Bataillon og 
et Halvbatteri. De 3 Fæstningskompagnier vare fordelte med 1 i 
Leiren, 2 i selve Fæstningen. Kavaleristyrken i Fæstningen ind
skrænkedes til Vs Eskadron; Resten af Halvregimentet laa herefter 
paa Fyen til Tjeneste ved Kystbevogtningen.

Natten til d. 22. forløb imidlertid roligt, og d. 22. Morgen kon- 
stateredes endog en Tilbagegang af Fjenden.

De Allieredes Artilleri led intet Tab; deres Infanteri mistede 
ialt 13 Mand ved de mellem Forposterne stedfindende, mindre 
Fægtninger.

Det Tab, Bombardementet foraarsagede Garnisonen, udgjorde den 
første Bombardementsdag 16 Døde og 29 Saarede, deraf en Officer, den 
anden Dag 3 Døde og 13 Saarede***). Af Befolkningen dræbtes 1 
Mand og 1 Barn, og saaredes 3 Mænd og 1 Kone.

Der var i begge Bombardementsdage af det preussisk-østerrigske 
Artilleri afgivet ialt henimod 2900’Skud mod Fæstningen og Leiren, nem
lig 1081 fra de østerrigske Batterier, 1780 fra de preussiske; Fredericia 
By havde herved lidt endel, hvorimod Fæstningens Værker og Besæt
ning vare saa godt som urørte.

*) Feltmarskal Wrangels Opfordring til Overgivelse og General Landings afslaaende 
Svar se Bilag 26.

**) 2 af Batteriets Kanoner vare allerede tidligere afgivne til Koldingværket.
***) Detailleret Tabsliste for Angrebet paa Fredericia d. 17.—21. Marts tindes under 

Bilag 27.
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Fæstningens Artilleri havde kun i ringe Grad besvaret den 
fjendtlige Ild, hovedsagelig fordi Bombardementsbatterieme laa uden
for det glatløbede Skyts’s Skudvidde, og dette for den langt over- 
veiende Del udgjorde saavel Hovedvoldens som Leirens Bestykning*). 
Paa Vestfronten med Udenværker fandtes intet riflet Skyts, hvorimod 
der paa Nordfronten var 2 12 Pd.’s riflede Kanoner i Dronningens og 
2 i Kongens Bastion, foruden at der d. 21. Marts monteredes 4 
riflede Kanoner i Prinds Georgs Bastion; desuden stode paa Kurtinen 
mellem Kongens og Dronningens Bastioner 8  4 Pd.’s riflede Kanoner. 
Det sværere, glatløbede Skyts stode hovedsagelig i Bastionerne, det 
lettere, glatte Skyts i Forværker og Raveliner; paa Nordfrontens K ur
tiner stode nogle svære Morterer, som for en Del dog først monteredes 
d. 20. Marts; endelig fandtes i Koldingværket 2 12 Pd.’s Kugle
kanoner og ved Fuglsangsvei 2 6 Pd ’s Kuglekanoner. I  Leiren fandtes 
af Rifielskyts ved Bombardementets Begyndelse kun 1 12 Pd.’s og 4 
4 Pd.’s Kanoner, hvortil dog i Løbet af d. 20. føiedes 3 12 Pd.’s riflede 
Kanoner, saa at man d. 21. havde 1 riflet Kanon i Skandse 1, 2 i II, 
1 i III. Alt i alt var der i Fæstningens forskj ellige Værker ved 
Bombardementets Begyndelse monteret:

188 Stkr. Skyts, hvoraf 17 riflede (5 12 Pd.’s og 12 4 Pd.’s).
I de to Bombardementsdage monteredes yderligere 21 Stkr. Skyts, 

hvoraf 7 riflede (alle 12 Pd.’s).
I Værkerne anvendtes fremdeles det kjørende Espingolbatteris 

Piecer tilligemed flere efterhaanden fra Kjøbenhavn ankomne Espin- 
goler samt 50 Voldrifler.

D. 20. Marts afgaves af vort Artilleri ialt 145 Skud og 13 Morter
kast, d. 21. 43 Skud.

Af Fæstningens Hovedvold ramtes især Bastionerne Prindsessen, 
Prinds Georg og Prinds Christian; men den lidte Skade var for
svindende. Af de 17 Skud, Fjenden gjorde mod Koldingværket, blev 
eet stikkende i Brystværnet, Resten gik for . langt. Heller ikke paa 
Værkerne i den befæstede Leir, der dog underkastedes en temmelig 
heftig Beskydning, var den anrettede Skade af nogen Betydning. 
Granaterne faldt for en stor Del iT errainet bag Skandserne; ialt faldt 
i den befæstede Leir henimod 800 Projectiler, de fleste om Skandse 
II, medens V slet ikke blev beskudt. I selve Værkerne skete ingen 
synderlig Skade, kun slog d. 21. en Granat Axelarmen af en Rappert 
i II, og samme Dag søndersloges en Rappertvæg i III ; flere Hytter i

*) B e s ty k n in g s l is te  fo r  F r e d e r ic ia  F æ s t n in g  d. 2 1 . M a r ts  18t>4 s e  B ila g  2 8
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Hytteleiren bag II ramtes af Projectilerne, ligesom en Barakke blev 
skudt i Brand. Lige saa ringe var den Skade, Ilden anrettede paa 
Leirens Besætning; Tabet indskrænkede sig til 1 Konstabel, der 
dræbtes i Skandse II, og 2 Infanterister, der saaredes udenfor Skandse 
III, hvilket Tab er indbefattet i det pag. 236 angivne.

Fredericia By havde derimod lidt ikke ringe Skade, navnlig den 
nordlige Del; K varteret N. for Danmarksgade mellem Yendersgade 
og Kongensgade led mest. Det var dog først ud paa Eftermiddagen 
d. 20., at Ilden tog Overhaand, og fra nu af brændte det i Regelen 
paa 5— 6  forskjellige Punkter. 93 Eiendomme bleve mere eller mindre 
beskadigede, og 35 Bygninger nedbrændte; blandt de sidste var 
Garnisonshospitalet, hvori fandtes c. 200 Syge og Saarede, som tillige
med Patienterne fra Fæstningens andre Lazarether under Ledelse af 
Overlæge C o l l s t r o p  ved 3. Divisions Ambulance evakueredes til 
Bogense allerede om Formiddagen d. 20. Marts.

Byens Brandvæsen var, som tidligere omtalt, underlagt Fæst
ningens Ingenieurkommando; det var d. 14. Februar blevet overtaget 
af Ingenieurkapitain R a v n ,  d. 10. Marts af Premierlieutenant H o s -  
k j æ r , og efterhaanden var det lykkedes at faae Materiellet bragt i 
en taalelig Tilstand. Derimod havde det borgerlige Brandkorps’s 
Betjeningsmandskab for Størstedelen forladt Byen, hvorfor det blev 
nødvendigt at lægge Beslag paa militær Arbeidskraft. Under Bom
bardementet blev det derfor Mandskab af Garnisonen*), som maatte 
slukke Ilden under Ledelse af 10 kjøbenhavnske Brandfolk, der til
ligemed 8  Sprøiter m. m. vare sendte fra Hovedstaden.

Som tidligere omtalt, havde en stor Del af Fredericias Ind
byggere forladt Byen, efterat Beleiringstilstanden var erklæret, og da 
Bombardementet begyndte, blev Udvandringen almindelig, hvorved 
Byen saa at sige forvandledes til en eneste stor Kaserne. Fra Civil
øvrighedens Side var der for Borgervæbningens Vedkommende ud- 
gaaet Forbud mod at forlade Byen, da Væbningen var bestemt til 
Assistance for Politimesteren, hvem Politimyndigheden i Byen stadig 
var overdragen. Dette Forbud var dog ikke blevet overholdt, og da 
Kommandantskabet d. 20. Marts tog Sagen i sin Haand ved at befale, 
at ingen voxen Mand maatte forlade Byen uden Bevis for, at han

*) Til Disposition for Ingenieurkommandoen stilledes Kompagnier af Arbeidsbatail- 
lonen, hvis Styrke forøgedes ved Mandskab fra 13. Regiment Endvidere maatte 
8. og 9. Brigade skiftevis liver sjette Time afgive 1 Kompagni til Assistance ved 
Slukningen. Paa forskjellige Steder i Byen oprettedes Brandvagter

B o m b a rd e m e n te ts  
V irk n in g  paa  

Byen.
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hverken hørte til Stadens Borgervæbning eller Brandkorps, var det 
for sent, thi af den 150—200 Mand stærke Væbning var der kun faa Folk 
tilbage, og til Polititjeneste havdes kun 12 Gendarmer, hvilken Styrke 
ikke forslog meget i den udstrakte By. Der forefaldt derfor under Bom
bardementet endel Excesser, særlig Indgreb i Eiendomsretten. Til
med var Fredericia i nogle Dage uden civil Politiøvrighed, eftersom 
Byens Borgmester henimod Bombardementets Slutning uden Kom
mandantens Vidende forlod Byen. D. 25. Marts ankom forhenværende 
Politimester i Slesvig, Justitsraad A. J ø r g e n s e n ,  for at overtage 
Posten som konstitueret Borgmester og Politimester. Byens Post
mester, hvem det ved Beskydningens Begyndelse tillodes at flytte til 
Bogense, medtog imod General L u n d i n g s  Bestemmelse sin Fuld
mægtig, saa at ogsaa Administrationen af Postvæsenet i nogen Tid 
udelukkende kom til at paahvile Militæret. Telegrafvæsenet fortsatte 
uhindret sin Virksomhed under Bombardementet; d. 24. Marts flyttedes 
Stationen til et bombesikkert Blokhus, og Personalet toges i Forplei- 
ning ved 3. Division, da det frembød Vanskeligheder at opdrive 
Levnetsmidler i den af Beboerne forladte By.

Garnisonens Holdning var, bortset fra nogle Uordener, hvori 
Enkelte blandt Mandskabet havde gjort sig skyldige, fortrinlig.

I Overensstemmelse med de d. 20. Marts udgivne Befalinger 
begav de Allieredes Overkommando sig d. 22. fra Kolding til Flens
borg, medens III. Korps rykkede Nord paa og overdrog Østerrigerne 
Fredericias Indeslutning. I I I . Korps’s Hovedkvarter kom til Veile. 
Den kombinerede Gardeinfanteribrigade fik Kvarter i Veile og nær
meste Omegn Syd herfor; den kombinerede Gardegrenaderbrigade og 
Gardehusarregimentet lagdes mellem Vinding og Pjedsted.

Af de østerrigske Tropper, som hidtil havde staaet mellem Veile 
og Horsens, rykkede Brigaden G o n d r e c o u r t  samme Dag til Kol
ding, og Brigaden D o r m u s  gik i to Marcher tilbage til Herslev for 
der at staa som almindelig Reserve for Indeslutningskorpset. W i n -  
d i s c h g r a t z  Dragonerne forlode d. 23. Marts Egnen om Haraldskjær 
og gik i Kvarter N. V. for Kolding, i hvilken By General G a b l e n z  
d. 22. tog Kvarter. Befalingen foran Fredericia overtog General Grev 
N e i p p  erg.

For Anvendelsen af III. Korps blev der dog strax truffet for
andret Bestemmelse. D. 23. Marts fik Feltmarskal W r a n g e l  tele-
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grafisk Ordre fra Kongen af Preussen til at lade Gardedivisionen 
eller idetmindste en Brigade deraf hurtigst mulig rykke ned til Frede
ricia for at være der, hvor der snarest var Leilighed til Kamp og Ud
mærkelse. Paa Indstilling af K r o n p r i n d s e n  a f  P r e u s s e n ,  hvem 
Ledelsen af Operationerne fra dette Tidspunkt overdroges, ændredes dog 
denne Ordre derhen, at Gardedivisionens Infanteri skulde anvendes i 
Sundeved, den øvrige Del af III. Korps mod de i Nørrejylland værende 
danske Tropper; om nødvendigt kunde et Gardeinfanteriregiment 
efterlades som Reserve for det foran Fredericia forblevne østerrigske 
Korps.

Det bestemtes derfor, at Gardedivisionen med Undtagelse af 1  

Infanteriregim ent og 2 glatløbede Batterier skulde rykke til Aaben
raa og stilles under I. Korps’s Befaling, samt at de tilbageblevne 
Dele af III. Korps, over hvilke Generalmajor Grev Mi i n s t e r - Me i n -  
h ø v e d  fik Kommandoen, skulde stilles under II, Korps’s Befaling.

F ra d. 23. Marts stod III. Korps med Avantgarden ved Horsens, 
Groset ved Hedensted og Reserven ved Veile. I Stedet for et samlet 
Infanteriregim ent efterlodes 3 af de ved Avantgarden værende Fu- 
silierbatailloner, der samledes i et „kombineret Gardeinfanteriregi- 
m entu under Oberst v. O p p e l s  Kommando. D. 26. og 27. Marts gik 
Gardedivisionen mod Syd i forcerede Marcher; d. 26. naaedes 
Christiansfeldt, d. 27. Aabenraa, Felsted og Varnæs. D. 28. holdtes 
Rast, d. 29. indtraf Divisionen i Sundeved.

Fredericias Indeslutning overtoges saaledes ved Bombardementets 
Ophør ene af Østerrigerne, der foreløbig forbleve paa Elbo Dalens 
østlige Side. Paa Grund af den noget exponerede Stilling befalédes 
det imidlertid d. 24., at Grosets Opstilling i Hovedsagen skulde 
tages paa Dalens vestlige Side. Kun i Kongsted og Breds trup 
forblev paa hvert Sted 1 Bataillon, ligesom 1 Bataillon blev frem
skudt til K irstinebjerg S. 0 . for Børup, 1 Bataillon og 1 Eskadron til 
Gudsø og Oddersted. Forpostlinien gik fra Damgaard til Vei- 
sammenstødspunktet S. 0. for Taarup, derfra over Torp, Kjærsgaard 
og Stallerup til Ødsted Gaard. Bag denne Linie lagdes Brigaderne 
T o m a s  og N o s t i t z  i Høirup, Tolstrup, Herslev og Pjedsted; 
Brigaden D o r mus ,  der dannede Reserve, belagde Egnen indtil Smed
strup—Store Vælding. Regimentet L i c h t e n s t e i n  Husarer fordeltes 
eskadronsvis til Brigaderne, Regimentet W i n d i s c h g r å t z  Dragoner 
forblev N. V. for Kolding. K o r p s a r t i l l e r i r e s e r v e n  lagdes i Nr. 
Vilstrup.

In deslu tn ings- 
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Østerrigerne beholdt uforandret disse Stillinger i flere Uger. 
Stillingen forstærkedes ved Kunst.

De efterladte Dele af III. Korps samledes d. 27. Marts om Yeile; 
Infanteriet og Artilleriet belagde Byen og nærmeste Omegn, medens 
de tre Kavaleriregimenter lagdes N. for Byen i en Halvkreds af om
trent en Mils Diameter; Kyrasserregimentet Nr. 6  iagttog Yeien til 
Horsens og Kysten, Gardehusarregimentet Veien til Terning, Husar
regimentet Nr. 8 Yeiene til Ringkjøbing og Varde. Rygter om, at der 
fra vor Side forberedtes et Angfeb mod Veile foranledigede et Paabud 
om, at Byen under enhver Omstændighed skulde holdes, indtil Re
serverne for de foran Fredericia liggende, østerrigske Tropper vare i 
Stand til at gribe ind.

Til eventuel Understøttelse for de preussiske Tropper afgaves d.
28. Marts 1 Bataillon af Brigade D o r m u s  til Vinding, hvorfra ogsaa 
Kysten N. for Rands Fjord bevogtedes, og d. 30. Marts 1 Bataillon 
af Brigade G on  d r  e c o u r t  med 1 Eskadron Lichtenstein Husarer til 
Kystbevogtning S. for Kolding Fjord. Kavaleriet omdisloceredes saa- 
ledes, at Kyrasserregimentet Nr. 6  lagdes S. for Veile Aa og overtog 
Sikkringen mod Vest og Sydvest, Gardehusarregimentet i Egnen 0 . for 
Greis Dalen. De sidstnævnte Regimenter fik hver en Halvbataillon til 
Assistance.

Saasnart Fjendens Tilbagegang d. 22. Marts Morgen bemærkedes, Vore 
bleve vore Forposter skudte frem i deres tidligere Stilling bag dentuukri- 
store Slugt over Egum Veien og foran Oversvømmelsen. Patrouiller 
fremsendtes atter imod Rands Fjord, Heise Kro og Erisø, hvorved 
der saa godt som daglig vexledes Skud med fjendtlige Patrouiller, 
uden at dog disse Smaafægtninger fik nogen Betydning. General 
L u n d i n g  fandt det paafaldende, at den stærke Modstander havde 
standset Beskydningen og var gaaet tilbage saa hu rtig t, efterat 
han havde tilstillet os en Opfordring til Kapitulation. Han fore
spurgte d. 23. Marts Krigsministeren om, hvorvidt Forhold, der vare 
ukjendte for ham, gjorde det utilraadeligt at søge at tilføie Fjenden 
saa megen Skade som mulig, men fik til Svar, at enhver gunstig 
Ledighed overfor Modstanderen maatte benyttes.

S tørre, offensive Foretagender kunde dog efter Generalens 
Mening ikke udføres, naar ikke Garnisonen forstærkedes.

F o rp o s te r  
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D. 19. havde Kommandanten tilmeldt Overkommandoen, at fjendt
lige Troppestyrker af alle Vaaben rykkede mod Fæstningen, der om 
Aftenen var cerneret fra Sanddalshuse indtil Stranden ved den syd
lige Kant af Kirstinebjerg Skov, og d. 20., at Fjenden om Morgenen Kl. 
5 7 2  fra flere Sider havde begyndt en Beskydning af Fredericia med 
riflet Skyts, og at Ild var udbrudt paa flere Steder. Kommandanten 
anmodede om at maatte faae et Regiment til Forstærkning, men 
tilføiede, at han fra Ministeriet havde modtaget Underretning om, 
at 1. og 11. Regiment vilde blive * overførte fra Nørrejylland til 
Baaring Vig. Overkommandoen fik kort efter Bekræftelse herpaa 
gjennem et fra Krigsministeren samme Dag Kl. 215 Eftermiddag 
afsendt Telegram, saalydende:

„Da et alvorligt Angreb kan ventes paa Fredericia, har Krigs
ministeriet beordret 4. Divisions Infanteri, i alt Fald med Undtagelse 
af 2 detacherede, kjørende Kompagnier, overført til Baaring Vig.“

Denne Bestemmelse krydsede noget Overkommandoens Planer. 
Denne, der siden d. 10. ingen Meddelelse havde erholdt om 4. 
Division, var endelig d. 19. af Krigsministeriet telegrafisk bleven 
underrettet om , at Divisionen d. 17. Marts havde trukket sig 
over paa Mors. D. 18. havde Overkommandoen erfaret, at Fjendens 
Hovedstyrke stod ved Veile, og havde derfor søgt at faae General 
H e g e r m a n n  tilstillet Ordre om atrykke frem for saa vidt muligt at 
dække Nørrejylland. Den skjønnede det derfor mindre heldigt nu at 
berøve Divisionen sit Infanteri, hvorimod den Intet havde imod at 
lade et Regiment fra Als afgaa til Fredericia, og telegraferede d. 20. 
til Krigsministeriet:

„Overkommandoen maa anse det for nødvendigt, at 1. Regiment 
under alle Omstændigheder forbliver ved 4. Division, og maa ønske 
en Modifikation af den af Krigsministeriet direkte givne Befaling om
4. Divisions Infanteris Overføring til Baaring Vig derhen, at kun 7. 
Infanteribrigades Stab og 11. Regiment afgives.“

Samtidigt telegraferede den til General L u n d i n g ,  at kun
7. Infanteribrigades Stab og 11. Regiment vilde afgaa fra 4. Division, 
men at 7. Regiment vilde afgaa fra Als til Fredericia. 3. Division fik 
Ordre til at forlægge sit Hovedkvarter til Fyen og Meddelelse om, 
at 7. Regiment og 4. Divisions Infanteri enten med Undtagelse af 1. 
Regiment eller med Undtagelse af 2 Kompagnier vilde blive overførte 
til Fyen og underlagte Divisionen.

Efterhaanden kunde dog Kommandanten sende beroligende 
Meldinger: Bombardementet var vel blevet fortsat d. 21.; men
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henad Aften var Ilden helt ophørt og ikke paabegyndt d. 22. 
Paa denne Dag ved Forposternes Afløsning vare de fjendtlige B atte
rier foran Fæstningen fundne forladte, og vore Forposter vare i 
den Anledning bievne fremskudte til de af dem tidligere indtagne 
Stillinger.

7. Regiment afgik ikke desto mi ndred. 22. over Faaborg til Fredericia 
og underlagdes 3. Division. Derimod trak Overførselen af 7. Brigades 
Stab og 11. Regiment i Langdrag, og da den endelig udførtes mod 
Slutningen af Maaneden, var Situationen i Sundeved og paa Als 
bleven saa alvorlig, at disse Tropper beordredes til Als i Stedet for 
til Fredericia.

7. Regiment indlemmedes foreløbig i 8 . Brigade; 14. Regiment, der 
fra d. 19. Marts var beordret indlemmet i 9. Brigade (se pag. 184), overgik 
dog først d. 25. Marts dertil, eftersom Regim entet først d. 24. Marts 
afløstes i Leiren af 7. Regiment. Generalmajor C a r  o c tiltraadte d. 
24. Marts Kommandoen over 3. Division; Oberst N e e r g a a r d  overtog 
igjen Befalingen over 9. Brigade og Oberstlieutenant N i e l s e n  atter 
Befalingen over 21. Regiment. 3. Divisions Hovedkvarter forlagdes 
d. 25. Marts fra Fredericia til Middelfart; dog vedblev Divisionslægen 
og Divisionsintendanten at fungere som Fæstningslæge og Fæstnings- 
intendant.

8 . Brigade (7., 9., 13. og 20. Reg.) bestred Tjenesten i det 
nordre Afsnit; Brigaden afgav 4 Batailloner til den befæstede Leirs 
Forsvar. 9. Brigade (14. *), 19. og 21. Reg.) bestred Tjenesten i 
det vestre Afsnit. Garnisonens 14 Batailloner vare saaledes for
delte med 4 til den befæstede Leir, 4 til det nordre og 6  til 
det vestre Afsnit; ved Alarmering skulde dog Reserveregimentet 
for det vestre Afsnit møde ved Kongens Port som Reserve for Leiren. 
Hver Morgen i Tiden mellem Kl. 4—5 indtoges Alarmstilling, under 
hvilken alt Artillerimandskab mødte i Skandserne, og Bataillonerne i 
anden Linie holdtes i Beredskab i Barakkerne. Kl. 6 —7 hævedes 
Alarmstillingen.

Mindre, olfensiveForetagender havde General L u n d i n g allerede fra 
Midten af Marts, da Cerneringslinien indsnevredes, søgt hurtigt at kunne 
sætte iværk ved saavel paa Nord- som paa Vestfronten altid at lade et 
Kompagni pr. Bataillon af Reserveregimentet være rede til Udrykning. 
Disse Kompagnier eller Dele af samme kunde ifølge Instrux af 19.

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

7. R e g im e n t  af- 
g a a r  t i lF r e d e r ic ia .

G e n e ra l  L u n d in g  
t i l l a d e r  S t r e i f to g  
fra  F æ s tn in g e n .
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tøxpeilltionen
A fso n d ru p .

Marts udrykke af Fæstningen til enhver Tid af Dagen eller Natten, 
naar de ikke ved anden Tjeneste vare forhindrede deri; det mellem 
vor og Fjendens Forpostlinie liggende Terrain anvistes dem som 
Tumleplads; Kompagnierne skulde sætte sig i Forbindelse med hin
anden indbyrdes. Forholdene vare imidlertid i det Hele ugunstige 
for slige Foretagender, hvorfor der kun i ringe Grad blev Ledighed 
for disse Kompagnier til at udrette noget, 

m Derimod foretog Kapitain F. S t o c k f l e t h  af 20. Regiment d. 
27. Marts en Expedition til Assendrup. Ved personlige Rekogno
sceringer i Bjerge Herred havde Kapitainen erfaret, at der 0 . for 
Yeile—Horsens Chaussee kun kantonnerede faa Tropper, at disse 
kun ventede Angreb fra Nord eller Vest, og at særlig Kysten 
mellem Veile og Horsens Fjord laa uden Observation. Kom
mandanten i Fredericia gik ind paa Kapitain S t o c k f l e t h s  Ønske 
om at forsøge et Overfald og overlod Kapitainen to Halvkompagnier 
(henholdsvis af 19. og 20. Reg.) tilligemed 4 Husarer. Første Paaske- 
dags Aften d. 27. Marts afseilede Kommandoet fra Fredericia paa 
Skruekanonbaaden Schrødersee og en Jerntransportbaad og landsattes 
Kl. 8  næste Morgen i Sandbjerg Vig, hvor det erfaredes, at Fjenden 
den foregaaende Dag havde forladt Horsens, og at hans Forposter nu 
stode om trent ved Hedensted. Kommandoet rykkede over Klak- 
ring til Hornumkjær, hvor det erfaredes, at Fjenden havde 3 
Batailloner, 2 Eskadroner og 2 Batterier i Veile og frygtede et 
Angreb Vest fra; mod Nordøst var der fremskudt Kavaleri til Breg- 
dal, Engom og Assendrup, og kun i Bregdal og Tyrsbæk fandtes 
mindre Infanterikommandoer. Styrken i Assendrup ansloges til */* 
Eskadron, som havde fremskudt Poster mod Nord, men mod Øst kun 
sikkrede sig ved Smaapatrouiller ad Veien til Ørum. Det besluttedes 
at overfalde denne Styrke, og Kl. 11 Aften (d. 28.) afmarcherede 
Kommandoet fra Hornumkjær; Styrken var 175 Mand i Geledet, idet 
25 Mand vare efterladte i Transportbaaden, der tilligemed Schrødersee 
afgik til Rosenvold ved Veile Fjord for her at optage Kommandoet 
efter endt Expedition. Føreren gik foran Kolonnen som eneste For
spids, de 4 Husarer med en bereden Hornblæser sluttede; 4 Vogne 
fulgte i nogen Afstand. Kl. D/a Nat naaedes den forreste Gaard 
i Assendrup, hvor der forefandtes en lille Barrikade, besat med 
5— 6  fjendtlige Kavalerister. Disses Anraab besvaredes ikke; da 
de gave Ild , begyndte en livlig Skydning, Hornblæseren blæste 
Attakeer, og 3 af Gaardene omringedes hurtigt. Overrumplingen 
var fuldstændig, Hestene vare afsadlede og Mandskabet tildels



245

afklædt, og skjøndt Fjenden et enkelt Sted forsvarede sig i Staldene, 
udbragtes hurtigt 22 Fanger og 23 Heste, alle af 4. Eskadron af det 
preussiske Gardehusarregiment. Da der kort efter hørtes Alarm mod 
Syd, lod Kommandoet sig nøie med det gjorte Bytte og afmarcherede 
til Rosenvold, hvor det indtraf Kl. 4 Morgen og strax ind
skibedes. Kl. 9 Formiddag naaede Kommandoet tilbage til Frede
ricia, hvorfra Fanger og Vaaben oversendtes til Kjøbenhavn, 
medens de tagne Heste efter afholdt Taxation afleveredes til 
Sygehestedepotet i Vissenbjerg. Tabet var 1 Mand af 19. Regiment 
let saaret. Fjendens Tab var foruden de ovennævnte Fanger 2 Mand 
saarede.

Foretagendet fik den Indflydelse, at General Grev M t i n s t e r  
anordnede en mere sammentrængt Opstilling om Veile og et strængere 
Kampberedskab; Kystbevogtningen forstærkedes. løvrigt hævnede 
Fjenden sig ved at afbrænde de Gaarde, hvor Husarerne vare tagne tilfange.

Flere langt uclgaaende Foretagender udførtes ikke, skjøndt man 
ikke undlod at speide efter en gunstig Leilighed dertil og særlig paa
tænkte Expeditioner mod Kysten ved Aabenraa og Flensborg.

D. 28. Marts foretog Major S a a b y e  en Rekognoscering med 2 
Kompagnier af 19. og 2 Kompagnier af 21. Regiment og forsøgte ved 
denne Leilighed at opsnappe et fjendtligt Fourageringskommando, der 
ventedes til Erisø. Foretagendet lykkedes ikke, hvorimod man ved 
Sønderby Gaard fangede 1 østerrigsk Menig.

I  de sidste Dage af Marts bleve tildels ved mindre Kommandoer 
fra vore Forposter de fjendtlige Bombardements-Batterier for Største
delen sløifede, og endel Materiale herfra indbragt til Fæstningen.

D. 1. April tog en Patrouille af 9. Regiment i Veilby 1 Under
officer og 8  Mand af Brigaden Nostitz tilfange.

H s. M a j e s t æ t  K o n g e n ,  ledsaget af Krigsministeren m. Fl., 
besøgte paa dette Tidspunkt Fredericia. Hs. Majestæt ankom fra 
Sundeved og Als (hvorom senere) d. 25. Aften, tog ud i Prinds 
Georgs Bastion, besaa den næste Dag Fæstningen, Udenværkerne og 
den befæstede Leir og afreiste om Aftenen til 4. Division paa Mors.

Den nærmeste Tid forløb uden nogensomhelst Begivenhed af 
Betydning. Paa vor Side foretoges nogle uvæsentlige Forandringer 
i Forpostlinien; Fjenden forholdt sig fuldkommen rolig. Sagernes 
alvorlige Gang ved Dybbølstillingen bevirkede dog snart en betydelig 
Formindskelse af Fæstningens Garnison, idet 8 . Brigade d. 9. Aften 
beordredes overført til Als. Sammenhængen hermed vil blive given 
under Fremstillingen af Begivenhederne i Sundeved.

M im lrc  F o r e 
ta g e n d e r  fo ran  

F re d e r ic i a .

H s. Maj. K o n g en  
b esø g e rF rcd e r ic ia .

y. B r ig ad e  a fg a a r  
t i l  S u n d e v e d  og 

Als.
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Paa samme Tidspunkt afgik endvidere 2. Dragonregiment fra 
Fyen til Nørrejylland. D. 30. Marts havde 4. Division — foranlediget ved 
et af Krigsministeren givet Tilsagn om, at 2. Dragonregiment skulde støde 
til Divisionen, saasnart dets Omorganisation var nogenlunde gjennemført 
under det rolige Ophold paa Fyen — forespurgt Regimentet, naar det 
var marchefærdigt, og paa Basis af Regimentets Erklæring meddelt 
Krigsministeriet d. 2. April, at Regimentet nu var saa vidt marche
færdigt, som det under de stedfindende Forhold kunde blive, hvorfor 
man snarest maatte ønske det overført til Aarhus eller Randers. 
Ministeriet meddelte d. 5. April Divisionen, at Regimentet snarest 
skulde afgaa fra Fyen, men telegraferede dog d. 6 . til Overkomman
doen, at der fra Ministeriets Side In te t var til Hinder for, at Regi
mentet afgik til det nordlige Als, saafremt Overkommandoen maatte 
foretrække dette. Overkommandoen, der ikke skjønnede Regimentet 
nødvendigt til Ais’s Forsvar, forespurgte derefter 3. Division, om 
Regimentet kunde undværes ved Kystbevogtningen paa Fyen, og da 
Svaret var bekræftende, gik Overkommandoen ind paa, at det 
overgik til 4. Division. D. 10. April overførtes 3. og 4. Eskadron, men da 
samme Dag 8 . Brigade skulde overføres fra Fredericia til Als, blev den 
videre Overførsel af Regimentet foreløbig stillet i Bero. Først d. 13. 
April afgik 6 . Eskadron og en mindre Del af 5. Eskadron, d. 14. 
og 15. Resten af Regimentet ved Hjælp af nogle fra 4. Division af
givne Transportmidler. Regimentet lagdes i Kantonnement om 
Dallerup, Y. for Aarhus, og indgik fra d. 15. Eftermiddag i 2. Kavaleri
brigade.

Endelig afgik ifølge Overkommandoens Ordre af 12. April det 
kjørende Espingolbatteri fra Fredericia til Sundeved.

Styrken ved Lille Belt var saaledes fra d. 15. April følgende*):
Kommandantskabet i Fredericia.

A r t i l l e r i k o m m a n d o e n  i F r e d e r i c i a :
3., 6 . og 12. Batteri.
1., 2. og 5. Fæstningskompagni.
Artilleridepot og Park.

I n g e n i e u r k o m m a n d o e n  i F r e d e r i c i a :
2. og 4. Ingenieurkompagni.

3. Division:
9. Brigade (7., 13., 14., 19. og 21. Reg.).

*) Bilag 29 angiver Hærens ordre de bataille d. 15. April, Bilag 30 Navne paa 
Regiments-, Afdelings og Underafdelingschefer ved den aktive Armee samme Dag.

2. D ra g o n re g im e n t  
o v e r f a re s  t i l  4. 
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S ty r k e n  v ed  L i l le  
B e l t  d. 15. A pri l .
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3. Divisions Kavalerikommando:
4. Dragonregiments 1. Halvregiment.

Af denne Styrke laa paa Fyen foruden 3. Divisions H ovedkvarter:
2 Kompagnier*).
2Va Eskadron af 4. Dragonregiments 1. Halvregiment.
6 . Batteri.
En Del af 2. Ingenieurkompagni.

Reduktionen af Fredericias Garnison fra 14 til 10 Batailloner 
medførte en Omfordeling af Styrken til Fæstningens Bevogtning og 
Forsvar. Oberst N e e r g a a r d  fik fra d. 11. April Kommandoen over 
samtlige i Fæstningen værende Infanteriregimenter og fordelte dem 
med 4 Batailloner til den befæstede Leir, 3 til nordre og 3 til vestre 
Afsnit, nemlig:

Til den befæstede Leir 14. og 21. Regiment med Oberstlieutenant 
N i e l s e n  som Kommandør i Leiren;

til Nordfronten 7. Regiment og 13. Reg.’s II. med Oberstlieute
nant M u u s  som Frontkommandør;

til Vestfronten 19. Regiment og 13. Reg.’s I. med Oberstlieutenant 
F æ r c h  som Frontkommandør.

I den befæstede Leir anvendtes 2 Batailloner til Forposter og 
Skandsebesætning; 2 Batailloner holdtes i Reserve. Paa Nordfronten 
anvendtes 1 Bataillon i forreste Linie, 1 Bataillon paa Hovedvolden, 
(denne Bataillon udstillede dog kun enkelte Poster paa Volden, 
Resten holdtes i Beredskab eller lagdes i Kvarter), 1  Bataillon i 
Reserve. Paa Vestfronten anvendtes til Forposter og Udenværker 2 
Batailloner, hvoraf dog 2 Kompagnier holdtes i Beredskab; 1 
Bataillon stod i Reserve.

Fæstningens Artilleri var, naar undtages det kjørende Espingol- 
batteris Afgivelse til Sundeved, ikke blevet videre berørt ved den foretagne 
Reduktion i Styrken**). Der monteredes endel fra Kjøbenhavn mod-

*) Indtil Slutningen af Marts vare 2 Kompagnier af 13. Regiment bievne komman
derede til Fyen; men fra d. 25. Marts sammensattes dette Detachement af Mandskab 
fra 7., 9., 13. og 20. Regiment, saaledes at dets samlede Styrke blev som hidtil 
2 Kompagnier. Det forblev derhos som fast Besætning paa Fyen.

**) I Henhold til en Befaling fra Overkommandoen af 9. April afgik den følgende Dag Ar- 
tillerikapitain deConi nck  med 2 Lieutenanter, 6 Underofficerer, 15 Underkorporaler 
og 200 Konstabler over Assens til Als; men da dersteds netop var ankommen en 
Forstærkning af 300 Artillerister fra Kjøbenhavn, bleve kun Lieutenanterne, 3 
Underofficerer og 6 Underkorporaler holdte tilbage, hvorimod Kapitainen med den 
øvrige Del af Kommandoet retournerede til Fredericia. Chefen for 5. Fæstnings
kompagni, Kapitain Mø n s t e r ,  blev beordret til Als af Armeens Artilleri, der

T i l s ta n d e n  i 
F re d e r ic ia  e f te r  8. 
B r ig ad es  Afgang.
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K y s tb a t te r i e rn e  
p a a  F y en .

tagne Piecer, hvoriblandt nogle riflede, og arbeidedes vedvarende paa 
Bridskelægning, Brystværnets Forhøielse, Skydeskaarenes Udbed
ring og Forøgelse i Antal m. m. Da General L u n d i n g  erfarede, 
at man armerede Kjøbenhavn mod Søsiden og monterede Kron
borg, henledede han Overkommandoens Opmærksomhed paa Nød
vendigheden af ogsaa at være betænkt paa Fredericias Armering mod 
Søsiden*). Sagen forebragtes Krigsministeriet, der dog fandt, at denne 
Armering maatte opsættes ligeoverfor andre mere uafviselige Krav.

Arbeiderne i Fredericia skrede i denne Periode godt frem ad; 
særlig fremmedes Barakkebygningen (sammenhold pag. 111).

Trods adskillige Indskrænkninger i Færslen viste det sig, at 
Fjenden var vel underrettet om Forholdene i Fredericia, hvortil 
maaske de endnu ret talrige Desertioner af sydslesvigsk Mandskab 
bidroge. Som tidligere omtalt, havde man i Marts af 13. Regiment 
udskilt endel sydslesvigsk Mandskab for deraf at formere en Arbeids- 
bataillon; men dels var Regimentet ikke derved bleven renset for 
alle sine mindre paalidelige Elementer, dels fandtes der blandt det i 
Midten af Marts tilgaaede Mandskab ikke faa Sydslesvigere, saa at 
Regimentet endnu talte 4—500 Mand fra denne Landsdel, og disse 
mente man ikke at kunne udskille uden samtidigt at fjerne over 
hundrede midlertidige Underofficerer og Underkorporaler, der lige
ledes vare Sydslesvigere, hvilket saavel Regimentet som Kommandant
skabet fandt betænkeligt. Da 13. Regiment og Arbeidsbataillonen 
havde det langt overveiende Antal Deserteurer, forhandlede General 
L u n d i n g  med Krigsministeriet om at forlægge Regimentet til Fyen 
og omdanne Arbeidsbataillonen; men Beslutning herom blev ikke 
fattet i den Tid, Forsvaret af Fæstningen endnu fortsattes.

Som tidligere omtalt (se pag. 56), approberede Overkommandoen 
d. 14. Marts de af 3. Division gjorte Forslag angaaende Kystbatteriers 
Anlæg paa Fyen, og samtidigt ansattes Kapitain L e h m a n n  som 
høistkommanderende Ingenieurofficer ved Divisionen. Monteringen

vilde remplacere ham med en anden Kapitain. Kommandantskabet bestred vel 
denne Autoritets Berettigelse til en slig Bortkommando og navnlig til Rem
placeringen og lod Kapitain B ah ns on overtage Fæstningskompagniet; men 
Kapitain M ø n s t e r  maatte dog afgaa til Als d. 17. April.

*; General Lunding angav, at hertil behøvedes foruden et Batteri paa Kastelspynten 
et ved den tidligere østre Bro, et i Nærheden af hver af Fæstningens Fløie, et 
paa Skrænten indenfor Leiren og to paa den fyenske Kyst; foruden de alt mon
terede Piecer udkrævedes c. 42 Kanoner dertil, hvoraf dog 16 havdes, saa at 
der kun behøvedes tilført 26 84 Pd.’s G. K. eller 36 Pd ’s K. K.; 100—150 Skud 
pr. Piece antoges for en tilstrækkelig Ammunitionsforsyning.
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af Store Hindsgavl Batteriet med 4 Stkr. 18 Pd.’s Kanoner blev strax 
sat iværk; men til Batteriet bavdes ingen Ammunition. Det paa
lagdes derhos Kapitain L e h m a n n  ved alle til Raadighed staaende 
Midler at fremskynde Arbeidet især paa Strib batteriet, hvis Fuldendelse 
Divisionen ansaa for paatrængende nødvendig. VedAnlæget af K yst
batterierne stod man imidlertid overfor en uløselig Opgave. Der 
manglede Kræfter til Batteribygningen, saa at denne i hvert Fald 
maatte trække i Langdrag; der manglede Skyts og Mandskab til de 
færdige Batterier.

Strax, da Batterianlægene approberedes, paalagde Overkomman
doen Armeens Artilleri at sætte sig i Forbindelse med det Kgl. 
Artilleri for at tilveiebringe ikke alene det fornødne Skyts, men ogsaa 
Mandskab til dets Betjening. Overkommandoen skrev samtidigt 
til Krigsministeriet, at den forudsaa den Vanskelighed, der vilde 
stille sig i Veien for at skaffe Betjeningspersonale til Batterierne, da 
den aktive Armee ikke kunde afse nogen af de til dens Tjeneste 
hørende Kræfter; den anbefalede Ministeriet den bedste og hurtigst 
mulige Fremme af Sagen. Ministeriet saae ingen Udvei dertil, og 
Situationen, da Fjenden d. 20. Marts rykkede mod Fredericia, var 
derfor den, at der paa Fyens Siden af Lille Belt kun var e e t  B a t t e r i  
f æ r d i g t  og  m o n t e r e t ,  nemlig Store Hindsgavl Batteriet, foruden 
Indskæringen ved Kongebroen, bestemt til 4 Kanoner af 6 . B atteri; 
de øvrige Batterier vare enten ikke paabegyndte eller ufuldendte, 
Materiellet dertil manglede tildels og Betjeningsmandskabet fuld
stændigt.

D. 22. Marts resolverede Ministeriet paa Grund af disse Forhold, 
at Anlæget af Batterierne paa Fænø og Fønsskov foreløbig skulde 
stilles i Bero. Desuagtet naaede man først d. 2. April at faae 
Batterierne ved Strib og Kongebro monterede, førstnævnte med 8  

Stkr. 84 Pd.’s G. K. I og 4 Stkr. 36 Pd.’s K. K., sidstnævnte med 
4 Stkr. 18 Pd.’s K. K. Monteringen af Batteriet ved Skjærbæks 
Mølle kunde endog først paabegyndes d. 18. April.

Til Betjening af Skytset i de færdige Batterier var man ene 
henvist til det Mandskab, som kunde afgives af 6 . Batteri. Dette 
maatte efterhaanden afgive 1 Lieutenant, 3 Underofficerer og 40 Kon
stabler, men da Batteriet desuden manglede endel Konstabler og 
Trainkudske, var det ved denne Afgivelse blevet immobilt. Divi
sionen fremhævede under 2. April for Overkommandoen det mis
lige i at anvende 6 . Batteris Mandskab til de faste Batterier;

32
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kunde Betjeningsmandskab ikke skaffes tilveie paa anden Maade, 
ønskede den beller at faae Rekruter, der da kunde indøves paa Stedet. 
Minimum af det Personale, der behøvedes til Batteriernes Betjening, 
angaves til 2  Lieutenanter, 4 Underofficerer, 1 2  Underkorporaler, 1 1 0  

Konstabler samt 48 Infanterister (2 til hver Kanon).
D. 16. April gjentog Divisionen sin Anmodning om at faae Be

tjeningsmandskab til Batterierne. D. 21. April telegraferede den i 
samme Anledning direkte til #det Kgl. Artilleri; en større, preussisk 
Styrke var da meldt under Marche Nord paa gjennem Kolding, og 
det var uberegneligt, hvad Øieblik Kystbatterierne kunde komme 
i Virksomhed. Det Kgl. Artilleri svarede d. 24. April, at det 
forventede Ministeriets Approbation paa en Indstilling om, at c. 120 
Mand af Konstabelrekrutskolen strax skulde afgaa til Fredericia; 
hvad der yderligere udfordredes, maatte søges erholdt ved Foran
staltning af Armeens Artilleri. Det ommeldte Mandskab afgik dog 
først til Hæren efter Fredericias Rømning.

K y s t b e v o g t n i n g e n  p a a  F y e n  havde oprindelig sin Op
mærksomhed kun henvendt paa Hindsgavl, Fænø og Fønsskov og ud
strakte navnlig ikke sin Observation længere mod Nord end til Ru- 
beks Mølle, saa at Kysten omkring Strib laa temmelig blottet; i 
Strib batteriet fandtes alene de fra 6 . Batteri afgivne Konstabler. Da 
man frygtede en natlig Expedition i det Øiemed at fornagle Skytset 
paa Fyens Kyst, og der af den paa Fyen værende ringe Styrke intet 
Mandskab kunde afgives til Strib batteriets Bevogtning, afgaves fra 
Fredericia et Kommando paa c. 1 Deling Infanteri (hvis Mandskab var 
udtaget af forskjellige Regimenter) dertil. F ra d. 6 . April, da Divi
sionen ansaa det nødvendigt at inddrage 6 . Batteris Mandskab fra 
Strib, maatte Infanteridelingen ogsaa overtage Betjeningen af Strib- 
batteriets Kanoner, til hvilken Tjeneste den oplærtes ved Befalings- 
mænd af 6 . Batteri.

En betydelig Formindskelse af den til Kystbevogtningen afgivne 
Styrke skete ved den nævnte Overførsel af 2. Dragonregiment til 
Aarhus, hvilket bevirkede, at 4. Dragonregiments 1. Halvregiment fra d.
10. April maatte overtage den hele udstrakte Kystbevogtningstjeneste*); 
Kommandoen over Fyens Kystbevogtning overdroges til Komman
døren for 4. Dragonregiment, Oberstlieutenant R o s e n k r a n t z ,  med

*) Halvregimentet lagdes: Staben i Veilby, en Eskadron i Rodlund, Viby, Skrillinge,
en Eskadron i Skrillinge, Aglby, Veilby og en Eskadron i Røgle, Fredericia.

K ystb ev o g tn in g o n  
p aa  l'’yen.
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Kvarter i Middelfart. 6 . Batteri lagdes fra d. 16. April i Stavrby og 
Middelfart.

Kystbevogtningens ringe Styrke tvang dog snart til at søge 
Hjælp hos Civilautoriteterne navnlig for at hindre al ulovlig Sam- 
færsel mellem Fyens Kysten og den af Fjenden besatte Kyst.

Den maritime Styrke ved Fyens K yst bestod kun i to Kanon- 
chalouper henholdsvis i Fænø Sund og bag Nordøstpynten af Fønsodde 
(sammenhold pag. 1 1 2 ).

II. 4. Division fra 18. Marts til medio April.
18. M a r ts —2. A p r i l .

Paa Mors var 4. Division ude af Stand til at øve nogensomhelst 
Indflydelse paa Begivenhederne. Divisionen maatte indskrænke sig 
til gjennem udsendte Streifkorpser at søge at holde sig å jour med 
Begivenhederne; men Streifkorpserne vare paa Grund af deres ringe 
Styrke nødte til at vige for næsten enhver fjendtlig Styrke.

D. 20. erholdt Divisionen, som tidligere omtalt, Krigsministeriets 
Ordre til at lade hele sit Infanteri overføre fra Aalborg til Baaring 
Vig for derfra at afgaa til Fredericia, hvor et alvorligt Angreb imøde- 
saas. Ordren ændredes dels derhen, at Divisionen fik Bemyndigelse 
til at beholde 1 . Regiment, dels dertil, at 7. Brigades Stab og 1 1 . 
Regiment, som mod Slutningen af Maaneden afgik til Fredericia, 
strax derefter beordredes til Als *).

Sikkringstj enest en paa Mors og ved Limfjorden overtoges der
efter af 1. Regiment. 8 . Kompagni overtog Kystbevogtningen ved 
Agersund og afgav to Detachementer, hvert paa 1 Underofficer og 12 
Mand, henholdsvis til Nørresundby og Hals.

Arcturus og United Service samt Dampskibet Randers ophørte 
fra Slutningen af Maaneden at staa til Divisionens Disposition. Og- 
saa afgik Lieutenant af Marinen S c h i w e  fra Tjeneste ved Divisionen og 
afreiste efter Ordre fra Chefen for Søtransportvæsenet til Faaborg. 
Af Dampskibe havdes derefter Marschall, Diana og A alborg; desuden

*) Divisionen havde netop, da Ordren om at afgive 11. Regiment indløb, beordret 
1. Kompagni af dette Regiment til at foretage en Demonstration ved Rosenvold. 
Marinelieutenant Schiwe var Fører for Expeditionen. Lieutenanten søgte For
bindelse med Kommandanten i Fredericia, og da han erfarede, at denne ønskede 
Expeditionen opgiven for at fremskynde Overførselen af 11. Regiment, seilede 
Skibene tilbage til Fredrikshavn.

Søforsva re t  i 
L i l le  Belt .

1. R eg im en t  o v e r
ta g e r  S ikkr ingg-  
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fjorden.
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Hs. Maj. K ongen  
ankom mer ti) 4. 

Division.

Vestre S tre jf
korps.

Saim nenstofl ved 
l i jo r t s l ia l le  Kro.

havdes 2 Transportbaade. Lieutenant B i s t r u p  ansattes d. 2. April 
som ledende Officer ved Transportvæsenet paa Limfjorden. —

Hs. M a j e s t æ t  K o n g e n  ankom d. 28. Kl. 4 Eftermiddag fra 
Fredericia til Nykjøbing for at aflægge et Besøg ved Divisionen og 
modtoges med Begeistring af Tropperne og Befolkningen. Kongen 
afreiste næste Dag.

Efter Inddragelsen af det tidligere vestre Streifkorps beordrede 
Divisionen, efter forinden at have skaffet sig Oplysning om, at der 
In tet var til Hinder for at sende et mindre Kommando Syd paa, 
Udsendelsen af et nyt, v e s t r e  S t r e i f k o r p s  under Kommando af 
Ritmester S e h e s t e d .  Kommandoet, der bestod af 2. Kompagni af 1 . 
Regiment samt 4. og 6 . Eskadron af 6 . Dragonregiment, overførtes over 
Salling Sund i Dagene 22.—24. og samledes i Viborg. Det skulde 
dække saa meget af Landet som muligt, hindre mindre, fjendtlige 
Streifkorpsers Frem rykning ved at true og forurolige Fjenden fra Nord 
og Nordvest og om muligt bibringe ham Tab. Retraiten skulde gaa til 
Salling Sund eller om fornødent til Oddesund eller Agersund. D. 26. 
Aften rykkede Kommandoet til Sinding, efter om Dagen at have holdt 
Silkeborg besat i et Par Timer, og naaede d. 27. Sneibjerg, hvorfra 
det agtede at bevæge sig i sydvestlig Retning mod Skjern. Da det 
imidlertid d. 28. af Divisionen underrettedes om, at Fjenden var i 
stærk Tilbagegang, og beordredes til at iagttage hans Bevægelser, gik 
det d. 29. til Brande og Nr. Snede, hvor det erfarede, at Fjenden 
stod i Veile med Forposter 1—IV2 Mil fra Byen*).

D. 30. gik 4. Eskadron med 2 Delinger Infanteri til Tøring og 
rekognoscerede mod Horsens, medens Streifkorpsets øvrige Styrke, 6 . 
Eskadron og 2 Delinger Infanteri, fra Brande rykkede til Nr. Kollemorten. 
Om Eftermiddagen fik sidstnævnte Kommando Melding om, at et fjendt
ligt Kommando paa c. 30 Heste var i Marche ad Chausseen mod 
Brande; der frembød sig en Leilighed til at kunne overrumple det, 
og dette Hverv overdroges Sekondlieutenant D ø c k e r  med 45 Dra
goner og 20 Mand Infanteri paa Vogne, Infanteristerne under Sekond
lieutenant V. C h r i s t e n s e n s  Kommando. Lieutenant D ø c k e r  rykkede 
saa skjult som muligt frem til Vemmelund Skov, lagde Infanteristerne 
og 13 Dragoner i Baghold tæt S. for Vemmelund og lod Resten angribe 
Fjenden i F ront og Flanke. Det fjendtlige Kommando udgjorde 38

*) Som tidligere omtalt, stod paa dette Tidspunkt III. Korps i Egnen om Aabenraa, 
og kun Dele af dette Korps (det kombinerede Gardeinfanteriregiment med Ka
valeri og Artilleri) vare efterladte i Egnen om Veile (se pag. 240).
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Mand af 4. Eskadron af Husarregimentet Nr. 8  under Lieutenant F ri
herre v. F i i r s t e n b e r g  og var, da Angrebet skete, naaet til Hjortsballe 
Kro, hvor det fodrede under Beskyttelse af udstillede Vedetter og Pa- 
trouiller. De fjendtlige Husarer fik netop Tid til at sidde op; i det paa
følgende Haandgemæng faldt 10 Mand af dem i Fangenskab, medens 
de øvrige sloge sig igjennem. Sekondlieutenant D ø c k e r  og 2 
Dragoner bleve saarede.

Om Aftenen tog Streifkorpset Kvarter i Nr. Snede og Vrads, d.
1. April i Tem og Salten, d. 3. i Egnen om Matrup.

Da General G a b l e n z  fik Underretning om Overfaldet ved 
Hjortsballe Kro samt Meddelelse om, at et Angreb paa Veile var nær- 
forestaaende, begav han sig Natten til d. 31. Marts til Veile og be
ordrede den ved Fredericia i Reserve staaende Brigade D o r m u s  
samt et Batteri af Korpsartillerireserven at rykke til Veile. Disse 
Tropper ankom d. 31. Marts dertil og underlagdes General Grev 
M u n s t e r .  Overgangene over Greis og Veile Aa indrettedes til For
svar, Sofielund forskandsedes o. s. v. Forposterne ved Veile fik 
en mere fremskudt Opstilling, saaledes at Kavaleriet om Dagen stod 
c. 1 Mil foran Byen, 3 Batailloner om Natten V2 - V 1 Mil foran Byen. 
Det ovennævnte Batteri af Korpsartillerireserven blev dog allerede d.
2. April trukket tilbage til Bramdrup N. for Kolding.

Ø s t r e  S t r e i f k o r p s ,  som d. 17. Marts var ankommet til Aarhus 
(se pag. 107), og som d. 18. opsnappede endel af Fjenden efterladte 
Naturalydelser i Skanderborg, modtog sidstnævnte Dags Aften endel 
Efterretninger, der tydede paa, at Fjenden vesterpaa bevægede sig mod 
Nord, hvorved Korpsets Retraite kunde blive truet. D. 19. tidlig 
Morgen gik derfor Korpset over Randers tilbage til Hobro, som det 
naaede om Eftermiddagen. De udsendte Kommandoer havde imidler
tid Intet set til Fjenden, og da nye Efterretninger endog meldte, at 
Fjenden fra Horsens trak sig mod Syd, besluttede Korpset atter at 
rykke frem. D. 20. fremsendtes Sekondlieutenant N i c k o l i n  med en 
Deling Infanteri til Randers, hvorfra en Sektion fremsendtes til 
Aarhus, medens Sekondlieutenant G j e r d i n g  med nogle faa Mand 
afgik over Sr. Onsild og Faulum til Viborg, hvorfra han den følgende 
Dag afgik til Randers, D. 22. afgik Sekondlieutenant N i c k o l i n  
med sin Deling og xk  Deling Kavaleri til Aarhus, medens Sekond
lieutenant G j e r d i n g  med et lignende Kommando sendtes frem over 
Galten og Haldum til Sabro og Framlev. Samtidigt echelonneredes 
Dele af østre Streifkorps frem i Egnen mellem Aarhus og Randers

Ø stre  S tre ifk o rp s ,
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D. 23. tog Korpset Kvarter i Kanders, men da det antoges, at Fjenden 
havde faaet Underretning om dets Nærhed og Kjendskab til dets 
spredte Opstilling, bleve de fremskudte Afdelinger trukne tilbage, 
men efterlode dog Patrouiller i Aarhus, Sabro o. fl. St. I  denne 
Stilling forblev Streifkorpset i de nærmeste Dage, satte sig i For
bindelse med vestre Streifkorps og lod patrouillere modSkanderborg, 
hvor fjendtlige Patrouiller bemærkedes.

D. 27. meldtes det, at Fjenden havde trukket sig tilbage til 
Veile, hvorfor Streifkorpset d. 28. gik til Aarhus med fremskudte, 
mindre Styrker ved Soelbjerg og Skanderborg. I  Aarhus erholdt det 
Ordre fra Divisionen til at gaa saa langt frem som muligt, at søge Oplys
ning om Fjendens Stilling og stræbe at gjøre ham saa megen Skade 
som muligt.

Saavel d. 29. som d. 30. udsendtes langt udgaaende Patrouiller, 
hvorved det den førstnævnte Dag kom til et Sammenstød med en 
fjendtlig Patrouille ved Horsene. Fjendens Forposter saas ved Ølsted,
S. V. for Horsens.

D. 31. gik Streifkorpset til Skanderborg, og d. 1. April stod det 
i Linien Nybro—Fuldbro—Skanderborg—Solbjerg med fremskudte, 
mindre Styrker i Eldrup og Herschendsgave. D. 2. April stilledes en 
Eskadron i Herschendsgave, hvorfra en stærk, staaende Patrouille 
fremsendtes til Serridslev. Over hele Linien patrouilleredes til 
Horsens og derudover. E t Rygte om en større, fjendtlig Fremrykning 
vesterude bevirkede vel, at de fremskudte Led d. 2. om Eftermid
dagen bleve trukne noget tilbage, men R ygtet viste sig falskt, og d.
3. April indtoges atter Stillingen fra Dagen forud.

Som tidligere berørt (se pag. 242), havde Overkommandoen allerede 
i Skrivelse af 18. paalagt Divisionen at rykke frem fra Mors og søge 
at naae den Del af Landet, som Fjenden havde besat. Denne 
Skrivelse blev først modtaget ved Divisionen d. 23. og paa et Tids
punkt, da den netop var bleven berøvet en stor Del af sit Infanteri. 
General H e g e r m a n n  forblev derfor foreløbig paa Mors. Han 
haabede, at Fjenden vilde formindske sine Stridskræfter i Jylland, 
eller at Divisionen i fornødent Fald maatte blive forstærket med 
Infanteri, saaledes at den i Forbindelse med Besætningen i Frede
ricia kunde overvælde den i Jylland staaende, fjendtlige Styrke.

Overkommandoen gjentog d. 23. sin Opfordring til Divisionen. 
Den maatte tillægge en Frem rykning saa meget større Betydning, 
som Beskydningen af Dybbølstillingen vedvarede, og som det syntes, 
at Fjenden her koncentrerede sin Styrke. Denne Skrivelse, der først

D iv is ionen  er- 
lio lder O rd re  t i l  

f r e m r y k n i n g  fra  
Mors.
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d. 28. kom Divisionen ihænde, besvaredes d. 29. med et Telegram, hvori 
en Fremrykning bebudedes til d. 31. Men ifølge en samme Dag afgaaet 
Skrivelse udsatte Divisionen efter en med Brigade- og Regiments
cheferne stedfunden Konference Fremrykningen til d. 8 . April, moti
veret ved, at der ved denne nye Frist formentlig kunde vindes be
tydeligt i Henseende til Afdelingernes Brugbarhed. — Fremrykningen 
forberedtes ved forskjellige Foranstaltninger, særlig vedrørende Istand
sættelse af de tidligere afbrudte Broer, Jernbanernes Benyttelse til 
Troppetransporter m. m.

Fjenden lagde ingen Hindringer i Yeien for en Frem ryk
ning. Divisionen erfarede, at han stod i Egnen Yeile—Fredericia 
—Kolding med en Styrke, der d. 1. April angaves til 3000 Mand 
Preussere i Yeile og Haraldskjær, c. 20,000 Mand Østerrigere paa 
begge Sider af Kolding—Yeile Chausseen, Kavaleriet vestligst ude.

Divisionen tilsigtede i Dagene 3 .-5 . at lade Tropperne gaa ovei 
Salling Sund og rykke frem til et Kantonnement N. for Gudenaa, hvoi 
Dispositioner skulde træffes til den videre Fremrykning, hvis Maal 
angaves at være det, at nærme sig Fjenden indtil en saadan Afstand, 
at de bagvedværende Afdelinger endnu kunde kantonnere nogenlunde 
sikkert, men dog nær nok til, naar Ledighed gaves, at virke i Fore
ning med de udsendte Streifkorpser.

Overkommandoen forespurgte, om Divisionen ønskede Jylland 
erklæret i Belejringstilstand, men Divisionen ansaa det ikke for nød
vendigt.

Divisionens Styrke d. 1. April var efter de skete Bortkomman
doer følgende:

1. Regiment.
1. Kavaleribrigade (3. og 5. Dr. Reg.).
2. Kavaleribrigade (Garde-Hus. Reg.’s 2. Halvreg. og 6 . Dr.

Reg.).
4. Divisions Artillerikommando: 5. og 7. Batteri.
3. Ingenieurkompagni.
Fra d. 3. formeredes 1. og 2. Kavaleribrigade som to selvstæn

dige Brigader saaledes:

1. Kavaleri
brigade.

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

4. D iv is ions  S ty rk e  
d. 1. A pril .

. 1. og 2. K av a le r i -  
b r ig a d e  fo rm eres  
som se lvs tæ nd ige  

B r ig ad e r .
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4. D iv is ions  Af- 
m a rc h e  f r a  M ors.

2 . Halvregiment Gardehusarer.
6 . Dragonregiment.

2. Kavaleri- 7  Batteri

brigade. 5. og 6 . Kompagni af 1 . Regiment,.
Resten af Ingenieurkompagniet.

Til Observation og Besættelse af Limfjordsovergangene efterlodes
8 . Kompagni af 1. R egim ent; det fordeltes med 1!i Kompagni ved 
Agersund og V2 Kompagni i Nykjøbing, hvorfra mindre Styrker af
gaves til Aalborg, Hals og Salling Sund*).

3.—10. Apr i l .

1. K a v a l e r i b r i g a d e  overførtes d. 3. April og marcherede til 
et Kantonnement om Skive, hvor der d. 4. holdtes Rast. D. 5. afgik 
Brigaden pr. Bane — idet dog Kavaleriet marcherede — til et Kantonne
ment i Høide med Viborg, og d. 6 . til Høibjerg—Hørup med Stabs
kvarter paa Avnsbjerg, hvor det til Thyholm afgivne Detachement (se 
pag. 106) efter Ordre meldte sig tilbage**).

2. K a v a l e r i b r i g a d e  begyndte Overførslen d. 5., men ugun
stigt Veirlig bevirkede’, at den først tilendebragtes d. 6 . Brigaden 
rykkede i Kantonnement i og om Skive.

Divisionens Stabskvarter toges i Skive. Fjenden sagdes at holde 
Veile og Kolding stærkt besatte; hans Patrouiller gik indtil Horsens.

Dragonregimenterne efterlode (henholdsvis i Sindbjerggaard, 
Frydsbrønd og Tødsø) hvert et Depot, til hvilket afgaves alt ube
redent eller ikke fuldt udrustet Mandskab, alle ikke fuldt udrustede 
eller mindre tjenstdygtige Heste m. m. Depoterne skulde, saasnart et 
Kommando paa 20—30 Heste kunde afgaa, dirigere dette til ved
kommende Brigade. Afdelingerne medførte kun det høist nødvendige 
Train.

D. 7. rykkede 1. Kavaleribrigade frem til et Kantonnement om 
Silkeborg (Stabskvarter Seiling) og fremskød Detachementer til Paarup, 
Tem og Ry til Besættelse af Linien Nørreaa—Salten Langsø—Emborg 
B ro—Ry Mølle, hvorfra atter Patrouiller fremsendtes. 2. Kavaleri-

*) 2 .  og 7. Konip. af 1. Regiment vare benholdsvis ved vestre og østre Strejfkorps.
**) Den af 11. Regiment efterladte Styrke (1 Underofficer og 20 Mand) forblev ved 

Oddesund indtil medio April, da den ifølge Overkommandoens Ordre afgik til sin 
Afdeling.
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brigade afgik pr. Bane til Langaa og rykkede derfra mod Syd til 
Egnen om Frijsenborg, hvor den tog Stilling paa venstre Fløi af J. 
Kavaleribrigade; Divisionen tog Stabskvarter paa Frijsenborg og lod 
Terrainet observere mod Syd.

D. 8 . rykkede 1. Kavaleribrigade frem til Besættelse af førnævnte 
Afsnit Nørreaa—Salten Langsø—Emborg Bro—Rye Mølle med Stabs
kvarter Silkeborg; 2. Kavaleribrigade med Stabskvarter Høver Kro be
satte Afsnittet Knndsø—Ravnsø—Sofiendal—Stiær—Snastrup V andmølle.

Divisionen tog Stabskvarter paa Kalby Gaard, hvor der oprettedes 
en Telegrafstation.

V e s t r e  S t r e i f k o r p s  stod, som tidligere anført, d. 3. i Egnen 
om Matnip. D. 4. stødte en over Tøring mod Vindelev udsendt 
Patrouille i sidstnævnte By paa en større, fjendtlig Patrouille. D. 5. 
gik derfor Korpset tilbage til Vinding; men da 1. Kavaleribrigade nu 
var disloceret i Nærheden af de Egne, hvor Korpset opererede, ansaa 
Divisionen det rettest, at Korpset inddroges, og gav det d. 9. Ordre 
derom.

Ø s t r e  S t r e i f k o r p s ,  der bragte i Erfaring, at Fjendens For
poster stode ved Veile, besatte d. 5. Horsens og Omegn med 3 
Delinger Infanteri og V« Eskadron; Kavaleripatrouiller fremsendtes til 
Ølsted. D. 6 . kom det til mindre Patrouillesammenstød S. for Horsens, 
og da Korpset erfarede, at Fjenden sendte stærke Patrouiller i nordvestlig 
og vestlig Retning, indtog det d. 7. en mere tilbagetrukken Stilling 
over Vrold, Skanderborg og Herschendsgave med fremskudte Styrker 
i Serridslev (hvorfra Horsens holdtes besat om Dagen), Gjedved og 
Egebjerg *).

D. 10. kom det til et mindre Sammenstød ved Horsens. Efterat 
der nemlig paa fjendtlig Side var indkommet Melding om, at Horsens 
var besat af danske Tropper, besluttedes det at forsøge at fordrive 
vore Tropper derfra. D. 10. gik det kombinerede preussiske Garde- 
infanteriregiment, 3 Eskadroner Gardehusarer og 2 Eskadroner af 
Husarregiment Nr. 8  samt 5. ridende Batteri af den westphalske 
Artilleribrigade Nr. 7 under Oberst F l i e s s  frem mod Horsens. 
Ligeoverfor denne Styrke trak vor fremskudte Kavalerifeltvagt 
i Thorsted sig tilbage til Horsens; Sønderbro afkastedes. Byens

*) Detailopstillingen var d. 9.: i Vrold 1 Deling Infanteri, i Skanderborg ,/a Eska
dron, i Herschendsgave ’/a Eskadron. Fremskudt var 1 Eskadron til Egebjerg— 
Horsens, 3 Delinger Infanteri til følgende Steder: 1 Deling i Horsens—Bygholm,
1 Deling i Hansted og Lund, '/* Deling i Serridslev, * 1 h  Deling i Gjedved. — 
2. Kavaleribrigade dannede Repli for Korpset.

33
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sydlige Del holdtes besat af 1 Deling Infanteri, som efter en kort 
Skydefægtning trak sig tilligemed det fremskudte Kavaleri mod 
Serridslev og videre over Tvingstrup mod Hovedgaard. Samtidigt 
maatte den i Hansted staaende Infanterideling, der var rykket 
frem for at optage Kampen, trække sig tilbage; Delingen gik over 
Lille Hanstedaa og videre mod Hovedgaard. Fjenden forfulgte til 
Aas og udskrev i Horsens Rekvisitioner. Fjendens Tab var 3 døde 
og 6  saarede Menige. Yort Tab var 1 død, 1 fangen og 1 saaret 
Menig.

Henad Aften indtog Korpset en Stilling over Gj edved og Tving
strup med fremskudte Patrouiller til Horsens.

General H e g e r m a n n s  Opfattelse af Situationen paa dette 
Tidspunkt var, at den preussiske Armees Hovedstyrke stod foran 
Dybbølstillingen, det østerrigske Armeekorps foran Fredericia; i 
Jylland var der som Dækning for sidstnævnte kun efterladt 4 
Kavaleriregimenter med 1 Batteri og muligen nogle tusind Mand 
Infanteri, der havde besat Veile og Egnen Nord derfor.

At Dybbølstillingen kun i en meget begrændset Tid kunde 
modstaa det imod den førte overvældende Angreb, var utvivlsomt; 
men Generalen antog det for sandsynligt, at den kunde degageres 
ved en i Jylland udført heldig Kamp mod Beleiringshæren foran 
Fredericia. Han tænkte sig, at 4. Division, naar den var bleven 
forøget med den fornødne Infanteristyrke, maatte i Forbindelse med 
Garnisonen i Fredericia kunne tilintetgjøre den fjendtlige Hærstyrke 
i Jylland, hvorpaa man med forenede Kræfter kunde trænge ind i 
Slesvig til Undsætning for vor paa Als og i Sundeved staaende Styrke.

D. 10. Aprilsendte Generalen sin Souschef, Kapitain af Generalstaben 
T h o m s e n ,  fra Divisionens Hovedkvarter Kalby Gaard til Fredericia 
for at foreslaa General L u n  d i n g  i Forbindelse med Divisionen at 
søge at kaste Fjenden ud af Jylland og derefter at foretage et Angreb 
i Ryggen paa hans foran Dybbølstillingen staaende Styrke. I  en 
af Kapitainen overbragt Skrivelse*) erkjendte General H e g e r m a n n ,  
at hans Plan var dristig, særlig naar hensaas til Fjendens overlegne 
Styrke og hans Hærs gode Beskaffenhed; men som Situationen var — 
Dybbølstillingen stærkt truet, en Katastrofe maaske nær forestaaende, 
medens Fredericia var mindre trængt og formentlig raadede over 14

*) Se Bilag 31: Skrivelse af 10. April fra Generallieutenant Hegermann-Lindencrone 
til Generallieutenant Lunding.
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Batailloner — maatte en dristig Handling forsøges. Greneral H eg e r
m an  n mente, at Jivis han kunde raade over mindst 3 Infanteriregi
menter, vilde han med denne Styrke tilligemed sit Kavaleri, der 
skulde trænge frem Syd om Veile, samt endelig med Garnisonen i 
Fredericia, der skulde foretage et kraftigt Udfald, kunne kaste den i 
og om Veile staaende Styrke, der ansloges til 8 —10,000 Mand. Vilde 
General L u n  d i n g  afse de til Foretagendets Udførelse nødvendige 2 
Infanteriregimenter, og samstemmede Generalen i Ønskeligheden af, 
at Forsøget burde voves, mente General H e g e r m a n n  at kunne an
gribe Veilestillingen fire Døgn efter dette Infanteris Ankomst til 
Aarhus.

General L u n  d i n g  saae sig imidlertid efter den netop befalede 
Reduktion af Garnisonen ikke i Stand til at afgive de 2 Infanteri
regimenter til 4. Division eller til overhovedet at deltage i nogen fælles 
Aktion med denne. Derimod foreslog Generalen et andet Foretagende, 
nemlig at General H e g e r m a n n  med hele sit Korps skulde gaa 
udenom Østerrigerne ind i Slesvig og søge at bryde igjennem til 
Dybbøl. Generalen udviklede dette nærmere i en Skrivelse af 18. 
April, hvori det hed:

„Hvorvel jeg saaledes ikke kan optræde som Deltager i de fore- 
staaende Expeditioner af 4. Division, skal jeg tillade mig for 
Deres Excellence med faa Ord at udtale min Opfattelse af den øie- 
blikkelige Situation. — De foran Fæstningen liggende Østerrigere vise 
paa forskjellige Maader tydeligt nok, at de, i det Mindste indtil videre, 
ikke ønske noget Sammenstød, og det er derfor min Anskuelse, at 
man under nærværende Forhold saa vidt muligt bør undgaa at berøre 
dem for med desto større K raft at ramme deres Allierede, Freusserne, 
der N. for Kongeaaen, Fæstningens nærmeste Environ undtagen, 
synes at være blandede med Østerrigerne, men S. for Kongeaaen 
træffes sikkert og træffes saaledes, at store Resultater tør forventes. 
Med Deres Excellence er jeg enig i, at Fædrelandets største In ter
esser staa paa Spil ved Dybbøl; en Lettelse, om ogsaa kun en kort
varig Lettelse for vore tappre, der kæmpende Vaabenbrødre turde 
høre til de betydningsfuldeste Resultater af et Foretagende, der saa 
ganske egner sig for det Vaaben, Deres Excellence har helliget Dem, 
og hvis Repræsentant De er, et Foretagende, som ikke vil undlade at 
kaste en Giands paa Deres Excellences Navn, som sikkert i høieste 
Grad vilde være vor allernaadigste Konge, til hvis ophøiede Person 
Deres Excellence er knyttet, kjær og velkommen.

G en e ra l  r u n d i n g s  
S v a r  p a a  F o r 
s lag e t  herom .
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G e n e ra l  l l e g e r -  
inann  p a a tæ n k e r  

en ofiensiv B e 
væ gelse  g jennem  

de t  v es t l ig e  
Slesvig.

Maatte Deres Excellence ville skænke de Bemærkninger, som 
jeg har tilladt mig at fremsætte, nogen Opmærksomhed, skal det være 
mig kjært at yde den Bistand, jeg med de ringe Midler, som staa til 
min Disposition, formaar, saasom til Dækning eller Transport af, hvad 
De muligvis maatte ville lade tilbage.u

General H e g e r m a n n  optog Tanken og fattede den Plan at 
sende en større Del af sin Styrke i al Stilhed Vest om Østerrigerne 
ved Veile og Kolding for ved en Fremrykning gjennem det vestlige 
Slesvig at tvinge Fjenden til at bortsende endel af Angrebsstyrken 
foran Dybbøl. E t saadant Foretagende, der muligen satte en Del af 
den Generalen underlagte Styrke paa Spil, skjønnedes det dog ikke 
rigtigt at iværksætte, medmindre Armeens Overkommando ansaa det 
som gavnligt og muligen vilde sætte et Udfald fra Dybbølstillingen i 
Forbindelse hermed. Generalen afsendte derfor den samme Officer, 
som var bleven sendt til Fredericia, til Als for af General G e r l a c h  
at erfare hans Plan og foreslaa at lade Divisionens Hovedstyrke rykke 
rask ned i Slesvig for at gaa Fjenden i Byggen den Dag, paa 
hvilken Generalen vilde angribe. Den til Als afsendte Officer ankom 
imidlertid først d. 18. April om Natten til Armeens Hovedkvarter, og 
de paa denne Dag forefaldne Begivenheder umuliggjorde den paa
tænkte Expedition.

B. Begivenhederne i Sundeved og paa Als*).
I. Fra 18. Marts—1. April.

Den fra d. 17. Marts nødvendig bievne, stærke Besættelse af Dyb- 
bølstillingen var en stor Ulempe, da det maatte befrygtes, at Bro- 
agerbatteriernes Ild  vilde forvolde os et dagligt, betydeligt Tab. Det 
gjaldt derfor om at lede denne Ild hen paa et Punkt, hvor den gjorde 
os mindst mulig Skade. Til et saadant Punkt valgtes Skandse II, 
dels fordi Fjenden allerede syntes at have valgt den til Maal, dels 
fordi flere af dens Piecer bare paa Broagerland og endelig fordi Skandsens 
Beliggenhed paa Skraaningen ned imod Vemmingbund formindskede

* ) S e  K a a r t  o v e r  D y b b ø ls t i l l in g e n  i  1 :  6 0 0 0  s a m t o v e r * S u n d e v e d  i 1 :  2 5 ,0 0 0 .
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Virkningen af de ricochetterende Granatstumper. Skandsekomman- 
døren, Sekondlieutenant af Bornholms Milice A n e  k e r  (fra d. 20. 
skiftevis Sekondlieutenant A n e k e r  og Sekondlieutenant af Artilleriets 
Krigsreserve Ca s t e n  sk j o l d) ,  fik Ordre til at skyde livligt, naar 
Batterierne paa Broagerland rettede deres Ild mod andre Punkter i 
Stillingen end hans Skandse, og dens Bestykning forøgedes med endel 
i Nætterne til d. 18. og 21. Marts ind transporteret riflet Skyts. De 
øvrige Skandser paa venstre Fløi anbefaledes det kun i Nødsfald at 
rette deres Ild mod Fronten; i modsat Fald vilde, hvad Erfaringen 
bekræftede, Batterierne paa Broagerland ikke lade sig afholde fra at 
rette deres Ild mod disse Skandser for at tvinge dem til Tavshed.

Det formodedes, at Fjenden vilde forberede sit Stormangreb ved 
at beskyde Skandserne i nogen Tid dels fra Broagerbatterierne, dels 
fra Feltartilleri i Fronten. For at denne Beskydning ikke skulde 
medføre Demontering af for mange Kanoner i Skandserne, maatte 
Traverserne gjøres høiere og længere, nye maatte bygges og Kanonerne 
fra høi Affutage bringes i lav, saafremt ikke netop Terrainets Form 
eller særlige Omstændigheder paabøde en større Sideretningsfrihed. 
Disse forskjellige Arbeider, der kun kunde udføres om Natten, strakte 
sig over en lang Periode.

Der var en Mulighed for, at Fjenden vilde anlægge Batterier 
paa Avnbjerg og Terrainet mellem dette Punkt og Ragebøl for at 
overvælde Skandserne med en frontal Ild. Disse kunde vel besvare 
den med deres glatløbede Piecer; men det vilde dog være heldigere 
at have riflede Kanoner til Anvendelse mod de lave, forsænkede 
Batterier. Af denne Grund fik Skandse VIII, der særdeles godt 
egnede sig til at optage Kampen med de frontale Batterier, efter- 
haanden en forandret Bestykning, idet den i Stedet for glatløbede er
holdt endel riflede P iecer; ogsaa Skandse VI erholdt nogle riflede Piecer.

At Fjenden vilde indlede en regelmæssig Beleiring, forekom at 
være en mindre sandsynlig Eventualitet.

Fra d. 17. Aften indtil d. 20. Aften førte General du  P l a t ,  fra 
d. 20. Aften indtil d. 23. Aften General V o g t  Kommandoen i Sunde
ved *).

*) Turnus for Stillingens Besættelse i Perioden fra 17. Marts Aften—1. April Aften 
se Bilag 32.

j
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18. M a r t s .

Natten til d. 18. forløb roligt og benyttedes af os til Arbeide. 
En af 4. Batteris 12 Pd.’s riflede Kanoner opstilledes i II, og den 12 
Pd.’s K. K., som den remplacerede, indtransporteredes til Sønderborg 
for at holdes i Reserve.

Broagerbatterierne gjorde 232 Skud*), om Dagen hovedsagelig 
rettede mod II, som besvarede Ilden med 35 Skud fra de 3 12 Pd.’s 
riflede Kanoner og med 4 Skud med den 84 Pd.’s Granatkanon I. 
Skandse I og IV samt Kjærvigbatteriet beskøde leilighedsvis fjendt
lige Arbeider og Kolonner.

Era Kl. 5lA>— 8 V2 Eftermiddag afsluttedes Yaabenhvile for at 
Ambulancerne kunde afsøge Valpladsen fra Gaarsdagen.

Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Menig af A r
tilleriet.

19. M a r t s .

B a t t e r i  N r. 4 
bygges ]>aa B ro -  

ag  r ian d .

Natten til d. 19. blev den Skade, der var anrettet paa Bryst
værn og Traverser i Skandse II  fuldstændig udbedret. I  hver af 
Skandserne VI og V III blev en 24 Pd.’s Kuglekanon borttaget for at 
give Plads for en Travers, hvorved de resterende Piecer bedre dæk- 
kedes mod den enfilerende Ild fra Broagerland. Til V III udtrans
porteredes 2 riflede 12 Pd.’s og 1 riflet 4 Pd.’s Kanon, der rempla
cerede 3 24 Pd.’s Kuglekanoner, som den følgende Nat indtranspor
teredes ; om Dagen udtransporteredes yderligere 1 riflet 12 Pd.’s 
Kanon til denne Skandse. Til II  udtransporteredes 2 24 Pd.’s Lavet
hjul, der om Dagen vare bievne ituskudte. I  næsten alle Skandser 
arbeidedes der paa at fylde Jord  paa Blokhusene, og i Skandse IV 
blev der begyndt paa at forlænge og forhøie Traverserne.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e ,  hvor man havde erfaret, at der var an
lagt en Barakkeleir bag Skandserne, byggedes til bedre Bekastning af 
Terrainet bag Skandserne et fjerde Batteri paa Broagerland paa høire 
Fløi af de hidtil havte 3. Dette nye Batteri, Nr. 4, fik 2 riflede 12 
Pd.’s Kanoner fra Strandbatteriet ved Egernsund, der saaledes nu var 
helt rømmet (se pag. 162 Anm.).

Broagerbatterierne gjorde 172 Skud i 2 Repriser, om Formid
dagen hovedsagelig rettede mod II, om Eftermiddagen tillige mod 
Terrainet bag Skandserne, særlig mod Tropperne paa Chausseen i Af-

*) Det daglig opgivne Skudantal gjælder Døgnet og regnes fra Aften til Aften.
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løsningstiden. Ilden besvaredes fra II  med 41 Skud fra de riflede 
Kanoner og 18 Skud fra den 84 Pd.’s Granatkanon I. Skandsen led 
meget. En 84 Pd.’s Granatkanon II  blev truffet paa Forstykket og 
gjort ubrugelig; Rappert og Bridsk beskadigedes paa en 12 Pd.’s 
Kuglekanon, Hjul og Opsats paa en 12 Pd.’s riflet; Affutagen til den 
84 Pd.’s G. K. I blev truffet og fik nogle mindre Beskadigelser.

Tabet af Personel paa denne Dag var ved Infanteriet 2 døde 
Officerer (af 10. Beg.), ved Artilleriet 1 død og 1 saaret Menig.

20. Mar t s .

Natten til d. 20. istandsattes Skaden i II  paa Brystværn og 
Traverser. Som Reparationsmateriale anvendtes fremtidig Sandsække 
i stoit Antal. Den om Dagen demonterede 84 Pd.’s G. K. I I  trans
porteredes hen bag Blokhuset, og en af de 12 Pd.’s K. K., der var 
bestemt til at beskyde det bagved liggende Terrain, blev i dens Sted 
sat op paa den høie Bænk. To 24 Pd.’s Lavethjul udtransporteredes 
til Skandsen. I de andre Skandser arbeidedes med Jordopfyldning 
paa Blokhusene og Udvidelse af Traverserne.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  byggedes mellem Dybbøllund og Avn- 
bjerg et Batteri, Nr. 5, der armeredes med 4 riflede 12. Pd.’s Kanoner. 
Det skulde søge at bringe I til Tavshed, men dog ogsaa virke mod 
vore Skibe.

En til vor Overkommando indløben Meddelelse om, at der om 
Morgenen forestod et Stormangreb, bevirkede, at 2. og 3. Brigade fik 
Ordre til Kl. 8  Formiddag at staa tæt N. for Sønderborg, Livgarden 
til Fods Kl. 9 i Sønderborg, 2. og 11. Batteri Kl. 6  Formiddag hen
holdsvis ved Augustenborg og Sønderborg Ladegaard.

Dagen forløb dog rofigt. Batterierne paa Broagerland gjorde 344 
Skud, hovedsagelig rettede mod I og II, enkelte mod Terrainet bag 
Skandserne. II  besvarede Ilden med ialt 160 Skud fra de 3 riflede 
Metalkanoner og den 84 Pd.’s G. K. I. Kl. 93/é Formiddag aabnede det 
ovennævnte fjendtlige Batteri Nr. 5 ved Avnbjerg Ilden m o d i  ogI I ;  
men dets Ild besvaredes saa livligt fra Skandserne, at Fjenden atter 
tog Skytset ud af Batteriet.

Den fjendtlige Ild foraarsagede ikke ubetydelig Skade paa I  og 
I I ; Brystværn og Traverser vare stærkt sammenskudte, Broerne endel 
beskadigede, især ved I, og denne Skandse maatte under den heftige 
Krydsild nogen Tid forlades af Besætningen. I I I  blev Rappert med

A n læ g  a f  Belei- 
r i n g s b a t t e r i  Nr. 5.
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Slæde til en 84 Pd.’s Gr. K. I  beskadiget, saa at Kanonen ikke kunde 
betjenes; en 84 Pd.’s G. K. II  blev gjort ubrugelig.

Tabet af Personel paa denne Dag var: ved Infanteriet 6  døde 
og 14 saarede Menige, ved Artilleriet 2 saarede Officerer, 1 saaret 
Underofficer, 2 døde og 1 saaret Menig.

Oberstlieutenant H a x t h a u s e n  fungerede fra denne Dag som 
Kommandant for Skandserne; den høistkommanderende Ingenieur- 
officer blev Kommandant i Brohovederne.

21. Ma r t s .

Natten til d. 21. blev den d. 20. foraarsagede Skade paa II  ud
bedret og Broerne satte i brugbar Stand; til Istandsættelse blev der 
alene denne Nat forbrugt 1000 Sandsække. I  de øvrige Skandser arbei- 
dedes med Jordopfyldning paa Blokhusene, i IV, VI og V III paa nye 
Traverser samt paa at gjøre de ældre længere og mere solide. Den 
om Dagen i Skandse TI ødelagte 84 Pd.’s G. K. I I  nedgravedes i 
Skandsens Terreplein. Til II  udtransporteredes en 4 Pd.’s riflet Je rn 
kanon, til VI 2 12 Pd.’s riflede Metalkanoner i Erstatning for de 2 
84 Pd.’s G. K. II, der stode hver paa sin Side af Krudtmagasinerne 
1 —2 , og som nu indtransporteredes. Til V III udtransporteredes en 
riflet 4 Pd.’s Kanon.

Broagerbatterierne gjorde 107 Skud, om Dagen rettede dels mod 
II, dels mod IV.

Paa denne Dag havdes intet Tab af Personel.

2 2 . M a r t s .

Natten til d. 22. foretoges endel Omflytninger af Skyts i II  og i IV. 
I II  blev den 84 Pd.’s G. K. I, hvis Affutage var ødelagt, væltet saa- 
ledes, at Kanonen rullede ned i et i Forveien gravet H u l ; en 12 Pd.’s riflet 
K anon stilledes paa B ridsk; en 84 Pd.’s G. K. II  i Beleiringslavet blev ud
transporteret til Skandsen og stillet paa Bænk. I IV  bleve den 24 Pd.’s G. 
K. og den 84 Pd.’s G. K. II, der stode i Skandsens sydvestlige Hjørne, an
bragte i lav Affutage, og Skydeskaar indskaarne mod Avnbjerg. I VI 
ble ve de to 24 Pd.’s K. K., der stode hver paa sin Side af Krudtmagasinerne 
Nr. 3 og 4 , indtransporterede, og i deres Sted opstilledes de to 84 
Pd.’s G. K. II, der stode hver paa sin Side af de to 12 Pd.’s riflede 
Metalkanoner; paa de ledigblevne Pladser anlagdes der to Traverser. 
I  V III var Bestykningen ved de til Skandsen efterhaanden udtrans
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porterede 3 Stkr. 12 Pd.’s riflede Metalkanoner og 2 Stkr. 4 Pd.’s riflede 
Jernkanoner betydelig forandret. I  deres Sted indtransporteredes 6  

Stkr. 24 Pd.’s K. K., og paa den ledige Plads anlagdes en Travers.
Oberstlieutenant H a x t h a u s e n  sygmeldtes, hvorfor Major de 

J o n q u i é r e s  fra denne Dag overtog Artillerikommandoen i Dybbøl- 
stillingen. Major W. K a u f f m a n n  fik Kommandoen over Batterierne 
langs Als Sund ved Siden af sin Kommando over 4. Batteri.

Broagerbatterierne gjorde 127 Skud, om Formiddagen hoved
sagelig rettede mod II, om Eftermiddagen tillige mod Terrainet om 
VII. Ilden besvaredes fra I I  med 50 Skud fra de 12 Pd.’s riflede og 
24 Skud fra de 4 Pd.’s riflede Kanoner. Virkningen af den fjendtlige 
Ild var noget mindre end de foregaaende Dage; Skaden udbedredes 
om Natten.

Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Menig af Artille
riet.

Om Aftenen besøgte H s. M a j e s t æ t  K o n g e n  Stillingen. Hs. 
Majestæt, ledsaget af Krigsminister L u n d b y  e, Oberstlieutenant Da h l ,  
Hofmarskal L ø v e n s k i o l d  m. Fl., ankom om Eftermiddagen over 
Høruphav til Sønderborg, kjørte til Dybbøl Mølle og begav sig der
fra tilfods til Skandserne. Da Kongen, til hvem den kommande
rende General havde sluttet sig, Kl. 7 ^ 2  Aften ankom til Stillingen, 
meldte Oberst H. K a u f f m a n n ,  hvis Brigade (*2 .) havde Besættelsen 
af Stillingens venstre Fløi, sig til Allerb øistsamme og førte Kongen 
efter dennes Ønske først til IV og dernæst til II. I sidstnævnte 
Skandse forblev Kongen i længere Tid. I  Skandsen gik Arbeidet sin 
vante G ang; Nogle vare beskjæftigede med at udbedre Brystværnet, 
Andre dækkede Blokhuset og Magasinet med Jord, atter Andre fyldte 
Sandsække o. s. v. Kongen besaa Materiellet og Jordarbeiderne og 
talte med flere af Soldaterne. Den i Skandsen kommanderende In 
fanteriofficer vilde henlede Hs. Majestæts Opmærksomhed paa de 
Steder i Skandsen, hvor der paa Udkigspostens Avertissement maatte 
søges Dækning mod Broagerilden, men Kongen vilde Intet høre derom. 
Under Opholdet i Skandserne faldt ingen Granater i dem, men paa 
Hjemtouren fra II op imod Dybbøl Mølle gik to af de 24 Pd.’s 
Granater tæt henover Kongen og hans Følge. H s. M a j e s t æ t  begav 
sig fremdeles ad Aabenraa Veien ud til flere af Skandserne paa høire 
Fløi. Der hørtes Hurraraab i Dybbøl By, og Tappenstreg blev slaaet 
i Anledning af Kongen af Preussens Fødselsdag; derimod udeblev 
det Angreb paa Stillingen, hvormed Dagen ifølge de til Overkomman
doen indløbne Efterretninger forventedes feiret.

34

H s. M a jes tæ t  
K o n g en  besø g er  
D y b b ø ls  t i l l ingen .
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H s. M a j e s t æ t  forblev d. 23. paa Als og afreiste derfra til 
Fredericia og Mors, som tidligere angivet.

Som ligeledes omtalt, afgik 7. Regiment paa denne Dag til Frede
ricia. Styrken i Sundeved og paa Als var saaledes fra d. 23. følgende: 
Hovedkvarteret.

Armeens Artilleri:
Reserveartilleriet: 1., 4., 11. og 13. Batteri (1 Batt. afgivet til 

Mels Detachementet, 4. og 13. Batt. til Dybbølstillingen). 
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen.
3., 4. og 6 . Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

lngenieurkommandoen ved den aktive Armee:
1. og 5. Ingenieurkompagni, Brokompagniet, Ingenieurparken.

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

4. Dragonregiments 2. Halvregiment.
1. Divisions Artillerikommando:

2. og 10. Batteri.
2. Division:

Livgarden til Fods.
4. Brigade (4. 6 . og 12. Reg.); sidstnævnte Regiment var af

givet til Bevogtning af Kjær Halvø.
5. Brigade (8 . og 15. Reg ).
6 . do. (5. og 10. Reg.).
2. Divisions Kavalerikommando:

Garde-Husarregimentets 1. Halvregiment.
2. Divisions Artillerikommando:

8 . og 9. Batteri (sidstnævnte afgivet til Forsvaret af Als 
Sund).

3. Kavaleribrigades Stab; Mels Detachementet.
Da Traverserne dels gjordes større, dels forøgedes i Antal, var 

•efterhaanden Ild linien bleven betydeligt formindsket. Det bestemtes 
derfor paa denne Dag, at der for Fremtiden til Besætning i Skandse 
I  kun skulde afgives V* Kompagni, til I I  '6U Kompagni og til I I I  og 
Y henholdsvis 50 og 30 Mand.

S ty rk e  ) i S u n d e 
ved or p aa  Als 

d. 23. M ar ts .

SkandserB og 
L ø b e g ra v e s  frem 
t id ig e  B e sæ tte lse .
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Bataillonerne skulde saavidt muligt holdes samlede, og bag Løbe
gravene altid holdes en passende Styrke i Reserve. Saasnart en 
Skandse og en Del af Løbegravene udsattes for regelmæssig Beskydning, 
skulde Besætningen om Dagen trækkes tilbage til et nærliggende dækket 
Sted, kun efterladende nogle Poster til Avertering. Om Natten skulde 
derimod Løbegravene være fuldt besatte og Skandsebesætningen i 
Skandserne. Besætningen skulde være behjælpelig med Arbeiders Ud
førelse undtagen i l  og I I ,  hvor særligt Arbeidsmandskab maatte 
anvendes, og en Del af Skandsebesætningen derfor midlertidigt kunde 
trækkes tilbage.

I  Skandserne skulde altid bestemt Mandskab være inddelt til 
Broernes Inddragelse. Var hele Infanteri- og Artilleribesætningen i 
en Skandse, skulde Broen inddrages om Natten, medmindre dens Be
nyttelse var nødvendig af Hensyn til Arbeiderne; i saa Fald skulde 
den først inddrages, naar Angreb fandt Sted.

Af de i forreste Linie staaende 4 Regimenter stode herefter*): 
4**) Kompagnier paa Forpost,

20 do. i Skandser og Løbegrave,
8  do. som Reserve for Løbegravenes Besætning.

Afløsning foretoges, naar Mørket faldt paa; Afløsningstiden be
stemtes af Divisionerne.

23. Ma r t s .

Natten til d. 28. gjorde Broagerbatterierne 10 Skud mod Stil
lingen; Jordarbeiderne i Skandserne fortsattes. I  IV bleve de to 84 
Pd.’s G. K. II  stillede i lav Affutage; iX  paabegyndtes en ny Travers. 
I Indskæringen imellem II  og III  blev Bygningen af et Krudtmagasin 
for 13. Batteris Piecer fremmet saa vidt, at Ammunitionen kunde bringes 
derind og Ammunitionsvognene saaledes bortkjøres.

Broagerbatterierne gjorde 176 Skud, hovedsagelig rettede mod II, 
dog for en Del ogsaa mod IV. I I  besvarede Uden med 126 Skud fra 
de 3 12 Pd.’s riflede Kanoner og 56 Skud fra den 4 Pd.’s riflede Kanon. 
F ra IV, V og VHI gjordes nogle Skud dels mod fjendtlige Arbeider, 
dels mod Tropper i Fronten. I  I I  led Indgangen til Skandsen,

*) Se omstaaende Skizze over Dybbølstillingens Besættelse i Henbold til Ordre af 
22. Marts.

**) Om Dagen ikkun 2 Kompagnier, se pag. 184.
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Brystværn og Traverser endel; Palisaderingen og Barriereporten samt 
Broen beskadigedes. Nogle Lavet- og Rapperthjul ødelagdes.

Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Militærarbeider.

F ra d. 23. Aften til d. 26. Aften førte Greneral d u ‘PI  a t ,  fra d. 
26. til d. 29. Aften General V o g t ,  fra d. 29. til d. 1. April Aften 
General du  P l a t  Kommandoen i Sundeved.

24. Mar t s .

Natten til d. 24. forløb roligt. Jordarbeidet i Skandserne fort
sattes.

Broagerbatterierne gjorde kun 62 Skud, om Dagen hovedsage
lig rettede mod II, dog enkelte mod YI og V III. I I  besvarede Ilden 
med 11 Skud fra de 12 Pd.’s riflede og 5 Skud fra den 4 Pd.’s riflede 
Kanon.

Tabet af Personel paa denne Dag var 3 døde og 1 saaret Menig 
af Infanteriet, 2 saarede Menige af Artilleriet.

25. Mar t s .

Natten til d. 25. forløb roligt, ihvorvel de om Aftenen ind
komne Meldinger udsagde, at stærke Troppemasser vare i Frem ryk
ning mod Ragebøl. Kun foran VI og V III fandt mellem 12 og 1 Nat 
heftig Geværild Sted, foranlediget ved et Patrouillesammenstød. Natten 
var taaget, og Jordarbeiderne fremmedes derfor mindre. I  V III an
lagdes en Travers, af hvilken Grund en 4 Pd.’s riflet Jernkanon fore
løbig stilledes bag Blokhuset og Natten til d. 28. flyttedes til II. 
Lynetterne i den tilbagetrukne Linie monteredes, a og b hver med 
3, c med 2 24 Pd.’s G. K.

Om Morgenen var Taagen endnu stærk; Dagstillingen indtoges 
først Kl. 9. F ra Broagerland gjordes 126 Skud, hovedsagelig rettede 
mod VI, kun enkelte mod II. Skandse I I  besvarede Ilden med 22 
Skud fra de 12 Pd.’s riflede og 11 Skud fra den 4 Pd.’s riflede Kanon. 
Den fjendtlige Ild anrettede megen Skade i V I; Blokhuset fik flere 
Bjælker gjennemskudte, og Blenderingen foran Døren til et af K rudt
magasinerne blev truffet af 2 Granater, der gik helt igjennem og sloge 
Døren ind ; en 12 Pd.’s K. K. blev slaaet over, to 12 Pd.’s Affutager 
bleve ituskudte og en 24 Pd.’s K. K .’s Affutage, Hjul og Axel ødelagdes.



269

Surløkkebattriet beskød fjendtlige Arbeider ved Ragebøl med 12 
Pd.’s riflede Kanoner.

Tabet af Personel paa denne Dag var:
af Infanteriet 3 saarede Menige, af Artilleriet 1 død Menig.

26. M a r t s .

Natten til d. 26. blev den ødelagte Blendering foran K rudt
magasinsdøren i YI repareret. I  I I  gjordes Brystværnet tilvenstre af 
den 84 Pd.’s G. K. II  tykkere for bedre at dække Kanonen mod Ild 
fra Broagerland; den skulde fremtidigt kun skyde frontalt gjennem 
Skydeskaar mod Avnbjerg. I  IY blev Brystværnet tilhøire af den 24 
Pd.’s G. K., der viste mod Broagerland, bygget ind, saa at der 
fremkom en Travers mod Avnbjerg; Kanonbænken bortgravedes, og 
et Skydeskaar blev dannet. Der anlagdes desuden en Travers til 
Dækning af de to 24 Pd.’s G. K., der stode i Skandsens nordøstlige 
Hjørne, imod Skud fra Broagerland. Til YI blev der udbragt nye 
Rapperter og Lavetter til de den foregaaende Dag demonterede 3 K anoner; 
derimod blev den ødelagte Kanon ikke erstattet, da der paa Grund af 
de Arbeider, som besluttedes udførte i Skandsen, ikke blev Plads 
til den. Bænken i det sydøstlige Hjørne blev nemlig sænket, og der 
dannedes Skydeskaar for en 12 Pd.’s K. K. i Struben og for to 12 
Pd.’s K. K. til Flankering af Y. I  Y III bortgravedes Kanonbænken 
for en 12 Pd.’s G. K., og desuden byggedes en Travers, hvor den 
ene 4 Pd.’s riflede Kanon stod, medens denne sidste stilledes i Reserve. 
I IX  blev Bænken i det nordøstlige Hjørne bortgravet; til Bekast- 
ning af Ragebøl og Omegn stilledes en 84 Pd.’s Morter paa den 
fremkomne, forsænkede Standplads.

Broagerbatterierne gjorde 311 Skud, om Dagen hovedsagelig 
rettede mod II, der skød livligt for at trække Fjendens Ild paa sig. 
Skandsen led endel ved Ilden. Blokhuset var ved at falde sammen, 
og der. gik 2 Gange Ild i det. Brystværn og Traverser bleve stærkt 
ødelagte, og da Skydeskaarene til de riflede Kanoner vare haardt med
tagne, maatte Ilden i nogen Tid sagtnes for ikke for meget at udsætte 
Betjeningsmandskabet. Skandsen besvarede Ilden med 112 Skud 
fra de 12 Pd.’s riflede og 22 Skud fra den 4 Pd.’s riflede K anon ; 
desuden gjordes 2 Skud med den 84 Pd.’s G. K. II  mod fjendtlige Ar
beider i Retning af Avnbjerg. Fra Y III gjordes 22 Skud mod fjendt
lige Arbeider 0. for Dybbøl Kirke. Skaden paa Artillerimateriellet 
var mindre.
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Tabet af Personel paa denne Dag var: 
af Infanteriet 3 saarede Menige. Af 10. Regiment deserterede 3 Menige.

27. M a r t s .

Natten til d. 27. paabegyndtes nye Traverser næsten i alle 
Skandserne til Dækning saavel af Besætning som af Materiel mod 
den fjendtlige Krydsild. Udførelsen af forskjellige nødvendige Repa- 
rationsarbeider samt Mangel paa Arbeidskraft bevirkede dog, at disse 
Anlæg saavel i I I  som i V III trak i Langdrag. Derimod blev II i 
Løbet af Natten saa meget udbedret, at Skydningen atter kunde be
gynde næste Dag. 3 24 Pd.’s Morterer fra I I  flyttedes til III. De til 
dem anlagte Bridsker i Terrepleinet bag den Travers, der gik ud fra 
Midten af IPs vestlige Face, vare nemlig lidt efter lidt bievne øde
lagte, og Terrepleinet saa ujevnt, at man ingen Virkning kunde vente 
sig af at anvende Morterer paa dette Sted. I  V blev den til venstre 
staaende 24 Pd.’s G. K. givet lav Opstilling.

F ra V III gjordes 12 Skud med en 12 Pd.’s riflet Kanon for at 
forstyrre fjendtlige Arbeider mellem Dybbøl og Ragebøl.

Broagerbatterierne gjorde 345 Skud. De fjendtlige Batterier
1 og 3 rettede om Dagen deres lid  hovedsagelig mod I I ,  Batteri
2 mod VI, Batteri 4 mod Terrainet bag Skandserne. Ilden be
svaredes fra I I  med 100 Skud fra de 12 Pd.’s riflede og 54 Skud fra 
den 4 Pd.’s riflede Kanon. Brystværn og Blokhus lede betydeligt, 
Barriereporten blev sønderskudt. Der udbrød lid i Blokhuset, som 
det dog lykkedes at slukke; Krudtmagasinet maatte under Fjendens 
Ild gjentagende dækkes med Jord. En 4 Pd.’s riflet Jernkanon 
revnede ved at træffes af en Granat.

Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Menig af Arbeids- 
afdelingen.

28. M a r t s .

Natten til d. 28. blev Skaden repareret, og Arbeiderne i de 
andre Skandser fortsattes. En overkomplet 4 Pd.’s riflet Jernkanon 
fra V III transporteredes til II. I  IV blev den 84 Pd.’s G. K. II, der 
stod ved Siden af den 84 Pd.’s G. K. I, stillet i lav Affutage.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  i Sundeved havde imidlertid Følgende til
draget sig. Den 20. Marts blev 10. Infanteribrigade (General v. R a v e n), 
der d. 19. var ankommen til Graasten (se pag. 161), underlagt 6 . Division

P eg iv en h ed e i  ue 
p a a  f je n d t l ig  Side.
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for i Forbindelse med noget Brigaden tildelt Kavaleri og Artilleri at 
yde 11. og 12. Brigade en Lettelse i den anstrængende Forposttjeneste. 
Afløsningen foregik d. 22., hvorefter de til Forposttjenesten ikke anvendte 
Tropper belagde Egnen indtil Linien Stenderup - Nybøl- Smølled - Smøl- 
Yemming. 12. Brigade stilledes tilR aadighed for I. Korps i Tilfælde 
af Angreb. Af 13. Division stod fra d. 21. Maris 25. Brigade i 
forreste Linie, medens 26. Brigade gik tilbage til Øster Snogbæk- 
Avnbøl.

Der arbeidedes paa fortifikatorisk Forstærkning af de indtagne 
Stillinger. Blandt Andet anlagdes mellem Dybbøl og Ragebøl en 
Skandse til 200 Mand og 4— 6  Stkr. Skyts.

Den 21. indtraf 1. Fæstningskompagni af Gardeartilleribrigaden 
med de sidste af de lovede Stykker Fæstningsskyts, saa at der 
ialt havdes 5 Fæstningsartillerikompagnier med 16 24 Pd.’s, 24 
12 Pd.’s Kanoner og 16 25 Pd.’s Morterer. Der udsøgtes de til 
Batterianlæg bedst egnede Punkter, anlagdes Kolonneveie og blev 
truffet forskjellige Forberedelser; en Beleiringspark etableredes ved 
Adsbøl.

Batteri Nr. 3 paa Broagerland fik Natten til d. 26. 4 riflede 12 
Pd.’s Kanoner i Stedet for sine 6  Pd.’s riflede*). Dog ventede Fjenden 
intet større Resultat af sin lid  fra Broagerbatterierne, saa længe ikke 
et Hovedangreb i Fronten kunde kombineres hermed.

Det var oprindelig Hensigten at udskyde Anlæget af 1. 
Parallel, efterdi Beleiringsartilleriets Piecer skulde anvendes ved 
en paatænkt Overgang til Als fra Ballegaard. Men Natten til d. 
26. indløb et Telegram fra Berlin til Graasten, som lod skimte 
igjennem, at man ønskede Anlæget af 1. Parallel snarest udført, og 
der gaves derfor d. 27. Ordre til, at Forposterne næste Morgen skulde 
skydes frem indtil 5—800 Alen fra Skandserne, for at Parallelen samme 
Dag kunde afstikkes og den følgende Nat anlægges. Batterierskulde 
anlægges bag Parallelen og foreløbig armeres med Feltskyts. Naar 
Skandserne bleve voldsomt beskudte Dagen før Overgangen til Als, 
vilde vor Opmærksomhed maaske blive bortdraget fra Overgangsstedet, 
idet vi da nærmest maatte tro en Storm mod Dybbøl forestaaende.

*) Armeringen af Broagerbatterierne var herefter følgende: 
Batteri Nr. 1 4 riflede 24 Pd.’s Kanoner

-  , 2 4  „ 24 „
-  „ 3 4  „ 12 „ -
-  * 4 2  ,  12 , -

foruden Feltartilleri i Position mellem Batterierne.

F je n d e n  b e 
s te m m e r  a t  an- 

la 'gge  1. P a ra l le l
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General M a n s t e i n ,  hvem denne Fremskyden af Forposterne 
overdroges, gav 10. Brigade Ordre til d. 28. Morgen Kl. 3 at kaste 
vore Forposter tilbage til Skandserne og derpaa at grave sig ned c. 
500 Alen fra disse. Fiisilierregimentet Nr. 35 og et Batteri holdtes 
i R eserve; en Pioner afdeling stilledes i Beredskab ved Ny Frydendal.

Til den befalede Tid rykkede 10. Brigade frem å cheval paa 
Flensborg Chausseen, S. for samme 2. Bataillon samt 9., 10. og 11. 
Kompagni af Regiment Nr. 18, medens 1. Bataillon og 12. Kompagni 
foreløbig forbleve i Regimentets tidligere Forpoststilling, — N. for samme
1. og 2. Bataillon af Livregimentet, medens Fusilierbataillonen forblev 
som Reserve i Høide med Dybbøl.

K a m p e n  d. 28. Mar t s*) .

D. 28. om Morgenen vare vore Afdelinger opstillede paa følgende 
M aade:

B e s æ t n i n g  af  S k a n d s e r  og L ø b e g r a v e :
V e n s t r e  F l ø i .  H ø i r e F l ø i .

1. Brigade (Oberst La s s on ) ,  6 . Brigade (Oberst B iilow ).
--------------------------------------- ----- --  v ---------------------------------------

22. Regiment, 2. Regiment. 10. Regiment, 5. Regiment.
(Regimenternes Styrke var 12—1400 Mand).

R e s e r v e .
I  Barakkerne: 5. Brigade, Oberst H a r b o u  (8 . og 15. Reg.).
I  Sønderborg: 4. Brigade, Oberst F a  ab  o r g (4. og 6 . Reg.) samt L iv
garden til Fods.

Detailopstillingen var i alt Væsentligt i Overensstemmelse med 
den pag. 267 vedføiede grafiske Fremstilling. Hver Bataillon havde 1 
Kompagni i Reserve for Løbegravenes Besætning; dog havde venstre 
Bataillon af 2. Regiment kun aU Kompagni, høire Bataillon af 10. 
Regiment IV2 Kompagni i Reserve.

8 . og 13. Batteri vare fordelte i Placementerne paa den befalede 
Maade (se pag. 185).

Der var In tet i Fjendens Forhold den foregaaende Dag, som gav 
Anledning til at vente, at et Angreb var umiddelbart forestaaende; 

Vel havde Ilden fra Broagerbatterierne d. 26. og 27. været i Til
tagende, men dog langtfra heftig nok til, at Fjenden kunde for
mode en betydelig Virkning, og Besvarelsen af den fra vor Side maatte

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

B e sæ tn in g en  i 
S u n d e v e d  d. 28. 

M a r t s  M orgen.

F j e n d e n  k a s t e r  
v o re  F o r p o s te r  

p a a  v e n s t r e  F lø i  
og a n læ g g e r  

S k y t te g ra v e  fo ia n  
denne.
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desuden overbevise ham om Værkernes usvækkede Forsvarskraft. 
Man havde bemærket begyndende Beleiringsarbeider i c. 3000 Alens 
Afstand foran Stillingen paa Høiderne tæt 0 . for Avnbjerg, mellem 
Dybbøl og Ragebøl og ved Batterup; men disse gjorde tværtimod en 
regelmæssig og langsom Fremgangsmaade sandsynligere end et vold
somt Angreb. Kun de i ringe Afstand foran vore Forposter opdagede 
smaa Skyttegrave, hvis Anlæg Natten til d. 27. var bemærket foran 
Stillingens Centrum, lode formode, at det kunde være Fjendens Hen
sigt her at aabne en Parallel, fra hvilken en stærk Tirailleurkjæde 
ved sin Ild mod Skandsernes Artillerimandskab kunde beskytte An- 
læget og Monteringen af de fjernere Demonterbatterier. Den største 
Del af Natten til d. 28. forløb imidlertid roligt og navnlig den Del af den, 
som Fjenden, hvis han vilde have Tiden for sig til at arbeide i, burde 
have benyttet. Først Kl. 3, halvanden Time før Daggry, angrebes 
omtrent samtidigt vore Vedetter paa hele Strækningen fra Vemming- 
bund til Kanonplacementet N. for V III af fjendtlige Troppeafdelinger, 
som i Løb og under Hurraraab kastede dem tilbage til Feltvagterne 
og disse til Skandselinien, dog ikke forinden saavel Skandserne som 
Løbegravene vare bievne besatte af vore Tropper. Ved denne Leilighed 
faldt Sekondlieutenant D i c k m e i s s  af 2. R egim entog saaredes Kom
mandøren for 2. Reg.’s II, Kapitain R o s s ;  en Patrouille af 22. Regi
ment (1 Underofficer og 6  Mand) toges tilfange. De af 5. Regiment 
udstillede Forposter paa yderste høire Fløi bleve ikke angrebne 
og beholdt derfor deres S tilling; kun venstre Fløideling blev 
under Fægtningen trukket lidt tilbage. Mørket, Angrebets Ud
strækning og det første Anløbs Voldsomhed gjorde det i første 
Øieblik vanskeligt at danne sig en tydelig Forestilling om Angrebets 
Beskaffenhed. Allerede Kl. 3 x/2 havde imidlertid Besætningen i Løbe
gravene og Skandserne optaget Kampen; Reserverne for Løbegravs
besætningen vare trukne frem, og Artilleriet havde gjort sine første 
Skud.

De preussiske Kompagnier vare gaaede frem med stor Bravour, 
og efter at have kastet vore Feltvagter toge de med Understøttelse 
af Pionerer strax fat paa Anlæget af Skyttegrave c. 250—500 Alen fra 
Skandserne, hvorved de af os udførte Dækninger tildels benyttedes. 
Kl. 4 var dette Arbeide udført overfor vor venstre Fløi, medens 
Fjenden samtidigt mod Nord bemægtigede sig Øster Dybbøl og skød 
2  Kompagnier frem Nord herfor henimod Mellemrummet mellem V III 
og IX.

Forposterne paa Fjendens venstre Fløi for ble ve uforandret i deres
35
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S ty rk e n  i Sunde 
v ed  og p aa  A ls  

a la rm eres .

Stilling. Derimod sendtes 2 Batailloner af den i Reserve holdte Styrke 
frem indtil i Høide med Ny Frydendal; Batteriet stilledes N. for 
Bøffelkobbel.

P a a  v o r  S i d e  var strax ved Angrebets Begyndelse 5. B r i g a d e  
bleven alarmeret og fordelt saaledes:

1 B a t l .  a f  8 . R e g .  1 Ba t l .  a f  8 . Re g .  1 Ba t l .  a f  15. Reg.
som Soutien for til Lavningen bag som Soutien i Slugten
yderste venstre Fløi. Dybbøl Mølle. mellem VI og VIII.

1 B a t l .  a f  15. R e g .  som Reserve 
ved Barakkeleiren tilligemed 

2 K o m p a g n i e r  a f  L i v g a r d e n ,  der havde været
paa Arbeide.

4. B r i g a d e  fik af Divisionsgeneralen, der passerede Sønderborg 
Kl. 3 paa Veien til Sundeved, Ordre til at alarmere sine Afdelinger. 
Brigaden var imidlertid allerede averteret ved Skydningen; Kl. 3V2 

blæstes Alarm, og Kl. 41/* havde en Bataillon af 4. Regiment besat 
Brohovederne, medens den anden Bataillon af samme Regiment i 
Forbindelse med 6 . Regiment Kl. 4 V2 tog Opstilling paa begge Sider 
af Chausseen V. for Aabenraa Veien.

Herfra sendtes 6 . Regiment frem mod høire Fløi, og der fore
toges derpaa følgende Forandring i Opstillingen:

8 . Reg .  som Soutien 15. Reg .  i 6 . R eg .’s I. 6 . R e g .’s II. bag X, 
for yderste venstre Lavningen som Soutien hvorfra dog snart 2 
Fløi og eventuelt til bag Dybbøl i Slugten Kompagnier (3. og 8 .) 
Besættelse af den til- Mølle. mellem VI under Premierlt. 
bagetrukne Linie- og VIII. E n g e l h a r d t  stil

ledes mellem V III og 
IX  som Reserve for

10. Reg.
1 Batl. af 4. Regiment samt 2 Kompagnier af Livgarden ved 

Chausseen V. for Aabenraa V eien; 1 Batl. af 4. Regiment i Brohovedet.
Meldinger, der ikke lode nogen Tvivl om Angrebets alvorlige 

Natur, vare indløbne til Hovedkvarteret fra Souschefen, som denne 
Nat var ude i Stillingen, og som paa Stedet traf de første Dispositioner. 
Efter pr. Telegraf at have givet de kantonnerende Brigader og Batte
rier den fornødne Ordre og averteret Pandserbatteriet Rolf Krake 
begav den kommanderende General sig til Kamppladsen, hvor han 
gav Kommandoen over høire Fløi til Chefen for 2. Division, over 
venstre Fløi til Chefen for 1. Division.
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3. B r i g a d e  i Ulkebøl var allerede alarmeret ved Skydningen og 
havde beordret Regimenterne til strax at rykke ud. 17. Regiment, der 
laa i Sundsmark, ankom Kl. 4 l /2 til Sønderborg og afløste omtrent Kl. 5 
efter Overkommandoens Befaling den Bataillon af 4. Regiment, som 
stod i Brohovedet. 4. Regiment stilledes i en Lavning N. for Chaus- 
seen V. for Aabenraa Veien; det dannede her i Forbindelse med 
Livgarden, der nu med alle 4 Kompagnier stod opstillet S. for 
Chausseen, en Hovedreserve ved Stillingens Hovedkommunikationer 
og bag dens Centrum. 16. Regiment havde efter Ordre efterladt 1 
Bataillon i Kjær; men ogsaa denne kaldtes til Sundeved, hvorefter 
hele Regimentet opstilledes V. for Brohovedet.

Stillingen var altsaa nu følgende:
Første Linie: 1. og 6 . B r i g a d e .
Anden L in ie : 5. og 4. „
Reserve: L i v g a r d e n  og 3. B r i g a d e .

2. B r i g a d e  samt 2. og 10. B a t t e r i  vare paa Marche mod 
Sønderborg ifølge Overkommandoens Befaling.

Denne betydelige Kraftudfoldning, der, udviklet i et meget kort 
Tidsrum, viste vor Yillie til haardnakket at forsvare Stillingen, bød 
ingen Udsigt for de to preussiske Regimenter til at vinde Terrain. 
Deres Stilling maatte tværtimod efterhaanden blive mislig, idet næsten 
fra alle Stillingens Værker, navnlig fra III, VI og V III det foran
liggende Terrain blev livligt beskudt. Ilden fra Rolf Krake blandede 
sig snart med heri. Batteriet var forud lettet fra sin Ankerplads for 
at kunne være klar til at understøtte Forsvaret, saaledes at det strax 
efter at have modtaget det med Overkommandoen aftalte Signal 
kunde staa indefter for at indtage sin Plads i Vemmingbun d. Uden 
at løsne et Skud gik Pandserbatteriet forbi Broagerbatterierne, 
som strax skiftede deres Maal, og hver (dang de kunde tage 
Batteriet under Ild, beskøde det med massive Kugler, som uden 
at gjøre nogen kjendelig Virkning søndersloges mod dets Sider. Det 
var imidlertid ikke alene ved at drage en for Stillingens Forsvar 
generende Ild paa sig, at Pandserbatteriet gjorde Nytte, men tillige 
derved, at det efter at være ankommet foran Slugten, der strakte sig 
foran Skandseliniens venstre Fløi, rettede en virksom, enfilerende Ild 
mod de i Slugten opstillede fjendtlige Tropper. For Overkomman
doen, som ventede et alvorligt Angreb, var det paafaldende, at ingen 
fjendtlige Reserver saas at debouehere, og at intet fjendtligt Artilleri 
bragtes frem til Understøttelse for de fremskudte, fjendtlige Af-

R o lf  K rak e  g rib e r  
in d  i F æ g tn in g e n .
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delinger. Disse havde hidtil holdt deres Standpladser og rettet en 
meget heftig Geværild mod Skandseme og Betjeningsmandskabet ved 
Kanonerne; men efterhaanden blev Ilden saavel fra Skandser og 
Løbegrave som fra Pandserbatteriet saa generende for Fjenden, 
hvis Tropper hidtil kun havde formaaet at skaffe sig en meget ringe 
Dækning, at han paa sin høire Fløi maatte tiltræde en tilbagegaaende 
Bevægelse, idet først Fusilierbataillonen og 2. Bataillon af Regiment 
Nr. 18, dernæst ogsaa den i Reserve holdte 1. Bataillon trak sig til
bage, stærkt forfulgte af Ilden fra Stillingen og fra Rolf Krake. En 
mindre, fjendtlig Afdeling, der havde vovet sig for langt frem, og 
som paa Grund af den heftige Ild ikke turde trække sig tilbage, blev 
taget tilfange ved Sekondlieutenant W  ør m er s Resoluthed og Korps
skriveren af 22. Regiment K l i n t s  Konduite og Raskhed.

Ogsaa det N. for Chausseen staaende Livregiment led betydeligt 
ved Gevær- og Artilleriilden. Mandskabet søgte med Spaden og med 
hvadVærktøi, der iøvrigt havdes ved Haanden, ja endog med de bare 
Hænder at grave Huller o. desl. for at skaffe sig Dækning, men uden 
synderligt Resultat. Imidlertid holdt det sig tappert imod de forskjel- 
lige Forsøg, der fra vor Side gjordes paa at kaste det tilbage. Paa 
høire Fløi rykkede saaledes et Halvkompagni (af 10. Reg.’s 8 . Komp.) 
underPrem ierlieutenant H. E. P e t e r s e n i F o r b i n d e l s e  med 2 Delinger 
af 10. Regiments 1. og 5. Kompagni, henholdsvis under svensk Premier
lieutenant B j ø r c k  og Sekondlieutenant G o l d s c h a d t  frem mod 
Øster Dybbøl, og kort efter 3 Delinger, henholdsvis af 10. Regiments
1., 2. og 7. Kompagni under Premierlieutenant H a m m e l e f f  samt en 
Deling af 6 . Regiments 3. Kompagni under Sekondlieutenant H. F. S. 
B e n z o n, frem i F ] endens Flanke mod samme P unk t; men først efter gj en- 
tagne Angreb, ved hvilke Premierlieutenant P e t e r s e n  samt Sekond- 
lieutenanterne B e n z o n  og G o l d s c h a d t  saaredes dødeligt, lykkedes 
det at forjage Fjenden fra de Punkter, hvor hans Ild var virksomst, 
og sluttelig at kaste ham ud af Øster Dybbøl. Ved denne Ledighed 
blev ogsaa Premierlieutenant H a m m  e l e f f  saaret, ligesom Kommander- 
sergent Mos t  faldt og Kommandersergent P a g h  samt mange Under
officerer, Underkorporaler og Menige saaredes. En anden fremrykkende 
Bevægelse, først af 15. Regiments 7. Kompagni under Premier
lieutenant N e e r g a a r d  tilvenstre af VI og derpaa af Forposterne af
2. Regiment (V2 5. og Vi 7. Kompagni) under Premierlieutenant 
S e c h e r s  Kommando, understøttede af en Deling af 1. og en Deling 
af 4. Kompagni af samme Regiment, tvang de sidste større Af

Kjenden t i l t r æ d e r  
T ilb ag e to g .
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delinger af Fjendens venstre Fløi til at trække sig udenfor Geværskuds 
Distance. Ved denne Ledighed faldt Premierlieutenant S e c h e r .

Den vedholdende Skydning havde alarmeret de længere borte 
værende fjendtlige Afdelinger (se pag. 271), hvoraf nu flere stilledes i 
Beredskab. Saaledes rykkede den ikke paa Forpost værende Del af 25. 
Brigade frem mellem Sottrup og Ragebøl; Regiment Nr. 13 stillede 1 
Bataillon i Ragebøl og sendte Fiisilierbataillonen frem S. for samme, 
men da Livregimentet gik tilbage, vendte sidstnævnte Batadlon til
bage til Ragebøl. '

Paa begge Sider var man noget efter Kl. 6  Formiddag paa det 
Rene med, at Kampen væsentlig var tilende. Omtrent paa dette 
Tidspunkt vendte General M a n s t e i n  tilbage til Graasten, og vore 
Forposter S. for Chausseen havde da atter indtaget Dagstillingen. 
Dog var Klokken omtrent 7, inden man henimod Dybbøl By saae de 
sidste, fjendtlige Afdelinger trække sig langs Hegnene for at finde Dækning 
mod Værkernes Artilleriild, som (navnlig forV DTs Vedkommende) var 
rettet mod Dybbøl, der søgtes skudt i Brand. — Broagerbatterierne 
begyndte atter deres Ild mod Stillingen, og fra vor Side gjorde Surløkke- 
batteriet nogle Skud mod fjendtlige Tropper i Ragebøl. Omtrent Kl. 
772 gav Overkommandoen Befaling til, at de tilkaldte Reserver 
igjen kunde trække sig tilbage. Reserverne i Barakkerne og i 
Sønderborg holdt sig endnu i nogen Tid parate til hurtig U drykning; 
de øvrige Afdelinger retournerede til Kantonnementerne. — Kl. 9 op
hørte Ilden fuldstændigt. Skandserne havde ialt gjort 444 Skud. 

Hensigten med Angrebet fra tydsk Side var ikke opnaaet.
Tabet p a a  p r e u s s i s k  S i d e  var 12 Officerer og 176 Mand.
Af Fanger indbragtes 1 preussisk Officer og 25 Underofficerer og 

Menige som usaarede samt 3 Officerer og 2 Menige som saarede.
P a a  v o r  S i d e  var Tabet 219 Døde, Saarede og Savnede, der

iblandt 8  Officerer, hvoraf 5 døde af deres Saar*).
Kommandøren for 5. Brigade, Oberst H a r b o u ,  fik en let Kon- 

tusion, hvorfor Oberst B e r n s t o r f f ,  Kommandør for 17. Regiment, 
midlertidigt overtog Kommandoen over Brigaden. Major G e d d e  af 2. 
Regiment overtog i hans Sted Kommandoen over 17. Regiment.

Den kommanderende General udtalte i Dagsbefalingen, at han 
med stor Tilfredshed havde været Vidne til den Tapperhed, som var 
udvist af alle Afdelinger, der havde deltaget i Kampen. 10. Regiments 
Mandskab fremhævedes særligt.

*) Detailleret Tabsliste findes under Bilag 33; i Tabet er indbefattet det Mandskab, 
som saaredes ved Artilleriets Beskydning af Stillingen paa denne Dag.

K a m p e n s  O p h ø r

T a b e t  i F æ g t 
ningen .
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Pandserbatteriet forlod Vemmingbund efter en to Timers Kamp. 
Det havde afgivet 38 Granatskud, hvilke efter Overkommandoens 
Udtalelse havde gjort fortrinlig Virkning. Det havde intet Tab af 
Døde eller Saarede, men havde lidt forskjellige mindre Havarier.

Efter Forslag fra Fjendens Side tilstodes en Vaabenhvile fra Kl. 
11—1, for at man paa begge Sider kunde indbringe Døde og Saarede. 
Ilden fra Broagerland standsede dog ikke før Kl. 1 2 3/4.

Batterierne paa Broagerland gjorde 204 Skud, der om Dagen 
hovedsagelig rettedes mod II, IV og VI; II  besvarede Ilden med 
150 Skud. I  II  blev en Beleiringslavet til en 84 Pd.’s G. K. II 
knækket ved Stilleskruen ved egen Skydning; i VI sprang en 
Standbolt i en 12 Pd.’s riflet Metalkanons Lavet ligeledes ved egen 
Skydning; i V III løb en 24 Pd.’s K. Iv. af Slæden.

29. Mar t s .

Natten til d. 29. blev den mindre Skade, som Ilden om Dagen 
havde anrettet, udbedret. I I I  ommonteredes den 84 Pd.’s G. K. I I ; i VI 
ommonteredes den 12 Pd.’s riflede Metalkanon, og i V III bragtes den 
24 Pd.’s K. K. paa Plads. I IX  blev den 84 Pd.’s G. K. II, der stod 
i Saillanten mod Ragebøl, nedtaget fra Slæden og opstillet paa 
Bridsken for den ved Siden staaende 24 Pd.’s G. K., der indtrans
porteredes; en Travers blev bygget, hvor den 84Pd ’s G. K. II havde 
staaet. I IX  paabegyndtes en Travers til Dækning mod Enfilade fra 
Avn bjerg.

I den mørke Nat fandt et Sammenstød Sted mellem to af vore 
Patrouiller, hvorved Sekondlieutenant J. P. C. J i i r g e n s e n  af 15. 
Regiment blev let saaret. Endvidere blev en af vore Snigpatrouiller, 
der havde havt et Sammenstød med en fjendtlig Patrouille, paa Tilbage- 
veien beskudt af vore egne Tropper, hvorved 1 Mand saaredes dødelig.

Broagerbatterierne gjorde 149 Skud. — I V III blev en 12 Pd.’s 
riflet Metalkanons Lavet gjort ubrugelig ved egen Skydning.

Tabet af Personel ved Beskydningen af Stillingen paa denne 
Dag var: af Infanteriet 2 døde og 2 saarede Menige, af Artilleriet 1 
død Menig.

30. M a r t s .

Natten til d. 30. tav Batterierne paa Broagerland. II  beskød 
Fjendens Angrebsarbeider foran venstre Fløi. I V I blev den 84 Pd.’s
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Gr. K. I I  i Skandsens sydvestlige Hjørne anbragt i lav Affutage, og 
den 12 Pd.’s riflede Metalkanons Lavet, der var istandsat, transporteredes 
til VIII. I  V III blev den 12 Pd.’s riflede Metalkanon, hvis Lavet om 
Dagen var gjort ubrugelig, ommonteret. I  IX  blev den 84 Pd.’s G. 
K. II  ved Siden af den 84 Pd.’s G. K. I  givet lav Opstilling.

Om Morgenen saas en fjendtlig Parallel anlagt i c. 1400 Alens 
Afstand foran venstre Fløi; Batterianlæg meldtes overfor Rønhave. 
Broager batterierne gjorde 169 Skud, rettede mod I, I I  og V I ; de 
besvaredes med 80 Skud fra II.

Tabet af Personel paa denne Dag var: af Infanteriet 1 saaret 
Menig.

31. Ma r t s .

Natten til d. 31. udbedredes Skaden paa Brystværn og Traverser. 
I V III blev den 24 Pd.’s K. K. i Skandsens sydvestlige Hjørne an
bragt i lav Affutage; i X  blev den 12 Pd.’s G. K., der stod længst 
tilvenstre paa Bænken i det nordøstlige Hjørne, indtransporteret for 
at give Plads til en Travers, der denne Nat paabegyndtes.

Broagerbatterierne gjorde 146 Skud; de faldt om Formiddagen 
og vare rettede mod I, II, V, VI og VIII. I I  besvarede Ilden med 
60 Skud fra de 12 Pd.’s riflede og 20 Skud med den 4 Pd.’s riflede 
Kanon. I Skandse I revnede Betonen ved Indgangen til Krudtmagasinet, 
i VI bleve nogle Palissader skudte over, og Hytterne bag Skandserne 
bleve flere Gange trufne. I V bleve Rappert og Slæde til en 24 Pd.’s
G. K. ødelagte.

Tabet af Personel paa denne Dag var: Af Infanteriet 1, af 
Artilleriet 1 saaret Menig.

1. A p r i l .

Natten til d. 1. April udbedredes Skaden. Den i V demonterede 
24 Pd.’s G. K. ommonteredes ved tilbragt Materiel fra VI. Fjenden 
syntes ivrigt beskæftiget med Arbeider foran Stillingens Centrum 
og beskødes derfor fra V og VIII.

Om Morgenen observeredes et Batteri i c. 1600 Alens Afstand 
fra IV. Batterierne paa Broagerland gjorde 48 Skud, hvilke be
svaredes fra II  med 20 Skud. Fra de fleste Skandser blev der skudt 
mod fjendtlige Batterianlæg.

Tabet af Personel paa denne Dag var: af Infanteriet 1 død og 
1 saaret Menig.
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N a t t e n  t i l  d. 2. A p r i l .

Natten til d. 2 . forløb roligt; Beskydningen var paa begge Sider 
svag. Vore Skandser gjorde c. 15 Skud mod fjendtlige Beleirings- 
arbeider i Fronten. I  Skandse IX ’s sydvestlige Hjørne anbragtes en 
84 Pd.’s Morteer tilvenstre for den der staaende 24 Pd.’s Gr. K.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  paabegyndtes Natten til d. 30. 1 . Parallel 
c. 1400 Alen fra Værkerne under Dækning af 6  Kompagnier med 6  

Kompagnier i Reserve i Bøffelkobbel. Udstikningen foregik i Aften
timerne ; Parallelens Anlæg begyndte Kl. IOV2 Aften og udførtes af 
5 Batailloner og 2 Pionerkompagnier. Ved Daggry, da Arbeidet 
standsede, havde Parallelen 3,6 Fods Dybde, 4,8 og 4,i Fods øverste 
og underste Brede.

Natten til d. 31. udvidede 2000 Mand Løbegraven til 8 , 3  Fods 
Bundbrede og paabegyndte Anlæg af Traverser mod Ild fra Vemming- 
bund. Arbeidet fuldendtes den følgende Nat af 500 Mand.

Natten til d. 1. April anlagdes bag Parallelen og udfor I —V 5 
Batterier, overfor VI 2 Batterier, der foreløbigt armeredes med F elt
skyts; et ottende Batteri byggedes 0 . for Dybbøl Kirke til Bestryg
ning af Mellemrummet mellem VIII og IX*).

F ra Slutningen af Marts var det os tydeligt, at Fjenden havde 
valgt Stillingens venstre Fløi til Angrebsfront og tilsigtede et 
regelmæssigt Angreb mod denne. Hans Batterianlæg og Arbeidsmand- 
skab bleve beskudt, af os, hver Gang de bemærkedes, men Observa
tionen vanskeliggjordes ved det kouperede Terrain.

*) De nyanlagte Batterier vare:
Batteri Nr. 6 med 4 7 Pd.’s Haubitzer mod I.

— „ 7 „ 4 do. do. „ II.
— „ 8 „ 6 glatte 12 Pd.’s Kanoner mod III.
— „ 9 „ 6 glatte 12 Pd.’s do. „ IV.
— „ 10 „ 4 7 Pd.’s Haubitzer „ V.
— „ 11 „ 6 glatte 12 Pd.’s do. ^
— „ 12 „ 4 7 Pd.’s Haubitzer j

— „ 13 „ 6 riflede 6 Pd.’s do. mod Mellemrummet mellem VIII—IX.

F je n d e n  an læ g g e r  
1. P a ra l le l .

A n læ g  a f  Belei-  
r i n g s b a t t e r i e rn e  

Nr. C— 13.
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F o r h o l d e n e  i D y b b ø l s t i l l i n g e n  i P e r i o d e n  fra  18. M a r ts —1.
A p r i l ;  S t i l l i n g e n s  T i l s t a n d  v e d  P e r i o d e n s  S l u t n i n g .

Ilden fra Broagerland var i den betragtede Periode ulige med Hen
syn til S ty rke, og paa Grund af den ikke meget rigelige Ammuni
tionsforsyning endnu kun gjennemsnitlig c. 180 Skud i Døgnet, hvoraf 
det aldeles overveiende Antal faldt om Dagen. Skydningen begyndte 
i ftegelen om Formiddagen, da Belysningen af vore Værker var hel- 
digst for Fjenden. Den rettedes regelmæssig mod II ;  kun d. 25. 
koncentreredes den mod VI; iøvrigt beskødes Terrainet om Dybbøl 
Mølle og bag Skandserne, hvor Barakkerne laa, samt større Troppe
afdelinger, naar de viste sig. Kun een Dag, d. 20., deltoge nogle 
Piecer fra et Emplacement foran Avnbjerg i Stillingens Beskydning. 
Vor Skydning mod Broagerbatterierne var langsom, men jevn.

Hden fra Broagerland stillede Fordringer til Dybbølstillingen, 
som den ikke var beregnet paa at fyldestgjøre. Stillingen var kun 
en Feltstilling, beregnet paa at begunstige offensive Bevægelser fra 
vor Side og sikkre os en ordnet Ite tra ite ; i ugunstigt Fald skulde den 
sætte os i Stand til at modstaa et voldsomt Angreb af en større 
S ty rke ; til at udholde en Beleiring var den ikke skikket*). Ilden fra 
Broagerland udmærkede sig ved stor Præcision, hvilket i Forbindelse med 
Projektilernes levende Kraft og Sprængningsvirkning medførte en ikke 
ringe Skade paa Værkerne. Brystværn og Skydeskaar, Traverser, 
og Blenderinger samt Palisaderinger lede meget; Barriereportene og 
Broerne i IV og især i I I  bleve forskjellige Gange mere eller mindre 
ødelagte; særlig voldte Blokhusenes utilstrækkelige Styrke stor Skuf
felse og meget Tab af Mandskab. Om en Præcisionsskydning i Nu
tidens Forstand kunde der der dog dengang ikke være Tale; i sin 
Helhed var derfor Tabet saavel af Mandskab som af Materiel endnu i 
denne Periode ringe.

Armeringens Natur maatte forandres ved at anbringe Skytset i 
lave Affutager og delvis at anvende riflet Skyts, og denne Foranstalt- 
ning gjorde det nødvendigt for Ingenieurerne fra den sidste Del af 
Marts at bortgrave Kanonbænke og i deres Sted at indskjære Skyde
skaar, at gjøre de ældre Traverser længere og tykkere samt at an
lægge helt nye Traverser, uagtet Pladsen i Skandserne derved ind
skrænkedes.

Jevnsides hermed maatte den om Dagen anrettede Skade paa 
Værkerne søges udbedret om Natten, saa at Skandserne atter kunde

*) Sammenhold 1. Del pag. 110.
36
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staa forsvarsdygtige den næste Dag. Brystværn og Traverser maatte 
uophørlig udbedres, Gravpalissader og især Palissaderne ved Ind
gangene jevnlig fornyes; Indgange til Krudtmagasiner, der vendte 
mod Broagerland, maatte blenderes.

Størst Omfang fik selvfølgelig Arbeiderne i II. Skandsens 
venstre Flanke forstærkedes, idet der om Natten byggedes indad 
med Skandsekurve, saaledes at det oprindelig 12' tykke Brystværn 
midt i April var over 20' tykt. Glaciset foran Flanken blev 
næsten impassabelt ved de Huller, som Fjendens Projektiler dannede. 
Skandsen fik en almindelig, let Nødbro i Stedet for den ituskudte 
Bullebro; saadanne Nødbroer benyttedes ogsaa om Dagen ved de 
andre Skandser for at bevare Bullebroerne, der da bleve trukne 
ind. Barriereporten til II, der flere Gange blev sønderskudt, flyttedes, 
saa at den blev usynlig fra Broager, men da Frontalilden senere be
gyndte, var heller ikke dette betryggende.

Ogsaa udenfor Skandserne maatte en Mængde Arbeider foretages.
F o r a n  S t i l l i n g e n  bleve Skyttegravenes Profiler, der havde 

lidt ved Manskabets Bestræbelser for at danne Dækninger, i Slut
ningen af Marts glacisformig regulerede. Skyttegravene stilledes under 
Forpostkommandørens specielle Opsigt, og det forbødes Forposterne 
paa egen Haand at forandre dem eller at anlægge nye. D. 24. Marts' 
befaledes det at anbringe etTraadhegn c. 100—150 Alen foran Skandser 
og Løbegrave og paa begge Sider af Traadhegnet et 8 ' bredt Belte af 
Smaapæle; Deboucheer skulde anbringes i de passive Hindringer efter 
Samraad med Forpostkommandøren.

I S t i l l i n g e n  forstærkedes Løbegravenes Tværsnit ved at ud
grave en Grav fo ran ; Anlæg af Skytsplacementer (til Kanoner og 
Morterer) fortsattes.

B a g  S t i l l i n g e n  arbeidedes paa den tilbagetrukne Linie. 
Dennes Anlæg var d. 22. Marts saa vidt fremskredet, at de tre 
Værker i samme, der fra yderste venstre Fløi at regne be- 
nævntes a. b og c, kunde monteres. Bydninger i Terrainet foran 
Linien vare udførte og to dækkede Forbindelsesveie anlagte ud til 
Hovedstillingen. Natten til d. 25. armeredes, som tidligere omtalt, 
Linien med 8  24 P d .’s Granatkanoner, der anbragtes 3 i a, 3 i b og 
2 i c. Oprindelig var der bestemt 10 Piecer til a og b, men at ar
mere disse Værker paa Bekostning af forreste Linie skjønnedes ikke 
tilraadeligt. Lynetterne vare aabne.

D. 27. Marts befaledes bag I og II  anlagt et dybt indskaaret Batteri 
for riflet Skyts med Front mod Broagerland; det blev færdigt, men ikke
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monteret. Samtidig paabegyndtes et Værk ved den trigonometriske 
Station paa den mellem Dybbøl Mølle og IY liggende Bakke for derfra 
at kunne beskyde Chausseen og Terrainet bag Skandserne IV, V og VI.

Foruden den i Midten af Februar byggede Trækfærge paa Pon
toner mellem søndre Brohoved og Slotspynten, byggedes i Slutningen 
af Marts 3 Færger. Af de fire Færger laa to mellem Brohovederne, 
to bag det søndre Brohoved.

Til Udførelsen af de forskjellige Arbeider i Stillingen maatte dag
lig afgives betydelige Arbeidskommandoer af Infanteriet*).

Den Iver, hvormed Mandskab af alle Vaaben arbeidede paa Stil
lingen, bevirkede, at den i visse Henseender var stærkere ved Perio
dens Slutning end ved dens Begyndelse. Skandserne vare efter-

::) Ifølge den d. 18. Marts fastsatte Turnus afgaves:
1 B a t a i l l o n  af den Brigade, som laa i Barakkerne, til Arbeide fra Kl. 9—12 

Aften paa venstre Fløi.
1 Ba t a i l l o n  af det Regiment, som besatte Løbegravene paa venstre Fløi, til 

Arbeide fra Kl. 12 Nat paa den tilbagetrukne Linie.
4 Kompa gn i e r  af den Brigade, som besatte Løbegravene paa høire Fløi, til 

Arbeide fra Kl. 7* 1 2/* Morgen paa høire Fløi.
1 Kompa gn i  daglig Ed. 7'/a Morgen til Arbeide bag Stillingen.
Denne Ordre ændredes d. 19. og d. 20., saaledes at der herefter afgaves:
1 R e g i m e n t  af den Brigade, som laa i Barakkerne, til Arbeide fra Kl. 9 

Aften paa Stillingens venstre Fløi.
IV2 Kompagni  af den Brigade, som besatte Stillingens høire Fløi, for med 

Afløsning til passende Tider at arbeide gjennem hele Døgnet i Stillingen.
*/» Kompa gn i  af det Regiment i Barakkerne, som ikke havde været paa Ar

beide om Natten, for fra Kl. l ' h  Formiddag at anvendes til Arbeide bag Stillingen.
Desuden beordredes fra d. 21.:
Den tjenstfri Styrke a f Li vgar den  t i l  F o d s  til at stille hverNatKl. l l al *  ved 

Sammenstødet af Chausseen og Aabenraa Veien for at anvendes som Arbeids- 
kommando fra Kl. 12—3 Nat,

og fra d. 23.:
2 Kompa gn i e r  daglig af Brigaden i Sønderborg til Nedbrydningsarbeide fra 

Kl. 7—11 Formiddag.
Fra d. 24. skulde kun 1 Bataillon i Stedet for 1 Regiment af den Brigade, som 

laa i Barakkerne, stille Kl. 9 Aften til Arbeide paa venstre Fløi; derimod skulde 
afgives 1 Kompa gn i  til Dagarbeide for at hugge og spidse Pæle. De øvrige 
Afgivelser forbleve uforandrede.

L i v g a r d e n s  Mandskab skulde møde til Arbeide om Natten i 2 Hold, nemlig 
fra Kl. 9—12 og 12-3 .

Fra d. 28. afgav den Brigade, som laa i Barakkerne, ikke længer Mandskab 
til Arbeide om Natten.

Sundbedstroppernes Anvendelse som Arbeidskommando var allerede tidligere 
indskrænket til kun at gjælde den Division, som ikke havde Tjeneste i Sundeved, 
og bortfaldt efter d. 17., da dette Mandskab hyppigere maatte forudsættes 
anvendt under Fægtning.



284

haanden bievne bedre i Stand til at udholde Virkningen af den fjendt
lige Ild, idet de ældre Traverser vare gjorte høiere og længere og 
ikke faa nye vare opførte. Saavel Mandskab som Materiel var efter- 
haanden mindre udsat; de fleste høie Affutager vare forandrede til 
lave, flere høie Bænke vare bortgravede og Skydeskaar dannede. 
Stillingens Styrke mod et Stormangreb var vel forringet noget her
ved, men der var dog sørget for, at Skydeskaarene havde tilbørlig 
Brede. Den væsentligste Ulempe var uden Tvivl den, at de svære K a
noner ikke lode sig betjene saa let og hurtigt i lav som i høi Affutage.

Den følelige Mangel paa Fæstningsartillerister kom man for 
Mandskabets Vegne ud over ved fra d. 17. Marts at udtage Infante
rister (100 Mand af 18. Regiment, 50 af 2. og 50 af 6 .) som Suplerings- 
mandskab til Betjening af Kanonerne. Fndskjøndt dette Mandskab 
ikke kjendte noget til denne Tjeneste, var man dog, da Infanteristerne 
vare udtagne tildels efter eget Ønske, meget tilfreds med det. Det blev 
nu muligt at skaffe de Menige af Fæstningsartilleriet en Hviledag 
omtrent hver 3. Dag. De Kommanderende kunde derimod kun skaffes 
Hvile ved at lade dem afløse af Befalingspersonalet fra Batterierne 
ved Als Sund, hvis Funktioner de da maatte overtage; en saadan 
Vexlen fandt i Begyndelsen Sted hver tredie Dag, senere hver anden 
Dag. Da der imidlerlid ikke fandtes overkomplette Befalingsmænd, voldte 
hver Afgang, være sig ved Saar eller Sygdom, store Vanskeligheder, 
og det kunde ikke overholdes, at Befalingsmændene forbleve bundne 
til en bestemt Skandse eller fik den dem tiltænkte Hvile. Som tid
ligere fremhævet, var Trangen til Befalingsmænd saa stor fra Be
gyndelsen, at de aabne Værker normeredes med Underofficerer som 
Skandsekommandører, og at det blev nødvendigt til enkelte Tider at 
overlade Kommandoen i lukkede Værker til unge Korporaler. Be
sættelsen af den tilbagetrukne Linie voldte af disse Grunde megen 
Besvær.

Efter Afslutningen af Kampen d. 28. udgav Overkommandoen 
Bestemmelser med Hensyn til de i .Reserve staaende Afdelinger for 
det Tilfælde, at Dybbølstillingen angrebes. Bestemmelserne faldt i 
det Væsentlige sammen med de Anordninger, der vare trufne 
under den nævnte Kamp*). De 3 nærmeste Reservebrigader (hen
holdsvis i Barakkerne i Sundeved, i Sønderborg og i Barakkerne

*) Bilag 34 indeholder Anordning af 28. Marts for Reservernes Anvendelse.

M angel p aa  
F æ s tn in g sa r t i l le r i .

A n o rd n in g e r  t i l  
S t i l l in g en s  F o r 

svar.
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ved Sundsmark og Ulkebøl) samt Livgarden skulde ved Alarme
ring opstille sig: 1 Brigade bag hver Fløi af Stillingen, Liv
garden og 1 Regiment ved Barakkeleiren, 1 Regiment i Bro
hovedet. Kaldtes ogsaa den i og om Augustenborg liggende Bri
gade til Sønderborg, skulde den foreløbig opmarchere ved Augusten
borg Yeien N. for Sønderborg. Den skulde efterlade 1 Bataillon i 
Egen.

Naar Feltartilleriet alarmeredes, skulde det Batteri, som ankom 
først, tage Stilling i de bag IV, VI og V III beliggende Placementer, 
det næste oppebie nærmere Ordre V. for Brohovedet, det tredie 
foreløbigt forblive paa Parkpladsen.

Besætningens Udholdenhed satttes paa en haard Prøve ; Barak
kerne nedbrændte efterhaanden, og de mange forskjellige Arbeider, 
der nødvendig maatte udføres, hindrede Mandskabet i at skaffe sig blen
derede Udhulinger til Opholdssteder; dog skaffede Mandskabet i I  og 
II  sig nogle sikkre Opholdssteder ved at gaa ind med Gallerier i 
Brystværnene, der i disse Skandser paa Grund af det stærkt heldende 
Terrain paa nogle Steder vare meget høie. Barakkerne paa høire Fløi 
skaanedes noget længer, men afbrændte ogsaa efterhaanden. Da 
Fjenden beskød de Steder, hvor der saas samlede Troppestyrker og efter
haanden ogsaa de Steder, hvor der kogtes, blev Forpleiningen vanske
lig; Intendanturen gjorde imidlertid sit Bedste for at skaffe en god 
Forpleining dels ved Uddeling af varmt 01*), dels senere ved Kogning 
af Maden i Dampkøkkener.

Det daglige T ab  a f  M a n d s k a b  var i denne Periode, da 
kun Broagerbatterierne beskøde Stillingen, som anført, forholdsvis 
ringe**), særlig naar hensees til, at den Styrke, som var udsat 
for den fjendtlige Ild, udgjorde 4 Regimenter i første Linie, c. 1000 
Mand Fæstningsartilleri og omtrent 1 Regiment paa Arbeide om 
Natten, ialt c. 8000 Mand.

A m m u n i t i o n s  f o r b r u g e t  i Tidsrummet indtil d. 1. April kan 
ikke med Bestemthed angives; dog kan der angives et Minimum, som 
nogenlunde falder sammen dermed, nemlig:

*) Fra d. 23. Marts uddeltes hver Morgen '/2 Pot varmt 01 pr. Mand til de i Løbe
gravene og Skandserne værende to Brigader samt til Artillerimaudskabet der
steds.

**) Detailleret Tabsbste for Perioden 18. Marts—1. April (Fægtningen d. 28. Marts 
exklusive'i findes under Bilag Nr. 35.

F o rs k je l l ig e  F o r 
ho ld .

T a b e t  a f  Forso n e  
i P e r io d en .

A in m u n i t io n sfo r -  
b ru g e t  i P erioden .
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Med 12 Pd.’s riflede Kanoner c. 1130 Skud, 
med 4 Pd.’s „ „ c .  360 „ ,*)
med glatløbede Piecer c. 500 „

ialt c. 1990 Skud.
T a b e t  af  A r t i l l e r i m a t e r i e l  i Perioden faldt, bortset fra 

hyppige Beskadigelser paa Rapperter, Hjul og Bridske i forskjellige 
Skandser, hovedsagelig i I I  og VI. I  II blev som omtalt totalt øde
lagt:

2 84 Pd.’s Granatkanoner II,
1 4 Pd.’s riflet Kanon,
1  Kystaffutage, Model 1852,
1 Beleiringslavet,
1 12 Pd.’s Fæstningsrappert.

1 VI ødelagdes d. 25. Marts:
1 12 Pd.’s Kuglekanon og
2 12 Pd.’s Fæstningsrapperter, hvorved 2 12 Pd.’s Kuglekanoner 

demonteredes. 1 24 Pd.’s Kuglekanon væltede, idet Hjul og Axelarm 
bleve skudte over.

Det ødelagte Materiel blev for Størstedelen erstattet, saa at der 
d. 2. April Morgen endnu fandtes 83 Stk. Skyts i Skandserne**).

Espingolerne i Stillingen placeredes fra d. 1. April paa følgende 
Maade:

2 Divisionsespingoler tilvenstre af Skandse I ; de hensattes om
Dagen paa et af Fjenden uset Sted,

2 do. i Saillanten af Løbegraven mellem II  og III,
2 do. foran den tilbagetrukne Linie i et der an

bragt Kanonplacement,
2 do. i Løbegraven mellem Y og VI.
2 Kolonneespingoler i Løbegraven fra YI ned mod Slugten,
2 do. i Løbegraven fra V III ned mod Slugten,
2 Divisionsespingoler mellem V III og IX,
1 Divisionsespingol ] tilv6nstre af x  
1 Kolonneespingol j

*) Det riflede Skyts i Skandserne fik følgende Ammunitionsforsyning: hver 12 Pd.’s 
riflet Metalkanon 50 Granatskud, hver 4 Pd.s riflet Jernkanon 50 Granatskud og 
10 Kardæskskud. Denne Forsyning skulde stadig kompleteres.

**) Bilag 36 angiver Skandsernes Armering d. 2. April Morgen og giver en Skizze 
af disses indre Rum paa dette Tidspunkt.
Bilag 37 indeholder Instrux af 1. April for Tjenesten i Skandserne.

l a b e t  a f  M a te r ie l  
i P e r io d en .

S t i l l in g en s  A rm e 
r in g  2. A p r i l  

Morgen.
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2 Divisicnsespingoler i Løbegravene fra X  nedad mod Stranden,
3 Kolonneespingoler i Brohovedet,

4 Divisionsespingoler og j ^ aa Slottet (bestemte til Broforsvar),
4 Kolonneespingoler J
2 Divisionsespingoler paa Snrløkkebatteriet,
4 do. paa Rønhavebatteriet og
4 do. paa Skovbatteriet.
I B r o h o v e d e t  og B a t t e r i e r n e  l a n g s  A l s  S u n d  skete ingen 

Forandring i Armeringen i dette Tidsrum med Undtagelse af, at den 
midterste Kanon i Flankebatteriet blev borttaget d. 1. April for at give 
Plads for en Travers; ligeledes blev der d. 1. April opstillet to Stykker 
4 Pd.’s riflede Kanoner i Rønhave nordre Batteri og en 84 Pd.’s 
Granatkanon II borttaget fra Surløkkebatteriet for at give Plads for 
en Travers.

Som tidligere anført fandtes d. 2. April Morgen i S k a n d s e r n e  
83 Piecer; i m e l l e m  S k a n d s e r n e  i Kanonplacementer stode 16 
Feltpiecer; i d e n  t i l b a g e t r u k n e  L i n i e  8  Kanoner og i B r o 
h o v e d e t  4, ialt 111 Piecer paa Sundeved Siden. I Batterierne ved 
Als Sund var der, naar 9. Batteris 8  Piecer medregnes, ialt 48 Piecer, 
hvoraf 4 12 Pd.’s og 6  4 Pd.’s riflede*).

En større Brug af Morterer i Stillingen gjordes foreløbigt ikke, 
fordi man ikke kunde anvende dem i Skandserne uden at borttage 
Kanoner og saaledes svække Skandsernes Modstandskraft mod et 
Stormangreb. Anlæg af Morteerbatterier i Løbegravene eller paa 
passende Steder i det bagved liggende Terrain udførtes ikke, da 
der manglede Betjeningsmandskab og det desuden var umuligt at 
skaffe Officerer og Underofficerer til Kommandører ideslige fra Skand
serne isolerede Batterier.

E t  S t r e i f k o r p s  o p r e t t e s ;  B e g i v e n h e d e r n e  v e d  d e t t e
i n d t i l  d. 18. Apr i l .

Under 23. Marts gav Krigsministeriet sit Bifald til Oprettelsen af 
et Streifkorps under Premierlieutenant B. C. M. A a r ø e  af 17. Regi
ment.

*) Batterierne langs Als Sund ville i det Følgende nærmere blive omhandlede.

B a t t e r ie r n e  langs  
A ls  Sund.

A rn ie r ingen  d. 2 
A pril .

* D an n e lsen  a f  et 
S t re i fk o rp s  u n d e r  

P re m ie r l ie u te n a n  
A arp e



288

Korpset, til hvis Formering Overkommandoen nogle Dage for
inden havde truffet foreløbige Foranstaltninger, skulde bestaa af 2 0 0  

Mand; foreløbigt indtraadte i samme kun 2 Lieutenanter, 1 Kor
poral og 46 Underkorporaler og Menige af forskjellige Regimenter, 
mest af 2. Regiment. En Instrux for dets Virksomhed udfærdigedes 
foreløbigt ikke.

Korpset forblev foreløbigt paa Als for at organiseres; d. 28. ind
kvarteredes det i Stegsvig.

D. 24. beordredes Premierlieutenant A a r ø e  til at indfinde sig i 
Hovedkvarteret angaaende en paatænkt Expedition, hvis Formaal var 
at foretage et Overfald paa c. 200 Mand preussiske Tropper, der ifølge 
indkomne Beretninger laa isolerede i Haderslev. Overfaldet skulde 
udføres ved Samvirken mellem Streifkorpset og et fra Frede
ricia afsendt Detachement. Sidstnævnte skulde bestaa af 200 Mand 
Infanteri og lk  Eskadron, Alt under Kommando af Kapitain Magi us ,  
og fordeles i to Jerntransportbaade, eskorterede af 2 Dampkanonbaade; 
Landgangen skulde ske d. 27. Aften S. for Heilsminde, og Angrebet 
udføres Kl. 2 Morgen. Streifkorpset, midlertidigt forøget med 100 
Mand af 2. Regiment, skulde landsættes i Sandvig udfor Kjeldstrup 
og derfra befordres paa Vogne til Vandling, hvortil det skulde komme 
d. 28. Morgen Kl. 1; der skulde da angribes i Forening.

Fra forskj ellig Side — saaledes ogsaa fra Hs. M a j e s t æ t  K o n g e n  
under Allerhøistsammes Ophold i Fredericia — udtaltes dog en berettiget 
F ryg t for, at den paatænkte Samvirken mellem de to Kommandoer vilde 
glippe, hvorfor Planen blev opgivet d. 27., hvorimod det overlodes til 
Streifkorpset at udføre, hvad det efter Omstændighederne ansaa for 
udførligt. Til Raadighed for Korpset stilledes et Transportfartøi, der 
d. 27. Aften indtraf ved Tranerodde, hvor ogsaa Kanonbaaden Wille- 
moés indfandt sig, med hvis Fører Forbindelse skulde søges. En paa
tænkt Expedition mod Orø Sund blev dog opgivet, da det viste sig, 
at Indskibning ikke kunde finde Sted ved Tranerodde.

Korpsets Styrke forøgedes mod Slutningen af Marts med 1 Lieute- 
nant og 25 Dragoner af 4. Dragonregiments 2. Halvregiment, ligesom 
ogsaa de 100 Mand af 2. Regiment, som midlertidigt vare afgivne til 
Korpset, foreløbig skulde forblive ved samme.

Efterat Korpset yderligere var supleret med svenske og norske 
Frivillige, bestod det mod Slutningen af Marts af:

E t  K o m p a g n i  (3 Korporaler, 142 Underkorporaler og Menige, 
4 Officersoppassere). Ved dette ansattes Sekondlieutenant B j e r  ager ,
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Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve D o h l m a n n  af 12. Regi
ment og Grev A h l e f e l d t - L a u r v i g e n  af 2. Regiment.

En s v e n s k - n o r s k  D e l i n g :  2 Sergenter, 2 Korporaler, 36 
Menige og 1 Officersaspirant. Ved denne var ansat den frivillige, 
svenske Premierlieutenant Baron H u g o  v o n  R a a b .

En K a v a l e r i d e l i n g :  2 Underofficerer og 22 Dragoner under 
Kommando af Sekondlieutenant W. I. R. B a u m a n n .

Mod Slutningen af Maaneden stillede Overkommandoen Damp
skibet Aurora og Jerntransportbaad Nr. 5 og kort efter Dampbaaden 
Marie til Korpsets Disposition. Den opfordrede derhos alle civile og 
militære Autoriteter saavel som enhver A nden, med hvem Korpsets 
Chef maatte komme i Berøring, eller til hvem han maatte henvende 
sig, til at yde ham al fornøden Hjælp ved Udførelsen af det ham 
betroede Hverv. D. 80. Marts seilede Korpset til Assens og lagdes i 
Kantonnement i Sønderby.

D. 4. April bragte Korpset i Erfaring, at der laa c. 30 Mand 
Ulaner i Gjenner og paa Kalvø. Der befaledes en Indskibning 
af hele Kommandoet i Assens samme Aften paa Aurora, der skulde 
tage Marie og Transportbaaden paa Slæb, saa at Kommandoet Kl. 12 
Nat kunde være i Læ af Barsø.

Planen var at løbe ind i Gjenner Fjord, lande paa Kalvø, over
raske den der staaende Ulanpatrouille og derefter rykke frem mod 
Gjenner, hvor Feltvagten stod. Paa Tilbageveien skulde endel ved 
Kalvø liggende Fartøier, der muligen kunde benyttes af Fjenden, øde
lægges eller medtages.

D. 5. Kl. 12Va Formiddag laa Aurora tilankersØ. for Barsø. Marie 
tog Transportbaaden paa Slæb og løb med den ind i Gjenner Fjord 
og Syd og Vest om Kalvø, der ved en smal Dæmning er forbunden 
med Fastlandet. Her skulde ved hurtigt ilandsat Mandskab Yeien 
spærres for Ulanerne paa Øen.

Fartøierne kom imidlertid paa Grund i den snevre Yig mellem 
Kalvø og Fastlandet, og inden det lykkedes at faae dem flot igjen, 
var det blevet lyst, og Fjenden paa Kysten alarmeret, saa at der 
ingen Udsigt var til at udrette Noget ved en Landgang.

Foretagendet indskrænkedes derfor til en Alarmering, hvorimod 
det lykkedes fra Kalvø at borttage endel Jagter, af hvilke nogle 
dreve paa Grund og ødelagdes; en, ladet med Træ, blev bragt til 
Ankers paa Østsiden af Barsø, hvor den senere afhentedes. Den 
stedfundne Alarmering i Forbindelse med en til Aabenraa indløben 
Efterretning om, at danske Tropper i Løbet af Natten vilde foretage

37

E x p e d i t io n  m od 
K alvø  d. 5. A pril .
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E x p e d i t io n  m od 
L o i t  K irk e b y  

N a t t e n  t i l  d .  11. 
A pril .

et Overfald paa Byen, bevirkede, at den preussiske Eskadronscbef i 
Aabenraa lod de to Munitionskolonner, som fandtes i B yen, afgaa til 
Hostrup, og sendte Melding til Armeekorpsets Hovedkvarter. I Løbet 
af Natten indtraf 4 V2 Bataillon Infanteri, 6  Jægerkompagnier, 1 Eska
dron, 2 Batterier og D /4 Pionerkompagni til Aabenraa; men da Natten 
forløb roligt, rykkede Tropperne igjen bort Kl. 8  Morgen, og kun 
2. Bataillon af Infanteriregiment Nr. 64 forblev som Besætning i Byen.

D. 8 . April Aften besluttedes en Expedition udført under Sekond- 
lieutenant B j e r  a g e r ,  der med 40 Mand indskibedes paa Dampbaaden 
Marie og 6  større Baade; Planen var at foretage et Overfald paa Vagten 
i Orø Sund Færgegaard. Ud paa Natten steg Kommandoet i Land S. 
for Færgegaarden; men den fjendtlige Ulanvagt var i Tide ble ven 
alarmeret og havde bragt sig i Sikkerhed. Kommandoet retournerede 
til Assens d. 9. Morgen.

En ny Expedition bestemtes til Natten mellem d. 9. og 10. April 
atter med det Formaal at tage Besætningen paa Kalvø og i 
Gjenner tilfange. Kommandoet bestod af 53 Mand under svensk 
Premierlieutenant S a a b ;  Mandskabet var dels svenske og norske 
Frivillige, dels danske Tropper. Som Førere fulgte Sekondlieute- 
nanterne B a u m a n n  og B j e r a g e r  samt Kommandersergent A n d e r 
sen.  Kommandoet afgik med Marie og 4 store Robaade og vilde i 
Mørke lande i Grjenner F jo rd ; men Taagen var saa tæt, at det var 
umuligt at orientere sig paa Kysten, hvorfor Foretagendet maatte op
gives for denne Nat. Kommandoet steg i Land paa Barsø og sendte 
Dampbaaden til Assens med Befaling til at komme tilbage næste Nat; 
Baadene bleve trukne i Land og Folkene indkvarterede paa Øen. 
Her fik Premierlieutenant R a a b  nøiere Efterretninger om Fjendens 
Stilling og besluttede nu i Stedet for at gaa til Kalvø og Grjenner at 
forsøge paa at overrumple Ulanposten i Løit Kirkeby.

Natten til d. 11. gik Kommandoet ud igjen i tæt Taage og 
lagde til ved Kysten udfor Dyborghoved. Omtrent Kl. 2 landede 
d e t; Baadene forbleve paa Stedet med to Mand i hver under 
Underlæge P o u l s e n s  Befaling. I  Ilmarche rykkedes frem mod 
Løit K irkeby ad en Markvei, hver af Kommandoets forskj ellige 
Sektioner mod sin bestemte Gaard, hvori Fjenden formodedes ind
kvarteret, dog med Kommandersergent A n d e r s e n s  Sektion opstillet 
som Repli N. for Byen. Premierlieutenant R a a b  kom først til sin G aard; 
i denne boede Ulanofficeren, Premierlieutenant von S t r o m b e c k  og 2 
Ulaner. S ekond lieu tenan tB jerager havde noget længere til sin G aard; 
i denne boede en Underofficer og en Trompeter. Derimod fandtes

E x p e d i t io n  m o d  
Or<( Su n d  Kærpc- 
fjaard  d. 8. A p r i l .
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ingen Fjender paa den Gaard, Sekondlientenant B au  m a n n  skulde 
omringe; Mandskabet var for en Del ude at patrouillere; deres 
Landser vare efterladte i Kvarteret. Uden Modstand toges den 
nævnte Officer med 4 Mand tilfange, og med denne Fangst samt 
endel Landser vendte Expeditionen næste Dag tilbage til Assens.

Ved Skrivelse af 10. April til Premierlieutenant A a r ø e  gav 
Overkommandoen en nærmere Instrux for Korpsets Virksomhed*). 
Affattelsen af denne var paavirket af et fra Krigsministeriet frem
kommet Forslag af 5. April o m ' at lade foretage mindre, offensive 
Operationer mod den af Fjenden besatte Kyststrækning for at lede 
hans Opmærksomhed andetsteds hen samt at foretage dem hurtigst mulig 
med korte Mellemrum og af forskjellig Størrelse. Samme Dag fik 
dog Korpset Ordre til at afgive de 100 Mand af 2. Regiment, som 
midlertidigt vare stillede til dets Raadighed.

D. 13. April Aften afgik Premierlieutenant A a r ø e  fra Assens 
med 50 Mand, Halvdelen Svenske og Nordmænd under Premierlieute
nant R a a b ,  Halvdelen Danske under Sekondlieutenant B j e r a g e r .  
Formaalet var at overrumple en fjendtlig Strandvagt ved Halk. Folkene 
fordeltes til 7 større Joller, der skulde slæbes af Dampbaaden Marie. Ud 
paa Natten steg Kommandoet i Land lidt N. for Bøkholm nær Halk Hoved, 
og herfra gik det fremad mod Halk. Det herværende Ulankommando 
paa 1 Underofficer og 11 Mand var netop vendt tilbage fra Patrouil- 
lering og var i Færd med at fodre, da Angrebet skete. Melding her
om naaede først Kommandoet faa Øieblikke, før Angrebet udførtes. 
Det lykkedes Underofficeren og 6 Mand at komme tilhest og 
sprænge bort, men de 5 øvrige bleve tagne tilfange, og nogle Vaaben 
og Udrustningsgjenstande gjordes til Bytte.

Natten til d. 15. April forsøgte Premierlieutenant R a a b  med et 
Kommando at lande i Orø Sund, men forhindredes ved Geværild fra Kysten.

Natten til d. 18. April forsøgtes en større Expedition med hele 
Korpset, Infanteri og Kavaleri. Kapitain A a r ø e s **) Plan var at gjøre 
Landgang 0 . for Sønderballe, ophæve Feltvagten der og derpaa rykke 
frem til Hoptrup for at overfalde Besætningen sammesteds og be
mægtige sig eller tilmtetgjøre de derværende Magasiner. Til Expeditionen 
benyttedes saavel begge Dampskibene som Robaadene og Jerntransport- 
baaden. Der styredes over mod Kysten ved Sønderballe; Sekond
lieutenant B j e r a g e r  vadede i Land med sin Deling og tog Stilling 
ved Kysten for at dække Korpsets Udskibning.

*) Bilag 38 indeholder Instrux for det Premierlieutenant Aarøe underlagte Streifkorps.
**) Premierlieutenant Aarøe forfremmedes d. 17. April til Kapitain.
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U d b y t te t  a f  
Alarm eringerne

Tæt ved Land var imidlertid Kommandoet blevet modtaget med 
Skud; det erfaredes endvidere, at der foruden Ulanerne var en fjendt
lig Bataillon i Hoptrup paa Gjennemmarche, samt at Gjenner og 
Dirnæs vare besatte, og Rigtigheden heraf bestyrkedes ved, at Sekond- 
lieutenant JBaumann ,  som med Dragonerne var redet til Sønder- 
balle for at forfølge en Ulanpatrouille, der kort efter Landstigningen 
havde viist sig i Nærheden af Kysten, meldte, at han under sin videre 
Frem rykning var stødt paa fjendtligt Infanteri. Som Følge heraf opgaves 
Foretagendet og gaves Befaling til Indskibning. Denne foretoges 
ikke uforstyrret af Fjenden, idet en Styrke paa 30 Mand pludseligt 
beskød det ved Transportbaaden samlede M andskab; Sekondlieutenant 
B j e ra g  er, der nu med 2 Delinger dækkede Indskibningen, kastede sig 
imod dem, og for at skaffe ham Luft foretog Premierlieutenant R a a b  
med sine Svenskere et Angreb i Fjendens Flanke. Det lykkedes at 
indskibe den landsatte Styrke, men med et Tab af 2 Døde og 4 Saarede, 
det eneste Tab, Korpset havde under Krigen. Der medførtes 2 Ulaner 
med Heste, hvilke vare tagne tilfange af Sekondlieutenant B a u m a n n .

Yed de forskjellige Alarmeringer, Korpset havde foretaget paa 
den nordslesvigske Kyst, og hvorved det havde indbragt 1 Officer og 
11 Underofficerer og Menige som Fanger, maatte det antages, at 
Fjenden var bleven tvunget til en mere fuldstændig Sikkrings- 
tjeneste ved Kysten. Den Omstændighed, at de sidste Expedi- 
tioner havde mødt Modstand ved Landstigningen, syntes at tyde her- 
paa, men heraf fulgte atter, at Landgang med Udsigt til Held blev 
lidet sandsynlig paa denne Kyst. Overkommandoen anviste derfor 
Korpset som fremtidig Virkekreds Sydslesvigs, Holstens og eventuelt 
Preussens Kyster.

Ifølge Overkommandoens ovenomtalte Befaling af 10. April af
gik Sekondlieutenant B j e r a g e r  med de til 2. Regiment hørende 100 
Mand efter Tilbagekomsten til Assens fra Korpset. Tilbagesendelsen 
af hele dette Personale trak i Langdrag paa Grund af, at Kapitain 
A a r ø e  gjorde Forsøg paa at formaa Overkommandoen til at lade 
ham beholde det. Overkommandoen kunde ikke give sit Minde her
til, da 2. Reg. erklærede ikke at kunne undvære Personalet, der imidler
tid først ankom til Regimentet efter Kampen d. 18. April. Dampskibet 
Aurora med Jerntransportbaaden beordredes d. 18. til Høruphav, og 
det nu til c. 90 Mand reducerede Kommando gik i Kantonnement i 
Aborg, Grimstrup og Lundager omkring Assens.

S ek o n d l ie u te n a n t  
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II. Fjendens Plan om en Overgang til Als ved Ballegaard.
Medens der tilsyneladende havde hersket fuldstændig Ro paa 

fjendtlig Side, var der i Stilhed foretaget betydelige Troppedisloka
tioner, hvilke stode i Forbindelse med de Angrebsplaner mod Als, 
som Fjenden dengang pønsede paa. Som tidligere angivet (se pag. 
240), blev i de sidste Dage af Marts Gardedivisionen i forcerede 
Marcher trukket til Sundeved*), hvor den d. 29. Marts indtraf og ved 
Mørkets Indtræden afløste 10. Infanteribrigade.

25. Infanteribrigade og Gardegrenaderbrigaden kom i forreste 
Linie foran Dybbølstillingen, sidstnævnte Brigade overfor vor venstre 
F lø i; i Reserve laa 26. Infanteribrigade i og om Ullerup, 12. Infanteri
brigade mellem Blans og Felsted, 10. Infanteribrigade mellem Graa- 
sten og Ringenæs. Paa Broagerland og som Reserve for Gardegrenader
brigaden laa Gardeinfanteribrigaden og 11. Infanteribrigade.

Prinds F r i e d r i c h  C a r l  havde d. 10. Marts (se pag. 228) i en til 
Kongen af Preussen rettet skriftlig Forestilling nærmere udviklet, hvor
ledes en Overgang til Als lod sig udføre; Flaadens Medvirkning var vel 
ønskelig, men maatte kunne undværes, naar 50—60 Stkr. svært Skyts 
opstilledes ved Ballegaard, hvilke vilde hindre vore Skibe i at gribe 
forstyrrende ind. Planen gik ud paa under Beleiringen i et passende 
Øieblik at føre Pontontrainet til Ballegaard og ved Nattetid efter- 
haanden at overføre 13. Division og maaske endnu 10. Brigade til 
Nordlandet. I hver Echelon skulde overføres 1500 Mand, hvilket 
skjønnedes tilstrækkeligt til at fordrive vor svage Troppestyrke paa Mels 
og holde sig der indtil næste Echelons Ankomst. Man mente paa 
Mels kun at træffe det upaalidelige 12. Regiment**) og gik ud fra, at 
vi intet Angreb ventede paa dette S ted ; ved at gjøre Skinangreb mod 
Arnkilsøre liaabede man at kunne overraske os ved Mels.

Som Forberedelse til Foretagendet anstilledes Forsøg paa Ny bøl 
Nor med Overførsel af Tropper og Materiel. Og da en Medvirkning af 
Flaaden stillede sig tvivlsom, blev den østerrigske Broekvipage til
kaldt; otte Pontoner hidskaffedes fra Slesvig, og de i Nybøl Nor 
værende Fartøier beslaglagdes. Talrige Pontoner- og Pionerkompag
nier stilledes til Raadighed for I. Korps.

K o n g e n  af  P r e u s s e n  gav sit Samtykke til Planen og beordrede 
under 25. Marts Admiral Prinds A d a l b e r t  til at lade Flaaden med-

*) Se omstaaende Skizze over den strategiske Situation d. 29. Marts.
**) Dette var en Forvexling med Besætningen paa Kjær Halvø.

Den preuss iske  
Ciardedivis ion 

k o m m e r  t i l  
Sundeved .

Prinds Friedrich  
Carls rian t i l  en 

O vergang .

K o n g en  a f  
P reu s sen  b il l igcr  

P lanen .



294

virke ved Foretagendet; dog skulde den ikke tilkaldes, før For
beredelserne i Land vare tilendebragte.

D. 29. meldte Prinds F r i e d r i c h  C a r l  telegrafisk til det preus
siske Krigsministerium, at Forberedelserne til Foretagendet vare saa vidt 
fremmede, at det kunde iværksættes 24 Timer efter Flaadens Udløb. 
Skibene maatte helst ved Daggry ankomme til Als Fjord.

Prinds A d a l b e r t  havde vel d. 29. den til Understøttelse for 
Foretagendet bestemte Kanonbaads-Flotille samlet ved Stralsund; men 
stærke Nordvestvinde og den Omstændighed, at tre Kanonbaades 
Maskiner for Øieblikket vare ubrugelige, bevirkede, at det blev uudførligt 
for Flotillen at naae Als Fjord til det under Forhandlingerne fastsatte 
Tidspunkt, d. 2. April Morgen. Prinds F r i e d r i c h  C a r l  underrettedes 
herom d. 30. Marts og fik d. 31. Bemyndigelse af K o n g e n  af 
P r e u s s e n  til ogsaa uden Medvirkning af Flaaden at forsøge Over
gangen.

Bromateriellet stod d. 31. ved Alnor beredt til at føres til Kysten. 
Paa Pontoner og i Baade kunde paa een Gang overføres c. 1600 Mand 
og med gunstigt Yeirlig kunde der haabes paa, at andre 1600 Mand 
kunde blive overførte inden 2 Timer.

Natten til d. 2. April skulde der til begge Sider af Overgangsstedet 
bygges og monteres Batterier for svært Skyts og Placementer for 
Feltartilleri. Kl. 3 Morgen skulde Pontoner og Baade sættes i Vandet 
paa 3 forskjellige Steder (ved Ballegaard Færge samt 750 og 1500 
Alen N. V. for samme) og Overgangen strax begynde. Fjorden var 
c. V4 Mil bred.

Veiret var imidlertid saa stormfuldt, at Foretagendet maatte ud
skydes en Dag.

D. 2. April skulde vor Opmærksomhed afledes fra Foretagendet 
•mod Als ved et Bombardement mod Sønderborg. Ilden aabnedes 
Kl. 2 Eftermiddag dels mod Sønderborg, dels mod Dybbølstillingen, 
ikke alene fra Broagerbatterierne, men tillige fra samtlige i Fronten 
byggede Batterier. Ilden forstærkedes fra Kl. 5—7 Aften og ved
ligeholdtes Natten over, om end langsommere.

Batteri Nr. 1 skød Sønderborg i Brand; Batteri Nr. 5, S. V. for 
Avnbjerg, der efter Anlæget af 1. Parallel atter var blevet udrustet med 
4 riflede 12 Pd.’s Kanoner til eventuel Bekæmpelse af vore Krigsskibe, 
beskød Skandse I. I  Fronten fyrede 40 Stkr. Felt- og 4 Stkr. Be- 
ieiringsskyts, i Flanken 8 Stkr. Beleiringsskyts *) mod Dybbølstillingen.

*) En Del af Skytset paa Broagerland var ført til Ballegaard.
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25. Brigade, Gardedivisionen og 11. Brigade stode i Beredskab under 
Befaling af General v. W i n t z i n g e r o d e .

Den til Overførsel til Nordlandet bestemte Styrke bestod af 26. 
Brigade, V2 Eskadron og 1 Batteri som Avantgarde, 12., 10. og 11. 
Brigade, Jægerbataillonerne Nr. 3 og 7, IV2 Eskadron og 5 Batterier som 
Gros, ialt 20,000 Mand under Befaling af Prinds F r i e d r i c h  Car l*) .

Om Eftermiddagen begyndte Skytset at ankomme fra Beleirings- 
parken ved Nybølmark, og Kl. 7 Eftermiddag paabegyndtes Byg
ningen af Batterierne, saaledes at 50 Stykker Skyts kunde beherske 
Als Fjord i en Udstrækning af c. SU Mil.

Men ogsaa denne Aften indtraadte Uveir; Regn og Sne opblødte 
Jorden, saa at Batterianlægene ikke kunde fuldføres i rette Tid. 
Nordveststormen tiltog i den Grad, at en Overfart maatte erklæres 
for umulig. Foretagendet maatte atter opgives, Tropperne rykkede 
i Kvarter beredte til Udrykning, og Ponton- og Baadkolonnerne 
bleve trukne tilbage.

Endnu d. 3. April afventedes gunstigere Yeirlig, men forgjæves, 
hvorfor Foretagendet blev opgivet, saameget mere som Formodningen 
var for, at Forberedelserne vare bievne bemærkede fra vor Side.

D a n s k e  M o d f o r a n s t a l t n i n g e r ;  E s k a d r e n  i Ø s t e r s ø e n s
v e s t l i g e  Del .

Yor Overkommando var i det Hele vel underrettet om Fjendens 
Planer. Som tidligere omtalt, hed det alt fra Midten af Februar, at 
Fjendens Operationer gjaldt Als, og fra Midten af Marts tiltoge disse 
Rygter i Styrke og Bestemthed. Om Angrebspunktet var man i 
Uvished; i Begyndelsen nævnedes Kegenæs som e t ’saadant.

D. 20. Marts indkom fra Feltpolitiet Melding om, at Als i de 
nærmeste Dage vilde blive angrebet. Samme Dag indløb Melding om, at 
Preusserne som Forberedelse til en Baadovergang daglig manøvrerede i 
Nybøl Nor med 100—200 Pontonbaade, øvede Indskibning af Skyts 
samt ladede og lossede Heste med forbavsende Hurtighed. 1000 Aarer 
vare forfærdigede af unge Asketræer. I Aabenraa, Haderslev og 
Flensborg var der beslaglagt en stor Mængde Smaaskibe, ved Hjælp af

*) Ved Sygdom forhindredes Prindsen i at komme til Stede; derimod var Kron- 
prindsen af Preussen mødt.
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hvilke en Landgang skulde forsøges paa flere Steder af Als; Kegenæs 
nævnedes blandt disse.

D. 21. Marts indløb Efterretning om, at Fjenden i Bugten ved Snog- 
bæk Hage traf Forberedelser til en Overgang, og at 500 Baade vare sam
lede ved Sandbjerg, sandsynligvis bestemte til at sættes i Mølle
dammen, hvis Dæmning skulde gjennemgraves, naar Overgangen til 
Als skulde finde Sted.

Da -det herefter syntes, at Arnkilsøre var det truede Punkt, blev
12. Regiment indskærpet Paapasseiighed, og det Regiment, der havde 
Kantonnement i Ulkebøl, fik Ordre til at understøtte det, hvis Fjenden 
forsøgte en Overgang. Til Batterierne langs Als Sund udgik skærpende 
Bestemmelser angaaende Kampberedskabet for Dag og Nat.

Ogsaa paa Nordlandet af Als blev der truffet forskjellige Foran
staltninger. D. 21. Aften beordredes den Brigade, der havde Stabskvarter 
i Egen Mølle, til paa nærmere Rekvisition fra Detachementet i Mels at 
afgive 1 Bataillon til det nordvestlige Als til Imødegaaelse af et eventuelt 
Angreb. D, 22. beordredes 1. Division til at lade 1 Eskadron af 4. Dragon
regiments 2. Halvregiment afmarchere til et Kantonnement i Pøl og 
Langesøby for at patrouillere langs Kysten fra Hellesøgaard Færge til 
Tranerodde. Chefen for 3. Kavaleribrigade, Generalmajor M a r c h e r ,  
fik Overtilsynet med den Divisionsrytteriet tildelte Kystbevogtning 
og tog fra d. 26. Kvarter paa Hjortspring Gaard.

Under de truende Forhold maatte Overkommandoen selvfølgelig 
appellere til Medvirkning af den i Østersøens vestlige Del statio
nerede Eskadre.

Ved denne var der ved Midten af Marts sket en ringe Forøgelse 
af Styrken, idet Korvetten Najaden og Dampskibet Slesvig vare komne 
til. A f disse .Skibe havde Slesvig været under Kommando siden 30. 
December 1863 under Orlogskapitain P. H. C. S m i d t h  som Chef. 
Dampskibet, der i Aarets første Maaneder havde været oplagt i 
Korsør til Hs. Majestæt Kongens Disposition, overtoges i Begyndelsen 
af Marts Maaned af Lieutenant G a r d e ,  hvorefter det anvendtes til 
forskjellige Transporter og ved Maanedens Midte algik til Eskadren i 
Østersøens vestlige Del, hvor det afløste Tordenskjold paa Stationen 
ved Bulk. I Najaden derimod var Kommandoen først bleven heist d.
7. Marts 1864, og faa Dage efter afgik Korvetten til Farvandene ved 
Als ligeledes for at underlægges Eskadren i Østersøens vestlige 
Del; den beordredes strax efter sin Ankomst til Stationen ved Neu- 
stadt til Afløsning af Dampskibet Hekla, som for kortere Tid deta- 
cheredes til Korsør.
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Eskadrens Næstkommanderende, Orlogskapitain P e d e r s e n ,  der 
tillige fungerede som Chef for Kanonchaloup-Divisionen, maatte paa 
Grund af Sygdom fratræde Tjenesten d. 17. Marts. Kapitainlieutenant 
W il  d e  overtog derefter Kommandoen over Hertha og de 4 Kanon- 
chalouper.

Jagten Fredrik d. 7. lagdes paa Augustenborg Fjord som Depot
skib.

D. 19. Marts rettede Overkommandoen en Anmodning til Orlogs
kapitain M u x o 11 oma t  udstrække Natpatrouilleringen i Als Sund Syd 
efter til i Høide med Surløkke, hvilken Anmodning blev efterkommet. 
Derimod maatte Eskadrechefen give et afslaaende Svar paa en anden 
samtidigt fra Overkommandoen fremkommen Anmodning om at lade 
patrouillere i Vemmingbund for at hindre Spioneri og i Tide obser
vere eventuelle, fjendtlige Foretagender mod Kegenæs. Eskadrechefen 
besvarede denne Anmodning med , at Rolf Krake af Hensyn til de 
fjendtlige Batterier ved Stranden maatte holde sig i større Afstand fra 
Kysten end tidligere, og at der derfor fra Pandserbatteriet ikke kunde 
patrouilleres i Vemmingbund, samt at intet andet Krigsskib havdes 
til Raadighed. Overkommandoen maatte derfor nøies med, som tid
ligere nævnt, at udstille Poster af Livgarden fra Brohovedet langs 
Kysten mod Vemmingbund.

Eskadrechefens Afslag blev givet samtidigt med eller umiddel
bart efter Modtagelsen og saaledes maaske under Paavirkning af et 
Telegram fra Ministeriet af 19. Marts, hvorved Eskadrens Styrke 
foreløbigt formindskedes noget.

„Bydende Omstændigheder14 — telegraferede Ministeriet — „gjøre 
Nærværelsen af en større Styrke i Nordsøen nødvendig. Ministeriet 
ser sig derfor nødt til strax at bortkalde Geiser og Absalon og om 
kort Tid ligeledes Slesvig fra Deres Kommando. Fregatten Thetis 
har Ordre til at afgaa til Deres Eskadre.u

Denne Bortkaldelse af Skibe var meget imod Eskadrechefens 
Ønske. I et Telegram til Ministeriet af 20. Marts beklagede han sig 
over, at hans Styrke svækkedes i følelig Grad ved Fjernelsen af de 
ovenfor nævnte Skibe, navnlig med Hensyn til Kystbevogtningen af 
Als, og udbad sig i den Anledning Assistance af 2 Kanonchalouper 
eller 2 Kanonjoller snarest muligt.

I  Overensstemmelse med Ministeriets Bestemmelse maatte 
imidlertid Geiser og Absalon detacheres fra Eskadren. Det første 
af disse Skibe beordredes d. 20. Marts til at afgaa til Rugen 
og underlægge sig Eskadren i Østersøens østlige Del, samtidigt
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med at Absalon, hvis Bestemmelse iøvrigt ligeledes var sidstnævnte 
Eskadre, først dirigeredes til Kjøbenhavn. Kommandoen i Als Fjord 
gik ved Kapitainlieutenant W  i 1 d e s Bortkaldelse fra Stationen fore
løbigt over til Chefen for Dampskibet H ertha, Lieutenant v. d. 
JRecke,  og ved Dampskibet Reklas Ankomst i Slutningen af Maaneden 
til dettes Chef, Kapitainlieutenant Ob e l i t z .

Sent om Aftenen d. 21. Marts modtog Overkommandoen Melding 
fra Detachementet i Mels om, at Absalon havde forladt sin Station i 
Stegsvig. Under de truende Forhold, med en fjendtlig Overgang til 
Øen i Udsigt, og uden Melding fra Eskadrechefen om det Passerede 
maatte denne Meddelelse virke i høi Grad foruroligende. Overkom
mandoen telegraferede derfor strax til Orlogskapitain M u x o l l  om, 
at et Dampskib uopholdeligt maatte blive stationeret i Absalons Sted 
eller efter Omstændighederne N. for Hellesøgaard eller under Syd
kysten af Barso. Fjendens Poster vare sete ved Yarnæs, og en 
Observation af Kysten dersteds samt i det Hele taget af Kysten langs 
Als Sund var særdeles vigtig.

Dagen efter modtog Overkommandoen følgende Skrivelse fra 
Eskadrechefen, dateret Sønderborg d. 22. Marts:

„Absalon har forladt Stationen ved Stegsvig og er sendt til 
Kjøbenhavn efter Marineministeriets Ordre. E t andet Dampskib til at 
remplacere det haves for Tiden ikke. Kysten af Als fra Lund
tofte Nakke til Sandvig er bevogtet af 1 Dampbaad og 4 Kanon- 
chalouper, der foretage jevnlige Natpatrouiller. Esbern Snare ved 
Arnkilsøre observerer saavidt muligt foruden hele Als Sund ogsaa Snog- 
bæk Bugten. Saasnart jeg faaer en Skruekanonbaad til Disposition, 
vil den blive stationeret ved Stegsvig med Ordre at observere Kysten 
der i Nærheden. Jeg  maa bede Overkommandoen ikke at stole trygt 
paa den maritime Bevogtning, da denne i stormende Yeir og Tykning 
er tvivlsom**.

Den Tvivl om Marinens Evne til paa virksom Maade at bevogte 
Als imod en fjendtlig Overgang, som Eskadrechefen udtalte lige- 
overfor Armeens Overkommando, lod han ikke komme til Orde 
overfor den ham underlagte Styrke. Saavel Chefen for Esbern 
Snare som den midlertidigt Høistkommanderende over Flotillen i Als 
Fjord modtoge nemlig begge samtidigt fornyede og skærpede Instruk
tioner, hvori det fremhævedes, at alle Efterretninger om Fjendens 
horetagender tydede paa en nærforestaaende Overgang. „Under 
disse Omstændigheder1* — hedder det i Skrivelsen til Esbern 
Snares Chef, — „er det paatiængende nødvendigt, at Marinens Skibe
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af yderste Evne anstrænge sig for at forhindre en saadan Overgang 
hvilken, hvis den lykkedes, npaatvivleligt vilde lægges Krigsskibene 
til Last. Jeg maa derfor have Hr. Kapitainlieutenanten anmodet om, 
at De af yderste Evne anstrænger Dem for ved Observation baade 
Nat og Dag at gjøre Dem bekjendt med Fjendens Foretagender, og 
at paalægge Deres Underordnede de samme P ligter for, naar det 
kritiske Øieblik kommer, at være bekjendt med, hvor De med Pandser- 
skonnerten Esbern Snare kan virke kraftigst til Fjendens Øde
læggelse0.

I ligelydende Udtryk indskærpedes Herthas Chef de samme 
Pligter, hvorhos det paalagdes ham at bevæge sig frem og tilbage 
med sit Skib om Natten i Als Fjord, for under alle Eventualiteter 
at kunne være rede til at give Kanonchalouperne den fornødne 
Assistance og for hurtigst at kunne samle dem til Beskydning af de 
fjendtlige Overgangsmidler.

Ligeoverfor Marineministeriet iagttog Eskadrechefen den samme 
reserverede Holdning i sine Udtalelser om Marinens Assistance ved 
Als som overfor Armeens Overkommando. I en Skrivelse til Mini
steriet af 23. Marts, hvori han udførlig drøftede det ulige Forhold 
imellem Fjendens Angrebsmidler og hans egne Forsvarskræfter, skrev 
h a n : „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 P ligt underdanigst at udtale 
for Ministeriet, at jeg, efterat de kraftigste Skibe, Hekla, Geiser 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 for
hindre en Overgang deru.

Den i Als Fjord stationerede Styrke, 4 Kanonchalouper og 
Dampskibet H ertha, var nemlig efter Eskadrechefens Overbevisning 
magtesløs ligeoverfor et fjendtligt Overgangsforsøg. Dampskibet 
havde sin Kjedel og Maskine liggende fra Borde til Borde uden 
mellemliggende Kulkasser, altsaa ganske ubeskyttet mod fjendtlige 
Projektiler, og Kanonchalouperne, der ifølge deres Tjenestes Natur 
maatte være spredte langs Kysten, vilde neppe kunne samles i be
timelig Tid paa det afgjørende Punkt især med nogen Kuling og 
paalands Vind. I selve Als Sund mentes Forholdet at være noget 
bedre, idet Eskadrechefen dog paa dette Tidspunkt endnu antog, at 
Esbern Snare i Forening med de paa Als anlagte Batterier maatte 
kunne forebygge en Overgang der. Men skulde en Overgang 
over Als Fjord kunne forhindres, maatte der efter hans Forme

E skadree l ic fen s  
T v iv l om den  

m a r i t im e  S ty rk es  
E v n e  ti l  a t  fo r

h in d r e  en O v er
gan g  t i l  Als.



ning anvendes kraftigere Skibe end dem, som for Øieblikket vare 
underlagte hans Kommando, „da Skruekanonbaade i Als Fjord hverken 
ved deres Styrke eller artilleristiske Værd ville have nogen Betyd
ning imod det fjendtlige, riflede Skyts

Atter d. 24. Marts drøftede Eskadrechefen Spørgsmaalet om 
Marinens Medvirkning ved Forebyggelsen af en eventuel Overgang 
til Als. Den nærmeste Aarsag hertil var to telegrafiske Meddelelser, 
som Dagen forud vare komne ham ihænde. I den første af disse 
meddelte Overkommandoen, at den havde modtaget fornyede og paa- 
lidelige Efterretninger om, at Fjenden forberedte Foretagender mod 
Kysten mellem Sandvig og Stegsvig, og i den anden, at Overkomman
doen havde erholdt Meddelelse om, at Fjenden i Aabenraa Havn havde 
samlet saa mange mindre Fartøier', at han dermed vilde kunne trans
portere 4000 Mand.

Begge Telegrammer tydede paa en nærforestaaende fjendtlig 
Overgang og foranledigede Eskadrechefen til endnu en Gang at an
mode Overkommandoen om ikke at fæste for megen Lid til den mari
time Assistance: „I Als Fjord skal blive gjort Alt, hvad jeg formaaer, 
med de mig underlagte Kræfter for at modarbeide et fjendtligt For
søg paa en Overgang; men da haardt blæsende Veir, Mørke og Tyk
ning, Forhold, som Fjenden sandsynligvis vil benytte til en Overgang, 
begrændse Krigsskibenes Virksomhed og Observationerne i en for
uroligende Grad, maa jeg bede Overkommandoen ikke at stole paa, at 
Krigsskibene ville kunne under alle Eventualiteter forebygge en fjendt
lig Overgang, saa meget mindre som denne sandsynligvis vil udgaa 
fra flere Punkter og omspænde en Strækning af nærlig 2 Mil, hvor 
Landgang kan finde Sted“.

Overkommandoen fandt det derefter rigtigst at paalægge 2. Di
vision at ordne Forsvaret af Sundet fra Sønderborg til Arnkilsøre og 
Bevogtningen af Arnkilsøres nordlige Del uden Hensyn til maritim 
Assistance. Divisionen skulde da give Esbern Snare Underretning om, 
hvad der iagttoges af de fra Feltvagterne udstillede Poster.

Eskadrechefen delte iøvrigt ikke Overkommandoens Anskuelse 
om Sandsynligheden af en fjendtlig Landgang paa Als, hverken hvad 
Tidspunktet eller Overgangsstedet angik, og foreslog endog under 24. 
Marts at tage Rolf Krake bort fra Vemmingbund 3—4 Dage for at gaa 
til Aabenraa og ødelægge hvad dersteds forefandtes af Transportmidler. 
Overkommandoen modsatte sig dette, da den „aldeles ingen Garanti 
havde med Hensyn til Tidspunktet, paa hvilket Batteriets Anvendelse 
i Vemmingbund var nødvendig“ ; derimod foretoges en Rekognoscering
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af Dampskibet Hekla d. 28. Marts, som dog intet mistænkeligt fore
fandt.

I Følelse af, at det Samarbeide, som fandt Sted mellem de mili
tære Befalende tillands og tilvands ikke var tilfredsstillende, henvendte 
Overkommandoen sig til Eskadrechefen med en Skrivelse af 24. Marts, 
hvori den anmodede om „at erholde en Oversigt over de til Under
støttelse af Armeens Operationer ved Slesvigs og Jyllands Østkyst 
stationerede Skibes Fordeling og Hovedtrækkene i de Instruktioner, 
der i et kooperativt Formaal maatte være deres Chefer tildelte, samt 
endelig en successiv Underretning om de Forandringer i nærværende For
deling, som efterhaanden foretages. En Oversigt og Kundskab af dette 
Omfang maa Overkommandoen anse absolut nødvendig som Grundlag 
for sine Dispositioner til Landets Forsvar“.

Det Svar, som Overkommandoen modtog paa denne Henvendelse, 
var ikke efter Ønske. Eskadrechefen gjorde nemlig i en længere 
Skrivelse af 25. Marts Rede for, at af de til Eskadren henhørende 
Skibe var intet uden Pandserbatteriet Rolf K rake, Skruekanon- 
baadene Schrødersee, og Hauch samt 4 Kanonchalouper for Tiden 
udelukkende bestemte til Understøttelse for Armeens Operationer, 
hvorimod alle de andre Skibe vare fordelte enten alene med det 
Formaal at blokere Havne og Fjorde og, hvor det lod sig forene 
med dette Hverv, tillige at bevogte Kysterne, eller ogsaa udelukkende 
til at bevogte Kysterne med det Formaal tillige at forhindre 
fjendtlig Overgang, hvad der var Tilfældet med Pandserskonnerten 
Esbern Snare ved Arnkilsøre og de i AIs Fjord stationerede 
Skibe. De ovenfor nævnte Skibe, som havde specielle kooperative 
Formaal, vare tillagte særlige Instruxer i denne Anledning. Eskadre
chefen bad Overkommandoen være overbevist om, at i Tilfælde, hvor 
den maatte ønske en Kooperation af enkelte eller flere af Eskadrens 
Skibe, skulde dette med største Beredvillighed blive effektueret, 
saasnart det blev begjært, og saafremt det paa nogen tænkelig Maade 
var muligt.

Mindre imødekommende viste Eskadrechefen sig i Slutningen af 
sin Skrivelse, hvori han vel indrømmede, at det var en Selvfølge, at 
Overkommandoen blev gjort bekjendt med Forandringer i Fordelingen 
af de Skibe, som kun vare bestemte til at kooperere med Ar
meen, men samtidigt meddelte, at han ikke fandt Anledning til at 
give Overkommandoen Oplysning om de øvrige Skibes Omfordelig 
eller Yexlen, da dette Forhold alene vedrørte Eskadren. Over
kommandoen tilstillede Krigsministeriet en Beretning om denne Sag
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og henviste til den F are, der kunde opstaa paa Grund af det 
mindre gode Samarbeide og Mangelen paa Enhed i disse Forhold *).

Indberetningen fra Overkommandoen foranledigede Krigsmini
steriet til at henvende sig til Marineministeriet for at erfare dettes 
Opfattelse af Sagen.

I  sin Svarskrivelse af 1. April berørte Ministeriet dog ikke dette 
Forhold, men tog kun et Forbehold i Henseende til den Hjælp, der kunde 
ventes af Marinen, ved sin Bemærkning om, „at selv om Marinen ligeover
for dens andre Formaal var i Stand til at afgive flere Krigsdampskibetil 
Stationen paa Hertugdømmernes Østkyst, end allerede er sket, vilde 
en saadan større Styrke ikke være i Stand til under alle Eventualiteter 
at forhindre en Overgang“.

Vanskeligheden vilde, mente Ministeriet, ligge deri, at en Over
gang sandsynligst vilde ske om Natten og da enten med Storm af 
vestlig Vind eller i taaget Veir. Under disse Omstændigheder vilde 
Skibene ikke kunde foretage noget Væsentligt til at forhindre Over
gangen, da de ikke kunde lette og manøvrere i det smalle Farvand for 
at finde de fjendtlige Baade uden den allerstørste Sandsynlighed for at 
løbe fast paa den ene eller anden Side af Fjorden, ligesom det ogsaa 
maatte antages, at Fjenden under en Overgang ved opkastede Batte
rier, monterede med svært, riflet Skyts, vilde være i Stand til paa kort 
Tid at ødelægge ethvert Skib, der kom indenfor Skudvidde, kun 
netop med Undtagelse af Rolf Krake.

Skrivelsen sluttede saaledes:
„Omendskjøndt Ministeriet ikke tvivler om, at en passende Troppe

styrke 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 gjøre op
mærksom paa Nødvendigheden heraf, idet Søstyrken, saaledes som 
paavist, under v i s s e  V e i r f o r h o l d  ikke vil være i Stand til at for
hindre Expeditionen, som paa Grund af Farvandets Sneverhed kan 
foretages i aabne Baade og Pontoner u.

O. Lutken.
3 Men medens denne Skrivelse dog kun under „visse Veirforholdu 
stillede den maritime Bistand tvivlsom, blev ethvert Haab derom berøvet 
Overkommandoen ved følgende Telegram af 4. April Kl. 837 Eftermid
dag**) fra Orlogskapitain M u x o l l :

*) Bilag 39 indeholder Skrivelse af 23. Marts fra Overkommandoen til Krigsministeren 
angaaende Samvirken mellem Hær og Flaade.

**) Forhandlingerne om denne Sag gives paa dette Sted, uagtet de førtes umiddel
bart e f t e r  at Fjendens Planer mod Als vare definitivt opgivne d. 3. April.
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Som Følge af de Efterretninger, jeg i Dag har modtaget fra den 
kommanderende Officer over Søbevogtningen i Als Fjord, der meddeler, 
at 22 svære Metalkanoner ere placerede i 2 Skandser omtrent 1600 
Alen N. og S. for Snoghøi Færgegaard, og at Kanoner findes paa 
flere Steder langs Kysten op til Varnæshoved, maa jeg ligeoverfor 
disse Foranstaltninger meddele den ærede Overkommando, at den 
nuværende maritime Styrke paa Als Fjord er aldeles Intet, og at Ma
rinen ikke har Midler til at forhindre en Overgang44.

Muxoll.
Overkommandoen bragte denne med stor Aabenhed fremsatte Ud

talelse til Krigsministeriets Kundskab for om muligt at faa udvirket, 
at en kraftigere Assistance fra Søværnets Side tilveiebragtes. Krigs
ministeriets Svar af 5. April, der intet Haab gav i saa Renseende, lød 
som følger:

„I Anledning af Overkommandoens Chifferdepeche af Dags Dato 
har Ministeriet henvendt sig til Marineministeriet for at erfare, om 
Samme maatte være i Stand til at fyldestgjøre den i Depechen frem
satte Begjæring om større maritim Assistance til Forsvar af Als. 
Dette Spørgsmaal er besvaret benægtende under Henvisning til, at 
det ligeoverfor de af Fjenden opkastede Batterier kun vil være muligt 
for et Skib som Rolf Krake at bevæge sig frit i Sundet. Derimod 
antager det nævnte Ministerium, at saavel de i Stegsvig som de bag 
Arnkilsøre stationerede Krigsskibe ville være i Stand til, naar For
holdene ikke ere altfor ugunstige, at bringe betydelig Forstyrrelse i 
en saadan Expedition, saafremt denne virkelig skulde forsøges iværksat 
i den Udstrækning, der nødvendig maatte høre til for at foretage en 
Landgang paa Als alene med Infanteri14. — — — — — —

Det mindre gode Forhold mellem Eskadrechefen og Armeens 
Overkommando havde sin Begrundelse dels deri, at Førstnævnte an- 
saa de Fordringer, som Armeen stillede til Eskadren, for altfor store 
og ikke altid gjennemførlige, dels i , at begge de paagjældende 
Autoriteter ikke i tilstrækkelig Grad viste hinanden den for et godt 
Samarbeide nødvendige Tillid og Imødekommen.

Dette havde allerede i den forløbne Del af Felttoget flere Gange 
viist sig, om end ikke saa tydeligt som her ved Marts Maaneds Slut
ning. Som tidligere anført, delte Eskadrechefen ikke Overkomman
doens Anskuelse om en fjendtlig Landgang paa Als. I en Korre
spondance med Marineministeriet angaaende Valget af sin Station ud
talte han d. 25. Marts, at han intet Øieblik vilde betænke sig paa at 
tage Ophold paa de faretruede Punkter, sættende alle andre Hensyn
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tilside, naar den Tid, da ikke hans, men Overkommandoens Tro paa 
en fjendtlig Overgang kunde forudses at ville blive til Virkeligheds 
Ogsaa synes nedenstaaende Korrespondance at tyde paa, at flere af 
de fra Overkommandoen indløbne, i Regelen telegrafiske Meldinger om 
Fjendens Forberedelser til en Overgang ere bievne betragtede som 
overflødige og uden stor Betydning.

D. 30. Marts telegraferede saaledes Overkommandoen følgende 
Oplysninger til Eskadrechefen:

„1 Nybøl Nor foretager Fjenden Ind- og Udskibningsøvelser saa- 
vel med Kanoner som med Heste. De derværende Pontonbaades An
tal angives til 100 å 200. Fjenden har ladet forfærdige 1000 Aarer. 
I  Aabenraa, Haderslev og Flensborg er der lagt Beslag paa en stor 
Mængde Smaaskibe, hvormed Fjenden formenes at ville forsøge Land
gang paa flere Steder af Øen (Kegenæs)S

Herpaa svarede Eskadrechefen:
„For de meddelte Oplysninger om Fjendens forskjellige For

beredelser ved Egernsund og i Flensborg Fjord, formentlig til et Land
gangsforsøg paa Als, takker jeg Overkommandoen, men tilstaar, at jeg 
ikke har stor Tro paa, at han virkelig skulde have et saadant fortvivlet 
Foretagende til Hensigt.u

Overkommandoen supplerede samme Dag sine Meddelelser med 
Underretningen om, at Pontonbroerne ved Egernsund vare optagne, og 
at der var ankommet 8 store Træpontoner tilsøs fra Flensborg til 
Egernsund, og rettede om Natten en telegrafisk Forespørgsel angaaende 
Blokaden a f Flensborg Fjord, til hvis Besvarelse Eskadrechefen 
personlig blev kaldet fra sit Kvarter til Telegrafstationen.

Dette havde til Følge, at Eskadrechefen næste Dag (31. Marts) 
tilskrev Overkommandoen:

„Jeg beder Overkommandoen at være overbevist om, at jeg med 
den største Beredvillighed skal lade det være mig magtpaaliggende at 
tilfredsstille enhver Anmodning om Assistance af den mig underlagte 
E skadre; men jeg maa dog anmode den om ikke at blive berøvet min 
Nattero ved Telegrammer, der kun fremsætte Spørgsmaal, hvis Be
svarelse det ikke iler med, og aller mindst at blive henkaldt paa Tele
grafkontoret til en Samtale med Overkommandoen, der, som det var 
Tilfældet i Nat, viser sig alene at bestaa i Spørgsmaal, fremsatte af en 
Adjutant, hvis Besvarelse vilde være bleven givet Overkommandoen 
ved Telegrafen.u

De ovenanførte Efterretninger om Forholdene ved Egernsund 
bevirkede, at Rolf Krake d. 31. foretog en Rekognoscering ind i Flens
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borg Fjord uden dog at opdage noget mistænkeligt. Eskadrechefen 
meddelte derefter Marineministeriet i sin Rapport „at Paalideligheden 
af Overkommandoens Efterretninger, uagtet de angives for at være 
fra paalidelig Kilde, endnu er noget tvivlsom.k‘

D. 4. April Kl. HV2 Aften afsendte Overkommandoen fra Ulke
bøl følgende telegrafiske Meddelelse til Eskadrechefen:

„Overkommandoen har ikke villet undlade at meddele Hr. Or- 
logskapitainen, at man har modtaget følgende Depeche fra 7. Bri
gade: Chefen for Efterretningsvæsenet har meddelt, at Fjenden 
ganske vist vil forsøge en Landgang ved Sandbjerg.u

Telegrammet, der ud paa Natten ankom til sit Bestemmelsessted, 
besvaredes af Eskadrechefen d. 5. April saaledes:

„I en Depeche modtaget i Nao har Overkommandoen behageligen 
meddelt mig, at Fjenden ganske vist vil forsøge en Landgang ved 
Sandbjerg. Da det er mig ubekjendt, hvor Sandbjerg er beliggende, 
beder jeg mig snarest nærmere oplyst derom ved Telegrafen.u

Under 5. April lod Overkommandoen Eskadrechefen vide, at gjen- 
tagne Efterretninger tydede hen paa, at Fjenden førte Ammunition 
m. v. fra Flensborg til Egernsund og foretog Evakuation af Syge 
og Saarede søværts fra Egernsund til Flensborg. Overkommandoen 
henstillede til Eskadrechefen, om ikke Marinen ved Foretagender 
i Flensborg Fjord vilde kunne hindre denne Trafik, hvilket dog af 
Eskadrechefen besvaredes benægtende, idet denne „ikke vidste at frem
sætte noget Foretagende, der fra Marinens Side kunde foranstaltes, og 
som under de nærværende fjendtlige Stedforhold vilde kunne forhindre 
den paaankede Trafik.u

Indkomne Efterretninger om de af Fjenden anlagte Batterier 
langs Als Fjord foranledigede Eskadrechefen til under 5. April at ud
tale for Marineministeriet, at der nu fra fjendtlig Side „kunde af
gives en uafladelig krydsende Ild ligefra Snogbæks Bugten til Varnæs- 
hoved.u

Som Følge heraf ansaa Eskadrechefen Chancerne for et heldigt 
maritimt Forsvar for betydeligt forringede, en Anskuelse, som han 
fremsatte i følgende Udtryk:

„Vil den nuhavende Søstyrke lægge sig imellem, saasnart Ud
skibningen paabegyndes, da vil der, forsaavidt den overhovedet slipper 
nogenlunde uskadt gjennem Krydsilden, selvfølgelig ikke hengaa lang
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Tid, forinden den er totalt ødelagt uden til Gjengjæld 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 Til
fældet, da skjønner jeg ikke rettere, end at en Overgang kan finde 
Sted med megen Lethed ved den lyse Dag.u

Den i ovennævnte Skrivelse omtalte formentlige Mangel paa Ar
tilleri paa Nordlandet af Als og Bygningen af et nyt fjendtligt Batteri, 
rettet mod Stegsvig, foranledigede, at to af de i Als Fjord stationerede 
Skibes Chefer, Kapitainlieutenant O b e l i t z  og Lieutenant B i l l e  i 
Forening med Kommandøren for Mels Detachementet, Kapitain 
W i l d e n r a d t ,  telegrafisk henvendte sig d. 6. April til Eskadrechefen 
med et indtrængende Forslag om, „at Kanonbaadenes Kanoner samt 
2 svære riflede Piecer uopholdeligt bleve lagte i Batteri paa Kysten, de 
sidste for at rasere de fjendtlige Batterier og mulig ødelægge det 
store Train i Blans.u

Eskadrechefen kunde imidlertid lige saa lidt som Overkomman
doen, for hvem ogsaa denne Sag forebragtes, gaa ind paa denne Tanke, 
der unddrog Skibene fra deres egentlige Bestemmelse.

Ligesaa godt som Overkommandoen var underrettet om de af 
Fjenden nærede Planer mod Als, ligesaa fuldt kom de tidligere om
talte Troppeforskydninger mod Sundeved, 10. Brigade fra Syd, Garde- 
Divisionen fra Nord, til dens Kundskab, samtidigt med, ja tildels for
inden Udførelsen deraf var paabegyndt.

D. 24. modtoges en Meddelelse af 21., hvorefter 10. Infanteribri- 
^ade i Ilmarche var afgaaet fra Flensborg til Dybbøl.

E n  fra Kommandanten i Fredericia samme Dag modtagen Efter
retning om, at der d. 23. var rykket 6—8000 Mand ind i Horsens, 
hvilke vilde blive forøgede til 12000 Mand, tydede vel paa, at Preus
serne snarere rykkede mod Nord, men i Løbet af d. 25. indkom fra 
iorskjellige Sider bestemte Efterretninger om Troppeforskydninger fra 
Nord til Sundeved — som det forlød 5 Regimenter — fremdeles om, 
at der foran Dybbøl samledes 60000 Mand og endelig om, at Fjenden, 
medens han sysselsatte os med et Angreb paa Dybbøl, vilde forsøge 
3n Overgang fra Yarnæs Sogn til den nordlige Del af Als for at falde 
yor paa Dybbøl kæmpende Styrke i Ryggen.

Nye d. 26. indløbne Efterretninger bekræftede Formodningen om,
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at der var Noget igjære. Thi vel indløb der fra Efterretningsvæsenet 
Meddelelse om, at der endnu d. 25. ingen større Troppebevægelser 
havde fundet Sted fra Kolding Syd paa, hvilket var rigtigt, efterdi 
Fjenden først d. 26. trak m odSyd; men fra forskjellige Steder i Sles
vig meldtes det, at der d. 28. ventedes 8000 Mand preussiske Tropper 
Nord fra til Dybbøl, og det tilraadedes os at være forberedte paa et 
natligt Angreb.

Kystbevogtningen paa Als indskærpedes den største Paapasselig- 
hed. Den Bataillon af Brigaden med Stabskvarter i Egen Mølle, 
der paa Rekvisition fra Detachementet i Mels skulde ile til dets 
Understøttelse, fik fra d. 26. Alarmplads i Egen, den anden Bataillon 
af Regimentet derimod S. for Bro.

Ogsaa paa Kjær Halvø blev der truffet forskjellige Foranstaltninger. 
Af Regimentet i Ulke bøl fik den ene Bataillon Alarmplads i den vest
lige Del af Kjær, den anden i den vestlige Udkant af Ulkebøl. For 
at 12. Regiment hurtigt kunde møde med en Styrke til Forsvar af 
Arnkiisøre var det, som tidligere omtalt, paalagt Ingenieurkommandoen 
at lade opføre en Barakkeleir til et Kompagni i den nordligste Del af 
Arnkiisøre Skov omtrent i Høide med Arnkiisøre Batteriet. Da Op
førelsen d. 25. var saa vidt fremmet, at Barakkerne kunde tages i 
Brug, lagdes:

1 Kompagni i Barakkerne ved Arnkiisøre,
1 „ i de 3 nordligste Gaarde i Ulkebøl Nørremark,
4 „ i Barakkerne ved Rønhave,
1 „ i Kjær Hestehave,
1 „ i de nærmeste Gaarde S. for Kjærvig.
De to førstnævnte Kompagnier anvendtes udelukkende til Be

vogtning af Arnkiisøre og den mellem Arnkiisøre og Skovbatteriet 
liggende Strækning. Af de 4 Kompagnier i Barakkerne afgaves 1 
Kompagni daglig til Bevogtning af Kysten fra Skovbatteriet til Kjær
vig. De 2 sidstnævnte Kompagnier anvendtes til Bevogtning af 
Kysten S. for Kjærvig og Besættelse af Batterierne indtil Flankebatteriet.

Endelig sørgedes der for Oprettelse af Bavner langs Sundet. 
D. 27. vare 4 Bavner reiste, henholdsvis ved Arnkiisøre Skovs nord
vestre Hjørne, Skovfogedhuset, Rønhave Batteriet og Byggegaard. 
Naar Bavneme tændtes, skulde Afdelingerne samles paa deres Alarm
pladser.

De truende Forhold i Dybbølstillingen og paa Als, i Sammenligning 
med de nu rolige Forhold paa de øvrige Punkter af Krigsskuepladsen, 
gjorde det nødvendigt at faae det til Fredericia bestemte 11. Regiment

F o rs k je l l ig e  F o r 
an s ta l tn in g e r ,  

K y s tb ev o g tn in g en  
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(se pag. 242) til Als i Stedet for til Fredericia. Overkommandoen tele
graferede derfor d. 26. Marts til Kommandantskabet i Fredericia, at
11. Regiment efter dets Ankomst til Baaringvig uopholdeligt skulde 
afgaa til Faaborg, for derfra at overføres til Als. Da General 
L u n d  in g modtog denne Ordre, henvendte han sig strax med Mod
forestillinger til Krigsministeren, der netop paa hin Dag opholdt sig 
i Fredericia (se pag. 245). Krigsministeren ophævede den givne Be
faling og bemyndigede General L u n d i n g  til at underrette Over
kommandoen herom.

Overkommandoen maatte nu telegrafisk forestille Krigsministeren, 
at Befalingen var given, fordi en Forøgelse af Fredericias Garnison 
ikke længer var nødvendig, hvorimod det var paatrængende nødvendigt 
at faae Tropper til Sikkring af det nordlige Als, imod hvilket Fjenden 
tilsigtede et Angreb; Overkommandoen maatte andrage paa, at 
dens Befaling effektueredes. Ministeren var ved dette Telegrams 
Komme afreist med Hs. M a j e s t æ t  K o n g e n  til 4. Division. Sagens 
Afgjørelse trak i Langdrag og naaedes først, da Overkommandoen d.
29. pr. Telegraf beordrede Kommandantskabet i Fredericia til at lade 7. 
Brigades Stab og 11. Regiment afgaa til Faaborg for derfra d. 1. April 
Morgen at overføres til Høruphav. Om denne Ordres Afsendelse 
underrettedes Krigsministeren d. 30. Marts.

De fremdeles indløbende Efterretninger bekræftede Rigtigheden af 
de tidligere indkomne Meddelelser. D. 27. Formiddag meldtes det, at 
hele den preussiske Styrke i Jylland var gaaet mod Syd, og at der i 
Jylland kun stod 4 østerrigske Brigader i spredt Kantonnement; samme 
Dags Eftermiddag, at 5000 Preussere rykkede i Ilmarche gjennem 
Haderslev Syd p a a ; d. 28., at 10000 Preussere vare ankomne til Aaben
raa Nord fra. Derhos meldtes om Pontoners Afsendelse søværts fra 
Flensborg til Egernsund samt om Tilstedeværelsen af 200 Baade ved 
Varnæshoved.

D. 30. meldtes det, at der i Aabenraa, Haderslev og Flensborg 
var lagt Beslag paa en stor Del Smaaskibe, hvormed Landgang skulde 
forsøges paa flere Steder af A ls; som sandsynlige Landgangspunkter 
nævntes Hardeshøi og Kegenæs. — Detachementet i Mels meldte, at 
der herskede stor Travlhed i Egnen tæt S. 0 . for Ballegaard, navnlig 
mellem Knarhøi Bugt og Snogbæk Hage. Foruden et Batteri ved 
Ballegaard (monteret med 6 12 Pd.’s riflede Kanoner) var et Batteri 
blevet anlagt i den nordlige Del af Als Sund ved Naldtang V. for 
Udløbet af Stegsvig.

Alle disse Efterretninger stillede det utvivlsomt for Overkomman-
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doen, hvilket jo ogsaa stemmede med Virkeligheden, at Fjenden trak 
de i Jylland værende preussiske Tropper (Garde-Divisionen) samt 10. 
Infanteribrigade til Sundeved, og at der forberedtes en Overgang til 
det nordlige Als. Om Tanken var ved et Skinangreb herimod at for- 
lede os til at splitte vore Tropper for derved at vinde større Chancer 
for et Hovedangreb mod Dybbølstillingen, eller ved et Skinangreb 
mod Stillingen at binde vor derstaaende Styrke for saa meget lettere 
at kunne udføre en Overgang til det nordlige Als, hvorved Dybbøl- 
stillingen sluttelig udsattes for at blive angrebet i Ryggen, derom 
kunde Overkommandoen kun nære Gisninger. De indkomne Med
delelser tydede snarest paa det Sidste.

Bevogtningen og Forsvaret af Ais’s udstrakte Kyst var ikke 
meget betryggende. Paa Kjær Halvø langs Kysten indtil Arnkilsøre 
laa 12. Regiment og 1 Feltbatteri, paa Mels 3 Kompagnier samt 
1 Feltbatteri til Forsvaret af en over en Mil lang K yst; den 
øvrige Kyst var bevogtet af Kavaleri. Fjskadrechefen havde der
hos anmodet Overkommandoen om ikke at stole paa, at Krigsskibe 
under alle Eventualiteter kunde forebygge en fjendtlig Overgang.

Under disse Omstændigheder imødesaas med Utaalmodighed An
komsten af 7. Brigades Stab og 11. Regiment, der dog først fandt Sted 
d. 1. April, altsaa samme Dag, paa hvilken Overgangen skulde udføres 
om Natten. 11. Regiment overtog Tjenesten paa Kjær Halvø, medens
12. Regiment, saasnart det d. 1. April Aften var afløst af 11. Regi
ment, afmarcherede til et Kantonnement i Hagenbjerg, Oxbøl, Lunden, 
Broballe, Brandsbøl og Stevning som Reserve for Detachementet i 
Mels. 12. Regiment udgik af 2. Division for tilligemed 11. Regiment 
og Detachementet i Mels at udgjøre en ny 7. Brigade, hvis Hverv 
det blev at overtage Bevogtningen og Forsvaret af Kyststrækningen 
langs Als Sund fra Flankebatteriet til Hellesøgaard Færge. Brigaden, 
hvem 1. og 9. Batteri i taktisk Henseende underlagdes, stilledes di
rekte under Overkommandoen. Oberst M ax M u l l e r  tog Kvarter paa 
Rumohrsgaard. Den tidligere givne Bestemmelse, at den i og om 
Egen liggende Brigade, naar den kaldtes til Sønderborg, skulde 
efterlade en Bataillon i Egen, hævedes *).

*) Da ogsaa den sydlige Kyst af Als ansaas truet, befaledes fra 3. April en Eska
dron af 1. Halvregiment Gardehusarer henlagt paa Kegenæsland, de to andre i 
Lysabild Skov, Sarup og Mommark; Stabskvarteret forblev i Mommark. Signal
stationer oprettedes langs Kysten fra Kegenæs Fyr til Kegenæs Ende, der skulde 
signalere Landgang ved Blaalys. Etappekommandøren i Høruphav skulde lade

A n k o m sten  a f  7. 
B r ig ad es  S ta b  og 

11. Kegiment.
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Der holdtes Øie med Skibes og Personers Adgang til og fra Ais. 
Overkommandoen udstedte en Anordning*) om deres Adgang til og 
Afreise fra Øen og anmodede Krigsministeriet om at drage Omsorg 
for, at der kun udstedtes Pas til Øen til saadanne Personer, hvis 
Loyalitet var hævet over enhver Tvivl, og som anordningsmæssig 
kunde legitimere sig.

D. 1. April undersøgte Major af Ingenieurkorpset S c h r ø d e r  
Forholdene paa det nordlige Als med Hensyn til en eventuel Land
gang paa Øen. Majoren turde ikke benægte Muligheden af, at et saadant 
Foretagende kunde udføres, og mente, at det under gunstige Forhold 
maatte kunne lade sig gjøre at overføre i Baade en Echelon paa c. 
3000 Mand paa Strækningen fra Sandvig til Hellesøgaard, og at vor 
Besætning dersteds dels ikke var i Stand til at forhindre det, dels vilde 
være udsat for at blive overmandet. En Overfart i Baade kunde 
foretages i c. 15 Minuter, og da det ikke var muligt at observere 
Baadene fra Land, før over Halvdelen af Farvandet var passeret, blev 
der kun 7—8 Minuter til Alarmering af Styrken og Forsvarets Ord
ning, en Tid, som vel kunde være tilstrækkelig for at tilføie Ex- 
peditionen betydelige T ab , naar det ved Kysten stationerede Artilleri 
og maritime Forsvar benyttedes godt, men som ikke var tilstrækkelig 
til at samle vore Tropper saaledes, at Landgangen forhindredes.

En hensigtsmæssig Benyttelse af Terrainforholdene maatte imidler
tid kunne forhindre Fjendens videre Fremtrængen og volde ham føle
lige T a b ; hvad enten Landgangen foretoges N. eller S. for Stegsvig, 
vilde de mange Søer og Lavninger danne virksomme Forhindringer, 
som satte en ringe Styrke i Stand til at opholde en overlegen Fjendes 
Fremtrængen.

Udførelsen af store Batterianlæg ved Kysten ansaas ikke hen
sigtsmæssig, da disse kun vilde avertere Fjenden om, hvor vort Skyts 
var placeret. Derimod kunde det være ønskeligt at anlægge endel Ind
skæringer for Artilleri, hist og her at opføre Yagthytter for Felt
vagterne, forsaavidt de nærmeste Gaarde laa for bortfjernede, at slaa 
en Bro for Infanteri fra Stegshoved til Stegsgaard og anbringe Løbe-

observere, naar Signaler gaves, og melde dette pr. Telegraf til Overkommandoen 
(Ordre herom udgik dog først d. 9.).

Fra d. 3. April stationeredes 2 Kanonjoller paa Sydsiden af Als (en mellem 
Sønderborg og Høruphav, en ved Kegenæsland) for især om Natten, forsaavidt 
Veirforholdene tillode det, at forebygge Kommunikation med Land.

*) Bilag 40 indeholder Anordning med Hensyn til Skibes og Personers Adgang til 
og Afreise fra Øen Als.

O v erve ie lse r  meil 
H en sy n  t i l  F o r 
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Skizze over de danske Troppers Fordeling paa Als og i Sundeved
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grave og Indskæringer ved Melsgaard, Broballe Mølle, Brandsbøl 
Skov samt ved Oldenor, Nordborg, Yestermølle og Hopsø.

Foranlediget ved denne Indstilling befalede Overkommandoen under
5. April Anlæget af en Bro af 4 Alens Brede for Infanteri fra Stegs
hoved til Stegsgaard, og Oberst M ax M u l l e r  anordnede samme Dag, 
altsaa ligeledes paa et for sent Tidspunkt til at faae Betydning ligeoverfor 
den paatænkte Overgang, at ved Alarmering skulde den ene Bataillon af 
12. B-egiment samles S. 0 . for Oxbøl, den anden S. Y. for Brandsbøl. 
Om Natten skulde Alt være parat til hurtig Udrykning.

Ses bort fra de forskjellige Foranstaltninger, der først udførtes, 
efterat Planen mod Als var opgiven, var Situationen Natten til d. 2. 
April, da Preussernes Overgang tænktes iværksat, følgende*):

Paa Strækningen Hardeshøi til Hellesøgaard laa Mels Detache
mentet :

1 Kompagni i Holm N. for Stegsvig.
1 do. i Mels S. for do.
1 do. i Broballe.
1. Batteri i Holm og Mels.

Indskæringer vare anlagte ved Hellesøgaard og Hardeshøi. 
Hvert Kompagni afgav 1 Deling til Vagttjeneste om Natten; Resten, 
3 Delinger pr. Kompagni, laa i Alarmkvarter fuldt udrustede og gik 
først, na ar det blev lyst, i Kvarter.

Som Reserve for denne Styrke ankom d. 1. April Aften 12. Regi
ment. Regimentet var imidlertid blevet saa sent afløst af 11. Regi
ment, at det efter Ordre maatte lade sine Forposter forblive staaende 
paa Kjær Halvø Natten over. Disse afløstes først d. 2. April For
middag Kl. 8 og stødte i Løbet af Dagen til deres Regiment.

D. 1. April Aften, da Overgangen oprindelig agtedes udført, 
ankom saaledes Regimentet, kun 53/4 Kompagni stærkt, til dets anviste 
Kantonnement paa Nordlandet **). To Kompagnier, der skulde belægge 
Broballe, fandt denne By optaget af Mels Detachementet og maatte 
indkvartere sig selv. Regimentet var ukjenat med Terrainet og 
fik ingen Instruktion fra Brigaden, da denne ligeledes først om 
Natten ankom til Rumohrsgaard. Bestemmelser angaaende Alarm

*) Se omstaaende Skizze af de danske Troppers Fordeling paa Als og i Sundeved 
Natten mellem 1. og 2. April.

**) 12. Reg.’s I. (Stabskvarter Broballe) lagdes i Oxnøl og Broballe, to Kompagnier 
paa hvert Sted. 12. Reg.’s II. (Stabskvarter Brandsbøl; lagdes i Hagenbjerg, 
Lunden, Brandsbøl og Stevning, et Kompagni paa hvert Sted. Regimentsstabs- 
kvarter blev Hagenbjerg Præstegaard.

S i tu a t io n e n  paa 
Als d. 1. og 2. 

A pril .
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plads, Meldingers Afsendelse pr. Telegraf o. s. v. udgaves derfor 
først d. 3.

Situationen paa Als var iøvrigt følgende: Bevogtningen af 
Kysten fra Hellesøgaard Færge langs Øst- og Sydsiden af Als til 
Kegenæs Ende var overdraget 4. Dragonregiments 2. Halvregiment 
og Gardehusarregimentets 1, Halvregiment under samlet Kommando 
af Generalmajor M a r c h e r  (Stabskvarter Hjortspring). Grændsen 
mellem de Halvregimenterne tildelte Distrikter var ved Mommark. 
Bevogtningen og Forsvaret af Kysten fra Flankebatteriet tilArnkils- 
øre var overdraget 11. Kegiment og 9. Batteri.

De paa Als værende Regimenters Kantonnement, Telegrafstationer 
og Bavner m. m. fremgaa af Oversigtskaartet.

Følgende Skibe deltoge i Bevogtningen og Forsvaret af Ais’s 
vestlige Kyst: Yed Als Fjord havdes Dampskibet Hekla, Kanon- 
baaden Willemoés, Dampbaaden Hertha og 4 Kanonchalouper, 
af hvilke sidste Chaloup Nr. 18 kort forinden, nemlig Natten til d.
30. Marts, havde havt det Uheld, at dens Patrouillebaad, der den Nat 
af Uforsigtighed kun var bemandet med 3 Mand, var bleven op
snappet af Fjenden. — Orlogskapitain P e d e r s e n ,  Eskadrens Næst
kommanderende, friskmeldtes d. 31. Marts og overtog Dagen efter 
Kommandoen over de i Als Fjord stationerede Krigsskibe.

Pandserskonnerten Esbern Snare laa bag Arnkilsøre, Pandser- 
batteriet Rolf Krake udfor Yemmingbund.

III. 2.—18. April Morgen.
i Saasnart Foretagendet mod Als var opgivet, var Øieblikket 
kommet til at rette al Kraft paa Dybbølstillingens Erobring, og 
Oberst C o l o m i e r  erholdt uindskrænket Raadighed over Beleirings- 
korpsets Artilleri. F ra Berlin bebudedes Ankomsten af 8 riflede 24 
Pd.’s og 16 riflede 12 Pd.’s Kanoner til d. 9. eller 10. April.

Oberst C o l o m i e r  gav Ordre til, at Skytset skulde bort
tages fra Batterierne ved Ballegaard og overføres til Frontalbatte- 
derne; men denne Ordre kom ikke strax til Udførelse. Endnu vilde 
lemlig Prinds F r i e d r i c h  C a r l  ikke opgive Foretagendet mod Als, 
nen forlangte undersøgt, hvorvidt der var Mulighed for at foretage 
>n Overgang over Als Sund ved Sottrup Skov. Denne Tanke maatte 
log opgives paa Grund af de talrige Batterianlæg paa Ais’s Kyst

F je n d e n  r e t to r  al 
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samt Nærheden af vor i og om Sønderborg værende Hovedstyrke. En 
Overgang skjønnedes ikke udførlig som et isoleret Foretagende, og 
selv i Forbindelse med en Storm mod Dybbøl stillingen ansaas Ud
faldet for tvivlsomt.

Først da gav Prindsen Tilladelse til Flytningen af Beleirings- 
skytset fra Ballegaard til Frontalbatterierne og til Angrebets F ort
sættelse.

D. 5. April udkastede Obersterne C o l o m i e r  og M e r t e n s  
følgende Beleiringsplan:

Natten til d. 6. fremskydes Forposterne paa Angrebsfeltet.
Natten til d. 7. ombyttes de hidtil i Frontalbatterierne anvendte 

glatte 12 Pd.’s Kanoner og 7 Pd.’s Haubitzer saavidt muligt med riflede 
6 og 12 Pd.’s Kanoner, og Batterierne ved Gammelmark forstærkes 
med 12 svære, riflede Stykker Skyts. Ved Stenbæk bygges et Strand- 
batteri, Nr. 15, til 4 riflede 24 Pd.’s.

D. 7. April aabnes Ilden fra samtlige Batterier.
Natten til d. 8. skulde en ny Parallel (senere kaldet Halv- 

parallelen) anlægges, eftersom 1. Parallel laa for fjernt for Morterbatterier, 
og dels en mere fremskudt Stilling var nødvendig inden Stormen. Den 
skulde lægges 4—500 Alen foran 1. Parallel, altsaa 1000—1100 Alen 
fra Skandserne.

8. April: Fortsættelse af Beskydningen.
Natten til d. 9.: Bygning af Morterbatterier og Montering af 

Skytsplacementerne i den nye Parallel.
9. April: Fortsættelse af Beskydningen.
Natten til d. 10.: Montering af Morterbatterierne.
10., 11. og 12. A pril: Stillingens Beskydning fra samtlige 

Batterier.
13. A pril: Storm.
Udførelsen af Stormen blev dog udsat først til d. 14. og derefter, 

som senere vil blive viist — paa Foranledning af Kongen af Preussen — 
til d. 18.

Det fremgaar heraf, at Beleiringen af Dybbølstillingen i Tids
rummet fra d. 2. April falder i 4 forskj ellige Perioder, begyndende d.
2., 7., 10. og 14. April.

D. 2. A p r i l  betegner et Vendepunkt i Beleiringen, da fra denne 
Dag Frontalbatterierne, om end kun armerede med Feltskyts, føie 
deres Ild til Broagerbatteriernes Ild.

D. 7. A p r i l  aabnes Ilden fra samtlige Batterier med Beleirings- 
skyts. Beleiringsarbeiderne og Batterierne føres tættere ind paa

40
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Stillingen. Morterbatterier anlægges og monteres Katten til d. 10., 
hvorpaa Stillingen i Dagene

10.—13. A p r i l  beskydes med stedse voxende Kraft for at mulig- 
gjøre Udførelsen af Stormen d. 14.

Stormens Udsættelse bevirker Beleiringsarbeidernes videre Frem- 
skriden og Stillingens fortsatte Beskydning i Dagene 14.—17. Apr i l ,  
hvorefter Stormen foretages d. 18.

1. Periode: 2.—6. April.
Fra d. 1. April til d. 4. Aften førte General Vo g t ,  fra d. 4. til

7. Aften General d u  P l a t  Kommandoen i Sundeved*).

2. A p r i l .

Kl. 2 Eftermiddag aabnede Fjendens Frontalbatterier deres 
Ild samtidigt med, at Broagerbatterierne, der om Formiddagen kun 
havde fyret med enkelte Skud, forstærkede deres Ild. Beskydningen 
blev efterhaanden yderst voldsom; den var, som tidligere anført (se 
pag. 294) en Demonstration, beregnet paa at aflede vor Opmærksom
hed fra Foretagendet mod Als. Ilden rasede især med Heftighed fra 
Kl. 5 — 7, hvorefter den sagtnede noget, men dog vedblev Katten 
igjennem. Medens der den foregaaende Dag kun var gjort 48 
Skud mod Stillingen, blev der paa denne Dag gjort 3721 Skud 
imod den. Batterierne i Fronten beskøde især IV, V , VI og 
V III; nogle Piecer paa Broagerland rettede Ilden mod den syd
lige Del af Sønderborg, uden at der var givet Byen noget 
Varsel.

I Sønderborg faldt den første Granat Kl. 41/* Eftermiddag i 
Slottet, og Byen bombarderedes derefter heftigt. Skuddene faldt 
navnlig i Partiet om Raadhuset; ved en af de første Granaters 
Sprængning, som fandt Sted i en Kompagnikolonne af 16. Regiment, 
dræbtes og saaredes 28 Mand.

*) Styrken i Sundeved og paa AIs d. 2. April var uforandret som for d. 23. Marts 
angivet (se pag. *66); kun var 12. Regiment udtraadt af 4. Brigade og tilligemed 
11. Reg. og Mels Detachementet indtraadt i en ny formeret 7. Brigade.

Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i Perioden fra 1. April Aften til 18. 
April se Bilag 41.
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Ilden besvaredes af Skandserne samt fra Placem enterne; særlig 
gjorde en Deling af 2. Batteri i Placementet N. for Chausseen et stort 
Antal Skud.

I Værkerne lede Brystværn, Jorddækket paa Krudtmagasinerne 
og Traverserne endel; i I blev Blenderingen for Krudtm agasinet 
skudt itu, Brystværnet i Placementet S. for V blev næsten raseret; 
dog var Skaden paa Værkerne gjennemgaaende mindre betydelig.

3 Graarde i Sundeved (henholdsvis bag III, VI og VIII) bleve 
skudte i Brand.

Skaden paa Artillerimateriellet var ligeledes mindre betydelig. 
Værst var Forholdet i IV, hvor en 24Pd.’s Gr. K. blev demonteret og 
Materiellet desuden paa forskjellig Maade beskadigedes. I  I I I  gik en 
Rappert itu ved egen Skydning.

B o m b a r d e m e n t e t  a f  S ø n d e r b o r g  bevirkede, at Byen med 
Undtagelse af den nordligste Del blev ubeboelig. Hovedkvarteret 
flyttedes til Ulkebøl Præstegaard, i hvis umiddelbare Nærhed en 
Krigstelegrafstation oprettedes; ogsaa Statstelegraf stationen flyttedes 
fra Sønderborg til Ulkebøl. Korpsintendanturen og 2. Divisions 
Intendantur flyttedes til Augustenborg.

Den Divisionsgeneral, der havde Kommandoen i Stillingen, fik frem
tidigt Stabskvarter i Færgegaarden i Brohovederne, den anden Division 
Stabskvarter i Sundsmark. Den Brigade, der hidtil havde ligget som 
Reserve i Sønderborg, skulde fremtidigt bivouakere i Brohovederne, 
hvor en Teltleir befaledes oprettet.

Sønderborg Slot, der indeholdt Magasiner af forskjellig Art, 
rømmedes saavelsom Parken 0 . for Sønderborg.

Den i Sønderborg hidtil indkvarterede Arbeidsafdeling flyttedes 
ud til den N. for Byen værende Barakkestald, hvis Loft den skulde 
belægge; 10. Batteri anvistes Kvarter i den nordlige Del af Sønder
borg, Kjær Vestermark og Ulkebøl Vestermark; Livgarden til Fods i 
den Bataillonsbarakkeleir ved Sundsmark, der laa N. for Augusten
borg Veien.

Kommandøren for 18. Regiment, Oberst H i r s c h ,  ansattes som 
Kommandant i Sønderborg, og i hans Sted overtog Kommandør 
for 18 Reg.’s I., Major L u n d b y e ,  Kommandoen over samme. Til 
Overholdelse af Orden i Byen afgaves et Kompagni af Livgarden 
til Fods.

Om Aftenen udgik Ordre til Divisionerne, Armeens Artilleri, 
Armeens Ingenieurkommando og Korpsintendanturen om d. 3. Morgen

F o r a n s t a l t n in g e r  
i A n led n in g  a f  
B o m b a rd e m e n te t  
a f  S on d erb o rg .
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at sende alt det Train, hvorfor der ikke havdes absolut nødvendig 
Brug, ligesom alle overflødige Officers- og Ordonnantsheste bort fra Byen 
til bestemt angivne Punkter paa Ais. Infanteriregimenterne maatte 
til Sundeved kun medtage 4 Patronkarrer, 8  Proviantvogne og høist 
2 Færselsvogne samt det mindst mulige Antal Rideheste.

Afdelinger, der skulde passere Sønderborg, anvistes bestemte 
Yeie og maatte, naar de vare udsatte for Fjendens Ild, kun vise sig i 
mindre Dele ad Gangen. Brigader, der skulde rykke over i Sunde
ved, skulde kompagnivis samles i og ved Brohovederne og Kl. 8  

Aften rykke frem til Afløsning saa dækket som mulig. Ogsaa Kjøre- 
tøierne anvistes bestemte Yeie.

Yort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 26 døde*) og 
42 saarede Underofficerer og Menige.

3. A p r i l .

Natten til d. 3. fortsattes den fjendtlige Beskydning af Stillingen 
og af Sønderborg med Mellemrum, men dog nogenlunde svagt. Den 
om Dagen lidte Skade paa Jordværkerne repareredes saa godt det lod 
sig gjøre under den fjendtlige Ild. Til IX  udtransporteredes en 4 
Pd.’s riflet Jernkanon, der opstilledes i Stedet for en 24 Pd.’s G. K., 
der indtransporteredes til Sønderborg.

Fjendtlige Patrouiller foruroligede om Natten høire Fløi ved 
gjentagne Alarmeringer. Om Morgenen forefaldt nogen Skudvexling 
ved Forposterne paa venstre Fløi.

I Løbet af Dagen blev den fjendtlige Hd overordentlig levende, 
saavel fra Batterierne i Fronten som paa Broagerland, og var ligesom 
Dagen forud rettet mod Skandserne og Sønderborg. Ialt gjordes 3793 
Skud. Ilden blev sparsomt besvaret af os; dog gjorde II  et Par Hun
drede Skud, hovedsagelig rettede mod Broagerbatterierne. Nogle 
Forsøg paa at skyde Dybbøl By i Brand mislykkedes.

Skaden paa Artillerimateriellet var heller ikke denne Dag be
tydelig. I V blev en Beleiringslavet beskadiget.

Forpostkommandoens Kvarter flyttedes til „Kavalerigaardenu ved 
Chausseen.

Den i Sønderborg Dagen forud udbrudte Ild var slukket henad

*) Derunder som sædvanlig indbefattet de, der kort efter døde af deres Saar. 
Detailleret Tabsliste for Tidsrummet fra 2.—17. April tindes under Bilag 42.
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Morgenen, men blussede atter op Kl 8 V2 Formiddag paa Grund af den 
gjenoptagne Beskydning; Projektilerne vedbleve derefter at falde om
kring Brandstederne. Der herskede stor Forvirring blandt Beboerne, 
som havde haabet, at Bombardementet skulde indskrænke sig til den 
ene Dag, og derfor delvis vare vendte tilbage. Først Kl. 4 Efterm id
dag sagtnede Ilden, men fortsattes dog med enkelte Granater. Raad- 
huset, Apotheket, Søndergade Nr. 44 (2. Divisions Hovedkvarter) Nr. 
49 (Topografernes Kvarter) og flere Gaarde i Nærheden af Raadhuset 
nedbrændte, andre maatte nedbrydes for at standse liden. Major 
A r n h o l t z  forestod Slukningen med Assistance af Brandfolk fra 
Kjøbenhavn. En heftig Storm gjorde det umuligt for Brandkorpset 
med de tildels ødelagte Slukningsapparater at blive Herre over de 
stedse paany udbrydende Ildebrande. Størstedelen af den sydlige og 
vestlige Del af Byen gik op i Luer; 50 Gaarde og Huse nedbrændte. 
I den nordlige Del af Byen faldt kun faa Granater, dog naaede enkelte 
op til Kirchsteins Mølle, N. for Byen

Da det viste sig, at endel Folk under Branden benyttede Ledig
heden til at plyndre, bemyndigedes det Kompagni af Livgarden til 
Fods, der holdt Orden i Byen, til at holde Standret over Enhver, som 
blev grebet paa fersk Gjerning.

Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 10 døde og 38 
saarede Underofficerer og Menige.

4. A p r i l .

Natten til d. 4. bekastede Fjenden kun af og til Skandserne og 
Sønderborg. Omtrent Kl. 10 Aften foranledigede en fjendtlig Pa- 
trouille ved at nærme sig vor venstre Fløi en temmelig levende Skyd
ning; Alarmsignal gaves fra Dybbøl Mølle, og 3. Brigade stod en kort 
Tid under Gevær. Kl. 3 V4 Morgen rykkede en stærk, fjendtlig Kjæde 
frem mod vor høire Fløi, og 3. Brigade traadte atter under Gevær. 
Det lykkedes os at holde Skyttegravene paa et Par nær. Efter en 
halv Times Forløb gik Fjenden tilbage; Kampen havde bibragt 10. 
Regiment et mindre Tab.

I Skandserne arbeidedes med stor Iver. I Skandse I forstærkedes 
Blenderingen foran Indgangen til Krudtmagasinet, i I I I  istandsattes 
Forsvarspalissaderingen, i IV Rullebroen, i V Strubepalissaderingen, i 
VI Stormpælene.

Om Formiddagen var den fjendtlige Ild mindre betydelig, men 
fra Kl. 2 Eftermiddag tiltog den i Styrke baade fra Fronten og
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fra Broagerland; i Døgnet gjordes 2704 Skud. Ilden var især rettet 
mod IV, V, VI og V II I ; Sønderborg blev ikke beskudt, men brændte 
hele Dagen.

Ilden besvaredes jevnt fra vore Skandser; men de skjult anlagte, 
fjendtlige Batterier vare vanskelige at beskyde med Virkning. Felt- 
piecerne af 10. Batteri i Placementerne N. for Chausseen og S. for V 
deltoge i Artillerikampen; særlig det sidstnævnte Placement blev af 
den Grund stærkt beskudt, dets Brystværn tildels ødelagt. Terrainet 
oppløiedes, saa at Passagen til Placementet vanskeliggjordes; Mate
riellet led flere Beskadigelser.

I IV demonteredes en 84 Pd.’s G. K. I, Bridsken til en 84 
P d’s G. K. I I  beskadigedes, den ene Bjælke paa Slæden til en 84 
Pd.’s G. K. I I  revnede, og Materiellet led desuden flere mindre Be
skadigelser. I  V III blev Lavetten til en 12 Pd.’s riflet Kanon itu- 
skudt; Brystriglen blev gjennemskudt paa Rapporten til en 24 Pd.’s 
K. K. og Kanonen truffet, saa at Stilleskruen blev ubrugelig.

Vort Tab var paa denne Dag 9 døde og 22 saarede Underofficerer 
og Menige

Under Oberst H a r b o u s  Sygdom overtog Oberst B e r n s t o r f f  
d. 4. paany midlertidigt Kommandoen over 5. Brigade*), medens 
Kommandoen over 17. Regiment overtoges af Major G e d d e .  Major 
R a u c h ,  Kommandør for 22. Reg.’s I., overtog Kommandoen over 4. 
Regiment.

5. A p r i l .

Natten til d. 5. forholdt Fjendens Artilleri sig tavst, hvilket af 
os benyttedes til Udbedring af Skandserne, som samtlige bragtes i 
tjenestedygtig Stand; der udførtes endvidere flere Arbeider baade 
ved Hindringerne foran Stillingen og i den tilbagetrukne Linie. 
I IV blev den 84 Pd.’s G. K. I, som var bleven demonteret om Dagen, 
nedgravet i Skandsens Terreplein, og paa det Sted, hvor den havde 
staaet, blev der lagt en Nødbridsk for en 4 Pd.’s riflet Kanon, der 
blev udtransporteret til Skandsen. Den 84 Pd.’s G. K. II, hvis ene 
Slædebjælke var revnet, blev givet en lav Opstilling. De øvrige om
talte Beskadigelser paa Artillerimateriellet bleve afhjulpne. Fra IX  
blev en overkomplet 24 Pd.’s G. K. indtransporteret til Sønderborg.

*) Oberst Bernstorff havde d. 29. Marts overtaget Kommandoen over 5. Brigade 
under Oberst Harbous Sygdom, Major Gedde over 17. Regiment (sammenhold 
pag. 277); men d. 2. April havde Oberst Harbou atter overtaget Kommandoen.
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Ved Forposterne var Alt roligt, bortset fra nogen Skudvexlen 
paa venstre Fløi om Morgenen mellem Kl. 3—4.

Kl. 2 V2 Eftermiddag begyndte Ilden fra Fronten og fra Broagerland 
og rettedes dels mod Skandserne, dels mod Sønderborg, navnlig den 
sydlige Del, Slottet og Havnen, nden at dog nogen større Skade 
anrettedes. I Døgnet gjordes 2122 Skud.

Ilden besvaredes jevnt fra de fleste Skandser; den ophørte, da 
Mørket faldt paa.

I Skandse I blev en 36 Pd.’s K. K., i V en 24 Pd.’s K. K. 
demonteret, i IX  sprang Druen af en 84 Pd.’s G. K. II.

Vort Tab paa denne Dag var 1 død og 1 saaret Officer samt 4 
døde og 10 saarede Underofficerer og Menige.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  bleve efter Aabningen af 1. Parallel 
Forposterne forstærkede. S. for Chausseen anvendtes 2 Batailloner 
i forreste Linie, medens en tredie holdtes i Beredskab som Hoved
reserve. Foran Parallelen vare Dobbeltposter fremskudte indtil 
c. 400 Alens Afstand fra vore Poster. N. for Flensborg Chausseen 
stode 2 Batailloner i Tilslutning til 25. Brigades Forpoststilling; paa 
Broagerland besørgede en Bataillon Sikringstjenesten.

6 . Ap r i l .

1 Henhold til det tidligere angivne Beleiringsudkast skulde 
Natten til d. 8 . April en ny Parallel anlægges foran 1. Parallel og( 
Dækningstropper fremskydes kort forinden. Det bestemtes derfor, 
at Forposterne S. for Flensborg Chaussee Natten til d. 6 . skulde be
mægtige sig de Skyttegrave, der benyttedes af vor Forpostlinie, og 
Feltvagterne derefter udstilles paa den Jordbølge, paa hvilken den ny 
Parallel (den saakaldte Halvparallel) skulde anlægges.

I den Anledning opstilledes om Aftenen Kompagnierne af 2. 
Bataillon af 4. Garderegiment i 1. Parallel med lige store Afstande ind
byrdes. Som første Reserve stod 1. Bataillon bag Parallelen, som anden 
Reserve 6  Kompagnier af 4. Gardegrenaderregiment „Konigin August a“ 
ved Avnbjerg. Kl. 10 Aften begyndte Fremrykningen, ved hvilken de 
forreste Delinger af hvert Kompagni ledsagedes af en Afdeling 
Pionerer.

Paa vor Side havde 6 . Brigade Besættelsen af Stillingens venstre 
Fløi. Brigaden havde stillet 5. Regiment nordligst — fra VI til III — 
10. Regiment paa yderste venstre Fløi. Forpostkompagnierne vare

F je n d e n  k a s te r  
v o re  F o rp o s te r  

S. for F le n s b o rg  
’hau sseen  t i lb ag e
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5. Komp. af 5. Regiment under Premierlieutenant R a v n  og 1. 
Komp. af 10. Regiment under Kapitain H a n s e n .  Fjenden, der 
gik frem med Hurraraab, kastede Yedetposterne af 5. Regiment 
tilbage, besatte Skyttegravene og Forhuget paa Chausseen og forsøgte 
at rydde dette. Ved vore Vedetters Tilbagegang paa denne Del af 
Linien blev høire Fløi af 10. Regiments Vedetlinie blottet, hvorved det 
lykkedes Fjenden at afskære nogle af Vedetterne, ligesom han paa vor 
yderste venstre Fløi, hvis Retraite gjennem Slugten ikke kunde ske 
hurtigt nok, gjorde c. 10 Mand tilfange; iøvrigt holdt Forpostkom- 
ptgniet af 10. Regiment, forstærket med 2 Delinger henholdsvis af 4. 
og 5. Kompagni, Skyttegravene besatte.

Til Divisionsgeneralen var der imidlertid indløbet Melding om, 
at større, fjendtlige Troppestyrker bemærkedes dels paa Chausseen, dels 
foran Mellemrummet mellem II og III. Da Generalen frygtede, at 
Fjenden vilde benytte Mørket til med større Masser at forsøge et 
Stormangreb, lod han Kl. 103A Aften 4. og 5. Brigade i Barakke- 
leiren og Brohovederne alarmere og fordelte dem efter den af Over
kommandoen givne Disposition (se pag. 284). Samtidigt afsendtes 
Melding til Søndre Møllebatteri om at signalere til Rolf Krake samt til 
Overkommandoen, som beordrede Livgarden til Fods til at indtage den 
for den bestemte Plads og 3. Brigade samt 10. og 11. Feltbatteri til 
at rykke over i Sundeved.

En temmelig levende Geværild vedligeholdtes i flere Timer. Da 
Klokken imidlertid var bleven 1, uden at der sporedes nogen Frem 
rykning — der hørtes hun Geværild i Kjæden — bleve 3. Brigades 
Regimenter standsede dels i Brohovedet, dels N. for Sønderborg, og 
de tilkaldte Batterier fik Ordre til at forblive paa Parkpladsen.

Kl. 3 Morgen beordredes 5. Kompagni af 5. Regiment til paany at 
besætte Skyttegravene, som Fjenden syntes at have forladt. Forposterne 
rykkede rask frem og indtoge deres Plads i Skyttegravene. Men ved 
Chausseen modtoges Vedetterne af en heftig Geværild, som nødsagede 
dem til atter at gaa tilbage, efterat baade Premierlieutenant R a v n  
og den ældste Lieutenant ved Kompagniet, Sekondlieutenant J e n s e n  
af Infanteriets Krigsreserve, vare faldne.

Ogsaa 10. Regiment led et føleligt Tab, idet Kapitain H a n s e n  
Kl. 5 Morgen saaredes dødeligt i Løbegraven. E t Øieblik forinden 
var Kompagniets Hornblæser, B o t t e l é ,  der stod ved Kapitainens 
Side, falden, og en Ambulancesoldat, som vilde bære Kapitainens Lig 
bort, saaredes dødeligt.

Da Alt fremdeles tydede paa, at intet Stormangreb forberedtes
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fra Fjendens Side, blev Kl. 51/* Morgen de fra Kantonnementerne til
kaldte Afdelinger beordrede tilbage. Omtrent Kl. 6  ophørte Skyd
ningen.

Mørket og den ringe Afstand mellem begge Parter havde hindret 
vort Artilleri i a t komme til Skud.

Paa fjendtlig Side nedgravede Feltvagterne, som vare fulgte efter 
de fremskudte Delinger, sig c. 400 Alen foran 1. Parallel. 4. Garde
regiments Tab var 3 Døde og 18 Saarede.

Vort Tab var 3 Officerer og 12 Underofficerer og Menige faldne, 
9 Underofficerer og Menige saarede, 13 Menige fangne usaarede. 9 
Menige af 10. Regiment deserterede.

Følgen af denne Nats Begivenhed var, at vi S. for Flensborg 
Chausseen fremtidigt kun kunde fremskyde Poster i kort Afstand fra 
Feltvagterne.

En Beskydning af Stillingen og Sønderborg fandt om Natten 
ikke S ted ; efter Evne udbedredes derfor Skandserne og erstattedes øde
lagt Materiel.

Om D a g e n  begyndte Stillingens Beskydning Kl. 1 Eftermiddag 
og vedvarede til Aften med omtrent samme Styrke som Gaarsdagen. 
Ialt gjordes 2068 Skud. Bombardementet af Sønderborg fortsattes, og 
paa flere Steder udbrød der Ild uden dog at vinde Udbredelse. Om 
Aftenen var man nogenlunde Herre over Ilden.

Fjendens Arbeider foran venstre Fløi beskødes fra II, IV, V, 
VI og V II I ; fra III gjordes nogle Kast med 24 Pd.’s Haandmorterer. 
Særlig i IV led Materiellet flere Beskadigelser.

Vort Tab ved Beskydningen af Stillingen paa denne Dag var 7 
døde og 16 saarede Underofficerer og Menige.

N a t t e n  t i l  d. 7. A p r i l .

Natten til d. 7. forløb roligt.
De fjendtlige Batterier gjorde kun faa Skud mod Stillingen og 

Sønderborg ; Granaterne naaede noget længere mod Nord end tidligere, 
nemlig indtil Guntersohns Hus. Kvarteret „bag Raadhusetu an
tændtes.

F ra Skandserne fortsattes Beskydningen mod de Steder, hvor 
Fjenden syntes at arbeide.

I IV tilveiebragtes Erstatning for det beskadigede Artillerima
teriel ; til V udtransporteredes en 24 Pd.’s G. K., der ogsaa skulde 
anvendes til at beskyde Chausseen med smaa Ladninger og Kugler,

41
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og i dens Sted indtransporteredes til Sønderborg den d. 5. ødelagte 
24 Pd.’s K. K.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  blev alt glat Feltskyts udtaget af Batte
rierne Nr. 9, 10, 11 og disse indrettede til Optagelse af riflede 12 og 6 
Pundigere, som udbragtes samme Nat og som Maal fik de ligeoverfor 
liggende Skandser.

Mellem Batterierne 7 og 8 byggedes et nyt Demonterbatteri Nr. 
14, (hovedsagelig bestemt til Beskydning af I I I ) ; ogsaa byggedes et 
Strandbatteri, Nr. 15, med den Opgave at bestryge Yemmingbund og 
iøvrigt virke mod I og II.

Paa Broagerland forstærkedes Batterierne 1 og 2 derved, at de to 
riflede 24 Pd.’s Kanoner atter førtes ind deri. Om Morgenen d. 7. April 
stode saaledes 62 Stykker Skyts beredte til Dybbølstillingens Beskyd
ning, deraf 44 riflede, nemlig fra Nord at regne:

B e le i r in g b a t tc -  
r ie rn e s  M o n te r in g  

il. 7. M orgen
Batteri Nr. 13 (Enfilerbatteri)............ . . . .  6 riflede 6 Pd.’s,

11 ii
12 (Kastebatteri) .............. . . .  4 7 Pd.’s Haubitzer,

T) ii
11 (Demonterbatteri) .. .. . . . .  4 riflede 12 Pd.’s,

11 V 10 ( do. ) .. . . . .  4 riflede 12 Pd.’s,
( 4 riflede 12 Pd.’s,

n ii 9 ( do. ) .
' " I  2 riflede 6 Pd.’s,

n 8 (Indirekte Bat teri ) . . . . . . . .  6 glatte 12 Pd.’s,
n n 14 (Demonterbatteri)........ . . . .  4 riflede 6 Pd.’s,
ii ii 7 (Kastebatteri) .............. . . . .  4 7 Pd.’s Haubitzer,
ii ii 6 ( do. ) ................ . . . .  4 7 Pd.’s do.
ii ii 5 (Strand-og Dem onterbatteri)... . . .  4 riflede 12 Pd.’s,

n 7) 15 ( do. do. . . .  4 riflede 24 Pd.’s,

Bro- 11
3 (Strand- og Enfilerbatteri)........ . . .  2 riflede 12 Pd.’s,

ager- n 2 ( do. do. ) ........ . . . .  4 riflede 24 Pd.’s.
batte- ii 1 ( do. do. ) ........ . . .  4 riflede 24 Pd.’s,
rierne. 4 ( do. ' do. ). . . . . . . 2 riflede 12 Pd.’s.

D. 6. bestemte Overkommandoen, at de Brigader og Batterier, 
der ikke stode i Sundeved, under de nærværende Forhold skulde 
betragtes som i taktisk Henseende staaende direkte under Over
kommandoen. I Kantonnementsordningen gjordes der d. 4. den Foran
dring, at et Infanteriregiment anbragtes i den Del af Barakkeleiren 
ved Sundsmark, der laa S. for Augustenborg Yeien, 2. Batteri i

B o le ir in g sb a t te -  
r i e n ie  Nr. 14 og 

15 bygges.

A n o rd n in g e r  
v e d rø r e n d e  J)yb- 

b p ls t i l l in g en s  
F orsvar .
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Sundsmark, Gammelgaard og Bro, 8 . Batteri i Vollerup, Lambjerg 
og Bro*).

1. Divisions Artilleri kommando forlagdes d. 7. til Augustenborg; 
en Krigstelegrafstation oprettedes d. 6 . i det nordre Brohoved.

D. 6 . om Aftenen udtransporteredes til Skandserne 50 Stykker 
Voldtaprifler, nemlig 5 til hver af Skandserne I, II, III, V, VIII, IX  
og X, 8  til IV og 7 til VI. Med hver Riffel fulgte 100 Patroner.

D. 7. befaledes Anlæget af et forsænket Batteri til 2 24 Pd.’s 
G. K. anbragt i Løbegraven mellem III og IV.

Skaden paa Brystværnet i de mellem Skandserne anbragte Place- 
menter for Feltartilleri var saa betydelig, at det d. 7. bestemtes, at 
Feltpiecerne fremtidigt ikke skulde deltage i den daglige Artillerikamp, 
men kun virke i Tilfælde af en Storm og derfor staa dækkede om 
Dagen, saalænge Fjenden ikke gjorde Mine til et Stormangreb. Bag 
Kanonplacementet S. 0. for V indrettedes forsænkede Standpladser, 
hvor Kanonerne kunde staa dækkede og dog hurtigt bringes op i 
Placementet.

Medens det i de sidste roligere Nætter var lykkedes nogenlunde at 
istandsætte den paa Skandserne anrettede Skade paa Brystværn, Tra
verser, Palissader m. m. og ogsaa tildels at erstatte de demonterede 
Kanoner med nye, begyndte der imidlertid nu at vise sig en anden 
Ulempe. Da Beskydningen fra Broagerland begyndte, havde Besætningen 
i Løbegravene paa venstre Fløi til Dækning opkastet Traverser vinkel
rette paa Løbegravene; men da Fjenden d. 2. aabnede liden fra Frontal
batterierne og anvendte vertikal Ud, blev det meget vanskeligt for 
Besætningen at skaffe sig blot den tarveligste Dækning. Den gjorde 
dog Forsøg herpaa ved at grave Fordybninger og Huler endog ind 
under Brystværnet i Løbegravene; men derved bleve disse og Ter- 
rainet bagved efterhaanden saa ufremkommelige og vildsomme, at 
Forsvaret maatte lide derved. Det var kun meget ufuldkomment, at

*) Kantonnementet paa Als var ifølge de trufne Forandringer følgende:
En Br i g a d e  med Stabskvarter Vollerup.

Et Regiment V o 11 e rup,  Ulkebøl, Ulkebøl Nørremark, Kjær (undt. Hestehaven). 
Et Regiment d e t hv i de  Hus,  Barakkeleiren ved Sundsmark S for Augusten

borg Veien.
I ovennævnte Kantonnement var tillige indkvarteret Armeens Hovedkvarter, 

forskjellige Institutioner, Betjeningsmandskab og Bespænding til to Batteriers 
Kanonlinie m. m
En Br i ga de  med Stabskvarter Augustenborg.

Et Regiment Ke t t i n  g e med omliggende Landdistrikt.
Et Regiment Hør up med do. do.
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der kunde raades Bod paa denne Ulempe, da man — henset til de 
daglige Tab — ikke helt vilde forbyde disse Dækningsarbeider.

Da det af de fjendtlige Arbeider syntes at fremgaa, at Angrebet 
skulde rettes imod Stillingen paa hele Strækningen indtil VI, befaledes 
det d. 6  at fortsætte den tilbagetrukne Linie til VII og at fremskynde 
Anlæget af passive Hindringer foran venstre Fløi.

Det paabegyndte Værk ved den trigonometriske Station skulde 
fremmes saa meget som muligt (det monteredes dog først Natten til 
d. 16.) og en Forbindelseslinie til den tilbagetrukne Linie tilveie- 
bringes.

Afgivelse af Mandskab til Arbeidskommandoer tiltog*).
Da det var umuligt for Mandskabet paa venstre Fløi at koge, 

bestemtes det d. 2., at det Regiment, der besatte den sydlige Del 
af Stillingens venstre Fløi, skulde have Maden kogt i et mobilt 
Dampkjøkken. Dette anbragtes i et Hus ved Stranden i Sundeved, 
S. for Broerne. Maden kjørtes til et angivet Punkt i den tilbage
trukne Linie og afhentedes der af 1 Mand for hver 20. —

Hidindtil havde Batterierne paa Als kun taget ringe Del i 
Kampen, men lidt efter lidt bleve de dragne ind i den, og der skal 
derfor her gives en Oversigt over disse Batterier i de første Dage af 
April.

Batterierne vare følgende:

Møllebatteriet . . . .  
Kirkebatteriet 
Baadsagerbatteriet 
Flanke batteriet ..

Surløkkebatteriet.

B estykning:
4 84 Pd.’s G. K. I.
6  36 Pd.’s K. K.
4 24 Pd.’s G. K.
6  84 Pd.’s G. K. I.

( 2 84 Pd.’s G. K. II.
I 4 12 Pd.’s r. Metal K.

*) I Kontinuation af det pag. 283 Anm. anførte bemærkes følgende: De tre Kom
pagnier, der stode i Reserve mellem IV og V, mellem V og VI og ved VII, skulde 
om Dagen arbeide paa den tilbagetrukne Linie tæt ved de Steder, hvor de skulde 
bruges i Tilfælde af Angreb. Brigaden, der bivouakerede i Brohovederne, maatte 
fra d. 4 daglig afgive til Kommandanten i Sønderborg 150 Mand til Anvendelse 
som Redningskorps. Derimod fik Livgarden til Fods den Lettelse i sit fra d. 21. 
Marts uden Afbrydelse fortsatte Nattearbeide, at den fremtidig efter 4 Nætters 
Arbeide fik 1 Nat fri. D. 4. bemyndigedes Ingenieurkommandoen til under de 
vanskelige Forhold at søge Arbeiderne om Natten, navnlig i Værkerne, fremmede 
ved, naar dertil fandtes Anledning, at tilstaa Pengepræmier.



325

K jæ rvigbatteriet..............

Bøuhave sydlige Batteri

Skovbatteriet

I 2 24 Pd.’s G. K. 
\ 2 12 Pd.’s K. K. 
I 2 24 Pd.’s G. K. 
| 2 12 Pd.’s K. K. 
i  2 24 Pd.’s G. K.

Batteriet ved Arnkilsøre

Bønhave nordi. Batteri 
B atteriet ved Skovfogedhuset 
Batteriet ved Brinken S. for Arn

kilsøre Batteriet.

\ 2 4 Pd.’s r. Jern  K. 
I 2 24 Pd .’s G. K.
| 2 4 Pd.’s r. Jern  K. 

bestemte for 9. Batteris 
P iecer; dog fik Bønhave nordi. 
Batteri d. 1. April 2 4 Pd.’s 
r. K. (sammenhold pag. 287).

Mø l l e -  og K i r k e b a t t e r i e t  kunde først komme til Virksom
hed efter Skandsernes Erobring; de skulde da hindre Fjendens hurtige 
Fremtrængen i Terrainet indenfor Skandserne.

B a a d s a g e r b a t t e r i e t ,  der først anlagdes d. 4. April, skulde 
bestryge Stillingens indre Bum.

F l a n k e b a t t e r i e t  skulde flankere Skandserækken og bestryge 
Stillingens indre Bum.

S u r l ø k k e b a t t e r i e t  skulde foruden at hindre en Overgang 
over Als Sund tillige deltage i Forsvaret af høire Fløi af Dybbøl- 
stillingen, idet det beherskede det Terrain, der laa mellem Aabenraa 
Vei og Als Sund.

D e n o r d l i g e r e  B a t t e r i e r s * )  Bestemmelse var at hindre en 
Overgang over Als Sund.

I Dagene 2 .-6 . April indløb der forskjellige Efterretninger, som 
tydede paa, at Fjendens Planer mod den nordlige Del af Als vare op
givne, og at han derimod nu paatænkte en Overgang ved Sandbjerg, 
(sammenhold pag. 305); ogsaa meldtes det, at Fjenden indsamlede 
Fiskenet, bestemte til at anbringes i Sundet for at genere vore 
Krigsskibe. Fra Orlogskapitain M u x o l l  indløb Melding om, at vore 
Skibe ved Stegsvig d. 4. Formiddag vare bievne heftigt beskudte med

Indkom ne Klter- 
retn inger  i Dagene 

2.—0. April.

*) K j æ r v i g b a t t e r i e t  havde 4 Skydeskaar. R ø n h a v e  sydl ige B a t t e r i  havde 
K Skydeskaar i Midten og Bænke til 2 Kanoner, for, naar Kanonerne ved et 
eventuelt Overgangsforsøg ikke kunde gives den tilbørlige Sideretning ved at 
skyde gjennem Skydeskaar, de da kunde bringes op paa Bænkene. Sk o v b a t 
t e r i e t  var et forsænket Batteri, der havde 6 Skydeskaar og Bænk til 2 Kanoner. 
B a t t e r i e t  ved Ar nk i l s ø r e  havde Bænk i Midten til 3 Kanoner og 2 Skyde
skaar paa hver Side.
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Granater fra et Batteri paa 10 Kanoner ved Petersdal ved Als Fjord. 
I Knarhøi Bugten var observeret et Batteri paa 9 Kanoner.

D. 6 . meldtes det, at Fjenden samtidigt med Stormen mod Dyb- 
bølstillingen vilde forsøge en Broslagning ved Sandbjerg.

2. Periode: 7.—9. April.
Ilden d. 7.—9. April var af en hel anden Karakter end de fore- 

gaaende Dage. Vel var Frontalilden allerede begyndt d. 2., men kun 
med Feltskyts; Broagerbatteriernes Ild havde samtidigt været svag, 
eftersom disse Batterier midlertidig vare bievne berøvede endel Skyts. 
I de nærmest paafølgende Dage, 3.—6 ., var desuden Ilden snarere aftagen 
i Heftighed. Brystværn og Traverser, Palissader og Barriereporte 
havde vel taget endel Skade, men Natarbeidet havde bødet herpaa, 
og de demonterede Kanoner vare tildels bievne erstattede med nye.

D. 7.—9. derimod fyrede Batterierne i Fronten med B e l e i r i n g s -  
s k y t s ,  og Broagerbatterierne med deres fulde Antal Skyts. Skytsets 
Antal var derhos forøget (se pag. 322).

7. A p r i l .

Beskydningen af Skandserne og Sønderborg begyndte Kl. 9 For

gjordes 3463 Skud. Ilden besvaredes jevnt fra Skandserne, særlig fra 
IV, der i den Anledning blev Maal for flere fjendtlige Batteriers lid. 
Ødelæggelsen paa Værkerne var meget betydelig, særlig i IV, om 
hvilken Kommandøren for Infanteribesætningen Kl. 5 Eftermiddag 
meldte, at der fra Skandsen ikke mere kunde skydes, idet Brystværnet 
var nedstyrtet og 2 Kanoner demonterede.

Artillerimateriellet led betydelig Skade. I Skandse I blev en 
24 Pd.’s G. K. demonteret derved, at dens Rappert blev sønder- 
skudt; i I I I  demonteredes en 12 Pd.’s K. K. med Rappert, og hvorvel 
der de følgende Nætter gjordes Forsøg paa at indbringe Erstatning, 
maatte dette dog opgives paa Grund af de ved Nedslagene frem
bragte talrige Huller i Terrainet; i IV bleve en 24 Pd.’s G. K. og 
en 4 Pd.’s riflet K. beskadigede; i V blev en 24 Pd.’s G. K. ødelagt 
tilligemed Affutagerne til 2 af de andre K anoner; i VI ødelagdes en 84 
Pd.’s G. K. I ; i V III mistede Lavetten til en 12 Pd.’s riflet K. begge 
Hjul, en anden 12 Pd.’s riflet K. fik et Hjul, Sadlen og et Stilleskrue-

middag og fortsattes med Heftighed indtil Kl. 6 V2 Aften. I Døgnet
F je n d e n s  F r o n t a l 
b a t t e r i e r ,  a r m e r e 
de m ed  Beleirings- 

sky ts ,  beskyde  
S t i l l in g en  sam m er 

m ed B ro a g e r 
b a t t e r i e rn e .
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haandfang skudte i t u ; et Baxenav blev bortskudt af en §-£ Pd.’s 
Rappert, og en 12 Pd.’s ritlet Metalkanon gjordes ubrugelig; ialt bleve 
12 Kanoner momentant ubrugelige.

I Sønderborg antændtes K varteret „bag Raadhuset“ om For
middagen; Ilden greb stærkt om sig i de talrige Smaahuse. Efter- 
haanden blev dog Beskydningen mod Byen svagere, og om Aftenen 
var man nogenlunde Herre over Ilden. ...

Vort Tab ved Stillingens Beskydning paa denne Dag var 1 
Officer saaret samt 9 døde og 32 saarede Underofficerer og Menige.

Fra d. 7. Aften til d. 10. Aften førte General V o g t  Komman
doen i Sundeved.

8 . Ap r i l .

Natten til d. 8 . fortsattes Beskydningen saavel af Stillingen som 
af Sønderborg; Ilden mod Skandserne var stærkere end ellers om Natten. 
Fjenden tilsigtede at vanskeliggjøre os Udbedringen af den paa 
Værkerne lidte Skade og lod derfor Frontalbatterierne fortsætte deres 
Ild med Granater og Shrapnels, om end kun med et Stykke Skyts 
fra hvert Batteri og i Pauser.

Som Følge heraf maatte Jordarbeidet i IV, VI og VIII ind
skrænkes, hvorimod mellem I og II  samt længere tilbage alle igang
satte Arbeider fortsattes. løvrigt søgte man at udbedre Skaden paa 
Eskarper, Brystværn og Krudtmagasiner.

Til Skandse IV udtransporteredes en 24 Pd.’s G. K. og en 4 Pd.’s 
riflet K., hvilken sidste tilbragtes fra I X ; til V en 12 Pd.’s riflet Metal 
K., og en 24 Pd.’s K. K., hvis Lavet var ødelagt om Dagen, monte
redes i en ny Lavet; til V III udbragtes en 12 Pd.’s riflet Kanon i 
Lavet, 3 24 Pd.’s Lavethjul og et | |  Pd.’s Baxenav, til IX  en 12 Pd.’s 
riflet Metal K.

Artillerikommandoen bestemte, at Skandse II  fremdeles skulde 
beskyde Batterierne paa Broagerland, medens de øvrige Værker med 
deres mindre Kalibre og 24 Pd.’s Haandmorterer skulde beskyde 
fjendtlige Arbeider, og med deres riflede Kanoner, 84 Pd.’s Morterer 
og tildels de 84 Pd.’s Granatkanoner beskyde de fjendtlige Frontal
batterier. De Steder, hvor Fjenden arbeidede, skulde om Natten be- 
kastes af Morterer; Dybbøl og Ragebøl skulde skydes i Brand.
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s P a a  f j e n d t l i g  S i d e  benyttedes Natten til en Forøgelse af En- 
filerbatteriernes Antal. Paa Broagerland armeredes Skytsplacementet 
tilvenstre og noget tilbage for Batteri Nr. 3 med 6  riflede 6  Pd.’s 
Kanoner, og paa venstre Fløi af Artillerilinien i Sundeved anlagdes 
et Placement foran Ragebøl for 4 riflede 6  Pd.’s Kanoner til Be
skydning af Terrainet mellem IX og X  og ned til Brohovederne. 
Dette sidste Batteri armeredes i Løbet af d. 8 ., men da B ryst
værnet ikke havde tilstrækkelig Tykkelse til at udholde vedholdende 
Beskydning, blev Skytset atter trukket tilbage. Batteriet kom først 
d. 13. April til Virksomhed under Navn af Nr. 22.

Denne Nat byggedes Halvparallelen, som tidligere omtalt, c. 
400 Alen foran 1. Parallel. Den skulde have en Længde af c. 
1100 Alen og paa hver Fløi have et Batteri — Nr. 16 og 17 — til 
Beskyttelse mod Udfald. Bag den skulde Natten til d. 9. bygges 4 
Batterier, hvert for 4 25 Pd.’s Morterer.

Arbeidet begyndte Aften Kl. IOV2 ; 3 Batailloner, hver paa 500 
Mand samt 190 Pionerer skulde udføre det. 4. Gardegrenaderre- 
giments Forposter S. for Chausseen bleve kort før Arbeidets Begyn
delse afløste af 1. Bataillon af Fiisilierregiment Nr. 35; dettes 2. Ba- 
taillon opstilledes c. 150 Alen foran den udstukne Linie, medens 1. 
Bataillon af Regimentet „Koniginnu stod i Beredskab i 1. Parallel. 
Kl. 3 Morgen naaedes en Gravdybde af gjennemsnitlig IV2 Alen og 
en lidt større Bundbrede. Da Dagen gryede, og Anlæget observeredes 
af os, rettede Skandserne en levende Ild mod Halvparallelen, hvorved 
Fjenden i kort Tid fik 4 Døde og 7 Saarede. Angrebsbatterierne 
bragte dog efterhaanden vore Skandser til Tavshed, og Arbeidet fort
sattes d. 8 . i Løbet af Dagen.

Gjennem den fungerende Generaladjudant for Landetaten modtog 
den kommanderende General følgende Tilkjendegivelse med Paalæg 
om at bekjendtgjøre den for samtlige Troppeafdelinger:

„Skjøndt det vil være Deres Excellence og de Dem underlagte 
Tropper tilstrækkelig bekjendt, med hvor levende Interesse og med hvor 
varm Paaskjønnelse Hs. Maj. K o n g e n  uafbrudt følger sin tappre 
Armee i dens heltemodige Kamp for Hans og Fædrelandets Ret og 
Ære, har Hs. Majestæt dog idag — Allerhøistsammes Fødselsdag — 
følt Trang til paany at bringe Deres Excellence og gjennem Dem alle 
øvrige Vedkommende sin Kongelige Hilsen tilligemed Forsikkring om

P a a  f je n d t l ig  Side 
forøges Knfiler- 

b a t te r ie rn e s  A n 
ta l .  B a t t e r i  Nr.

22 anlægges.

H a lv p a ra l le le n  
b y g g es ;  B a t t e 

r ie rn e  N r. 16 og 
17 an lægges.
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sin paaskjønnende Anerkjendelse af det ubøielige Mod og den ube
tvingelige Standhaftighed., hvorpaa Armeen daglig afgiver saa glimrende 
Beviser. “

Beskydningen af Stillingen begyndte om Dagen tidligere end sæd
vanlig og var ligesom d. 7. overordentlig heftig; i Døgnet gjordes 3694 
Skud. Ilden rettedes om Formiddagen mod V ærkerne, henad Eftermid
dagen mod Terrainet bag Skandserne ned mod Sønderborg samt mod 
denne By. — Fra II  gjordes 90 Skud, der næsten alle rettedes mod 
Batterierne paa Broagerland.

Brystværnet i samtlige Skandser led meget ved Ilden; i IV 
vare endog paa enkelte Steder Merlonerne tildels raserede; ogsaa 
Krudtmagasinerne vare stærkt medtagne. Slottet i Sønderborg blev 
flere Gange truffet; men Ilden blev atter slukket, og ingen større 
Skade anrettedes. Fjenden gjorde 6  Skud mod den østre Ende af den 
søndre Bro; et Reservefartøi blev ødelagt, og en Granat gik gjennem 
Broens Bækværk.

Der demonteredes i I en 36 Pd.'s K. Iv.; i II  en 12 Pd.’s riflet 
K .; desuden blev Lavetten til en anden 12 Pd.’s riflet K. ødelagt, 
et Lavethjul til en 4 Pd.’s riflet K. ituskudt tilligemed en Bridsk 
m. m. I IV beskadigedes Rapperten til en 84 Pd.’s G. K. I I ;  i V 
blev en 12 Pd ’s riflet Metal K. utjenstdygtig ; i VI blev Lavetten til 
en 12 Pd.’s riflet K. ituskudt; i V III ødelagdes en 24 Pd.’s Rappert 
paa Slæde, og et §* Pd.’s Rapperthjul blev ituskudt; i IX  blev 
Rapperten til en 84 Pd.’s G. K. I  ubrugelig, en 84 Pd.’s G. K. II  
bragtes ud af tjenestdygtig Stand og en anden gik bagover, da 
Bridsken var medtaget. I det Hele skete mange Beskadigelser af 
Materiel og megen Ødelæggelse af Brystværn.

Efter de to Dages voldsomme Beskydning havde man Grund 
til at formode en Storm. Der indskærpedes derfor den største Aar- 
vaagenhed og Nødvendigheden af til enhver Tid at have Kanonerne 
ladte.

Vort Tab paa denne Dag var 1 Officer saaret samt 16 døde og 
67 saarede Underofficerer og Menige. —

Paa Grund af et Eskadrechefen Dagen forud fra Overkommandoen 
tilstillet Telegram om, at Fjenden mellem Styrtom (S. for Aabenraa) 
og Varnæshoved havde samlet et meget stort Baadmateriel, som antoges 
bestemt til at benyttes ved et Landgangsforsøg paa Nordkysten af Als,

42

H e k la  r e k o ” ii(i» 
sc<T<‘r K ysten  . \ .  
for Vainæslnjvi-U.
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foretog Dampskibet Hekla en Rekognoscering af den paagjældende Kyst, 
men opdagede hverken Baade eller andre Transportmidler saalidt som 
nogen Slags mistænkelige Forberedelser ellerForanstaltninger vedKysten.

9. Ap r i l .

Natten til d. 9. tav de fjendtlige Frontalbatterier, og vore 
Værker bragtes i taalelig Forsvarsstand. Brystværnet i Løbegraven 
mellem II og III  samt fornemmelig mellem III  og IV forhøiedes. I 
II  kunde Barriereporten dog kun holdes paa sin Plads ved Afstivning; 
den om Dagen ødelagte Bridsk repareredes, og den 12 Pd.’s riflede K., 
hvis Lavet var ødelagt, blev monteret i den ødelagte 12 Pd.’s riflede 
Kanons ubeskadigede Lavet. I IV  blev den om Dagen beskadigede 84 
Pd.’s G. K. II  erstattet med en af de bagud vendende 24 Pd.’s G. K. 
I VI blev den 12 Pd.’s riflede K., hvis Lavet om Dagen var bleven itu- 
skudt, ombyttet med en af de bagud vendende 12 Pd.’s K. K. Til 
V III udbragtes et | |  Pd.’s Rapperthjul. I IX  blev den ødelagte 84 
Pd.’s G. K .’s Rappert benyttet til deri at montere den 84 Pd.’s G. K. 
II, hvis Rappert var ødelagt, og der udtransporteredes til Skandsen 
en 24 Pd.’s G. K.

De beskadigede, men dog nogenlunde til Kardæskskydning an
vendelige Piecer turde man ikke søge erstattede, da man derved løb 
Fare for, at Kanonerne manglede i det afgjørende Øieblik.

Beskydningen af Sønderborg fortsattes i Nattens Løb, om end 
kun svagt.
3 P a a  f j e n d t l i g  S i d e  byggedes de tidligere omtalte 4 Morter
batterier Nr. 18—21. Arbeidet begyndte Kl. 8 V2 Aften og fuldendtes 
i Løbet af Natten. Batterierne Nr. 16 og 17 armeredes med henholds
vis 2 og 4 glatte 12 Pd.’s Kanoner, men skulde kun træde i Virksom
hed ved eventuelle Udfald fra vor Side. —

Det var d. 9. Morgen paatænkt ved Samvirken med Pandser- 
batteriet Rolf Krake at koncentrere en muligst voldsom Ild mod de 
fjendtlige Angrebsbatterier for derved at gjøre et Forsøg paa i be
tydelig Grad at svække deres Udvirkning. Overkommandoen an
modede derfor Eskadrechefen om at beordre Rolf Krake til d. 9. 
Morgen at løbe ind i Vemmingbund saa betids, at den kunde aabne 
sin Ild paa Fjendens foran vor Stillings venstre Fløi beliggende 
Værker Kl. 6  Formiddag. Artillerikommandoen fik Ordre til at være 
beredt til, naar Rolf Krake gav Signal, at kunne skyde med samt
lige Kanoner, som kunde rettes mod Fjendens Batterier. Da Over-

Paa f je n d t l ig  Side 
l i jd ^ e s  M o r te r-  
l i a t t e r i e rn e  Nr. 

18— 21. l ’.a t t e r i -  
e r n r  N r. 1(1—17 

a rm e  es.

P la n  t i l  en S am 
v irk en  m ellem  Rolf 
Ki ake  og A r t i l l e 
r ie t  i S t i l l ingen .
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kommandoen imidlertid ikke kunde ønske, at Rolf Krake inden den 
forventede Storm udsattes for en sandsynlig Ødelæggelse, udtalte den 
til Slutning, at den ansaa det for rigtigst, at Batteriet bemyndigedes 
til at trække sig ud af Ilden, saasnart det viste sig, at de fjendtlige 
Batterier havde en altfor ødelæggende Virkning.

Eskadrechefen paalagde i den Anledning Chefen for Batteriet at 
placere dette d. 9. Morgen i Vemmingbund i en saadan Afstand fra 
Værkerne, at disse netop kunde naaes, og fra denne Stilling foretage 
en saa hurtig Skydning med Fuldkugler imod de fjendtlige Batterier, 
som det var muligt. I Skrivelsen hed det: „Det paalægges Dem at 
opgive eller ophøre med det ovennævnte forlangte Forsøg paa at øde
lægge de fjendtlige Kanoner, dersom Pandserbatteriet enten under 
Forsøget eller tidligere bliver saa haardt angrebet af fjendtlig Kanon
ild, at De antager, at Batteriet vil være udsat for væsentlige Be
skadigelser, og at De da hurtigst mulig retournerer til Sønderborg 
Rhed.“

Orlogskapitain R o t h e  oplyste imidlertid Eskadrechefen om, at 
de fjendtlige Værker vare saaledes monterede og beliggende, at Rolf 
Krake vilde komme i en Krydsild, der absolut vilde ødelægge den 
og gjøre den uskikket til Understøttelse imod en eventuel Storm paa 
Skandserne. Som Følge af disse Oplysninger mente Eskadrechefen 
at burde tilraade Overkommandoen at opgive Foretagendet og gjorde 
det i følgende Skrivelse af 9. April Kl. 17* Formiddag:

„Jeg maa tillade mig at gjøre den ærede Overkommando be- 
kjendt med, at efter det Kjendskab, Chefen for Pandserbatteriet Rolf 
Krake og dets Officerer have erhvervet sig til de fjendtlige Batteriers 
Placering og Montering, maa det anses for aldeles givet, at dersom 
Batteriet skal yde den i Overkommandoens Skrivelse af D. D. attraaede 
Understøttelse for i Forening med Skandsernes Kanoner at rette en 
koncentreret Ild paa de fjendtlige Værker, vil Pandserbatteriet under- 
gaa en saa betydelig Beskadigelse, at det efter al Sandsynlighed vil 
blive ubrugeligt til det afgjørende Øieblik, hvor Fjenden stormer, 
og at jeg derfor maa anse det for rigtigt ikke at beordre Batteriet 
til det nævnte Foretagende.u

Planen maatte saaledes opgives. —
Om D a g e n  var Beskydningen af Stillingen og Sønderborg 

svagere end de to foregaaende Dage, begrundet i den stærke Taage. 
I Døgnet gjordes 1372 Skud; Ilden fra Broagerland rettedes væsent
lig mod Terrainet bag Skandserne og tildels mod I, V og VI, der 
ogsaa bleve beskudte temmelig stærkt fra Fronten.
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Enkelte Granater faldt i Nærheden af Brohovederne. 6  Skud 
rettedes mod den vestre Del af den nordre B ro ; et af disse gjennem- 
borede Agterspeilet paa et af de i Broen liggende Fartøier, medens 
de øvrige Granater faldt i Nærheden af Broen.

I Skandse I  blev Brystværnet foran de to midterste 24 Pd.’s G. K. 
ødelagt og Affutagen til en 24 Pd.’s G. K. beskadiget. I IV bleve 2 %
Pd.’s Rapperter ødelagte; i V lede Brystværn og Palissader endel, og 
i VI var Blenderingen foran Krudtmagasinet Nr. 1 falden noget 
sammen, ligesom ogsaa Blokhus og Traverser havde lidt endel.

Taagen hemmede ligeledes Skydningen fra vor S ide; dog gjordes 
endel Skud mod fjendtlige Arbeidskommandoer og noget Ammunitions- 
train.

Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen indskrænkede sig paa 
denne Dag til 3 døde og 6  saarede Underofficerer og Menige.

N a t t e n  t i l  d. 10. A p r i l .

Natten til d. 10. vedblev den stærke Taage, hvilket bevirkede, at 
Ilden heller ikke denne Nat var videre voldsom. I Sønderborg faldt 
nogle Granater, men den derved opstaaede Ild blev hurtigt slukket. 
Den større Ro, der saaledes havdes i 24 Timer, og som af os be
nyttedes med stor Energi, bevirkede, at Skandserne d. 10. April vare 
i nogenlunde kampdygtig Stand saavel med Hensyn til Jordarbeidet 
som med Hensyn til Bestykningen; særligt gjaldt dette om I, II og
III. Broen til I I  blev istandsat, saa at en 12 Pd.’s Kanon kunde 
bringes ind i Skandsen, i hvilken der desuden anlagdes en Blendering 
til en Del af Infanteribesætningen ; i I indrettedes en Plads for Espin- 
goler til Beskydning af Forstranden.

Til I udtransporteredes en Rappert til den om Dagen demon- 
terede 24 Pd.’s G. K . , til IV ligeledes Erstatning for de om Dagen 
ødelagte Rapperter; til V Erstatning for en d. 7. beskadigetRapperg hvor
imod den utjenstdygtige 12 Pd.’s riflede Metal K. og ubrugelige 24 Pd.’s 
G. K. indtransporteredes til Sønderborg. Til VI udtransporteredes en 12 
Pd.’s riflet Metal K. i Erstatning for en lignende ubrugelig, der indtrans
porteredes , til V III en 24 Pd.’s Rappertbridsk, og den 24 Pd.’s K. K. 
paa høire Face gaves lav Opstilling; til IX  udtransporteredes en 24 
Pd.’s Rappertbridsk, en | |  Pd.’s Rappert og en 24 Pd.’s riflet Metal K. 
(i Erstatning for den 84 Pd.’s G. K. I, der nedgravedes), til X  en 24 
Pd.’s Rappertbridsk. I  X  blev den tredie 24 Pd.’s K. K. paa venstre 
Face, regnet fra Venstre, givet lav Opstilling.
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I 13. Batteris Opstilling (se pag. 185) gjordes den Forandring, 
at 2 af de mellem Skandserne II  og III  placerede 4 Kanoner lien- 
flyttedes til et i Løbegraven mellem III  og IV anlagt Emplacement 
med tilhørende Krudtmagasin.

Til et nyt Kanonplacement S. 0 . for V udtransporteredes 2 24 
Pd.’s G. K .; men da deres Anbringelse stødte paa Vanskeligheder, 
blev der Natten til d. 11. udtransporteret til Placementet 2 12 Pd.’s 
G. K., hvorimod de to 24 Pd.’s G. K. skulde bringes henholdsvis til 
III  og V. Denne sidste Transport stødte atter paa mange Vanske
ligheder. Først Natten til d. 17. lykkedes det at bringe den ene til 
V ; hvorimod den, der skulde til III, ikke indbragtes der.

Terrainet bag Skandserne saavelsom det nærmest disse liggende 
Stykke af Chausseen blev mere og mere gjennempløiet af de fjendt
lige Projektiler, saa at de derved frembragte Furer og dybe Huller i 
høi Grad besværliggjorde al Kjørsel og Transport.

I Løbet af Natten vexledes nogle Skud mellem Forposterne og 
fjendtlige Patrouiller.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  havde man ogsaa Fordel af den stærke 
Taage, idet Arbeiderne foran vor venstre Fløi temmelig uhindret fort
sattes. Morterbatterierne Nr. 18—21 armeredes hvert med 4 glatte 25 
Pd.’s Morterer; som Maal anvistes dem III, IV, V og VI, idet I og 
II antoges tilstrækkeligt beskjæftigede af Haubitzerne og de glatte 12 
Pd.’s Kanoner.

Paa Angrebsfeltet S. for Chausseen fik Gardedivisionen d. 9. en 
Lettelse i Forposttjenesten, idet 6  Batailloner af 10., 11. og 12. Brigade 
bestemtes til Deltagelse i samme. N. for Veien indtil Batteri Nr. 22 
(se pag. 328) udstilledes Forposterne af 2 Batailloner af Gardedivisionen, 
og atter N. herfor indtil Sundet af 2 Batailloner af 26. Brigade, 
medens den i Reserve holdte Bataillon lagdes til Vester Sottrup, 
efterat Ragebøl var bleven ødelagt ved Ilden.

Paa Broagerland toges 2 riflede 12 Pd.’s Kanoner ud af Batteri 
Nr. 3 som ubrugelige, hvorimod Batteri Nr. 4 indrettedes til 4 Stykker 
Skyts og tildeltes de 2 riflede 12 Pd.’s foruden de 2, som allerede 
fandtes der.

D. 8 . April var man paa fjendtlig Side begyndt at udsøge Stand
pladser for Batterier med det Hverv at beskyde Skandserne paa 
Dybbølstillingens høire Fløi og det bag dem liggende Terrain; Anlægel 
af disse Batterier ansaas saa meget ønskeligere, som Beleiringsskytsef 
her stod i Nærheden af Storskoven og hurtigt kunde føres dertil, hvis 
en Overgang til Als skulde udføres. Standpladser udsøgtes til 2

F o rh o ld en e  p aa  
f jen d tl ig  Side. 

M o r tc rb a t to r ie rn c  
Nr.18 —21 a rm eres

F o r a n d r in g  i Hro- 
a g e rb a t  to n e rn e s  

A rm er ing .

S ta n d p la d s e r  t i l  
n e u io n te r l ia t  fe
r ie rn e  Xr. 2 3 — 27 

udsoges.
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Anordninger ved 
rørende Dybbøl- 
stillingena F o r 

svar .

Demonterbatterier Nr. 23 og 24, 5—600 Alen N. 0. for Pythuse, og til 
to Batterier, Nr. 25 og 26, ved Kysten mod Als Sund til Be
kæmpelse af .vore der vær ånde Batterier. Endelig skulde et Batteri, 
Nr. 27, bygges S. for Snogbæk Hage for at forhindre Skibes Indløben 
i Sundet.

D. 9. indtraf fra Erfurt et Kommando af Gardeartilleribrigadens 
2. Fæstningskompagni med 4 riflede 12 Pd.’s Kanoner og den følgende 
Dag fra Ehrenbreitstein 3. Fæstningskompagni af den rhinske 
Artilleribrigade Nr. 8  med 8  riflede 24 Pd.’s Kanoner og 12 riflede 12 
Pd.’s Kanoner til Parken ved Nybølmark. For hvert Stykke Skyts 
medførtes 600 Skud. Den tekniske Ledelse af Angrebet overdroges 
fra d. 6 . April til Generallieutenant H i n d e r s i n ,  der d. 8 . indtraf i 
Sundeved,

De talrige passive Hindringer foran Dybbølstillingen gjorde det 
nødvendigt at lade Forposternes Afløsning om Aftenen rykke ud 
gjennem de i Løbegravene og de passive Forhindringer anbragte 
Deboucheer, ad hvilke de i Tilfælde af Angreb skulde trække sig til
bage. Ved Deboucheerne udstilledes Poster, for, naar Forposterne trak 
sig tilbage, ved Raab at avertere disse om, hvor Deboucheerne vare.

For efter Mørkets Frembrud at kunne avertere Batterierne paa 
Als, særlig Flankebatteriet, om det Tidspunkt, da vore Forposter i 
Tilfælde af Angreb havde trukket sig bag Løbegravene, saa at Be
skydningen af Terrainet foran Stillingen kunde begynde, og for lige
ledes at kunne avertere Rolf Krake om, at det foranliggende Terrain 
kunde beskydes fra Søen, anbragtes i Dagene 6 .—8 . paa begge Stil
lingens Fløie Signallygter. Ordre til Signalets Afgivelse skulde gives 
af den paa Fløien kommanderende Bataillonskommandør.

Den Brigade, der bivouakerede i Brohovederne, skulde fra d. 8 . 
lade den Bataillon, der var bestemt til Reserve mellem IX  og X, 
belægge Barakkerne langs Aabenraa Yei; kun denne Bataillon skulde 
fremtidigt staa i Reserve paa dette Sted. Den anden Bataillon 
af samme Regiment skulde derimod fra d. 9. i Tilfælde af Angreb af
marchere til Lavningen bag Dybbøl Mølle for i Forening med det 
alt her i Reserve staaende Regiment at tjene som Reserve for venstre 
Fløi. Denne Bataillon underlagdes, naar den var rykket op i Stil
lingen, venstre Fløis Reservebrigade.

Det paalagdes Armeens Artilleri under 9. at anbringe 2 lettere
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Positionspiecer i Placementet S. for VI i Overensstemmelse med, hvad 
der var gjort i Placementet S. 0 . for V*). De to Feltpiecer, der hidtil 
om Dagen havde staaet i Placement S. 0 . for V og om Natten i Place- 
ment S. for Chausseen skulde foreløbigt til Stadighed forblive paa 
sidstnævnte Sted.

I Begyndelsen af April gaves Ordre om Orgelespingolernes Over
sendelse til Dybbølstillingen. De opstilledes Natten til d. 10:

1 Orgelespingol mellem I og II i Kanonplacementet,
1 do. „ II  og III, hvorimod de to Divisions-

espingoler, som stode her, flyttedes til det frem
springende Punkt af Løbegraven,

1 do. mellem III  og IV i Løbegraven,
1 do. „ IV  og V Nord for Chausseen.
Betjeningsmandskab maatte afgives af Divisionerne. Dog fulgte 

med hver Orgelespingol 2 Mand, der vare instruerede i deres Be
tjening.

F ra d. 7. standsede enhver Bygning af Barakkeleire i Sundeved; 
derimod befaledes paa denne Dag Opførelsen af en Bataillonsbarakke- 
leir paa begge Sider af Augustenborg Vei paa et passende Sted mellem 
Ulkebøl og Sundsmark.

Divisionerne fik fra d. 9. faste Kvarterer for den Tid, de ikke 
vare i Sundeved, 1. Division Engeshøi i Ulkebøl Vestermark, 2. 
Division Sundsmark.

Forsvarsforanstaltningerne paa Als langs Sundet fremmedes efter 
Evne. Det befaledes at udvide Løbegraven langs Sundet, at forøge 
Antallet af Indskæringer for Feltartilleri, opstille Masker for Infanteri
reserverne i passende Afstand samt anlægge dækkede Adgange til 
Batterier og Løbegrave.

Fra d. 8 . blev der kogt saavel i det mobile som i det faste 
Dampkjøkken, begge stationerede ved Kirken i Sønderborg, til de 2 
Regimenter paa Dybbølstillingens venstre Fløi samt til Artilleriet i 
Stillingen. Efterhaanden som den fjendtlige Beskydning tiltog i 
Styrke, viste der sig dog Vanskeligheder ved denne Bespisnings- 
maade. Det besluttedes derfor, da nogen Erfaring var indvunden, at 
lade Kogningen i Dampkjøkkener ophøre d. 18. for alle Afdelinger, 
hvorimod det bestemtes, at samtlige Tropper i Dybbølstillingen skulde 
have varmt 01 hver Morgen, V2 Pot pr. Mand. Fra d 18. paatænktes

*) Se pag. 333. Pieccrne ses dog ikke at være indbragte i Placementet S. for VI.

F o rp le jn in g e n  i 
D ybbnlst il l i i igen .
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Personalia

det ogsaa at udlevere koldt 01 om Aftenen til de afløsende Regimenter, 
inden Afløsningen skete.

Major af Artilleriet W. K a u f f m a n n  ansattes d. 8 . som Næstkom
manderende ved Artillerikommandoen i Dybbølstillingen, hvorimod 
Major S c h r e i b e r  under bemeldte Artillerikommando overtog Kom
mandoen over de faste Batterier langs Als Sund fra Nord indtil Sur- 
løkkebatteriet exklusive i Forbindelse med Kommandoen over 9. Bat
ten. De øvrige Batterier langs Als Sund, hvilke vare at betragte som 
Dele af Dybbølstillingen, idet de dannede dennes Flankeforsvar, vare 
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen underlagte.

En Forøgelse af Artilleriets Befalingspersonale i Dybbølstillingen 
var saa paatrængende, at Overkommandoen i et d. 9. afsendt Telegram 
anmodede Krigsministeriet om at sende saa mange Artilleriofficerer 
og Underofficerer, som nogenlunde kunde undværes, uopholdeligt til 
Als, og samtidigt anmodede Kommandantskabet i Fredericia om at lade 1 
K apitainog 2 Lieutenanter af Artilleriet samt saa meget Mandskab og 
saa mange Underbefalingsmænd, som nogenledes kunde undværes, af- 
gaa pr. Vogn til Assens, hvor de d. 10. vilde blive afhentede med 
Dampskib. Afgivelsen skulde være midlertidig, nemlig indtil Mand
skab kunde faas fra Kjøbenhavn. Da 300 Artillerister netop ankom 
d. 10., bestemtes det, at kun 2 Lieutenanter, 1 Linie- og 2 Reserve- 
underofficerer samt 6  Underkorporaler midlertidigt skulde afgives fra 
Fredericia. Det hidtil af Infanteriet afgivne Kanonbetjeningsmand
skab retournerede d. 12. til deres Afdelinger.

Kommandanten i Sønderborg, Oberst H i r s c h ,  sygmeldtes d. 9.; 
i hans Sted ansattes Major af Ingenieurkorpset A r n h o l t z  som Kom
mandant.

T i l s t a n d e n  i D y b b ø l s t i l l i n g e n  d. 9. Ap r i l .

Beskydningen d. 7. og 8 . med Beleiringsskyts havde anrettet en 
saa betydelig Skade paa Værkerne og deres Bestykning, at Kræfterne og 
Midlerne til en Retablering truede med ikke mere at strække til. 
Kun en taalelig Udbedring paa Jordarbeidet kunde endnu foretages om 
Natten, og Transporten af Materiel til Erstatning af Tabet maatte 
forudses snart ikke længer at kunne finde Sted. Ilden fra Skandserne 
maatte indskrænkes til enkelte Skud om Dagen mod fjendtlige Ar- 
beider; m enselv faa Skud fra en Skandse medførte, at den blev Maal 
for flere fjendtlige Batteriers Ild.

Forsvaret af Stillingen maatte snart blive haabløst. Endnu
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beroede imidlertid Stillingens Forsvarsevne ikke udelukkende paa 
den Modstand, der kunde gjøres i selve Løbegravene; havde Fjenden 
gjennembrudt dem og kastet deres Besætning ind i den tilbagetrukne 
Linie, vilde han nemlig endnu være udsat for Beskydning i B-yggen 
fra Skandseme. Men undlod Fjenden at storme i de nærmeste Dage, 
og fortsatte han den methodiske Fremrykning, vilde dette have til 
Følge, at Skandsernes Brystværn afkæmmedes og deres Skyts demon
teredes, ligesom det maatte befrygtes, at Besætningen i Sundeved, der 
Nat og Dag var udsat for den alvorligste Beskydning, og som var ude 
af Stand til at sprænge den Jernlænke, der holdt den fast, efter- 
haanden maatte tabe i Moral. En fortsat methodisk Fremrykning 
imod vor feltbefæstede Stilling var for os den farligste af alle Frem- 
gangsmaader, for vor Modstander derimod den, der kostede de færreste 
Offre. Den bragte ham efterhaanden Skandseme saa nær, at han 
hurtigere vilde kunne naae dem end Forsvarerne, der forlængst vare 
tvungne til i alt Fald om Dagen at søge Ly i passende Afstand fra 
Værkerne.

Under Indtrykket af de sidste Dages heftige Beskydning tele
graferede derfor Overkommandoen d. 9. Morgen til Krigsministeriet:

— — — „Vel findes endnu i alle Skandseme nogle Piecer, der 
kunne skyde; men vort Artilleri er nu i en saadan Underlegenhed, at 
det maa antages rettest ikke mere systematisk at optage Kampen, 
men at indskrænke sig til at søge at forhindre Fjendens Arbeider i 
Nærheden af Fronten, at forurolige ham ved Bekastning fra Morterer 
og forresten at bevare Piecerne til det afgjørende Øieblik.u

Og i Skrivelse af samme Dato til Krigsministeren berørte Over
kommandoen Spørgsmaalet om en frivillig Tilbagegang.

„Fra d. 1 .—6 . April har Fjenden under en jevn Beskydning for
beredt den egentlige Artillerivirkning, som skal bane ham Veien til 
Stillingen. D. 7. og 8 . har man faaet den første Prøve paa, hvorledes 
Artilleriforsvaret i Skandseme er i Stand til at optage Kampen og mod- 
staa Angrebet. Denne Prøve har konstateret den fuldstændigste Over
legenhed paa det fjendtlige Artilleris Side. Fjendens heldige Stilling, 
der gjør ham det muligt at bringe vore Batterier under en krydsende 
lid, hans Artilleris Talrighed, dets Kalibre, dets Rækkeevne, dets 
Præcision, dets Betjenings Hurtighed, ere i saa Henseende de givne 
Momenter, der faae en forøget Vægt derved, at vi paa vor Side mangle 
de materielle Kræfter til en hurtig Erstatning af de Tab, vi lide, og 
det tilstrækkelige Befalings- og Betjeningspersonale til at etablere en

43
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saadan Tjeneste, at vi bestandig med usvækket Kraft kunne benytte 
de svagere og mere forældede Vaaben, vi besidde. Det kan forudses, 
at en vedvarende Beskydning vil tvinge os til meget snart at opgive 
enhver Virksomhed i Artilleriets Fjernkamp, og at vor Opgave i ar
tilleristisk Henseende alene vil være at konservere i Skandserne et 
muligst stort Antal Piecer til Kardæskskydning i det Øieblik, Fjenden 
stormer.

En videre Følge vil væ re, at Skandserne demoleres daglig 
stærkere, og at Vanskeligheden ved at udbedre den Værkerne tilføiede 
Skade i Løbet af Natten med hver Dag bliver større.

Infanteriet bærer de store Anstrængelser, der fordres, med en 
paaskjønnelsesværdig Holdning; men Overkommandoen kan ikke skjule, 
at ogsaa dette Vaabens Kræfter svækkes daglig og navnlig ere bievne 
formindskede, efterat Sønderborg er skudt i Brand, og siden Barakke- 
leiren ikke mere kan anses for noget sikkert Opholdssted. Ikke alene 
en uafbrudt Aarvaagenhed fordres af Infanteriet, efterat Fjenden er 
i Stand til ubemærket at samle sine Kolonner i en Afstand af c. 800 
Alen fra Løbegravene; men de mangfoldige Jordarbeider, der skulle 
udføres, berøve det en Del af den nødvendige Hvile, og medens For
dringerne til Arbeidskræfter maa stige, blive de i saa Henseende til 
Overkommandoens Disposition staaende Ressourcer stedse mindre.

Omendskjøndt Tidspunktet formentlig endnu ikke er kommet, 
hvor Stillingens Modstandsevne kan anses for væsentligt svækket, tør 
Overkommandoen dog ikke fortie, at Udsigten til en Seir aftager, jo 
længer Fjenden opsætter Stormen.

Deres Excellence vil uden Tvivl allerede have erkjendt, hvor 
ringe Haab vi tør gjøre os om en nogenlunde heldig Retraite, naar 
Stillingen maa opgives paa Grund af Fjendens vellykkede Storman
greb.

E r Fjenden Herre over de dominerende Høider, vil det have 
lige saa stor Vanskelighed at trække Tropperne ud af Ilden som at 
fortsætte Kampen, indtil Mørket kan dække over tilbagegaaende Be
vægelser.

En begyndende Tilbagegang under Fjendens Ild vil let have en 
saadan Indflydelse paa de forud ved Kampen svækkede Tropper, at 
mange kun ville søge at naae de tvende ved svage Brohoveder dækkede 
Broer. Følgen heraf vil være, at kun en Del af de Tropper, som an
vendes til Forsvaret af Dybbølstillingen, under saadanne Omstændig
heder vil kunne føres ordnet tilbage til Als.

Overkommandoen formener, at en politisk Overveielse maa være
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det bestemmende Moment, om den Kamp, der er begyndt i Dybbøl- 
stillingen, skal gjennemføres, eller om den Del af Armeen, som 
anvendes her, skal søges bevaret ved en frivillig Tilbagegang.

Idet Overkommandoen udbeder sig Regjeringens Instruktion i 
saa Henseende, maa den sluttelig udtale, at den iøvrigt med fuld Til
lid stoler paa Troppernes gode Villie og er vis paa, at Ingen vil svigte 
i det afgjørende Øiebliku.

Krigsministerens Svar, der først indløb d. 11. April, vil findes 
under Fremstillingen af Begivenhederne paa denne Dag.

Den vanskelige Stilling, hvori Forsvaret af Dybbølstillingen efter- 
haanden var blevet bragt, bevirkede, at der saavel i Fredericia som 
ved 4. Division lagdes Planer til at komme Dybbølstillingen til Und
sætning. Medens, som tidligere angivet, Planerne for 4. Divisions Ved
kommende ikke førte til noget Resultat, ledede Forhandlingerne med 
General L u n d i n g  til 8 . Brigades Afgang fra Fredericia.

D. 9. om Formiddagen telegraferede nemlig Overkommandoen 
til Kommandanten i Fredericia, at Artillerikampen i de to sidste 
Dage havde været overordentlig heftig; Broagerbatterierne, 12—14 
Stkr. Skyts, havde d. 8 . gjort 1150 Skud mod Stillingen; i Fronten 
formodedes 10—18 Batterier, hvoraf et c. 800 Alen fra Skandserne. 
Vort Artilleri kunde ikke mere optage K am pen; Værkerne vare stærkt 
medtagne, men dog taaleligt istandsatte ved Nattearbeide. D. 8 . havde 
vi c. 70 Døde og Saarede.

Denne Meddelelse gjorde et saa stærkt Indtryk paa General 
L u n  ding,  at denne saae bort fra alle hidtil nærede Betænkeligheder 
med Hensyn til sin Garnisons ringe Styrke og Kl. 4 Eftermiddag tele
graferede til Overkommandoen:

„I Anledning af den modtagne Meddelelse om de sidste Dages 
alvorlige Begivenheder i Dybbølstillingen føler jeg mig tilskyndet til 
at udbede mig Overkommandoens Befaling til at maatte sende herfra 
til Als 4 Batailloner, og, om det anses fornødent, 1 Feltbatteri, for at 
Overkommandoen derved kan sættes i Stand til at føre et kraftigt Stød, 
som muligen paa nogle Dage kunde enten degagere Stillingen eller 
henlede Fjendens Opmærksomhed paa et andet Sted. Jeg kan paa 
ingen Maade undvære en saa stor Del af Garnisonen længer, end det 
til Hensigtens Opnaaelse er absolut nødvendigt, og venter derfor umid
delbart efter udført Aktion at faae de oversendte Afdelinger tilbage. 
Forsaavidt dette Forslag maatte vinde Overkommandoens Bifald, 
beder jeg om hurtig Meddelelse, da jeg saa vil benytte Natten til at 
lade de herværende Transportfartøier føre gjennem Beltet, hvad de

G en e ra l  L u n d in g  
t i lb y d e r  8. B rig ad e  
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kunne medtage; det Øvrige skal saa skyndsomt blive ført til Assens 
eller Faaborg, hvorfra det ved Overkommandoens Foranstaltning maa 
transporteres videre.

Lunding.u
Til Krigsministeriet afsendte Generalen samtidigt et enslydende 

Telegram med Tilføiende, at der paa denne Maade vel vilde lides en 
Standsning i den netop paabegyndte Overførsel af 2. Dragonregiment 
fra Fyen til 4. Division i Nørrejylland (se pag. 246), men at overfor 
den alvorlige Situation i Sundeved maatte alle andre Hensyn vige.

Om Aftenen indløb Svar saavel fra Krigsministeren som fra Over
kommandoen. Krigsministeren takkede Generalen for hans Tilbud og 
opfordrede ham tillige til at sende nogle Artilleriunderofficerer til 
Als; Ministeriet vilde i fornødent Fald gjøre sit Yderste for at erstatte 
det Afgivne.

Overkommandoen derimod telegraferede Kl. I l 35 Aften:
„Da det ikke er sandsynligt, at Fredericia i den nærmeste Frem 

tid vil blive angrebet, og det under de her stedfindende Forhold 
er af Vigtighed ved Afløsning at kunne lette Tropperne deres an- 
strængende Tjeneste, anmodes Kommandantskabet om at beordre
9. og 20. Regiment samt 8 . Brigades Stab til snarest muligt over Faa
borg at afgaa hertil. Hvad der kan optages af de i Fredericia værende 
Transportfartøier, bedes i Henhold til Kommandantskabets Depeche 
af D. D. uopholdeligt ført til Høruphav. Meddelelse om, naar Regi
menterne ville ankomme til Faaborg, udbedes. Bliver Fredericia an
grebet, ville Regimenterne atter blive dirigerede dertil“.

Denue Ordre forekom General L u n d i n g ,  der kun havde til
budt en midlertidig Hjælp og ikke havde tænkt sig Muligheden af at 
skulle afgive en Del af sin Styrke for varigt at forstærke Besætningen 
i Dybbølstillingen, saa farlig for den ham betroede Fæstnings Interesser, 
at han næste Dags Morgen (d. 10.) gjorde Krigsministeriet bekjendt 
med den og tilføiede:

„Da det, som her forlanges, er væsentligt forskjelligt fra, hvad 
jeg af egen Tilskyndelse har tilbudt, idet der i Stedet for Impuls og 
Bistand til en kortvarig, kraftig Aktion er Tale om en Anvendelse til 
Forøgelse af den stadige Besætning; da Fjendens Stilling fremdeles 
er en saadan foran Fæstningen, at han i omtrent en Time kan komme 
derhen, hvor han stod d. 20. og 21. f. M., og da endelig den 8 . Bri
gades Kommandør, Oberst S c h a r f f e n b e r g ,  har den vigtige Post som 
Kommandant i den befæstede Leir og aldeles ikke vil kunne und
væres, især naar Besætningen lider en saa betydelig Afgang som af

8. B r ig ad e  b e 
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2 Regimenter, tror jeg ikke at burde efterkomme Overkommandoens 
Anmodning, forinden en udtrykkelig Ordre fra Krigsministeriet nøder 
mig dertil. Jeg  skal endnu kun bemærke, at det efter 2 Regimenters 
Afgang, naar Tjenesten ikke skal blive overvældende, vil være nød
vendigt at stille de fleste Arbeider, som ikke kunne udføres ved Ar- 
beidsbataillonen, i Berou.

General L u n  d in  g gjorde Overkommandoen bekjendt med Ind
holdet af denne Skrivelse og tilføiede, at Størstedelen af F æstningens 
Transportmidler for Tiden var beskjæftiget med Overførslen af 2. 
Dragonregiment fra Fyen til Nørrejylland Denne Meddelelse foran
ledigede uopholdeligt følgende Svar fra Overkommandoen, modtaget 
i Fredericia d. 10. Eftermiddag:

„Det paalægges Kommandantskabet at efterkomme den givne Be
faling angaaende Afgivelsen af 9. og 20. Regiment samt 8 . Brigades 
Stab, og maa Overkommandoen paaminde Kommandantskabet om, at 
det overhovedet har at adlyde Overkommandoens Befalinger. Be
meldte Afdelinger ville, naar der ikke haves Transportmidler i 
Fredericia, uopholdeligt være at befordre pr. Vogn til Faaborg, hvor
fra de ville blive overførte til Høruphav ved der tilstedeværende 
Skibeu.

Samtidigt telegraferede Overkommandoen til Krigsministeriet:
„Kommandantskabet i Fredericia har, i Stedet for at efterkomme 

en samme igaar tilgaaet Befaling om Afgivelse af 9. og 20. Regiment 
samt 8 . Infanteribrigades Stab, tilmeldt Overkommandoen, at det har 
fundet sig foranlediget til at henvende sig til Krigsministeriet. Den 
af Kommandantskabet brugte Fremgangsmaade vilde, naar den ikke 
alvorligt desavoueres af Krigsministeriet, have til Følge, at Overkom
mandoens Autoritet nedbrydes. Overkommandoen andrager derfor paa, 
at det ved denne og ved hver Leilighed, hvor Kommandanten i Frede
ricia henvender sig direkte til Krigsministeriet for at opnaa en For
andring i Overkommandoens Bestemmelser, tilkjendegives ham, at han 
er Overkommandoen undergiven og har at adlyde dennes Befalinger11.

Krigsministeriet telegraferede da samme Aften (d. 10.) til General 
L u n d i n g :

„Ministeriet holder for, at de af Overkommandoen trufne Disposi
tioner maa efterkommes, og iienstiller til Kommandantskabet at paa
skynde Overførelsen af den befalede Styrke ved at lade den Del af 
Mandskabet, som ikke kan overskibes direkte ved de disponible Trans
portmidler, befordre gjennem Fyen paa rekvirerede Yogne. 2. Dra
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gonregiments Overførsel standses, og 4. Division bedes herom under
rettet.

O. C. Lundby e.“
Ministeriet meddelte tillige Overkommandoen, at Greneral L u n d  in g 

var beordret til at efterkomme dens Befaling.
Krigsministeren indtog dog snart efter en noget anden Holdning. 

D. 11. April sendte nemlig General L u  n d i n g Premierlieutenant 
K o e f o e d  af Ingenieurkorpset til Kjøbenhavn for mundtligt at frem
hæve Nødvendigheden af, at der under de forhaandenværende Om
stændigheder ikke skete nogen yderligere Formindskelse af Fredericias 
Garnison; desuden udbad Generalen sig Ministerens Erklæring om, 
hvorvidt enhver fremtidig Fordring fra Overkommandoen om Forstærk
ning uden videre skulde tilfredsstilles, eller om der ikke idetmindste 
kunde stilles en Grændse for den Styrke, der skulde afgives fra Frede
ricia. Krigsministerens Svar gik ud paa, at de to afgivne Regimenter 
(9. og 20.) kun maatte betragtes som foreløbigt afgivne, og at de — 
eller snarere to andre Regimenter og sandsynligvis endnu liere — 
vilde blive sendte til Fredericia, saa snart Kampen om Dybbølstillingen 
havde faaet sin Afslutning. Ministeren ønskede at faae Underretning, 
saafremt der atter indløb Fordringer fra Overkommandoen om For
stærkning, for at han da selv kunde tage nærmere Bestemmelse des- 
angaaende og tilføiede, at han endnu samme Dag — d. 12. — vilde 
tilskrive Overkommandoen i Overensstemmelse hermed, hvilket dog ikke 
ses at være sket.

8 . Brigade skulde altsaa nu afgaa fra Fredericia. Da de fleste af 
Fæstningens Transportmidler imidlertid vare afsendte til Aarhus med 
en Del af 2 Dragonregiment, besluttede Generalen at lade Brigaden 
befordre gjennem Fyen. Bataillonerne overførtes successive d. 10. 
Aften og i Løbet af d. 11. til Baaring Vig; herfra befordredes de pr. 
Vogn til Faaborg og overførtes i Dagene 11.—13. til Høruphav. Bri
gadestaben afgik d. 11. over Strib og Faaborg sammesteds hen. Bri
gadens Train overførtes d. 12.

3. Periode: 10.—13. April.
Dagene 10.—13. April betegne en ny Periode, nemlig d e n  a r 

t i l l e r i s t i s k e  F o r b e r e d e l s e  t i l  S t o r m e n ,  hvilken sidste op
rindelig var fastsat til d. 13. D. 10. var Ilden voldsommere end 
nogensinde; d. 11. og 12. holdt den sig omtrent paa samme Høide, 
men d. 13. tiltog den i overvældende Grad, idet Fjenden paa denne
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Dag efter at have anlagt endnu 6  Batterier med ialt 24 Stkr. riflet 
Skyts udfoldede sin fulde artilleristiske Kraft og i forøget Grad kon
staterede sin fuldstændige Overlegenhed over Dybbølstillingens Ild.

10. Apr i l .

D. 10. blev Stillingen, som ovenfor anført, beskudt med stor H ef
tighed saavel fra Fronten som fra Broagerland. I Døgnet gjordes 4743 
Skud; til sine Tider faldt 12 Skud i Minutet. Beskydningen fortsattes 
med uformindsket Heftighed fra Kl. 10 Formiddag til Kl. 7 Aften; 
især rettedes den mod venstre Fløis Skandser og Terrainet ved Dyb
bøl Mølle. Møllen blev paa denne Dag nedskudt, fordi den antoges 
brugt som Observationsstation og som Ammunitionsmagasin. Paa høire 
Fløi bleve nogle Barakker skudte i B rand ; endog Struben af IX  blev 
beskudt fra det fjendtlige Batteri Nr. 1 1 . F ra Broagerland søgte 
Fjenden atter Partiet omkring Broerne; 3 Granater faldt Kl. I l 1/* 
Formiddag umiddelbart efter hinanden i et lille Hus ved den østre 
Ende af den søndre Bro; andre traf Broens Rækværk og Underlag, 
saa at fra nu af Kommunikationen saavel ad den søndre som ad den 
nordre Bro var truet af Ilden fra Broagerland.

Sønderborg blev kun svagt beskudt.
Af Beskadigelser paa Artillerimateriellet mærkes : i II  bleve et 

Hjul og en Bridsk beskadigede, i IV en | |  Pd.’s Rappert, 2 Hjul og 
en Falk ituskudte.

Udførelsen af Jordarbeider var efter Dagens Ødelæggelser saa 
paatrængende, at det for denne Aften maatte befales det Regiment, 
som efter endt Afløsning skulde afgaa til Barakkerne i Sundsmark, 
at arbeide fra Kl. 8—12 Aften.

Den kommanderende General indmeldte til Krigsministeriet, at 
en Upasselighed tvang ham til at holde Sengen, uden at han dog 
derfor saae sig nødsaget til at nedlægge Kommandoen.

Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 12 døde og 18 
saarede Underofficerer og Menige.

Fra d. 10. Aften til d. 13. Aften førte General du  P l a t  Kom
mandoen i Sundeved.

Generalen anordnede, at der ved hver af Forpostbrigadernes 
Reserver og navnlig ved dem, som vare placerede paa Hovedveiene,
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Kjoiiden begynde 
A nheget  af 2. 

P a ra l le l .

skulde blæses „lang Tonea i Tilfælde af Angreb, hvilket Signalskulde 
gjentages af udstillede Hornblæsere; de i Reserve holdte Brigader 
skulde holde Appel Kl. 4 Morgen.

11. A p r i l .

Natten til d. 11. fortsattes den fjendtlige Beskydning af Stil
lingen; derimod blev Sønderborg ikke beskudt. Arbeiderne i Stil
lingen fremmedes kun nogenlunde; dog udførtes endel Sløifnings- 
arbeider foran den tilbagetrukne Linie. Til II  og IV udtranspor
teredes nyt Materiel til Erstatning for det ovenanførte, om Dagen 
sønderskudte.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  bleve paa Grund af det projekterede Anlæg 
af Beleiringsbatterier foran vor høire Fløi Forposterne paa denne 
Fløi fremskudte, saaledes at Feltvagterne kom i Høide med Pythuse; 
kun nærmest Als Sund forbleve de i den tidligere Stilling for ikke 
at blive beskudte i Ryggen fra Als.
r D. 8 . blev det i Betragtning af, at Halvparallelen, der mod Nord 
var forlænget op indtil Chausseen, laa for langt fra Skandserne til 
derfra at kunne foretage en Storm, besluttet at anlægge en ny Parallel, 
den egentlige 2. Parallel. Nætterne til d. 9. og 10. avanceredes 
med Løbegrave c. 400 Alen frem fra Halvparallelen; Natten til 
d. 11. anlagdes 2. P a r a l l e l  i denne Afstand foran Halvparallelen.
3. Bataillon af Fiisilierregiment Nr. 35 fremskød Poster c. 50 Alen 
foran den udstukne Tracee, hvilke tjente som Dækningstropper for 
Arbeidet. Dette udførtes af c. 100 Pionerer og 500 Mand Infanteri 
i stærk Taage fra Kl. 7 Aften til 6  M orgen; man naaede at 
skaffe Dækning tilveie om end hist og her kun ved Hjælp af Skandse- 
kurve.

Uafhængigt heraf udførte 2 preussiske Kompagnier (7. og 8 . 
Komp. af 4. Gardegrenaderregiment) Kl. 3 Morgen en voldsom Re
kognoscering N. for Chausseen mod Forpostkompagniet af 5. Regiment, 
som ved denne Leilighed mistede 9 Mand, der bleve fangne. Den 
stærke Geværskydning foranledigede Stabschefen, der denne Nat var 
i Stillingen, til Kl. 430 Formiddag at telegrafere til Overkomman
doen „Fjenden angriber.u Der alarmeredes over hele Linien, og 
Tropperne bleve staaende under Gevær indtil Kl, 6 V2 Formiddag, men 
da Angrebet udeblev, vendte de fra Kantonnementet paa Als hidkaldte 
Tropper (4. Brigade, 2. og 8 . Batteri) tilbage til Kvartererne.
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Arbeiderne ved Parallelens Udførelse fortsattes i de følgende 
Nætter. D. 13. Aften var Parabelen færdig. Den havde en Bund
brede at c. 10 Alen og paa 6  Steder Udfaldstrin til Infanteri i Delings
front. Dens høire Fløi var c. 750 Alen fra III, dens venstre c. 600 
Alen fra V.

Dens Anlæg bemærkedes ikke fra vor Side; derimod blev der 
fra Surløkkebatteriet Natten igjennem skudt mod fjendtlige Batteri
anlæg samt mod Bagebøl og Batterup. —

Om D a g e n  var den fjendtlige Beskydning mod Skandserne atter 
voldsom, om end ikke saa voldsom som Dagen forinden, og især 
rettet mod VI, hvori c. 800 Granater faldt. Fra Kl. 4 Eftermiddag 
blev ogsaa IV heftigt beskudt, som det syntes med Salver. I  Døgnet 
gjordes 3886 Skud. Henimod Kl. 1 Eftermiddag begyndte Fjenden 
en Beskydning mod vore Batterier paa Als, særlig mod Surløkke
batteriet.

I  I I I  og VI revnede Krudtmagasinernes Mure, og i IV blev 
Blokhuset antændt, men Ilden dog slukket. I VI beskadigedes Blen
deringerne foran Krudtmagasindørene, hvorved nogle Mand saaredes 
og dræbtes, og Betonmuren ved et af Krudtmagasinerne revnede 
rundt om Døren i en Fods Afstand fra denne. Desuden lede Bryst
værn og Traverser m. m. betydelig Skade næsten i abe Skandser.

I II  demonteredes en 12 Pd.’s K. K .; i I I I  beskadigedes en 
B ridsk; i IV blev en Tap skudt af en 24 Pd.’s G. K., en Opsatsansats 
med Opsats og det ene Hjul af en anden 24 Pd.’s G. K. bleve skudte 
itu; i VI ødelagdes et Hjul. I  Placementet S. 0 . for V blev Lavetten 
til den ene 12 Pd.’s G. K. ødelagt.

Af de N. for Chausseen anbragte Feltpiecer af 11. Batteri bleve 
to 4 Pd.’s riflede Kanoner ituskudte, men ombyttedes endnu samme Dag.

Barakkeleiren ved Aabenraa Vei blev saa hyppigt truffet, at Mand
skabet maatte forlade den og kampere under aaben Himmel; ogsaa 
dette Mandskab begyndte nu at udgrave Grotter i Terrainet. Lang- 
brogaard og Gaarden V. for samme (undtagen Beboelseslængen) 
nedbrødes, hvorfor de to Brigadestabe, der hidtil havde havt K varter i 
Langbrogaard, fik Kvarter, den ene i den ved Gaarden opførte Barakke, 
den anden i det til „Kavalerigaardenu hørende Hus.

I Sønderborg faldt kun faa Granater, og de anrettede ingen 
yderbgere Skade. Imellem Kl. 6 — 8  Morgen faldt 7 Granater i Nær
heden af Broerne, 4 i Vandet og 3 i Husene; ingen Antændelse skete.

Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 1 død og 3 
saarede Officerer samt 30 døde og 40 saarede Underofficerer og Menige.

44



346

Kapitain F. C. Gr. S c h ø l l e r  ved 16. Regiment ansattes som 
Forpostkommandør i Sundeved med Kvarter i Brohovederne.

Paa denne Dag indløb fra Krigsministeren følgende telegrafiske 
Svar paa Overkommandoens d. 9. afsendte Forestilling:

„Det er Regjeringens Anskuelse, at Dybbølstillingen maa for
svares til det Yderste. Nærmere Underretning kan imødeses *).u

12. A p r i l .

Natten til d. 12. fortsattes den fjendtlige Beskydning med Kraft, 
dog ikke mod Sønderborg, hvor der kun faldt 3 Granater.

Beskadigelsen af Værker og Artillerimateriel kunde kun tildels 
udbedres. Til IV udbragtes et 6  Pd.’s Hjul til Træaxel, til V III en 
| { Pd.’s Rappert. I X  fik den 24 Pd.’s K. K., der stod længst til- 
venstre i Skandsen, lav Opstilling.

Der gjordes Forsøg paa i Nattens Løb at udtransportere en 84 
Pd.’s Morter til et Placement tæt tilvenstre af III. Men Terrainet 
bag Skandserne lagde saa mange Hindringer iV eien for denne Trans
port, at den mislykkedes baade denne og de følgende Nætter; Løfte 
om Douceur for Arbeidets Udførelse gjorde ingen Virkning.

Arbeidet i Skandserne kunde kun lidet fremmes, da Mandskabet 
under den uafbrudte Beskydning idelig maatte søge Dækning. Af 
den Grund udførtes ikke en allerede paabegyndt Minering i IV’s 
Strubebrystværn. I Løbegraven mellem II og III  blev lagt en Morter- 
bridsk, og der blev begyndt paa at udgrave forsænkede Kanonpladser 
mellem VI og V III og tilhøire af X samt paa at udgrave Chausseen 
i den tilbagetrukne Linie.

E t Par mindre Alarmeringer fandt Sted paa høire Fløi; men 
vore Poster vare opmærksomme. Vort Tab herved indskrænkede sig 
til 1 fangen Menig.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  afløstes Gardedivisionen af Tropper af
6 . Division. S. for Chausseen besørgede 3 Batailloner Forpost
tjenesten; N. for samme holdt 1 Bataillon Forbindelse med 13. 
Divisions Forposter. Som Reserve stilledes 2 Batailloner i den nord
lige Del af Dybbøl, en tredie i Bøffelkobbel. Forposterne N. for 
Chausseen afgaves af 10. Brigade, der med et Regiment besatte Dyb

*) Telegrammet indeholdt tillige følgende Forespørgsel: „Kan ikke en tredie Bro
anlægges ?“ Forklaringen herpaa vil blive givet i det Følgende.

S v ar  f r a  K r ig s 
m in is te ren  paa 

O v e rk o m m an 
doens F o re s t i l l in g  

a f  9
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bøl med foranliggende Afsnit, medens det andet Regiment hvilede i 
Nybøl, Stenderup og Bøffelkobbel.

Af 6 . Division forblev 11. Brigade paa Broagerland, 12. gik til 
Graasten og Egnen mellem Kiding og Smøl. Gardedivisionen lagdes 
i den Del af Sundeved, der i en Bue strækker sig fra Ringenæs over 
Kvers og Ladegaard til Varnæs; 1 Bataillon lagdes som Besæt
ning i Aabenraa. Divisionen fik Bevogtningen af Kysten fra Aabenraa 
til Blaakrog, 13. Division herfra til Lillemølle.

I en om Aftenen afholdt Raadslagning vedtoges det at foretage 
Stormen d. 14., i Stedet for som oprindelig besluttet d. 13. (se pag. 
313). Stormen skulde udføres fra 2. Parallel og fastsattes til For
middag Kl. 10, dels fordi vi formentlig snarest ventede Stormen ved 
Nattetid, dels fordi den da kunde forberedes ved flere Timers Be
skydning. 32 Kompagnier designeredes til Anvendelse i første Linie 
og øvedes fra d. 11. i at storme Skandser, som man havde opkastet efter 
dansk Mønster; Pionerer øvedes i at bortrydde Hindringer af den 
Art, som vi havde anbragt foran Dybbølstillingen.

Om D a g e n  var den fjendtlige Beskydning betydelig heftigere 
end den foregaaende Dag. I Døgnet gjordes 4811 Skud. Naar der 
fra en af vore Skandser løsnedes et Skud, rettedes der strax en saa 
overvældende Ild mod Skandsen og særligt mod den Kanon, der 
havde skudt, at Ilden maatte holde inde. Dette blev paa denne Dag 
Tilfældet med V III og IX  samt med II, der beskød Batterierne paa 
Broagerland. Henad Aften tiltog den fjendtlige Beskydning, navnlig 
mod Afløsningstiden. I Sønderborg faldt kun 2 Granater i Byens 
nordre Del. løvrigt fortsatte Fjenden den Dagen forud paabegyndte 
Beskydning af Batterierne langs Als Sund og navnlig af Kjærvig- 
batteriet.

Virkningen af Ilden mod vore Skandser var denne Dag særdeles 
stor. I IV blev Blokhuset ødelagt, Brystværnet faldt sammen, og 
Broen kunde ikke mere trækkes ind. I V knækkede en Bjælke i 
Krudtmagasinet; i VI vare Jordopfyldningen paa Krudtmagasinerne 
samt Traverser, Brystværn, Palissader og Broen meget m edtagne; 
Blenderingerne foran Fyldemagasinerne vare skudte itu.

Ogsaa Materiellet led megen Skade. I I I  blev en 12 Pd.’s Bridsk 
ituskudt; i IV blev en Rappert til en 24 Pd .’s G. K. ødelagt; i V 
blev Falken til en 24 Pd.’s G. K. bortskudt; i VI blev en 24 Pd.’s 
K. K. demonteret; en 12 Pd.’s K. K. mistede et Hjul, og Rapperten 
til en 84 Pd.’s G. K. H  ødelagdes.

Barakkeleiren ved Aabenraa Vei blev definitiv forladt, saaledes

F o re lø b ig  B e s lu t 
n in g  om a t  fo re 
ta g e  S to rm en  d. 
14. f r a  2 P a ra l le l  
og m ed 32 K o m 
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at af de 2 Brigader, som holdtes i Reserve i Sundeved, fremtidigt kun 
3 Batailloner vare under Tag i Brohovederne, medens 5 Batailloner 
maatte kampere.

Gaarden Sney antændtes om Formiddagen af en fjendtlig Granat.
Kjærvigbatteriets Brystværn viste sig for svagt til at modstaa 

Ild en ; Batteriet forlodes, saameget mere som nogle d. 10. paabegyndte 
Indskæringer nærmede sig deres Fuldendelse.

Vort Tab af Personel ved Beskydningen paa denne Dag var 2 
døde og 1 saaret Officer samt 27 døde og 71 saarede Underofficerer 
og Menige. 2 Underofficerer og 4 Menige deserterede.

13. A p r i l .

Natten til d. 13. fortsattes den fjendtlige Beskydning med stor 
Heftighed, hvorved Reparation og Erstatning omtrent umuliggjordes. 
Strax efter Afløsningen om Aftenen faldt Major R o h w e d e r ,  Kom
mandør for 10. Regiment. Kommandoen over Regimentet overtoges 
midlertidigt af Kapitain O. V a u p e l l ,  næste Dag af Major A r n t z ,  
den følgende Dag af Major G e d d e .  Nedslagene vare i flere Skandser 
overordentlig hyppige; saaledes ramtes IV i Løbet af 6  Timer af c. 400 
Projektiler. Al Tilførsel af Materiel maatte opgives, da Hestene bleve 
sky eller dræbtes, og Vognene søndersloges.

Sønderborg blev kun svagt beskudt (10 Granater).
Fra I I I  gjordes 18 K ast med 24 Pd.’s Haandmorterer.
I  I I  flyttedes den 4 Pd ’s riflede Kanon hen paa den d. 11. 

demonterede 12 Pd.’s K. K .’s Plads, for at det frontale Forsvar ikke 
skulde blive for svagt, og i IV førtes en af de bagudvendende 24 Pd.’s 
G. K. hen paa den om Dagen demonterede Kanons Plads.

I  Placementet S. 0 . for V blev den d. 11. April demonterede 
12 P d .’s G. K. monteret i en i dette Øiemed udtransporteret Lavet.

F ra Surløkkebatteriet blev der Natten igjennem skudt mod de 
ligeoverfor paabegyndte fjendtlige Batterianlæg.

Tilstanden af vore Skandser paa venstre Fløi var ifølge en om 
Natten og om Morgenen af Ingenieurmajor S c h r ø d e r  foretagen 
Inspektion følgende:

I  og I I  vare endnu i nogenlunde forsvarsdygtig Stand. Kun 
vare Traverser og Brystværn i høi Grad m edtagne; Arbeidskraften 
anvendtes hovedsagelig til Krudtmagasinernes Dækning.

II I  kunde ikke anses for at være i forsvarsdygtig Stand; dertil
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vare Brystværn og Skydeskaar samt Strubepalissaderingen for med
tagne.

IV var heller ikke i forsvarsdygtig Stand. Brystværn, Skyde
skaar og Traverser vare demolerede, Gravpalissaderingen meget øde
lagt.

I  V vare Skydeskaarené kun tildels i Orden; Brystværnet var 
temmelig demoleret, og Arbeidskraften maatte væsentlig anvendes til 
Krudtmagasinets Dækning.

VI kunde ikke anses for at være i fuldkommen Forsvarsstand. 
Brystværn og Traverser vare meget medtagne, Broen kunde ikke 
trækkes ind, flere Stormpæle vare bortskudte.

Efter Forslag af Major K a u f f m a n n  blev der fra d. 12. hver 
Nat med 3 — 4 12 Pd .’s riflede Kanoner, der opstilledes paa dertil 
passende Steder paa Als Siden, skudt over hele Stillingen mod 
Fjendens Angrebsarbeider og Dybbøl By; Retningen foretoges om 
Dagen efter dertil udsete Punkter paa Dybbølsiden. For at unddrage 
Fjenden Kundskab om dette Batteries Beliggenhed vexlede det jevn- 
lig Plads; det gjorde hver Nat 150— 200 Skud. Desuden etableredes 
flere 4 Pd.’s riflede Kanoner med vexlende og skjult Opstilling paa 
Als Siden for at beskyde de fjendtlige Batterier paa den anden Side 
af Sundet.

I Nærheden af Baadsagerbatteriet var der saaledes i de sidste Dage 
indrettet et Kanonplacement, som d. 12 April Aften armeredes med 2 
12 Pd.’s riflede Kanoner, der om Natten beskøde de fjendtlige 
Løbegrave foran Stillingen; i samme Øiemed udtransporteredes der 
d. 13. Aften 2 12 Pd.’s riflede Kanoner. Da Fjenden havde opdaget 
Placementet, bleve 3 af disse Kanoner d. 16. April Morgen flyttede 
hen i en Slugt i Nærheden, hvor de stode bedre dækkede, og hvorfra 
Skydningen ligefuldt kunde fortsættes.

Imellem Surløkke- og Kjærvigbatteriet blev der dannet et nyt 
Placement, som Natten til d. 13. armeredes med to 4 Pd.’s riflede 
Kanoner.

S. for Rønhave blev der dannet Indskæringer bag nogle der
værende Hegn, og her placeredes Natten til d. 14. 8 4 Pd.’s riflede 
Kanoner, hvoraf de 2 bleve tagne fra Skovbatteriet, de 2 fra Røn
have nordre B atteri, og de 4 bleve leverede fra Artilleridepotet. 
Bestemmelsen med disse Kanoner var at beskyde de fjendtlige B atte
rier foran Stillingens høire Fløi ved Ravnskobbel og Randsgaard, der 
generede Surløkke- og Flankebatteriet meget. Natten til d. 15. bleve

B a t t e r ie r n e  paa  
Als.
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B y g n in g  og A r 
m er in g  a f  Bclei- 
r ingsbal fe r ie rne  

N r. 23— 29.

de 2 Kanoner, der vare tagne fra Skovbatteriet, og Natten til d. 17. 
de 2 Kanoner, der vare tagne fra Rønhave nordre Batteri, igjen 
bragte paa deres tidligere Standpladser, medens de 4 resterende førtes 
til nye Indskæringer, der skulde bestryge Als Sund paalangs.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  begyndtes d. 10. April Bygningen af Bat
terier i den nordlige Del af Indeslutningslinien foreløbig med Strand
batteri Nr. 27 S. for Snogbæk Hage. Bygningen af de 4 øvrige Batte
rier (sammenhold pag. 333) begyndtes Natten til d. 12. Nr. 23 og 24 
fik Front mod IX  ogX;  Nord herfor byggedes Batterierne Nr. 25 og 26 
til Kamp mod Batterierne paa Als. Armeringen fandt Sted Natten til 
d. 13. Batteri Nr. 23 fik 4 riflede 24 Pd.’s, Nr. 24, 25 og 26 hver 4 riflede 
12 Pd.’s. Til Batteri Nr. 25 vedhængtes en høire Flanke for 2 Stkr. 
Skyts for ogsaa at kunne beskyde vort Artilleri ved Sønderborg.

Ogsaa det Natten til d. 8. byggede Batteri Nr. 22 udrustedes 
igjen med 4 riflede 6 Pd.’s Kanoner. Med stor Vanskelighed førtes 
4 riflede 24 Pd.’s ind i Batteri Nr. 27, og da dette Batteri ikke skjønnedes 
tilstrækkeligt som Værn mod vore Krigsskibe, byggedes Natten til d.
13. et andet, Nr. 29, N. derfor og indrettet til 4 riflede 6 Pd.’s.

Desuden byggedes et nyt Strand batteri, Nr. 28, bag høire Fløi 
af Hal vpai allelen særligt til Beskydning af Rolf Krake, hvis dette 
Skib under Stormen skulde løbe ind i Vemmingbund; Batteriet kunde 
iøvrigt ogsaa virke mod Skandserne I og II. Til dets Armering toges 
ira de bagved liggende Strandbatterier Nr. 5 og 15 2 riflede 12 
Pd.’s og 2 riflede 24 Pd.’s.

D. 13. M o r g e n  stode saaledes 118 Stkr. Skyts i Batteri mod 
vor Stilling. A f disse kom paa denne Dag 104 Stkr., Mortererne 
iberegnede, i Virksomhed. Den fjendtlige Beskydning antog derved 
en i høieste Grad faretruende Karakter. I  Døgnet gjordes 7320 Skud.

Batteri Nr. 28 rettede sin Ild mod I og II, da vore Skibe ikke 
viste sig i Vemmingbund. Batterierne paa venstre Fløi Nr. 13, 22, 23 
og 24 toge de Linier i VII, VIII, IX  og X under Ild, paa hvilke 
endnu fandtes Skyts i Virksomhed. Batterierne Nr. 13, 25 og 26 be
skøde særligt Batterierne paa Als, Nr. 23 Sønderborg, Nr. 24 Broerne. 
Batteri Nr 29 ved Snogbæk Hage beskød tidligt om Morgenen Damperen 
Hertha, der styrede ind i Augustenborg Fjord. Sønderborg blev be
skudt fra 2 Sider (dog kun med 35 Granater, hvoraf 1 faldt i Kirken, 
11 i Vandet tæt ved Broerne).

Saavel Skandserne som Materiellet i dem led betydeligt, og da 
Nattearbeidet allerede i de foregaaende Døgn havde været yderst
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vanskeligt og derfor ubetydeligt, var nu Skandsernes Modstandskraft 
saare ringe.

I Skandse I vare samtlige Kanoner demonterede; en havde dog 
kun mistet et Hjul.

I I I ,  hvor en 12 Pd.’s K. K. demonteredes paa denne Dag, fandtes der 
endnu 2 12 Pd.’s riflede Kanoner mod BroagerJand; 1 84 Pd.’s G. K. 
II, 1 4 Pd.’s riflet og 1 12 Pd.’s K. K. mod Fronten vare kun bruge
lige til enkelte Kardæskskud.

III  havde 3, IV 6 tjenestedytige Kanoner, men Brystværn og 
Traverser vare meget ødelagte.

V havde 2 tjenestedygtige Kanoner og fik i Løbet af Dagen en 
tredie gjort tjenestedygtig; Døren til Krudtmagasinet hældede forover, 
foranlediget ved Granaternes Sprængning i Jordopfyldningen.

1 VI, hvor paa denne Dag Lavetterne til 2 12 Pd.’s riflede Kanoner 
ødelagdes, og den ene Kanon desuden fik et Skud i Mundingen, var der 
derefter kun 3 fuldt og 2 tildels tjenestedygtige Kanoner tilbage imod 
Fronten; Broen var saa ødelagt, at intet Skyts kunde føres over den, 
og Skandsens Indre saa oprodet, at Skyts ikke uden store Forbe
redelser kunde flyttes fra et Sted til et andet.

I V II—X  havde især Brystværn og Traverser lidt betydeligt.
Surløkkebatteriet og 2 4 Pd.’s riflede Kanoner i en Indskæring 

paa Veien fra Byggegaarden til Kjærvigbatteriet beskøde de fjendt
lige Batterier Nr. 23 og 24. Den fjendtlige Ild var imidlertid saa 
voldsom, at Surløkkebatteriet midt paa Dagen maatte holde inde 
med Skydningen; om Eftermiddagen begyndte atter Ilden, men da 
henad Aften de fjendtlige Projektiler trængte helt igjennem B ryst
værnet, maatte Ilden indstilles. Ogsaa Arnkilsørebatteriet og Skov
batteriet viste sig at have for ringe Modstandsevne.

Byggegaard, Fiskebækgaard og to Kompagnibarakker ved Røn
have bleve skudte i Brand, hvorfor der til 11. Regiment paabegyndtes 
Opførelse af Jordhytter bag Skoven.

Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen paa denne Dag var 2 
døde Officerer samt 29 døde og 84 saarede Underofficerer og Menige.

Ingenieurkommandoen indberettede, at det var ugjørligt under 
den Dag og Nat vedvarende heftige Beskydning at vedligeholde 
Skandserne III, IV, V og VI i tilbørlig forsvarsdygtig Stand, idet 
den dog tilføiede, at der fremdeles skulde blive forsøgt at udrette, 
hvad der paa nogen Maade var muligt.

B atterierne paa 
Ala.
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Fra d. 13. Aften førte General V o g t ,  fra d. 15. General S t e i n  
m a n n ,  fra d. 16. Aften General du P l a t  Kommandoen i Sundeved.

N a t t e n  t i l  d. 14. Apr i l .

Natten til d. 14. fortsattes den fjendtlige Beskydning noget mindre 
heftigt, men jevnt.

I  Sønderborg By og Havn faldt flere Granater (9 foran Slottet, 
2 i Vandet, 7 i Byen) dog uden at anrette Skade.

II, IV og VI vare for en stor Del demolerede; Arbeidet i dem 
gik hovedsagelig ud paa at sikkre Krudtmagasinerne. løvrigt var den 
maaneklare Nat ugunstig for Arbeidets Fremme. Fra VI indtrans
porteredes en 12 Pd.’s riflet Metalkanon, hvis Lavet var ødelagt; ogsaa 
fra V III indtransporteredes en 12 Pd.’s riflet Metalkanon til Sønder
borg.

De fjendtlige Arbeider og Batterier bleve beskudte af 8 4 Pd.’s 
riflede Kanoner fra Indskæringer S. for Bønhave, samt af 4 12 Pd.’s 
riflede Kanoner fra Placementet i Nærheden af Baadsagerbatteriet.

I Surløkkebatteriet blev der truffet Foranstaltninger for at 
muliggjøre Ildens Fortsættelse derfra. De to Skydeskaar længst 
tilvenstre repareredes, og de 2 84 Pd.’s G. K. II  anbragtes foreløbig 
i disse og dækkedes ved en Travers. Tilvenstre for Batteriets Krudt
magasin paabegyndtes et indskaaret Placement for disse to K a
noner, og saasnart det var færdigt, flyttedes de derhen. Batteriets 
4 12 Pd.’s riflede Kanoner førtes derimod denne Nat hen til en sikkrere 
Standplads i Nærheden; to af dem placeredes Natten tild . 18. i et for
sænket Batteri, der i de foregaaende Nætter var opkastet foran Mølle- 
stedgaard.
e Tidligt paa Aftenen fandt en Alarmering Sted, bevirket ved et 
^voldsomt Anløb mod venstre Fløi, netop som 6. Brigade — 5. Begi- 
ment paa Strækningen fra Vemmingbund til I II  og 10. Begiment her
fra til Slugten imellem VI og V III — skulde afløses af 4. Brigade. 
Anledningen til dette Angreb var følgende:

P a a  f j e n d t l i g  S id  e var der Natten til d. 13. indløbet en Skrivelse 
fra Kongen af Preussen, hvori denne udtalte sig for Anlæget af en 3. 
Parallel for inden Stormens Udførelse at kunne føre Stormkolonnerne, 
som Kongen ønskede saa stærke som muligt, nærmere ind paa Stil
lingen; en Udsættelse af Stormen i nogle Dage vilde ingen Ind
flydelse faae i politisk Henseende (sammenhold pag. 223).

I Overensstemmelse hermed besluttedes det at anlægge en 3.

B a t te r ie r n e  p aa  
A l s .

P aa  f jendtlig  Side 
bes lu ttes  An- 

læget a f  3. Paral-. 
Icl. Stormen ud 

sættes.



Parallel og i den Anledning at fremskyde Forposterne Natten til d.
14. Antallet af Kompagnier, der skulde udføre Stormen, forøgedes fra 
32 til 46, og Angrebsøvelserne ved Smølled foretoges i større Maalestok.

S. for Chausseen stode denne Nat Infanteriregrment Nr. 60 og 
Fusilierbataillonen af Livregimentet paa Forpost. 1. Bataillon af Re
giment Nr. 60 bestemtes til at føre Stødet mod vore Forposter, der 
iøvrigt her stode i en tilbagetrukken Opstilling (se pag. 321); i Beredskab 
stode 2. Bataillon bag 2. Parallel, Fusilierbataillonen af Livregimentet
1 Halvparallelen, 2 Kompagnier af Regimentet Nr. 60 i 1. Parallel.
2 Pionerkompagnier vare til Disposition til Anlæg af dækkede Stand
pladser for Poster og Feltvagter i den nyo Stilling.

1. Bataillon af Regiment Nr. 60 fordeltes i Kompagnikolonner ved 
de 4 Udfaldstrapper i 2. Parallel. Paa et givet Tegn rykkede Kl. 91/* 
Aften samtlige Kompagnier frem i Løb, lydløst og uden Skydning, hvert 
Kompagni formeret i Kolonne, men med henholdsvis SO og 160 Alens 
Afstand mellem Delingerne; Pionererne fulgte efter de forreste Delinger. 
Da Fjenden pludselig stormede frem fra 2. Parallel og kun havde en 
kort Vei for at naae vore Vedetter, og Terrainet derhos begunstigede 
hans skjulte Fremrykning, faldt der kun faa Skud fra vore Vedetter 
af 5. Regiments 6. Kompagni, inden dette Kompagnis Linie var gjen- 
nembrudt paa flere Steder. En Del af Kompagniets Mandskab, særlig 
af 2. Deling under en Sergents Kommando, toges tilfange. Fjenden 
indlogerede sig strax i vore Skyttegrave.

Det Kompagni (6. Regiments 2. Komp.), der paa vor Side var 
rykket frem for at afløse Forposterne, blev beskudt i Front og F lanke; 
en Del af Kompagniet trængtes mod Stranden og mistede efter et 
liaandgemæng flere Fangne; Resten trak sig, da Forpostkom- 
pagniet af 5. Regiment var gaaet tilbage, fægtende tilbage mod 
Løbegravene og efter Forpostkommandørens Ordre ind i disse. Skyd
ningen fortsattes derefter fra Løbegravene.

Fra Skandserne blev Fjenden beskudt med Kardæsker, hvorved 
den forreste fjendtlige Bataillon mistede 2 Officerer og 20 Mand, der
iblandt Bataillonskommandøren, Major J e n a ,  der faldt, dødeligt saaret 
af en Kardæskkugle.

Under Fægtningen vare Tropperne i Stillingen bievne alarmerede. 
Men da Kampen hurtigt hendøde, kunde den sædvanlige Stilling atter 
indtages Kl. IOV2 Aften. Ved Daggry, Kl. 4 Morgen, gjorde vore 
Forpostkompagnier Forsøg paa at tilbageerobre Skyttegravene S. for 
Chausseen. Forsøget lykkedes hvad angik Skyttegravene nærmest 
Chausseen; derimod modtoges et Halvkompagni af 6. Regiments 2.
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F je n d e n  be
m æ g t ig e t  sig vore 

s k y t te g r a v e  S. 
to r  Chausseen.
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P a a  y d e r s te  
v e n s t r e  F in i  

k u n n e  F o rp o s te r  
ik k e  læ n d e r  u d 

stilles.

B y g n in g  a f  en 
t r ed ie  B ro .

Kompagni, der paa venstre Fløi rykkede frem foran Løbegravene, af 
en saa stærk Geværild, at Føreren, Sekondlientenant A. V. H a n s e n ,  
efter selv at være bleven dødeligt saaret maatte give Ordre til Til
bagetog.

Fjendens Tab var 3 Officerer og 38 M and; vort Tab var 1 
død Officer og 4 døde, 11 saarede, 98 fangne og 2 savnede Under
officerer og Menige.

Fjendens natlige Fremtrængen havde ikke forandret Situationen 
N. for Chaussen. S. for samme vare de nordligste Skyttegrave vel 
endnu i vore Hænder; men paa yderste venstre Fløi stode Forpost
kompagnierne i Hovedsagen i Løbegravene mellem I og II og mellem 
III  og IV.

Overkommandoen befalede derfor, at det Kompagni, der hidtil 
havde besat Forpostliniens yderste venstre Fløi, skulde anvendes til 
Forstærkning af Løbegravene mellem II og III, dog med en Deling 
i III. Den hidtil til III  afgivne Deling skulde forstærke Løbegravs
besætningen mellem III  og IV, der saaledes blev 1 Kompagni. Af 
det Kompagni, som hidtil havde besat Forposterne ved Chausseen, skulde 
den Del, der ikke kunde besætte Skyttegravene, anvendes i Løbe
gravene mellem IV og V, navnlig paa begge Sider af Chausseen.

S. for Chausseen skulde Lytteposter udstilles til F'orbindelse med 
Forposterne paa den nordre Del af venstre Fløi.

De Tropper, der belagde Barakkerne og Teltene i Brohovederne, 
skulde fremtidigt Kl. 3 Morgen staa færdige til Udrykning og forblive 
i denne Stilling, indtil det var fuldkommen lyst.

D. 15. Marts havde Ingenieurkommandoen henstillet til Over
kommandoen, hvorvidt Bygning af en tredie Bro maatte være ønske
lig. Foranlediget ved Beskydningen af Broerne d. 6. April befalede 
Overkommandoen d. 8., at Broen skulde bygges mellem det sydlige 
Brohoved og Slotspynten. Men da Ingenieurkommandoen henledede 
Opmærksomheden paa Vanskelighederne ved at bygge en Bro i den 
ofte rivende Strøm paa et Sted, der tilmed kunde ses og beskydes fra 
Broagerland, samt oplyste, at det vilde medtage 10—14 Dage at samle 
Materialier og bygge Broen, bestemte Overkommandoen d. 9., at Broen 
ikke skulde bygges, hvorimod der anskaffedes forøget .Reservemateriel 
og, som tidligere omtalt, anlagdes flere Færger. Da Krigsministeriet 
imidlertid ved Telegram af 11. henstillede Sagen til fornyet Over- 
veielse, og da derhos Fjenden d. 13. stærkt beskød Broerne, udgik 
paa sidstnævnte Dag Befaling til at b}Tgge Broen. Livgarden til Fods 
skulde afgive Arbeidsmandskab, Skibe hidskaffes fra Høruphav o. s. v.
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Forberedelserne gjenoptoges strax med saa stor Kraft, at den faste 
Landbro paa Sundeved Siden næsten var færdig d. 18. April samt 
Størstedelen af Materiellet og alt Personellet samlet.

8. Brigade var efter sin Ankomst til Høruphav foreløbigt lagt i 
den sydøstlige Del af Als (Brigadestabskvarter Tandslet, 9. Regiment 
i og om Tandslet, 20. Regiment i og om Vibøge). Da Brigaden kun 
midlertidigt var kaldt til Sundeved, holdtes Transportmidler beredte i 
Høruphav, saa at den til enhver Tid kunde indskibes.

D. 13. indlemmedes Brigaden i 1. Division og instrueredes an- 
gaaende de Besættelsen af Stillingen og Tjenesten i det Hele ved
rørende Bestemmelser.

Den hidtil fulgte Turnus maatte nu forandres. Der var, 8. Bri
gade iberegnet, ialt 14 Regimenter*), og da der udfordredes 8 til at 
besætte Stillingen, kunde hver Brigade herefter faae 3 Hviledage efter 
4 Tjenestedage. Daglig skulde en Brigade rykke fra Kantonnementet 
ud i Stillingen og omvendt den afløste Brigade tilbage til Kan
tonnementet.

Alle Troppebevægelser til og fra Stillingen skete ad den nordre 
Kolonnevei og Kirkealleen.

Bestemmelsen for Reservebrigadernes Anvendelse (se Bilag 34) for
andredes d. 13. derhen, a t  d en  v ed  B a r a k k e l e i r e n  s t aa en de 
B r i g a d e  i Tilfælde af Angreb skulde efterlade en Bataillon ved Aaben
raa Veien og med 3 Batailloner rykke frem til Besættelse af den tilbage
trukne Linie indtil c. 200 Alen N. for Chausseen. B r i g a d e n  i 
B r o h o v e d e t  skulde sende sit samlede Regiment frem til Aabenraa 
Veien, her efterlade 1 Bataillon og med 1 Bataillon rykke til Slugten, 
hvor dels den tilbageværende Del af den tilbagetrukne Linie, dels 
den imellem VI og VII værende Løbegrav skulde besættes. Saasnarl 
Regimentet fra Sundsmark Barakkerne var indtruffet, skulde de to ved 
Aabenraa Vei i Reserve staaende Batailloner rykketil deres Regimentel 
for at anvendes som Reserve eller som Forstærkning af den tilbage
trukne Linies Besætning. Saasnart Bataillonen i Brohovedet var afløst 
skulde den til Forstærkning af venstre Fløis Reserve sendes frem ti! 
Lavningen bag Dybbøl Mølle**).

*) Foruden Livgarden til Fods; angaaende denne se pag. 184.
**) Kantonnementerne for de 3 Brigader, som fremtidig opholdt sig paa Als, bleve 

følgende:
En B r i g a d e  (Stabskvarter: Yollerup).

Et Regiment i det hvi de  Hus  og Barakkerne ved Sundsmark (i Forening 
med 3 Kompagnier af Livgarden).

8. B r ig ad es  A n 
k o m s t  b e v irk e r  

F o r a n d r in g  i 
T je n e s te tu rn u s .

Æ n d r e d e  D ispo
s i t io n e r  for 
R e se rv e b r i 

g a d e rn es  A n v e n 
delse  i T i l fæ ld e  

a f  A ngreb .
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F o r s v a r s fo r a n 
s t a l t n in g e r  p aa  

Als.

Overkommandoen forbød paa given Anledning al Fraternisering 
med de fjendtlige Poster; nærmede Fjenden sig paa 150—200 Alen, 
skulde han beskydes. Posterne ved Vemmingbund skulde holde Øie 
med hvad Fjenden foretog sig i Bugten, hvor man d. 10. udfor 
Skandselinien havde fundet et c. 100 Favne langt Garn, der holdtes 
flydende nogle Fod under Vandet.

Overkommandoen modtog vedvarende Meddelelser angaaende 
Fjendens paatænkte Forehavende mod Als. D. 11. meldtes:

„Ved Varnæs skal der være samlet flere hundrede Baade. Ved 
Blans og ved Snogbæk er det østerrigske og preussiske Brotrain 
sammenbragt. Sammesteds ligge ligeledes flere hundrede Baade. 
Baadene skulle tildels være samlede paa Land til Flaader og ind
rettede til at transportere saavel Infanteri som Artilleri. Ad skjulte 
og omhyggeligt planerede Veie, som paa to Steder udmunde ved 
Vandspeilet ligeoverfor Arnkilsøres vestligste, fremspringende Pynt, 
agtes Flaaderne førte ud i Vandet.u

Foranstaltningerne til Forsvaret af Als suppleredes ved følgende 
Bestemmelser angaaende Kavaleriet. I Tilfælde af en fjendtlig Land
gang mellem Kjærvig og Arnkilsøre skulde den disponible Styrke af 
Gardehusarregimentets første Halvregiment rykke til Ulkebøl, af 4. 
Dragonregiments andet Halvregiment til Oxbøl til Disposition for 7. 
Brigade. Sidstnævnte Halvregiment skulde fra d. 10. Aften daglig 
afgive en Eskadron til Kommandøren for 11. Regiment. Eskadronen 
i Pøl og Langesøby skulde efterkomme Ordre om Assistance, være 
sig fra 7. Brigade, 12. Regiment eller Mels Detachementet.

Da Dybbølstillingens Fald fra d. 13. April maatte anses som 
nærforestaaende, paalagdes det Ingenieur- og Artillerikommandoen af

Et Regiment i V ol i er  up, Ulkebøl Nørremark, Kjær (undtagen Hestehaven) 
og Ulkebøl.

E n  Br i g a d e  (Stabskvarter: Augustenborg).
Et Regiment K e t t i n g e  og Omegn.
Et Regiment E ge n  og Omegn.

En Br i g a d e  (Stabskvarter: Tandslet Præstegaard).
E t Regiment T a n d s l e t  med Omegn.
Et Regiment H ø r u p  med Omegn.

De to Brigader, der d. 13. retournerede til Als, belagde de to førstnævnte 
Brigadekantonnementer.

Mandskab og Bespænding til 10. Batteries Vognlinie og Batterireserve for- 
lagdes d. 13. til Kettinge og Egen.

Det forenede Gendarmeri og Politi forlagdes fra Sønderborg til Hørupliav, hvor 
Kontrollen med Reisende skærpedes.
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yderste Kraft at fremme Forsvarsforanstaltningerne paa Als langs 
Sundet. Broernes Afbrydning forberedtes. —

Det S. for Snogbæk Hage Natten til d. 13. anlagte Batteri Nr. 
29 traadte, som tidligere omtalt, strax i Virksomhed imod Dampskibet 
Hertha, der lidt før Solopgang retournerede til Arnkilsøre fra sin 
fremskudte Stilling henimod Hardeshøi. Skibet blev beskudt paa 3800 
Alens Afstand. Uagtet Skydningen var heftig, led Dampskibet ingen 
væsentlig Skade, hvorimod 2 Mand af Besætningen, en privat Maskin- 
assistent og en Søvant, bleve dræbte.

T i l s t a n d e n  i D y b b ø l s t i l l i n g e n  e f t e r  B e s k y d n i n g e n
d. 13. A p r i l .

Den fjendtlige Beskydning havde efterhaanden naaet en saa- 
dan Voldsomhed og Overlegenhed, at Stillingens Modstandskraft fak
tisk var brudt. Fjenden koncentrerede sin Ild  skiftevis mod de enkelte 
Værker, særligt mod III, IV, V og VI og beskød det bag Stillingen 
liggende Terrain, saa at ingen Plet var ubekastet. Reservebrigaden 
forjagedes fra Barakkerne; Brohovederne bleve trufne, og ikke faa 
Granater dels fra Broagerland, dels fra Batterierne overfor vor yderste 
høire Fløi traf Broerne.

Det fjendtlige Artilleris Overlegenhed havde alt fra d. 9. (se 
Overkommandoens Skrivelse af denne Dag) tvunget os til at opgive en 
systematisk Besvarelse af Ilden fra Skandserne, hvis Kanoner, som 
gjentagne Erfaringer viste, bleve demonterede, naar de begyndte 
Skydningen. Tabene i Bestykningen i de seneste Dage lode sig des
uden ikke erstatte, eftersom Transport af Materiel til Skandserne om
trent var umuliggjort. Naar der om Dagen ikke blev skudt fra 
Værkerne, bleve Skydeskaarene blenderede med Sandsække, og Ka
nonerne saavidt muligt trukne tilside for at beskyttes af Traverserne. 
Ofte var ethvert Ophold i Skandserne umuliggjort, og Artilleristerne 
søgte da Ly i Krudtmagasinerne. Om Aftenen aabnedes Skyde
skaarene og Kanonerne, der vare ladte, sattes i Batteri.

Batterierne langs Als Kysten vare særligt fra d. 11. traadte i 
Aktion mod de fjendtlige Batterier foran vor høire Fløi, men vare 
ikke i Stand til at bestaa Kampen, eftersom deres Brystværn viste sig 
for svage mod de svære riflede Piecer. Kun den tidligere omtalte Be
skydning med 4 Pd.’s og 12 Pd.’s riflede Piecer fra vexlende og skjulte 
Opstillinger var i Stand til noget at forstyrre de fjendtlige Arbeiders 
Fremgang,

D am p sk ib e t  
H e r t h a  besk y d rs  

fra  D a t te r i  
Nr  29
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Ogsaa i fortifikatorisk Henseende var Tilstanden i Dybbøl- 
stillingen betænkelig. Saalænge den fjendtlige Beskydning endnu 
var maadeholden, averterede Observationsposter om Farens Komme 
og raabte „Dæku som Signal for Nattearbeidets Standsning. Men 
naar Skj^dningen saa at sige var uafbrudt, naar der hvert Minut faldt 
mange Projektiler, og Arbeidsmandskabet fik talrige Døde og Saarede, 
maatte Arbeidet ophøre. Dette gjaldt særligt Natten til d. 13., 
da Beskydningen var stærkere end nogensinde og fuldstændig 
kontinuerlig. Naar Skydeskaarene ikke mere bleve opsatte, Ban
ketterne til Infanteriforsvaret ikke vedligeholdtes, de sammenskudte 
Traverser ikke opbyggedes paany, naar Blenderingerne foran Krudt
magasinerne bleve slaaede igjennem ligesaa hurtigt, som de tilveie- 
bragtes, Brecherne i Palissaderingen ikke istandsattes og Broernes 
Tilbagetrækning ikke kunde holdes i Orden, maatte faa Dage være 
tilstrækkelige til at skabe en uoprettelig Ødelæggelse.

Værst var Tilstanden paa venstre Fløi. Skandserne vare her 
om Dagen forladte, Bevogtningen overladt til en enkelt Artillerist, 
de øvrige Artillerister i Krudtmagasinerne og Infanteribesætningen 
trukket tilbage. Besætningen i Løbegravene var paa Plads; men den 
søgte Dækning imod de talrige Projektiler og stolede paa de fremskudte 
Posters Aarvaagenhed.

Samtidigt rykkede Fjenden med Approcher nærmere og nærmere 
ind mod Stillingen.

Trods de vanskelige Forhold holdt Besætningen sig mønster
værdigt, og de Udslag af Mismod, der begyndte at dukke op, maa 
enten tilskrives det overordentligt faatallige Befalingspersonale *), eller, 
hvad senere vil blive viist, en F rygt hos Mandskabet for paa en eller 
anden Maade at være forurettet; ved forstandig Tiltale dæmpedes de 
hurtigt.

D. 14. udstedtes følgende Dagsbefaling:
„De store Prøver, Hæren i Dybbølstillingen har gjennemgaaet, 

har den hidtil baaret med en mønsterværdig Holdning. Jeg sætter 
min Lid til, at den Udholdenhed, som fordres, fremdeles vil bevares,

*) Mislighederne herved lagde sig for Dagen d. 13. Form., da et Kommando under 
en ung Reserveofficer kom fra Arbeide i Sønderborg og skulde støde til Regi
mentet i Stillingen. Da Kommandoet var kommet til Brohovedet og skulde frem 
over det af Granater stærkt beskudte Terrain, vægrede Mandskabet sig ved at 
fortsætte Marchen. Andre Afdelinger havde iøvrigt under lignende Omstændig
heder fritaget deres Mandskab for at rykke ud, og General du Plat fritog lige
ledes Kommandoet derfor,
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og at ingen vil trættes i Opfyldelsen af sine Pligter, saalænge Kampen 
for Kongens og Fædrelandets Vel og Æ re fordrer det.

Gerlach.u
Selvfølgelig tog Overkommandoen under Overveielse, om der 

ikke gaves et Middel til at forandre Situationen, særligt om ikke et 
kraftigt Udfald muligen kunde fri os for Fjendens umiddelbare Nær
hed. Den fandt imidlertid ingen Chancer for, at et saadant Fore
tagende kunde lykkes, dels fordi det, hvis en virkelig Fordel skulde 
opnaas, maatte gjælde om Intet mindre end at kaste Fjenden tilbage 
bag Dybbøl By, dels fordi Stillingen efterhaanden havde iaaet en saa- 
dan ren defensiv Karakter, at der var Vanskelighed ved at komme 
ud med fornøden Kraft og, hvis Stødet ikke lykkedes, end mindre 
Udsigt til at komme tilbage igjen indenfor Linien med de betydelige 
Troppemasser, der maatte kastes frem.

Men naar enhver Bestræbelse for at fri sig ud af Fjendens 
Favntag maatte opgives, traadte Spørgsmaalet om Besætningens Stil
ling under en fjendtlig Storm og særligt den farefulde Stilling, 
naar Stormen var lykkedes, i Forgrunden. Hidindtil havde man 
kunnet haabe, at et Gjennembrud af vor første Linie vilde have bragt 
Fjenden i en vanskelig Situation (sammenhold pag. 337); meu dette 
Haab maatte nu opgives. Overkommandoen turde ikke regne paa 
Værkernes Modstand mod en Storm eller deres fortsatte Ild fra Gorgen, 
ligesom det var sands}mligt, at de friske Tropper, Fjenden holdt i 
Leredskab, vare tilstrækkelige til at fuldstændiggjøre Seiren, saa at et 
definitivt Tilbagetog blev den sandsynlige Følge af et Gjennembrud. 
Og et Tilbagetog under Forfølgelse medførte store Farer, idet det 
maatte føres over nogle faa for Krydsild udsatte Broer.

De Vilkaar, hvorunder Forsvaret af Stillingen førtes i Dagene 
omkring d. 13., vare af en saa vanskelig Art, at sikkert de fieste Hære, 
naar ikke andre Hensyn traadte hindrende i Veien, ikke vilde have taget 
i Betænkning at rømme Stillingen for at fri Besætningen for en K ata
strofe. Overkommandoen kom ogsaa efter Beskydningen d. 11.—13. April 
til Erkjendelse af, at en Tilbagegang til Als maatte haves for Øie som 
en velbegrundet, nærforestaaende Forholdsregel. Den udtalte dette i 
en Skrivelse til Krigsministeriet af 14. April, hvori det hed:

„Ingen kan beklage dette dybere end Overkommandoen, som 
fuldkommen har opfattet Betydningen af Dybbølstillingens Forsvar, 
og hvis Bestræbelser have været rettede paa at føre dette Forsvar til 
det Yderste; men Overkommandoen fomiener, at Dybbølstillingen i 
dette Øieblik har udfoldet al den Modstandskraft, den besidder i

O verkom miui d u 
ens Skrive lse  til 
K r ig sm in is te r ie t  

a f  14. April .



K rig sm in is te re n s  
S am ta le  med J læ  

re n s  S tabschef .
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fortifikatorisk Henseende, at en forsat Kamp i samme kun kan føre 
til en Katastrofe, som intet Udbytte vil kunne bringe for Kongens og 
Landets Sag, og at derfor Stillingens Opgivelse er det fra et militært 
Standpunkt rigtige, og at Tilbagetoget til Als bør tiltrædes. For
beredelserne hertil ere derfor indledede; men Overkommandoen vil 
allerede nu udtale sin Overbevisning for Ministeriet, at ogsaa For
svaret her har saa svage Sider, at det kun kan ventes gjennemført i 
en meget begrændset Tid, saafremt Fjenden fortsætter den Angrebs- 
maade, som trænger os ud af Dybbølstillingenu.

Paa Grund af den T id, der vilde medgaa, inden Skrivelsen 
kunde naae Kjøbenhavn, telegraferede Overkommandoen samme Dag 
(d. 14.) til Krigsministeriet, at den voldsomme Beskydning tvang til 
for Størstedelen at standse Arbeidet, og at det derfor ikke var muligt 
længer at holde Værkerne i forsvarsdygtig Stand; Overkommandoen 
ansaa det for ubetinget tilraadeligt at forberede Tilbagegangen.

Om Formiddagen indløb imidlertid et Kl. 1045 Ira Krigsministeriet 
afsendt Telegram, hvori en Samtale begjæredes med den ældste ved 
Hovedkvarteret tilstedeværende Officer af Armeestaben*). Kl. 12 
Middag d. 14. førtes derefter følgende Samtale pr. Telegraf (Kjøben
havn—Augustenborg) mellem Krigsministeren og Armeens Stabschef: 
Ministeren: „Vedvarer Skydningen lige stæ rkt?u
Stabschefen: „Skydningen vedvarer mindre stærkt mod Stillingen, 

stærkere mod Batterierne langs Als Sund.u 
M inisteren: „Venter man, at den endnu længe af Fjenden kan fort

sættes ?“
Stabschefen: „Derom kan ingen sikker Mening haves, da Fjendens 

Ammunitionsbeholdning ikke kjendes. Ialt jugeres c. 
50,000 Skud at være gjorte imod os.u 

Ministeren: „Er Tilbagegang begyndt?u 
Stabschefen: „Nei.u
Ministeren: „Venter man en Storm, og hvorvidt troer De, at den 

kan modtages. Ere Tropperne udmattede ?u 
Stabschefen : „En Storm maa stadigt ventes og maa modtages, hvis den 

snart kommer, da de befalede Forberedelser til Sikkring 
af Als saavidt muligt maa være videre fremskredne. 
Tropperne ere egentlig ikke udmattede, men en Del al 
dem betagne af den stærke Ild**).u — — — — — — —

*) Den kommanderende General var, som tidligere anført, sygmeldt uden dog at 
have afgivet Kommandoen.

**) De udeladteDele afSamtalen vedrøre Personalia, der ville blive berørte i detbølgende.
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Ministeren: „Hvor lang Tid antager De nødvendig til Forberedelsen
til Sikkringen af Als?44

Stabschefen: „Nogle Dage.44
Ministeren: „Er Dannebrog ankommen? Hvor ligger den og Rolf?44
Stabschefen: „Efter M u x o  11 s Opgivelse maa Dannebrog være kommen;

men hvor den ligger vides ikke. R olf ligger mellem 
Høruphav og Broager.44

Ministeren: „Har De intet Ønske om Assistance herfra? Har de noget 
at tilføie i Anledning af de gjorte Spørgsmaal eller Si
tuationen i det Hele?u

Stabschefen: „Evakuation af Syge og Saarede herfra ønskes fremmet 
af al Magt. Transportskibe ønskes sendte til Høruphav. 
Overkommandoen maa have aldeles frie Hænder i det 
nærværende Øiebliku. — — — — — — — — — — —

Ministeren: „Overkommandoen har frie Hænder. Regjeringen stoler 
paa den saavel i militær som i politisk Henseende44.

Forestillingen til Krigsministeriet lagdes nu foreløbigt tilside. 
Om Aftenen indløb imidlertid følgende Telegram fra Krigsministeren 
(afsendt Kl. 64 Eftermiddag):

„Efter min Samtale med Stabschefen i Formiddag forelagde jeg 
Regjeringen de gjorte Meddelelser. Den fastholder sin tidligere ud
talte Anskuelse om Vigtigheden af at holde Stillingen, selv om heraf 
skulde resultere forholdsvis betydelige Tab44.

Samtidig meddeltes det Overkommandoen, at Konferencen i 
London var bestemt til at skulle sammentræde d. 20. April.

Da dette Telegram Kl. 6—7 Eftermiddag indløb ved Overkomman
doen, var der ved denne ikke mindste Tvivl om, at jo den om Formid
dagen afKrigsministeren givne Handlefrihed med Hensyn til Stillingens 
Opgivelse atter af Regjeringen var hævet, og at enhver yderligere 
Telegrafering herom vilde være unyttig. Den ovenomtalte Fore
stilling blev nu strax gjort færdig og expederet til Ministeriet.

4. Periode: 14.—18. April Morgen.
Udsættelsen af Stormen bevirkede Beleiringsarbeidernes videre 

Fremskriden og Stillingens fortsatte Beskydning. Men da det fjendt
lige Artilleri ikke havde forberedt sig paa en Udsættelse af Stormen, 
manglede der Ammunition for at kunne fortsætte Skydningen med 
samme Styrke som d. 13., endsige forøge Ildens Voldsomhed.

4(t
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Der blev rekvireret ny Ammunition saavel ved Reserveammuni- 
tionsdepotet i Slesvig som ved Krigsministeriet i Berlin; men fore
løbigt maatte der skydes med større Maadehold. De riflede Batte
rier, de glatte 12 Pd.’s Kanoner i Batteri Nr. 8 samt Haubitzbatterierne 
fik Ordre til ikke at maatte fyre mere end 50 Skud daglig pr. Stykke 
Skyts, Morterbatterierne 40, ligeligt fordelte paa Dag og Nat. Batteri
erne paa Broagerland havde alt d. 13. faaet Ordre til om Natten at 
indstille deres Ild mod Skandserne af Hensyn til det preussiske In 
fanteris Nærhed ved disse. — Det daglige Skudantal var ikke desto 
mindre meget betydeligt.

14. Apr i l .

D. 14. beskødes Stillingen med 4708 Skud. I  Sønderborg By og 
Havn faldt 24 Granater; en af dem slog igjennem den nordre Bro 
ned i en af Jagterne uden dog at bevirke Antændelse.

Paa vor Side optoge hovedsagelig Skandserne paa høire Fløi 
og Batterierne langs Als Sund Artillerikampen; men de førstnævnte 
bleve ved den koncentriske Ild, der rettedes imod dem, tvungne til 
at holde inde med Skydningen.

Ved Beskydningen paa denne Dag lede i alle Skandser Bryst
værn , Traverser, Jordopfyldninger paa Krudtmagasiner, Broer og 
Palissaderinger meget. Det indvendige af Skandse VI var kun ufor
melige, nedstyrtede Jordmasser og Huller; Broen var impassabel for 
Skyts. X  fik sin høire Face sammenskudt; dennes indre Brystværns- 
skraaning styrtede ned. Det var i flere Skandser umuligt at fore
tage Omflytning eller Supplering af Materiellet. I V og IX  bleve 
nogle Lavethjul skudte i t u ; i IX bleve desuden 3 84 Pd.’s G. K. II 
beskadigede. Af disse blev dog den ene ikke helt utjenstdygtig, 
medens derimod de to kun i Nødsfald kunde gjøre eet Skud hver, og i 
den Anledning ladedes den ene med Kardæsker, den anden med en 
Pose med Sten. I Placementet mellem I og II blev en af 13. Batteris 
Kanoner demonteret derved, at Lavetten blev skudt itu.

Langs Als Sund fandt en livlig Artillerikamp Sted. Fra Ind
skæringer bag et S. for Rønhave værende Hegn beskøde 8 4 Pd.’s 
riflede Kanoner overraskende de fjendtlige Batterier Nr. 25 og 26 i 
Ryggen. 1 sidstnævnte Batteri blev i kort Tid to Kanoner demon- 
terede, to Mand dræbte og en Mand saaret, inden det lykkedes at 
gjøre F ront mod denne Skydning. Fra vor Side gjordes ialt 409 
Skud, og Fjendens Ild blev flere Gange bragt til Tavshed. De
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fjendtlige Batterier ligeoverfor Arnkilsøre og S. for Sandbjerg be
skøde Kysten og særlig Rønhave, Barakkerne ved Kjær og selve 
Kjær; Skovfogedhuset og flere af Barakkerne ved Kjær bleve stukne 
i Brand, hvorfor den Del af 9. B atteri, der hidtil havde kan
tonneret paa Rønhave, fremtidigt maatte bivouakere. I  Flankebatteriet 
led saavel Materiellet som Brystværn, Traverser og Jordopfyldningen 
paa Krudtmagasinerne meget.

Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen paa denne Dag var 2 
Officerer saarede samt 27 døde og 63 saarede Underofficerer og Menige.

Overkommandoen befalede, at der paa dette Stadium af Belei- 
ringen skulde afses fra at remontere Piecerne i de Værker, hvis Broer 
vare saaledes medtagne, at de ikke kunde istandsættes under de for- 
haandenværende Omstændigheder. Det skulde kun tilstræbes at gjøre 
Broerne passable for Infanteri og at kunne afkaste dem uden Vanske
lighed. I  de Værker, hvor Artilleriforsvaret maatte anses for „neu
traliseret14, skulde der træffes Forberedelser til at kunne iværksætte 
en Sprængning i det Moment, i hvilket Værkerne og de nærliggende 
Løbegrave forlodes.

D. 17. forklarede Overkommandoen, at et „neutraliseret44 A rtilleri
forsvar maatte siges at være indtraadt, naar samtlige en Skandses 
Kanoner, saavel de fremadvirkende som de bagudvirkende, vare satte 
ud af Stand til at skyde, og den ijendtlige Ild ikke tillod Ind
bringelsen af nye Piecer. Naar under saadanne Omstændigheder Over
kommandoen tog den Beslutning ogsaa at trække Iufanteribesætningen 
ud af Skandsen, saaledes at denne var forladt, medens Løbegravene 
holdtes besatte, vilde der under Fjendens Angreb indtræde et Moment, 
forudsat at Angrebet lykkedes, da Besætningen i Løbegravene ved 
Siden af Skandsen kastedes eller blev trukket tilbage. I  et saadant 
Øieblik skulde den forud forladte Skandse sprænges. I  andre Til
fælde behøvedes en særlig Ordre, og Forberedelserne tjente da kun 
til at bringe en saadan Befaling til Udførelse.

15. A p r i l .

Natten til d. 15. beskød Fjenden jevnt og vedholdende Stil
lingen ; Sønderborg blev ikke beskudt, kun en enkelt Granat faldt ved 
Kirken. I X  traf et Ijendtligt Projektil i Mundingen paa en med 
Kardæsker ladet 24 Pd.’s K. K .; ogsaa ødelagdes her en Pd.’s 
Rappert.

A n o rd n in g e r  m ed  
H e n sy n  t i l  S t i l 
l in g en s  F o rs v a r .
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Vor Ild fra 4 Pd.’s og 12 Pd.’s rillede Kanoner i skjulte 
Placementer paa Als fortsattes uforstyrret.

Trods den fjendtlige Beskydning arbeidedes, saavidt Omstændig
hederne tillode det, paa Værkernes Istandsættelse. I X  blev Bryst
værnet forstærket ved en 4' tyk, indre Tilbygning af Sandsække; i 
V III paabegyndtes Anlæget af en Travers til Dækning af Barriereporten.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  paabegyndtes denne N atBygningen af 3. 
Parallel. Den nye Tracee laa c. 270 Alen foran 2. Parallel; dens 
høire Pløi var c. 480 Alen fra II, venstre Fløi c. 350 Alen fra V. 
Henimod Kl. 9 Aften begyndte Arbeidet og var endt Kl. 2 Morgen. 
Dens Udvidelse til de befalede Dimensioner var først endt d. 17. 
Parabelen havde da c. 4,2 Fods Dybde, en Bundbrede af c. 20 Fod, og 
bød saaledes skjult Opstilling for et betydeligt Antal Tropper. Paa 
6 Steder vare Udfaldstrin anlagte, hvert af c, 60 Fods Brede.

Til Sikkring af venstre Flanke anlagdes en Indskæring, Nr. 30, 
for 4 glatte 12 Pd.’s Kanoner.

Om D a g e n  var Beskydningen af Stillingen omtrent af samme 
Heftighed som Dagen forud. I Døgnet gjordes 4034 Skud. I Sønder
borg faldt 3 Granater.

Ilden besvaredes kun svagt fra vor Side; dog gjorde V 11 Kar
dæskskud og 5 Granatskud mod fjendtlige Arbeider.

Skandse I fik for anden Gang alt sit Skyts demonteret. I IV 
demonteredes en Kanon; i V III blev Falken skudt af en 24 Pd.’s K. 
K. og Lavetten til en 12 Pd.’s riflet Kanon beskadigedes; i IX  blev 
Stilleskruen til en §{ Pd.’s Kappert skudt over; iX  blev den 24 Pd.’s 
K. K., hvis Rappert var ødelagt, ituskudt.

Surløkkebatteriet beskød de fjendtlige Arbeider ved Batterup, 
hvorved 2 Gaarde i Byen bleve skudte i B rand ; men Batteriet blev 
derefter heftigt beskudt af Fjenden og stærkt medtaget.

Ogsaa Flankebatteriet blev heftigt beskudt og led meget; 4 
Kanoner demonteredes, og næsten hele Jorddækket paa Krudtmaga
sinet blev bortskudt, saa at der endog fandtes Granatstumper inde i 
Magasinet; af denne Grund blev om Natten Ammunitionen transpor
teret hen bag et Hegn i Nærheden af Baadsagerbatteriet. Linde- 
gaard og Baadsager bleve stukne i Brand af Fjenden.

F ra de 4 Pd.’s riflede Kanoner i Indskæringerne S. for Kønhave 
gjordes 48 Skud mod Batterierne Nr. 25 og 26; men da disse hur
tig t understøttedes af to i Beredskab holdte Artilleridelinger samt af 
det tililende 4 Pd.’s Gardebatteri, blev Fjendens Ild saa heftig, at vi 
jnaatte ophøre med Skydningen. Om Eftermiddagen gjenoptoge vi

B y g n in g en  a f  3. 
P a ra l l e l  paabc- 

gyndes.

B a t t e r i  N r .  30 
bygges og a rm eres .

B a t t e r i e r n e  p aa  
A l s .
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Ilden fra en mere dækket Opstilling, og denne Gang lykkedes det 
ikke de fjendtlige Batterier at faae Overtaget, saa at først Mørket 
bragte Ende paa Kampen.

Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen paa denne Dag var 1 
død og 1 saaret Officer samt 17 døde og 39 saarede Underofficerer og 
Menige.

Paa denne Dag ankom et Espingol batteri fra Fredericia. 
D. 8. April havde Krigsministeriet opfordret Overkommandoen til 
at lade det i Fredericia værende kjørende Espingolbatteri afgaa 
til Als, hvor det i Øieblikket kunde gjøre større Nytte end i Frede
ricia. D. 12. afgik Ordre derom til Kommandanten i Fredericia, 
hvorpaa Batteriet d. 15. ankom til Als. Det ene Halvbatteri (8 Piecer) 
stilledes til Disposition for den nordlige Kystbevogtning med 1 Deling 
i Holm og 1 Deling i M els; det andet (ligeledes 8 Piecer) forlagdes 
til Kjær og Ulkebøl Nørremark til Disposition for Kystbevogtningen 
langs Als Sund.

Styrken i Sundeved og paa Als var saaledes fra d. 15. April*) 
følgende:
Hovedkvarteret.

Armeens Artilleri:
R eserveartilleriet: 1., 4., 11. og 13. Batteri (1. Batteri afgivet

til Mels Detachementet, 4. og 13. Batteri til Dybbølstil- 
lingen) samt Espingolbatteriet (i taktisk Henseende under 
lagt 7. Brigade).

Artillerikommandoen i Dybbølstillingen:
3., 4. og 6. Fæstningskompagni.

Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

Ingenieurkominandoen ved den aktive Armee:
1. og 5. Ingenieurkompagni.
Brokompagniet.
Ingenieurp arken.

1- Division:
1. Brigade (2. og 22. Reg.).
2. do. (3. og 18. do.).
3. do. (16. og 17. do.).
8. do. (9. og 20. do.).

*) Bilag 29 angiver Hærens ordre de bataille d. 15. April; Bilag 30 Navne paa 
Regiments-, Afdelings- og Underafdelingschefer paa denne Dag.

E t  E s p in g o lb a t t e r i  
a n k o m m e r  fra 
F re d e r ic ia ,

\ S tyrken i Sunde
ved og paa Als 

d. 15. April.



366

Personalia.

1. Divisions Kavalerikommando:
4. Dragonregiments 2. Halvregiment.

1. Divisions Artillerikommando:
2. og 10. Batteri.

2. Division:
Livgarden til Fods.
4. Brigade (4. og 6. Beg.).
5. do. (8. og 15. do.).
6. do. (5. og 10. do.).
2. Divisions Kavalerikommando:

Gardehusarregimentets 1. Halvregiment.
2. Divisions Artillerikommando:

8. og 9. Batt. (sidstnævnte afgivet til Forsvaret af Als Sund).
7. B r i g a d e  (11. og 12. Beg. samt Mels Detachementet).
3. K a v a l e r i b r i g a d e s  S t ab .
Yed Dagsbefaling af 15. overtog Generalmajor S t e i n m a n n  

Kommandoen over 1. Division. D. 11. April, da Generalen i de 
nærmeste Dage kunde ventes friskmeldt, udtalte Overkommandoen i 
et Telegram til Krigsministeriet, at den ansaa det for en Selvfølge, 
at Generalen atter overtog Kommandoen over 3. Division. Derved 
vilde Generalmajor C a r  o c blive disponibel; det var ønskeligt, at han 
som den ældste General fik 1. Division, og at Generalmajor V o g t  
overtog en Brigade.

Ministeren svarede samme Dag tilbage, at skjøndt han haabede, 
at Overgeneralens Upasselighed kun var forbigaaende, var det dog 
naturligt, at den General, som i Overgeneralens Forfald maatte rem
placere ham , og Ministeren tænkte herved nærmest paa General 
S t e i n m a n n ,  var tilstede paa Als. Som Følge deraf ansaas det rettest, 
at General du  P l a t  afgik til Fredericia som Kommandør for 3. Di
vision, og at Generalmajor S t e i n m a n n  overtog Kommandoen over
2. Division.

F fier flere Forhandlinger om denne Sag, hvorunder Overkomman
doen fremførte Ønskeligheden af, at Generalerne d u  P l a t  og C a r o c  
beholdt deres Divisioner, vedtoges det, at Generalmajor S t e i n m a n n ,  
der d. 14. Aften ankom til Als, skulde overtage Kommandoen over 
J. Division.

Dette bevirkede endel Forandringer i personel Henseende. 
Generalmajor V o g t  fik Kommandoen over 5. Brigade; Oberst B e r n -  
s t o r f f  retournerede til 17. Begiment, Major G e d d e  fik Kommandoen 
Over 10. Begiment,
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D. 15. Aften skulde 8. og 4. Brigade besætte forreste Linie. 
Ved 3. Brigade kom en Misstemning, der føltes i Brigadens Afdelin
ger, over at en Hviledag paa Als var bleven dem berøvet, til Ud
brud. For at kunne indføre den ved 8. Brigades Ankomst bevirkede 
nye Turnus (se pag. 355) maatte en Brigades Ophold paa Als forkortes 
til 2 Dage. Det blev 3. Brigade, hvem denne Afkortning traf*). D.
15. om Eftermiddagen, da Marchen til Stillingen skulde tiltrædes, viste 
der sig i flere af Brigadens Underafdelinger nogen Opsætsighed, som 
dog faldt bort, da det forestilledes Mandskabet, at den nye Turnus i 
Stedet for at skærpe Tjenesten tværtimod vilde gjøre denne lettere 
for de enkelte Afdelinger. Mandskabet beroligedes herved og be
varede fra nu af sin gode Holdning. Senere viste Brigadens Regi
menter en saa hæderlig Adfærd i Kampen d. 18., at den af Over
kommandoen befalede krigsretlige Undersøgelse af deres Forhold d. 15. 
Aften bortfaldt paa Divisionens Indstilling herom. —

Allerede d. 7. havde Marineministeriet i Telegram til Eskadre- 
ehefen udtalt, at efter dets Skjøn tabte Rolf Krakes Nærværelse ved 
Yemmingbund i Vigtighed, efterhaanden som Fjenden kom nærmere 
til Ska.ndserne med sine Løbegrave, hvorimod man antog, at Skibet 
vilde være til større Nytte i Als Fjord, hvor det kunde være en 
alvorlig Hindring for en Overgang ved Hjælp af Baade og Pontoner, 
da de fjendtlige Batterier vare for langt borte til at kunne til- 
føie Pantserbatteriet nogen væsentlig Skade. Ministeriet sluttede sit 
Telegram med følgende Ord: „Det er imidlertid klart, at Overkom
mandoen maa have den afgjørende Stemme“.

Overkommandoen vilde dog ikke paa hint Tidspunkt afse Rolf 
Krake fra dens Station i Yemmingbund, eftersom den paatænkte en 
Samvirken mellem Pantserbatteriets og Skandsernes Ild for at gjøre et 
Forsøg paa i betydelig Grad at svække de fjendtlige Angrebsbatteriers 
Ildvirkning (se pag. 330).

Marineministeriet henvendte sig derefter til Krigsministeriet om 
Sagen ved en Skrivelse af 9. April, hvori det hedder:

„Det stiller sig saaledes for Ministeriet, at Dybbølstillingens ende
lige Skjæbne ikke vil være afhængig af Batteriet Rolf Krakes Nær
værelse i Yemmingbund, hvorimod Batteriet i Als Fjord kan have en 
afgjørende Indflydelse paa Øens Bevarelse, navnlig saafremt Armeen

*) D. 13. April var 3. Brigade efter G Dages Tjeneste i Dybbølstillingen lileven afløst 
og skulde i 4 Dage kantonnere paa Als. Regimenterne naaede først Kantonnementet 
sent paa Eftermiddagen. D. 14. erholdt Brigaden uventet Befaling til allerede 
næste Dag, d. 15., at rykke over i Dybbølstillingen.

Misstemning i 3. 
Brigade.

F o rh a n d l in g e r  
a n g a a e n d e  K o lf  

K iukes  S ta t io n e 
ring .
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ikke disponerer over de nødvendige Midler til at besætte den nord
lige Del af Als med den tilstrækkelige Artilleristyrke u.

Endnu d. 15. April rettede Eskadrechefen en Skrivelse til 
Marineministeriet, hvori han beklagede sig over, at han ikke 
kunde formaa Overkommandoen til at opgive Rolf Krakes Under
støttelse i Vemmingbund. Samtidig oplystes det, at Situationen for 
de i den østlige Del af Als Fjord stationerede Skibe (Esbern Snare, 
Hertha og 2 Kanonchalouper) var bleven mere og mere uholdbar paa 
Grund af de fjendtlige Batterier*). Bag Arnkilsøre kunde Skibene 
ikke længer ligge skudfri. I Løbet af d. 13. og Natten til d. 14. 
April var der fra Batterierne ved Snogbæk Hage med korte Mellemrum 
kastet Granater over Arnkilsøre paa Esbern Snares og Herthas 
Ankerplads, „saa vel jugerede, hvad Retning og Afstand angik, at begge 
Skibe maatte flytte sig længere ind paa Augustenborg Fjord. De 
nævnte Skibeu, skrev Eskadrechefen, „ere i en endnu snevrere cul 
de sac end hidtil, idet de ikke kunne komme ud i Farvandet eller
tilbage, uden at passere Batteriet paa Snogbæk Hage“. — -------»Der
er saaledes nu kun levnet Skibene skudfrit Tilhold paa Augustenborg 
Fjord, og medens de ikke kunne færdes noget Sted paa Als Fjord 
uden at blive kraftigt beskudte, kunne de til Gjengjæld aldeles Intet 
u d re tte ; thi at løbe forbi de forskjellige Batterier vil ikke lade sig 
gjøre, uden at Skibene i faa Øieblikke ville blive ødelagte. De fjendt
lige Batterier ere nemlig saa godt forskandsede, det paa Snogbæk 
Hage endog saa at sige nedgravet i Jorden, at det ikke er muligt fra 
Søen at kunne gjøre dem nogen Skade, da der intet Andet er at sigte 
efter end en Kanonmunding, medens Fjendens overordentlig hurtigt 
betjente og fortrinligt rettede Skyts paa de Afstande, der maatte ind
tages for at kunne have fjerneste Haab om at gjøre nogensomhelst 
Skade, vil kunne sætte ethvert Projektil i Skibenes Skrog.

Jeg maa derfor gjentage, hvad jeg tidligere har tilladt mig 
underdanigst at antyde, at den paa Als Fjord stationerede maritime 
Styrke, efterat Fjenden har saa at sige tilsaaet Kysten med K a
noner, ikke kan udrette noget, og at den nu kun har 2 Alternativer, 
enten Ødelæggelse uden at derved opnaaes noget, eller hvis Fjenden 
paa en eller anden Maade trænger over paa Als, maa søge om muligt 
at bjerge sig ud uden at have været i Stand til at udrette Andet end 
demonstrere, hvilket ligger nær ved Prostitution“.

*) De af fjenden til Beskydning af vore Krigsskibe anlagte Batterier våre, som 
tidligere anført, Batteri Nr. 27 for 4 r. 24 Pd.’s og Nr. 29 for 4 r. 0 Pd.s' Kano
ner, begge tæt S. for Snogbæk Hage (se Kaart over Sundeved i 1: 25000).
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Samme Dag, Eskadrechefen i sin Skrivelse til Ministeriet ankede 
over Overkommandoens Utilbøielighed til at foretage en Forandring i 
Rolf Krakes Stationering, modtog han følgende Telegram dateret Ulke
bøl d. 15. April:

„Overkommandoen anser det for rettest, at Rolf Krake forlægges 
til AJs Fjord for at anvendes ved Fjordens og Sundets Forsvar, og 
at Dannebrog i Stedet for tager Station ved Yemmingbnnd 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 Fløi, at Rolf Krake, forinden den 
afgaar, gjorde et Forsøg paa at fordrive Fjenden fra det betegnede 
Stedu.

Det i ovennævnte Telegram nævnte Skib, Pandserkorvetten 
Dannebrog (Orlogskapitain F. P  a lu  dan )  havde heist Kommandoen 
d. 30. Marts. D. 6. April foretog Korvetten en Prøvetur i Sundet og 
afgik derefter til Eskadren i Østersøens vestlige Del for, samtidigt med 
at fuldende sin Organisation, for en kortere Tid at deltage i Bevogt
ningen af Øen Als. Dannebrog ankom d. 13. April til Eskadren og 
stationeredes i den nordlige Del af Als Fjord ; men da Eskadrechefen 
efter Marineministeriets Bestemmelse kun i nogle faa Dage havde 
Dispositionsret over Skibet, der var bestemt til Forstærkning ai 
Eskadren i Østersøens østlige Del, mente han ikke at kunne efter
komme Overkommandoens Ønske om at faae Dannebrog stationeret 
udfor Vemmingbund i Stedet for Rolf Krake, hvilket Skib derfor 
ikke blev borttaget fra sin Station.

Derimod afsendte Eskadrechefen Ordre til Chefen for Rolf Krake 
om d. 16. Morgen, saa tidligt som muligt, at gaa ind i Vemmingbund 
og der indtage en saadan Position, at Batteriet med Kraft kunde beskyde 
Terrainet foran venstre Fløi og fordrive Fjendens Arbeidere derfra. 
Ligesom ved tidligere Ledighed paalagdes det Chefen i Tilfælde af. 
at Skibet blev altfor haardt angrebet af fjendtligt Artilleri, da at trække 
sig ud af Ilden og forlade Bugten uden at udsætte Skibet for Øde
læggelse.

Da det efter denne Ordres Afsendelse senere paa Dagen blæste 
op til en haard Kuling med Sø og Rulling, der stod lige ind i Vem
mingbund, og som vilde forringe Skudsikkerheden fra Rolf Krake 
meget, afsendte Eskadrechefen en Kontinuationsordre, der lød paa, 
at Veirets Beskaffenhed maatte tages i Betragtning med Hensyn til 
hvorvidt det gav Anledning til at supponere en sikker Skydning 
hvis ikke maatte Forsøget hellere udsættes til første gunstige Leilig-

4 7
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hed. Efter Modtagelsen af denne Skrivelse sendte Rolf Krakes Chef Kl. 
9V2 Aftenen Officer til Stabschefen med Meddelelse om, at hvis Veiret 
ikke bedredes, kunde Batteriet ikke løbe ind i Yemmingbund til den 
fastsatte Tid, da det der Intet kunde udrette under de givne Veirforhold.

I Hovedkvarteret opfattedes Udtalelserne fra den fra Rolf Krake 
afsendte Officer, som om Skibet stod paa Spil, dersom det løb ind i 
Yemmingbund, og — som det fremgaar af en mellem Stabschefen og 
Souschefen (hvilken sidste denne Aften var paa Inspektion af Stil
lingen) fore funden Korrespondance — opgav Overkommandoen af 
denne Grund Expeditionen.

Armeens Artilleri, der var anmodet om ved det i Dybbøl stillingen 
og paa Als værende Artilleri efter Evne at understøtte Rolf Krakes 
Beskydning, underrettedes om, at Expeditionen var opgiven. Divi
sionerne havde ingen Meddelelse faaet om Foretagendet, men vare 
ved Ordre af 14. paalagte til enhver Tid at holde de dem underlagte 
Afdelinger saaledes samlede, at de vare beredte til hurtig Udrykning.

16. A p r i l .

Natten til d. 16. var den fjendtlige Ild svag. Fra Broagerbatte- 
rierne gjordes kun c. 40 Skud. Sønderborg blev ikke beskudt.

De fjendtlige Arbeider foran høire Fløi bleve beskudte af de 4 
Stkr. 12 Pd.’s riflede Kanoner ved Baadsagerbatteriet, hvilke Fjenden 
forgjæves søgte at finde.

I Skandserne arbeidedes efter Evne paa at udbedre Skaden paa 
Brystværn og Traverser. Da det kunde forudses, at Stillingen ikke 
kunde holdes i mange Dage, og man heller vilde søge at redde de 
12 Pd.’s riflede Kanoner end fortsætte den ved Fjendens heftige Ild 
meget indskrænkede Beskydning af Batterierne paa Broagerland, blev 
der denne Nat af yderste Evne arbeidet paa at istandsætte Broerne 
til Skandserne paa venstre Fløi og dernæst gjort Forsøg paa fra II  at 
indtransportere en 12 Pd .’s riflet Metalkanon til Sønderborg; Kanonen 
blev ført ud af Skandsen og forspændt, men kjørte fast i Nærheden 
af Skandsen, og først den næste Nat lykkedes det at faae den ind
transporteret.

Til I  udtransporteredes en 12 Pd.’s G. K., og en af de om Dagen 
demonterede 24 Pd.’s G K. gjordes atter brugelig til Skydning.

Den tilbagetrukne Linie paa Stillingens venstre Fløi var efter- 
haanden bleven forstærket og udvidet. Den foran Dybbøl Mølle an
lagte Lynette monteredes med 2 6 Pd.’s K. K. og 2 12 Pd.’s G. K.
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Ammunitionsforsyningen blev 40 Skud pr. Piece. Bag Værket an
lagdes et Krudtmagasin.

Jo mere Fjenden avancerede med Løbegrave og Batterier, desto 
mere føltes Savnet af Morterer. Af disse fandtes der nemlig 
kun to 84 Pd.’s i Skandse IX  og 8 Haandmorterer i hver af Skand- 
serne III  og VI. Som tidligere anført, var en af de væsentligste Grunde 
til, at der ikke blev anlagt Morterbatterier, den store Mangel paa Befalings- 
mænd. Da der efterhaanden var kommet en Tilgang af disse, 
blev der Natten til d. 16. placeret tre 24 Pd.’s Haandmorterer i et 
Kanonplacement mellem den tilbagetrukne Linie og Skandserne I I  og III.

For at ødelægge de fjendtlige Approcher imod II I  og for at 
hindre Fjenden i at underminere dette Værk paabegyndtes en Mine
gang fra Gravens Kontreeskarpe; men da man traf store Sten, maatte 
den begyndte Minegang forlades og en ny begyndes, hvori der d. 18. 
om Morgenen var sat 12 Rammer. —

Om D a g e n  var den fjendtlige Beskydning noget mindre heftig 
end de to foregaaende Dage, dog gjordes i Døgnet 3032 Skud. Fjenden 
vedligeholdt en jevn, men forholdsvis langsom Ild — c. 2 Skud i Mi- 
nutet — imod Skandserne og Terrainet bag disse saavelsom mod 
Batterierne langs Als Sund. Skydningen fra de sidstnævnte fortsattes.

I  IV blev en 4 Pd.’s riflet Kanon demonteret og Bridsken for 
den 84 Pd.’s G. K. længst tilvenstre ødelagdes.

Ved Sønderborg søgte Granaterne kun Broerne. 7 faldt i Vandet 
foran den nordre Bro og 3 paa Land paa Als Siden mellem begge 
Broerne.

I Baadsagerbatteriet demonteredes en 24 Pd.’s G. K.
Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen paa denne Dag var 1 

død og 1 saaret Officer samt 30 døde og 56 saarede Underofficerer og 
Menige.

Denne Dags Aften overtog General d u  P l a t  Kommandoen i 
Sundeved. Om Formiddagen havde Generalen indfundet sig i Hoved
kvarteret i Ulkebøl og søgt at formaa General G e r l a c h ,  som var 
sygmeldt, til at nedlægge Kommandoen, i hvilket Tilfælde først
nævnte, som den ældste Divisionsgeneral, vilde overtage Overkom
mandoen og da, hvad der var hans Agt, Natten til d. 17. rømme 
Stillingen, kun efterladende en Maskering i Skandser og Løbegrave, 
der skulde trække sig tilbage, naar Fjenden angreb. Ifølge de fra 
Krigsministeriet modtagne Telegrammer troede General G e r l a c h  dog 
ikke at kunne gaa ind paa Generalens Forslag. En Henstilling fra 
General du  P l a t  om at opgive Stililingens fremskudte venstre Fløi og
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indskrænke sig til Besættelsen af den tilbagetrukne Linie førte ikke til 
noget Resultat.

Om Aftenen besatte 2 og 8. Brigade forreste Linie, 2. Brigade 
venstre Fløi af Hensyn til 8. Brigades Ukjendskab med Stillingen.

Omtrent Kl. 9V2 Aften foretog Fjenden et lignende Anløb mod 
vore N. for Chausseen liggende Skyttegrave indtil Slugten mellem 
VI og Y III, som han Natten til d. 14. foretog S. for Chausseen. Medens 
paa vor Side Forpostkompagniet (17. Regiments 3. Kompagni), der var 
fordelt paa en Strækning af c. 800 Alen, var under Afløsning, gjorde 
det fjendtlige „Livregimentsu 1. Bataillon, til hvis Understøttelse 
Fusilierbataillonen og 2. Bataillon af Infanteriregiment Nr. 64 stode i 
Beredskab, et pludseligt Fremløb, hvorved det gjennembrød Kompag
niets Linie og tog 1 Underofficer og 57 Underkorporaler og Menige 
tilfange. E t Forsøg, som blev gjort af det afløsende Forpostkom- 
kompagni (18. Regiments 8. Kompagni), paa at tage Skyttegravene 
tilbage, strandede paa den heftige Geværild og medførte et Tab af 3 
døde, 3 saarede og 5 fangne Menige. Fjenden besatte Skyttegravene 
stærkt, vendte dem om i Nattens Løb og forbandt dem indbyrdes.

Som Følge heraf skulde det Kompagni, der hidtil havde besat 
de nævnte Skyttegrave, fremtidigt anvendes til Forstærkning af Løbe
gravene mellem Chausseen og Y og besætte Halvdelen nærmest Chaus
seen, medens det Kompagni, der hidtil havde besat denne Strækning, 
skulde besætte den anden Halvdel. Infanteribesætningen i II, IV og 
VI indskrænkedes til lh Kompagni, i IX  og X  til nU Kompagni.

De fra Skandserne inddragne Delinger skulde besætte de til
stødende Løbegrave, saaledes at fremtidigt

Løbegravene mellem 1 og II  besattes med D /2 Kompagni,

F o r a n d r iu g e r  i 
D ybb ø ls t i l l in g en s  

B esæ tte lse

— — IV og Chausseen — — V 2 do.,
— YI og Slugten — V* do.,
— — Y III og IX  — -  3 1/« do.,
— — IX  og X  — -  IVi do.*).

Lytteposter skulde udstilles foran Løbegrave og Skandser.
Mangelen paa Ingenieurer var vedvarende følelig saavel i Dyb- 

bølstillingen som paa A ls; til Arbeiderne ved Als Sund havdes saaledes 
kun 1 Officer (Kapitain B r u m m e r ) ,  2 Underofficerer og 9 Sapeurer. 
Overkommandoen tog under Overveielse at ombytte de paa Als og i 
Sundeved værende Ingenieurkompagnier med andre fra Fredericia; 
men dette fraraadedes af Ingenieurkommandoen. Overkommandoen 
forespurgte derefter d. 15. telegrafisk Kommandanten i Fredericia, om

*) Besættelsen i Detail vil blive given for d. 18. April.
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det var muligt at undvære nogle Ingenieurofficerer og noget Mandskab i 
Fredericia samt hvormeget. General L u n  d in  g svarede, at han til 
Nød kunde afgive 2 Ingenieurofficerer og 10 Sapeurer, men iøvrigt 
maatte henvise til at faae Ingenieurkraft andetsteds fra ; han nævnte 
saaledes Halvkompagniet paa Fyen.

I  Anledning heraf beordredes Kommandantskabet i Fredericia d.
16. at afgive 2 Ingenieurofficerer samt 10 Sapeurer, og 3. Division 
at afgive saa mange Sapeurer, som nogenlunde kunde undværes. Di
visionen afsendte 1 Officer, 2 Underofficerer og 17 Sapeurer; men saa- 
vel dette Kommando som Forstærkningen fra Fredericia naaede først 
Als, efterat Dybbølstillingen var ble ven taget.

Foranlediget ved et Tilbud fra Marineministeriet om Afgivelsen 
af nogle 24Pd.’s Piecer anmodede Overkommandoen om, at 8 Piecer med 
Betjeningsmandskab maatte blive sendte til Høruphav til Anvendelse 
efter Omstændighederne.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  dannede efter Begivenhederne paa denne 
Dag Dækningstropperne af 6. Division en sammenhængende Linie, som, 
tilbagebøiet ved Skandse VI langs Østranden af Øster Dybbøl, omtrent 
halvveis mellem denne By og Ragebøl sluttede sig til Forposterne af
13. Division.

Da Anlæget af 3. Parallel kunde ventes fuldendt d. 17., blev 
Stormen fastsat til d. 18. Morgen. I  Løbet af d. 16. og 17. bleve 
de 46 Kompagnier, der vare bestemte at udføre af Stormen, samlede 
ved Bøffelkobbel, hvorfra de Natten til d. 18. skulde marchere frem til
3. Parallel.

17. A p r i l .

Natten til d. 17. var Stillingens Beskydning stærkere, end den 
nogen Nat havde været. Ilden rettedes især mod vor venstre Fløi, den 
tilbagetrukne Linie og det bag Stillingen liggende Terrain. 7 Gra
nater faldt i Sønderborg nærmest Als Sund, 6 omkring Broerne.

Fra venstre Fløi (Skandserne H I—YI) blev der skudt imod de 
fjendtlige Arbeider; særligt kom Haandmortererne i H I og VI til Virk
somhed.

Udbedringen af Skandser og Løbegrave lykkedes kun ufuld
komment, endskjøndt der, saasnart den fjendtlige Ild tillod det, ar- 
beidedes saavel af Ingenieurer som af Arbeidsmandskab med stor 
Ufortrødenhed. Skandse IV var især medtaget og egnede sig kun til 
Infanteriforsvar. I I I  var Struben aaben; ogsaa i V havde Strube- 
palissaderingen store Aabninger.

F je n d e n  fo rb e 
re d e r  S to rm en s  

U dføre lse .
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B a t te r ie rn e  paa 
Als.

B e le i r in g sb a t te -  
r ie rn e  Nr. 31— 33 

bygges  og 
a rm ere s .

I  Løbegravene arbeidedes stadigt paa at gjøre Ildlinien anvende
lig og paa, at Opgangen til Bankettet blev nogenlunde brugelig; 
dog udviskedes Normalprofilet mere og mere ved Mandskabets Be
stræbelser for at skaffe sig Dækning.

Til Y indtransporteredes en 24 Pd.’s Granatkanon fra Placementet 
S. 0 . for Skandsen (sammenhold pag. 333); fra V III indtrans
porteredes en 12 Pd.’s riflet Kanon til Sønderborg. To i X  ødelagte 
24 Pd.’s K. K. begravedes i Skandsens Terreplein.

Fra Als Siden blev der fra 3 12 Pd.’s riflede Kanoner, der denne 
Nat vare anbragte i en Slugt tæt ved Baadsagerbatteriet, gjort 150 Skud 
ud over Skandserne mod de fjendtlige Arbeider og Løbegrave. Arn- 
kilsørebatteriet kunde ikke modstaa den fjendtlige Beskydning og 
rømmedes derfor denne Nat. Dets to 4 Pd.’s riflede Kanoner bragtes 
til 9. Batteris nordligste, forsænkede B atte ri; i dette vare to af de op
rindelige Skydeskaar bievne lukkede og to nye Skydeskaar anbragte, 
et i hver af Batteriets Flanker, saaledes at de to Kanoner derfra kunde 
bestryge Sundet paalangs, den ene mod Nord, den anden mod Syd.

Forsvaret imod en Overgang over Als Sund blev i Beleiringens 
sidste Dage forstærket ved Anlæget af en ny Slags Batterier paa Als, 
nemlig Indskæringer paa Brinken langs Kysten, hvorfra Sundet kunde 
bestryges efter Længden, og hvori Kanonerne stode særdeles godt 
dækkede, da de ikke kunde beskydes fra Fronten, og da en enfilerende Ild 
vilde være uden Virkning paa Grund af, at der intetsteds stod to 
Kanoner ved Siden af hinanden. Anlæget af disse Indskæringer be- 
gyndtes d. 10. Natten til d. 17. vare de saavidt færdige, at de kunde 
armeres, nemlig:
en Indskæring tæ t S. for Arnkilsøre — 1 4  Pd.’s riflet Kanon, der 

skød mod Syd.
en do. S. for Batteriet ved Skovfogedhuset — 1 4  Pd.’s riflet

Kanon, der skød mod Nord.
en do. S. for Rønhave søndre Batteri — 1 4  Pd.’s riflet Kanon,

der skød mod Nord.
en do. endnu sydligere, nemlig overfor Sandbjerg Mølledam

— 2 4 Pd.’s riflede Kanoner, der skøde den ene mod 
Nord, den anden mod Syd.

E t Batteri til 4 Kanoner til Erstatning af Flankebatteriet paa- 
begyndtes.

P a a  f j e n d t l i g  S i de ,  hvor man ønskede med større Eftertryk 
at udføre den frontale Beskydning af Skandserne, særligt af V og 
VI, byggedes denne Nat to nye Batterier Nr. 32 og 33 bag 2. Parallel;
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de monteredes med 8 Raubitzer fra Batterierne Nr. 6 og 7. De glatte 
12 Pd.’s Kanoner i Batteri Nr. 8 saavelsom Haubitzerne fra Batteri Nr. 12 
bieve trukne tilbage til Artillerireserven*). Da Beskydningen af 
Vemmingbund ikke skjønnedes tilstrækkelig kraftig, blev der c. 250 
Alen bag høire Fløi af 1. Parallel bygget et fjerde Strandbatteri, Nr. 
31, til 2 riflede 24 Pd.’s, der ogsaa skulde beskyde Skandse I.

Om D a g e n  var den fjendtlige Beskydning vedholdende og atter 
meget heftig. Ia lt gjordes 4222 Skud. Ilden rettedes ikke alene mod 
Skandser og Løbegrave, men ogsaa imod Terrainet bag Skandserne, 
hvor omtrent hver P let var bestrøgen. Sønderborg blev ikke beskudt; 
derimod faldt 6 Granater omkring Broerne.

Blokhuset i I I  kom i B rand; men det lykkedes at forhindre Krudt
magasinets Antændelse. I  Skandserne var der ialt kun 45 Piecer, og 
flere af disse kunde kun afgive eet Skud.

Kampen mellem Fjendens nordlige Batterier og de 6 4 Pd.’s 
riflede Kanoner i Indskæringerne S. for Rønhave fortsattes. Flanke- 
og Baadsagerbatteriet bleve beskudte, om end ikke slet saa voldsomt 
som de foregaaende Dage.

Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 2 Officerer 
saarede samt 24 døde og 55 saarede Underofficerer og Menige.

D. 14. Eftermiddag havde fjendtlige Baade viist sig mellem 
Hardeshøi og Bro balleskov, men vare forjagne ved Granatskud. Der
imod rekognoscerede Baade vor Kyst saavel Natten til d. 15. som til 
d. 16.

D. 16. indberettede Detachementet i Mels, at medens Fjenden 
livligt patrouillerede langs Kysten, syntes det, at vore i Sandvig og 
bag Arnkilsøre stationerede Skibe helt vare ophørte med at patrouillere 
om Natten. Overkommandoen telegraferede dette d. 17. til Orlogskapitain 
Muxol l ,  der samme Aften Kl. 845 svarede pr. Telegraf:

„Natpatrouillerne ere ikke ophørte, men de ere ikke saa fuld
stændige som tidligere og kunne ikke være det, saavel fordi Skibene, 
fordrevne af de fjendtlige Batterier, have maattet forlægge Stationerne 
ved Arnkilsøre og Sandvig ind paa Augustenborg Fjord, som fordi 
man har maattet indskrænke sig til færre og større, velbevæbnede 
Fartøier. I  Als Sund patrouilleres ikke, fordi det har foraarsaget 
Ulemper, og Sundet kan iagttages og beherskes fra vor K yst, der er 
godt besat med Tropper.“

*) Denne befandt sig i Beleiringsparken ved Nybølmark og skulde finde Anvendelse 
ved Stormen.

P n tr o u i l le i iu g e r
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Allerede inden dette Svar modtoges, vare fra fjendtlig Side 2 
Officerer, 2 Underofficerer og 14 Mand i 2 Baade d. 17. landede paa 
den nordlige Side af det om Natten af os forladte Arnkilsørebatteri og 
havde fornaglet de to tilbageblevne Kanoner. Dette foranledigede 
Overkommandoen til at telegrafere til Orlogskapitain M n x o l l :

„Fjenden er i Eftermiddag gaaet iland med 2 Baade ved Arnkils- 
øre og har fornaglet de to Kanoner i Arnkilsøre Batteriet. Over
kommandoen maa indtrængende anmode Hr. Orlogskapitainen om ved 
Marinens Skibe at assistere Armeen med Bevogtningen af Als Sund 
og navnlig at lade Skibene om Natten ligge nærmere ved selve 
Sundet.u

Som Svar herpaa telegraferede Orlogskapitainen Kl. 1032 Efter
middag:

„Jeg har for nogle Dage siden underrettet Overkommandoen om, 
at Batteriet paa SnogbækHage havde baade Nat og Dag skudt Skibene 
ved Arnkilsøre og Sandvig ud af deres Station, og at Beskydningen 
gjentages, hver Gang Skibene nærme sig Batterierne, og at de derfor 
have maattet søge ind paa Augustenborg Fjord. Nærmere Batterierne, 
end de nu ligge, kunne de ikke komme, navnlig under nuværende 
lyse Nætter, uden at blive ødelagte og uden at opnaa Noget derved. Fra 
den Plads, Skibene nu have, gjøres, hvad der er muligt; men Als 
Sund kunne de ikke bevogte uden ved Patrouillering i mørke Nætter. “

Af Hensyn til Forsvaret af Kysten ved Als Sund befaledes det 
d. 17., at den Bataillon, der laa i Kjær, fremtidigt skulde have Alarm
plads i Nærheden af Kjær ved Yeien til Ulkebøl Nørremark.

En Udskibningsbro befaledes d. 16. anlagt paa Sydsiden af Kege- 
næ s; Kommandantskabet i Fredericia anmodedes om at sende 2 Jern- 
transportbaade til Høruphav; alt overflødigt Train skulde fjernes fra 
Øen og Artilleriparken etableres paa Skibe i Høruphav.

Linieskibet Frederik den Sjette (Orlogskapitain H. Ip  s en), der, 
efter at have heist Kommando d. 22. Marts, den 11. April afgik til 
Eskadren i Østersøens vestlige Del, hvis Kommando det var beordret 
at underlægge sig, stationeredes fra d. 16. Formiddag i Farvandet 
S. for Kegenæs.

I  en d. 17. afsendt Skrivelse til Krigsministeriet gik Overkom
mandoen atter*) ind paa Spørgsmaalet om Dybbølstillingens Rømning. 
I Henhold til Ministeriets Telegrammer af 11. og 14. samt en fra 
Krigsmini steiiet modtagen Skrivelse af 13., hvori det hed, at det

*) Se Overkommandoens Skrivelser af 9. og 14. April, henholdsvis pag. 337 og 359.
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maatte antages at være af overveiende Betydning ligeoverfor den 
nærmeste Fremtids politiske Forhandlinger at holde JDybbølstillingen 
til det Yderste, ansaa Generallientenant G e r l a c h  sig bunden til at 
fortsætte Forsvaret og gav denne sin Opfattelse Luft i følgende Ud
talelse af 17. April, der afsluttede en længere Beretning om Tilstanden 
i Sundeved og paa Als:

„Ifølge Ministeriets chifrerede Depeche af 14. d’s. fastholder Re- 
gjeringen sin tidligere udtalte Anskuelse om Vigtigheden af at holde 
Stillingen, selv om heraf skulde resultere forholdsvis betydelige Tab.

Jeg  kan heri kun se en Befaling til ikke at forlade Stillingen, 
medmindre Tropperne kastes ved voldsomt Angreb. Det er en Selv
følge, at jeg skal opfylde Regjeringens Villie, da den alene bærer 
Ansvaret for de mig givne Befalinger, og jeg ikke har forsømt at 
fremsætte, hvorledes Forholdene ere. Men jeg maa ikke desmindre 
anse det for min Pligt atter at gjøre opmærksom paa de store Svag
heder, vor Stilling lider under, jeg maa fremhæve Skandsernes 
svækkede Tilstand baade med Hensyn til de passive Hindringer og 
Bestykningen, jeg maa fremhæve Afdelingernes numeriske Svaghed (4 
Regimenter rykke i Aften i Stillingen med 4200 Mand) og Troppernes 
deprimerede Stemning, der har sin Grund i den store Fare, for hvilken 
de, selv tvungne til fuldstændig Passivitet, ere udsatte, saalænge de 
ere i Sundeved, og fremfor Alt maa jeg minde om, at vor Retraite, 
hvad enten vi have 2 eller 3 Broer, er i høieste Grad mislig. — —

— — Tilliden til Dybbølstillingens Styrke er brudt. Det Tidspunkt, 
hvor Kræfterne ere udtømte, vil derfor meget hurtigt og uventet 
kunne indtræde; jeg vil da føle mig stedt i den Nødvendighed at ud
sætte den bedste Del af den danske Armee for en sørgelig og ikke 
ærefuld Ødelæggelse, eller at maatte beslutte mig til, trods min bedste 
Yillie, at handle imod Regjeringens Befaling. Kun naar Regjeringen 
giver mig fuldkommen frie Hænder, og jeg tør stole paa den nød
vendige Tillid, vil det være muligt for mig i rette Tid at tage den 
Beslutning ikke at fortsætte Forsvaret af Stillingen til det Yderste, og 
kun derved vil det være muligt for mig i rette Tid at sikkre en 
hæderlig Tilbagegang til Als.u

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  foretoges Rekognosceringer og For
beredelser til en Overgang til Als, der skulde udføres samtidigt 
med Stormen paa Dybbølstillingen. I Nærheden af Storskoven ud
bedredes Veiene, Anlæg af Kolonneveie fuldendtes, og der forberedtes 
Bygning af Indskibningsramper. D. 17. Aften hidførtes fra Blans
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de forskjellige Overfartsmidler, saa at samtlige Forberedelser vare 
færdige d. 18. Morgen.

Forandring i Be- 
le iringsbatte-  

riernes Armering.  
E t nyt SI yts-  
plaeem ent au- 

lægges og mon
teres.

N a t t e n  t i l  d. 18. og B e g i v e n h e d e r n e  d. 18. 
i n d t i l  Kl .  10 F o r m i d d a g .

Natten til d. 18. var den fjendtlige Beskydning nogenlunde 
maadeholden. Fjendens Frontalbatterier rettede hovedsagelig deres 
Ild mod Skandserne; dog bekastedes ogsaa Løbegravene og det bag 
Skandserne værende Terrain, hvor Reserverne opholdt sig. Fra Als 
besvaredes Ilden med Granater, som kastedes over vor Linie mod 
forskjellige af Fjendens Batterier.

I Løbet af Natten, naar den fjendtlige Beskydning tillod det, 
foretoges Arbeider i og ved Skandserne dels af disses Besætning, dels 
af Arbeidskommandoer fra Løbegravenes Besætning og fra Reserverne. 
Brystværnene udbedredes, Krudtmagasinerne sikkredes, flere af de 
bortskudte Palissader bleve erstattede; endvidere søgte man at retablere 
Broerne, eller, hvor dette ikke lod sig gjøre (som i II), at erstatte dem 
ved Planker, der let kunde afkastes, eller endelig at træffe Forberedelser 
til Rulle broens Bortsprængning, hvor den ikke mere lod sig trække 
ind (IV og VI). Talrige Mangler forbleve dog uafhjulpne. I II 
kunde saaledes Barriereporten ikke lukkes; i I II  var Strubepalissa- 
deringen splintret. Det Indre af IV var stærkt medtaget; G-rav- 
palissaderne i Struben vare ikke i tilfredsstillende Tilstand; Broen 
kunde ikke manipuleres, og dens Sprængning var derfor forberedt. 
Strubepalissaderingen i V var ødelagt, og Værket derfor at betragte 
som aabent. I VI kunde Broen ikke manipuleres, og dens Spræng
ning var derfor forberedt. N. for Sammenstødet af Chausseen og 
Aabenraa Veien anlagdes 2 indskaarne Pladser for 2 Morterer til in
direkte Beskydning af de fjendtlige Løbegrave. Der udtransporteredes 
tilSkandse VI en 4 Pd.’s riflet Metalkanon i Væggelavet; fra Skandse 
II  blev derimod den anden og sidste 12 Pd.’s riflede Kanon ind
transporteret til Sønderborg.

Paa fjendtlig Side udrustedes Batteri Nr. 80, der laa bag 3. Parallels 
venstre Fløi, med 4 Stykker Skyts*) af det 4. 12 Pd.’s Batteri af 
Artilleribrigade Nr. 7; et nyt Skytsplacement umiddelbart S. for Øster 
Dybbøl anlagdes og udrustedes med 6 Stykker Skyts af det 2. 12 Pd.’s 
Batteri af Artilleribrigade Nr. 3. Disse sidste fik som Maal Skandse

*) T id l ig e r e  i B a t te r i  N r . 1 7 .
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VII, der syntes at have lidt mindst. I  Løbet af Natten fik samtlige 
Stykker Skyts Ammunition, hvert til 100 Skud.

De til Udførelse af Stormen bestemte Tropper, udgjørende ialt 
46 Infanteri- og 5 Pionerkompagnier foruden 7 Officerer og 144 Mand 
Fæstningsartilleri samledes i 3. Parallel, hvor de fra Kl. 2 Morgen 
laa parate til Frembrud.

Disse Troppeansamlinger paa fjendtlig Side bemærkedes af For
postkompagniet (2.) af 17. Regiment, der Kl. 43/4 Morgen sammen med 
Morgenrapporten afsendte mundtlig Melding om, at fjendtlige Ko
lonner (formentlig dog kun Arbejdskolonner) paa mindst 2000 Mand 
bevægede sig paa Chausseen. Meldingens Skjæbne er ubekjendt. 
Derimod indsendte Forpostkommandøren ved Daggry følgendø Melding 
til Overkommandoen:

„Dagstillingen er rigtig indtagen. Paa høire Fløi er In tet at 
bemærke. Fjendens Arbeider mod Skandse VI ere avancerede 
kjendelig inat; han har etableret Skyttegrave i en Afstand af c. 220 
Alen fra Skandsen u

Ved Daggry omtrent Kl. 4 begyndte imidlertid en saa voldsom og 
vedholdende Ild fra Fjendens forskjellige Batterier som ingensinde før; 
de fra flere Sider hverandre krydsende Granater kastedes i en saadan 
Mængde mod Skandserne paa venstre Fløi, Løbegravene og Terrainet 
nærmest bag disse, at Ilden ofte syntes at komme som Salver. Der 
afgaves indtil Kl. 10 7900 Skud mod Stillingen, idet Fjenden som Ind
ledning til Stormen udfoldede sin fulde artilleristiske Kraft. B ryst
værn, Blokhuse og Traverser sammenskødes, Palissaderinger om- 
styrtedes, og Kanonantallet reduceredes til et Minimum. Jordsmonnet 
i Skandserne blev en broget Blanding af dybe Huller og Grus bunker. 
— Ilden besvaredes ikke fra vor Side.

Talrige Granater faldt i og tæt ved Løbegravene og forvoldte os 
betydelige Tab. Kl. omtrent 6 Morgen faldt saaledes paa det Sted, hvor 
22. Regiments Reserve laa, og hvor Regimentschefen, Oberstlieutenant 
F a i k e n s k j o l d  og flere Officerer i det Øieblik opholdt sig, en Gra
nat, der voldte store Tab. Chefen for Regimentets 1. Bataillon, Kapi- 
tain B a l a n d  og Chefen for 3. Kompagni, Premierlieutenant B e h r e n s  
faldt, Regimentsadjutanten, Sekondlieutenant S v a n e og Lieutenanterne 
B e r l i e n  og C a r l s s o n ,  sidstnævnte af den finske Armee, bleve 
saarede, medens Regimentschefen fik en alvorlig Konfusion i Hovedet, 
der gjorde ham bevidstløs. Regimentschefen var dog atter kommen til 
Kræfter, da Kampen Kl. 10 Formiddag begyndte; han gav Ordre til at 
ansætte en Officer ved 3. Kompagni, der paa een Gang havde mistet

Beskydningen  
ved Daggry.
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alle sine Officerer, og overtog selv i Forbindelse med Kommandoen 
over Regimentet Kommandoen over 1. Bataillon, hvis Adjutant, 
Sekondlieutenant JB a c h e, tillige blev Regimentsadjutant.

Ogsaa 2. Regiment havde før Stormen ikke faa Saarede, blandt 
disse Kommandøren for 1. Bataillon, Kapitain A r n h o l t z ,  som omtrent 
Kl. 7 maatte forlade sin Plads for at søge Lægehjælp. Regimentets 
høire Fløi var saaledes uden Kommandør.

Paa Slaget 10 ophørte pludseligt Artilleriilden mod Skandserne 
og rettedes da mod det bag dem liggende Terrain og Brohovederne; 
i samme Nu stormede forskjellige Kolonner frem hver mod sinSkandse.

IV. Kampen d. 18 April*)-
Dybbølstillingens Tilstand i fortifikatorisk og artilleristisk

Henseende d. 18 April.
At give et paalideligt og detailleret Kjendskab til Dybbølstil- 

lingens passive Modstandskraft i det Øieblik, Stormen foretoges, vil 
ikke være muligt. Efter de ledende Ingenieurofficerers Indberet
ninger var Resultatet af Arbeidet Natten til d. 18. ikke helt ugun
stigt. Men efterat de nævnte Arbeider saavidt muligt vare fuldførte, 
begyndte i Dagbrækningen den voldsomste Kanonade, Værkerne 
endnu havde været udsat for; den vedblev uafbrudt i 6 Timer og 
koncentreredes mod de Værker, der vare udsete til at stormes.

Efter tidligere under Stillingens Beskydning konstaterede Resul
tater af en lignende, kun ikke fuldt saa heftig Ild, maa det, uagtet 
ingen speciel Melding om Værkernes Tilstand foreligger senere end 
fra Kl. 4—5 Morgen, antages givet, at Stillingens Modstandskraft i 
det afgjørende Øieblik har været yderst ringe. Det maa derhos 
erindres, at Skandserne efterhaanden vare bievne overfyldte med 
Traverser, der vel vare nødvendige for at bevare Kanonerne, men 
som bevirkede, at Overblik og Kommando i Værkerne gik tabte, og at 
Ildliniens Udstrækning og derved den Besætning, der kunde komme

*) S e  K a a r t  o v e r  D y b b ø ls t i l l in g e n  i 1 :  (>000.
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til Skud, formindskedes; fremdeles at Mandskabet, som tidligere om
talt, i Løbegravenes hele Længde havde dannet sig Grotter og andre 
Slags Ly, som lngenieurerne forgjæves bestræbte sig for at give saa- 
danne Former, at Stillingens fortifikatoriske Betydning ikke væsentlig 
led derved, men som i Virkeligheden blev til Skade for Forsvaret 
under en Storm.

Anlæget af den tilbagetrukne Linie var færdigt ; dette Anlæg 
havde ikke lidt mere under Beskydningen, end at det kunde anses for 
skikket til at yde den paaregnede Tjeneste, nemlig først at tilbyde det 
fra forreste Linie tilbagevigende Forsvar et Støttepunkt, paa hvilket 
det kunde repliere sig for eventuelt atter at kaste Fjenden ud af Stil
lingen, og dernæst, om det skulde blive nødvendigt, at dække en almindelig 
Tilbagegang til Brohovederne. Selve Brohovedet havde man udvidet ved 
at anlægge Forbindelseslinier mellem det søndre og nordre Værk, fra 
dette sidste en Linie til Chausseen og paa den anden Side af denne 
en Linie, som kronede Bakkekammen N. for Chausseen og støttede 
sin høire Fløi til Als Sund. Adgangen til Brohovederne lukkedes 
med B arriereporte, spanske Ryttere o. s. v., og nogle Huse med 
passende Beliggenhed vare bievne indrettede til Forsvar. Dette 
hele Anlæg var d. 18. aldeles intakt, men hvor vel placeret det som 
Feltfortifikation end kunde være, var det efter sin Natur og særligt 
henset til sin svage Bestykning ikke i Stand til at g] øre længer 
Modstand, end der behøvedes for at dække Tilbagetoget over Broerne.

Paa Als vare Mølle- og Kirke batteriet i tjenestedygtig Stand; 
derimod vare de langs Sundet anlagte Batterier for Størstedelen 
bragte til Tavshed. Dog havde Flankebatteriet d. 18. endnu to bruge
lige Kanoner, Baadsagerbatteriet tre 24 Pd.’s Granatkanoner; idetfo r- 
sænkede Batteri foran Møllestedgaard (se pag. 852) vare Natten til d. 18. 
to 12 Pd.’s riflede Kanoner fra Surløkkebatteriet anbragte; i Slugten 
tæt ved Baadsagerbatteriet stode tre 12 Pd.’s riflede Kanoner. Langs 
Kysten var der anlagt Løbegrave og Placementer for Feltartilleri.

Antallet af Piecer, der i Stormens Øieblik vare i brugbar Stand, 
kan ikke nøiagtigt konstateres. Ved nedenstaaende Oversigt ere Op
givelserne fra fjendtlig Side om Antallet af brugbare Stkr. Skyts i 
flere Skandser benyttede:

Batterierne paa 
A ls.

Brugbart Skyts i 
Skandeernp, da 
Storm en fandt 

Sted.
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Besætningen i Stil 
lingen d. 18 . April

altsaa i Skandserne 37 Kanoner, hvoraf dog flere kun brugelige til 1 
Skud, i Placementerne i Løbegravene 18 Kanoner, hvoraf 16 vare afgivne 
af Feltartilleriet.

I  den tilbagetrukne Linie var der 12 Kanoner, i nordre Bro
hoved 4. 18 Espingoler vare fordelte over hele Linien, 4 Orgel-
espingoler mellem Skandserne I —V ; desuden 11 Morterer, som dog 
ingen Nytte kunde gjøre under Stormen. Paa den Strækning, der 
var udsat for det første Stormanløb, nemlig I—VI incl., var der kun 
16 Kanoner i Skandserne, 12 i Løbegravene, ialt 28 fordelte paa 
12 Steder.

Hertil maa endnu føies, at i Skandserne vare Kanonerne om 
Dagen under den heftige Beskydning trukne tilbage og Skyde- 
skaarene blenderede med Sandsække. Det maatte derfor i alt Fald 
vare en kort Tid, inden de kunde komme til Skud; ogsaa vare Brid- 
skene saa belemrede med nedskudt Jord fra Brystværn og Traverser, 
at Kanonerne kun vanskelig kunde bringes frem.

Artilleriets Deltagelse i Forsvaret mod en Storm kunde derfor 
kun blive svagt, medens netop en kraftig Kardæskild vilde have været 
ønskelig for at hindre Fjenden i at overskride det korte Rum, der 
skilte hans Løbegrave fra vore.

En Del af Skytset i Skandser og Placementer kom desuden 
ikke til Skud, dels fordi den Strækning, Fjenden havde at tilbage
lægge , var meget kort, dels fordi Angrebsretningen ikke tillod 
det, dels endelig fordi Fjenden paa flere Steder kom skjult frem. 
Kommandoen over Skytset var i flere Placementer overdraget til 
uerfarne Befalingsmænd, der ikke havde tilstrækkelig Myndighed over 
M andskabet; paa slige Steder afgaves kun faa Skud. Dette gjaldt ogsaa 
de Steder, hvor Befalingsmændene strax bleve skudte eller saarede.

Det levende Forsvar i Dybbølstillingen.
D. 18. var Stillingen besat som følger*):

I Skandser og Løbegrave:
1. Brigade (22. og 2. Reg.) paa venstre Fløi fra I—VI incl.,
3. Brigade (17. og 16. Reg.) paa høire Fløi fra V II—Als Sund.
1. Brigade kom fra et 3 Dages Kantonnement paa Als; 3. Bri

gade havde været 2 Døgn i Stillingen.

*) Se omstaaende Skizze over Besættelsen af Dybbølstillingen d. 18. April Morgen.
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Styrken d. 17. Aften var:

„  . ,  J  2 * Reg. 1159 Underkorporaler og Menige,
1. Brigade \ 22 — 1004 do. — do.,

1 1 6 ’ — 1097 do. — do.,
3. do. j 17 — 949 do. — do.

Ved Barakkeleiren: 8. Brigade (9. og 20. Reg.).
8. Brigade var, som nylig ankommen fra Fredericia, første Gang 

rykket ud i Stillingen d. 14. og opholdt sig der paa fjerde D øgn; den 
bivouakerede 0 . for Barakkerne, der ikke mere kunde belægges, paa 
begge Sider af Chausseen. Styrken var:

( 9. Reg. 1590 Underkorporaler og Menige,
8. Brigade | 2Q _  1334 do _  do

1 Brohovedet: 2. Brigade (3. og 18. Reg.).
2 Brigade, som det foregaaende Døgn havde besat Stillingens 

venstre Fløi, laa med 8 Batailloner i en Teltleir i Brohovedet, 1 
Bataillon (3. Reg.’s I.) i Bivouak i Slugten N. for Aabenraa Veien, 
c. 1500 Alen bag X*). Styrken var:

( 3. Reg. 1280 Underkorporaler og Menige,
2. Brigade , ,g  _  132Q do _  do

Stillingen var saaledes svagt besat, nemlig:
I første Linie med 4209 Underkorporaler og Menige,
i anden — med 2924 do. — do.,
i tredie — med 2600 do. — do.;

ialt ikkun 9733 Mand Infanteri med en meget svag Besætning af
Befalingsmænd; saaledes havde 2. Regiment kun 13 Officerer (foruden 
5 i Regiments- og Bataillonsstabene).

Endvidere fandtes i Stillingen 3 Fæstningskompagnier**) og 3 
Ingenieurk omp agnier.

I Reserve laa paa Als:
I n f a n t e r i :  4. Brigade (4. og 6. Reg.), 5. Brigade (8. og 15. Reg.),

6. Brigade (5. og 10. Reg.) med Stabskvarterer henholds
vis i Tandslet Præstegaard, Augustenborg og Volle- 
rup, samt
Livgarden til Fods i Sundsmark Barakker.

*) Bataillonen skulde have belagt Barakkerne ved Aabenraa Vei, men paa Grund 
af den heftige lid hvilede den om Natten i Slugten.

**) Feltartilleriet og Positionsartilleriet i Dybbølstillingen er foran angivet. Der skal 
derfor kun mindes om, at i Stillingen stode 2 Kanoner af 2., 8., 10. og 11. Batteri 
samt hele 13. Batteri, og at 4. Batteri benyttedes som Positionssartilleri, undtagen
3 Piecer, som stode paa Als i Slugten nærved Baadsagerbatteriet.

49
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S ø s ty rk e n  ved Als

B e sæ tn in g en  i 
S k a n d s e r o g  L ø b e 

grave.

A r t i l  l e r i :
. . .  . . i 2. Batteri Sundsmark,

1. Divisions A rtilleri: \ 1 „ . n _y lu. do. bønderborg;
af 2. do. do. 8. do. Vollerup;
af Reserveartilleriet 11. do. Sønderborg Ladegaard.

D. 18. stod der saaledes i Sundeved og paa Als til Overkomman
doens Raadighed:

I Stillingen: 8 Batailloner og 3 Fæstningskompagnier, 
ved Barakkerne bag Stillingen: 5 Batailloner,
1 Brohovederne : 3 Batailloner,
paa Als i R eserve: 13 Batailloner og 4 Batterier.
Ialt i Sundeved og i Reserve paa Als: 29 Batailloner, 3 Fæstnings

kompagnier, 4 Batterier og 3 Ingenieurkompagnier *). Intet af det i 
Reserve paa Als liggende Infanteri kom til at deltage i Kampen. 

Søforsvaret bestod af:
Rolf Krake paa Sønderborg Rhed.
Hekla, 1 Skruekanonbaad og 2 Kanonchalouper i Als Fjord. 
Esbern Snare, Hertha og 2 Kanonchalouper i Augustenborg Fjord.
2 Skruekanonbaade og 2 Kanonjoller paa Sydsiden af Als. 
Linieskibet Frederik VI. i Farvandet S. for Als. 
Pandserkorvetten Dannebrog i Farvandet N. for Als**).

Besætningen i S k a n d s e r  og L ø b e g r a v e  var fordelt paa føl
gende Maade***):

*) T i l  F o r s v a r  af  A i s ’s K y s t  1 a a :
7. B r i g a d e  (Stabskvarter Rumokrsgaard).

11. Reg. i Ulkebøl Nørremark m. m.
12. Reg. i Hagenbjerg, Oxbøl, Brandsbøl m. m.
9. Batteri var afgivet til Forsvaret af Kjær Halvø.

Mels Detachementet med 1. Batteri i Mels og Holm.
3. K a v a l e r i b r i g a d e s  Stab: Hjortspringgaard.

1. Halvreg. Gardehusarer: Kystbevogtningen fra Kegenæs Ende til Mommark;
2. Halvreg. af 4. Dr. Reg.: Kystbevogtningen fra Mommark til Hellesø-

gaard Færge.
Ialt 5 Batailloner, 2 Batterier, 6 Eskadroner.

**) Angaaende Skibenes Bestykning se 1. Del Bilag 11. Af de 84 Kanoner, som 
Linieskibet Frederik VI. førte, vare de fleste (GO Stkr.) 30 Pd.’s Kanoner.

***) Ved Angivelse af Personalia er saavel i Texten som paa Skizzen taget Hensyn 
til de i Morgentimerne lidte Tab.
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1- Brigade paa venstre Fløi fra I —VI incl.
22. R e g i m e n t  (Oberstlieutenant F a l k e n s k j o l d )  fra I til I I I  incl.
22. Reg.’s II. (Kapitain J e n s e n )  med 8., 7., 6 . Kompagni som 

Besætning i Skandse I  og II, (V2 Kompagni i hver) samt de mellem
liggende Løbegrave; 6. Kompagni i Reserve.

22. Reg.’s I. (uden Kommandør) med 1., 2., 4. Kompagni som 
Besætning i Løbegraven I I —III og i Skandse I II  (V4 K om pagni); 3. 
Kompagni i Reserve.

2. R e g i m e n t  (Oberstlieutenant D r e y e r )  fra III  excl. til VI incl.
2. Reg.’s II. (Kapitain L u n d b y e )  med 4., 3., 7. Kompagni, for

delte som Besætning i Skandse IV (V2 Kompagni) samt i Løbegravene 
I I I—IV og fra IV over Chausseen halvveis til V ; 8. Kompagni i 
Reserve.

2. Reg.’s I. (uden Kommandør) med 1., 6., 2. Kompagni som Be
sætning i Skandse V ( lU Kompagni) og VI (V2 Kompagni) og til
stødende Løbegrave; 5. Kompagni i Reserve.

3. Brigade paa høire Fløi fra V II til Als Sund.
17. R e g i m e n t  (Oberst B e r n s t o r f f )  fra V II indtil lidt S. for IX.
17. Reg.’s I. (Kapitain L u n d )  med 2. Kompagni som Forposter i 

Skyttegravene foran den af Regimentet besatte Strækning, 7. og 5. 
Kompagni i Løbegraven V II—VIII og Skandse V III (3U Kom pagni); 
1. Kompagni i Reserve.

17. Reg.’s II. (Kapitain S c h i we )  med 4., 6., 8. Kompagni i Løbe
graven fra V III til lidt S. for IX; 3. Kompagni i Reserve.

16. R e g i m e n t  (Major W o l l e )  fra lidt S. for IX  til Als Sund.
16. Reg.’s I. (Major He i n)  med 6., 5., 2. Kompagni som Besæt

ning i Løbegraven tæt S. for Skandse IX, i Skandse IX  (3U Kom
pagni), i Løbegraven IX —X  og Skandse X  (2. Kompagni); 1. Kom
pagni i Reserve.

16. Reg.’s II. (Kapitain R a v n )  med 3. Kompagni som Forposter 
i Skyttegravene foran Skandse IX  og til Stranden, 8. og 4. Kompagni 
som Besætning i Løbegraven fra X  til Als Sund, 7. Kompagni i 
Reserve.

Dispositionerne i Tilfælde af Angreb gik ifølge det tidligere 
meddelte i Hovedsagen ud paa Følgende:

Naar Stillingens første Linie angrebes, skulde paa Befaling af 
Regimentskommandøren ved Chausseen Signalet „lang Toneu gives,

D isp o s i t io n e rn e  i 
T i l fæ ld ea f  A ngreb .
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og dette dernæst repeteres af dertil langs Chausseen opstillede Horn
blæsere, for at tjene som Alarmeringssignal for Divisionen med Kvarter 
i Brohovedet samt for de to .Reservebrigader i Sundeved.

Af disse skulde den forreste, Brigaden ved Barakkerne (i det 
foreliggende Tilfælde 8. Brigade), strax med 3 Batailloner besætte den 
tilbagetrukne Linie fra Yemmingbund til 200 Alen N. for Chausseen 
og efterlade 1 Bataillon ved Aabenraa Yeien; Brigaden i Brohovedet, 
(2. Brigade), der havde fremskudt 1 Bataillon til Terrainet bag Ba
rakkerne ved Aabenraa Yei for at danne Reserve bag Skandserne IX  
og X, skulde ved Alarmering strax dirigere 1 Bataillon frem til 
Besættelse af den nordligste Del af den tilbagetrukne Linie, Løbe
graven V I—V II indbefattet; den skulde lade 1 Bataillon tage fore
løbig Opstilling ved Aabenraa Veiens Sammenstød med Chausseen og 
efterlade 1 Bataillon som foreløbig Besætning i Brohovedet. Naar 
den nærmeste Reservebrigade paa Als (6. Brigade) fra sit Kan
tonnement i Nærheden af Sønderborg (Vollerup og Sundsmark 
m. m.) efter Overkommandoens Befaling var indtruffen i Sundeved, 
havde den at besætte Brohovederne med 1 Regiment og lade det 
andet rykke frem til Aabenraa Veiens Sammenstød med Chausseen; de 
her efterladte Batailloner af de tidligere fremrykkede Brigader skulde 
da slutte sig til deres respektive Regimenter, og den i Brohovedet 
efterladte Bataillon ligeledes rykke frem til den tilbagetrukne Linies 
Terrain (Lavningen bag Dybbøl Mølle). Livgarden til Fods skulde fra 
Sundsmark dirigeres til Sundeved og der tage Opstilling S. for 
Chausseen i Høide med Barakkerne.

Saaledes udviklet vilde Dybbølstillingens levende Forsvar altsaa 
have bestaaet af:

8 B a t a i l l o n e r  i f ø r s t e  L i n i e  i Skandser og Løbegrave fra 
Vemmingbund til Als Sund.

7 B a t a i l l o n e r  i a n d e n  L i n i e  til Besættelse og Forsvar af 
den tilbagetrukne Linie og 1 B a t a i l l o n  i Reserve bag Skandserne 
IX  og X.

Ved Sammenstødet af Stillingens Hovedkommunikationer (Chaus
seen og Aabenraa Veien) vilde der være 1 R e g i m e n t  og L i v 
g a r d e n  til Fods til Disposition som Hovedreserve foruden 1 R e 
g i m e n t  som Besætning i Brohovederne.

Endelig vilde 2 B r i g a d e r  (4. og 5. Brigade) findes i fjernere 
Kantonnementer paa Als (henholdsvis Augustenborg og Tandslet); efter 
at være trukne frem i Angrebets Nærhed vilde de være at anvende 
efter Omstændighederne.



389

For Feltartilleriets Vedkommende bestemtes det d. 17., at i T il
fælde af Angreb skulde 10. Batteri besætte Kanonplacementerne i den 
tilbagetrukne Linie mellem Chausseen og VII, 11. Batteri opmarchere 
tæt S. for Langbrogaard for — til Dækning af en eventuel Retraite — 
efter nærmere Ordre at anvendes bag Stillingen omtrent i Høide med 
Sammenstødet af Chausseen og Aabenraa Veien. De to resterende 
Batterier (2. og 8.) skulde indrykke i Kanonplacementer ved Sønder
borg. Da hvert Batteri havde afgivet 2 Kanoner til Placementerne i 
Stillingen, vare Batterierne kun paa 3 Delinger.

D. 18. førte Generalmajor du  P l a t  Kommandoen i Stillingen 
med Kvarter i Brohovedet. Generalen befalede, at Reservebri
gaderne i Sundeved skulde holde Appel om Morgenen Kl. 3, at 
Lædertøiet ikke maatte aflægges om Natten, men skulde beholdes paa til 
Kl. 6 Morgen, og at samtlige Officerer skulde være til Stede ved 
Appellen. F ra Kl. 3 - 6  Morgen maatte Mandskabet ikke sprede sig 
for meget eller begive sig til Ro igjen; en Officer pr. Kompagni skulde 
have Tilsyn med Mandskabet.

De paa fjendtlig Side trufne Forberedelser til Stormen.

Efter den af Prinds F r i e d r i c h  Ca r l  udgivne Disposition skulde 
Stormen d. 18. April indledes ved en 6 Timers livlig Beskydning af 
Stillingen og Kl. 10. Formiddag udføres mod Skandserne I —VI ved 
Hjælp af 6 Stormkolonner. Kolonnerne fik Numre efter det Værk, de 
skulde angribe. Imod II  og IV med deres Løbegrave paa Fløiene 
anvendtes stærkere Kolonner. Kolonnernes Sammensætning var: 
Kolonne Nr. 1: 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa V2 Pioner

kompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier, 
2 Kompagnier i Reserve.

Kolonne Nr. 2: 3 Skyttekompagnier, en Arbeiderkolonne paa 1 Pioner
kompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier 
og 4 Kompagnier i Reserve.

Kolonne Nr. 3: 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa Vs Pioner
kompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier, 
2 Kompagnier i Reserve.

Kolonne Nr. 4: 3 Skyttekompagnier, en Arbeiderkolonne paa 1 Pioner
kompagni og 1 Komp. Infanteri, 3 Stormkompagnier 
og 5 Kompagnier i Reserve.

De preussiske  
S to rm  ko lo miers 
S am m en sæ tn in g .
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Kolonne Nr. 5: 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa 1/̂  Pioner
kompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier 
og 2 Kompagnier i Reserve.

Kolonne Nr. 6 : 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa 1 Pioner
kompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier 
og 2 Kompagnier i Reserve.

Hver Kolonne fik tildelt nogle Fæstningsartillerister.
En mindre Pionerafdeling holdtes i Beredskab til Rydning af 

Barrikaden paa Chausseen.
Det samlede Antal Tropper i de 6  Kolonner udgjorde 46 Infanteri

kompagnier og 5 Pionerkompagnier; de skulde inden Daggry staa i 
Beredskab ved Udfaldstrinene i 3. Parallel. Manglede der fornøden 
Plads, skulde en Del af Mandskabet opstilles i 2. Parallel.

Hovedreserven bestod af C a n s t e i n s  (11.) og R a v e n s  (10.) 
Brigader samt 4 Feltbatterier.

Til Udførelse af Stormen skulde i hver Kolonne det forreste 
Kompagni, opløst i Skyttelinie, hurtigst muligt rykke frem mod den 
Kolonnen anviste Skandse og indlogere sig ved Gravranden for at 
bekæmpe Uden fra Besætningen, medens den efterfølgende Arbeider
kolonne, sammensat af Pionererne og et Infanterikompagni, var be
stemt til Bortrydning af Hindringer. Pionererne medførte Spader, 
Hakker, Øxer, Brækstænger o. s. v. samt Krudtsække å 30 P d .; In 
fanterikompagniet bar Stiger, Brædder, Høsække m. m. I 100 Skridts 
Afstand fulgte den egentlige Stormkolonne, som imod Skandserne I, III, 
V og VI bestod af 2, imod Skandse II  af 4 og imod Skandse IV af 5 
Infanterikompagnier. Stormkolonnen skulde, saasnart de passive Hin
dringer vare bortryddede, bestige Brystværnet. Var dette lykkedes, skulde 
Skyttekompagniet vende sig mod Skandsens Strube ior at afskære Be
sætningen Tilbagetoget. Ved hver af Kolonnerne Nr. 2  og 4 vare 3 
Kompagnier bestemte til at trænge frem mod Løbegravene til Siden. 
150 Skridt bag Stormkolonnen fulgte de endnu tilovers værende Kom
pagnier som Reserve for hver Kolonne.

Samtlige til Stormen bestemte Tropper stilledes under Befaling 
af General v. M a n s  t e i n .

Af Hovedreserven skulde Brigaden C a n s t e i n  staa i Halv- 
parallelen, men ved Stormens Begyndelse rykke frem i 3. P aralle l; B r i 
g a d e n  R a v e n  skulde tilligemed det Ziethenske Husarregiment rykke 
frem fra Bøffelkobbel ad Chausseen indtil i Høide med 2. Parallel, de 
4 Feltbatterier inden Daggry staa i Beredskab i Nærheden af Avn- 
bjerg.

[n s t ru x  for s t o r 
m ens  U dføre lse .
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B r i g a d e n  B o e d e r  skulde Kl. 10 Formiddag fra Nybøl rykke 
frem til Avnbjerg, G a r d e d i v i s i o n e n  og 1 Ulaneskadron fra Vester 
Sottrup over Stenderup rykke med Dybbøl. 1 Eskadron skulde staa 
i Beredskab i Øster Sottrup.

Af de ridende Batterier af Artilleribrigade Nr. 7 skulde fra 
Kl. 10 8  staa ved Sottrup og 2 ved Nybøl til Disposition for den 
Kommanderende.

Af 13. Division (paa den fjendtlige venstre Fløi) skulde Brigaden 
S c h m i d (25. Brigade) Kl. 10 forstærke Divisionens Forposter og opstilles 
samlet ved Ragebøl, Brigaden Go eb  en  (26. Brigade) samles bag Stor
skoven. Sidstnævnte Brigade skulde udføre et Skinangreb mod Als for 
derved at forlede os til at sende Tropper bort fra Hovedangrebspunktet 
samt foretage en Overgang, hvis Omstændighederne vare gunstige. I 
Betragtning af Vanskeligheden herved gaves der Generalen frie Hænder. 
E t ellers smukt Resultat af Dagen burde ikke trykkes ved et Uheld 
paa dette S ted ; derimod skulde en Overgang forsøges, saafremt det 
efter et mislykket Angreb paa Dybbølstillingen maatte blive nødven
digt at degagere Tropperne foran Dybbøl.

Kl. 4 Morgen skulde Ilden aabnes fra alle Batterier og efter- 
haanden tiltage i Kraft. Naar Stormkoionnerne Kl. 10 brøde frem, 
skulde de Batterier, der havde Plads ved Hovedangrebet, indstille 
deres Ild, hvorimod Batterierne paa Broagerland og paa venstre 
Fløi skulde vedblive med Beskydningen af Terrainet bag Skandserne, 
Brohovedet, Sønderborg med Broerne, Batterierne paa Als og Skibene 
og fortsætte hermed, selv efterat Skandserne vare erobrede. De enkelte 
Batterier fik deres Maal nøie foreskrevne.

Kl. 10 Formiddag var Alt parat til Udførelse af Stormen. For
posterne stode i de sædvanlige Stillinger; de skulde, i det Øieblik 

Kolonnerne brøde frem, afgive Hurtigild og fortsætte dermed saalænge 
som muligt.

Stormkolonner: 11 Vs Bataillon, 5 Pionerkompagnier, 144 Mand Fæst
ningsartilleri.

Hovedreserve: Brigaderne C a n s t e i n  og R a v e n :  6 V4 Bataillon, 3 
Kompagnier Jægere, 4 Batterier med 27 Stkr. Skyts.

Brigaden R o e d e r :  4V2 Bataillon.
Brigaden S c h m i d :  3 Batailloner.
Gardedivisionen: Bataillon.
5 Eskadroner.

Der stod saaledes til Raadighed: 
Forposter: 2 3/4 Bataillon.

D en h e le  t i l  
R a a d ig h e d  s taa -  
eiule p reu ss isk e  

S ty rk e .

L  an d gan  gsd e ni o n- 
s t r a t i o n e r  m od 

Als.
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S to rm k o lo i .  n e rn e  
bi yde  frem.

En ridende Artilleriafdeling: 5 Batterier med 20 Stkr. Skyts.
Altsaa i m o d  S k a n d s e r n e :  33lU Batl., 3 Komp. Jægere, 5 

Esk., 47 Stkr. Skyts, 5 Pionerkomp.;
ved S o t t r n p  S k o v :  5 Batl., 4 Komp. Jægere, 20 Stkr. Skyts, 

2V2 Pionerkom p.;
ialt 38V4 Batl., 7 Komp. Jægere, 5 Esk., 67 Stkr. Skyts, 71/« Pioner

komp. eller c. 37000 Mand.
En Styrke af over 11000 Mand stod saaledes i forreste Linie be

redt til at bryde frem mod vor kun 2 2 0 0  Mand stærke Besætning paa 
Stillingens venstre Fløi.

Imod Skandserne og Als stode 102 Stkr. Skyts i Batteri, nemlig: 
Paa Angrebets høire Fløi ved Gammelmark i Batterierne

Nr. 1, 2, 4 ..................................................... ..................  12 Stkr. Skyts.
Paa Hovedangrebets Front i Batterierne Nr. 9, 10, 11,

14, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 33 og Placementet
ved Øster Dybbøl .........................................................  56 — — .
(Batterierne Nr. 5 og 15 og Skytsplacementet Nr.
30 kom ikke i Virksomhed paa denne Dag).

Paa Angrebets venstre Fløi i Batterierne Nr. 13, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29.............................................................  34 - — .

I a l t . . 102 Stkr. Skyts,
som indtil Kl. 10 Formiddag udslyngede c. 7900 Projektiler (se pag. 
379) imod Dybbølstillingen og Batterierne paa Als.

Ialt afgaves der d. 18. 8081 Skud fra Beleiringsbatterierne og 
641 fra Feltbatterierne.

Kampen paa venstre Fløi i første Linie.
Paa Slaget 10 ophørte, som tidligere angivet, pludselig Kanonilden 

mod Skandserne og rettedes da mod det bag dem liggende Terrain 
og Brohovederne ; samtidigt rettedes en heftig Tirailleurild mod Løbe
gravenes Besætning, og de 6  Kolonner, der ubemærket havde samlet 
sig i Parallelen, gik frem til Storm mod Skandserne I —VI og til
stødende Løbegrave.

Vore Observationsposter gave strax Ild; overalt lød Raabet „til 
Geværu ; Kommandørerne for 2. og 22. Regiment lod det befalede 
Signal „lang Tonew idelig blæse og Melding afsende til Brigaden. 
Signalet er dog ikke paa foreskreven Maade blevet repeteret ned til



393

Res er ve brigaderne; maaske er Signalet, blevet overdøvet af Artilleriilden 
eller borttaget af Vinden, eller Hornblæserne ere blevne skudte. Den 
voldsomme Beskydning af det bag Stillingen liggende Terrain og 
især af Brohovederne gjør det desuden forklarligt, at man ved Reser
verne saagodtsom Intet hørte af hvad der foregik i første Linie.

Neppe vare Fjendens Stormkolonner stegne op af Parallelen 
og Mandskabet traadt til Gevær, før paa vor Side Ilden, saavel Infan
teriild som Artilleriild, aabnedes paa den hele af 2. og 22. Regiment 
besatte Strækning. Disse Regimenter angrebes omtrent samtidigt; 
men for Oversigtens Skyld vil deres Kamp blive behandlet hver for 
sig.

22. R e g i m e n t s  Ka m p .

Kolonnerne Nr. 1, 2 og 3 (Nr. 1 og 3 hver bestaaende af 6  Kom
pagnier og V2 Pionerkompagni, Nr. 2 af 10 Kompagnier og 1 Pionerkom
pagni, se pag. 389) stormede frem mod Skandserne af samme Numre. 
Skandse III  naaedes først og omtrent samtidigt med denne Skandse II, 
faa Øieblikke efter Skandse I.

Skandse I I I ’s Besætning var 19 Mand (af 4. Komp.) under 
Kommando af Officersaspirant I. K. S m i t h ;  Kommandør for Skand- 
sens Artilleri var Korporal Hess .  Skandsen havde kun 1 brugelig 
Kanon, som paa Grund af Affutagens ødelagte Tilstand tilmed kun 
kunde gjøre 1 Skud, hvilket ikke blev affyret. Stormkolonnen mod
toges med Infanteriild fra Skandsen og Løbegravene; Skyttekom
pagniet, der var forrest, gjorde H oldt, kastede sig ned i Skand- 
sens umiddelbare Nærhed og begyndte en Skydefægtning. Efter faa 
Øieblikke kom dog saavel Arbeiderkolonnen som Stormkompagnierne 
frem, og Hovedstyrken af Kolonne Nr. 4, der feilagtigt rykkede mod 
III i Stedet for mod IV, deltog i Angrebet. Fjenden trængte ned i 
Graven, gjennembrød Palissaderækken, og allerede Kl. 1 0 5*) faldt Skand
sen i Preussernes Hænder. Dog fortsattes Modstanden i Skandsens 
Indre, efter preussiske Beretninger endog i Krudtmagasinet. Officers
aspirant S m i t h  nedskød med sin Revolver Fjendens Fanebæ rer; men 
en Anden plantede i hans Sted Fanen paa Brystværnet. Aspirant 
S m i t h  saaredes, Halvdelen af hans Mandskab dræbtes og de tilovers
blevne 9 Mand strakte Gevær.

*) Klokkeslettene for Skandsernes Fald ere tagne af det preussiske Generalstabsværk.
50

S k an d se  H I .
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Skandse IPs Besætning (V2 5. Kompagni) ilede strax ved An
grebets Begyndelse, ført af Sekondlieutenant F. P. G r i i n w a l d t ,  ind 
i Skandsen, naaede op paa det næsten nedskudte Brystværn og aabnede 
ufortøvet sin Ild mod Stormkolonnen, ligesom der fra Skandsen under 
Sekondlieutenant An ck  e r  s Kommando afgaves Kardæskskud. Fjenden 
blev derved tvungen tilvenstre og tilhøire mod de paa Siderne 
værende Løbegrave. Under Beskyttelse af Geværild tilveiebragte de 
fjendtlige Pionerer en Aabning i Palissaderne, hvorigjennem en Del af 
Skyttekompagniet trængte ind i den sydlige Del af Værket. Da imid
lertid Skandsen ved det brændende Blokhus og de talrige Traverser 
var delt i to næsten helt adskilte Afsnit, fortsattes Forsvaret under 
Lieutenanterne G r u n w  a l d t s  og A n c k e r s  Kommando endnu i nogen 
Tid i dens nordre Del.

Skandse I ’s Besætning var V2 8 . Kompagni under Premierlieute- 
nant J o h a n n s e n ;  Kommandør for Skandsens Artilleri var Sekond
lieutenant S t o r e h  af Art.’s Krigsreserve. I Værket fandtes kun 1 
brugeligt Stykke Skyts, som ikke blev affyret. Fjenden passerede For
hugget ved Hjælp af medbragte Høsække; en tilstedeværende Aabning 
i Palissaderækken udvidedes af hans Pionerer. Skandsen stormedes fra 
flere Sider, og i dens Indre udspandt sig en kort, forbitret Kamp med 
Kolbe og Bajonet. Skandsen fyldtes efterhaanden af fjendtlige Tropper, 
saa at enhver yderligere Modstand af den svage Besætning blev umulig ; 
denne blev taget tilfange og afvæbnet. En A rtillerist, der efter at have 
overgivet sig løb hen mod Krudtmagasinet med en brændende Lunte 
for at sprænge det i Luften, blev skudt ned af Fjenden, 
s Kl. 108 faldt Skandsen i Preussernes Hænder.

Det halve 8 . Kompagni, som var Besætning i Løbegravene langs 
Stranden, og som under Sekondlieutenant R e n o u a r d s  Kommando 
søgte at forhindre Fjendens Frem rykning langs Stranden, over
vældedes af Stormkompagnierne og toges for Størstedelen tilfange. 
Kun en mindre Del naaede tilbage til den tilbagetrukne Linie.

Fjenden efterlod 2 Kompagnier i Skandse I og indrettede 
den til Forsvar mod Øst. løvrigt udbredte Mandskabet af Kolonne 
Nr. 1 sig dels mod Nord op mod Løbegraven, dels i Ketning mod 
Lynette a i den tilbagetrukne Linie.

I Løbegraven mellem I og I I  stod 7. Kompagni (Premierlieute- 
nant C a r i s e  n) og nærmest I I  V 2 5. Kompagni (svensk Sekondlieute- 
uant K n o r r i  ng). Fjendens frontale Angreb afvistes ved Geværilden; 
men 7. Kompagnis venstre Fløi blev, allerede inden Skandse I  var 
bagen, kas tet tilbage sandsynligvis af den Del af 2. Stormkolonne,

Skandse II.

Skandse I.

L ø b e g ra v e n e  langs  
S t r a n d e n  ( ' / ,  8. 

K o m pagn i) .

L ø b e g ra v e n  
m e l lem  I  og I I  

(7. og '/,  5. K om 
pagni) .
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der ved Kardæskskydningen fra II  var søgt ned i den noget foran 
Løbegraven I —II værende Slugt og derfra vendte sig mod I. Yder
ligere trængtes denne Fløi, efterat Skandse I  var falden, derved at 
en Del af 1. Kolonne vendte sig mod Nord og trængte frem i Løbe
graven. 7. Kompagnis venstre Fløi nødtes til at gaa tilbage til det 
nærmeste Hegn, hvor den kom i Forbindelse med det i Reserve 
staaende 6 . Kompagni; Resten af Kompagniet hævdede imidlertid 
haardnakket Stillingen i Løbegravene, hvis Traverser kom Forsvaret 
til Nytte. Lieutenant K n o r r i n g  afviste med Energi Kolonne Nr. 
2 ’s Forsøg paa at tage hans Styrke i høire Flanke, men over
vældedes. Lieutenanten faldt, Halvkompagniet sprængtes, og 7. Kom
pagni, der efterhaanden ogsaa angrebes i Ryggen, maatte nedlægge 
Vaabnene.

I Placementet mellem I  og II  stode 2 Kanoner af 13. B atteri; de 
gjorde 4 Kardæskskud, hvornæst Kanonerne fornagledes; den Kom
manderende, Korporal D a n i e l s e n ,  blev saaret og fangen tillige
med det meste af Mandskabet.

I Løbegraven mellem II  og III  stod fra Syd at regne 1., 2. og
4. Kompagni, af sidstnævnte dog kun 3 Delinger. 1. og 4. Kompagni 
ere hurtigt bievne overvældede derved, at Kolonnerne Nr. 2 og 3 havde 
sendt hele deres Overskud af Styrke imod dem; derefter er 2. Kom
pagni, som stod imellem dem, formentlig blevet angrebet i begge 
Flanker. Detailler angaaende sidstnævnte Kompagnis Kamp fore
ligge imidlertid ikke.

4. Kompagni (Premierlieutenant J  æ ger)  blev strax efter Skandse 
I I I ’s Erobring stærkt beskudt i høire F lanke; det forsvarede sig en Tid 
mellem Traverserne, men da den mod Fronten fremstormende tætte 
Kjæde, der især trængte Kompagniets venstre Fløi, havde besteget 
Brystværnet og med Bajonet og Kolbe dræbt og saaret flere af Be
sætningen, var Tilbagegang en Umulighed, hvorfor Kompagniet over
gav sig.

1. Kompagni (Sekondlieutenant A v e r  hoff)  fik omtrent samme 
Skjæbne. Det angrebes af Kolonne Nr. 2, som først i venstre Flanke, 
senere ogsaa i høire Flanke, efter at være trængt ind i Placementet kastede 
sig over Kompagniet. Dette sidste Angreb var det alvorligste; Kom
pagniet trængtes fra Travers til Travers og maatte tiltræde Tilbage
gangen. Denne blev imidlertid umulig, da Angrebet i venstre Flanke 
netop da forstærkedes; omringet fra alle Sider maatte Kompagniet 
overgive sig.

Fra Placementet mellem II  og III, en overordentlig exponeret

l ø b e g r a v e n  
m e l lem  I I  og I I I .

4 K om pagn i.

1. Kompagni.
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2. K om pagn i .

S kam lsc  I I  o v e r 
g iv e r  sig.

R esei v e k o m p ag 
n ie rn e  (3. og 6 ),

Plads, hvor der stod 2  Kanoner af 13. Batteri, gjordes 2  Kardæskskud. 
De affyredes af Kommandøren, en Underkorporal *).

2. Kompagni (Kapitain G-riin er) er, som anført, blevet angrebet 
i begge Planker; det blev oprullet og tilintetgjort ved Død eller 
Fangenskab. Under sin energiske Kompagnichef og sit i det Hele 
fortrinlige Befalingspersonale hævdede det sin forholdsvis stærke 
Stilling til det Yderste. Her faldt Kapitain G r u n e r ,  Lieutenant 
K e m p ,  svensk Lieutenant L u n d e g r e n ,  Kommandersergent L o r e n t 
zen,  Foureer C ords ,  Aspirant O e s t  og mange Flere.

I Skandse I I  fortsattes endnu Forsvaret. Men efterat Modstanden 
i Løbegravene til begge Sider af Skandsen var brudt, var Skandsen 
isoleret; Stormkompagnierne af Kolonne Nr. 2 trængte i Forbindelse 
med Dele af Arbeiderkolonnen ind i Skandsen saavel fra Nord som fra 
Syd og sluttede sig til dem af Angriberne, der kort forinden vare trængte 
ind i Skandsens sydlige Del (se pag. 394). Der førtes et haardnakket 
Infanteriforsvar og Mange faidt eller saaredes, forinden Skandsen 
overgav sig. Forgjæves rev Korporal N e l l e m a n n  (en af Delings
førerne) Fanen ud af Haanden paa den preussiske Fanebærer, anden 
Gang blev en preussisk Fane plantet og anden Gang søgte Korporalen 
at rive den til sig; dog denne Gang sank han tilbage i Skandsen, 
dødeligt saaret. Skandsen faldt Kl. 1010. De i samme værende 3 Stkr. 
Skyts fornagledes inden Overgivelsen.

Der staar endnu tilbage at nævne de to Reservekompagniers Del
tagelse i Kampen. 6 . Kompagni, (Sekondlieutenant K r o g h ) ,  der stod 
som Reserve for venstre Fløi og ved hvilket Bataillonskommandøren, 
Kapitain J e n s e n ,  opholdt sig, fik strax ved Angrebets Begyndelse 
Befaling af Kapitainen om at rykke frem til et foranliggende Hegn; 
Lieutenanten udførte Bevægelsen med Raskhed, skjøndt Ilden fra Bro
agerland var meget stærk, men blev, da Kompagniet var kommet 
i sin nye Stilling, saaret og maatte overgive Kommandoen til Se
kondlieutenant W  or mer .  Skandse I  og I II  vare da alt faldne, og da 
Fjenden fra flere Sider stormede frem, maatte Kompagniet repliere 
sig paa den tilbagetrukne Linie henimod Lynette a, hvor Kampen, om 
end kun en kort Tid, blev staaende.

3. Kompagni, (Sekondlieutenant B e c k ) ,  ved hvilket Regiments
kommandøren opholdt sig, blev af Sidstnævnte strax ved Angrebets 
Begyndelse beordret frem til Understøttelse for Regimentets høire Fløi. 
Men da yderste venstre Fløi overvældedes, og Fjenden i Masse brød

*) Den egentlige Kommanderende, Korporal Schøn, var syg.



397

frem, indvikledes Kompagniet i en heftig Fægtning og maatte, isoleret 
som det var, repliere sig paa den tilbagetrukne Linie henimod L y
nette c.

Regimentschefen søgte at ordne Forsvaret i den tilbagetrukne 
Linie, men kun Rester af Regimentet stode til hans Raadighed. Han 
førte en Del af 3. Kompagni henimod Lynette b og sendte sin Adju- 
tant, Sekondlieutenant B a c h e ,  mod venstre Fløi for at ordne For
holdene der. Denne traf i Lynette a Chefen for Regimentets 2. 
Bataillon, Kapitain J e n s e n ,  og overbragte ham Regimentschefens 
Ordre til at holde Stillingen til det Yderste. Den tilbagetrukne Linie 
var saaledes besat fra a til c, men med meget ringe Styrke; For
svaret af den maatte blive haabløst, naar Reserverne ikke uopholdeligt 
indfandt sig*). Det varede kun en kort Tid, inden Fjenden, der var 
trængt frem langs Stranden, havde omgaaet den venstre Fløi. 6 . Kom
pagni indvikledes i heftig Fægtning og maatte trække sig tilbage i 
Retning af Gaarden Sney. Sekondlieutenant W  o rm  e r ,  der med en 
Del af Mandskabet havde søgt at holde sig bag et nogle hundrede Alen
0. for den tilbagetrukne Linie værende Hegn, blev her omringet og 
taget tilfange. Kapitain J e n s e n ,  der var bleven saaret, og som 
havde fulgt den tilbagegaaende Bevægelse til det ommeldte Hegn, 
blev her paany saaret, denne Gang dødeligt.

Da Regimentsadjutanten kom tilbage for at give Regimentschefen 
Melding om, at venstre Fløi var omgaaet, var ogsaa høire Fløi om
gaaet, 3. Kompagnis Kommandør, Sekondlieutenant B e c k ,  saaret og 
Kommandersergent F r i e d e r i c h s o n  falden. Førstnævnte, der, skjøndt 
saaret, vedblev at føre Kommandoen, førte Mandskabet tilbage til et 
bagved liggende Hegn, hvor det atter optog Kampen. Her ankom Bri
gadechefen, Oberst L a s s o n ,  der strax efter at have modtaget Melding 
om Angrebet havde begivet sig frem mod Brigadens venstre Fløi. 
Obersten paalagde Kompagniet at rykke frem; men da Situationens 
Vanskelighed blev ham klar, opmuntrede han det kun til Udholdenhed 
og gik tilbage for at skalfe Understøttelse. Under Forsøget her-

*) Fra den tilbagetrukne Linie, som ingen Infanteribesætning havde, og hvis Artilleri 
kommanderedes af Sekondlieutenant af Art.’s Krigsreserve Koefoed,  er der ikke 
blevet skudt af Artilleriet paa Grund af Fjendens Fremtrængen langs Stranden ind i 
Ryggen paa Linien. I Skandse c søgte Reserveofficersaspirant P r i tz e 1 at anbringe 
en Kanon saaledes, at den kunde bestryge Løbegraven fra IV, men Brystværnets 
Høide forbød dette. Fra Placementet tæt foran Møllen blev der gjort Forsøg paa 
at skyde, hvorved den Kommanderende, Korporal Wild,  blev dræbt, da han 
rettede Kanonen.
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paa blev Obersten dødeligt saaret. Brigadeadjutant, Premierlieute- 
nant P. F. V. H a n s e n ,  der af Obersten var udsendt til Bri
gadens høire Fløi, saaredes ligeledes dødeligt. Lieutenant B e c k  
blev kort efter saaret for anden Gang og maatte afgive Komman
doen til en Underofficer. Resten af Kompagniet trak sig under 
Forfølgning ned mod Barakkeleiren, men degageredes forinden ved 2 0 . 
Regiments Fremrykning.

Regimentschefen var forbleven i b med en mindre Styrke (20—30 
Mand), men da Fjenden rykkede frem paa begge hans Fløie, førte 
han Styrken tilbage til et bagved liggende Hegn, hvor den paany op
tog Kampen. Her saaredes Regimentsadjutanten, Lieutenant Ba c he ,  
og førtes ud af Fægtningen. Kort efter omringedes den lille Styrke 
af den fra alle Sider fremmylrende Fjende og toges tilligemed Regi
mentschefen tilfange.

Regimentets korte, men hæderfulde Modstand mod den langt 
overlegne Fjende var hermed brudt. Regimentet existerede saa godt som 
ikke mere; de faa Rester førtes tilbage af de to eneste Officerer, der 
kom usaarede tilbage, Sekondlieutenanterne D r e y e r  og R e n o u a r d .  
Da Regimentet var samlet paa Als, var hele Styrken foruden de to 
Officerer 160 Underbefalingsmænd og Menige.

2. Regiments Kamp.

Samtidigt med Kolonnerne Nr. 1, 2, 3 stormede Kolonnerne Nr. 
4, 5, 6  (Nr. 4 bestaaende af 3 Batailloner og 1 Pionerkompagni, Nr. 5 og 
6  hver af 6  Kompagnier Infanteri og 1 Pionerkompagni, se pag. 389) 
frem mod Skandserne af samme Numer paa den af 2. Regiment be
satte Strækning. Saavel fra Løbegravene som snart efter ogsaa fra 
Skandserne fyredes heftigst muligt mod de fremrykkende Kolonner, 
som dog for en Del — Kolonne Nr. 5 og 6  — kunde komme dækkede 
frem. Kolonne Nr. 5 var allerede inden Stormens Begyndelse frem
skudt ud over 3. Parallel i Høide med Forposternes Skyttegrave 
og havde derfor kun faa hundrede Alen at tilbagelægge. Som 
Følge heraf er Skandse V først bleven naaet, umiddelbart derefter 
Skandse VI, tilsidst Skandse IV.

Skandse V’s Besætning — en Deling af 6 . Kompagni under 
Lieutenant S a n m a r k  af den svenske Armee — naaede paa Grund 
af det hurtigt udførte Angreb ikke til Skandsen, før Fjenden alt 
havde bemægtiget sig samme. Heller ikke blev der affyret Kanonskud 
fra denne Skandse; der fandtes kun 1 Stk. Skyts i brugelig  Stand; 
Korporal H a n s e n  af 4. Batteri forsøgte forgjæves at bringe den til

Skandse V.
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Skud. Da det forreste fjendtlige Skyttekompagni naaede frem til 
Skandsen, lagde det sig ned og aabnede en livlig Ild mod denne; 
kort efter, da den fjendtlige Arbeiderkolonne stødte til, sprang 
Fjenden ned i Graven, overskred Palissaderne og besteg Brystværnet. 
Skandsen faldt Kl. 106. Lieutenant S a n m a r k  maatte overgive sig 
med sin Deling.

Ogsaa mod Skandse VI udførtes Angrebet saa overvældende 
hurtigt, at Besætningen — V2 2. Kompagni under Sekondlieute- 
nant T h e s t r u p  — der fra sin dækkede Stilling c. 250 Alen bag 
Skandserne strax i Løb ilede op mod Skandsen, ikke naaede op i den, før 
Angriberne alt havde besteget Brystværnet. Sekondlieutenant J e n s e n  
havde Kommandoen over Skandsens Artilleri; den jourhavende A r
tilleriofficer, Kapitain S i c k ,  opholdt sig i Skandsen. Den 84 Pd.’s 
G. K. II  og den 4 Pd.’s riflede Kanon, der stode i Frontens 
venstre Del, gjorde hver 2—3 Skud, men da bøiede Stormkolonnen 
om paa Skandsens nordre S ide, steg ned i Graven og besteg 
kort efter Brystværnet fra alle Sider. Skandsen overgav sig Kl. 1 0 41/* 
og denne Skandse var saaledes den første, der faldt. Kanonerne for- 
nagledes ikke; fra Skandsen gjordes ialt 12 Skud; der fyredes endnu, 
medens Fjenden stod paa Brystværnet; svensk Korporal R o s e i l  af
fyrede ene sin 4 Pd.’s riflede Kanon endnu i det Øieblik, da Fjenden 
sprang ned af Brystværnet. Det forreste Mandskab af den tililende In 
fanteribesætning maatte efter en kort Modstand overgive sig; en Del 
af Besætningen (rimeligvis den største Del), der endnu ikke var 
naaet ind i Skandsen, veg tilbage til et bagved liggende Gjærde, 
hvorfra den i Forening med Reservekompagniet (5.) en kort Tid hin
drede Fjendens Frem rykning fra V og VI.

Skandse IV havde paa Grund af sin tilbagetrukne Beliggenhed 
i Forskandsningslinien Tid til at blive kampberedt. Det lykkedes 
Besætningen — V2 3. Kompagni (c. 70 Mand) under Premierlieute- 
nant G j ø r u p  — i rette Tid at naae op i Skandsen, og dels ved 
Kardæskild, dels ved Geværild fra den og hosliggende Løbegrave 
bibragtes der det forreste fjendtligo Skyttekompagni betydelige Tab; 
i faa Øieblikke blev dets Chef og c. 30 Mand saarede. Chefen for 
det efterfølgende Skyttekompagni faldt, og Hovedmassen af disse 
Kompagniers Mandskab vendte sig, som tidligere berettet, mod I I I ; kun 
en enkelt Deling beholdt Retningen mod IV, en anden Deling ilede mod 
Løbegraven IV —V. Ogsaa det tredie Skyttekompagni og efter dette 
de 3 Stormkompagnier indsloge Veien mod III, som de antoge for An-

S k an d se  VI.

S k an d se  IV.
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grebsmaalet. Skandse III faldt, som tidligere berettet, Kl. 10B, og her
fra begyndteFjenden strax en ødelæggende Ild mod Løbegraven mellem 
III  og IV.

I Løbegraven mellem III  og IV stod 4. Kompagni (Premier- 
lieutenant af Inf. Krigsreserve T r a n b e r g ) .  Kompagniet mistede strax 
ved Kampens Begyndelse denne sin eneste Officer, som paa sin Plads 
midt i Løbegraven saaredes haardt tilligemed meget Mandskab. Da 
derpaa Skyttekompagnierne af Kolonne Nr. 4, Brudstykker af Kolonne 
Nr. 3 og efterhaanden ogsaa Stormkompagnierne af Kolonne Nr. 4 
stormede ind i Løbegravene og frem i Byggen paa Kompagniet, blev 
Forsvaret af Løbegraven haabløst. Premierlieutenanten kunde endnu 
give Ordre til at gaa tilbage til et bagved liggende Hegn, men 
savnede Kræfter til fremdeles at føre Kompagniet. Kun Bester af 
dette naaede den tilbagetrukne Linie, hvorfra det under Sergent 
S ø r e n s e n s  Kommando i nogen Tid fortsatte Forsvaret, men dog 
snart trak sig Syd om Dybbøl Mølle ned mod Barakkeleiren, hvor 
Mandskabet ifølge Ordre af Overkommandoens Souschef, Major B o sen,  
sluttede sig til 8 . Brigade under dennes Fremrykning.

Fra Placementet i Løbegraven (to 24 Pd.’s G. K. af 13. Batteri), 
der havde et fortrinligt Skud til Bestrygning af Terrainet foran V, 
gjordes 9—10 Kardæskskud mod de Stormende. Den Kommanderende, 
Korporal G lud ,  undkom tilligemed 1 Mand.

Skandse IV blev, som oven anført, i det første Øieblik kun angrebet 
af en mindre Styrke, men det varede ikke længe, før Dele af Kolonnerne 
Nr. 3  og 4 nærmede sig Syd fra; kort efter naaede ogsaa Beservekom- 
pagnierne af Kolonne Nr. 4 frem mod dens Front. Forsvaret lededes med 
Mod og Dygtighed af Kommandøren for Begimentets anden Bataillon, 
Kapitain S. U. B. L u n d b y e ,  som kraftigt understøttedes afBesætningen. 
Adjutanten, Sekondlieutenant H i n d e n b u r g ,  beordredes til med en 
Artilleriunderofficer og noget Mandskab at gjøre Forsøg paa at hugge 
Broen i Stykker eller sprænge den, hvilket dog m islykkedes; Premier- 
lieutenant C r o n e ,  der havde Kommandoen over Skandsens Artilleri, 
og som var ilet til, saaredes ved denne Ledighed. Broens Spræng
ning vilde iøvrigt have været betydningsløs, thi over Graven og 
de sønderskudte Palissader besteg Fjenden Brystværnet paa alle 
Sider. Kort forinden havde Kapitain L u n d b y  e sendt sin Adjutant til
bage for at give Beservekompagniet (8 .) Ordre til Fremrykning; 
men Adjutanten, der saaredes let, da han løb over Broen, fulgte Løbe
graven mod den tilbagetrukne Linie, hvor han feilagtigt antog, at

L ø b eg rav en  
m ellem  I I I  og IV  

(4. K om pagn i) .

Skandse IV  over
giver sig.
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8 . Kompagni stod, og maatte for at undgaa Fangenskab søge over
imod Chausseen. Da Fjenden havde besteget Brystværnet, fulgte
endnu en kort fortvivlet Kamp, under hvilken Kapitain L u n d b y e  

_ . . 0 .faldt og svensk Premierlieutenant A k  e r h j e l m  saaredes. Kl. 1013 var 
Skandsen i Preussernes Hænder*). E t Forsøg paa at sprænge K rudt
magasinet i Luften hindredes af Fjenden.

Strax efter disse Skandsers Erobring satte Fjenden sig fast i dem 
og sendte Overskuddet af sin Styrke dels mod Løbegravenes Besætning, 
dels mod den tilbagetrukne Linie og særligt mod Dybbøl Mølle for 
saa hurtig som muligt at blive Herre over dette dominerende Punkt, 
hvorfra Oversigt havdes over Terrainet ned mod Barakkeleiren og 
Brohovedet.

I Løbegraven mellem IV og V stode Vs 3. Kompagni, 7. Kom
pagni og 1. Kompagni.

Det halve 3. Kompagni, som under Kommandersergent N y e -  
g a a r d  stod mellem IV og Chausseen, blev efter Skandsens Erobring 
enfileret fra denne, og saavel ved denne Ild som ved Ilden fra Ter
rainet 0 . for Skandsen tvungen ud af sin Stilling. Kommander- 
sergenten søgte med en Del af sin Styrke at gaa tilbage Syd om 
Dybbøl Mølle, men blev mellem denne og Barakkeleiren tagen til
fange af de Syd fra fremtrængende Fjender.

Ved Delingen af 10. Batteri mellem IV og Chausseen blev den 
Kommanderende, Korporal J e n s e n ,  strax saaret; herfra gjordes kun 
1 Kardæskskud.

7. Kompagni, Premierlieutenant L a r s e n ,  blev ved Stormens Be
gyndelse ikke direkte angrebet. Fjenden saas at bemægtige sig Skandse 
VI og noget efter Skandse V, og Kompagniet rettede saa vidt gjørligt sin 
Ild mod disse Punkter; det afgav ifølge Regimentets Ordre sin i 
Reserve staaende Deling til Understøttelse for Skandse V. For at 
hindre Fjendens Fremtrængen fra Syd formaaede Kompagnichefen den 
i Chausseens Overskæring opstillede Deling af 8 . Kompagni til at 
besætte Chausseegrøften med Front mod Syd. Det varede imidlertid 
ikke længe, før Fjenden saas at have besat Dybbøl Mølle; Kom
pagnichefen gav da Ordre til at gaa tilbage til den tilbagetrukne 
Linie mellem Skandse V II og Chausseen, en Bevægelse, under

*) Klokkeslettet er, som tidligere angivet, taget efter det preussiske Generalstabs
værk. Regimentskommandøren, Olierstlieutenant Dr eyer ,  angiver, at Skandsen 
ikke er falden før tidligst '/* Time efter Angrebets Begyndelse; derimod stode to 
preussiske Faner længe plantede paa Skandsens Glacis, før de saas paa Volden.

f»l

L ø b e g ra v e n  N. 
fo r  IV.

'/, 3. Korap.

7. K om pagni.
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I. K om pagni.

hvilken Kompagniet blev stærkt beskudt i Flanken. Heller ikke i 
den tilbagetrukne Linie kunde Kompagniet holde sig og fortsatte 
derfor Tilbagetoget mod Glaarden N. 0 . for Dybbøl Mølle. Denne 
fandtes imidlertid besat af Fjenden, og Kompagniet blev her nødt til at 
overgive sig.

I Placementet N. for Ohausseen stod Delingen af 2. Batteri 
under Kommando af Premierlieutenant C. T. N i e l s e n  færdig til 
Skud, og medens Stormkolonnerne overskrede den korte Strækning 
til V og YI, sendtes der 5 Kardæskskud imod dem. Delingen holdt 
ud paa, sin Plads, indtil Skandserne Y og YI vare tagne, og beskød 
dem da med Granater. Da 20 Granatskud vare gjorte, havde Fjenden 
omgaaet Stillingen; Kanenerne fornagledes, Besætningen trak sig til
bage og naaede heldigt Brohovedet.

1. Kompagni (Premierlieutenant N. H. H i o r t )  havde 1 Deling 
N. for Kanonplacementet S. 0 . for V, 3 Delinger S. for dette. En 
Timestid før Angrebet begyndte, kom Regimentskommandøren med 
Adjutant til Kompagniet og forblev der under Angrebet.

Strax, da Kompagnichefen bemærkede Kolonne Nr. 4’s Freim ykning 
mod Skandse IY, kaldte han Mandskabet op til Ildlinien, og de 3 
Delinger S. for Kanonplacementet, der havde godt Skud mod Terrainet 
foran IY, begyndte ufortøvet en heftig Skydning mod den nævnte 
Kolonne. De to Kanoner i Placementet synes ikke at have skudt; 
deres Kommandør, Korporal S p r i n g e r ,  var blandt de Savnede. Kort 
efter blev den N. for Kanonplacementet staaende Deling stærkt trængt 
i sin høire Fløi af Dele af den fjendtlige Kolonne Nr. 5 og led betyde
lige T ab ; her faldt Delingsføreren, Sekondlieutenant Ma l l i n g ,  og flere 
Underofficerer og Menige. Delingen, over hvilken Kommandersergent 
L o m m e r  tog Befaling, kastedes ud af Løbegraven og tog Stilling 
ved et bagved liggende Hegn.

Regimentskommandøren, der havde bemærket Skandse Y’s Fald, 
søgte at samle, hvad der af Tropper var forhaanden for dermed 
at tilbageerobre Skandsen og omliggende Terrain. Hertil toges, 
som oven omtalt, en Deling af 7. Kompagni under Korporal 
S i e w e r t ,  samt en Deling af det i Reserve staaende Kompagni (8 .) 
under Sergent H o r s m a n n .  Det lykkedes ikke Sidstnævnte, der fik 
Kommandoen over de to Delinger, og som trængte frem mod Place
mentet S. 0 . forY, som Fjenden ogsaa havde sat sig i Besiddelse af, 
at bemægtige sig dette. Regimentskommandøren beordrede derfor 
Kommandersergent L o m m e r  til med hvad han i en F art kunde 
samle af det nærmeste Mandskab af 1. Kompagni at gjøre et nyt
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Forsøg paa at tilbageerobre Y. Dette mislykkedes ligeledes, men 
det opnaaedes dog at rense Løbegraven mellem Placementet og 
Skandsen for Fjender.

Samtidigt havde Regimentschefen beordret sin Adjutant, Premier- 
lieutenant R ø n n o w,  til hurtigst muligt at skaife ham Underretning om 
Forholdene paa Regimentets høire Fløi og til at formaa 6 . Kompagni, 
som ikke antoges direkte angrebet, til at gjøre et Forsøg paa at til
bageerobre Skandse V. Dette var imidlertid en Umulighed, da Kom
pagniet paa dette Tidspunkt fra begge Sider og i Fronten haardt 
trængtes af Fjenden.

Situationen var efterhaanden bleven haabløs for 1. Kompagni. 
Kompagniet var beskudt i begge Flanker, og Fjenden var i Frem 
rykning mod Partiet om Dybbøl Mølle; en Mængde Befalingsmænd 
vare faldne, og hos Mandskabet bemærkedes Tegn paa Modløshed. 
Den tilbagetrukne Linie saas imidlertid ikke besat af Fjenden, og i 
Haab om fra denne endnu at kunne fortsætte Forsvaret i nogen Tid, 
indtil vore Reserver kom frem, gav Regimentskommandøren Ordre til 
Tilbagetog. Ordren naaede ikke 1. Kompagnis Kommandør, Premier - 
lieutenant H i o r t ,  for hvem det imidlertid ligeledes stod klart, at 
enhver Kamp i Løbegraven var unyttig; han befalede Tilbagetog mod 
Skandse VII, men blev under Tilbagetoget saaret og maatte efter
lades paa Pladsen.

I Løbegraven mellem Y og VI stode 3 Delinger af 6 . Kom
pagni (Premierlieutenant F. Gr. H. O. G a n d i l ) .  Da Fjenden angreb, 
beordrede Kompagnikommandoren Mandskabet op paa Bankettet. Fra 
Løbegraven havdes kun en begrændset Udsigt til Siderne, og Ilden 
kunde derfor først begynde, da Kolonnerne Kr. 5 og 6  nærmede 
sig deres Maal. Saasnart V og VI vare tagne, blev Kompagniet 
beskudt i begge Flanker, medens Fjenden samtidigt angreb i Fronten. 
En fjendtlig Fanebærer sprang op paa Brystværnet og plantede Fanen 
der, men blev skudt ned af Menig 217, Vexø,  der dog et Øieblik efter 
selv faldt. En anden Fanebærer kom ligeledes op paa Brystværnet, 
men faldt for en Kugle fra Menig 77, S v e n d s e n .  Ogsaa fra 
Graven til Skandse V beskød Fjenden Kompagniet i Flanken; Alt, 
hvad der var nærmest denne Fløi, blev saaret eller dræbt, og For
svaret maatte søge Støtte bag de smaa Traverser, som Infanteriet selv 
havde bygget sig. Sluttelig rykkede Fjenden frem fra Skandse VI. 
Mange af Kompagniets Folk laa døde eller haardt saarede, og et Til
bagetog var uudførligt. Kompagniet blev i sin Helhed omringet og 
maatte overgive sig.

L ø b eg rav en  
m ellem  V og V I 
(G. K om pagni) .
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K ese rv ek o m p ag -  
u ie rn e  (8. 5.).

Det halve ‘2. Kompagni (svensk Lieutenant H o l m e r t z ) ,  der stod 
N. for VI, beskød Kolonne Nr. 6 under dens Fremrykning mod 
Skandse VI og fortsatte denne Ild , efterat Fjenden havde taget 
Skandsen; her saaredes dødeligt Sergent S a u e r m i l c h  og Reserve- 
korporal N i e l s e n .  Da imidlertid V II og VIII, som endnu vare i 
vore Hænder, aabnede Ilden mod VI og den herfra mod V II frem
rykkende Fjende, blev Opholdet i Løbegraven derved umuliggjort for 
Besætningen; Lieutenant H o l m e r t z  befalede Tilbagetog op mod VII, 
men nødtes, forinden Skandsen blev naaet, til at overgive sig.

Endnu staar tilbage at omtale de to Reservekompagniers Forhold.
8. Kompagni (Sekondlieutenant F. G. W. R e i t e r )  stod med 3 

Delinger som Reserve ved Chausseen og med 1 Deling fremme ved 
Barrikaden paa Chausseen. Bataillonskommandørens Ordre om, at 
Reserven skulde ile Skandse IV til Assistance, naaede, som tidligere 
omtalt, ikke Kompagniet; derimod afgaves efter Regimentskomman
dørens Ordre en Deling under Sergent H o r s m a n n  til Understøttelse 
for V, hvorpaa Lieutenant R e i t e r  med de to resterende Delinger 
rykkede frem for at være nærmere ved 3. og 7. Kompagni. Under 
Fremrykningen faldt Delingsfører, Lieutenant T o x w e r d t ,  og kort 
efter blev Lieutenant R e i t e r  dødeligt saaret. Kompagniet var saa- 
ledes strax ved Kampens Begyndelse uden Officerer.

Efterat Fjenden havde bemægtiget sig Dybbøl Mølle, maatte 
Resterne af Kompagniet dele Skæbne med de Rester af 3. og 7. Kom
pagni, som havde maattet forlade Løbegravene, og bleve i Egnen af 
Møllen og Gaarden N. 0. for samme for Størstedelen tagne tilfange.

5. Kompagni (Sekondlieutenant Hol s t ) ,  der stod i Reserve bag 
VI, besatte strax ved Alarmeringen Løbegravene mellem VI og VII, 
men trak sig, da Fjenden havde taget V og VI, tilbage til et Hegn 
c. 300 Alen 0. for VI, hvorfra det i Forening med Rester af 2. 
Kompagni i nogen Tid hindrede Fjenden i at bryde frem fra V og 
VI i Ryggen af vore Løbegrave. Da Ilden fra venstre Flanke var 
uudholdelig og al videre Modstand omsonst, trak Kompagniet sig til
bage til den tilbagetrukne Linie S. for VII, hvor det i nogen Tid 
forblev.

Regimentskommandøren havde med svage Rester af de Kompag
nier, der havde været i hans Nærhed, ligeledes naaet den tilbage
trukne Linie, men paa et noget sydligere Punkt end 5. Kompagni. 
Da Fjenden havde besat Dybbøl Mølle, maatte denne Stilling for
lades ; Regimentskommandøren trak sig tilligemed den ham om

l ø b e g r a v e n  N. for 
V I  C/j 2. K o m 

pagni) .
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givende Styrke, der for Størstedelen var berøvet sine Førere, op mod 
Gaarden N. 0. for Møllen, men fik ligeledes Ild herfra og maatte 
imellem Gaarden og Møllen overgive sig; han saae fra dette Sted 
vor 8. Brigade i Fremrykning.

Samtidig maatte ogsaa 5. Kompagni, truet i Ryggen af den 
fremtrængende Fjende, trække sig tilbage. En ny Stilling indtoges 
bag et nordligere liggende Hegn, men maatte opgives, hvorefter 
Kompagniet trak sig henimod Slugten ved Aabenraa Yeien.

Rester af Regimentet kom i Forbindelse med 9. Regiment og 
deltog med dette i Frem rykningen mod den tilbagetrukne Linie.

Regimentet var efter sin hæderfulde Modstand omtrent tilm tet- 
gjort. Af den Styrke, hvormed det udrykkede d. 17. Aften, vare kun 
2 Officerer (Premierlieutenant R ø n n o w  og Sekondlieutenant Hol s t ) ,  
12 Underofficerer og 273 Underkorporaler og Menige tilbage, da 
Styrken naaede Brohovedet.

Efterat Fjenden ikke alene var bleven Herre over venstre 
Fløis Skandserække indtil VI, men ogsaa over Størstedelen af den 
tilbagetrukne Linie, kunde han nu fra denne og fra Skandse VI kaste 
sig over den svagt besatte Skandse VII, og Veien stod da aaben 
for hans Reservebrigaders og Reserveartilleris Frem rykning, som 
ogsaa foregik kort efter og omtrent samtidigt med vor 8. Brigades 
Fremrykning.

Den høire Fløi af Dybbølstillingen, N. for Slugten mellem VI 
og VIII, stormedes ikke i Fronten. Fjendens Frem rykning mod VI 
og derfra videre mod den tilbagetrukne Linie blev, som nedenfor 
viist, enfileret fra Skandse V III og Løbegraven V II—V III; men iøvrigt 
indskrænkede høire Fløis Deltagelse i Kampen under dennes hidtil 
beskrevne Forløb sig væsentlig til et Forpostengagement, efter 
hvilket 17. Regiments 2. Kompagni fra Skyttegravene blev beordret 
tilbage til Forstærkning af Løbegraven V III—IX, hvorimod 16. Regi
ments 3. Kompagni kun trak sin venstre Fløideling ind mod Løbe
gravene, men iøvrigt holdt sin Stilling foran IX —X  fra Midten af 
Løbegravene ned mod Sundet, indtil det senere kaldtes tilbage for 
at deltage i Regimentets Retraite. Dog varede det ikke længe, før 17. 
Reg.’s I. heftigt inddroges i Fægtningen under Fjendens Fremtrængen 
i østlig Retning.

D ybbølst ill ingens  
h øireF lø i angribes  
ikke i Fronten.
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1 7. R e g im e n t  in d 
d rag es  i K am pen .

iSkandse Vil.

17. Regiment havde, som tidligere anført, besat den venstre Del 
af Stillingens høire Fløi.

Strax, da der Kl. 10 Formiddag hørtes Gieværild paa venstre Fløi, 
begav Regimentskommandøren, Oberst B e r n s t o r f f ,  sig til Løbegraven 
mellem V II og VIII. Den til V III hørende Besætning rykkede ind i 
Skandsen og Bataillonsreserven (L. Kompagni) forstærkede Besætningen i 
bemeldte Løbegrav. Kogle Øieblikke efter saas Fjenden bemægtige sig 
Skandse VI. F ra Løbegraven mellem VII og V III rettedes saavel under 
Stormen paa VI som efter dennes Erobring en levende Geværild mod 
Fjenden, ligesom Besætningen i V III og en enkelt Kanon i denne 
Skandse rettede sin Ild mod VI. F ra V II rettedes Artilleriilden mod
V og VI, saasnart de vare faldne i Fjendens Hænder.

Omtrent Kl. IOV4 saas Fjenden at debouchere ud af Skandserne
V og VI og den mellemliggende Løbegrav, og efterhaanden som der- 
paa 2. Regiment kastedes tilbage, og Fjenden avancerede mod den 
tilbagetrukne Linie, blev han stærkt beskudt af de to i Løbegraven 
mellem V II og V III værende Kompagnier, som dog, saasnart Fjenden 
havde naaet den tilbagetrukne Linie, ikke længer kunde se og beskyde 
ham. Fjenden benyttede det ufornaglede Skyts i VI til dermed at 
beskyde Skandserne paa høire Fløi, VIII, IX  og X, samtidigt med 
at hans Infanteri aabnede Ilden fra Brystværnet. Skandse V III blev 
særlig Gjenstand for hans Opmærksomhed, da Skydningen fra dette 
Værk ih ø iG rad  generede hans Reserver, somad Flensborg Chausseen 
vare under Fremrykning.

Kl. 1030 bemægtigede Fjenden sig den aabne Skandse VII, hvis 
Besætning kun bestod af en Halvdeling af 7. Kompagni (under Ser
gent D i t m a r )  af 17. Regiment. De Tropper, der stormede frem m od 
denne Skandse, hørte til mange forskjellige Afdelinger, dels Reserve
kompagnierne af 6. Stormkolonne, dels Dele af 5., 4. og 3. Storm
kolonne. F ra Skandsen var der forinden gjort 15—20 Skud med de to 
Kanoner, der kunde bære paa V og V I ; Kommandøren, Korporal 
S c h u l i a n ,  maatte føres bort som saaret. Preusserne besatte V II med V2 

Kompagni, og aabnede saavel fra denne Skandse som fra de om
liggende Partier en enfilerende Ild mod Løbegraven mellem V II og VI I I ; 
Oberst B e r n s t o r f f  beordrede derfor Sekondlieutenant D a m e c k  
til med 1. Kompagni at gjøre Forsøg paa at tage V II tilbage. 
Lieutenanten samlede den nærmeste Deling og førte den med 
Resoluthed frem til Angreb; Oberst B e r n s t o r f f ,  som sluttede sig til 
denne lille Skare, der selvfølgelig Intet kunde udrette, blev selv døde
lig saaret c. 20 Skridt fra Fjenden. Kommandøren for 17. Reg.'s I.
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Kapitain L u n d ,  der befandt sig faa Skridt fra Oberst B e r n s t o r f f ,  
overtog Kommandoen over Regimentet. Han indsaa Umuligheden af 
at fortsætte Forsvaret i Løbegraven og beordrede derfor de to Kom
pagnier i samme tilbage bag et Hegn omtrent parallelt med Løbe
graven; men inden Retraiten kunde foretages, blev den venstre Fløi 
af Besætningen overvældet og for Størstedelen tagen tilfange. Hegnet 
holdtes nogen Tid, men Fjendens Frem rykning tvang dog de nævnte 
Kompagnier til at trække sig tilbage til det næste Gjærde, lodret 
paa Løbegraven mellem V III og IX, indtil henad Kl. 11 Frem ryk
ningen af 8. Brigade iagttoges paa begge Sider af Flensborg Chaus- 
seen, hvilket strax bevirkede en tilbagegaaende Bevægelse hos 
Fjenden. Som senere vil blive viist, gjordes fra 17. Regiments Side 
et Forsøg paa at støtte dette Angreb.

17. Reg.’s II. stod uforandret i sin Stilling mellem Skandserne 
V III og IX, om end Fjendens Frem rykning i Ryggen af Bataillonen 
bevirkede, at Projektilerne nu ogsaa søgte dens Standplads. Kun 
det sydligst staaende Kompagni (4.) maatte gjøre Omkring i Løbe
graven for at beskyde Fjenden, hvilken Ordre punktlig udførtes.

I  denne Stilling laa Regimentet, da 8. Brigade, saaledes som 
nedenfor vil blive skildret, foretog sin Fremrykning. —

Det fjendtlige Beleiringsartilleri havde ikke været uvirksomt 
under Stormen paa første Linie. Vel standsede paa Slaget 10 den 
mod Skandserne I—VI rettede Ild, men Broagerbatterierne fortsatte 
Beskydningen af anden Linie.

I Fronten vedblev Batteri Nr. 11 Ilden mod VIII. Denne be
skødes desuden af det Natten til d. 18. S. for Øster Dybbøl byggede 
Batteri paa 6 glatte 12 Pd.’s Kanoner, som dog indtil Kl. 10 rettede 
sin Ild mod VII.

Af Batterierne paa venstre Fløi fortsatte Nr. 13, 23 og 24 Be
skydningen af Stillingen fra Skandse IX  til Als Sund, medens Nr. 25, 
26, 27 og 29 bekæmpede Batterierne paa Als.

Under Fremrykningen mod anden Linie fortsattes Beleirings- 
batteriernes Ild, om end mod andre Maal. Broagerbatterierne rettede 
da deres Ild ned i Terrainet mod Brohovederne og særligt mod de 
fremrykkende Reserver. Imod Skandse V III fyrede ogsaa Batteri 
Nr. 10 og to Haubitzer i Nr. 32.

Af det fjendtlige fe ltartille ri traadte det 4 Pd.’s Gardebatteri 
samt det 3. 6 Pd.’s Batteri af Artilleribrigaden Nr. 3 i Virksomhed. 
Begge Batterier sluttede sig til Brigaden R a v e n ,  da denne Kl. 10

Dot f jen d tl ig e  
A r t i l l e r i s  V irk 
so m h ed  i denne 

l ’er iode .
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rykkede frem fra Bøffelkobbel, og toge c. 300 Alen 0 . for GI. Fryden
dal Stilling, hvorfra de Kl. 1 0 7 4  aabnede Ilden ligeledes mod VIII.

Kl. IOV2 var altsaa Fjenden i Besiddelse af hele den tilbage
trukne Linie fra V II til Vemmingbund. Flere Afdelinger styrtede 
i Kampiver ud over samme og bevirkede, at 8. Brigade under sin 
Frem rykning temmelig tidligt stødte paa Modstand. Resten forblev i 
den tilbagetrukne Linie for der at have en sikker Støtte imod vore 
Reservers Indgriben.

Reservebrigadernes Indgriben i Kampen.
Nogen Tid efterat Geværilden under den oven beskrevne Kamp 

havde udviklet sig, var den, skjøndt med nogen Usikkerhed, bleven 
hørt i Terrainet c. 2000 Alen bag Skandsernes Linie, hvor 8. Brigade 
bivouakerede.

Brigaden bivouakerede 0. for den afbrændte Barakkeleir:
20. Regiment S. for Chausseen, 9. Regiment N. for samme. Saasnart 
man i Leiren blev klar paa, at Geværild lød fra første Linie, kaldte 
Regimentskommandørerne Mandskabet til Gevær. Endnu medens 
Kompagnierne samledes, indfandt en af 2. Divisions Adjutanter, 
Premierlieutenant N y s t e d ,  sig sammesteds henimod Kl. 1072 og 
overbragte Ordre til Regimenterne om uopholdeligt at rykke frem 
efter Dispositionens Bydende. Divisionens Stabschef, Major af 
Generalstaben S c h a u ,  havde nemlig omtrent Kl. 93/4, ledsaget af for
nævnte Adjutant, begivet sig ud for at inspicere Stillingen. Noget 
efter at have passeret Barakkeleiren ved Chausseen hørte de nævnte 
Officerer Geværild. Majoren lod Adjutanten alarmere 8. Brigade og 
give den Ordre til uopholdelig Fremrykning efter Dispositioner ; selv 
ilede han til General du  P l a t  i Brohovedet.

,r Ifølge Dispositionen skulde 20. Regiment besætte den tilbage
trukne Linies venstre Fløi fra Stranden indtil c inkl. (20. Reg.’s II. 
Lynette a og Løbegravene til begge Sider med 3 Kompagnier og 
1 Kompagni i Reserve, 20. Reg.’s 1. Lynetterne b og c med 
mellemliggende Løbegrav med 3 Kompagnier og ligeledes 1 
Kompagni i Reserve). 9. Reg.’s II. skulde besætte den tilbagetrukne 
Linie N. for c indtil 200 Alen N. for Chausseen*) med 3 Kom
pagnier og holde 1 i Reserve; 9. Reg.’s I. skulde foreløbigt forblive

* ) D e n  n o r d lig e  D e l  a f  d e n  t i lb a g e tr u k n e  L in ie  s k u ld e  2 . B r ig a d e  b e s æ t t e  ( s e  p a g .  

3 8 8 ) .

8. B r ig a d e  faae r  
O rd re  t i l  a t  ry k k e  

frem.

D isp o s i t io n en  for 
8 B r ig ad es  A n 

vendelse .
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som Reserve ved Sammenstødet mellem Aabenraa Veien og 
Chausseen.

Netop som 20. Regiments 8. Kompagni, der var i Queuen af 
Kolonnen, var ved at afmarchere, indfandt Brigadekommandøren, Oberst 
S c h a r f f e n b e r g ,  sig. Denne, der efter Ordre opholdt sig i Brohoved et, 
erholdt omtrent Kl. IOV2 Underretning fra den i Stillingen komman
derende Divisionskommandør om , at Fjenden var i Fremrykning. 
Obersten afsendte strax sin ene Adjutant, Sekondlieutenant I r m i n g e r ,  
med Ordre til Afdelingerne om uopholdeligt at indtage den befalede Stil
ling, og begav sig selv til Brigadens Bivouakplads. Yedhans Ankomst 
var Fjenden allerede i Frem rykning over Dybbøl Mølle; paa venstre Fløi 
var Fjenden ikke blot i Besiddelse af den tilbagetrukne Linie, men 
hans Skytter vare endog avancerede udover denne.

I Brohovedet, hvor 2. Brigade opholdt sig, og hvor de fjendt
lige Granater fra Kl. 10 faldt i overordentlig Mængde, var, som 
tidligere omtalt, Geværilden ikke bleven hørt. Da Major S c h a u  om
trent Kl. 1030 overbragte General du  P l a t  Melding om Angrebet, lod 
Generalen strax 2. Brigade træde til Gevær og afsendte derpaa Kl. 
1036 — altsaa paa et Tidspunkt, da saavel Skandselinien paa venstre 
Fløi som den tilbagetrukne Linie alt var i Fjendens Hænder — føl
gende Melding til Armeens Overkommando i Ulkebøl:

„Der høres stærk Geværild i første Linie; Reservebrigaderne i 
Sundeved alarmeres og besætte Retranchementet.u

Faa Minuter efter, endnu inden 2. Brigade var bleven fuldt 
samlet, indtraf ikke alene Flygtninge af 2. og 22. Regiment, der 
berettede, at Skandserne paa venstre Fløi vare tagne, men ogsaa 
af Artilleribesætningen paa venstre Fløi af den tilbagetrukne Linie 
og blandt disse en Befalingsmand, der berettede, at Fjenden alt 
var trængt ind i denne. Fra de Kommanderende i forreste Linie 
fik Generalen ingen Melding og var, da hele det ved Staben 
værende Personale var tilfods *), ude af Stand til i rette Tid at skaffe 
sig Kjendskab til Situationen. Generalen var imidlertid ikke i Tvivl 
om dens alvorsfulde Karakter og beordrede ved en Adjutant 2. 
Brigade til — i Stedet for som i Dispositionen bestemt, at lade 2 
Batailloner rykke frem, 1 til Besættelse af den tilbagetrukne Linies 
nordre Del, 1 som Reserve ved Aabenraa Yeiens Sammenstød med 
Chausseen, — at besætte Brohovedet med hele sin disponible Styrke.

*) U n d e r  S t i l l in g e n s  h e f t ig e  B e s k y d n in g  h a v d e  d e t e f te r h a a n d e n  v iis t  s ig  u g jø r lig t  a t  

fæ r d e s  t i lh e s t  i S t i l l in g e n .

5 2

B e sæ tn in g e n  i 
B ro h o v e d e t  a l a r 
meres.  O v e rk o m 
m an d o en  u n d e r  
r e t te s  om A n 

grebet .
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Efter denne Ordre at dømme har det alt paa dette Tidspunkt 
staaet General du P l a t  klart, at Forsvaret af Dybbølstillingen ikke 
lod sig gjennemføre efter den givne Disposition. En nøiere Rede- 
gjørelse for Generalens Opfattelse af Situationen og for Rækkefølgen 
af de af ham efterhaanden trufne Anordninger lader sig ikke give, 
da saavel Generalen som hans Stabschef faldt paa denne Dag. 
Saa meget kan dog sikkert siges, at den til 2. Brigade givne Ordre om 
ikke at rykke frem til Besættelse af den tilbagetrukne Linies nordre 
Del med Nødvendighed maatte medføre, at 8. Brigade ikke rykkede 
frem til Besættelse af sammes søndre Del. Nogen Ordre herom til sidst
nævnte Brigade afsendtes dog ikke paa dette Tidspunkt, hvorimod 
Generalen, ledsaget af de tilstedeværende Officerer af Divisionsstaben, 
ad den gamle Landevei begav sig op mod Chausseen.

Underveis mødte Generalen forsprængt Mandskab af Artilleri og 
Infanteri og, støttet til deres Udsagn, afsendtes efterhaanden følgende 
Telegrammer til Hovedkvarteret i Ulkebøl (Klokkeslet ikke an
givet) :

„Skandserne IY og Y ere tagne. Yore Afdelinger re tire re t
„YI er tagen. Yenstre Fløi er opgiven.“
Det af Generalen først afsendte Telegram (se forrige Side) er mod

taget i Ulkebøl Kl. 1060 ; de to sidstanførte Telegrammer henholdsvis 
Kl. 1047 og Kl. I l 1; det første Telegram er altsaa, uvist af hvilken 
Grund, modtaget i Ulkebøl senere end det andet. Det skal i Forbi- 
gaaende bemærkes, at Hovedkvarteret allerede var blevet alarmeret 
ved den voldsomme Geværild, der hørtes fra forreste L in ie , og 
at den kommanderende General med Stab, efter Kl. 10r’4 at have af
sendt telegrafisk Ordre til alle Afdelinger i Kantonnement paa Als 
om ufortøvet at rykke frem efter den tidligere givne Disposition, be
gav sig mod Sønderborg.

Da General du  P l a t  henimod Kl. 103/4 naaede Barakkepladsen, var 
8. Brigades 3 Batailloner allerede i Fremrykning, 9. Reg.’s I., som det 
synes, endnu i Færd med at samle sig for efter Ordre at danne Reserve 
ved Sammenstødet mellem Aabenraa Veien og Chausseen. Om Ge
neralen strax ved sin Ankomst til Bivouakpladsen har søgt at standse 
8. Brigades Regimenter for at beordre dem tilbage til Brohovederne 
eller først i nogen Tid har iagttaget Begivenhedernes Udvikling, kan 
ikke oplyses. Bestemt vides det kun, at 9. Reg.’s I. ad Chausseen 
har begyndt en tilbagegaaende Bevægelse, om hvilken Brigaden i 
sin Rapport udtaler, at den „efter Sigende“ skyldtes en fra Divi

G enera l  du  P l a t  
b eg iver  sig ud  i 

1. L in ie .



411

sionen direkte modtagen Ordre om at gaa tilbage til Brohovederne. 
Fremdeles vides det, at Kommandøren for 8. Brigade ved en Menig 
af 20. Regiment har erholdt Meddelelse fra Divisionens Stabschef om, 
at Regimentet direkte fra Divisionen havde faaet Ordre til at gaa 
tilbage til Brohovederne.

Formodningen taler derfor for, at General du  P l a t  strax ved sin 
Ankomst til Barakkepladsen i Overensstemmelse med den til 2. Brigade 
givne Ordre har søgt at standse 8. Brigades Frem rykning for, som 
det synes, at faae ogsaa denne Brigade tilbage til Brohovederne. En 
Ordonnants er bleven afsendt til det fjernere 20. Regiment, og Gene
ralen har personlig søgt at standse 9. Regiment. Det Haabløse i 
disse Bestræbelser har dog snart staaet ham klart, og i Virkeligheden 
ere Generalens Ordrer herom i det Væsentlige bievne uden Indflydelse 
paa Begivenhedernes Gang*).

For en roligere Betragtning maatte det formentlig stille sig saa- 
ledes, at om end Skandserne paa venstre Fløi med den tilbagetrukne 
Linie vare faldne i Fjendens Hænder, talte Sandsynligheden for, at 
høire Fløis Tropper endnu holdt den dem anviste Stilling, og at 8. 
Brigades Opgave derfor snarest maatte blive den, i en Stilling å cheval 
paa Chausseen omtrent i Nærheden af Barakkepladsen ved Aabenraa 
Veien at sørge for, at sidstnævnte Fløis Tilbagetogslinie ikke pris
gaves. Kun hvis Begivenhederne havde udviklet sig saa hurtigt, at 
vore Tropper over h e l e  L i n i e n  vare i Tilbagetog, kunde det være 
rigtigt at beordre 8. Brigade tilbage til Brohovedet for i en Op
tagelsesstilling paa dette Sted i Forening med 2. Brigade at sætte en 
Bom for Fjendens videre Fremtrængen og forhindre, at Tilbagetoget 
over Broerne udartede til Deroute. Generalens Forsøg paa at dirigere 
8. Brigade tilbage til Brohovedet synes at tyde paa, at hans Op
fattelse af Situationen er gaaet i sidstnævnte Retning. løvrigt er den 
Mulighed ikke udelukket, at Generalen i det Øieblik, han har kaldt

*) V e d  2 0 . R e g im e n t , d e r  s p r e d t  o v e r  en  la n g  L in ie  v a r  in d v ik le t  i  h e f t ig  N æ r 

k a m p , v a r  O rd ren  i h v e r t  F a ld  u u d fø r lig . V e d  9 . R e g im e n t  s y n e s  d e t ,  a t  G e n e 

r a le n s  O rd re til a t  g a a  t i lb a g e  t i l  B r o h o v e d e r n e  ( e f t e r  F o r ly d e n d e  h a r  e t  e n k e l t  

a f  R e g im e n te ts  K o m p a g n ie r  (6 .)  to  G a n g e  a f  D iv is io n s g e n e r a le n  p e r s o n l ig  fa a e t  

O rd re t i l  a t  g a a  t i lb a g e  t i l  B r o h o v e d e r n e )  r y g t e v is  h a r  b r e d t  s ig  i  R e g im e n te t  

o g  h a r  fo r a n le d ig e t  9 . R e g .’s  I. t i l  a t  t i l t r æ d e  e n  T ilb a g e m a r c h e , d e r  d o g  er  

b le v e n  s ta n d s e t  a f  B r ig a d e n . M e r e  tv iv ls o m t  er  d e t , om  d en  h a r  fo r a n le d ig e t  

d en  k o r te  S ta n d sn in g  v ed  9. R e g .’s I I . ,  d e r , s o m  s e n e r e  v il  b liv e  v iis t ,  fa n d t  S te d  

s tr a x  e f te r  d e n n e  B a ta i l lo n s  F r e m r y k n in g .
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8. B r ig ad es  
F re m ry k n in g .

20. B eg im en t .

8. Brigade tilbage, har været saa optaget af det storslaaede Drama, der 
udfoldede sig for ham, at han kun har truffet Anordninger med Situa
tionen i Fronten for Øie uden i Øieblikket at tænke paa høire Fløi. I alt 
Fald vides det, at Generalen, da han omtrent Kl. 11 oplystes om, at 
høire Fløis Tropper endnu hævdede deres Stilling, strax afsendte 
en af Divisionens Adjutanter, Premierlieutenant H e d e m a n n ,  til 
høire Fløi med Ordre til 3. Brigade om uopholdeligt at iværksætte 
R e tra iten ; for Sikkerheds Skyld afsendtes Divisionens Ordonnants- 
officer, Sekondlieutenant H a r b o e ,  ad en anden Yei med samme Ordre.

8. Brigades Frem rykning *) foregik, som tidligere berettet, med det 
Formaal for Øie at besætte den tilbagetrukne Linies søndre Del. 20. 
Regiments Batailloner gik frem mod den dem anviste Strækning. Da 
Regimentet var ukjendt med Terrainet paa venstre Fløi, var en Or- 
donnantsofficer fra Divisionen medgivet Regimentet**). Ved 20. Reg.’s
1. havde 2. Kompagni Teten og rykkede mod Lynette c; de øvrige 
Kompagnier af denne Bataillon fulgte bagud tilvenstre, først 5. og der
efter 6. i den Hensigt at opmarchere ved Siden af og tilvenstre for
2. Kompagni, medens 1. Kompagni efter Ordre tog Retning paa 
Lynette b. Længere mod Øst rykkede 20.Reg.’s II. frem; 3. Kom
pagni havde Teten og tog foreløbig Retning mod Gaarden Sney, der
efter fulgte 4., 7. og8. Kompagni, echelonnerede bagud tilvenstre for hver
andre. Oberst S c h a r f f e n ’b e r g  med Stab fulgte Kompagnierne til 
Sney.

Kompagnierne vare ikke komne langt frem, før de bleve be
skudte af fjendtlige Tirailleurer og derfor udviklede sig til Fægtning.

2. Kompagni modtog de første fjendtlige Kugler allerede ved det 
i sydlig Retning V. for Sney løbende Hegn. I Terrainet fremad 
tilhøire bemærkedes Kommandøren for 1. Brigade, Oberst L as  son,  
der gav Reserverne Tegn til at skynde sig. Kompagniet ilede 
rask frem, naaede op i Høide med det Punkt, hvor Obersten var 
bleven set — og hvor han nu fandtes død — men fik her en Standsning, 
foraarsaget ved at forsprængt Mandskab af 1. Brigade, der troede sig 
omgaaet, beskød Kompagniet i høire Flanke. Dog førtes Kompagniet

*) D a  S t ø r s t e d e le n  a f  9 . o g  2 0 . R e g im e n ts  B e fa l in g s p e r s o n a le  fa ld t e l le r  s a a r e d e s ,  

fo r e l ig g e r  d e r  k u n  e t  h ø is t  u fu ld s tæ n d ig t  M a te r ia le  fo r  d e n  h is to r is k e  F r e m s t i l 

l i n g ,  h v o r fo r  D e t a i l le r  a n g a a e n d e  d is s e  R e g im e n te r s  K a m p  k u n  k u n n e  g iv e s  m ed  

s to r t  F o r b e h o ld .

* * ) D e r  b le v  fr a  B r ig a d e n s  S id e  d. 1 7 . E ftm . g jo r t  e t  F o r s ø g  p a a  i M a r k e n  a t  o p 

ly s e  R e g im e n t s -  o g  B a ta i l lo n s a d ju ta n te r  om  d e n  t i lb a g e tr u k n e  L in ie s  B e l ig g e n h e d ,  

m e n  F o r s ø g e t  b le v  o p g iv e t  p a a  G ru n d  a f  d e n  s tæ r k e  B e s k y d n in g  a f  S t illin g e n .
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kort efter c. 400 Alen længere frem; for Sikkerheds Skyld blev en 
Kompagnifane skaffet tilveie og af Regimentsadjutant, Sekondlieute- 
nant B a u m a n n ,  plantet bag Kjæden. Kompagniet blev kort efter 
beskudt i venstre Flanke fra den af brændte Gaard 0 . for b. Ba- 
taillonskommandøren, Major S c ha  c k, blev omtrent paa dette Tidspunkt 
saaret og bragt tilbage. Med Længsel imødesaas de øvrige Kompag
niers Indgriben for saa snart som muligt at faae Fjenden fordreven 
fra den ommeldte Gaard. Regimentsadjutanten lod i den Anledning 
gjentagende blæse: „Venstre Fløi fremad.u

Af det efterfølgende 5. Kompagni rykkede kun en mindre Del under 
Sekondlieutenant L o o f t  ind paa 2. Kompagnis venstre Fløi, medens 
den større Del udviklede sig imod de fjendtlige Skytter, der vare 
trængte frem henimod Sney, og saaledes kom til at deltage i Bataillon 
I I ’s Kamp; dette sidste blev ligeledes Tilfældet med 1. Kompagni.

6. Kompagni aabnede Ilden fra den lille Bakke og Hegnhjørnet 
c. 300 Alen V. for Sney for derved at understøtte 2. Kompagni 
og fortsatte denne Ild , indtil flere Kompagnier vare komne til 
Understøttelse. Hovedstyrken af 5. Kompagni, 1. og kort efter
3., 4. og 7. Kompagni naaede efterhaanden frem paa 6. Kompag
nis venstre Fløi og rettede i Forening et Angreb paa den af
brændte Gaard, som efter mange Offre toges og besattes. Allerede 
denne Fremrykning havde lysnet stærkt op i Kækkerne. De mange 
om den afbrændte Gaard 0 . for b samlede Kompagnier, der tildels 
vare blandede mellem hverandre paa et indskrænket Kum og udsatte 
for en voldsom Ild, gjorde en ordnende Haand paatrængende nødven
dig. Kegimentskommandøren, der var fulgt med 6. Kompagni, søgte 
derfor saavidt muligt at ordne Besættelsen af Gaarden og de tilstødende 
Hegn. 2. Kompagni, der var nordligst, forblev i sin Stilling N. for 
den afbrændte Gaard og i nogen Afstand fra denne med høire Fløi 
fremskudt til det S. V. for Hørlyk liggende lille Krat. 6. Kom
pagni stræbte med det ene Halvkompagni at faae Forbindelse med 2. 
Kompagni og besatte med det andet Halvkompagni Gaardens nord
ligste Del. Gaarden besattes desuden af 4. og en Deling af 7. Kom- 
pagni, medens 3. og noget af 7. Kompagni besatte et mod Syd førende 
Hegn. Endnu sydligere stode 1. og det meste af 5. Kompagni for
uden en Del af 7. Kompagni, som mod Syd søgte Forbindelse med 8. 
Kompagni, der var dirigeret mod Stranden.

Tabene blandt Befalingsmænd og Mandskab, der, som oven anført, 
allerede havde været store under Fremrykningen, bleve under den nu
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opstaaede Skydefægtning paa nært Hold mod en Modstander, der i vore 
Forskandsninger fandt et godt Anlæg for sit hurtigskydende Yaaben, 
overordentlig voldsomme.

Foruden, som før nævnt, Kommandøren for 20. Reg.’s I., Major 
S c h a c k ,  blev Regimentskommandøren, Oberstlieutenant S c h o l t e n ,  
dødeligt saaret, netop som han ved den afbrændte Gaard gav Ordre 
angaaende Opstillingen. Kommandøren for 20. Reg.’s II., Major S p e r 
l i ng ,  der rimeligvis for at søge Regimentskommandøren havde begivet 
sig henimod 2. Kompagnis Stilling, blev her haardt saaret.

Kommandøren for 2. Kompagni, Kapitain S t o c k f l e t h ,  saaredes 
i Armen, men vedblev at føre Kommandoen, indtil han, da han 
ilede mod høire Fløi, der syntes ham truet, dødeligt saaredes. Se- 
kondlieutenant B r ø n n u m ,  Officersaspirant P r i o r  og Kommandant
sergent B u g g e ,  Alle af 2. Kompagni, bleve ligeledes dødeligt saarede. 
Her saaredes ogsaa Sekondlieutenant L o o f t  af 5. Kompagni.

Kommandøren for 3. Kompagni, Pyemierlieutenant F. W. W. 
P e t e r s e n ,  saaredes allerede under Fremrykningen kun c. 600 Alen
S. Y. for Sney; ligeledes saaredes Kommandørerne for 5. og 7. Kom
pagni, Premierlieutenanterne S t e i n m a n n  og R. R a s m u s s e n ,  sidst
nævnte dødeligt. Af Regimentets øvrige Befalingsmænd saaredes Se- 
kondlieutenanterne W. E. L e m v i g  h,  G u l l i c h  og N e e r g a a r d  samt 
svensk Sekondlieutenant R o o s ,  de to sidstnævnte dødeligt, Officers
aspiranterne C. H a  g e , F. F. L a r s e n  og O. P e t e r s e n ,  de to 
førstnævnte dødeligt, Kommandersergenterne D a n i e l ,  L u x h ø i  og 
K i r s c h n e r ,  de to førstnævnte dødeligt; desuden faldt eller saaredes 
mange andre Underofficerer og en betydelig Del af Mandskabet.

Samtidigt med, at den afbrændte Gaard blev taget, saas Vore 
i rask Frem rykning mod Dybbøl Mølle, og Rolf Krake sendte 
Granater langs den tilbagetrukne Linie. Men ethvert Haab om at 
kunne kaste Fjenden tilbage svandt ved, at den langvarige Skyde
fægtning paa knap 250 Alens Afstand bragte Regimentet til at for
bløde. Der blev vel fra den afbrændte Gaard gjort et Forsøg paa at 
trænge frem til Lynette b, og det lykkedes at erobre enkelte Traverser, 
men i Hovedsagen kunde Fremrykningen ikke føres ud over Gaarden. 
Paa yderste venstre Fløi gjorde 8. Kompagni gjentagne Forsøg paa at 
naae frem til Lynette a, og særlig naaede Delingen under Sekondlieute
nant K n u b  et Stykke frem langs Strandskrænten; men Kompagniet 
led følelige Tab. Delingsfører, Kommandersergent M ø r c k ,  Sergent
O. S el s t ed  og flere Underkorporaler og Menige saaredes.
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Samtidigt med 20. Regiment var ogsaa 9. Reg.’s II. rykket frem. 
Endnu inden Bataillonen fuldt havde samlet sig, naaede Geværkugler 
ind paa dens Samlingsplads og saarede Flere. 8., 4. og 3. Kom
pagni, der først naaede at komme ud paa Chausseen, rykkede i Løb 
og formerede i Sektionskolonner frem ad denne, uden at give sig 
Tid til at afvente 7. Kompagni, som havde bivouakeret i større Af
stand fra Chausseen og derfor var blevet noget tilbage. Bataillonen skulde 
ifølge Dispositionen (se pag. 408) besætte den tilbagetrukne Linie N 
for Lynette c indtil 200 Alen N. for Chausseen og altsaa med sin 
Hovedstyrke rykke frem S. for Chausseen. Udviklingen foregik 
imidlertid, uoplyst af hvilken Grund, i Terrainet N. for Chausseen; 7. 
Kompagni fulgte som Reserve bag Bataillonens høire Fløi. Da de 3 
førstnævnte Kompagnier vare naaede frem omtrent til det Punkt, hvor 
Aabenraa Yeien og Flensborg Chausseen støde sammen, blev der (uvist 
af hvilken Grund) gjort en kort Standsning. Paa Regimentschefens 
Ordre begyndte Bevægelsen paany; men den fjendtlige Ild var imid
lertid bleven saa stærk, at en fortsat Frem rykning i Kolonne var 
umulig, hvorfor Bata ilionschefen gav Ordre til Udvikling i Kjæde. 
De tre Kompagnier udviklede sig da N. for Chausseen i en saa 
tæt Skyttelinie, at det Hele omtrent var en sluttet Linie. Ogsaa 7. 
Kompagni udvikledes og sendtes frem for at støtte Bataillonens høire 
Fløi, der blev mest beskudt. Ved et med stor Resoluthed foretaget 
Fremløb blev vel Fjenden drevet noget tilbage; men Ilden fra Høi- 
derne ved Dybbøl Mølle og Terrainet N. herfor blev snart saa vold
som og ødelæggende, at der maatte standses.

Medens dette Angreb udførtes, havde 9. Reg.’s I. efter Divisionens 
Ordre paabegyndt den tidligere omtalte tilbagegaaende Bevægelse, der 
standsedes af Brigaden. Bataillonen gjorde strax omkring og kastedes 
ud S. for Chausseen, 1. og 2. Kompagni i første Linie, 5. og 6. Kom
pagni som Reserve umiddelbart ved Chausseen; Bataillonen naaede op 
i Høide med 9. Reg.’s II., og hele Regimentet rykkede derefter samlet 
frem, tilsidst omtrent dannende en eneste Linie uden Reserve, hvor 
Kompagnierne mere og mere blandedes ind mellem hverandre under 
Forsøgene paa at nærme sig Maalet, den tilbagetrukne Linie, om hvis 
nøiagtige Beliggenhed Ingen i Regimentet imidlertid vidste Besked.

Ved Angrebet, der foretoges med stor Bravour, lykkedes det at 
kaste Fjenden noget tilbage; N. for Chausseen naaede endog mindre 
Dele af Kompagnierne frem til Retranchementet, men uden at det 
dog lykkedes dem at sætte sig fast der paa Grund af den morderiske

L R eg im en t.
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Ild i Front og høire Flanke. S. lor Chausseen rykkede 1. og 2. Kom
pagni under Premierlieutenant R ed  s t e d  og Kapitain K n a u e r  frem 
til Storm mod Ruinerne af Dybbøl Mølle. Det lykkedes ved et 
dristigt og voldsomt Angreb at trænge op til Bygningen, hvor det 
kom til Haandgemæng. Premierlieutenant R e d s t e d  blev haardt 
saaret under Forsøget paa at bane sig Yei gjennem et Yindue, og 
Kapitain K n a u e r  saaredes dødeligt. Fjenden var imidlertid for 
stærk, og berøvede deres Kommandører maatte Resterne af de stor
mende Kompagnier under den heftigste Beskydning trække sig noget til 
bage; dog holdtes endnu en kort Tid en i Nærheden af den tilbagetrukne 
Linie og Dybbøl Mølle indtagen Stilling.

Regimentet havde ved denne Fremrykning lidt overordentlige Tab. 
Regimentschefen, Oberstlieutenant T e r s l i n g ,  var saaret,Kommandøren 
for 9. Reg.’s I., Kapitain Grev A h l e f e l d t  L a  ur v i g ,  falden, og alle 
Kompagnier havde mistet deres Chefer. Foruden, som nævnt, Kapitain 
K n a u e r  og Premierlieutenant R e d  s t e d  saaredes Kapitain H. J. W. 
H a n s e n ,  Premierlieutenanterne G r a m ,  P. L. C. F. H a n s e n ,  R o s e n  
og E. F. M. S c h m i d t *) dødeligt, og Premierlieutenant V o i g t, der strax 
under Fremrykningen blev saaret, men vedblev at føre Kompagni, 
blev saaret for anden Gang og maatte afgive Kommandoen. Flere 
Officerer saaredes allerede, da Fremrykningen tiltraadtes. Yed 3. Kom
pagni faldt saaledes Sekondlieutenant L i n d h a r d  allerede ved Aaben
raa Yei, og da Kompagniet derfra under Hurra satte sig i Bevægelse 
med Kompagnikommandøren, Premierlieutenant P. L. C. F. H a n s e n  
i Spidsen, blev ogsaa han, som ovenanført, dødeligt saaret. End
videre faldt Sekondlieutenant S a a n d e ; Lieutenanterne A. F. S c h u 1 tz 
og W e s t e r m a n n  saaredes, den første dødeligt, og desuden saaredes 
og faldt en stor Mængde Underofficerer, Underkorporaler og Menige. 
A f Officersaspiranter faldt F r i s e n e t t t e  og saaredes R i s t  og A. P.
J.  L a r s e n ;  blandt Underofficererne saaredes dødeligt Kommander- 
sergent H i n g e .  De tilovers værende Befalingsmænd og blandt 
disse Regimentsadjudanten, Sekondlieutenant B e r g ,  vare virksomme 
for at skaffe Orden tilveie.

General du P l a t ,  der med sin Stabschef overværede 8. Brigades 
Fremrykning, synes ikke at have været utilfreds med det vundne 
Resultat. Over hele Linien vedligeholdtes omtrent Kl. IIV 2 en 
staaende Skydefægtning, og Generalen udtalte til sine Omgivelser, at 
vi havde „drevet Fjenden noget tilbage, og nu holdt vi hamu. Men

*) S e k o n d l ie u t e n a n t  S c h m i d t  t i l la g d e s  P r e m ie r l ie u te n a n ts  K a r a k te r  k o r t  e f te r  K a m p e n .
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Brigadens Stilling var vanskelig. Paa en Front af mere end 2000 
Alen, nemlig spredt over det Terrain, der skulde have været besat 
saavel af 8. som af 2. Brigade, dannede de stærkt lysnede Rækker 
en tynd Linie uden Reserver, idet de faa Reservekompagnier efter- 
haanden vare indrykkede i første Linie.

E t Modstød af friske, fjendtlige Kræfter maatte nødvendig kulbutere 
Brigaden.

Den Modstander, 8. Brigade hidtil havde havt overfor sig, bestod 
af Dele af de 6 Stormkolonner, der, som tidligere viist, efter at have 
sat sig fast i Skandserne og det tilstødende Terrain havde bemægtiget 
sig den tilbagetrukne Linie og tildels vare avancerede ud over denne. 
Men i Tiden 1P/4—I P /2  grebe paa fjendtlig Side efterhaanden betyde
lige, hidtil tilbageholdte Troppemasser afgjørenae ind i Kampen.

Kl. 1020, altsaa umiddelbart efter Skandserne I —YI’s Fald, havde 
General M a n n s t e i n  beordret Brigaden C a n s t e i n ,  der ved Stormens 
Begyndelse var rykket frem til 3. Parallel, til at bemægtige sig den til
bagetrukne Linie og iøvrigt fuldstændiggjøre Seiren.

Brigaden inddeltes i en høire Fløikolonne under Oberstlieutenant 
v. H a r t m a n n  (9 Kompagnier) og en venstre Fløikolonne under 
Oberst Baron v. P u t t k a m m e r  (3 Halvbatailloner, af hvilke en var 
tildelt nogle Jægerkompagnier). Førstnævnte Kolonne rykkede frem 
mellem Skandserne 1, II  og III i Retning af den afbrændte Gaard 
0. for b ; sidstnævnte, ved hvilken Brigadekommandøren befandt sig, 
rykkede til Skandse IY, hvor den gjorde et kort Holdt for at give 
høire Kolonne Tid til at komme frem. Under Fremrykningen be
skødes Kolonnerne af Rolf Krake.

Af venstre Kolonne, der noget efter gjenoptog Fremrykningen, 
førtes to Halvbatailloner mod Dybbøl Mølle og indvikledes hurtigt i 
den her stedfindende Kamp. Den tredie Halvbataillon tilligemed Dele 
af 2. Stormkolonne førtes omtrent Kl. IIV 2 over Lynette d mod S. 0., 
eftersom man fra det høitliggende Terrain saae Kampen ved den af
brændte Gaard og skjønnede det ønskeligt ved et Stød i Retning mod 
Sney at fremkalde et Omslag. Stødet, der bragtes til Udførelse endnu 
inden høire Fløikolonne var naaet frem til Indgribning, traf os paa 
det svageste Punkt af vor Fægtningslinie, nemlig i Rummet mellem
9. og 20. Regiment og blev et Gjennembrud af vor Linie, der, truet 
med at oprulles, hurtigt maatte tiltræde Tilbagetoget.

Resterne af 20. Regiment vare ude af Stand til at yde Modstand 
af Betydning; Mandskabet var sammenblandet og berøvet sine fleste 
Førere. I Hovedsagen trak Resterne af 20. Reg.’s I. sig over Sney,

53

N ye f jen d tl ig e  
A fd e l in g e r  g r ib e  

ind i K am pen .

8. B r ig a d e  g aa r  
t i lbage .
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Resterne af 20. Reg.’s II. sig i det aabne Terrain mellem Sney og 
Stranden op mod det søndre Brohoved. Først i Egnen N. 0 . for 
Sney bragtes en kort Standsning tilveie. Premierlieutenant F. N. 
P i n g e l  og Regimentsadjntant, Sekondlieutenant B a u m a n n ,  samlede 
endel Mandskab nogle faa hundrede Alen S. V. for det søndre 
Brohoved i en Stilling foran det derværende Teglværk og langs 
Slugtens R an d ; herfra vedligeholdtes en svag Skydning mod den for
følgende Modstander indtil A lt, hvad der var samlet, omtrent Kl. 12 
blev trukket over paa Als. Under Tilbagegangen saaredes Sekond
lieutenant B o r g e n  samt mange af Mandskabet. Endnu ved Over
gangen over Broerne blev Premierlieutenant P i n g  el  saaret, og paa 
Als Siden saaredes Overspillemand B e h r e n s  dødeligt.

Samtidigt maatte ogsaa 9. Regiment trække sig tilbage. 9. Reg.’s I. 
gik S. for Chausseen tilbage i Høide med Barakkeleiren, og denne 
Bevægelse rev 9. Reg.’s II. N. for Chausseen med sig. Fjenden fulgte 
ufortøvet efter. 9. Reg.’s II. blev saa hidsigt forfulgt af Fjenden, at en 
Del af dens Styrke skiltes fra den øvrige Del af Regim entet; 3. Kom
pagni adsplittedes ved, at Mandskab af andre Kompagnier og andre 
Regimenter blandede sig ind i det, deis ogsaa paa Grund af den For
virring, der fremkaldtes ved at Kompaguiet overfløiedes i venstre 
Flanke. En Del af 7. Kompagni blev taget tilfange derved, at Fjenden 
kom i Ryggen paa d e t ; Resten af Kompagniet trak sig i nordøstlig 
Retning gjennem en af 3. Reg.’s I. indtagen Optagelsesstilling (hvorom 
senere) ned mod Als Sund, hvorfra Tilbagegangen fortsattes langs 
Sundet. 4. og 8. Kompagni trak sig i Forbindelse med Levningerne 
af 9. Reg.’s I. tilbage mod Barakkeleiren, foran hvilken Kampen atter 
en kort Tid blev staaende.

Da Strømmen af de tilbagevigende Tropper naaede henimod Ba- 
rakkepladsen, stod General du  P l a t  med sin Stabschef paa Chausseen 
ved Yeisammenstødet.

Souschefen ved Overkommandoen, Major R o s e n ,  der v a rile tu d  
ad Chausseen og her havde naaet Generalen, beordrede en Deling af 1. 
Kompagni, der var det nærmeste Kompagni S. for Chausseen, og hvis 
Rester førtes af Sekondlieutenant D i n e  s en, til at tage Stilling tæt 
foran Barakkerne langs et Gjærde.

Generalen, der havde givet Ordre t i l , at ingen Tropper fra 
Als maatte trækkes over i Sundeved, rettede vedvarende sine Be
stræbelser paa at forlænge Modstanden, indtil høire Fløi var naaet tilbage, 
hvorom, som tidligere oplyst, Ordre var udgaaet omtrent Kl. 11, og 
stræbte i det Hele at sørge for, at Tilbagetoget foregik med Orden og
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under Fægtning. Fjenden rettede imidlertid paa dette Tidspunkt 
udelukkende sine Bestræbelser paa at omgaa vor venstre F lanke; 
Stillingen V. for Barakkerne maatte derfor opgives, og Tilbagegangen 
fortsættes ad Chausseen. Paa dette Stadium af Kampen er sandsyn
ligvis efterfølgende Melding til Overkommandoen bleven afsendt 

(afgaaet pr. Ordonnants, Klokkeslet ikke angivet): 
„Skandserne ere tagne. Tropperne i Tilbagegang.

du P lat.u
I kort Afstand fra Barakkerne blev Generalen, der rolig bevægede 

sig henad Chausseen, og som tilligemed de ham omgivende Officerer 
gjorde sit Yderste for at hindre, at Tilbagetoget udartede til Flugt, 
dødeligt saaret, og faa Øieblikke efter ramte samme Skjæbne 
Majorerne R o s e n  og S c h a u .  Der blev gjort Forsøg paa at faae 
Generalen bragt tilbage, men dette var umuligt*). Resterne af 9. 
Regiment, førte af de tilbageværende Delingsførere og forfulgte af Dele 
af den venste Fløikolonne af C a n s t e i n s  Brigade, trak sig ind i Bro
hovedet og førtes derfra til Als.

2. B r i g a d e  (Oberst H. K a u f f m a n n )  havde i Mellemtiden for-2 
delt sine bag Brohovederne tilstedeværende Afdelinger paa følgende 
Maade: 18. Reg.’s I. besatte Forbindelseslinien mellem de to Bro
hoveder, 18. Reg.’s II. det nordre Brohoved; 3. Reg.’s I. stod, som 
tidligere omtalt, i Optagelsesstilling for 3. Brigade; af 3. Reg.’s II. 
besatte 2 Kompagnier (4. og 8.) det søndre Brohoved med tilstødende 
Palissadering og Barrierer. I  Overensstemmelse med en detailleret 
Disposition for Forsvaret af Brohovederne, som Kommandanten i 
disse, Oberstlieutenant D r e y e r  af Ingenieurkorpset, meddelte B ri
gaden, bleve de to resterende Kompagnier af 3. Reg.’s II. (3. og 7.) 
beordrede til at besætte Løbegravene, som forbandt det nordre Bro
hoveds høire Face med Stranden, og som tjente til at lette de til 
Brohovedet retirerende Tropper Passagen gjennem Barrieren i Palis- 
saderingen paa Chausseen. Endelig blev Brokompagniet under Inge- 
nieurkapitain H e d e m a n n  beordret til at indtage sin Plads til Af
brydning af Broerne samt til Lukning af Barriereporte o. s. v.

*) Generalens Lig blev optaget af Fjenden, med Veneration lagt i Kiste og hædret 
af Feltmarskal W rang  el med en Laurbærkrands. Det passerede d. 20. om 
Aftenen vore Rækker paa Als.

G en e ra l  d u  P la t ,  
M a jo re rn e  Ilosen  
og S c h a u  saares  

d ø d e l ig t

B r ig a d e  b e s æ t te r  
B ro h o v e d e rn e .
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K olf  K ra k e s  D e l
tagelse  i Kami)eii.

Samtidigt med Besætningens Indrykning begav Brigadekomman
døren sig ind i det nordre Brohoved for fra dettes Saillant at iagttage 
Terrainet. Klokken var da henimod 11; i det foranliggende Terrain 
saas endnu kun Grupper af vore egne Afdelinger; kort efter saas 8. 
Brigade foretage sit Angreb. Brigaden erkyndigede sig hos den i 
Skandsen kommanderende Artilleriofficer, Sekondlieutenant C a s t e  n- 
s c h i o l d ,  om Skytsets Betjeningsmandskab, og da der ikke fandtes 
mere Mandskab end til omtrent to af Brohovedets 4 Piecer, meldte 
paa Brigadekommandørens Opfordring Premierlieutenant B r e t t o n  af
18. Regiment, Sekondlieutenant B e n e d i c t s e n ,  Ordonnantsofficer ved 
Brigaden, svensk Premierlieutenant L i n d b e r g s a m t  Mandskab af 18. 
Regiment sig som Frivillige til Skytsets Betjening.

Da man kort efter saae det preussiske Flag vaie paa vore 
Skandser og bemærkede fjendtlige Troppemassers Fremrykning gjen- 
nem Skandselinien, samt endelig ved Hjælp af Krudtrøgen tydeligt 
kunde skjelne de to kæmpende Linier, aabnedes Artilleriilden fra Bro
hovedets Piecer *); Pandserbatteriet Rolf Krake og Kirkebatteriet paa 
Als forenede deres Ild hermed. Denne Artilleriild havde til Maal at 
standse Fjendens Frem rykning mod Brohovedet paa en Tid, da dette 
var af største Vigtighed, for nemlig at give vore forsprængte Afdelinger 
paa venstre Fløi og Afdelingerne paa høire Fløi Ledighed til at trække 
sig tilbage til Brohovederne.

P a n d s e r b a t t e r i e t  R o l f  K r a k e  havde Kl. IO /2 Formiddag 
bemærket, at vore Tropper i usædvanlig store Masser trak op mod 
Skandselinien, og endskjøndt det for Batteriet bestemte Averterings
signal om fjendtligt Angreb ikke blev afgivet, gjorde Batteriet strax 
klart Skib og lettede. Batteriet observerede fjendtlige Faner paa 
Skandserne I —IV, men hørte ingen Skydning fra disse. Det stod 
strax ind under Sundeved og blev ved sin Fremkomst beskudt fra 
Broagerbatterierne samt Batterierne Nr. 28 og 31 med riflede 12 Pd.’s 
og 24 Pd.’s Kanoner. En 24 Pd.’s Granat, der trængte gjennem 
Dækket og sprang i Formessen, dræbte Lieutenant J e s p e r s e n  og 
saarede 9 Mand; i forreste Taarn blev enK anoneer haardt saaret ved 
en Granatstump. Batteriet lod sig dog ikke ved denne Ild afholde fra 
at beskyde de fjendtlige Troppemasser med Granater. Da Røgen 
bar ind over Land og var meget tæt, turde det ikke altid skyde 
af F ryg t for at træffe vore egne Tropper, men fulgte med yderste

*) Ved Skydningen skete det Uheld, at Stoppetovet til en 84 Pd.’s G. K. sprang, 
og at Kanonen som Følge heraf rullede ned ad Skrænten.
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Opmærksomlied begge Partiers Bevægelser. Ialt gjordes - 95 Skud. 
Batteriet søgte saavidt muligt at undgaa Beskydningen fra Batte
rierne i Fronten ved at holde ind under venstre Fløi af vor L in ie ; 
men dette lykkedes ikke altid, tildels paa Grund af de i Farvandet 
udlagte Fiskenet. — Kl. henved 12 vare vore Tropper trængte ned 
til Brohovederne, og da der ikke observeredes større, samlede Masser 
af fjendtlige Tropper, stod Batteriet udenfor Skudvidde og holdt det 
gaaende, indtil Sundeved helt var rømmet af vore Tropper, hvorefter 
det Kl. 4 Eftermiddag atter gik til Ankers.

Paa fjendtlig Side føiede snart Feltartilleriets Ild sig til Belei- 
ringsartilleriets, der vedblev at spille mod det af os besatte Terrain. 
Ordre herom gaves samtidigt med, at Brigaden C a n s t e i n  fik Be
faling til Fremrykning. Af det ved GI. Frydendal staaende 4 Pd.’s 
Gardebatteri rykkede Kl. HPA to Delinger, stærkt beskudte fra 
Skandse V III, frem ad Chausseen, men standsedes ved Gjennem- 
skæringen N. for IV. Den ene Deling rykkede derfor op i den 
mellem III og IV værende Løbegrav og aabnede herfra Ilden mod 
Rolf Krake; den anden protsede af ved Veien N. for IV for at del
tage i Beskydningen af Skandse VIII, men hindredes heri ved en 
feilagtig Melding om, at Skandsen netop skulde stormes, hvilket dog først 
skete paa et senere Tidspunkt Noget senere erholdt ogsaa det lige
ledes ved GI. Frydendal staaende 3. 6 Pd.’s Batteri af Artilleribrigade 
Nr. 3 Befaling til Fremrykning og tog Opstilling c. 150 Alen N. 
for Dybbøl Mølle. Det andet halve Gardebatteri rykkede samme
steds hen og protsede af c. 400 Alen længere mod Nord. I Tiden 
henimod Kl. 12 aabnede disse Batterier deres Ild mod Brohovedet. 
Kort efter kjørte ogsaa det 2. 6 Pd.’s Batteri af Artilleribrigade Nr. 3 
op tæt N. for det 3. 6 P d .’s, og 3. 12 Pd.’s Batteri af samme Brigade 
S. for det halve Garde batteri.

Under Kampen i Terrainet mellem Skandserne og Brohovedet 
indtraf Stabschefen ved Overkommandoen og kort efter Kommandøren 
for 1. Division, Generalmajor S t e i n m a n n ,  i det nordre Brohoved. 
Sidstnævnte skulde ifølge Dispositionen i Tilfælde af Angreb have 
Kommandoen over høire Fløi, Generalmajor d u  P l a t  over venstre 
Fløi. Den kommanderende General, der endnu var upasselig, begav 
sig til et Punkt N. for Sønderborg, hvorfra Kampen kunde overses. 
Der blev givet de nødvendige Befalinger til at paaskynde høire Fløis 
Tilbagegang til Als samt til at modsætte sig en fjendtlig Overgang 
til Als.

Det f jen d t l ig e  
F e l t a r t i l l e r i s  
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Høire Fløis (3. Brigades) Tilbagegang.
Da den midlertidige Chef for 17. Regiment, Kapitain L u n d ,  be

mærkede 8. Brigades Frem rykning mod Partiet om Dybbøl Mølle, lod han
1. og 7. Kompagni (sammenholdpag. 407) støtte denne ved en fremrykkende 
Bevægelse. Under Hurraraab trængte Mandskabet frem til det nærmeste 
Hegn bag Løbegraven mellem VII og V III. I denne Stilling dannede 
de nævnte Kompagnier venstre Fløi af 3. Brigade, hvis høire Fløi 
sluttede sig til Als Sund, og som vedvarende havde 16. Reg.’s 8. Kompagni 
fremskudt i Skyttegravene foran yderste høire Fløi. Bag Brigaden stod
3. Reg.’s I. (Major A r n t z )  i Optagelsesstilling. Da nemlig Majoren 
erholdt Ordre fra Divisionen til at dække 3. Brigades Retraite, lod 
han Bataillonen indtage en Fægtningsstilling med 5. Kompagni paa 
venstre Fløi ved den afbrændte Gaard bag VIII, 2. og 1. i nordlig 
Retning mod Stengaard og 6. Kompagni lidt tilbagetrukket med to 
Delinger paa hver Side af Aabenraa Veien; Bataillonen fik Ordre til 
at holde denne Stilling, indtil den foran staaende Brigades Afdelinger 
havde trukket sig igjennem.

Den tidligere omtalte Ordre til 3. Brigades Afdelinger om uop
holdeligt at tiltræde Tilbagetoget naaede 17. Regiment omtrent Kl. 
l l x/4 og lød paa, at Regimentet skulde gaa tilbage til Als og besætte 
Løbegravene N. for Sønderborg. Som Følge heraf opgav 17. Reg.’s 
I. sin Stilling og trak sig gjennem den netop nu udviklede 3. Reg.’s 
I. ned til Stranden og derfra ind i Brohovedet. Af 1. og 7. Kom
pagni kom dog kun Rester tilbage; 5. Kompagni var Besætning i den 
alt angrebne Skandse V III (en Deling i Løbegraven S. for samme) 
og kunde saaledes ikke deltage i Retraiten; 2. Kompagni, der fra sin 
Forpoststilling havde trukket sig tilbage til Løbegravene V I I I - I X ,  
trak sig tilbage tilligemed 17. Reg.’s II.

Chefen for 3. Brigade, Oberst W  ør is hø f f e r ,  var ved Efterret
ning om Angrebet strax ilet ud til høire Fløi. Obersten gav Kom
mandøren for 16. Regiment Forholdsregler for forskjellige muligvis 
indtrædende Tilfælde og begav sig derefter til sin Brigades venstre 
Fløi. Da Obersten var naaet til Skandse IX, vel omtrent Kl. 11V4 

Formiddag, overraskedes han ved 17. Regiments netop da paabegyndte 
Tilbagegang, som ikke forekom ham motiveret ved Fjendens Frem 
rykning. Obersten, der Intet vidste om, at denne Tilbagegang skete 
efter Divisionens Ordre, søgte ved Tilraab at standse Tropperne og 
sendte sine Adjutanter over imod dem. Disse kom dog snart tilbage 
med Meddelelse om Sagens Sammenhæng, ligesom ogsaa Divisionens
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Ordre til Brigaden om at rømme Skandserne og gaa tilbage til Als 
naaede samme.

Brigadekommandøren lod strax 16. Regiment tilgaa de nødven
dige Ordrer, hvorefter først 16. Reg.’s l., der stod sydligst, og derefter 
16. Reg.’s II. uopholdeligt tiltraadte Tilbagegangen.

Regimenternes Tilbagetog langs Stranden vil nedenfor blive 
skildret.

Netop som 17. Regiment tiltraadte Tilbagegangen, rykkede 
Fjenden frem til Angreb mod Dy bbølstillingens høire Fløi. Erobringen af 
denne Del af Stillingen blev omtrent Kl. 11 overdraget Brigaden 
R a v e n .  Brigaden var ved Angrebets Begyndelse rykket frem fra 
Bøtfelkobbel ad Chausseen til i Høide med 2. Parallel, hvor den 
havde taget Stilling i en Lavning N. for Veien. Den rykkede nu 
frem ad Chausseen, Regiment Nr. 18 forrest*), derefter Livregimentet. 
Førstnævnte Regiment fik det Hverv at tage Skandserne V II og VIII, 
men da det erfarede, at VII allerede var tagen, gjorde det Holdt i 
Nærheden af denne Skandse og gav sit 1. og 2. Kompagni Befaling til 
at angribe Skandse VIII.

Denne var ved 17. Regiments Tilbagegang bleven isoleret. 5. Kom
pagni (Sekondlieutenant G a l s t  er) af 17. Regiment udgjorde Infanteri- 
besætningen **). Skandsen raadede d. 18. Morgen over 8 brugelige 
Kanoner nemlig 4 24 Pd.’s K. K., 1 12 Pd.’s riflet K. (noget be
skadiget), 2 12 Pd.’s G. K. og 1 4 Pd.’s riflet K. Sekondlieutenant 
A. T i l i g e  var Kommandør over Skandsens Artilleri.

Som tidligere berettet, var Skandsen strax, efterat VI var tagen, 
bleven beskudt foruden af Batterierne i Fronten tillige fra denne 
Skandse af Kardæsk- og Geværild; da V II var tagen, aabnedes kort efter 
Geværild fra den. De to ovennævnte, fjendtlige Kompagnier forsøgte fra 
V il at storme Skandsen, men vege foreløbigt tilbage for Infanteriilden 
i Forbindelse med Ilden fra den 12 Pd.’s G. K., som beskød Terrainet 
bag Skandsen. Efter nogen Tids fortsat Beskydning lykkedes det 
Fjenden fra den Side af Skandsen, som vendte mod VI og VII, at 
nærme sig Graven og at bestige Brystværnet. De Kanoner, der 
kunde komme til Skud, betjentes til det sidste, og Skytset blev

*) Af Regiment Nr. 18 vare dog 3 Kompagnier paa Forpost foran XI og X, men 
sluttede sig, da disse Skandser faldt, til deres Regiment.

* * )  Den S. for Skandsen staaende Deling af 5. Kompagni var paa dette Tidspunkt 
bleven inddraget i Skandsen.
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derfor ikke fornaglet. Konstabel Nr. 293 af 4. Batteri, F r e d r i k s e n ,  
gjorde sig særlig bemærket ved Uforsagthed.

Infanteribesætningen samlede sig paa den mod Syd vendende 
Flanke og i Struben og fyrede til det sidste mod den over Graven 
og op ad Brystværnet fremstormende Fjende. Klokken c. I l 30 faldt 
Skandsen i Preussernes Hænder.

De fjendtlige Kompagnier, der havde stormet Skandsen, for- 
bleve i denne, et tredie blev som Reserve i dens Nærhed. Resten af 
Regiment Nr. 18 vendte sig mod den afbrændte Gaard 0 . for VIII, 
hvor 3. Reg.’s I. stod. Livregimentet fortsatte sin Marehe 0. for 
Løbegraven V III—IX  frem mod Skandse IX.

De tre Delinger af 16. Regiments 6. Kompagni (Kapitain H. T. 
A n d r e  s en),  som holdt Skandse IX  besat, naaede ikke tilbage tillige
med Bataillonens øvrige Styrke, eftersom Livregimentet af Brigaden 
R a v e n  nærmede sig paa samme Tid, som Tilbagegangen skulde til
trædes. Angrebet førtes fra forskjellige Sider imod Værket, ogsaa 
gjennem Struben, hvis Barriereport var sønderskudt. Kapitain 
A n d r e s e n  blev saaret, men vedblev at føre Kommandoen; Komman
døren for Skandsens Artilleri, Sekondlieutenant B r ø n n u m ,  lod fyre 
med Granater og Kardæsker saa stærkt, som han kunde formaa Mand
skabet dertil, og vedblev dermed indtil det sidste; Kanonerne bleve 
derfor ikke fornaglede. Omringet paa alle Sider maatte Kompagniet 
overgive sig; kun den Deling, som var udenfor Skandsen, naaede til
bage i Forening med det øvrige Mandskab af 16. Regiment. Svensk 
Frivillig, Sergent af Artilleriet L u n  d g r e  n, blev skudt ned af Fjenden, 
da han harmfuld vægrede sig ved at aflevere sin Sabel.

Besætningen i Skandse X  (16. Regiments 2. Komp. under 
Prem ierlieutenant V e tt)  rømmede, averteret af Brigaden, Skandsen, 
forinden den blev angrebet af Fjenden, og efterat Besætningen med 
Gevær- og Granatild havde deltaget i Fjendens Beskydning. Kom
mandøren for Skandsens Artilleri, Korporal K r u s e ,  lod Kanonerne 
fornagle inden Afmarchen. Premierlieutenant V e t t  førte Kom
pagniet i mindre Afdelinger ned mod Stranden, samlede det der og 
førte det tilbage til Brohovedet.

16. Reg.’s II. (Kapitain I T. Ravn )  paa yderste høire Fløi mod
tog Kl. lidt over IIV 2 Brigadens Ordre om at gaa tilbage. Forpost
kompagniet (3.) havde, som tidligere omtalt (se pag. 405), trukket sin 
venstre Fløi tilbage; Bataillonschefen havde ønsket at trække hele 
Kompagniet tilbage, men dette modsatte Regimentschefen sig, 
idet han stadigt haabede at faae Leilighed til at udføre et Angreb

S kan d ae  IX .
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mod den fremtrængende Fjendes Flanker og derfor ikke vilde opgive 
nogen Stilling i Fronten.

Da Regimentskommandøren modtog Ordre om Tilbagegang, bestemte 
han, at Forpostkompagniet (3.) først skulde inddrages og tage Stilling 
ved Reservekompagniet (7.). Derefter skulde forreste Linies Tropper 
(8. og 4. Kompagni) trækkes tilbage gjennem 3. og 7. Kompagnis Stil
ling, og Retraiten fortsættes i to Linier, søgende ned mod Stranden 
og langs denne til Brohovedet. Forpostkompagniets Inddragelse for
sinkedes imidlertid ved, at Hornblæseren, der skulde blæse „til- 
bageu til det temmelig spredte Kompagni, blev skudt, og Kompag
nierne trak sig derfor efterhaanden tilbage gjennem en af 7. Kompagni 
indtagen Optagelsesstilling. Endnu inden 8. Kompagni, der først for
lod Løbegraven, var naaet ned til denne Stilling, havde Fjenden nærmet 
sig Stengaard og beskød Kompagniet, der gik tilbage om 7. Kom
pagnis venstre Fløi, i venstre F lanke; og inden 4. Kompagni, som stod 
nærmest Stranden, var kommet tilbage, havde Fjenden alt taget Sten
gaard og beskød derfra vore Tropper, der nu søgte ned mod Stranden.

Umiddelbart efter, at 3.Brigades Afdelinger vare passerede igjennem 
den af 3. Reg.’s I. indtagne Optagelsesstilling, maatte ogsaa denne 
sidste Afdeling tiltræde Tilbagetoget, eftersom Fjenden fra flere Sider 
vendte sig mod den. Efterat 8. Brigades Angreb var afslaaet, vandt 
Fjenden nemlig Terrain omkring Chausseen; Dele af Brigaden R a v e n  
samt 2. Bataillon af Reg. Nr. 13, den sidste kommende Nord fra, 
nærmede sig Bataillonen.

Langs Stranden fra i Høide med Stengaard og ind mod Bro
hovedet bevægede sig derefter en lang Række af Tropper, hørende til
17., 16. og 3. Reg.’s I. De af disse, der først tiltraadte Tilbagegangen, 
kom nogenlunde uskadte tilbage; men efterhaanden som Preusserne 
trængte frem og dels over Løbegraven V il—V III og den afbrændte 
Gaard bag V III naaede ned mod Aabenraa Veien og beskøde den 
store Slugt N. 0. for Barakkerne paalangs, dels fra Stengaard lige
ledes naaede denne Slugt og i Forening med Batterupbatterierne be
skøde Strandbredden, blev Tilbagegangen overordentlig mislig, især 
da Slugten paa Grund af sin sumpige Beskaffenhed var vanskelig at 
passere.

17. Regiments Kompagnier iværksatte nogenlunde heldigt Til
bagegangen. Dog maatte 3. og 6. Kompagni i nogen Tid tage 
Opstilling langs Aabenraa Veien for ved deres Ild at holde Fjenden 
fra Livet, og 2. Kompagni maatte under Passagen over Slugten skaffe 
sig Luft ved at løbe op ad Skraaningen, besætte Kanten og fyre.
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Vanskeligere stillede Tilbagegangen sig for Kompagnierne af 16 
Regiment. Al 16. Reg.’s I. vare efter Overgivelsen af Skandse IX  kun 
1-, 2. og 5. Kompagni tilbage. Sidstnævnte lod to Delinger hen
holdsvis under Sekondlieutenant F i s c h e r  og Kommandersergent 
Ko h l tage Stilling ved Skrænten omtrent overfor Barakkerne ved 
Aabenraa Veien og dække Retraiten for de øvrige. 1. og 2. Kom
pagni kom nogenlunde heldigt tilbage; dog mistede 1. Kompagni sin 
Chef, Premierlieutenant E. W . A g e r  ho l m,  der var bleven tilbage 
med noget Mandskab, og som faldt i Fangenskab, og 2. Kompagni, 
der i mindre Afdelinger dirigeredes over Stengaard mod Stranden, 
maatte ved et Flankeangreb skaffe sig Luft. Bataillonskommandøren, 
Major J. F. He i n ,  lod de nævnte Delinger i længere Tid holde ud paa 
dette Sted for at vente paa 1. Kompagni, der imidlertid dengang — 
hvad Majoren var uvidende om — alt havde trukket sig tilbage.

16. Reg.’s II. (Kapitain R a v n )  udførte sin Tilbagegang med 
mønsterværdig Ro og Orden. Da Bataillonen naaede den store 
Slugt, der var stærkt beskudt, og hvor Mandskab at andre Regimenter 
blandedes ind i den, maatte Retraiten i to Linier opgives, og Ba
taillonskommandøren lod Kompagnierne efter hverandre i Ordenen 3.,
4., 7., 8. passere Slugten. 3. og 4. Kompagni kom nogenlunde 
heldigt over Slugten, men 7. og 8. maatte for at lette Overgangen 
skaffe sig Luft ved hvert at lade en Deling henholdsvis under Sekond- 
lieutenanterne L a u t r u p  og T h o m s e n  foretage et Angreb op ad 
Slugten; det lykkedes dem at kaste Fjenden saa langt tilbage, at 
Tilbagegangen kunde udføres undtagen af en Deling af 7. Kom
pagni , som blev afskaaret. Chefen for 8. Kompagni , Premier
lieutenant E. V. S c h a u ,  faldt, da han efter at være passeret Slugten 
vilde ordne sit Kompagni, Lieutenant A s t r u p  tog Kommandoen 
over Kompagniet og førte det tilbage; Brigadeadjutanten, Sekond
lieutenant C o l d i n g ,  var Lieutenanten behjælpelig herved.

Af 3. Reg.’s I. (se pag. 422) var 5. Kompagni (Kapitain S v a n e )  
blevet angrebet af de gjennem Slugten V I - V I I I  fremtrængende 
P reussere ; Kompagniet, hvis 3. og 4. Deling under Sekondlieutenant 
L a s s e n  i længere Tid havde holdt sig paa en Bakke S. for Gaarden 
bag V III, trak sig, da alle de øvrige Afdelinger saas i stærk Til
bagegang, ligeledes tilbage. Under Tilbagegangen søgte forskjellige 
Delinger under Premierlieutenant W a l t e r ,  Sekondlieutenant M ei- 
n e r t  og Korporal S c h l i c h t i n g  at holde Fjenden fra Livet; For- 
postadjutanten, Sekondlieutenant C. W. S c h u l t z ,  deltog i Angrebene 
paa Fjenden. 6. Kompagni under Premierlieutenant H e r z  bag Sten-
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gaard gik sidst tilbage og havde den længste og farefuldeste Re- 
traite. Fjenden udviklede sig langs Høiderne ned mod Vandet, oo 
Kompagniet trak sig derfor tilbage til Skrænten overfor Barakkerne 
ved Aabenraa Veien, hvor de to Delinger af 16. Regiments 5. Kom
pagni vare standsede. Medens to Delinger fortsatte Tilbagetoget langs 
Stranden, sluttede de to øvrige Delinger sig til de to nævnte Delinger 
af 16. Regiment, ved hvilke Kommandøren for 16. Reg.’s I., Majoi 
He i n ,  samt 3. Brigades Ordonnantsofficer, Prem ierlieutenant Heyn .  
havde indfundet sig. Kommandøren for 5. Kompagni, Kapitain B, 
P e t e r s e n ,  havde flere Gange ladet blæse „lang Tone“ som Signal 
for Hjælp fra bagvedværende Reserver, men Hjælpen udeblev, hvor
imod Fjenden bestandigt rykkede nærmere. Ved Flankeangreb, ud
ført af de to Delinger af 3. Regiment (henholdsvis under Se- 
kondlieutenant Z o r n i g  og Korporal R a s m u s s e n )  og en Deling 
af 16. Regiment under Sekondlieutenant F i s c h e r ,  forsøgte Styrken at 
aabne sig en Retraite, men det lykkedes ikke; Sekondlieutenant 
F i s c h e r  saaredes, Korporal R a s m u s s e n  faldt, og da Mandefaldet 
bestandigt blev større, Udsigten til Hjælp bestandigt mindre, overgave 
Delingerne sig tilsidst. —

Da Retraiten af høire Fløi blev befalet, var det ikke muligt at 
bringe de 6 Feltpiecer af 8., 11. og 13. Batteri i Løbegravsplacemen-1 
terne paa denne Fløi tilbage, da Bespændingen ikke var tilstede; 
Mandskabet forsøgte vel selv at trække Kanonerne, men maatte 
opgive det og lade de fornaglede Piecer falde i Fjendens Haand.

Forsvaret af Brohovederne og Als.
Kampen i Dybbølstillingen var saaledes omtrent fra Kl. 12 ind

skrænket til Forsvaret af Brohovederne og Als. De Afdelinger fra 
begge Fløie, for hvilke Retraiten var lykkedes, vare komne ind; 
Adgangene tilspærredes og Barriereportene lukkedes. Brohovederne 
med tilstødende Løbegrave holdtes vedblivende besatte af 2. Brigade 
for at vinde Tid til Besættelse af Stillingen ved Sønderborg og Nord 
efter. Den tidligere angivne Besætning i Løbegraven fra nordre 
Brohoved til Als Sund forøgedes med 1., 2. og 5. Kompagni af 3. 
Reg.’s I. 3. Brigade samt Resterne af 1. og 8. Brigade vare efter- 
haanden sendte tilbage over Broerne for at ralliere sig og derefter 
opstilles til Forsvar af Als. Ogsaa disponerede Overkommandoen 
over de efterhaanden fra Kantonnementerne paa Als ankomne Brigader 
og Feltartilleriet. Livgarden til Fods var oprindelig bleven beordret
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over i Sundeved for om fornødent ved en Fremrykning imod Aaben
raa Vei at bidrage til at dække 3. Brigades R etra ite ; men Bevægelsen 
fandt ikke Sted, da ved dens Ankomst til den nordre Bro de sidste 
Tropper af den nævnte Brigade alt havde naaet Brohovedet. Liv
garden besatte derefter Løbegraven ved Sønderborg Havn fra Slottet 
til Kirkebatteriet. Afdelingerne af 3. Brigade beordredes, efter- 
haanden som de ankom til Brohovederne, over Sundet til Besætning 
langs Kysten N. for Sønderborg (17. Regiment paa høire Fløi af 
16.), sluttende sig til venstre Fløi af 6. Brigade, af hvilken 3 Batail- 
loner forsvarede Sundet fra S. for Flankebatteriet til henimod Kjær 
Vig, medens 1 Bataillon (10. Reg.’s I.) stilledes i Reserve paa Veien 
fra Kjær til Ulkebøl Nørremark. N. for disse Afdelinger stod 11. 
Regiment med 5 Kompagnier i Løbegravene indtil Arnkilsøre og 3 
Kompagnier i Reserve ved Arnkilsøre, Rønhave og Kjær Vig. For at 
kunne imødegaa en under Kampen mulig forsøgt fjendtlig Overgang 
over Als Sund var 4. Brigade beordret til Ulkebøl Nørremark.

5. Brigade naaede i Eftermiddagstimerne frem imellem Vollerup 
og Sønderborg, men fik Ordre til at rykke tilbage til Kantonnementet. 
Brigadens Kommandør, Generalmajor V o g t ,  beordredes at overtage 
Kommandoen over 2. Division i den faldne Generalmajor d u  P l a t  s 
Sted; Oberst F. L. A. f le  in  Kommandoen over 5. Brigade.

A f Feltartilleriet var 11. Batteri fra sit Kantonnement i Sønder-
i

borg Ladegaard hurtigt naaet frem, men fik Befaling til at kjøre 
op S. for Møllebatteriet. 10. Batteri anvistes Plads i Kirkebatte
riet tæt N. for Sønderborg. Af 2. Batteri anbragtes 4 Kanoner i 
Placementet foran Kirken i Sønderborg og 2 Kanoner i Placementet 
i Haven, hvorfra den søndre Bro blev bestrøget. Endelig blev 8. 
Batteris 1. Halvbatteri placeret ved Slottet, medens 2 Kanoner 
opkjørtes ved Siden af Delingen af 2. Batteri i Placementet i Haven. 
Medens dette Skyts successive bragtes til Skud, vare alt længe Bro
hovedets og de faste Batteriers Kanoner paa Als i fuld Chargering. 
Møllebatteriet blev en kort Tid forladt, fordi Møllen umiddelbart bag 
samme var skudt i Brand og Heden derfra blev utaalelig for Betje
ningsmandskabet; men Batteriet blev dog snart igjen betjent ved Frivil
lige, idet der paa Kapitain F a l l o s e n s  Opfordring meldte sig 2 Kor
poraler, 4 Underkorporaler og 8 Mand, hvortil sluttede sig svensk 
Sergent H e i n e m a n n ,  2 Korporaler samt endel Mandskab af 13. 
Batteri.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  udviklede Artilleriilden sig med stigende 
Voldsomhed. N. for den afbrændte Gaard bag V III rykkede 2.

V o r t  F e l t a r t i l l e r i  
ta g e r  S t i l l in g  paa  
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Haubitzbatteri af Artilleribrigade Nr. 3 og tilvenstre for samme den 
anden Halvdel af det 4 Pd.’s Gardebatteri ind i Fægtningslinien. 
Saasnart Skandserne IX  og X  vare faldne, opkjørte 1. 6 Pd.’s 
Batteri af Artilleribrigade Nr. 7 samt 1. 6 Pd.’s Batteri af Artilleri
brigade Nr. 3 i deres Nærhed. Ialt beskøde 45 Stkr. Skyts i Fore
ning med Broagerbatterierne saavel Brohovedet som Batterierne paa 
Als, Broagerbatterierne tillige Havnepartiet og Slottet i Sønderborg. 
Beleiringsbatterierne paa venstre Fløi, Nr. 23 og 24, beskøde Batte
rierne paa Als og rettede tillige deres Kanoner mod den nordre Bro 
og Brohovedets Strube. Til dette Skyts sluttede sig fra Kl. 2 endnu 
4 rillede 12 Pd.’s Kanoner, der fra Batteri Nr. 10 bleve trukne ind i 
Skandse IV.

Der opstod nu en langvarig, overordentligt heftig Artillerikamp. 
Brohovedernes Terreplein, Havnen og Sønderborg By overdængedes 
med en morderisk Granatild.

Kl. 1230 afsendte Overkommandoen følgende Depeche til K rigs
ministeriet :

„Kl. IOV2 har Fjenden angrebet, taget IV og V og trængt os til
bage til Brohovedet, hvor Fægtningen blev staaende under en heftig 
Beskydning fra Dybbølbanke af Feltartilleri. — — —

Gerlach.u
Under Artillerikampen ordnede det fjendtlige Infanteri sig til 

Fremrykning mod Brohovederne. General v. R a v e n ,  der blev haardt 
saaret ved den afbrændte Gaard ved Aabenraa Veien, formaaede end
nu at give de her samlede Kompagnier af Regiment Nr. 18 samt af Liv
regimentet befaling til Frem rykning mod Brohovederne. Kompag
nierne rykkede frem N. for Veien og grebe her ind i den Skyde- 
fægtning, som mere sydligt førtes af Brigaden C a n s t e i n  ligeledes 
mod dette Punkt. Endvidere medvirkede her Dele af 4. Garderegi
ment, af Fiisilierregiment Nr. 35, af Regimenterne Nr. 18 og 60, af L iv
regimentet samt af 1. Stormkolonne. Saalænge Brohovederne holdtes 
af os, holdt Fjenden sig paa 800—1000 Alens Afstand; et enkelt For
søg, som gjordes paa at rykke nærmere, afvistes ved Ilden af 3. Regi
ments 5. Kompagni, understøttet af Dele af 3. og 7. Kompagni samt 
af de i Løbegravene langs Kysten N. for Sønderborg opstillede Tropper 
af 3. Brigade.

Da Brohovedet havde opfyldt sin Bestemmelse at dække Tilbage
toget til Als og opholde Fjenden, indtil Forsvaret langs Als Sund 
var ordnet, da dets Skyts efterhaanden demonteredes og de Saaredes
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Antal stedse forøgedes, forberedtes Tilbagetoget herfra. Ordre herom 
gaves af Stabsehefen paa Overkommandoens Vegne.

Kommandanten i Brohovederne fik Ordre til at afbryde den nordre 
Bro, der var stærkest beskudt. Afbrydningen foregik ved Udsving- 
ning af 120 Alen Bro under den heftigste Ild og med udmærket 
Orden og B o ; Besten af Broen paa Sundeved Siden ødelagdes ved 
Øxe og Ild. Derefter toges Bestemmelse om en successiv Formind
skelse af Infanteribesætningen; Oberst K a u f f m a n n  fik Ordre til at 
trække Halvdelen af sin Styrke ud af Ilden og lod derfor Besætningen 
i Løbegraven N. for nordre Brohoved samt 2 Kompagnier af 18. 
Beg.’s II., der stode i Beserve, omtrent Kl. IV2 gaa over til Als over 
Frederik V II.’s Bro. Brohovederne holdtes derefter besatte hvert med 2 
Kompagnier (det søndre af 3., det nordre af 18. Beg.), medens 18. 
Beg.’s I. holdt de mellemliggende Løbegrave besatte. Noget efter be
ordredes Besætningen i søndre Brohoved tilbage, og Brigaden samledes 
efterhaanden i en Bendez-vous Stilling N. for Sønderborg, hvor 
den forblev samlet under den senere Artillerikamp*). Da Største
delen af Brigaden var trukken ud af Brohovederne, forlode General 
S t e i n m a n n  og Oberst K a u f f m a n n  med Stabe disse. De i Bro
hovederne endnu tjenestedygtige Espingoler medtoges og placeredes 
i Sønderborg Havnebatteri.

Kl. l a/4 vare kun Dele af 18. Begiment tilbage i Brohovedet, og 
kort efter bleve ogsaa disse førte tilbage; Chefen for 18. Begiment, Major 
L u n d b y e ,  fulgte med de sidste af disse Tropper. Den søndre Bro 
blev afbrudt ved Udsvingning af c. 150 Alen Bro, og Kommandanten 
i Brohovedet, Oberstlieutenant D r e y e r  af Ingenieurkorpset, gik med 
det udsvingende Broled over til Als omtrent Kl. 2. — Uopholdeligt 
derefter rykkede fjendtlige Tropper frem til Besættelse af Brohovedet.

1. Division overdroges Forsvaret af Kysten fra Sønderborg Slot 
til Kjær Vig.

2. Brigade beordredes til i Forbindelse med Livgarden til Fods, som 
underlagdes Brigaden, at holde Strækningen fra Sønderborg Slot til 
K irkebatteriet og senere til tillige at overtage Forsvaret af Sundets syd
ligste Del. I Løbet af Aftenen fik derfor 3. Begiment Opstilling ved 
Sønderborg Ladegaard, Livgarden holdt Sønderborg paa den angivne 
Strækning, 18. Begiment stilledes bag Telegraf bakken N. for Byen.

3. Brigade fik Strækningen fra K irkebatteriet til Flankebatteriet.

*) 1 Kompagni af 18. Regiment afgaves til Besættelse af et Stykke Løbegrav ved 
Sønderborg, som ikke tidligere var blevet besat.
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6 . Brigade, som af Overkommandoen beordredes at træde i Stedet 
for 1 . og 8 . Brigade, fik Besættelsen herfra til Kjær Vig.

Resterne af 1. og 8 . Brigade samledes under Oberst S c h a r f f e n -  
b e r g  som Reserve bag Bakkerne ved den nordlige Udkant af 
Sønderborg.

Vort Artilleri paa Als vedligeholdt Ilden endnu i længere Tid og 
benyttede den tillige til at ødelægge Resterne af Broerne paa Sunde
ved Siden og de enkelte Fartøier, som havde været Underlag for den 
nordre Bro og vare drevne hen til Kysten. Det var for Størstedelen 
lykkedes trods den stærke fjendtlige Ild at faae de 5 Færger*) og 16 
Fartøier, som laa paa Sundeved Siden, og som vare bestemte til Slag- 
ning af den tredie Bro, førte over til Als. 4 Fartøier bleve brændte 
ved Sundeved Siden, ved hvilken kun efterlodes 2 Fartøier og 1  

Ponton, som efterhaanden bleve skudte i Sænk af vort Artilleri.
Fra fjendtlig Side fortsattes Beskydningen af Alssundsti liingen 

med K raft; særligt beskødes Sønderborg og nærmeste Omegn med 
Voldsomhed. Livgarden til Fods fik en særdeles vanskelig Stilling 
ikke alene paa Grund af den heftige Ild, men ogsaa paa Grund af 
den i de umiddelbart bag Løbegravene beliggende Huse udbrudte Ilds- 
vaade, der truede med at gjøre Opholdet i Løbegravene umuligt. 
Den fjendtlige Ild vedligeholdtes med usvækket Kraft indtil omtrent 
Kl. 6 V2 ; men først ved Mørkets Frembrud var Dagens Begivenhed 
fuldstændig afsluttet.

De General Go eb en  underlagte Tropper (se pag. 391) vare Kl. 
IP/4 Formiddag samlede ved Storskoven; en Time tidligere var Anlæget 
af Skytsindskæringer ved Overgangsstedet begyndt. Dette Arbeide 
var dog ikke tilendebragt, inden Ilden begyndte fra vor Side saavel 
fra Skovbatteriet som fra Batterierne ved Rønhave. Fjenden be
svarede Ilden meget heftigt; Beleiringsbatteriet Nr. 27 tog Del i denne 
A rtillerikam p; Batterierne Nr. 25, 26 og 29 beskøde hvad der viste 
sig paa den overfor liggende Kyst. Saasnart Fjenden havde indskudt 
sig, blev Ilden fra vor Side standset.

Det fjendtlige Infanteri viste sig paa opsigtsvækkende Maade 
Maade ved Kysten, idet nemlig 3 Kompagnierr helt opløste i 
Kjæde, livligt beskøde 11. Regiments Tropper i Løbegravene; Pon
tonner bleve satte i Vandet. Imidlertid forekom det ikke General

*) Dc to Færger, som laa ved søndre Brohoved, kunde paa Grund af stærk nordlig 
Strøm ikke føres op til Landgangsbroen ved Slotspynten. Mandskabet, 20 In
fanterister og 11 Pontonerer kastede sig i Vandet og svømmede iland.
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G o e b e n ,  at Forholdene vare gunstige for en Overgang. Med de for- 
haanden værende Midler kunde høist IVa Bataillon sættes over ad 
Gangen, og denne Styrke skjønnedes ikke stærk nok til at hævde sin 
Position, indtil 2. Echelon var overført. Ilden ophørte derfor noget 
efter Kl. 12; General G o e b e n  erfarede da, at alle Skandser i Dyb- 
bølstillingen vare erobrede, og nogle Timer senere, at ogsaa Brohovedet 
var blevet besat af preussisse Tropper. —

Tabet i Kampen d. 18. April udgjorde p a a  p r e u s s i s k  S i d e  
71 Officerer og 1130 Underofficerer og Menige, hvoriblandt 17 Offi
cerer og 246 Underofficerer og Menige faldne.

Tabet var p a a  v o r  S i d e  113 Officerer og 4697 Underofficerer, 
Underkorporaler og Menige. Tabet af Fangne var selvfølgelig stort 
paa denne Dag.

Pandserbatteriet R o l f  K r a k e  havde et Tab af 1 Officer og 10 
Underofficerer og Menige*).

*) Detailleret Tabsliste tindes under Bilag 43.

T a b e t  i K am p en  
d. 18 A pril .



Tilbageblik over Beleiringen af Dybbølstillingen.

Ved Vurderingen af Forsvaret paa Dybbøl Banke maa der tages 
Hensyn saavel til den ufærdige Tilstand, hvori Dybbølstillingen og 
Kysten ved Als Sund henlaa i hine Februardage, da vore udmattede 
Tropper efter Tilbagetoget fra Dannevirkestillingen indfandt sig til 
dens Forsvar, som til de svage Midler af personel og materiel Art, 
der i det Hele stode til Raadighed overfor en Modstander, der kun faa 
Aar efter overfor to af Evropas mægtigste Stater fik Ledighed til at 
udfolde sin fulde Kraft og høste Trofæer, der hidtil vare ukjendte i 
Krigshistorien. Hverken Dybbølstillingens fortifikatoriske Styrke eller 
dens Armering stod i et blot nogenlunde rimeligt Forhold til det 
Angreb, der rettedes imod d en ; Stillingen besad derhos store og iøine- 
f'aldende Mangler. F ra Batterierne paa Broagerland var Størstedelen 
af Stillingen enfileret; Tilbagetoget førte over nogle faa, efterhaanden 
stærkt beskudte Broer, og Stillingen var ved en Overgang fra Balle- 
gaard til Mels udsat for at blive omgaaet i c. 4 Miles Afstand fra 
Sønderborg, medens de Tropper, der skulde udføre Overgangen, kun 
behøvede at flyttes V2 —'6U Mil for at staa rede til Udførelsen af den 
omgaaende Bevægelse.

For Udviklingen af Stillingens Modstandskraft blev det, som 
tidligere anført, af afgjørende Betydning, at Fjenden, dels paa Grund 
af Forhandlinger angaaende Operationsplanen, dels paa Grund af 
Vanskeligheden ved at overføre Beleiringsskyts, Uger igjennem lod 
denne i Ro, en Tid, der af os benyttedes med størst mulig Energi. 
At Fjenden indledede en regelmæssig Beleiring mod en Stilling, der 
kun sondrede sig fra en almindelig Feltstilling ved dens murede 
Krudtmagasiner, var en Eventualitet, der maatte stille Forsvaret paa 
en meget alvorlig Prøve.

55
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O versigt over 
B e le j r in g en .

Beslutningen om at overføre Beleiringsskyts blev tagen d. 26. 
Februar. Overførelsen begyndte ufortøvet, ligesom der strax blev 
truffet Forberedelser af forskjellig Art til Beleiringens Udførelse.

Oprindelig var det Tanken at tøve med Ildens Aabning, indtil 
hele Beleiringsartilleriet var ankommet. Men da dette kunde trække 
i Langdrag, besluttede man sig til at sætte de først indtrufne 8  riflede 
24 Pd.’s Kanoner i Virksomhed. Dette lod sig gjøre dels paa Grund 
af det riflede Skytses overlegne Skudvidde, dels i Betragtning af de 
lokale Forhold, der tillode en Enfilering af Skandserne ogen Beskyd
ning af det bag dem liggende Terrain fra en kun i ringe Grad udsat 
Stilling.

De første Batterier (Batterierne Nr. 1 og 2) anlagdes derefter paa 
Broagerland og armeredes Nætterne til d. 12. og 13. Marts; endnu et 
Par Batterier skulde anlægges der, og Ilden aabnes d. 15. I  denne 
Bestemmelse skete dog en Forandring derved, at Ilden mod Broager
land aabnedes fra vor Side, hvilket ledede til en mindre Skudvexling 
d. 13. og 14.

Efter Udførelsen af disse Anlæg ansaas det nødvendigt at 
dække Broagerland stærkere end hidtil og til dette Øiemed at 
fremskyde Troppeopstillingen i Sundeved. Hidtil havde I. Korps, 
hvem Stillingens Indeslutning var overdragen, indtaget en i det 
Væsentlige defensiv Holdning og, hvad der stod i Samklang hermed, 
ladet et større Rum aabent mellem sin egen og vor Forpostlinie; 
endog det heldige Udfald af Forpostfægtningen d. 22. Februar havde 
ikke bevæget Korpset til at opgive sin tilbagetrukne Opstilling. Efter 
Anlæget af Batterierne paa Broagerland indtog derimod Fjenden en 
mere aggressiv Holdning. De tidligere, mindre Forpostforetagender 
afløstes d. 13. og 14. af større, forbundne med Rekognosceringer; 
den 14. besatte Fjenden Nybøl og Stenderup stærkt og fremskød 
Forposterne til Udkanten af Stenderup Skov, Bøffelkobbel og Sten
bæk.

D. 15. Marts begyndte Beskydningen fra Broagerland og 
dermed Dybbølstillingens Beleiring. 3 Batterier vare da anlagte ved 
Gammelmark med en Armering af henholdsvis 4 riflede 24 Pd.’s, 6  

riflede 6  Pd.’s (indtil nogle ventede 24 Pd.’s indtraf) og 4 riflede 24 Pd.’s 
Kanoner. Mellem disse stilledes Feltartilleri i Placement, saa at ialt 8  

riflede 24 P d .’s og 18 riflede 6  Pd.’s Kanoner beskøde Stillingens venstre 
Fløi. D. 15. faldt der 463, d. 16. 595 Skud. Den heftige Beskydning 
med svære, riflede Kanoner viste strax Blokhusenes utilstrækkelige 
Styrke.



435

D. 17. Marts skred Fjenden til Erobringen af det til Anlæget 
af 1. Parallel med bagvedværende Batterier og Parker nødvendige 
Terrain. Beslutningen herom faldt sammen med en paa vor Side be
sluttet Rekognoscering foran Stillingens høire Fløi. Fjenden førte 
betydelige Kræfter i Ilden, bemægtigede sig vort Forpostterrain og 
satte sig fast i Linien Ragebøl-Dybbøl—Avnbjerg, fra hvilket sidste 
Punkt han havde en fortræffelig Oversigt over Skandselinien.

Paa vor Side var fra nu af en Observation af Forterrainet i 
videre Forstand umuliggjort. E t fjendtligt Angreb kunde komme med 
kort Varsel; et strængere Kampberedskab og en stærk Besættelse al 
Stillingen var den uundgaaelige Følge deraf.

I Tiden indtil 1. April virkede Broagerbatterierne ene m odstillingen. 
E t fjerde Batteri paa Broagerland anlagdes Natten til d. 19. Marts til 2  

riflede 12 Pd.’s K .; de 4 Batteriers Armering blev fra d. 26. Marts 8  riflede 
24 Pd.’s og 6  riflede 12 Pd.’s*). Maalet var Skandser og Løbegrave 
paa venstre Fløi, Terrainet om Dybbøl Mølle samt større Troppe
afdelinger, naar de viste sig. Ilden var ulige med Hensyn til Styrke 
og paa Grund af den ikke meget rigelige Ammunitionsforsyning endnu 
gjennemsnitlig kun c. 180 Skud i Døgnet, hvoraf det aldeles over- 
veiende Antal faldt om Dagen.

D. 19. Marts ankom 10. Brigade (v. R a v e n )  fra Holsten og i 
de sidste Dage af Maaneden Gardedivisionen fra Jylland. En med
virkende Grund til denne Tilførsel af Tropper vare de Planer om en 
Overgang til Als, som man dengang nærede. En Erobring af Dybbøl- 
stillingen alene vilde, mente man, ikke kunne føre til Tilintetgjøreisen 
af vor derstaaende Hærstyrke; dette Maal kunde kun naaes ved en 
Overgang til Als, der tillige vilde medføre Dybbølstillingens Fald.

Planen om en Overgang til Als ledede foreløbigt til Beslutning 
om at udsætte Anlæget af 1. Parallel. Naar alt det svære Skyts, 
som skulde udgjøre Batteriernes Udrustning, foreløbigt skulde opstilles 
ved Ballegaard, var det mindre heldigt at begynde med at opstille 
det i Frontalbatterierne ; dets F lytning kunde desuden let blive be
mærket fra vor Side. En fra Berlin tilgaaet Opfordring til at anlægge
1. Parallel inden Udførelsen af Overgangen til Als bevirkede dog, at dette 
Anlæg pludseligt maatte fremskyndes\ I  den Anledning foretog 10.

*) Et Frontalbatteri (Nr. 5 ved Avnbjerg), armeret med 4 riflede 12 Pd.’s K., 
aabnede vel d. 20. Marts Ilden, men overfor Skandsernes overvældende Ild blev 
Skytset allerede den paafølgende Nat taget ud af Batteriet.
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Brigade, som d. 22. havde besat Forposterne, d. 28. Morgen et Anløb 
mod Stillingens venstre Fløi. Angrebet blev afslaaet, hvorfor Anlæget 
af 1. Parallel Natten til d. 30. paabegyndtes i noget større Afstand 
fra Værkerne (c. 1400 Alen) end oprindelig paatænkt; den fuldendtes 
i de følgende Nætter. Natten til d. 1. April anlagdes bag Parallelen 
6  Batterier udfor Skandserne I —V, 2 Batterier overfor V I, 1 Batteri 
udfor Mellemrummet mellem V III og IX ; disse Batterier (Nr. 6—13) 
armeredes foreløbigt med Feltskyts (40 Stkr.).

Vort Tab af Mandskab ved den daglige Beskydning var endnu kun 
ringe, og Ødelæggelsen paa Værkerne blev for Størstedelen erstattet 
ved Nattearbeidet. Foruden den fortifikatoriske Udbedring af Skaden 
paa Brystværn og Traverser, Palissader m. m. maatte imidlertid hele 
Armeringens Natur forandres. Skytset anbragtes i lave Affutager, og 
der indførtes endel riflet Skyts. Kanonbænke bortgravedes, og i 
deres Sted bleve Skydeskaar indskaarne ; de ældre Traverser bleve gjorte 
længere og tykkere, og helt nye Traverser anlagdes, uagtet Pladsen i 
Skandserne derved indskrænkedes. Det lykkedes endnu i denne 
Periode at tilføre Stillingen fuld Erstatning for det demonterede Skyts, 
saa at der d. 2. April Morgen endnu fandtes 83 Stkr. Skyts i Skandserne.

D en  2. A p r i l  føiede Frontalbatterierne (Batterierne Nr. 5—13) deres 
Ild — om end hovedsagelig fra Feltskyts — til Broagerbatteriernes. 
I Fronten fyrede 40 Stkr. F e lt-og  4 Stkr. Beleiringsskyts, fra Broager
land 8  Stkr. Beleiringsskyts; c. 50 Stkr. Beleiringsskyts vare førte til 
Ballegaard. Om Eftermiddagen aabnedes et Bombardement mod 
Sønderborg for at aflede vor Opmærksomhed fra Foretagendet mod 
Als. D. 2. afgaves 3721, d. 3. 3793 Skud; imidlertid opgaves Fore
tagendet mod Als paa Grund af Storm og høi Sø, og Antallet af Skud 
mod Stillingen indskrænkedes derefter meget betydeligt.

Tabet af Personel paa vor Side var i Dagene fra d. 2 til d. 6 . 
gjennemsnitlig c. 40 Døde og Saarede daglig. Beskydningen med 
Feltskyts gjorde kun ringere Skade paa Værkerne, og denne udbedredes 
om Natten.

Den tilbagetrukne Linie befaledes forlænget til Skandse VIL
Paa fjendtlig Side, hvor man, efterat Planen om en Overgang til 

Als var opgiven, besluttede at sætte al Kraft paa Dybbølstillingens 
Beleiring, førtes Natten til d. 7. Beleiringsskytset fra Ballegaard ind i 
Frontalbatterierne; desuden byggedes 2 nye Batterier (Nr. 14 og 15), 
saa at der d. 7. Morgen stod 62 Stkr. Skyts i Batteri, deraf 44 riflede.

Beskydningen var d. 7. og 8 . overordentlig voldsom (c. 3500 Skud
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daglig); d. 9. paa Grund af stærk Taage kun 1372. Da Ilden hoved
sagelig kom fra Beleiringsskyts, var Skaden paa Skandser og Materiel 
overordentlig betydelig ; derimod holdt Tabet af Døde og Saarede sig til 
gjennemsnitlig c. 45 Mand daglig. Kræfterne og Midlerne begyndte 
at vise sig utilstrækkelige. Kun en taalelig Udbedring paa Jordarbeidet 
kunde endnu foretages om Natten, og Transporten af Materiel til E rstat
ning af det ubrugeliggjorte maatte forudses snart ikke længer at kunne 
finde Sted. Allerede d. 9. var vort Artilleri i en saadan Underlegenhed, 
at det ansaas rettestikke mere systematisk at optage Kampen. Infante
riets Kræfter svækkedes ved det Kampberedskab og den Aarvaagenhed, 
der maatte fordres, ved de mangfoldige Jordarbeider, der maatte udføres, 
og ved Umuligheden af at skaffe Reserverne Ly i Sundeved.

Paa fjendtlig Side byggedes Natten til d. 8 . en ny Parallel (den 
saakaldte Halvparallel) c. 400 Alen foran 1. Parallel, altsaa c. 1000 Alen 
fra Værkerne, den Afstand, som man oprindeligt havde skjønnet ønske
lig for 1. Parallel. Samme og følgende Nat anlagdes Batterierne Nr. 
16 og 17 samt 4 Morteerbatterier (Nr. 18—21).

Nætterne til d. 9. og 10. avanceredes med Løbegrave c. 400 Alen 
frem foran Halvparallelen. Natten til d. 11. anlagdes 2. Parallel, 6 — 
700 Alen fra Værkerne I I I —V i den Afstand, der oprindeligt var fast
sat i Beleiringsudkastet; den fuldførtes i de følgende Nætter. Stormen 
skulde udføres d. 14. fra 2. Parallel ved Stormkolonner, udgjørende 
ialt 32 Kompagnier.

D. 10. begyndte Bygning af Batterier i den nordlige Del af Inde
slutningslinien ; d. 12. byggedes nye Batterier dels til Beskydning af 
Skandserne paa høire Fløi, dels til Kamp mod Batterierne paa Als. 
Armeringen fandt Sted Natten til d. 13. Ialt anlagdes i de nævnte 
Nætter Batterierne Nr. 22—29, og d. 13. Morgen stode 118 Stkr. Skyts 
i Batteri. Af disse kom den 13. 104 Stkr., Mortererne iberegnede, 
i Virksomhed.

10.—13. April foretoges den artilleristiske Forberedelse tild e n  d.
14. paatænkte Storm. Ilden var voldsommere end nogensinde før og 
tiltog d. 13. i overvældende Grad, idet der paa denne Dag gjordes c. 
7320 Skud. Skaden paa Skandser og Materiel var overordentlig stor, 
Tabet af Døde og Saarede stigende (i de 4 Dage henholdsvis 30, 70, 
98 og 113 døde og saarede Underofficerer og Menige, foruden døde 
og saarede Officerer).

Stillingens Modstandskraft var brudt. Det var ugjørligt under 
den Dag og Nat vedvarende heftige Beskydning at vedligeholde
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Skandserne paa venstre Fløi i tilbørlig forsvarsdygtig Stand og umu
ligt at erstatte sønderskudt Materiel, eftersom Transport af Materiel til 
Skandserne omtrent var umuliggjort ved Ilden.

8. Brigade ankom i Dagene 11. —13. fra Fredericia. Der var der
efter ialt 14 Regimenter og Livgarden til Fods, hvilken sidste dog ikke 
var stærk nok til at skifte med et Regiment og derfor brugtes til 
Arbeide og iøvrigt som Reserve i Tilfælde af Angreb. Da der ud- 
fordredes 8 Regimenter til Tjenesten i Sundeved, vilde Brigaderne frem
tidigt faae 4 Tjenestedage og 3 Hviledage.

Vore Batterier langs Als Kysten traadte særlig frad. 11. i Aktion 
mod Fjendens Batterier foran vor høire Fløi, men vare ikke i Stand til 
at bestaa Kampen, eftersom deres Brystværn viste sig for svage mod de 
svære, riflede Piecer. Kun Beskydningen med 4 Pd.’s og 12 Pd.’s 
riflede Piecer fra vexlende og skjulte Opstillinger var i Stand til 
noget at forstyrre de fjendtlige Arbeiders Fremgang.

Stormen udførtes ikke d. 14., eftersom der fra Berlin indløb 
Ordre til at anlægge en 3. Parallel for at føre Stormkolonnerne, 
som skulde gjøres stærkest mulige, nærmere ind paa Stillingen; i de n  
Anledning bemægtigede Fjenden sig Natten til d. 14. ved et vold
somt Anløb vore Skyttegrave S. for Chausseen. Stillingens Beskyd
ning fortsattes i de følgende D age; men da det fjendtlige Artilleri ikke 
havde forberedt sig paa en Udsættelse af Stormen, manglede der 
Ammunition til at fortsætte Skydningen med samme Styrke som 
d. 13., endsige forøge Ildens Voldsomhed. Det daglige Skudantal var 
ikke desto mindre meget betydeligt og udgjorde i Gjennemsnit i Dagene
14.—17. c. 4000 Skud daglig. Da Skydningen ogsaa om Natten i 
Regelen var j evn og vedholdende, Natten til d. 17. endog stærkere end den 
nogensinde havde været, var Nattearbeidet paa vor Side yderst vanske
ligt. Skandserne vare ikke i forsvarsdygtig Stand, Artillerimateriellet 
kunde ikke fornyes. Tabet i disse Dage var c. 80 døde og saarede 
Underofficerer og Menige daglig foruden døde og saarede Officerer.

Ilden besvaredes kun svag t; det var navnlig Skanderne paa høire 
Fløi og Batterierne paa Als, der fortsatte Kam pen; men de sidst
nævnte svækkedes mere og mere.

P a a  f j e n d t l i g  S i d e  begyndtes Natten til d. 15. Bygningen af
3. Parallel i en Afstand af c. 400 Alen fra Værkerne I I—V. Den fuld- 
endtes i de nærmest paafølgende Nætter og gaves tilstrækkelig store 
Dimensioner (c. 20' Bundbrede) til at byde skjult Opstilling for et be
tydeligt Antal Tropper. E t nyt Batteri (Nr. 30) byggedes. Den 16. 
Aften foretog Fjenden et lignende Anløb mod vore N. for Chausseen
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liggende Skyttegrave indtil Slugten mellem VI og VIII, som han 
Natten til d. 14. foretog S. for Chausseen. Paa hele venstre Pløi 
indtil nævnte Slugt kunde fra nu af kun Lytteposter om Natten frem- 
skydes foran Løbegrave og Skandser. Natten til d. 17. byggedes og 
armeredes nye Batterier (Nr. 31—33); Stormen fastsattes til d. 18. Morgen. 
I Løbet af d. 16. og 17. bleve de 46 Stormkompagnier samlede ved 
Bøffelkobbel, hvorfra de Natten til d. 18. førtes frem til 3. 
Parallel. Rekognosceringer og Forberedelser foretoges til en Overgang 
til Als, der skulde udføres samtidigt med Stormen paa Dybbølstillingen. 
I  Løbet af Natten til. d. 18. fik samtlige Stkr. Skyts Ammunition, hvert 
til 100 Skud. D. 18. Morgen udfoldede Fjenden sin fulde artilleri
stiske Kraft som Indledning til Stormen. I  denne Skydning deltoge 
102 Stkr. Skyts; der afgaves indtil Stormens Begyndelse 7900 Skud.

L i v e t  u n d e r  Be l  e i r  in g e n  var ensformigt. Uge efter Uge gik 
Alt paa samme Maade, ud i Stillingen og tilbage paa Als, atter ud i 
Stillingen og atter tilbage til Als. Afvexling laa kun i den vexlende 
Tjenesteturnus samt i Beleiringens fremskridende Gang.

Afløsningen foregik ved Mørkets Indtræden. F ra det Øieblik, 
Sønderborg naaedes, viste Situationens hele alvorsfulde Karakter sig. 
Tomterne i Byen fortalte høit om Granaternes Magt; man snoede 
sig mellem Ruinerne i Byens søndre Del og naaede ad de gjennem 
Byen anlagte Kolonneveie ned mod Broerne, hvor Broagerland øinedes 
i det Fjerne. I tynde Formationer og i Stilhed gik det over Broerne 
og derpaa ad Veiene eller over Markerne ud i Stillingen, snart mere 
tilvenstre, snart mere tilhøire, afhængig af hvor Fjendens Granater paa 
denne Dag søgte hen, og omsider naaedes den Plet af Stillingen, hvor 
det kommende Døgn skulde tilbringes. Underafdelingerne søgte deres 
Plads paa Forpost, i Skandser, Løbegrave eller i Reserve, og kort efter 
begyndte i Stillingen den travleste Virksomhed. Arbeidskommandoer 
spredtes over hele Stillingen; det var Opgaven at bygge op, hvad der 
om Dagen var revet ned og ødelagt ved den fjendtlige Ild. Spade og 
Skovl kom i flittig Virksomhed; Brystværn udbedredes ved Sandsække 
og Faskiner; der fyldtes Jord paa Krudtmagasiner og Blokhuse: 
Traverser forstærkedes og nye anlagdes. Nyt Skyts bragtes ud til 
Skandserne; ødelagt Skyts førtes tilbage. Kanonerne bleve trukne 
ned af Bænk og stillede paa Bridsk; Skydeskaar bleve indskaarne. 
Bag Skandserne arbeidedes paa den tilbagetrukne Linie, et meget 
betydeligt Arbeide, der tog mange Afdelingers Nattero.

F o rh o ld e n e  i 
D y h h o ls s t i l l in g en  

u n d e r  B e le jr ingen .
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Det var Nattearbeidet, der muliggjorde det lange og haardnakkede 
Forsvar; det farligste Arbeide var, staaende paa Brystværnet at mod
tage og anbringe de fyldte Sække. Pauser i Arbeidet kom ved Alar
meringer og ved den fjendtlige Ild. Ved Alarmering forsvandt Værk- 
tøiet og gav Plads for Geværet; saasnart Faren var ovre, fortsattes 
Arbeidet paany. En mindre vedholdende Ild respekteredes ikke mer end 
nødvendigt. Udkigsposter averterede „Broagerdæk!u „Avnbjerg dæk!u 
o. s. v., og der søgtes Dækning mod de enkeltvis kommende Projektiler. 
Blev Skandsen derimod udsat for en regelmæssig og langvarig Be
skydning, kunde ethvert Ophold i den blive umuliggjort; men ofte 
fortsattes Arbeidet trods de springende Granater. Talrige og glim
rende Prøver paa Uforsagthed og Mod lagdes herved for Dagen saa- 
vel af Befalingsmænd som af Menige. Den foregaaende Fremstilling 
har ikke særligt fremhævet Befalingsmænd eller Mandskab ved disse 
Ledigheder, hovedsagelig af den Grund, at det er ugjørligt at frem
hæve Enkelte uden at forurette Andre. Det var den forenede Virken 
af de Mange, der gjorde Udslaget.

I  Løbegravene fik Mandskabet Lov til holdvis at søge Hvile 
paa den haarde Jord, dog uden at nogen Lettelse i Henseende til 
Tornystres og Lædertøis Bæring kunde tilstaas. Mandskabet ind
rettede sig i Mørket, saa godt det formaaede. Det skaffede sig Dæk
ning imod Granaterne ved Huler i Jorden eller ved opkastede Tra
verser. Ved Anlæget af disse Dækningsmidler tilsidesattes efter- 
haanden ethvert fortifikatorisk Hensyn, og Løbegravenes Brystværn 
fik henimod Beleiringens Slutning et betænkeligt Udseende, alt andet 
end egnet til Forsvar. Ingenieurerne gjorde hvad der var muligt for 
at bøde paa dette mislige Forhold, men Selvopholdelsesdriften var for 
stærk, og Paabudene forbleve uændsede. Under fortvivlede Forhold, 
hvor hvert Øieblik kunde afgjøre Spørgsmaalet om Liv eller Død, 
søgte Soldaten i sin tarvelige Dækning Trøst ved Læsning af gude
lige Skrifter og Psalmer.

Det langvarige Ophold i Dybbølstillingen kjendte Intet til den 
Art Omskiftelser, som Feltlivet byder, hvor Dagens smukke Resultat 
feires i Kammeraters muntre Lag. Af Lyspunkter var der saare faa. 
Kongens Besøg i Skandserne d. 22. Marts maa mindes ved denne 
Leilighed; det havde en løftende Virkning paa dem, der hin Nat 
stode i Skandserne, og hører til de Begivenheder, som Nationen med 
Forkjærlighed mindes. E t Lyspunkt i Forsvaret kom ved det heldigt 
tilbageslaaede Angreb d. 28. Marts; iøvrigt vare fra Beleiringens 
Begyndelse d. 15. Marts at regne, alle Mærkedage af alvorlig Art.
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D. 17. Marts, da Fjenden bemægtigede sig vort Forpostterrain og 
tvang os til at holde en stor Styrke kampberedt i første Linie, d. 2. 
April, da Frontalbatterierne føiede deres Ild til Broagerbatteriernes, 
og særligt d. 7. April, da Frontalbatterierne begyndte Ilden med He- 
leiringsskyts, vare de betydeligste. Ogsaa Dage som d. 10. og 13. 
April, da den fjendtlige Ild rasede med ukjendt Voldsomhed, vare 
Mærkedage.

Beskudt af et overvældende stærkt Beleiiingsartilleri, der til 
Slutning ikke lod nogen Plet i Stillingen uantastet, var Hæren hen
vist til at staa i sine Forskandsninger og der taale og lide. Den bar 
med Resignation den tunge Tilskikkelse i det barske Vinter- og For- 
aarsveirlig at staa i 24 Timer enten paa Forpost eller i Beredskab, 
ofte, nemlig under Stillingens heftige Beskydning, uden at kunne 
røre sig. Ikke engang Reserverne, der efter Tur udhvilede i Ba
rakkerne, kunde finde en Plads, der var nogenlunde sikker*).

Ønskeligt vilde det have været, om Hæren ved en kraftig offen
siv Bevægelse havde kunnet bryde Beleiringens sløvende Ensformig
hed; men efter Overkommandoens Skjøn kunde der ved offensive 
Operationer ikke vindes noget positivt Resultat. Allerede det Stand
punkt, hvorpaa vore Tropper stode i Henseende til Uddannelse og 
Bevæbning, gjorde det betænkeligt at føre dem til Kamp i aaben 
Mark. Og selv om det lykkedes at trænge noget frem i Terrainet 
foran Stillingen, frygtedes det, at man ikke kunde gjøre Regning paa 
at faae dem tilbage, i alt Fald ikke uden enorme Tab ligeoverfor 
Tropper med den Uddannelse, det Befalingspersonale og den Bevæb
ning, som vor Modstander. Det befrygtedes, at i samme Forhold, som 
man lod Hærens fulde Styrke rykke ud, i samme Forhold vilde 
man bevirke dens Tilintetgjørelse og udsætte sig for, at Stillingen 
med det samme faldt i Fjendens Hænder. Som tidligere anført, 
drøftedes dog mod Slutningen forskjellige Planer om offensive Be
vægelser, ligesom der i samme Anledning søgtes en Kooperation 
med Rolf Krake. Pandserbatteriet opfordredes til at løbe ind i

*) Hærens Forhold vakte almindelig Beundring. Timeskorrespondenten skrev, at 
dens Udholdenhed overgik alle Forestillinger. „Folkene udholde lige godt Sne
og Frost som Regn og Tø............. De, der om Natten ere bievne gjennemvaade,
lade sig i al Mag tørre om Dagen. De danske Soldater vise altid den samme 
Grad af mandig Udholdenhed, hvad enten de ere gjennemblødte eller følelsesløse 
af Frost. De staa, ligge, marchere, hvorhen det bliver befalet dem, uden, som 
det synes, at lægge Mærke til den Tugtelse, Naturen behager at sende dem 
o. s. v.“

5 6
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Vemmingbund for at tage Fjendens, med Stillingens Front parallelt 
løbende og mod denne dækkede, Opstillinger i Flanken og derved 
forberede og muliggjøre Hærens Fremrykning. Som tidligere anført, 
ansaas dette af forskjellige Grunde uudførligt fra Skibets Side, og 
dermed faldt Planerne til Jorden.

Hæren vænnede sig iøvrigt til hvad der ikke kunde være ander
ledes. Mandskabet forstod, at Opgaven var ved et Forsvar af For- 
skandsningerne at bevare fast Fod i Sundeved, og det holdt ud, 
baaret af en sjelden Pligtfølelse. De Tegn paa Mismod, der kom 
frem, vare kun faa. Tværtimod bevarede Afdelingerne gjennemgaaende 
en mønsterværdig Holdning og gjennemlevede det lange Afsnit, fuldt 
af Farer, Savn og Lidelser, med en Udholdenhed, der søger sin Lige. 
A tter her er det vanskeligt at fremhæve Enkelte uden at forurette 
A ndre; men det skal dog nævnes, at d. 16. April, da Beskydningen 
var paa sit Høieste, og Stormen, som det kunde vides, nærf'orestaaende, 
stredes 3. og 18. Regiment ved Passagen over Broerne ud til Stillingen, 
hvor de næste 4 Døgn skulde tilbringes, om Æ ren af at have Teten i
2. Brigade, idet hver Afdeling vilde hævde sit Ry som den første i 
Brigaden.

Til I n f a n t e r i e t  stilledes de største Krav. Af 7 Døgn tilbragtes 
de 4 i Stillingen enten i Skandserne og Løbegravene eller bag disse i 
Reservestilling, og før 8. Brigades Ankomst til Als tilbragtes endog 
6 Døgn i Stillingen mod 3 i Kantonnementerne. Talrige Alarmeringer, 
Afgivelsen af betydelige Arbeidskommandoer og Umuligheden af at 
skaffe sikkre Opholdssteder for Reserverne tærede stærkt paa In 
fanteriets Kræfter. Dels ved Bortkommando, dels ved Tab af Saarede 
og Døde og endelig ved Sygdom var Afdelingernes Styrke d. 18. (se 
pag. 385) svunden ind til et betænkeligt Minimum*). Brigadernes 
gjennemsnitlige Styrke var kun c. 2400 Underkorporaler og Menige,
3. Brigades Styrke endog kun 2046. Benævnelsen Brigade var for 
en saa ringe Styrke vildledende. Befalingspersonalet var derhos 
yderst faatalligt, medens Forhold som de i Dybbølstillingen netop 
krævede et særdeles talrigt, dygtigt og energisk Befalingspersonale. —

I n g e n i e u r e r  og A r t i l l e r i  stode værdigt ved Infanteriets Side. 
Til den Enkelte stilledes ogsaa her de største Krav paa Grund af 
Vanskeligheden ved at tilveiebringe Afløsning for Officerer og Mand

*) Bilag 44 giver Oplysning om den Tilstand, hvori et enkelt af de i Dybbølstillingen 
værende Regimenter (2.) befandt sig, da det d. 17. April Aften indtog sin Plads i 
Stillingen. Forholdet var i det Væsentlige det samme ved de øvrige Regimenter.
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skab*). I n g e n i e u r e r n e  ledede Arbeidet med Mod og Snar- 
raadighed; hvad der dels ved deres egne Kræfter, dels under deres 
Ledelse udrettedes i Forsvarets forskjellige Perioder, taler høit her
om. A r t i l l e r i e t  gjorde sin P ligt til det Yderste under den utræ tte
lige Major de J o n q u i é r e s  energiske Ledelse; ogsaa dette Vaaben 
har sin store Andel i det udholdende Forsvar. Midlerne, der stode 
til Raadighed, vare imidlertid faa, og det kunde ikke undgaas, at 
mod Beleiringens Slutning Ilden fra vor Side blev svagere og svagere, 
dels fordi enhver Kanon, som vistes i et Skydeskaar i Skandserne, i 
Regelen inden faa Minttter var demonteret, dels fordi det skjønnedes 
nødvendigt at bevare et Antal Kanoner til at møde Stormen**). I 
Beleiringens sidste Periode bødedes paa dette uheldige Forhold ved at 
anbringe riflede 12 Pd.’s Kanoner paa Als paa forskjellige Steder 
langs Sundet, hvorfra de fjendtlige Arbeider foran Skandserækken 
om Natten forstyrredes ved Bueskud. Batterierne virkede ved indi
rekte Skydning, der her for første Gang kom til Anvendelse. Da 
deres Opstilling jevnlig forandredes, var det vanskeligt for Fjenden 
at udrette Noget imod dem.

S t a b e n e  havde en betydelig Virksomhed udover deres rent 
administrative Virken. Stabenes Personale inspicerede Stillingen til 
forskjellige Tider og ad forskjellige Veie, Brigadestabene paa det af ved
kommende Brigader besatte Afsnit, Divisionsstabene og Overkommandoen 
over hele Stillingen***). Ved Overkommandoen skiftede Stabschef og 
Souschef til hveranden Nat at være i Stillingen. Den fjendtlige Ild, 
de ofte frosne Jordknolde og de mange Faldgruber, som skyldtes Ned
slaget af Fjendens Granater, gjorde Vandringen til Skandserne og 
gjennem de lange Løbegravslinier besværlig og farefuld.

Ogsaa de t i l  H æ r e n  k n y t t e d e  K o r p s e r s  og  I n  s t i t  u-

*) Exempelvis anføres, at en bestemt Officer af Artilleriet var 3 x 5  Døgn itræk i 
Skandserne med Mellemrum af l'/s  Døgn; først i den sidste Del af Beleiringen 
blev det efter en Tilgang af nogle Officerer muligt nogenlunde at skaffe Afløsning 
tilveie.

**) Ammunitionsforsyningen og Ammunitionsforbruget i Beleiringens senere Perioder 
lader sig ikke med Bestemthed angive. Bilag 45 giver Oversigt over den Ammu
nitionsmængde, der under hele Angrebet paa Dybbølstillingen er indtransporteret 
til og udtransporteret fra Skandserne.

***) Exempelvis skal det anføres, at naar General du Plat havde Kommandoen, var 
han i Regelen hver Morgen i selve Stillingen fra Daggry indtil Kl. 10—11. I den 
sidste Periode inspicerede Generalen i Regelen personlig Stillingen om Aftenen 
efter Afløsningen
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t i o n e r s  V i r k e n  skal kortelig nævnes*). Paa forskjellig Maade, 
saaledes ved Kogning i Dampkjøkkener og ved Uddeling af varmt 
01 gjorde I n t e n d a n t u r e n ,  hvad der var muligt for under de 
vanskelige Forhold i Stillingen at skaffe Soldaten Forpleining. 
L æ g e r n e  delte med Besætningen Feltlivets Strabadser og udstode 
Farer og Savn med denne. Omfanget af deres Virken var paa for- 
skjellige Dage selvfølgelig yderst forskjelligt. —

Det er i det Foregaaende viist, med hvilken Hurtighed Stillingens 
Modstandskraft blev brudt fra det Tidspunkt (7. April), da Beleirings- 
artilleriet saavel fra Front som fra Flanke tog Stillingen under Be
skydning. F ra dette Tidspunkt toge derfor ogsaa Forhandlingerne 
med Ministeriet om en Opgivelse af Forsvaret deres Begyndelse.

Det fremgaar utvivlsomt af disse Forhandlinger, at General 
G e r l a c h  mod Slutningen af Beleiringen var tilbøielig til at rømme 
Dybbølstillingen; Gang efter Gang forlangte han frie Hænder for 
selv at kunne bestemme, om og n a a r  Stillingen skulde forlades. 
Men han satte, fuldstændig korrekt, den politiske Opgave høiest; 
krævede denne, at Stillingen skulde holdes, vilde han holde den (se 
Overgeneralens Skrivelse af 9. April). Dette maatte kunne ske ved 
en Skinbesætning, naar de militære Hensyn krævede saadant, for 
nemlig ikke at udsætte den hele Besætning for Tilintetgjørelse.

Overgeneralen savnede imidlertid enhversomhelst Instrux fra 
Regjeringen. Til samme Tid som Krigsministeren telegraferede, at 
Regjeringen stolede paa Overkommandoen saavel i militær som i 
politisk Henseende, lod den Overgeneralen være uvidende endog om 
Londonner-Konfereneens Sammentræden. General G e r l a c h  vidste kun 
af Aviser, at en Konference forestod, men In tet nærmere, end ikke om 
Tidspunktet for dens Sammentræden eller om dens Udsættelse. Han 
telegraferede d. 14. til Krigsministeren for at faae at vide, naar Konfe
rencen skulde træde sammen, og fik da det telegrafiske Svar: d. 20 
Vaabenstilstanden kunde formodentlig først ind træde en Uges Tid 
senere, et Tidspunkt, som man ikke turde haabe at kunne udstrække 
Forsvaret til. Ukjendt som Overgeneralen var med den politiske 
Opgave, der stilledes til Hæren, tog han som Rettesnor Ministeriets 
Fordring i Telegram af 14., at en Kamp skulde leveres i Stillingen, 
selv om deraf skulde resultere betydelige Tab.

*) En nærmere Fremstilling af de forskjellige Korpsers Virksomhed under Krigen 
vil blive given ved Værkets Slutning.
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Kampen blev altsaa modtaget d. 18. April, efterat Stillingen 
havde været indesluttet i c. 10 Uger og udholdt en 5 Ugers Beleiring. 
Fjenden kastede sig med Voldsomhed over Skandserne paa venstre 
Fløi indtil VI inkl., hvis Besætninger paa 20— 80 Mand, der først 
skulde søge at naae ind i Skandserne, vare magtesløse overfor Storm
kolonner paa 1000—2000 Mand. Efter at have bemægtiget sig Skand
serne oprullede Fjenden Løbegravsbesætningen. Resterne af vor 
venstre Fløibrigade søgte at forsvare sig i den tilbagetrukne L in ie ; 
men da de ingen Understøttelse fik af de bagved værende Reserver, 
maatte Forsvaret af denne Linie opgives, efterat den nævnte Brigade 
var tilintetgjort. Først da Fjenden alt var i Frem rykning udover den 
tilbagetrukne Linie, rykkede den nærmeste Reservebrigade frem til 
dens delvise Besættelse, efter Forholdenes Natur en ny isoleret Akt; 
ogsaa denne Brigade tilintetgjordes. Da høire Fløis Tropper vare 
trukne tilbage, forsvarede Brigaden i Brohovedet den sidste Plet af 
Sundeved. Om nogen samlet Aktion kunde der under de givne For
hold ikke være Tale.

Ifølge Dispositionen (se pag. 388) skulde den tilbagetrukne Linie 
i Tilfælde af Angreb besættes af de to i Stillingen værende Reserve
brigader. Af disse laa den nærmeste, Brigaden 0 . for Barakkeleiren. 
rigelig 2000 Alen bag den Del af Linien, som den skulde besætte, 
og Brigadens Chef var efter Ordre i Brohovedet; den anden laa i 
Brohovedet i endnu større Afstand. Af disse Brigader skulde dog 
foreløbigt kun 4 Batailloner besætte L inien, 2 stilles som Reserve 
ved Aabenraa Veiens Sammenstød med Chausseen, 1 forblive som 
Besætning i Brohovederne og 1 som Reserve for høire Fløi ved 
Aabenraa Yei. I denne Stilling skulde Kampen holdes gaaende, ind
til Tropperne fra Als ankom, af hvilke Brigaden fraVollerup samt Liv
garden til Fods fra Sundsmark maatte forudsættes hurtigt at kunne møde. 
Først da vilde den tilbagetrukne Linie kunne faae sin fulde Besætning,

Om denne Disposition ubetinget var den heldigste, er der saa 
meget mindre Anledning til at undersøge, som ingen Disposition 
kunde raade Bod paa den Omstændighed, at Fjenden efter Anlægei 
af 3. Parallel stod i kun 3—400 Alens Afstand fra venstre Fløis 
Værker og her dækket kunde samle store Troppestyrker for i el 
givet Øieblik at kaste sig over de forsvarsløse Skandser. Der manglede 
den Betryggelse, som i en permanent Befæstning haves ved Storm
friheden ; der manglede den Betryggelse, som i en Feltstilling ellers 
skabes ved Forposterne.

Skridt for Skridt havde vore Forposter tabt Terrain, først ved

Bem ærkninger til 
Kampen d. 18 

April.
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Kampene d. 22. Februar og 17. Marts og senere, efterhaanden som 
Fjenden saperede sig frem. Saalænge som muligt holdtes Forposter 
fremme, endskjøndt de, blottede for Støttepunkter, i ethvert Moment 
vare udsatte for Overfald. Men efterat Fjenden Natten til d. 14. 
April havde bemægtiget sig vore Skyttegrave S. for Chausseen og 
efter Afløsningen d. 16. Aften dem N. for Chausseen indtil Slugten 
mellem VI og VIII, var Udstillingen af Forposter paa Beleirings- 
fronten umuliggjort, og de Lytteposter, der endnu udstilledes, bleve 
nedskudte.

Begge Forudsætninger, paa hvilke Gjennemførelsen af Dispositionen 
hvilede, glippede. En første Forudsætning var, at Besætningen i første 
Linie kunde opholde Fjendens Fremrykning og avertere Reservebri
gaderne i Sundeved saa betids, at disse kunde møde til Besættelse af den 
tilbagetrukne Linie, inden Forsvaret i første Linie var til intetgjort, og 
inden Fjenden havde bemægtiget sig Skandserne og var naaet frem 
til den tilbagetrukne L in ie ; en anden Forudsætning var, at Styrken i 
Sundeved i sin Helhed kunde yde Modstand saa længe, indtil Reserverne 
fra Als ankom.

Modstanden blev brudt, inden den kunde faae Tid til at udvikle 
sig. At opstille Reservebrigaden i den tilbagetrukne Linie og at 
samle endnu flere Tropper i Sundeved ansaas ugjørligt paa Grund af 
den aldeles overvældende, fjendtlige Ild, der ikke lod en Plet ube- 
strøget eller ubeskudt, hverken i selve Stillingen eller i Terrainet bag 
samme, incl. Brohovedet, Sønderborg og Kysten af Als i flere tusind 
Alens Afstand fra Sundet. At hidkalde flere Tropper til Forsvaret af 
Sundeved og Als end alt var sket, var ugjørligt*) og desuden til 
ingen Nytte. Derimod vilde det sikkert have været tilraadeligt at 
tilkalde 8. Brigade paa et tidligere Tidspunkt, end det skete.

Den Anskuelse, som i Forsvarets sidste Dage vistnok næredes af 
de fleste Deltagere i Dybbølstillingens Forsvar, at Momentet var 
kommet til frivilligt at rømme Stillingen for at fri Hæren for en 
Katastrofe, var fra et militært Synspunkt — om den politiske Betyd
ning af et fortsat Forsvar var Hæren ikke Dommer — sikkert fuldt 
berettiget. Paa den anden Side maa det ikke overses, at Hæren, 
ved hvad den præsterede d. 18. April, gav saadanne Prøver paa 
Mod og Dødsforagt samt mandig Holdning under fortvivlede Forhold,

*) Efterat 8. Brigade d. 13. April var ankommen til Als, var der 33 Batailloner til
stede i Sundeved og paa Als, medens der til Forsvar af Fredericia. Fyen og 
Nørrejylland kun havdes 12 Batailloner.
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som ethvert ærekjært Folk vil føle sig stolt af at kunne hen
vise til. Dette gjælder samtlige Kampens Momenter og alle Vaaben- 
arter; det gjælder det heroiske Forsvar i forreste Linie, det med 
stor Bravour udførte Modangreb, det under vanskelige Forhold ud
førte Tilbagetog paa høire Fløi, Forsvaret af Brohovedet, Bro
ernes Afbrydning under den voldsomme Ild og Artillerikampen fra 
Als; endelig gjælder det Bolf Krakes hæderlige Deltagelse i Kampen. 
Kampen d. 18. blev en værdig Slutsten paa Forsvaret af Dybbøl- 
stillingen. Det var et høit Spil at optage denne Kamp; men
Beslutningen herom retfærdiggjordes ved Troppernes Holdning, 
ja vel endog ene ved 8. Brigades Modangreb. Den sidste Rest 
af Slesvigs Fastland, den Plet af Jo rd , hvorhen Europas Op
mærksomhed Maaneder igjennem var bleven rettet for at følge vor 
Hærs Forsøg paa at byde den overlegne Modstander Trods, var ikke 
bleven frivilligt rømmet, men først forladt efter de tungeste Offre. Dette 
Forhold er i Aarenes Løb blevet i stedse høiere Grad værdsat af 
Konge og Land. Mindet om det seige Forsvar af Feltværkerne paa 
Dybbøl Banke og dets Afslutning ved Kampen d. 18. April vil holde 
sig, naar Minder om lysere Begivenheder forlængst ere blegnede.

Hærens Holdning under Forsvaret af Dybbølstillingen og Kampen 
d. 18. April vandt Paaskjønnelse fra alle Sider. Under Beleiringen 
ankom efterhaanden store Sendinger af Undermunderingsgjenstande, 
Tæpper o. s. v. til Befalingsmænd og M enige; en unavngiven kjøben- 
havnsk Borger tilstillede Overkommandoen en Sum af 10000 Kroner 
til Uddeling blandt de Troppeafdelinger der ved Mod og Udholdenhed 
gjorde sig bemærkede under Forsvaret af Stillingen o. s. v.

H s. M a j e s t æ t  K o n g e n  tilstillede under 21. April den kom
manderende General følgende allerhøieste, af Krigsministeren kon
trasignerede Proklamation, der blev oplæst for Tropperne under 
Gevær:

Tappre Soldater! Uforsagte, brave Kammerater!
Efter et Forsvar, der vil mindes til de sildigste Tider, ikke blot 

paa Grund af Kampens Ulighed, men ogsaa paa Grund af det Helte
mod, hvormed der stredes mod Overmagten, har Armeen maattet vige 
tilbage fra Dybbølstillingen til Als. Tunge have de Lidelser været, 
som ledsagede Kampens Udvikling, og uforglemmelige ere de store 
og smertelige Tab, som dens sidste Dage have medført, men med 
Guds Hjælp ville baade Lidelserne og Tabene ikke have været for- 
gjæves! De ville bære Frugter i den Kamp, som I  nu kjæmpe mod 
Vold og Uret, og hvis Formaal er vort dyrebare Fædrelands Tilværelse
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og Uafhængighed. Jeg  bringer Eder min og Folkets inderlige Tak 
for Eders udholdende og opofrende Heltemod, og jeg er overbevist 
om, at den samme Aand fremdeles vil besjæle Eder.

Gud bevare min brave danske Hær og skjænke den Lønnen for 
dens udholdende Tapperhed, ligesom han vil skjænke vore faldne 
Helte sin naadige Fred!

Christian R.
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Bilag 1.

U d d r a g  a f  R e g l e m e n t  a f  1 6 .  F e b r u a r  1 8 6 4  f o r  f j e n d t l i g e  S k i b e s

O p b r i n g e l s e .

Reglementet, ifølge hvilket kun de kongelige Skibe vare berettigede til at 
foretage Opbringelser, opstillede følgende Tilfælde, hvor Opbringelse kunde 
finde Sted:

a. Skibe, som tilhøre de fjendtlige Stater eller disses Undersaatter med 
indladet, fjendtligt Gods.

b. Skibe, som forsøge at bryde Blokaden uden Hensyn til deres Nationalitet.
c. Skibe, hvis Neutralitet ikke behørig er legitimeret.

Reglementet fastsatte endvidere, at som mistænkte kunde anholdes og 
indbringes til Undersøgelse:

a. Skibe, som have dobbelte eller efter Rimelighed falske Papirer.
b. Skibe uden Papirer, eller hvis Papirer ere bievne kastede overbord eller 

paa anden Maade tilintetgjorte.
c. Skibe, som ikke lægge bi paa Krydserens Opfordring, eller som modsætte 

sig Eftersynet af saadanne Gjemmesteder, hvor Krigskontrabande eller 
Skibspapirer formodes at være skjulte.
Som gode Priser anses:

a. Skibe, som tilhøre de fjendtlige Stater eller disses Undersaatter.
b. Skibe, som helt ere ladede med Krigskontrabande.
c. Skibe, som med Magt modsætte sig Anholdelsen.
d. Danske, fra Fjenden gjenerobrede Skibe.

Sluttelig indeholdt Reglementet den Bestemmelse, at neutrale Handels
skibe under Konvoi af en neutral Magts Krigsskibe ikke vare underkastede 
Visitation; men at en af Konvoichefen afgiven Erklæring om at de konvoierede 
Skibes Papirer vare i Orden, og at de ikke havde Kontrabande ombord, 
skulde være tilstrækkelig.

U d d r a g  a f  B l o k a d e r e g l e m e n t e t  a f  1 6 .  F e b r u a r  1 8 6 4 * ) .

Reglementet opstillede som Udgangspunkt den Definition af effektiv 
Blokade, at en fjendtlig Havn maatte anses blokeret, naar den ved et eller 
flere Krigsskibe var spærret saaledes, at intet Handelsskib, uden øiensynlig

*) Reglementernes samlede Titel var: reglement conccrnant le bloeage des ports 
ennemis et la saisie des navires ennenns et suspects par les croiseurs dauois.

1
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fare for at blive opbragt, kunde løbe ind eller ud af samme Naar vedkom
mende Skibschef var ankommen paa Stationen, skulde han bekjendtgjøre 
Blokaden ved aabent Cirkulære til samtlige Magters Konsuler paa Stedet, og 
endvidere opfordre alle neutrale Skibe i vedkommende Havn til at opgive en 
Termin, inden hvilken de atter kunde forlade samme. Han skulde da lade 
disse Skibe frit udpassere af Havnen.

Hverken Udklarering til en blokeret Havn eller Skibets Kurs mod en 
saadan, og end ikke Forsøg paa at bryde Blokadelinien skulde være til
strækkelig Grund for Stationens Krydsere til at opbringe et neutralt Skib, 
saalænge der var rimelig Anledning til at antage, at dette ikke havde været 
vidende om Blokaden, dengang Forsøget gjordes. Skulde Skibet derimod paany 
søge at bryde gjennem Linien, eller det af andre Grunde kunde antages, at 
det maatte være vidende om Blokaden, vilde det være at anse for forsætlig 
at have overtraadt Blokaden og derfor at opbringe.



Bilag 2.

O v e r s i g t  o v e r  d e n  s u c c e s s i v e  F r e m m e  a f  B e f æ s t n i n g s a r b e i d e r n e  v e d  F r e d e r i c i a  i  P e r i o d e n  f r a  1 s t e  J a n u a r

i n d t i l  F æ s t n i n g e n s  R ø m n i n g  ( 2 6 d e  A p r i l ) .

1. Foran Fæstningen.
A. H øire Fløi. (Den befæstede Leir).

A r b ej d e.
1

1ste Januar—13de ! 14de Februar—20de 21de Marts—25de
Februar.

I
Marts. April.

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

1

Paabegyndt.
Ligeledes.

Fuldført den 20/2 . 
Fuldført den 20/s. Forstærkning af Side-

Jord.

— Indretning af Krudtmagasinerne.
— Nedskæring og Beklædning af indvendige Skraaninger

|
j

Ligeledes.
Ligeledes.

Fuldført den 27/2. 
Fuldført den 20/3.

dækningen paabegyndt 
ved II og III den 17/4.

m. m.
— Passive Forhindringer foran Værkerne (Ulvegrave o g ........................ ...........  Paabegyndt den 14/3.

Smaapæle).
— Anbringelse af enkelte Kanonblenderinger og af blenderede i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rum for Besætningen. I i

— Bortgravning af Kanonbænk paa I, høire Flanke og den-j....................................  Fuldført den 27/2.
nes Forsyning med Banket.

Fuldført den 23 4.

Stillet i Udsigt i Rap
port af 23/4, de første 

for II og m , de sidste 
for alle Værker.



Arbeide.

Ved Værk IV.

1ste Januar—13 de 14de Februar—20de 21de Marts—25de
Februar. Marts. April.

— Strubepalissadering og Stormpælelægning.

— Anbringelse af Blokhus.

— Indretning af Krudtmagasinerne.
— Nedskæring og Beklædning af indvendige Skraaninger

Paabegyndt.

Afbinding og Funde
ring.

Paabegyndt.
Ligeledes.

Stormpælelægning fuld
ført den 20/2 , Strube
palissadering den 513 . i 
Reisning og Jorddæk

ning den 2%. 
Fuldført den 27/2. 
Fuldført den 20/3 .

ifl. m.
— Passive Forhindringer foran Værket.
— Forglacis med dækket Vei foran Værket.

Ved Værk V.

j Paabegyndt den V U.
Paabegyndt den */*,

1 vidt fremskredet den
25/ 4 .

— Strubepalissadering og Stormpælelægning.

— Indretning af Krudtmagasinerne.
— Nedskæring og Beklædning af indvendige Skraaninger 

m. m.
Afgravning og Regulering af Terrainet bag Værkerne, Grus

ning af Terreplein etc. efter Fornødenhed.
Placement for 2 Kanoner paa Stranden og 2 ovenfor Skrænten 

udfor Værk I.
Løbeerav bae Slueten foran Værk I 0 2  II.

.......................... Stormpælelægning fuld
ført den 5/a, Strube

palissadering 20/3. 
Paabegyndt.............. Fuldført den 27/2.
Ligeledes. Fuldført den 20/3.

Fuldført den 13/3.

Fuldført den 2U.

Paabegyndt den 1 1 /i.

uncnem  *831X61116-)•

— Skrænten til Værk I.

— Linien I—II og II—III.

— Linien III—IV.
— Linien IV—V.

— Linien V — Vaabenplads foran Kongens Ravelin.

Liniens Glacis godt 
fremskredet.

Ligeledes.

Paabegyndt.
Ligeledes.

Jordarbeidet fuldført 
den 20/3 .

Jordarbeidet fortsat.

Ligeledes.
Ligeledes.

Fuldført den 20/3 (som 
dækket Vei med Glacis).

Palissadering af Gra
ven, spanske Ryttere 

ved Udfaldsveie den 2U.  
Fuldført med Palissa- 
deringer etc, den 9/4. 
Ligeledes den 25 V

Arbeidet vidt frem
skredet den 2bU.

B arakkeleire etc.
— for Værkernes Besætning (4 Komp. Inf. -|~ Artl.)
— for V2 Bataillon i Teglværkets Tørrelader ved Stranden
— for V2 Bataillon i og ved Fredskrudtmagasinet.
— 2/s Bataillonsleire.

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

Paabegyndt. 
Fuldført den 6/a. 

Paabegyndt den 21 i2 . 
Paabegyndt den 5/3.

Paabegyndt.

Fuldført den 26/3 .

Fuldført den 26/3 . 
Fuldført for V2 Batail
lon den 2G/3, for Va do. 

den 16/4. 
Fortsat.

Paabegyndt den 26/3.

*) Af Mangel paa Arbeidskraft maatte Arbeidet paa Forbindelseslinierne standses fra 8de til 22de Februar.



B.  P a a  v e n s t r e  F l ø i .

Arbej de. 1ste Januar—13de 
Februar.

14de Februar—20de 
Marts.

21de Marts—25 de 
April.

Oversvømmelse i Mølleengen*).
— Forbøielse af Koldingveiens Dæmning, Anlæg af Overfald. Fuldført den 31/3 . Forhug anbragt.
— Forbøielse af Fuglsangveiens Dæmning og Anbringelse af Fuldført den 13/2. Anbringelse paa Dæm- Anbringelse af Forhug

Grave i Engen imellem denne og Koldingveien. ningen af Forhug med bag Oversvømmelserne

— Forgrav imellem Fuglsang- og Snoghøiveien med foran- Paabegyndt i sidste

foranliggende Glacis. 

Udført i en Længde af

imellem Fuglsang- og 
Koldingvei.

liggende glacisformet Stemmedige. Uge af Januar. 650 Fod den l5/2*).
— Overfald i Snoghøiveien. Paabegyndt. Fuldført den 20/2 .

Anlæg af Koldingværket. Paabegyndt, men kun Jordarbeidet i det Fuldført den

Kanonplacementer:
— for 2 Kanoner i den dækkede Vei foran Slesvig Ravelin 

til Bestrygning af Fulgsangveien.
— for 2 Kanoner i Oldenborg Forværk til Bestrygning af 

Snoghøiveien.
— for 5 Kanoner paa Bakkekammen bag Oversvømmelsen

langsomt fremskredet 
(Frost, stærkt leret 
Undergrund), Bryst

høide dog naaet.

Fuldført den 13/2.

Ligeledes.

Væsentlige fuldført, 
Strubepalissadering 

paabegyndt, Blokhus 
afbundet.

Fuldført den 13/3.
S. for Koldingveien og 4 Espingoler i den dækkede 
Vei foran Slesvig Ravelin.

— for 2 Kanoner i Løbegrav imellem nysnævnte Placement Paabegyndt den 53. Fuldført den 27/3 .
og Anlæg af Løbegrave.
igi zs nauonøi l DlbflllbHUg 1 Oldenburg i  or værk. Afbinding af Blende- Fuldført den 6/a.

— for 3 Kanoner sammesteds i Skydeskaar med Travers.
ringen.

Fuldført den 13/3.
Anlæg af Kolonnevei igjennem Lavningen fra Slesvig Ravelin 

til Koldingværket
Omregulering af Traverserne foran Passagen fra Slesvig Rave- Fuldført den 13/s.

Paabegyndt den 10/4.

lin til Fuglsangveien.
Stormpælelægning m. m. paa ydre Skraaning af Oldenborg Paabegyndt. Fuldført den 20/2.

Forværk mod Snoghøiveien og Værkets Saillant. 
Barakkeleire for 2 V2 Kompagni i Lavningen imellem Slesvig

1

Paabegyndt. Fuldført den 23/4.
Ravelin og Koldingværket og i Ravelinens Grav, samt 
for Besætningerne i Oldenborg Forværk m. m.

j

2. H ovedbefæ stningens Landfronter m ed tilstødende Søfront ved de 2 Fløie.

Afgravning af Gravbermen foran de omdannede Fronter fra 
Prinds Georgs Bastions venstre Kurtinepunkt til Kongens 
Bastions venstre Kurtinepunkt, og ved sidstnævnte Punkt 
den omdannede Volds Tilslutning til den gamle.

Sikkringsarmeringen paa Hovedvolden.
Kanonplacementerne i Udenværkerne m. m.

Fuldført saavidt gj ør
ligt, hvorefter der atter 

stemmedes for den 
sænkede Vandstand i 

Graven.
Anbragt den l3/2.

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



Arb ej der. 1ste Januar—13de 
Februar.

14de Februar—20de 
Marts.

21de Marts—25 de 
April.

— for 2 Kanoner i Delmenhorst Bastion og for 2 Kanoner 
i Faussebraien ved Oldenborgs Bastions Fremspring til 
Bestrygning af Snoghøiveiens indre Strækninger.

— for 2 Kanoner i Slesvig Ravelin.
paa Hovedvolden i Skydeskaar til Bestrygning af Slesvig 
Ravelins Grav.

— i Prindsens og Kongens Raveliner.
— i Faussebraien ved Kongens og Danmarks Bastioner til

Bestrygning af Kongens Ravelins Grav.
Nødbriske for Artilleriet.

Kanonblenderinger paa Hovedvolden.
Nedskæring og Beklædning af Brystværnets indre Skraaninger 

m. m.
Forbrugskrudtmagasiner og Traverser paa Hovedvolden.

Fuldført den 13'2 .

Fuldført den 5/s. 
Fuldført den 13/3.

Fuldført den 20,3. 
Ligeledes.

Poterne under Kurtinen Holsten-Slesvig, 140 Fod lang.

1 0 DGIH8 med stærkt Fåid udefter til Venstre for Prindsens 
Port med lavtliggende Udfaldsvei følgende Gravdæmnin
gens venstre Sideskraaning.

Poterne i Prinds Christians Bastions høire Kurtinepunkt, 144 
Fod lang*).

Maske med blenderet Port i Faussebraien ved Kongens Ports 
Passage.

Dobbelt Palissadering over alle Gravdæmninger med Barriere
porte for Adgangene.

Palissadering fra Prindsens Ports Passage til forbi Prindsessens 
Bastions Fremspring (af Hensyn til Gravens ringe Brede).

Palissadering af Slesvig Ravelins Grav.
Palissadering af Prindsens Ravelins Grav.
Palissadering af Kongens Ravelins Grav.
Stormpælelægning m. m. paa den ydre Skraaning af Søfronten 

Danmark-Norge.
Palissadering i Stranden ved Norges Bastions lave Flanke.
Gravdæmningernes Forsyning med Smaapæle.
Blokhus i Kongens Bastion.
Nedbrydning af Møllen paa Prinds Christians Bastion.
Hytter for Besætningen ved Norges Bastions lave Flanke, i 

Smededamslavningen (foran Fronten Prinds Christian- 
Dronningen) og i Vaabenpladsen foran Kongens Ravelin.

Abrier for Besætningen paa Hovedvolden ved Foden af den
nes indre Skraaning.

Yoldgadens Udbedring og Vedligeholdelse.

Paabegyndt.

Afbinding og tildels 
Reisning af 2 Maga

siner pr. Bastion. 
Jorddækning paabe

gyndt.

Udgravning m. m. paa
begyndt.

Fortsat.

Disse Magasiner fuld
førtes paa høire Fløi 
den 6/a, paa venstre 
Fløi den 13/a. Paa
begyndt flere Magasi
ner og Traverser paa 

høire Fløi.
Poternen næsten gjen- 

nemført.

Udgravning m. m. paa
begyndt.

Paabegyndt.

Fortsat.

Paabegyndt

Fuldført den 27/?.

Paabegyndt.

Paabegyndt. 
Fuldført den 13/3 .

Paabegyndt. 
Fuldført den 20/2 .

Fuldført den 27l i .

Paabegyndt.

Paabegyndt.

Fuldført 20 Stykker 
den 27/3. 20 Stykker 

den 9/4.
Paabegyndt den 3/4.

Godt fremskredet den 
den 25/4. 

Ligeledes.

Fuldført den 2U.  
Barriereport dog først 

anhrajrt den 9I*- 
Paabegyndt den 27/3 . 
Godt fremskredet den 

26/4.
Fortsat.

Næsten fuldført den26 4 -

Fuldført den 19U.  

Fuldført den 2/4. 

Fuldført den 21  la.

Paabegyndt den 10/4.
Fuldført den 16/4. 

Næsten fuldført den25/4. 
Fuldført den 2/4.

Paabegyndt den 27/3 .

Paabegyndt. Fortsat. Fortsat.

*) Arbeidet ved denne Poterne, saavelsom ved den under Kurtinen Holsten-Slesvig maatte af Mangel paa Arbeidskraft standses fra 8de til 
22de Februar. Den særdeles vanskelige Undergrund her (Vandaarer og Valkeler) benmiede Arbeidet i høi Grad.



3. Fæ stningens Indre og Søfronterne med tilhørende Voldgade fra N orges til D elm enhorsts Bastioner.

Arbeide. 1ste Januar—13de 
Februar.

14de Februar—20de 
Marts.

21de Marts—25de 
April.

Istandsættelse og Jorddækning af de 2 blenderede Arsenal- Eftersyn af Drager- (Eftersynet fuldført og! 
kjældere (Krudtmagasiner) i Kastellet. værker og Bombe- ! Jorddækning foretaget

bjælkelag paabegyndt. den 13/a og 20/3 .
2 bombesikkre, forsænkede Krudtmagasiner (22' X 60') ved i Afbinding af Magasi- Magasinerne reiste og Fuldførte den 23/4. 

østre Voldgade, med udgravet Vei og foranliggende Maske. |nerne fuldført. Udgrav-forsynede med Bombe-
ning paabegyndt. j bjælkelag Jordarbei-

det fortsat.
Bombesikkert Laboratorium (22' X 60') under Islands Bastions i Afbinding fuldført. Jordudgravning og 

høire Flanke (Kastellet).
Blendering af Adgangen til det hvælvede Krudtmagasin i 

Kastellet.
Jorddækning og Indretning af det bombesikkre Lazareth i Ka

stellet.
Bombesikkert Telegrafbureau.
Hovedistandsættelse af 2 gamle Bræddestalde for 300 Heste.
Opførelse af en Stald for Officersheste.
Retablering af Brodækket paa østre Bro.
Anbringelse af Baadehavn S. for Broen og Plankebeklædning 

langs denne til Formindskelse af Bølgeslaget.

Opførelse af 2 Blokhuse nedenfor Hovedvolden for Kommando
stabe.

Udbedring og Vedligeholdelse af Voldgaden m. m.

Hegnsløifning, deriblandt af det Fredericia Mark omsluttende 
„Rytterdige“.

Afbrænding og Sløifning af nærliggende Bygninger.
Sløifning af fjendtlige Batterier ved Egum Veien og Trælle 

Skov.

Reisning fuldført.
.................................... i. . .

Fuldført den 27/*.

Fuldført den 3Vi. ..................................................

1
|

i 1
Paabegyndt.

Paabegyndt.

Fortsat.

Fuldført den 5/8. 

Fuldført den l6/3.

Fuldført den 23/4.

Fuldført den 16U.

Fuldført den 9/4.

Fuldført den 27/3 .

Fuldført den 9V.

Paabegyndt den 27/3. 
Næsten fuldført den 

29 4.

Stillet i Udsigt i Rap
port af 23/4.  

Fortsat.

Fuldført den 2U.
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3. Divisions Stab.......... 1 tt o | 1 )) n )) n » t) » » 2 » ))
19de Regiment.............. » " u 1 2 i) )> 1 )> )) )) - » 1 3
20de do.................. 1 u 3 1 ; - 9 1 1 2 3 7 158 » )> 17 6 8 189
3die Divisions Ambulance 1 i

og 8de Brigades Ma-
gasin.......................... " t) ” ' ;t » 1 r i) 1) j » it i )) )) 2

j
1) )) 3

Summa. . . 2 n 3 2 1 12 1 1 3 3 7 158 )) s>

1
19* 8 9 195 *) Deraf 18

Slesvigere.

De faldne Officerer vare: Major J. A. F. Hoffmann. p. t. Stabschef ved 3. Division og Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve E. F. Køhier 
af 20. Regiment.

De saarede Officerer vare: Generalmajor E. H. C. Wilster, p. t. Kommandør for 3. Division, Premierlieutenant H. C. Weien af 20. 
Regiment og Sekondlieutenant L. L. J. Vincent af 20. Regiment, fangen.

De usaarede fangne Officerer vare: Kapitain H. H. N. J. Daue af 20. Regiment, Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve F. O. J. Holstein 
og T. C. B. de Lopez Brandt af 20. Regiment.
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De saarede Officerer vare: Premierlieutenant af Kjøbenhavns borgerlige Artilleri N. C. L. Sclxeel af 11. Regiment og Sekondlieutenant af 
Inf. Krigsreserve C. F. Jung af 11. Regiment.

Den fangne Officer var: Kapitain A. W. Staggemeyer af 11. Regiment.
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B ila g  5.

O r d r e  d e  b a t a i l l e  d .  1 5 d e  M a r t s  1 8 6 4  f o r  d e n  a k t i v e  A r m e e .  * )

Overkommandoen.

Overgeneral.................... Generallieutenant G. D. Gerlach.
Stabschef........................Major F. C. Stiemholm.
Souchef............................ Kapitain S. L. C. Rosen.
Attacheret fra Marinen. . Orlogskapitain F. Frølich.

Adjutanter: Ritmester H. C. W. F. Deichmann,
Kapitain C. E. Meldahl,

— F. E. Bille,
Premierlieutenant E. G. Gotschalck,

— F. F. Jacobi,
— A. L. le Maire,

Sekondlientenant C. A. S. Dalberg,
— L. H. Westphal, personel Adjutant.

Ansatte ved Hovedkvarteret vare endvidere:
Oberstlieutenant F. W. Baron Rosenkrantz,
Major C. F. Bauditz,
Premierlieutenant af Kaval. Krigsreserve E. F. W. 
A. During,
Premierlieutenant af Kaval. Krigsreserve E. F. Dii- 
ring Rosenkrantz,
Premierlieutenant H. Baron Raab,
Sekondlieutenant C. Grev Moltke, Bregentved.

Høistkommanderende Ar
tilleriofficer.................. Oberst J. Vahl.

Major J. T Wegener, Stabschef.
Høistkommanderende In-

genieurofficer.............. Oberstlieutenant J. C. F. Dreyer.
Major C. F. N. Schrøder, Stabschef

Trainkommandør . . .  . . .  Ritmester J. Cetti. (Ritmester W. Haffner var endnu
ikke afgaaet fra Overkommandoen).

*) De mindre Unøiagtigheder, som muligen maatte forefindes ved Angivelsen af Perso
nalia i Bilagene 5 og 6 skyldes Ufuldstændigheden i det foreliggende Materiale.
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Ordonnantskorpset........ Ritmester C. E. Hansen, tillige Kommandant i Hoved
kvarteret.

Korpsintendant..............
Korpsauditør...................
Korpsstabslæge..............

Generalkrigskommissær U. 0. v. Sohmidten. 
Overauditør N. Tvede.
Overlæge J. Rørbye.

Korpsstabsdyrlæge . . . .  Stabsdyrlæge C. L. Friis. 
Krigstelegrafen og Ar-

meens Topografer 
Bureauchef.....................

Oberstlieutenant W. H. F. Abrahamson. 
Fuldmægtig i Krigsministeriet C. J. Westergaard.

Kommandør..........
Stabschef..............
Souschef ................
Adjutanter............

1ste Division.

Generalmajor C. A. Vogt.
Kapitain J. C. Blom.
Ritmester J. Z. Schroll.
Sekondlieutenant C. Søltoft og Sekondlieutenant af 
Inf. Krigsreserve P. E. M. Ramsing.

Ordonnantsofficer . . Sekondlieutenant W. F. Bendz.

Kommandør . . . . . .
Adj utanter............

1 ste B rig a d e .

Oberst G. H. Lasson
Premierlieutenant P. F. W. Hansen og Sekond
lieutenant E. 0. Mygind.

Ordonnantsofficer .. Premierlieutenant J. E. C. Rosen.
2det Regiment. 22de Regiment.

Batl. I. Batl. II. Batl. I. Batl. II.

Kommandør........
Adjutanter............

2 den B rigade .

. Oberst H. A. T. Kauffmann.
Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvigen 
og Sekondlieutenant C. F. F. E. Tuxen.

Ordonnantsofficer . . Sekondlientenant J. W. B. Benedictsen. 
3die Regiment. 18de Regiment.

Batl. I. Batl. II. Batl. I. Batl. II.

Kommandør..........
Adj utant..............

3 die B rig a d e .

, Oberst J. A. P. F. Wørishøffer.
. Sekondlieutenant J. G. F. Colding.

Ordonnantsofficer . . Afskediget Premierlieutenant F. J. L. Heyn. 
16de Regiment. | 17de Regiment.

Batl. I. Batl. II. I Batl. I. Batl. II.

Divisionens Kavallerikommando: Major C. A. F. Lillienskjold.

4de Dragonregiments 2det Halvregiment.
4de, 5te og 6te Eskadron.
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Divisionens Artillerikommando: Major P. E. Glahn.
2det Eeltbatteri (4 Pd.’s riflet). 10de Feltbatteri (12 Pd.’s K. K.)

8 Kanoner. 8 Kanoner.

Ialt: 12 Batailloner, 3 Eskadroner og 2 Batterier.

2den Division.
Kommandør..........  Generalmajor P. H. C. du Plat.
Stabschef ..............  Major E. F. Schau.
Adjutanter . . . . . . .  Ritmester F. F. Kjær, Sekondlieutenanterne M. S. F.

Hedemann og A. Harttung.
Ordonnantsofticer . . Sekondlieutenant H. C. W. Harboe.

4 de Regiment.
Batl. I Batl. II.

6te B rig a d e .

Kommandør..........  Oberst J. W. A. Harbou.
Adjutant................Premierlieutenant H. C. Baron Haxthausen.
Ordonnantsofticer . . Sekondlieutenant P. H. W. Lange.

6te Regiment. ' 12te Regiment.
Batl. I. Batl. II. | Batl. I. Batl. II.

Gie B rig a d e .

Kommandør . . . . . .  Oberst O. C. S. A. Biilow.
Adjutant............... Sekondlieutenant C. J. C. F. Kranold.
Ordonnantsofticer .. Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve W.

Dinesen og P. O. R. Olrik.
5te Regiment. 

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

Batl. I. Batl II.

L

10de Regiment. 
Batl. I. Batl. II.

Divisionens Kavalerikommando: Ritmester D. W. Hegermann-Lindencrone.

Gardehusaregimentets 1ste Halvregiment.
2den, 4de og 6te Eskadron.

Divisionens Artillerikommando: Major W. E. T. Schøning.
8de Feltbatteri (4 Pd.’s riflet). 9de Feltbatteri (12 Pd.’s K. K.)

8 Kanoner. 8 Kanoner.

Ialt 12 Batailloner, 3 Eskadroner og 2 Batterier.
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3die Division.
Kommandør..........  Generalmajor P. F. Steinmann, saaret; for ham

Generalmajor E. H. C. Wilster, saaret, hvorefter 
Oberst W. Neergaard blev midlertidig Chef.

Stabschef.............. Kapitain J. A. F. HofFmann, saaret.
Souschef................ — C. M. W. Tvermoes, midlertidig Stabschef.
Adjutanter............  Premierlieutenant F. Gruner og Sekondlieutenant T.

Westergaard.
Ordonnantsofficer . . Premierlieutenant H. E. E. Nysted.
Kommandant i Divi

sionskvarteret . .  — W. E. A. Biilow.

7  de B r ig a d e
(midlertidig afgiven til 4de Division).

8 de B r ig a d e .

Kommandør.......... Oberst P. U. Scharfifenberg.
Adjutanter.............. Sekondlieutenanterne H. Holbøll og C. J F. Irminger.

9de Regiment. ! 20de Regiment.
Batl. I. Batl. II. | Batl. I. Batl. II.

14de Regiment.
Batl. I. Batl. II. •

9de B r ig a d e .

Kommandør . . . . . .  Oberst G. J. W. Nielsen, midlertidig Chef.
Adjutanter............Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. Petersen og

Sekondlieutenant M. A. Karmark.
Ordonnantsofficer . . —- af Inf. Krigsreserve T. E. Frisch.

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

21de Regiment. 
Batl. I. Batl. II.

13de Regiment. 
Batl. I, Batl. II.

Divisionens Kavalerikommando: Major A. W. Gerlach.

4de Dragonregiments 1ste Halvregiment.
1ste, 2den og 3die Eskadron.

2det Dragonregimenf.
1ste—6te Eskadron.

Ialt 12 Batailloner og 9 Eskadroner.*)

*) Divisionens Artilleri var i taktisk Henseende underlagt Artillerikommandoen i 
Fredericia (se denne).

3
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4dc Division.
Kommandør . . . . . .  Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone.
Stabschef.............. Major F. J. Heramb.
Souschef................ Kapitain C. A. F. Thomsen.
Adjutanter............ Ritmester T. Freiesleben, Ritmester å la suite

H. F. C. G. Grev Moltke-Hvitfeldt, Sekondlieutenant 
T. G. Rohde.

Ordonnantsofficer. . Sekondlieutenanterne H. H. Liittichau og F. E. W,
Paulsen.

Til Tjeneste ved
Staben................Hs. Kgl. Høihed Kronprinds Frederik med

Adjutant.............. Kapitain L. Lund.

7  de B rig a d e .

Kommandør . . .  . . Oberst C. F. M. Muller.
Adjutant..............  Sekondlieutenant F. J. Buchwaldt.
Ordonnantsofficer. . — af Inf. Krigsreserve S. F. Fischer

1ste Regiment. Ilte Regiment.
Batl. I. Batl. II. j Batl. I. Batl. II.

Isfe K a va lc r ib r ig a d c .

Kommandør..........  Generalmajor J. J. Honnens.
Adjutanter............  Sekondlieutenanterne H. B. Dahl og V. Saurbrey.
Ordonnantsofficer.. — A. L. Baadsgaard.

3die Dragonregiment. j 5te Dragonregiment.
1ste—6te Eskadron. I 1ste—6te Eskadron.

2 d en  K a va ler ib r ig a d e .

Kommandør.......... Oberst H. L. Scharffenberg.
Adjutant . . ..........  Sekondlieutenant J. F. Hegermann-Lindencrone.
Ordonnantsofficer . . — af Inf. Krigsreserve C. F. S. W.

Baron Juel-Brockdorff.

6te Dragonregiment.
1ste—6t.e Eskadron.

Gardehusarregimentets 2det 
Halvregiment.

1ste, 3die og 5te Eskadron.

D iv is io n e n s  A r til le r ik o m m a n d o : Oberstlieutenant J. C. Just.
5te Feltbatteri (12 Pd.’s G. K.) 

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

8 Kanoner.

3die Ingenieurkompagni.
Ialt: 4 Batailloner, 21 Eskadroner, 2 Batterier og 1 Ingenieurkompagni.
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Kommandantskabet i Fredericia.
Kommandant........Generalmajor N. C. Lunding.
Stabschef.............. Oberstlieutenant C. E. Reich.
Pladsmajor............Kapitain N. C. Schmidt.
Vagtmesterlieutenant Premierlieutenant J. J. Kerff.
Til Tjeneste ved
Kommandantskabet. Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve A. F. Konicke.

— 11 W. A. P. Chri-
stensen.
Sekondlieutenant „ Artil. — J. P. C. Ste-
phanson.
Sekondlieutenant „ Inf. — C. F. Dencker.

A rtille r ik o m m a n d o en  i F red er ic ia .

Oberstlieutenant R. O. Holm.
Kapitain C. P. F. J. de Coninck.

— J. J. Bahnson.
af Kjøbenhavns borgerlige Artilleri G. Graah, syg. 

Premierlieutenant W. F. Bang.
3die Feltbatteri (4 Pd.’s riflet) 

8 Kanoner.
6te Feltbatteri (12 Pd.’s K. K.) 

8 Kanoner.
12te Feltbatteri (12 Pd.’s K. K.)

8 Kanoner.
1ste Fæstningskompagni. 2det Fæstningskompagni. 5te Fæstningskompagni.

Espingolbatteriet.
Arsenalet.

Ingen ieurlcom m andoen  i F red er ic ia .

Oberst C. W. Meyer.
2det Ingenieurkompagni. 4de Ingenieurkoinpagni.

Armeens Artilleri.
Kommandør.......... Oberst J. Vahl.
Stabschef..............Major J. T. Wegener.
Til Tjenesten ved

Staben................ Kapitain S. W. W. Pfaff.
Premierlieutenant C. T. Miillertz.

— A. M. Gjern.
— W. Grev Moltke-Hvitfeldt.

B eser veartilleriet.

1ste Feltbatteri (4 Pd.’s riflet) 
8 Kanoner.

Ilte Feltbatteri (4 Pd.’s riflet) 
8 Kanoner

4de Feltbatteri (12 Pd.’s riflet) 
8 Kanoner.

13de Feltbatteri (24 Pd.’s G. K.) 
8 Kanoner.
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A rtille r ik o m m a n d o en  i D yb b  ø ls tillin g en . 

Kommandør.......... Oberstlieutenant C. U. E. Haxthausen.
Stabschef.............. Major H. A. A. de Jonquiéres.
Til Tjeneste ved

Staben................ Premierlieutenant H. A. Elben.
Sekondlieutenant C. Baron Giildencrone.

3die Eæstningskompagni. 4de Eæstningskompagni.
6te Eæstningskompagni.

Laboratorie- og Haandværkeretaten. 
Artilleridepotet paa Als.

Iiigenieurkommandoen ved den aktive Armee.
Kommandør.......... Oberstlieutenant J. C. F. Dreyer.
Stabschef.............. Major C. F. N. Schrøder.
Adjutant................ Premierlieutenant F. L. J. Keyper.
Til Tjeneste ved

Staben ..............Major C. Owesen.
— C. T. Jørgensen.

Kapitain W. O. W. Lehmann.
— N. A. Brummer.
— W. A. Thulstrup.
— F. C. Good.

Premierlieutenant O. K. Larssen. 
Sekondlieutenant H. P. Larsen.

— S. B. V. Dy hr.

Umiddelbart underlagt Ingenieurkommandoen.
1ste Ingenieurkompagni. Brokompagniet.
5te — Ingenieurparken.

In fa n ter ireserv en .

Kommandør..........  Generalmajor F. C. W. Caroc.
Stabschef.............. Kapitain L. E. Fog.
Adjutanter............ Sekondlieutenanterne G. C. C. Zachariae og E. A. A.

Marcussen.
Ordonnantsofficer . . Sekondlieutenant C. M. Wildenradt.

8de Regiment. 15de Regiment.
Batl. I. Batl. II. Batl. I. Batl. II.

3 d ie  K a v a le r ib r ig a d e .

Kommandør..........  Generalmajor B. Marcher.
Adjutant................  Premierlieutenant T. Schiibeler.
Ordonnantsofficer. .  Sekondlieutenant af Kaval. Krigsreserve J. Aagaard. 

(De Brigaden underlagte Afdelinger vare splittede til Divisionerne )
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B ila g  6 .

R e g i m e n t s - ,  A f d e l i n g s -  o g  U n d e r a f d e l i n g s c h e f e r  v e d  d e n  a k t i v e

A r m e e  d .  1 5 d e  M a r t s  1 8 6 4 .

Infanteriet.

Iste Regiment: Oberstlieutenant H. C. J. Beck.
Bataillon I.................................  Kapitain C. G. M. Irgens.

1ste Kompagni................ Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. A.
W. Weiss.

2det — ................  Afsk. Major V G. Siemsen, syg; for liam
Sekondlieutenant C. W. Christensen.

6te —   Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve L. Beck.
7de —   — C. T. Sørensen.

Bataillon II................................ Kapitain J. C. T. Thalbitzer.
3die Kompagni............... Afsk. Kapit. E. R. Grev Platen-Hallermund.
4de —   Sekondlieutenant i Bornholms Milice F. C.

J. Sørensen.
5te —   Premierlieutenant P. C. C. Hammerich.
8de — ................ — C. L. E. Andersen.

2det Regiment: Oberstlieutenant C. W. L. Dreyer.
Bataillon I.................................  Major W. E. S. Gedde.

1ste Kompagni................ Premierlieutenant N. H. Hiort.
2det — ................ Kapitain B. F. J. Thorkelin.
5te —   Premierlieutenant C. F. W. Secher.
6te — ................ — F. G. H. O. Gandil.

Bataillon II...............................  Kapitain J. D. Høst.
3die Kompagni................ — S. F. W. Ross.
4de — .............. — P. E. Povelsen.
7de —   Premierlieutenant W. J. Larsen.
8de — ................  — F. C. Worm.

3die Regiment: Major H. W. Mathiesen.
Bataillon I................................   Kapitain M. Arntz.

1ste Kompagni..................... — O. A. Schøning.
2det —   — A. A. F. Moltke.
5te —   — af Inf. Krigsreserve L. C. Svane.
6te — ................ Premierlieutenant L. W. Duus saaret; for ham,

— B. M. D. Walter.
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Bataillon II................................  Kapitain O. J. H. Krabbe.
3die Kompagni................ — F. F. G. Fogh.
4de —   Premierlieutenant F. F. Hansen.
7de —   — A. H. Drastrup.
8de —   — A. W. Falkenskjold.

4de Regiment: Major E. G. E. du Plat, syg; for ham Ka
pitain P. J. F. Bauditz.

Bataillon I. ..............................  Kapitain S. E. Mathiessen.
1ste Kompagni................ Sekondlieutenant J. P. Hindenburg.
2det — ................  Kapitain C. S. Glahn.
5te — ................  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. E.

Goeskjær.
7de —   Premierlieutenant J. P. T. Westberg.

Bataillon II................................  Kapitain S. J. Wedege.
3die Kompagni................  Premierlieutenant C. F. C. Sarauw.
4de — ................  Kapitain C. P. D. Bugel.
6te —   Premierlieutenant F. Bodin.
8de —   — F. L. Winsløw.

5te Regiment:  
Bataillon I........................... .

1 ste Kompagni................
2det — ................
5te — ................
6te — ................

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

4de — ................
7de — ................

8de —

Major A. C. J. Myhre.
— M. P. Biilow, syg: for ham Kapitain 

J. Hammer.
Premierlieutenant W. B. Stonor.
Kapitain C. W. D. HafFner. 
Premierlieutenant F. W. Ravn.

— W. E. A. Claussen.
Kapitain A. B. Rothe.

— W. J. C. Kliiwer (17/s syg; for 
ham Premierlieutenant C. P. Nielsen). 
Premierlieutenant J. E. Jacobsen.

— T. H. A. Søderberg, syg;
for ham Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve 
N. O. Snertinge.
Premierlieutenant F L Satterup.

6te Regiment:  Major G. W. Caroc.
Bataillon I. ................................  Kapitain G. A. Falkenberg.

1ste Kompagni ...................  — C. Schøller.
5te — .......... Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve F. P.

Ingversen.
2den — ................  Premierlieutenant J. H. L. Grønlund.
6te ....  ................ — A. C. J. A. W. Moltke.

Bataillon II..................................  Kapitain C. A. J. Olufsen.
3die Kompagni..................... — 0 , F .  Vaupell.
7de — ............  . Premierlieutenant P. P. Wanning.
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4de Kompagni................ Kapitain J. F. E. Baron Haxthausen.
8de — ................ Premierlieutenant C. O. C. Engelhardt.

7de Regiment:  Oberstlieutenant L. H. L. Muus.
Bataillon I............................... . Kapitain N. S. Kulde *), for liam Kapitain

G. Maes.
1ste Kompagni................ Premierlieutenant F. F. Nielsen.
2det. — ................ — af Inf. Krigsreserve C. A,

Zoffmann.
5te — ................ Kapitain O. M. G. Meyer.
7de — ................  Premierlieutenant C. Sørensen.

Bataillon II ...............................  Major G. W. Behmann.
3die Kompagni .............. Sekondlieutenant C. H. C. Baggesen.
4de — ................ Kapitain C. C. W. F. Holck, syg; for ham

afskediget Kapitain E. C. E. Jacobsen.
6te — ................ Premierlieutenant E. E. P. Nielsen, syg; for

ham Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve 
C. R. Gersdorff.

8de — ................ Premierlieutenant S. B. Munck.

8de Regiment:  Oberst M. O. B. Hveberg.
Bataillon I. . . . .  ........................  Major F. C. A. H. Salchow, syg; for ham

Kapitain J. A. Grønlund.
1ste Kompagni................ Premierlieutenant C. W. Thalbitzer.
2det — ................ Kapitain P. H. Nielsen.
5te — ................ — F. C. Schiøtt.
8de — ................ Premierlieutenant P. C. G. Bern.

Bataillon II...............................  Kapitain G. F. Møller.
3die Kompagni............... Premierlieutenant N. P. Jensen.
4de — ................ Kapitain H. F. Baron Rosenkrantz.
6te — ...............  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve F. F.

Lyneborg.
7de — .............. Premierlieutenant F. C. B. Pio.

9de Regiment:  Oberstlieutenant H. C. G. Tersling.
Bataillon I.................................  Major J. Nørager, syg; for ham Kapitain H.

T. W. Hecksher.
1ste Kompagni................  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserven W. F.

C. Redsted.
2det — ................ Kapitain C. W. Knauer.
5te — ................ — H. J. W. Hansen.
6te — ................ Premierlieutenant J. F. W. Voigt.

Bataillon II...............................  Kapitain F. C. Christiani.
3die Kompagni. . . . . . . . .  Premierlieutenant J. Beeken.

*) Indtraadt i en Undersøgelseskommission ved 4de Division (se 1. Del Bilagenes 
Pag. 117).
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4de Kompagni................ Kapitain H. C. J. Koss.
7de — ................ Premierlieutenant W. F. Gram.
8de — ................ — C. G. Rosen.

10de Regiment:  Oberst F. C Lange, syg; for ham Major C.
F. M. Rohweder.

Bataillon I.................................  Kapitain S. U. R. Lundbye.
1ste Kompagni................ — E. B. M. Hansen.
2den —   Premierlieutenant F . S. Diechmann.
5te — ................  — L. C. Lorentzen.
7de —   Premierlieutenant P. H. W. Hammelev.

Bataillon II................................ Kapitain H. S. Gyldenfeldt.
3die Kompagni................ — C. S. Husum.
4de — ................  — H. Glahn.
6te —   Premierlieutenant C. A. Thesen.
8de —   — H. E. Petersen.

I l t e  Regiment:  Kapitain W* C. B. Stricker.
Bataillon I ..........................................  —  M. P . W . de Fine Licht.

1ste Kompagni................ Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. F.
Wilhelmi.

3die — ................  Sekondlieutenant F. C. O. R. Kragh.
5te — ................ — J. A. Muller.
7de — ................  Afskediget Kapitain A. R. Bjerregaard.

Bataillon II................................ Kapitain R. W. Chabert.
2den Kompagni..............  Premierlieutenant T. G. Miinster.
4de — ................ — H. P. Hermansen.
6te — ............... Afskediget Premierlieutenant C. F. C. Sigetty.
8de — ..............  Premierlieutenant A. S. Y. Kjærulff.

12te Regiment:
Bataillon I...................

1ste Kompagni.........
2den — ................
3 die — ................
4de — ................

Bataillon II ................
5te Kompagni . 
6te —
7de —
8de —

Oberst F. L. A. Hein.
Kapitain L. A. Bie.
Premierlieutenant J. P. Raab3re.
Kapitain C. W. Arnholtz.
Premierlieutenant C. G. W. Magius.

— af Inf. Krigsreserve W. A.
E. Sørensen, syg; for ham afskediget 
Premierlieutenant J. V. Bille.

Kapitain H. W. Stockfleth.
Premierlieutenant D. Nielsen.
Kapitain C. T. Ryberg.
Premierlieutenant A. P. Schmidt.

— E. A. Wulff.

13de Regiment:  Maj or P. E. Klingsey. 
Bataillon I.................................  Kapitain C. F. Schøning.
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1ste Kompagni

2det —
3 die —
4de —

Bataillon I I ............
5te Kompagni 
6te
7de —
8de —

Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve R. S. 
Hoffmann.

Kapitain F. H. Berregaard.
Premierlieutenant A. F. H. Balsløv.

— J. C. M. Ahrentzen. 
Kapitain L. H. G. A. Bruhn. 
Premierlieutenant J. C. Pingel.

— H. F. Skeel.
Kapitain O. Westengaard.
Premierlieutenant B. Bærentzen.

14de Regiment:  Major H. Junghans.
Bataillon I.................................  — J. B. A. X. de Plane.

1ste Kompagni..................  Kapitain L. F. G. Lohse.
2det —   — R. T. Barteis.
3die —   — af Inf. Krigsreserve R. Petersen.
4de — ................ Premierlieutenant F. W. Willemoés.

Bataillon II..................... .........  Kapitain C. W. Baland.
5te Kompagni ................ Premierlieutenant C. A H. Rømer.
6te — ................  — F. W. C. L. Hornemann.
7de — ................ Kapitain J. T. Fremming.
8de — . . . . . . . . .  Premierlieutenant J. C. Mielche.

15de Regiment:  Oberstlieutenant A. F. Zepelin.
Bataillon I.................................  Major H. P. K. Høhling.

1ste Kompagni.............. Premierlientenant J. P. S. S. Clausen.
2det — ........... Sekondlieutenant J. P. A. Boysen.
5te —   Kapitain T F. A. Honnens.
6te —   — af Inf. Krigsreserve W. Borre.

Bataillon II...............................  Kapitain H. R. de Klocker.
3die Kompagni..................... — A. S. Nickolin,
4de —   — L. J. Olsen.
7de —   Premierlieutenant E. Neergaard.
8de —   — R. C. Møller.

16de Regiment:  Major C. Wolle.
Bataillon I ...............................  Kapitain J. T. Hein.

1ste Kompagni................ Premierlieutenant E. W. Agerholm.
2det —   Kapitain E Hyllested.
5te —   — C. L. B. Petersen.
6te —   — H. F. Andresen.

Bataillon II................................ — J. T. Ravn.
3die Kompagni......................  — U. C. H. Dræbye.
4de —   — F. C. G. Schøller.
7de — ............. . Premierlieutenant C. Toldberg.
8de —   — E. V. Schau.

4
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17de Regiment:  Oberst A. Bernstorff.
Bataillon I.................................  Kapitain F. W. Lund.

1ste Kompagni................ Premierlieutenant E. A. E Trojel.
•2 det —   Kapitain J. C Gandil.
5te —   Premierlieutenant B. C. M. Aarøe.
7de —   — I. P. F. Nielsen,

Bataillon II..................................  Kapitain H. J T. C. Schiwe.
3die Kompagni .....................  — C. W. Frost.
4de —   — C. A. Krag.
6te —   Premierlieutenant W. Møller.
8de —   — E. F. O. G. Baron Pechlin.

18de Regiment:
Rataillon I..................................

1ste Kompagni ..............
2 det — ................

5te — ..............
7de — ................

Bataillon II. . ................  . . . .
3die Kompagni................
4de —- ................

6te — ..............

8de — ................

Oberstlieutenant F. G. H Hirsch.
Major E. A. Lundbye.
Kapitain F. F. H. Baller.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N. P. 

Andersen.
Premierlieutenant O. C. D. Walther.

— H. A. M. Alilmann.
Kapitain P. C. R. Weyhe.
Premierlieutenant H. C. Nielsen.
Kapitain A. C. Volquartz, syg; for ham 
Premierlieutenant J. B. Hertz.

— A. P. Madsen, syg; for ham
— L. F E. A. Baron Bretton.
— H. T. B. Benzon.

19de Regiment:
Bataillon I. . ..............................

5te Kompagni ................
6 te — ................
7de — ................

8de —
Bataillon II................................

1ste Kompagni................
2det — ................
3 die — ........... , .
4de — ..............

Oberstlieutenant L. N Færch.
Kapitain J. Darre.

— .0. C. F. Staggemeyer.
— L. F. A. Borring.

Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve W. L.
Nimb.

Kapitain G. T. Bramhelft.
— J. E. A Magius.

Premierlieutenant P. C. S. Harboe.
Kapitain C. H. Baron Adeler. 
Premierlieutenant F. L. Hermansen.

— C. F. Krøyer.

20de Regiment:
Bataillon I................... .............

1 ste Kompagni................

2det — ................
5te
6te — ................

Oberstlieutenant J. G. Scholten.
Major S. P. L. Schack.
Kapitain H. H. N. J. Daue, fangen; for ham 
Sekondlieutenant F. Harland.
Kapitain F. H. E. H. Stockfleth. 
Premierlietitenant C. W. Steinmann.

— M. J. Riise.
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Bataillon II...............................  Kapitain A. Sperling.
3die Kompagni.............. Premierlieutenant H. C. Weien,
4de — ................ Kapitain C. F W. H. Baland.
7de — ................  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve R. Ras

mussen.
8de —   — C. F. Willerup.

21de Regiment: Major O. O. F. Saabye.
Bataillon I .................................  Kapitain W. P. J. L. Hackhe.

1ste Kompagni................  Kapitain J. E. Beissenherz.
2det —   Premierlieutenant H. Larsen.
3die —   — E Voss.
4de — ................ Kapitain C. C. Zahlmann.

Bataillon II...............................  — E. P. L. v. d. Recke.
5te Kompagni .......... Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. L.

Dreves.
6te —   Premierlieutenant W. L. Vaupell.
7de — ................  Kapitain H F. Wedelfeldt.
8de — ................  Premierlieutenant N. M. L. Rovsing.

22de Regiment:  Oberstlieutenant J. A. F. Falkenskjold.
Bataillon I.......................... .. Major M. A. F. Rauch.

1ste Kompagni................ Kapitain E. A. F. Meyeren.
2det — ................ — O. P T. Grimer.
3die —   Premierlieutenant J. P. Behrens.
4de —   — P. F. A. Jæger.

Bataillon II................................ Kapitain C. W. Jensen.
5te Kompagni ................  Premierlieutenant O. J. Krabbe.
6te — ................ Afskediget Kapitain W. Schøning.
7de —   Premierlieutenant C. F. Carlsen.
8de —   — O. J. G. Johannsen.

Detachementet  i Mels: Kapitain F. S. Wildenradt.
1ste Kompagni................ — J. F. Holmsted.
2det — ................ Premierlieutenant N. C Esmann.
3die — ................ Afskediget Premierlieutenant C. W. Betzer.

Arbeidsafdel ingen paa
A l s .................................  Kapitain C. F. Biilow.

Kavaleriet.
Gar d e hu s ar r egi me nt e t : Major F. G. Liitzau.

1ste Halvregiment.................... Ritmester D. W. Hegermann-Lindencrone.
2den Eskadron................ — W. Lindholm.
4de — . ............ — F. J. Sehested.
6te — ................ — S. J. Neergaard.
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2det Halvregiment......................  Ritmester W. O. Zepelin.
1ste Eskadron.....................  — L. C. Langsted.
3die —   — T. K. Marcher.
5te —   — E. C. U. H. Abercron.

2 det Dragonregiment:  Major E. P. Bruhn.
Ritmester C. P. Bramhelft, fungerende Major.

1 ste Eskadron............ .. . — H. F. Trepka.
2den —   — C. F. R. Jessen.
3die —   — W. F. T. Feddersen.
4de — ................  Premierlieutenant J. A. F. C. Kaas.
5te —   Ritmester C. E. Beck.
6te —   — C. A. Hansen.

3die Dragonregiment: Major F. L. Brock.
1ste Eskadron ..................  Ritmester C. C. Wegener.
2den —    — C. W. Soholten; syg for ham

Premierlieutenant A. Dahl.
3die — ................  Ritmester C. J. Bruhn.
4de — . . . . . . . . .  Premierlieutenant C. C. E. Engelbrecht.
5te —   Ritmester E. E. Moe.
6te —   — J. A J. Lytzen.

4de Dragonregiment:
1ste Halvregiment .. ..............

1ste Eskadron................
2den — . . . . . . . . .
3die — ................

2det Halvregiment....................
4de Eskadron ................
5te — ..............

Major A. W. Gerlach.
Ritmester F. C. Munk.

— J. O. P. Bentzen.
— A. S. H. Flindt. 

Major C. A. F. Lillienskjold. 
Premierlieutenant C L. Boalth. 
Ritmester C. W. Sommer.

— V. F. G. Btilow.

5te Dragonregiment :  Oberstlieutenant N. S. Brock
Major C. A. J. Fibiger.

1ste Eskadron....................  Ritmester G. F. S. Schwarz.
2den —   — W. Dahl.
3die — ................  Sekondlieutenant H. G. G Schøller.
4de —   Ritmester E. W. Busky-Neergaard.
5te —   — C M. L. Biilow.
6te —   — C. L. O. F. Posselt.

6te Dragonregiment:  Oberstlieutenant F. C. A. Bauditz*); for ham
Ritmester H. Sehested.
Ritmester G. Castenschiold**).

*) I n d tr a a d t  i e n  U n d e r s ø g e ls e s k o m m is s io n  v e d  4 d e  D iv is io n .
* * ) K o m m a n d ø r  fo r  h ø jr e  S tr e ifk o r p s ,
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1ste Eskadron..................  Ritmester C. A. F. C. L. Paul sen.
2den —   — H. Castenschiold *); for ham

Premierlieutenant P. C. S. Rosenørn.
3die —   — H. H. H. Holck.
4de — ................ Premierlieutenant C. Buchwaldt.
5te — ................ Ritmester F. W. F. Frederiksen.
6te — ................ Premierlieutenant W. Sperling.

Artilleriet.

Iste Feltbatteri................ Kapitain N. P. C. T. Bruus.
2det —   — O. Lunn.
3die —   — A. L. Klein.
4de — ..............  Major W. F. L. Kauffmann.
5te — ..............  Kapitain C. J. F. Lønborg.
6te — ................ Major F. Jurgensen, syg; for ham

Premierlieutenant C. C. Y. Ringsted.
7de — ................  Kapitain W. P. J. Johansen.
8de — ................ — F. W. F Messerschmidt.
9de — ................ Major E. Y. Schreiber.
10de — ................ Kapitain J. C. Johansen.
Ilte  —   — M. E. Fallesen.
12te —    Major J. D. Z. v. d. Recke.
13te — ..............  Kapitain J. W. Salto.
Espingolbatteriet.............. Afskediget Major L, F. M, Meincke.

1ste Fæstningskompagni.. Kapitain O. Moltke.
2det — . . — C. Gr. J. Schmidt.
3die — . . — T. B. Sick
4de — . . — F. Bartholin.
5te — . . — H. P. W. Mønster.
6te — .. — H. C. Hertel.

lngenieurtropperne: Major C. E. v. Arnholtz.

Iste Kompagni............. . Premierlieutenant W. Kolderup-Rosenvinge.
2det —   Kapitain P. F. H. Bruun.
3die —   — E. M. Dalgas.
4de — ................ Premierlieutenant C. A. Nielsen.
5te — ................ — M. O. Asmussen.
Brokompagniet ..................  Kapitain J. C. Gr. Hedemann.
Ingenieurparken................... — H. F. F. Jastrau.

*) Kommanderet til Hovedkvarteret



Bilag 7.

O v e r s i g t  o v e r  D y b b ø l s k a n d s e r n e s  A r m e r i n g  d e n  7 d e  F e b r u a r  1 8 6 4 .

Skandse.

24 Pd.’s 
G.K. I.

84 Pd.’s 
G. K. II.

36 Pd.’s 
K. K.

24 Pd.’s 
K. K.

24 Pd.’s 
G. K.

12 Pd.’s 
K. K.

12 Pd.’s 
G. K. Sum. Anmærkning.

høi. høi. lav. høi. høi. lav. høi. lav. lav. lav.

I .................................. » )> » 2 1) „ „ *» 4 2) » » 6 *) Model 1841.
2) Rappert II Jernhjul.

II ........................... l 1) 2 2) n » » II » » 6 y) 1) 9 ') Model 1852.
3) 1 Rappert I, 1 Rappert II Træhjul. 
3) Rappert II, Knuphjul.

I I I .............................. , » » )) » „ 2 *) 2 *) 1) 4 l) Rappert II, Jernhjul.
IV .............................. 1 l) 5 2) \) » II I) 3 3) 3 4) •i 12 l) Model 1852. 2) Rappert I.

3) Rappert II, Knuphjul.
4) Rappert II, 1 Knuphjul, 2 Jernhjul.

V ................................ )) I) 1) 1) 2 1) 2 )) I) l) 4 *) Beleiringslavet.
V I .............................. 1 *) 5 2) 1) » 5 3) » i) 5 4) » 16 *) Model 1852. 2) Rappert I.

3) Beleiringslavet.
4) Rappert 11, Jernhjul.

VII........................ » l) 1) i) » 1) D II 4 )> 4
VIII....................... - •> 0 >» 5 1) 5 2) 1) 1) 1) 2 s) 12 ') Rappert I. 2) Beleiringslavet. 

3) Voldlavet.
IX.......................... I 1) 4 2) 1) » » 4 3) I) 1) 9 ') Model 1852.

2) Rappert II, Jernhjul.
3) Rappert II, Jernhjul.

X ........................... )> » I) » 4 1) i) H )) 1) 4 2) 8 4) Rappert I. 2) Voldlavet.

S u m .. . . 4 16 i) 2 9 12 5 13 17 6 84



Skizze over Skansernes Indre i l^eéyncLelsen al Februar.

A ArnrniiTiM<>7f^rfza^a^i7i
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T Travers
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Bilag 8.

S k u d r e t n i n g  f o r  D y b b ø l s k a n d s e r n e s  S k y t s  m e d  S k i z z e  o v e r

S k a n d s e r n e s  i n d r e  R u m .

I Skandse I (se omstaaende Skizze) vare de to 36 Pd.’s Kuglekanoner 
hovedsagelig bestemte til at beskyde Strandkanten nedenfor Skrænten; den 
ene kunde desuden rettes mod Broagerland, medens den anden kunde be
stryge hele den foranliggende Skraaning ned imod Vemmingbund, De fire 
24 Pd.’s Granatkanoner beskøde det samme Terrain som den sidstnævnte, og 
følgelig vare alle 6 Piecer rettede mod Fronten.

I Skandse II var 1 12 Pd.’s Kuglekanon rettet bagud, 4 12 Pd.’s
Kuglekanoner beskøde Partiet ned imod Stranden paa begge Sider af I, og 
kunde saaledes i Forbindelse med denne Skandses Kanoner frembringe en 
krydsende Ild foran Mellemrummet mellem I og II. Den 84 Pd.’s Granat
kanon I kunde skyde imod Broagerland samt imod Fronten, de to 84 Pd.’s 
Granatkanoner II og en 12 Pd.’s Kuglekanon imod Fronten; følgelig havde 
Skandsen 4 Piecer imod Fronten.

Skandse III, der var aaben, havde to Kanoner paa hver af sine Facer, 
og disse 4 Kanoner vare alle rettede imod Fronten. De to 24 Pd.’s Granat
kanoner paa venstre Face krydsede Ilden fra Skandse II foran Mellemrummet 
mellem II og III, og de to 12 Pd.’s Kuglekanoner paa højre Face krydsede 
Ilden fra Skandse V foran Mellemrummet mellem III og V, bag hvilket 
Skandse IV laa.

I  Skandse IV  var den læ ngst tilvenstre staaende 24 P d .’s Granatkanon 
bestem t til at bestryge det bagved III  liggende Terrain, den næste 24 P d .’s 
Granatkanon skulde flankere I I I ,  men kunde desuden rettes saavel mod 
Fronten som imod det bagved III  liggende Terrain. D e to følgende 84 P d .’s 
Granatkanoner II  vare. nærm est bestem te til at flankere Skandse I I I  og der
ved frembringe en enfilerende Ild  langs M ellemrummet mellem III  og IV. 
D en 84 P d .’s Granatkanon I  og de to tilhøire af denne staaende 84 P d .’s 
Granatkanoner II  havde deres H ovedretning langs Chausseen, men kunde 
paa Grund af deres høie Affutering bestryge Størstedelen af det Syd for 
Chausseen beliggende Terrain. D en 24 P d .’s Granatkanon II, der stod i 
Saillanten, skulde hovedsagelig  flankere Skandse V , men kunde tillige bagom  
denne Skandse flankere V I samt rettes imod Fronten. D e to følgende 24 P d .’s 
Granatkanoner kunde vel flankere Skandse V , men vare d cg  væ sentligst b e
stemte til at bestryge det. Terrain, der laa imellem og bagved Skandserne V  
og V I henimod V II. D e to læ ngst tilhøire staaende 24 P d .’s Granatkanoner
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vare rettede mod Terrainet bag Skandserne Af Skandsens 12 Piecer vare 
saaledes de 7 at betragte som frontale.

I Skandse Y vare de to 24 Pd.’s Granatkanoner bestemte til at flankere 
Terrainet foran venstre Pløi samt til at flankere og frembringe en krydsende 
Ild i Forbindelse med Skandse IV’s frontale Piecer og Skandse IIFs to 12 
Pd.’s Knglekanoner foran Mellemrummet mellem III og V. At disse Ka
noner saa at sige samtidig kunde udføre disse to Funktioner, var en Følge 
af, at Skandse V var skudt ikke ubetydeligt frem foran Skandserne paa 
venstre Fløi. De to 24 Pd.’s Kuglekanoner vare hovedsagelig bestemte til 
at bestryge Flensborg Chausseen.

I Skandse VI vare de to længst tilvenstre staaende 12 Pd.’s Kugle
kanoner bestemte til at skyde bagud; de to dernæst følgende 12 Pd.’ Kugle
kanoner skulde enfilere det smalle Mellemrum mellem V og VI saaledes, at 
de kunde skyde baade foran og bagved førstnævnte Skandse. De 5 følgende 
84 Pd.’s Granatkanoner II paa Skandsens venstre Face havde deres Hoved
retning mod Avnbjerg, men kunde rettes saa meget tilvenstre, at de virk
somt kunde krydse Ilden fra Skandse IV næsten langs hele Flensborg- 
Chausseen, der var en af Hovedadgangene til Stillingen. Den 84 Pd.’s Gra
natkanon I i Skandsens Saillant havde sin Hovedretning mod Vester Dybbøl, 
men kunde deltage i Skydningen saavel med venstre som høire Faces Ka
noner. Paa Skandsens høire Face stode 4 24 Pd.’s Kuglekanoner, der 
væsentligt vare rettede mod Øster Dybbøl for i Forbindelse med Skandse 
VIII’s Kanoner at frembringe Krydsild foran Mellemrummet mellem VI og 
VIII Den derpaa følgende 24 Pd.’s Kuglekanon var bestemt til Flankering 
af Skandse VIII, og den længst tilhøire staaende 12 Pd.’s Kuglekanon var 
rettet mod det bag Skandsen liggende Terrain. Skandsen havde saaledes 10 
frontale Piecer.

Imellem VI og VIII skar en dyb Slugt sig ind, som ikke kunde be
skydes fra nogen af disse Skandser. — Ved Enden af denne Slugt, c. 400 
Alen bag Mellemrummet mellem VI og VIII, var derfor den lille aabne 
Skandse VII anlagt, med 4 12 Pd.’s Kuglekanoner.

I Skandse VIII stode 3 24 Pd.’s Kuglekanoner paa venstre Face for i 
Forbindelse med Skandse VI’s Kanoner at frembringe en krydsende Ild foran 
Mellemrummet mellem Skandserne VI og VIII. Den 24 Pd.’s Kuglekanon i 
Saillanten havde sin Hovedretning mod Vester Dybbøl, medens de 3 24 Pd.’s 
Kuglekanoner paa Skandsens høire Face tjente til i Forbindelse med Skandse 
IX’s Kanoner at frembringe en krydsende Ild foran det temmelig store 
Mellemrum mellem VIII og IX, der derfor ogsaa blev enfileret af 3 24 Pd.’s 
Kuglekanoner paa Skandsens høire Flanke hvilke nærmest vare bestemte 
hertil samt til at flankere Skandse IX. De to længst tilhøire i Skandsen 
staaende 12 Pd.’s Granatkanoner vare bestemte til at beskyde Terrainet bag 
Skandselinien. Skandsen havde saaledes 7 frontale Piecer.

I Skandse IX var den længst tilvenstre staaende 24 Pd.’s Granatkanon 
i Forbindelse med den derpaa følgende 84 Pd.’s Granatkanon II bestemt til 
at krydse Ilden fra Skandse VIII. Den 84 Pd.’s Granatkanon I og de til
høire af denne staaende 3 84 Pd.’s Granatkanoner II rettede en divergerende 
Ild mod hele det foranliggende Terrain mellem Vester Dybbøl og Ragebøl.
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De derpaa følgende to 24 Pd ’s Granatkanoner tjente hovedsagelig til i For
bindelse med Skandse X’s Kanoner at frembringe en krydsende Ild langs 
det nærmest Stillingen liggende Stykke af Aabenraaveien. Den længst tilhøire 
staaende 24 Pd.’s Granatkanon tjente til at beskyde det bag X liggende 
Terrain. Skandsen havde saaledes 8 frontale Piecer.

I Skandse X beskød de 4 24 Pd ’s Kuglekanoner Aabenraaveien samt 
Terrainet paa begge Sider af denne, medens de 3 12 Pd.’s Granatkanoner 
vare bestemte til Forsvar af Terrainet mellem Skandsen og Alssund Den 
fjerde 12 Pd.’s Granatkanon beskød Terrainet bag Skandserne. Skandsen 
havde saaledes kun 4 Kanoner, der yare frontale.
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Bilag l).

T u r n u s  o v e r  D y b b ø l s t i l l i n g e n s  B e s æ t t e l s e  e f t e r  A f l ø s n i n g e n  

d .  I l t e  F o r m .  o g  i n d t i l  d .  2 1 d e  F e b r u a r .

Forpost. Hovedpost.
Skandsebesæt- 

ning og Reserve 
for Skandserne.

#

Reserve i Sønderborg.

Ilte Februar 12. Reg. 5. Reg. 10. Reg. 3. Brig. (16. og 1 7. Reg.)
12te — 10. — 12. — 5. — do.
13de — 6. — 8. — 15. — do.
14de — 8. — 15. — 6. — do.
15 de — 15. — 6. — 8. — do.
16de — 16. — 3 . — 17. — 1. Brig. (2. og 22. Reg.)
17de 3. — 17. — 16. — do.
18de —- 17. — 16. — 3. — do.
19de — 22. — 2. — 18. — 6. Brig. (5. og 10. Reg.)
20de — 2. — 18. — 22. — do.
21de — 18. — 22. — 2. — do.
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Bilag 10.

I n s t r u x  a f  1 9 .  F e b r u a r  f o r  B e s æ t t e l s e n  o g  F o r s v a r e t  a f  d e  

l u k k e d e  S k a n d s e r  i  D y b b ø l s t i l l i n g e n .

i .

Hver lukket Skandse, hvorunder begge Brohovederne, besættes med den 
af Overkommandoen fastsatte Styrke.

2 .
Medens Kommandøren for Artilleribesætningen i Skandserne altid alene 

har Ansvaret for Artilleriildens Ledelse, overtager den ældste tjenestegjørende 
Officer i Skandsen Kommandoen over den hele Besætning af alle Vaabenarter 
i Tilfælde af Angreb, eller naar saadant ventes.

3.
Ved Overtagelsen af Kommandoen i Skandsen og ligeledes ved den dag

lige Afløsning maa Kommandøren strax overbevise sig, om den er i komplet 
Stand, at Portene kunne lukkes, Broen trækkes ind m. v. — Mangler opføres 
paa Rapporten. Ere de væsentlige, indberettes de strax til nærmeste Foresatte.

4.
Infanteriet inddeles dernæst, og det øves i at træde paa Plads som til 

Fægtning, samt instrueres om Chargeringen m. v., hvorved iagttages:
a. De for Infanteri bestemte Linier, der vende mod Fjenden, besættes med 

2 Geledder, omtrent 1 Rode for hver 4 Fod Ildlinie. De andre for 
Infanteri bestemte Ildlinier besættes efter Omstændighederne med 1 å 2 
Geledder. Resten samles i en eller flere Reserveafdelinger, som anvises 
hensigtsmæssige Steder til Opstilling. Hvor der findes Blokhuse, op
holder Reserven sig i Reglen i disse.

b. En Del af Reserven anvises til Besættelse af Kanonbænkene, naar Ar
tilleriet ikke fyrer, eller naar Fjenden vil storme og er i Nærheden af 
Gravranden.

c. Mandskabet instrueres om, hvorledes det har at forholde sig ved Char
geringen. Kun 1 Geled staar ad Gangen paa Bankettet. Naar en Mand 
har skudt, træder han ned tilvenstre bagest i Roden og lader strax. 
Bagmanden af Roden træder op paa Bankettet og skyder, træder ned 
bagest i Roden og lader, og saa fremdeles. Efter Omstændighederne 
kan ogsaa anvendes Skydning med et helt Geled ad Gangen, naar Fjenden 
er paa nært Hold og gjør Mine til at storme.
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Naar Artilleriet ikke fyrer, og Fjenden er indenfor god Geværskudvidde, 
træder Infanteriet op paa Bankettet eller til Skydeskaarene og chargerer.

Paa Bænkene ligger M andskabet paa Knæ for at have mere Dækning.
d. Mandskabet øves fremdeles i, at forreste Geled springer op paa Bryst

værnet ad de anbragte Lægtetrin for med Bajonetten at nedstøde Fjenden, 
naar han kommer tilsyne over Kronen, og i derefter hurtigt at springe ned.

2det Geled tager strax Plads paa Bankettet, naar 1ste Geled er paa 
Kronen, for efter Omstændighederne at understøtte det. Det for Bænkene 
bestemte Infanteri maa i slige Tilfælde, naar Kardæskskud er givet mod 
Fjenden nær Gravranden, strax besætte Bænke og Skydeskaar og agere 
som det øvrige Infanteri ved Ildlinien.

e. D et indøves at benytte R eserven under en supponeret Storm.
f. Naar disse Øvelser ere tilstrækkeligt gjennemgaaede, og Fjenden ikke er 

i Nærheden, tages Infanteribesætningen i Reglen ud af Skandserne og 
placeres i deres umiddelbare Nærhed, hvor der er Dækning. Kun enkelte 
Skildvagter forblive i Skandserne.

5.
Naar der om Natten høres Skud i Forpostkjæden, besætter Infanteriet 

strax de lukkede Skandser. Om Dagen besættes de i Reglen først, naar det 
fjendtlige Infanteri samler sig i Angrebskolonner eller nærmer sig paa c. 
1500 Alen. Broen afbrydes da og Portene lukkes. Infanteriet opstilles efter 
de anførte Regler, dog nedenfor Bankettet. Reserverne opstilles paa deres 
Pladser i Blokhusene, hvor saadanne findes. Tornystrene aflægges i Værkets 
Indre.

6 .

Naar Fjenden er paa en Afstand af 7 a 800 Alen, begynder Infanteriilden, 
dog kun svagere og med de bedste Skytter. løvrigt træder Besætningen 
først paa Bankettet og aabner Ilden, naar tætte fjendtlige Kjæder ere paa en 
Afstand af 4 å 500 Alen. Der skydes saa hurtigt som muligt, dog .med godt 
Sigte, naar Fjenden kommer paa 200 Alen og nærmere. Naar Fjenden er i 
denne Afstand fra Værket, forlader den Del af Besætningen, der er i Blok
huset, samme og opstilles paa de forud fastsatte Steder i Værket. I Pausen 
af Artilleriilden, eller naar denne ophører, besættes Kanonbænkene, især i de 
fremspringende Vinkler, mod hvilke Angrebet især kan ventes rettet, og der 
vedligeholdes en levende Ild fra samme.

E r Fjenden kommen i Graven, maa der nøie p asses paa i det Øieblik, 
H ovederne v ise  sig  over den ydre K retelinie. D er benyttes Øieblikket, naar 
de Storm ende forhindre Ilden udenfor, til at springe op paa Kronen, styrte 
Fjenden ned og skyde ned i Graven.

L yk k es det Fjenden at faa Fodfæ ste paa Kronen, da kastes D ele af 
R eserven  rask imod ham. D ele  a f den ville muligen allerede tidligere være 
benyttede til at erstatte saaret Mandskab, til at forstærke de svagest besatte  
Linier o. dsl., men saavidt m uligt bør H alvdelen af R eserven holdes tilbage 
til B en yttelse  under Stormen.
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Den flygtende Fjende beskydes kraftigt, men Udfald foretages kun 
under ganske særegent gunstige Forhold.

7.
Angaaende Kanonernes Benyttelse i Skandserne vil Artillerikommandoen 

have meddelt fornøden nøiagtig Instruktion.

8.

Det paaligger den Høistkommanderende at forsvare Skandsen haard- 
nakket under alle Eventualiteter, selv om Armeen iøvrigt er trængt tilbage 
og den saaledes er aldeles omringet. Besætningen overgiver sig kun, naar 
det, uagtet et kraftigt Forsvar, er lykkedes Fjenden med Overmagt at trænge 
ind i Skandsen.

9.
Ved Infanteriilden fra de i Struben aabne Skandser bliver i det Væsent

lige det samme at iagttage som ved de lukkede Værker. Forøvrigt maa det 
haves for Øie, at Infanteriet kraftigt forsvarer Kanonerne og deres Besætning 
i Tilfælde af Stormangreb paa den Linie, hvori Værket ligger.

Saadant Angreb vil sandsynligvis ikke være rettet mod selve det aabne 
Værk, men mod vedliggende Løbegrave og deslige, i hvilket Tilfælde det 
aabne Værks Besætning efter Omstændighederne kan anvendes til Soutien 
for de angrebne Punkter, eller til Modangreb.

I n s t r u x  f o r  d e  i  d e  f o r s k j  e l l i g e  V æ r k e r  i  D y b b ø l s t i l l i n g e n

k o m m a n d e r e n d e  O f f i c e r e r .

i.
Forholdet ved Skydningen er forskj elligt, eftersom Skytset er affuteret 

i lav eller høi Affutage. Naar Værket angribes, besvares Ilden i den første 
Halvtime af alt Skytset, selv af det som er affuteret i lav Affutage, men da 
det er at antage, at Fjenden er forsynet med langtrækkende og mere sikkert 
skydende Skyts end det, som vore Værker ere armerede med, maa der, efter 
den Tid, til hvilken der antages, at hans Skyts har indskudt sig, alt vort 
Skyts nedtages af Bænkene og sættes i Sikkerhed bag Brystværnet, indtil 
han kommer paa nærmere Distancer af 1500 Alen eller derunder, til hvilken 
Tid det igjen bringes op paa Bænkene for at besvare hans Ild. Det Skyts, 
som er affuteret i høi Affutage, vedbliver hele Tiden Skydningen, idet dette 
Skyts, som er af det sværeste Kaliber, har en større Skudvidde og skyder 
sikkrere end det i lav Affutage.

I Førstningen er Skydningen kun langsom , men paa de kortere D istancer  
kan Skydningens H urtighed voxe, dog aldrig overilet og en god R etning maa 
stedse iagttages.
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2 .

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

3.
Skulde det være fordelagtigt at anvende Granatskud af Kanonerne, 

vælges denne Skudart, ellers skydes med massive Projektiler. — Om Aftenen 
lades Kanonerne med Kardæsker, i hvis Ring er fæstet en Snor, der hænger 
ud af Mundingen, saaledes at Kardæsken kan udtrækkes den næste Morgen. 
Kanonen rettes paa 5 a 600 Alen mod de Punkter, hvor Fjenden sandsynlig 
vil tage Stilling.

4.
Skulde Fjenden vise Tegn til at ville storme et Værk, beskydes han 

med Kardæsker fra 900 Alen af de svære Pjecer (36 Pd.’s K. K., 24 Pd.’s
K. K. og 84 Pd.’s G. K ) og senere paa 700 Alen af de mindre (24 Pd.’s
G. K., 12 Pd’s K. K og 12 Pd.’s G. K.) Naar Fjenden nærmer sig 
Gravranden til Storm, bringes Skytset tilbage for at give Plads for Infan
teriet.

5.
Efterat et Angreb er afslaaet, beskydes Fjenden paa det heftigste med 

K ardæ sker, forsaavidt D istancen egner sig  dertil, senere med Granater eller 
m assive Projektiler.

6 .

Kommandoen vil opholde sig paa et nærmere betegnet Sted, hvorhen 
alle Meldinger sendes, angaaende de lidte Tab af Materiel o. s. v. Naar 
Halvdelen af Ammunitionen er forbrugt, sendes Melding desangaaende. Med 
Hensyn til Tab af Mandskab, vil Erstatning erholdes fra de Reserver, der 
befinde sig bag Værkerne.

7.
Paa hvert Værk vil findes 1 å 2 Ambulancebaarer til Borttransport af 

de Saarede. Ambulancen vil holde paa Veien til Sønderborg, hvor Chausseen 
til Aatenraa deler sig.

I n s t r u x  f o r  F l a n k e b a t t e r i e t .

1. Flankebatteriets Bestemmelse er dels at understøtte høire Fløi af 
Dybbølstillingen ved at tage det fjendtlige Artilleri og de Kolonner som an
gribe den, i Flanken, dels at bestryge det indenfor Skandserne liggende 
Terrain, efterat Fjenden er brudt igjennem Stillingen.
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2. Fjendtligt Artilleri, der kjører op mod Batteriet, beskydes saalænge 
det er i Bevægelse, men ændses forøvrigt mindre end det, der kjører op mod 
Skandserne i Dybbølstillingen, der beskydes med Granater, naar det er kommet 
Batteriet paa 3000 Alen nær. Paa denne Distance maa Ilden være meget 
langsom, det vil sige hver Kanon gjør ikke mere end eet Skud i ca. 10 
Minuter; Retningen og Temperingen maa være særdeles nøiagtig; Komman
døren og en Mand med godt Syn begive sig jevnlig ud til Siden for at iagt
tage Virkningen, for derefter at kunne foretage de nødvendige Forandringer 
i Retning og Tempering. Paa kortere Distancer skydes hurtigere.

3. Fjendtlige Kolonner, der rykke frem mod Skandserne, beskydes med 
Granater fra 3000 til 1000 Alen; desto hurtigere jo mindre Distancen er. 
Paa mindre Distancer end 1000 Alen skydes med Kardæsker. Hvor Skud
linien nærmer sig Skandserne eller vore Tropper paa mindre end 200 Alen, 
maa der under ingen Omstændigheder skydes med Kardæsker, men kun 
med Granater, hvis Brandrør ikke ere temperede, men hvoraf Plastret er 
afrevet.

4. Naar Fjenden har gjennembrudt Stillingen og udbreder sig paa det 
bag Skandserne værende Terrain, beskydes han heftigt, efter Omstændig
hederne med Granater eller Kardæsker.

I n s t r u x  f o r  R ø n h a v e b a t t e r i e t .

1. D a dette Batteris B estem m else nærm est er at forhindre Broslagning  
eller Overgang i Baade, v il Skydning i andet Øiemed kun kunne finde Sted, 
naar betydelige fjendtlige Troppem asser skulde v ise  sig  indenfor Batteriets 
Virkningssphære, det v il sige indenfor en Cirkel, der med Batteriet som  
Centrum drages igjennem  den sydlige Spids a f Storskoven og Ravnskobbel. 
Mod fjendtligt Artilleri skydes kun saalænge det er i B evæ gelse, og i alle 
Tilfælde blive Piecerne at trække ud af Skydeskaarene og at opstille dækkede 
bag Brystvæ rnet, naar Fjenden har indskudt sig.

2. Naar Baade sættes i Vandet fra Fjendens Side, blive de at beskyde 
af Batteriet, i almindelige Tilfælde ikke paa længere Afstand end 12 a 1500 
Alen. Kun naar et meget stort Antal skulde vise sig, kan Ilden begyndes 
paa 1800 å 2000 Alen. Skydningen maa paa disse Afstande være meget 
langsom, det vil sige c. 1 Skud fra Batteriet hver 5te Minut. Efterhaanden 
som Fjenden kommer nærmere, beskydes han hurtigere og hurtigere, saaledes 
at hver Pjece omtrent gjør 1 Skud i Minutten, naar Fjenden er indenfor 
1000 Alen, og naar han er kommen indenfor 7 a 800 Alen, beskydes han 
heftig med Kardæsker. Dersom de fjendtlige Baade søge ind imellem Batte
riet og et af Nabobatterierne, og de ved at nærme sig vor Kyst komme ind 
i et Rum, der paa Grund af Skydeskaarene ikke kan bestryges, kan, hvis 
Omstændighederne tillade det, en af Fløikanonerne trækkes bort fra Bridsken 
og føres saa meget ud til Siden, at den udenom Brystværnet kan beskyde 
de Baade, der ere vor Kyst nærmest
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3. Hvis Fjenden under Forsøget paa at gjøre en Overgang har op- 
kjørt Artilleri, besvares dettes Ild under ingen Omstændigheder af vore 
Pjecer, hvis hele Virksomhed er rettet paa at forhindre Overgangsforsøget. 
For at sikre sig Artilleriild til det Øieblik Kardæskskydningen kan begynde, 
beholdes 2 af Pjecerne dækkede af Brystværnet, indtil Afstanden til Baadene 
er formindsket til 900 Alen, da disse Pjecer sættes i Batteri, og Skydningen 
som ovenfor anført udføres med den største Hurtighed, som er forenelig med 
god Sigtning.

4. Om Aftenen lades Kanonerne med Kardæsker med en Snor i 
Ringen, der hænger ud af Mundingen, for at Kardæsken om Morgenen kan 
trækkes ud. Om Natten maa Skildvagterne indmelde til Vagten, naar de 
høre usædvanlig stærk Kjørsel eder Tummel paa den modsatte Bred. Ret
ningen, hvorfra Lyden kommer, iagttages, for at kunne tjene til Veiledning. 
Er der Grund til at antage, at denne Larm hidrører fra Overgangsforsøg, 
samles Mandskabet strax, og Kanonerne gives en passende Sideretning, for 
at man paa 7 a 800 Alen kan begynde Kardæskskydning. Retningen, hvor
fra Lyden kom, samt den Forudsætning, at Fjenden vil søge at komme over 
ad den nærmeste Vei, kan tilligemed Orienteringskaartet give Veiledning i 
denne Henseende. Ved at fremsende nogle Folk til Stranden og noget ud 
til Siderne af Batteriet kan man maaske ogsaa skaffe sig Oplysning i denne 
Henseende. løvrigt bør den største Stilhed iagttages, for at enhver Lyd, 
saasom Aareslag m. m. kan tjene til Veiledning. For at en nogenlunde rigtig 
Høideretning kan gives, bør der om Dagen med Kardæskskuds-Elevation 
rettes mod forskjellige Punkter af Vandet nær den ijendtlige Bred, og 
Pinde afskjæres lig med Afstandene fra Stilleskruens Hoved til Stilleskrue- 
møttriken.

5. Er det lykk ed es Fjenden at slaa Bro, eller han næsten har fuldført 
dette A rb e id e , og det er tilstræ kkeligt ly st til at sigte rigtigt, beskydes  
Broen med K ugle- og Granatskud, især nærmest det fjendtlige U dgangspunkt.

6. Komm andøren og om fornødent en Mand med godt Syn begive sig  
jevn lig t ud til Siden for at iagttage V irkningen og derefter om nødvendigt 
foretage B erigtigelse  i Retningen.

I n s t r u x  f o r  K j æ r  v i g b a t t e r i e t .

1. K jæ rvigbatteriet har 2 forskjellige Opgaver at løse, nem lig dels at 
understøtte vore Forposter paa den høire Fløi a f D ybbølstillingen, dels at 
forhindre B roslagningsforsøg og Overgange i Baade

2. H vis Fjenden i en passende A fstand fra Batteriet opstiller Skyf s 
imod Forposterne paa Stillingens høire Fløi, maa der rettes en levende  
Flankeild imod dette, saaledes at Kuglekanonerne navnlig beskyde Kanonerne, 
m edens Granatkanonerne væ lge Forstillinger og Am m unitionsvogne til Maal.

3. R ykker der større fjendtlige Kolonner frem, beskydes d isse efter 
O m stændighederne og A fstanden d els med K ugler, dels med Granater, dog
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saaled es at K avaleri hovedsagelig  beskydes med Granater. K jæder og mindre 
Trops beskydes slet ikke.

4 Dersom Fjenden, samtidig med at angribe den høire Fløi, kjører 
Skyts op mod Kjærvigbatteriet bliver Forholdet det samme; den Ild, der 
rettes mod Batteriet, besvares ikke, da det er Skandserne i Dybbølstillin- 
gens Sag ved Flankeild at bringe disse Kanoner til Taushed.

5. Ilden maa under ingen Om stændigheder begyndes paa større D i
stancer end 2500 Alen, og da kun enkelte Skud; paa 2000 A len skydes  
m eget langsom t, og R etningen adføres m ed stor N ø ia g tig h ed ; først paa de 
mindre D istancer skydes hurtigere og desto hurtigere, jo  mindre D istancen er.

6. Skydeskaarene maa have en saa stor udvendig Aabning, at de to 
venstre Kanoner kunne naa L ille-M ølle og de to høire Sandbjerg Vandm ølle.

7. Naar Baade sættes i Vandet fra Fjendens Side, blive de at be
skyde af Batteriet, i almindelige Tilfælde ikke paa længere Afstand end 12 a 
1500 Alen. Kun naar et meget stort Antal skulde vise sig, kan Ilden be
gyndes paa 1800 til 2000 Alen. Skydningen maa paa disse Afstande være 
meget langsom, det vil sige c. 1 Skud fra Batteriet hver 5te Minut. Efter- 
haanden o. s. v. (se foranstaaende Instrux for Rønhavebatteriet).

S k o v b a t t e r i e t  s o m  R ø n h a v e b a t t e r i e t .

V irkningssphæ re: Cirkel gjennem  Stranden udfor Sandbjerg og den 
frem springende P ynt a f Storskoven.

I n s t r u x  a f  2 .  M a r t s  f o r  S k y d n i n g  f r a  S k a n d s e r n e  i  T i l f æ l d e  a f

n a t l i g t  A n g r e b .

For at Ilden fra Skandserne ved et m uligt natligt Angreb kan blive saa 
hensigtsm æ ssig  som m ulig fordelt over det foranliggende Terrain, vilde Hr. 
Kapitain N. N . bevirke, at Kanonerne i de under D eres Kommando staaende  
Skandser, før det bliver mørkt, b live ladte og rettede i O verensstem m else  
med nedenstaaende Skema.
Nr. I. 1 36 Pd.’s Kuglekanon langs Strandkanten med Kardæsker paa 

700 Alen.
1 24 Pd ’s Granatkanon med Kardæsker mod et Punkt i 700 Alens 
Afstand og c. 150 Alen fra Stranden.
1 24 Pd.’s Granatkanon med Kardæsker mod et Punkt i 700 Alens 
Afstand og c. 300 Alen fra Stranden.

Nr. II. 1 84 P d’s Granatkanon I med Kardæsker mod et Punkt i 700 
Alens Afstand og c. 100 Alen fra Kysten.
1 84 Pd.’s Granatkanon II  med Kardæsker mod et Punkt i 700 
Alens Afstand og c. 300 Alen fra Kysten.

6
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1 12 Pd.’s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, over det ned
brudte Hus.

Nr. III. 1 24 Pd.’s Granatkanon med Kardæsker, 700 Alen, over det ned
brudte Hus.
1 12 Pd.’s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, i Retning mod 
den Bakkekam, der ligger lidt tilhøire af en Linie lodret paa Bryst
værnet.

Nr. IV. 1 84 Pd.’s Granatkanon II, 3 Pd.’s Ladning og Granat, rettet paa 
900 Alen langs Chausseen og temperet paa 1000 Alen.
1 84 Pd.’s Granatkanon II med Kardæsker saa meget tilvenstre af 
Chausseen, at man er sikker paa, at ingen Kugle naaer Nr. III, 
700 Alen.
1 84 Pd.’s Granatkanon II med Kardæsker saa meget tilhøire af 
Chausseen, at man er sikker paa, at ingen Kugle naaer Nr. V, 
700 Alen.

Nr. V. 1 24 Pd.’s Granatkanon med Kardæsker, 700 Alen, lodret paa 
Chausseen.
1 24 Pd.’s Kuglekanon med Kugler, 1000 Alen, langs Chausseen. 

Nr. VI. 2 24 Pd.’s Kuglekanoner med Kardæsker mod Tomterne af Øster 
Dybbøl.
1 84 Pd.’s Granatkanon I med Kardæsker, 700 Alen, efter Kapitalen. 
1 84 Pd ’s Granatkanon n  med Granat. 1200 Alen, mod Vester Dybbøl. 
1 84 Pd.’s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, omtrent 
parallel med Chausseen.
1 84 Pd.’s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, c. 100 Alen 
tilhøire af Nr. V.

Nr. VIII. 1 24 Pd.’s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, saa tæt til VI 
som mulig uden Risiko for, at nogen Kugle naaer denne Skandse. 
1 24 Pd.’s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, midt herimellem 
og Øster Dybbøl.
1 24 Pd.’s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, tæt paa venstre 
Side af Øster Dybbøl.
1 24 Pd.’s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, tæt paa høire 
Side af Øster Dybbøl.

Nr. IX. 1 84 Pd.’s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, mod Aaben- 
raaveien.
1 84 Pd.’s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, mellem den
foregaaende og den næstfølgende.
1 84 Pd ’s Granatkanon I med Kardæsker, 700 Alen, efter Kapitalen.
1 24 Pd.’s Granatkanon paa venstre Pløi, med Kardæsker, 700 
Alen, omtrent lodret paa Brystværnet.

Nr. X. 1 12 Pd,’s Granatkanon med Kardæsker mod Surlokkegaard.
2 24 P d ’s Kuglekanoner med Kardæsker, 700 Alen, mellem Sur
lokkegaard og Aabenraaveien.
1 24 Pd.’s Kuglekanon med Kugler mod Aabenraaveien paa 13 a 
1400 Alen.
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Om muligt markeres R etningspunkterne i Terrainet, og naar Retningen  
er taget, indrettes A lt som til Skydning ved N attetid , saaled es at den samme 
R etning efter Skuddets A fgang kan findes igjen.

Naar Infanteriet giver Signalet „2 lange Toner “ fyres med de i Skem aet 
angivne Kanoner; de andre Kanoner i Skandserne rettes mod m ellem faldende  
Punkter; men de aabne ikke deres Ild, før man tydelig  kan høre eller se, at 
Fjenden er i Nærheden.

Saasnart A lt er roligt udenfor Skandserne, indstilles Ilden, og K anonerne  
lades og rettes som tidligere.
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De saarede Officerer vare: Sekondlieutenanterue H. A. J. W. Larssen af 17. Regiment og E. C. Hoffmann af 17. Regiment, fangen.
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Den faldne Officer var: Premierlieutenant F. W. Bruun af 18de Regiment.
De saarede Officerer vare: Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N. P. Andersen af 18de Regiment, Premierlieutenant J. L. C. Rosen at 

1ste Brigades Stab og Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve: G. L. Grev Sponneck af 18de Regiment, J. C. W. Hirsch af 22de Regiment.
J. E. Bonnelycke af 18de Regiment, J. C. W. Hansen af 18de Regiment, fangen, J. C. R. Frandsen af 22de Regiment og A. L. Hansen al 
22de Regiment.

Den usaarede fangne Officer var: Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve H. S. Helms af 18de Regiment.
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Sønderborg, d ‘25de Februar 1804.
Bilag 14.

I n s t r u x  f o r  F ø r e r e n  a f  M e l s  D e t a c h e m e n t e t .

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

Detachementet formeres i 3 Kompagnier, hvortil afgives af Infanteriet: 
10 Officerer,
24 Underofficerer,
36 Underkorporaler,
4 Hornblæsere,

564 Menige,
2 Rideheste og 
4 Trainvogne.

Af denne Styrke henlægges et Kompagni i Holm og Hellesøgaard Færge- 
gaard, de to andre Kompagnier i Broballe, Mels med Melsgaard og Melsmark 
samt Hardeshøi Færgegaard.

Endvidere afgives til Detachementet af Rytteriet:
1 Underofficer,
2 Underkorporaler og 

20 Menige,
hvilke fordeles i ovenanførte Kantonnement efter Detachementets nærmere Be
stemmelse. Disse anvendes til Patrouille- og Ordonnantstjeneste

Detachem entet skal danne en selvstæ ndig og regnskabspligtig Afdeling.

D. 27. ds Kl. 8 Formd. afløser Detachementet den Bataillon, der for 
Tiden besørger Kystbevogtningen og overtager fra samme Tid denne.

Med H ensyn til B evogtningen m eddeles Hr. K apitainen følgende:
Detachementet skal forhindre fjendtlige Troppers Landgang paa Stræk

ningen fra Hellesøgaard Færgegaard til Sandvig, ligesom al Samfærdsel mellem 
denne Kyststrækning og Sies vigs Fastland.

Til Patrouillering i Als Sund er stationeret en Dampkanonbaad ved 
Stegsvig, og Pantserskonnerten „Esbern Snare“ bag Arnkilsøre. Til Assistance 
for Detachementet i Tilfælde af, at Fjenden maatte forsøge Landgang,
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kantonnerer 1ste B atteri (Bruus) med det ene H alvbatteri i Holm, det andet 
i M els.

D etachem entet har snarest m uligt at sætte sig  i-Forbindelse m ed Komm an
dørerne for bem eldte K rigsfartøier og for Batteriet, for at træffe fornøden 
A ftale med d isse betræffende K ysten s Bevogtning.

Detachem entskom m andøren maa søge at knytte Forbindelser for om 
m uligt at erholde Efterretning om Fjendens Foretagender.
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Bilag 15.

T u r n u s  f o r  D y b b ø l s t i l l i n g e n s  B e s æ t t e l s e  i  P e r i o d e n  
2 3 d e  F e b r u a r — 1 6 d e  M a r t s .
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Forposter. Skands er og 
Løbegrave.

1j

i

Høire Reserve i Sønderborg
j Venstre Høire V enstre  ̂ O

Fløi. Fløi. Fløi. Fløi.

23de Febr. 15. Reg. 8. Reg. 6. Reg. 12. RegJ 6te Brig. (5te, 10de Reg.)
24de — 10. » 5. » 15. « 8, - 15te — (6te, 12te — )

*25de — 6. i) 12. 10. i) 5. iInf. Res. (8de, 15de — )
26de — 15. ” 8. i) 6. >■ 12. » 6te Brig. (5te, 10de — )

[27de — 10. » 5. » 15. » 8. ■- 5te — (6te, 12te — )

28de __ 18. Reg. 3. Reg. 17. Reg. 16. Reg. 1 ste — (2det, 22de — )
29de — 2. )) 22. )> 18. o 3. » 3die — (16de, 17de — )

1 ste Marts 17. it 16. tt 2. n 22. ■■ 2 den — (3die, 18de — )
2den — 18. » 3. » 17. » 16. - 1ste — (2det, 22de — )
3 die — 2. 22. M 18. » 3. » 3die — (16de, 17de — )
4det — 17. i) 16. )1 22. t» 2. » j2den — (3die, 18de — )

5te __ 10. i) 5. t) 6. 1) 12. ■■ Inf. Res. (8de, 15de — )
6te —- 15. »> 8. i) 10. »1 5. - 5 te Brig (6te, 12te — )
7de — 6. h 4. "*) 15. )) 8. - 6te — (5te, 10de — )
8de — 10. »t 5. tt 6. D 4, » Inf. Res. (8de, 15de — j  

6te Reg.9de — 15. » 8. »» 10. 1) 5. » 4de og
10de — 6. )) 4. 15. 0 8. 6te Brig. (5te, 10de — )

Ilte -  - 2. •> 22. » 18. 11 3. " 3die — (16de, 17de — )
12te — 17. )) 16. 1) 2. 1) 22. » !2den — (3die, 18de — )
13de — 18. • 3. h 17. .. 16. .. liste — (2det, 22de — )
14de — 1 2.

i

22. D 18. 1) 3. » 3die —1 (16de,17de — ) 
3die Reg. Søn-

15de — [i 7. )) 16. 1) 2. »t 22. » j2den — derborg.
18de Reg. Ba-

i
rakkerne.

2det Reg. Søn-
1ste — derborg.

16de — 18. tt 3. »t 17. tt 16. » 22de Reg. Ba
rakkerne.

af2.Div. 7de Reg. Søn-
I derborg.

*) 4de Regiment gik fra den 7de paa Forpost med 2den Division, medens 12te Regi
ment overtog Tjenesten paa Kjær Halvø.

7
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Bilag 16.

D a g s b e f a l i n g .

Sønderborg, den 4de Marts 1864.

Solda t e r !

Hs. Majestæt Kongen har allerhøist betroet mig Kommandoen over den 
aktive Armee. Vi staa ligeoverfor mægtige Fjender; men jeg, der i 50 Aar 
færdes imellem Eder, veed, hvad I kunne udrette, veed, at I uforsagte ville 
følge Eders Førere.

I Krigen 1848 -  50 har aldrig nogen Mand under min Kommando svigtet 
sin Fane og sin Pligt. Jeg tør som Eders gamle General freidigt indestaa 
for Eder — I ville som tro og tappre danske Mænd vise Eder den Tillid 
værdige, som Kongen og Nationen sætter til Eder.

Det skal være min Opgave efter hedste Evne at sørge for Eders Vel. 
Til Gjengjæld forlanger jeg Eders uskrømtede Tillid. Uforsagte ville vi gaa 
Faren imøde med Gud for Konge og Fædreland.

Gerl  ach.
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Bilag 17.

S k r i v e l s e  a f  5 t e  M a r t s  f r a  O v e r k o m m a n d o e n  t i l
K r i g s m i n i s t e r i e t .

I konfidentiel Skrivelse af 2den d. M. har Krigsministeriet ved at henlede 
Overkommandoens Opmærksomhed paa, at Fjendens Styrke i Slesvig hoved
sagelig er koncentreret foran Dybbølstillingen, udtalt det som sit alvorlige 
Ønske, at der fra denne Side maatte foretages noget for at forstyrre den Ro, 
hvormed Fjenden staar foran Stillingen og henvist til Expeditioner af Størrelse 
indtil eet Infanteriregiment maaske med et Par Feltpiecer eller et Antal Ko- 
lonneespingoler, der antages at maatte kunne udføres med de til Raadighed 
staaende Transportmidler.

I fuld Erkjendelse af den store Vægt, som maa tillægges demonstrative 
offensive Bevægelser, har Overkommandoen, som ikke er blind for det Pinlige, 
der ligger i Armeens øieblikkelige Situation, allerede i længere Tid havt sin 
Opmærksomhed henvendt paa, om der muligen kunde udføres Expeditioner 
paa Slesvigs Kyst, som kunde føre til et heldigt Resultat. Efter Modtagelsen 
af Krigsministeriets Skrivelse, har Overkommandoen taget Sagen paany under 
den alvorligste Overveielse, og uden at tage Hensyn til vor Armees svage 
Kræfter, navnlig derved havt for Øie, hvorvidt de omhandlede Expeditioner i 
og for sig vilde kunne lade sig udføre.

Betingelsen for slige Expeditioners Foretagelse maa efter Overkomman- 
mandoens Formening fremfor Alt være den, at der er et bestemt Objekt, paa 
hvilket de kunne rettes, og at der er nogen Sandsynlighed for, at det mulige 
Resultat svarer til Risikoen.

Overkommandoen er derved henledet paa, at en Expedition til Ekern- 
førde kunde forsøges. Udentvivl vil her findes en fjendtlig Besætning, og 
det er altsaa tænkeligt, at det kunde lykkes at tage denne til Fange. Kaster 
man derimod en svag Troppestyrke ind paa et ubevogtet Sted af Kysten for 
at begive sig længere ind i Landet, vil derved kun opnaas en Alarmering, og 
Resultatet vil være, at Fjenden for at forebygge Sligt for Fremtiden, vil trække 
en større Styrke ind i Landet. Faren vil være overordentlig stor, og Sand
synligheden af, at Expeditionen skulde have noget positivt Udbytte formentlig 
særdeles ringe.

For at komme til en bestemt Beslutning med Hensyn til Expeditionen 
til Ekernførde, har Overkommandoen konfereret med Eskadrechefen, Orlogs- 
kapitain Muxoll, og da man maatte anse det 4de Infanteriregiment, der er 
lokaliseret, som mest skikket til Anvendelse ved denne Leilighed, tilkaldt 
Oberst Faaborg til at overvære Konferencen.

Fra Kapitain Muxolls Side anførtes, at passende Transportfartøier til en 
saadan Expeditions Udførelse i alt Fald for Tiden ikke vare tilstede ved Als ; 
at det vilde være nødvendigt, naar Tropper skulde landsættes paa en aaben 
Kyst, at overskibe dem paa Transportbaade, og at Søtransporter af denne
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Slags i den nuværende Aarstid vare forbundne med stor Fare. A t udføre en 
L andgang om Natten, m ente Kapitainen, maatte anses for en U m ulighed.

Skal en B esæ tning i Ekernførde overraskes og afskjæres, maatte im idler
tid en Styrke a f omtrent en Bataillon aldeles uventet kunne trænge ind i 
B yen sam tidig fra Nord- og Sydsiden. D ette  vilde kun kunne sk e , enten 
naar begge Batailloner bleve landsatte om Natten uden at være bemærkede i 
B yen s um iddelbare Nærhed, eller, naar de, landsatte i længere Afstand, kunne 
nærme s ig  uden at blive opdagede itide. Er en Landgang om N atten uud
førlig, tør det andet Alternativ ikke forudsættes at have mere Chance for sig, 
da ved Beboerne i en fjendtligsindet E gn Efterretningen om Landgangen  
sikkert vilde naae B yen  tid ligere end vore Tropper.

Oberst Faaborg tiltraadte ganske den A nskuelse, at Expeditionen neppe 
vilde kunne lykkes og fremhævede dels, at Lokaliteterne ingenlunde ere gun
stige, dels at L edelsen  vilde være forbunden med de største Vanskeligheder.

D a Overkommandoen har m aattet erkjende, at man ikke tør love sig  
noget gunstigt R esultat a f en saadan E xpedition, selv  om det antages, at 
Fjenden skulde have glem t enhver Sikkerhedsforholdsregel, maa man anse det 
for sin P lig t fortiden at opgive alle saadanne Planer, og er bleven bestyrket 
heri efter at E xpeditionen til Lutjenborg, hvorved Fjenden vil være bleven  
gjort opmærksom, er foretaget.

Forsaavidt der udelukkende tilsig tes en Alarmering a f Fjenden, formener 
Overkommandoen, at denne vil kunne opnaas ved, at Skibe m ed Transport
skibe i Slæb og med en svag Infanteribesætning, der stilles paa Dækket, af 
og til nærme sig  forskjellige Punkter af K ysten, tilsyneladende for at udføre 
en Landgang.
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Bilag 18-

O v e r s i g t

over de den ;3die Marts paa Krigsskuepladsen værende og i de nærmeste 
Dage derefter ankommende fjendtlige Fæstningskompagnier og Stykker

Fæstningsskyts.

A Der var allerede afsendt til Slesvig:
1) 2det Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 4 med 12 riflede 

12 Pd.’s og 200 Granatskud pr. Piece (disse fandtes i Batterierne ved 
Sandager og Alnor);

2) 4de Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 7 med 8 riflede 24 Pd.’s 
og 200 Granatskud pr. Piece (Halvdelen af disse vare i Frederiksort, 
Halvdelen i Batteriet ved Iller).

B. Den 8de Marts afgik til Hertugdømmet Slesvig og bestemt til Angreb
paa Dybbøl Skandserne:
1) 8de Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 7 fra Køln med 4 rif

lede 24 Pd.’s og 8 riflede 12 Pd.’s og 200 Granatskud pr. Piece 
fra Wesel;

2) 3die Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 3 fra Torgau med 12 
25 Pd.’s Morterer, 200 Bomber og 3 Brandbomber pr. Piece fra 
Magdeburg.

Desuden paalagdes det Berliner Artilleridepotet at oversende til 
Armeekorpset 200 12 Pd.’s Shrapnels med Tidsbrandrør.

C. 1 ste Fæstningskompagni af Garde-Artilleribrigaden beordredes at ledsage
en Del af det i Magdeburg og Wesel i Beredskab stillede Beleiringstrain.
Dette bestod af:

4 riflede 12 Pd.’s og 2000 Granater pr. Piece,
4 — 24 — - 2000 — - —
4 25 Pd.’s Morterer tilligemed 5280 Bomber.
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Bilag 19.

O r d r e  d e  b a t a i l l e  f o r  5 t e  ( p r e u s s i s k e )  D i v i s i o n .

Kommandør................  Generallieutenant v. Tiimpling.
Generalstab................ Kapitain v. Caprivi, af 1ste Armeekorps’ Generalstab,

kommanderet til 5te Division.
Adjutantur.................. Premierlieutenant v. Trotba I, af 4de magdeburgske

Infanteriregiment Nr. 67.
Premierlieutenant v. Marwitz, af brandenburgske Dra

gonregiment Nr. 2.

Ode In fa n te r ib r ig a d e

Kommendør  .............. Generalmajor v. Schlegell.
Adjutant...................... Premierlieutenant v. Simon, af 2det brandenburgske

Grenaderreg. Nr. 12 (Prinds Carl af Preussen). 
Livgrenaderreg. (1ste brandenburgske) 5te brandenburgske Infanterireg. 

Nr. 8 Nr. 48.
Oberst v. Berger. Oberst v. Tiedemann.

3 Batl. 3 Batl.
10de In fa n te r ib r ig a d e .

Kommandør................ Generalmajor v. Raven.
Adjutant...................... Premierlieutenant v. d. Knesebeck, af 5te pommerske

Infanteriregiment Nr. 42.
1ste posenske Infantreg. Nr. 18. 1 6te brandenburgske Infantreg. Nr. 52.

Oberst v. Kettler. j Oberstlieut. v. Blumenthal.
3 Batl. j 3 Batl.

Divisionen var tildelt: westphalske Kyrasserreg. Nr. 4. *)
Oberst v. Schmidt.

3 Eskadroner.

1ste F o d a fd e lin g  a f  bran den bu rgske  A r til le r ib r ig a d e  N r . 3 .

Kommandør................  Oberstlieut. v. Scherbening.
1ste 12 Pd.’s Batteri. 1ste Haubitz-Batteri.

6 Stk. j 8 Stk.
Munitionskolonnerne Nr. 1, 2 og 3.

Et let Feltlazareth.

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

O r d r e  d e  b a t a i l l e  f o r  d e n  k o m b i n e r e d e  1 0 d e  I n f a n t e r i b r i g a d e .

Kommandør................  Generalmajor v. Raven.
Adjutant...................... Premierlieut. v. d. Knesebeck, af 5te pommerske

Infanterireg. Nr. 42.
Livgrenaderreg. (1ste brandenburgske) 

Nr. 8.*)
Oberst v. Berger.

3 Batl.

1ste posenske Infanterireg. Nr 18. 
Oberst v. Kettler.

3 Batl.

1ste og 2den Eskadron af brandenburgske Husarreg. (Ziet. Hus.) Nr. 3.

2det Haubitz-Batteri af Artilleribrig. 
Nr. 3.**)

8 Stk.

3die 12 Pd.’s Batteri af Artilleribrig. 
Nr. 3. **)

6 Stk.

Et let Feltlazareth af 6te Division.

*) Regimentet manglede Reserven — 366 Mand —, eftersom det var rykket ud Pagen 
efter Mobiliseringsordrens Indtræffen. Denne indtraf først den 24de Marts.

**) Hidtil ved 12te Brigade.



56 57
Bilag 21.

T ab s lis te
for Perioden fra 23. Februar til 16de Marts 1864.

Troppeafdeling.

Døde.
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Fangne.

Savnede. Det totale Tab.
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2. R eg im en t.......................... o » 4 i 1 » 1 )) )> tt tt „ tt tt il n 1 B 5
3. — ......................... 1 i) 7 2 » 9 o o 1 n li 3 .. n B 3 >• 20 Deraf 1 Officer og 11 Menige
5. — .......................... •» i/ 1 ! * i) D » »‘ ” » » 6 tt » )) i* i> 7 ’4/3.
8. — .......................... n » n n " 2 h » i) i) tt n >) tt I) » 2

10. —  .......................... o i’ 2 i) 1 » i) ,, tt .. 3 i) i 32* tt 38 * )  Slesvigere, deserterede.
12. — .......................... •» » ■ M l> ■ i) tt » ii 23* » » 23 * )  Slesvigere, deserterede.
16. — .............................................................. tt tt 2 1 » 2 »> » 1) tt 32 »i li tt 1 2 36 Deraf fangne i s h  2 Underof. og

29 Menige.
17. —  .............................................................. 2 1 15

2
1 33 ti o tt li » i) i) 1 * 4 2 49 * )  Slesviger, deserteret.

18. —  .............................................................. 1 l) t) 1 n » 7 n tt n i> tt • i) ■■ 1 * 1 n 8 * )  Slesviger, deserteret.
22. —  .............................................................. l> tt 3 1 " " 3 »> » n li » ■ 2 n i) 1* 1 ” » 9 *) Holstener, deserteret.
A r t i l le r ie t ................................ i) * 8 1 W tt 3 i l) i> >■ » tt )> )) i) tt 1 II| 1) 11

Sum m a. . . 4 1 42 1 6 1 61
t

" B i B 2 : 46 1) )) 58 10 4 208

De faldne Officerer vare:
16de Marts Premierlieutenant E. A. Bruhn af 17de Regiment. 15de Marts Sekond- 
lieutenant Y. T. Voldby af 18de Regiment. 16de Marts, Sekondlieutenant af Inf. 
Krigsreserve C. L. Barner af 3die Regiment og Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve 
P. F. Q. Gløerfeldt af 17de Regiment.

De saarede Officerer vare:
15de Marts Kapitain C. A Krag af 17de Regiment. 2den Marts Kapitain af Inf. 

Krigsreserve L. C. Svane af 3die Regiment. 14de Marts Premierlieutenant L. Y. Duus 
af 3die Regiment. 16de Marts Sekondlieutenant P. J. Burmeister af 16de Regiment og 
Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve J. M. Christensen af 17de Regiment. 14de Marts 
Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve N. Jacobsen af 2det Regiment.
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Bilag 22.

T ab s lis te
for Fægtningen i Sundeved d. 17. Marts 1864.

Troppeafdeling.

Døde.
Saarede.

Usaarede
Fangne. Savnede. Det totale Tab.

Anmærkning.
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2. Regiment ...................... » ii I) ) i) 1 n il •i )) >1 i . n n )l o 1
3. -  ...................... •i i) 1 i) 1 4 n li <i i) n 2 » i> n 1 7
4. — ...................... 4 1 20 1 1 45 1 1 11 >1 1 41 i » » 13* 6 4 130 *) Deraf 1 Slesviger deserteret.
5. — .................. 1 5 34 2 7 61 ii • 4 » ii 15 1 » n « 1 3 12 114
7. ...................... »> 1 27 » 3 39 i) i) 10 n 5 113 1 i) 6* i * 9 195 *) Deraf 1 deserteret.
8. — ...................... 1 1 23 1 5 41 » 2 7 i) 2 71 n » 12* 2 10 154 *) Deraf 1 deserteret.

15. — .......... .......... » 0 » » » li •• n i) 11 1 ii ii >1 i) l) 1
18. — ...................... l) 1 •• >1 2 » » il 1) il 13 ii 1) i) n 16
22. — ...................... il )) » >1 i " 1 .. H li *1 i>

1  n
n » »1 » 1

Feltartilleriet ...................... l) li 2 '> i " 1) i) n il ii ■i - p n 1) il 11 2
Fæstningsartilleriet ............ » 1 )> ” l) •i il . n » 1 » n » ! li il 1
2. Divisions Ambulance .. . M »i 3 )) )) 2 i) )) " . n 3

i  M
» » >1| il 8

Summa.. . 6 8 112 4 17 196 1 3 32 1) 8 259 ! »
|

n 31 1 11
1

36 630

De faldne Officerer vare:
Oberst M. 0. B. Hveberg, Kommandør for 8de Regiment. Major*) P. J. F. 

Bauditz, p. t. Kommandør for 4de Regiment. Premierlieutenant F. L. Winsløv af 4de 
Regiment. Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsres. P. Gersdorff af 4de Regiment, L. M. 
Steffensen af 5te Regiment, J. N. Breyen af 4de Regiment.

De saarede Officerer vare: Kapitain S. J. Wedege, Bataillonskommandør i 
4de Regiment, fangen. Premierlieutenant J. E. Jacobsen af 5te Regiment. Premier
lieutenant af Inf. Krigsres. J. V. Admiraille af 4de Regiment. Sekondlieutenant W.
S. Kolbye af 8de Regiment. Sekondlieutenant af Inf. Krigsres. E. H. S. Øllgaard af 
5te Regiment.

*) Tillagdes Majors Karakter kort efter Kampen.
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A m m u n i t i o n s f o r b r u g e t  i  T i d e n  2 3 d e  F e b r u a r — 1 7 d e  M a r t s

i n k l u s i v e .

Bilag. 23.

Skandse I.
— II. 

IV.
— V.
— VI.
— v m .
— IX.
— x .

5 36 Pd.’s Kugleskud.
129 12 Pd.’s Riffelkanonskud, 15 84 Pd.’s Granatskud. 
15 84 Pd.’s Granatskud.
Endel 24 Pd.’s Granatskud.
53 84 Pd.’s Granatskud.
57 Granatskud og 10 Brandgranatskud.
Enkelte Granatskud.
10 24 Pd.’s Kugleskud.

Surløkkebatteriet 7 12 Pd.’s Riffelkanonskud. 
Kjærvigbatteriet 3 24 Pd ’s Granatskud.



61

Bilag 21.

Liste over udrustede Skibe den 15de Marts 1864.

Navn. Chef. Kommandoen
hejst.

Skruelinieskibet Skjold . . . . . . . . . Orlogskapitain Wulff.. . 5. Febr. 1864.
Skruefregatten Sjælland.............. — Grove .. 16. Decbr. 1863.

— Niels Juel .......... — Gottlieb . 16. Decbr. 1863.
— Jylland................
— Tordensky old........

— Holm . . .
— Meinertz

22. Januar 1864. 
18. Febr. 1864.

Seilfregatten Thetis .................... — Sommer 5. Marts 1864.
Skruekorvetten Heimdal.............. Kapitainlieut. Lund . . . . 5. Decbr. 1863.

— Tbor.................... — Hedemann 5. Decbr. 1863.
— Dagmar..............

Seilkorvetten Najaden ................
Pandserbatteriet Rolf Krake . . . .

— Wrisberg
— Hagen .. . 

Orlogskapitain Rothe . .

3. Febr. 1864. 
7. Marts 1864. 

11. Febr. 1864.
Pandserskonnerten Absalon........ Kapitainlieut. Wilde . . . 21. Novbr. 1863.

— Esbern Snare. — Kraft . . . . 21. Novbr. 1863.
Skrueskonnerten Fylla ................ — Krieger .. 5. Oktbr. 1863.

— Falken.............. Reservelieut. Johansen . 19. Febr. 1864.
Dampskibet Geiser...................... Kapitainlieut. Jacobsen. 28. Novbr. 1863.

— Hekla........................ — Obelitz . . 7. Decbr. 1863.
— Hertha .................... Lieutenant v. d. Recke. 22. Novbr. 1863.
— Slesvig .................... — Garde........ 30. Decbr. 1863.

Sknieka.nnnhaaden TCrieger. . . . , . — Rra.a.fr . . . . 6. Decbr. 1863. 
6. Decbr. 1863.— Marstrand.. . . — Mac- Dougall

— Willemoés . . . — B ille .......... . 6. Decbr. 1863.
— Bubi.............. — Braém........ 14. Januar. 1864.
— Hauch .......... — Bruun........ 9. Febr. 1864.

Tbura............ — Holm.......... 14. Febr. 1864.
— Scbrødersee .. — Christiansen 14. Febr. 1864.

Kanonchalouperne Nr. 18, 19, 21 Reservelieut. Schou, Mar
cher, D itzel............ .. 28. Febr. 1864.

— - 16, 17, 20 Reservelieut. Vorre, Chri
stensen, Johnsen . . .  

Reservelieut. Sørensen, 
Schnipp ....................

2. Marts 1864.
— - 22, 23 . . .

6. Marts 1864.



Bilag 25.

O v e r s i g t  o v e r  d e n  p r e u s s i s k e  M a r i n e s  S k i b e  i  Ø s t e r s ø e n  v e d  K r i g e n s  U d b r u d ,  o g  d e r e s  F o r d e l i n g  v e d

M i d t e n  a f  M a r t s  M a a n e d  1 8 6 4 .

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

Skibets Betegnelse. Navn.
i Sted og Datum 

for
Kommandoens Heisning.

i

Chef.
i

i
| K ano

ner.
Be
sæt
ning.

Bemærkninger.

Lukket Korvet.......... Arcona.

i

Swinemiinde.

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

18/2 1864. i Kapt. z. S. Jachmann.

1

i

1
i

28 360

Frad.18de Marts blev Kor
vet - Kapt. Hassenstein 
Chef for Arcona i Stedet 
for Kapitain Jachmann, 
der var bleven udnævnt 
til Kontre-Admiral.

Aaben Korvet.......... Nymphe
Vineta.

20/2 1864. 
3/s 1864.

Lieut. z. S. I Kl. Werner.1
Korvet-Kapt. Køhier.

17 190
Lukket Korvet.......... Danzig. 28 360 Vineta forenede sig først
Aviso og kgl. Yacht . Grille. Stralsund. 10/8 1864. Lieut. z. S. I Kl. Ulffers. 2 52 med Eskadren d.21/sl864.

Aviso (Hjuldamper) .. Loreley.

Sti
Ch

Stralsund.

ition: Farva 
ef: Kapit

a. D e n  c

21/2 1864.

B. Flotillen.
mdet ved Stralsund og Rugen, 
ain z. S. Kuhn.

>pererende Afdeling.

Lieut. z. S. I Kl. Grev Monts. 2 66 Kommando-Fartøi.

Dampkanonbaad I Kl. Comet. Stralsund.

I. Floti l le -Divis ion.
Lieut. z, Z. I Kl. Kinderling.
n /s 1864. I Lieut. z. S. I Kl. Kinderling. 3 66

-  II - Hay. — 11/2 1864. — — II Kl. Butterlin. 2 45
— Hyåne. — u/2 1864. — — — Donner. 2 45
— Pfeil. — n/2 1864. Fåhnr. z. S. Zembsch. 2 45
— Skorpion. n /2 1864. — — v. Rabenau. 2 45
— - Wespe. — n/2 1864. — — Heuzner. 2 45

Dampkanonbaad I Kl. Delphin.
Korvet-Kapt.
Stralsund.

II. Floti l le-Division.
Hassenstein. (Fra 30/3 Lt. z.S.IKl. Nurnberger). 

V3 1864. Lieut. z S. I Kl. Nurnberger. 3 66
— Camåleon. — Vs 1864. Korv. Kapt. Hassenstein. 3 66
— II - Fuchs. — Vs 1864. Lieut. z. S. II Kl. Grev v. 2 45

Natter. Va 1864.
Waldersee.

Lieut. z. S. II Kl. Knorr. 2 45
— Schwalbe. — Va 1864. Fåhnr. z. S. Deinhard. 2 45
— - Tiger. V3 1864. Lieut. z. S. II Kl. Kiihne. 2 45

Dampkanonbaad I Kl. Cyclop. Stralsund.

m . Fio 
Lieut. z. 

21/2 1864.

til le-D i vision.
S. I Kl. Arendt.

Fåhnr. z. S. Grev Pfeil. 3 66
— II - Habicht. _ 121/2 1864. Lieut. z. S. II Kl. Friherre 2 45
— . Jaeger.

Salamander • 2 V2 1864.
v. Reibnitz.

Lieut. z. S II Kl. Pirner. 2 45
i

Sperber. ! 21/2 1864. 
21/2 1864.

Fåhnr. z. S. Frih. v. Hallerstein. 
Fåhnr. z. S. Goeker.

2
2

45
45

— . Wolf. ! I__ 21/2 1864. Fåhnr. z.S. v. Fischer-Treuenfeld. 2 45
I Begyndelsen af April Maaned foretoges den Forandring i Inddelingen af Flotille-Divisionen, at alle Kanonbaadene af II Kl. 

dannede Divisionerne I —III, og de 4  Kanonbaade af I Kl. udgjorde en Reserve-Division.



Skibets Betegnelse. Navn.
Sted og Datum

for Chef. 
Kommandoens Heisning.

'
Kano- 

i ner.
i

Be
sæt
ning.

Bemærkninger.

b. Den stat ionære Afdeling. !
IV. Floti l le -Divis ion.  

Lieut. z. S. I Kl Krausnick.
12 Rokanonbaade. . . .  

(Kanonchalouper)
Nr. 2, 3, 4, 
5, 6, 10,11, 
12, 13, 14, 

15, 16

Stralsund. 18/3 1864. 1 Havde ingen Chefer.

i

2

i

40

4 Kanoni olier............ Nr. 3, 4,
i

l
5, 6.

y> j n1 tt

V. Floti l le -Division.  
Lieut, z. S. II Kl. Beyer.

6 Rokanonbaade ........
(Kanonchalouper)

Nr. 9, 18, 
27, 28, 29, 

30.

Stralsund.
1

,8/3 1864. Havde ingen Chefer. 2
i
!

40

Desuden bleve følgende 7 Dampskibe leiede til Marinens Brug: „Tartar“, „Pfeil“, „TJeker1', „Verein“, „Rugen“, „Anklam“ 
og „Blitz“. Den sidste anvendtes som et Slags Hospitalsskib (Kranken-Transportschilf), de andre som Tendere og 
Bugserbaade for Flotille-Divisionerne.



Sted og Datum

Skibets B etegnelse. Navn. f°r
Kom m andoens H eisning.

1

Chef.
K ano

ner.

B e 
sæ t
ning.

Bemærkninger.

C. Attacheret Eskadren, m en ikke bestem t til Operationer, j
S tation : Swinem iinde.

Seilfregat 
Seilbrig .

do.

Niobe.
Musqnito.

Rover.

(hjemkaldte 
fra et Øvel

sestogt i
i Nordsøen d. ..................
I 16de N o v b r..............

1863.

L ient. z. S. I  K l. Struben.
—  — II  - B eyer.
— — - - Stenzel.

18
12
10

2-300
Lær
linge-
skibe.

Bemandingen vexlede, da 
„Niobe“ var Eskadrens 
Depot og Kaserneskib.

S e ilfre g a t ......................... I Gefion og
j Thetis.

S e i lb r ig ............................ H ela.
Dampkanonbaad II  Kl.! Krokodil.

[;Nr. 1, 7, 8, 
17, 19, 20, 
21, 22, 23,

«  24, 25, 26,
31, 32, 33, 

34.

Rokanonbaade

D. Ikke under K om m ando.

Under Reparation i 
Stralsund.

Ikke under Kommando 
paa Grund af Mangel 

i paa Mandskab.
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Bilag 26.

S k r i v e l s e  f r a  F e l t m a r s k a l  W r a n g e l  t i l  G e n e r a l l i e u t e n a n t  L u n d i n g .

U nnutzes B lutvergiessen  und die unvermeidlichen Zerstorungen, welche 
jede B elagerung einer Festung herbeifuhrt, bestim m en mich Euer Hoclnvohl- 
geboren aufzufordern, auf eine fur die Garnison ehrenvoll anerkennende B asis  
mit mir in IJnterbandlung zu treten. D er dies Schreiben uberbringende Offi- 
cier bat B efebl bis 2 Uhr hente M ittag Antwort zu erwarten, und wird bis 
dabin das Feuer der Batterien schw eigen

E uer H ocbwoblgeboren versicbere ich bei d ieser G elegenheit meine vor- 
ziigliche Hocbacbtung.

Vor Fredericia den 21 ten Mårz 1864.
D er Feldm arschall 

W r a n g e l .
An

D en K oniglich Diinischen Herrn Commandanten 
der F estu n g  Fredericia.

G e n e r a l  L u n d i n g s  S v a r s k r i v e l s e .

A yant ret^u la depeche de Votre E xcellence k l h 45m j ’ai l honneur de 
répondre k Votre E xcellence, que l’acceptation de Votre proposition est bors 
de mon pouvoir.

D aignez, M onsieur le Maréchal, agréer l’assurance de ma parfaite consi- 
dération,

Fredericia le 21 mårs 1864.
L u n d i n g

L e général commandant.
Å  son E xcellence  

Mr. le Maréchal de W rangel,
Général en chef de l’armée réunie 

de P russe et d’Autriclie.
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for Angrebet paa Fredericia d. 17.— 21. Marts 1864.

Troppeafdeling.
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3die Divisions Stab.. . . ») tt » )) » 1 » » i> » » )) )>
1

» j; l) 1
9de Regiment.............. 1) » 2 i) 1 7 h » » i " i) 1) tt D 1 9
13de do..................... » » 5 0 » 9 » 0 u 1 n i) » n h 3* )> )) 17 *) Slesvigere,
14de do.................. . o » 1 » t) 2 1) tt » i) » 3 ») )> 11 •» i* 6 deserterede.
19de do..................... b )) 2 n 1 6 tt 1) •l '* )) 11 i) i> i> » 1 8
20de do............................................................ li o 6 i )) 16 tt tt » i) » l>

1 ”
r> »i l D 22

21de do............................................................ 1 »
4 )  iZ  1 » 1 7 )) » 1) n ii 1) ■ » 1 1 9

Arbeidsafdelingen i Fre-
dericia (samt de kjøben-
havnske Brandfolk) . . . » >* )) i

■ 5
U i) )) i) )) )) »> n )> 1 1) 5

3die Batteri .................................................. t ) )> 1 i »> " • 1)
n

1) » i) »> i) i) t> M 1
Fæstningsartilleriet . . . . »> u 1 ' - 1 » » >' ii » • » n » 0 2
4de Ingenieurkompagni. )> » 1. . » tt 1 1) n )> »i I) )) u tt 1 W l) 1

Summa. .  . l u 20
!

2 3 55 tt » »
” 1) Q » D

3
3 3 81

Den faldne Officer var: Sekondlieutenant af Inf. Krigsres. C. P. C. Christensen af 21de Regiment, falden den 19de Marts.
De saarede Officerer vare: D. 19. Marts Premierlieutenant M. J. Riise af 20. Regiment ; d. 20. Marts Sekondlieutenant af Inf, Krigsres. G. 

V. Borgen af Arbeiderbataillonen i Fredericia.



Bilag 28.

B e s t y k n i n g s l i s t e  f o r  F r e d e r i c i a  F æ s t n i n g  d e n  2 1 d e  M a r t s  1 8 6 4 .

84 Pd.’s 
G. K. I.

84 Pd.’s 
G. IC. II.

24 Pd.’s 
G. IC.

24 Pd.’s 
K. K.

12 Pd.’s 
r. K.

12 Pd.s 
IC. K.

6 Pd.’s 
K. K.

4 Pd.’s 
r. K.

1

3 Pd.’s 
K. K.

24 Pd.’s 
Mor
terer.

84 Pd.’s 
eller

168 Pd.’s 
Morterer.

Delmenhorst’s B a s tio n ......................................... .. I) *> n ■ ” i) n t) 2 to il

Oldenborgs Bastion . ............................................... 4 n " » il n 1) 2 to 2
lave P la c e m e n t ................................ il 0 to • ti l> 2 1) n i» l)

— F o rv æ rk ............................................ - o • - 2 3 l) •> 4 II

Holstens Bastion ................................................... il oétd 1) 1 0 » 2 •i 4 to to
Slesvigs B astion .............................. ......................... u 1 # 2 D » 2 » 4 to H

— Ravelin . ................................................. n l> t u » P 2 1) 1) I) ti
Fuglsangsveien .......................................................... .i 0 11 »I 1) » 2 »1 1) to

K urtinen mellem Slesvigs og Prindsessens 1>
Bastioner .............................................................. n 0 » II it •• )) )) II n 2

Prindsessens B astion .............................................. II II 2 " D » o 4 i) to
Ved K o ld in g v eien ................................................... w 1) II « ■ 4 I) 1) n » n
Prinds Georgs Bastion .................................. 1) 2—{—(1)* w 2 + ( l)* (4)* II i) 4 ii i>
Kurtinen mellem Prinds Georgs og Prinds

Christians B a s t io n e r .................................. » w i) » I) •» I) » to i» 2

Prinds Christians B astion ................................ 1) 2 o 2 II >» l) i) 4 i» »
K urtinen mellem Prinds Christians og Dron-

ningens B astioner......................................... 0 » » 0 1) » II n n to 2
Dronningens B a s tio n ...................................... » i (1 2 2 » il )> 4 n 1)
Kurtinen mellem Dronningens og Kongens

B astioner....................................................... n t. 1‘ n i) fl II 8 )) n 2
Kongens B a s t io n ............................................. o 2 n 1 2 1) 2 n 4 to to
Danmarks B a s tio n ............................................... 1 l.i 2 >1 II * • 2 4 0
Norges Bastions lave P lacem en t................... o » • 1 » n to 4 i) to to ii

Skandse I ......................................................... 2 •» 2 1 0 5 n li 2 0
I I ....................................................... „ 3 n 3 2 6 5 ii n 2 rt

— III ................................................... i* 6 1 8 1 n 3 i) w to I)
-  I V ..................................................... »• 8 1 7 n o 5 4 ii il )>
— V ....................................................... n 1) 7 0 l> ti to r u 1) I)

I a l t . . . 4 32 9 35 12 12 37 12 34 12 10

OJ

De med * betegnede Piecer vare under Montering.
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Bilag 29.

O r d r e  d e  b a t a i l l e  d .  1 5 d e  A p r i l  1 8 6 4  f o r  d e n  a k t i v e  A r m e e . * )

Overkommandoen.

O vergen era l......................... Generallieutenant G. D. Gerlach.

S ta b sc h e f ..............................  Oberstlieutenant F. C. Stiernholm.
S o u sc h e f ............... .. Major S. L. C. R osen.

A ttacheret fra M a rin en .. Orlogskapitain F . Frølich.

A djutanter: Kapitain C. E. Meldahl,
—  F . E . B ille,

Prem ierlieutenant E. G. Gotschalck,
— F. F. Jacobi,

—  A. L. le Maire (sy g  paa Lazareth),
Sekondlieutenant C. A. S. Dalberg,

— L. H . W estphal, personel Adjutant.

A nsatte ved H ovedkvarteret vare endvidere:

Svensk Major P . Baron Rosenkrantz,
R itm ester V. F . G. Biilow.
Prem ierlieutenant a f K aval. K rigsreserve E. F. W . 
A. During,
Prem ierlieutenant af K aval. K rigsreserve E. F . Dti- 
ring-R o s enkrantz,
Prem ierlieutenant af Inf. K rigsreserve A. C. N. W . 
H olstein,
Sekondlieutenant C. Grev M oltke-Bregentved.

Høistkom m anderende A r
tilleriofficer....................... Oberst J. Vahl.

Oberstlieutenant J . T W egener, Stabschef.

*) De mindre Unøiagtigheder, som muligen maatte forefindes ved Angivelsen af Perso
nalia i Bilag 29 og 30, skyldes Ufuldstændigheden i det foreliggende Materiale.
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Høistkommanderende In-
genieurofficer.............. Oberstlieutenant J. C. F. Dreyer.

Major C. F. N. Schrøder, Stabschef
Trainkommandør............Ritmester H. C. W. F. Deichmann.
Ordormantskorpset . . . . .  Ritmester C. E. Hansen, tillige Kommandant i Hoved^

kvarteret.
Korpsintendant.......... Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten.
Korpsauditør.. .............. Auditør V. C. Ussing.
Korpsstabslæge..............Overlæge J. Rørbye.
Korpsstabsdyrlæge . . .. Stabsdyrlæge C. L. Friis.
Krigstelegrafen og Ar

meens Topografer . . Oberstlieutenant W. H. F. Abrahamson
Bureauchef.................... Fuldmægtig i Krigsministeriet, Premierlieutenant C,

J. Westergaard.

Iste Division.

Kommandør......... Generalmajor P. F. Steinmann
Stabschef . . . . . . . .  Kapitain J. C. Blom.
Souschef................Ritmester J. Z. Schroll.
Adjutanter . . . . . .  Sekondlieutenant C. Søltoft og Sekondlieutenant af

Inf. Krigsreserve P. E. M Ramsing. 
Ordonnantsofficer. . Sekondlieutenant W. F. Bendz.

1ste B r ig a d e .
Kommandør..........  Oberst G. H. Lasson
Adjutanter............Premierlieutenant P. F. W. Hansen og Sekond

lieutenant E. O. Mygind.
Ordonnantsofficer.. Premierlieutenant J. E. C. Rosen (syg paa Lazareth), 

2det Regiment. 2‘2de Regiment.
Batl I. Batl. II. Batl. I. Batl. II.

2 d en  B rig a d e .

Kommandør..........  Oberst H. A. T Kauffmann.
Adjutanter.......... Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvigen

og Sekondlieutenant C. F. F. E. Tuxen. 
Ordonnantsofficer ..  Sekondlieutenant J. W. B. Benedictsen.

3die Regiment. , 18de Regiment.
Batl. I. Batl. II. j Batl. I. Batl. II.

3 die B r ig a d e .

Kommandør..........  Oberst J. A. P. F. Wørishøffer.
Adjutant................ Sekondlieutenant J. G. F. Colding.
Ordonnantsofficer . .  Afsk. Premierlieutenant F. J. L. Heyn.

16de Regiment.
Batl. I. Batl. II.

17 de Regiment. 
Batl. I. Batl. II,
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8de B r ig a d e .

K om m an d ør ............. Oberst P . U . Scharffenberg.
A djutanter .......... .. Sekondlieutenanterne H. H olbøll og C. J. F. Irminger.

9de Regiment. , 20de Regiment.
B atl. I. B atl. II. i Batl. I. Batl. II.

1ste D iv isions Kavalerikom m ando: Major C. A. F . L illienskjold.

4de Dragonregiments 2det Halvregiment.
4de, 5te og 6te Eskadron.

1ste Divisions Artillerikommando : Oberstlieutenant P. E. Glahn.
2det Feltbatteri (4 Pd.’s riflet). 10de Feltbatteri (12 Pd.’s K. K.)

8 Kanoner. 8 Kanoner.

Ialt: 16 Batailloner, 3 Eskadroner og 2 Batterier.

2den Division.

Kommandør..........  Generalmajor P. H. C. du Plat.
Stabschef..............Major E. F. Schau.
Adjutanter.......... .. Ritmester F. F. Kjær (syg paa Lazareth), Premier-

lieutenant H. E. E. Nysted og Sekondlieutenaut M. 
S. F. Hedemann.

Ordonnantsofflcer ..  Sekondlieutenant H. C. W. Harboe.

D en  K on gelige  L iv g a r d e  til F ods.

4de B r ig a d e .

Kommandør..........  Oberst T. C. Faaborg.
Adjutant................ Sekondlieutenant G. C. C. Zachariae.
Ordonantsofficer . . .  — af Inf. Krigsreserve P. O. R.

Olrik
4de Regiment. 6te Regiment.

Batl. I Batl. II. Batl. I. Batl. II.

bie B rig a d e .

K om m an d ør .............Generalmajor C. A. V ogt.
A d ju ta n te r ............... Sekondlieutenanterne A. Hart.tung og E. A. A.

M arcussen.
Ordonnantsofflcer . . Sekondlieutenant P . H, W . Lange.

8de Regiment. 15de Regiment.
Batl. I .  Batl. I I ,  Batl. I .  Batl. I I .
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6te B r ig a d e .

Kommandør......... Oberst O. C. S. A. Biilow.
Adjutant................  Sekondlieutenant C. .T. C. F. Kranold.
Ordonnantsofficer .. — af Inf. Krigsreserve W. L. Dinesen.

5te Regiment. 10de Regiment.
Batl. I. Batl. II. Batl. I. Batl II.

2den Divisions Kavalerikommando: Major D. W. Hegermann-Lindencrone.

Gardehus aregimentets 1ste Halvregiment.
2den, 4de og 0te Eskadron.

2den Divisions Artillerikommando: Major W. E. T. Schøning.

8de Feltbatteri (4 Pd.’s riflet). Ode Feltbatteri (12 Pd.’s K. K.)
8 Kanoner. j 8 Kanoner.

Ialt 13 Batailloner, 3 Eskadroner og 2 Batterier,

Bdie Division.

Kommandør..........Generalmajor F. C. W. Caroc.
Stabschef............ Kapitain L. E. Fog.
Souschef................ — C. M. W. Tvermoes.
Adjutanter . . . . . .  Premierlieutenant F. Grimer og Sekondlieutenant T.

Westergaard.
Ordonnantsofficer . .  Sekondlieutenant C. M. Wildenradt.
Kommandant i Divi

sion skvarteret .. Premierlieutenant W. E. A. Biilow.

.9de B r ig a d e .

Kommandør..........  Oberst J. W. Neergaard.
Adjutant................  Sekondlieutenant M. A. Karmark.
Ordonnantsofficer . .  — af Inf. Krigsreserve T. E. Frisch,

7de Regiment. 13de Regiment.
Batl. I. Batl. II. Batl. I. Batl. II.

14de Regiment.
Batl. I. Batl. II.

21de Regiment. 
Batl. I. Batl. II.

10

10de Regiment.
Batl. I. Batl. II.
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3dié Di/isions Kavalerikommando: Major A. W. Gerlach. 
4de Dragon regiments 1ste Halvregiment.

1ste, 2den og 3die Eskadron.

Ialt 10 Batailloner og 3 Eskadroner. *)

4de Division.
Kommandør . . . . .  Generallieutenant C. D. Hegermann-Lindencrone.
Stabschef..............Major F. J. Heramb.
Souschef..............  Kapitain C. A. F. Thomsen.
Adjutanter........... Ritmester T. Freiesleben, Ritmester a la suite

H. F. C. G. Grev Moltke-Hvitfeldt, Ritmester A. 
W. R. Oppen - Schilden og Sekondlieut.enant T. G. 
Rohde.

Ordonnantsofficerer Sekondlieutenanterne H. H. Luttichau og F. E. W.
Paulsen.

Til Tjeneste ved
Staben. . . . . . .  , Hs. Kgl. Høihed Kronprinds Frederik med

Adjutant..............  Kapitain L. Lund.

1ste R eg im en t.

Batl. I. Batl. II.

1ste K a v a le r ib r ig a d e .
Kommandør . . . .  . . Generalmajor J. J. Honnens.
Adjutant................. Sekondlieut.enant H. B. Dahl.
Ordonnantsofficer. . — A. L. Baadsgaard.

Til Tjeneste ved Staben: — V. Saurbrey.

3die Dragonregiment. 5te Dragonregiment.
1ste—6te Eskadron. 1ste—6te Eskadron.

2 åen K a v a le r ib r ig a d e .

Kommandør..........  Oberst H. L. Scharffenberg.
Adjutant................Sekondlieut.enant J. F. Hegermann-Lindencrone.
Ordonnantsofficer . . — af Kaval. Krigsreserve C. F. S. W.

Baron Juel-Brockdorff.

2det Dragonregiment. 
1ste—6te Eskadron.

6te Dragonregiment. 
1ste — 6te Eskadron.

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

*) Divisionens Artilleri var i taktisk Henseende underlagt Artillerikommandoen i 
Fredericia (se denne).
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5te Feltbatteri (12 Pd.’s G. K.) 7de Feltbatteri (4 Pd.’s riflet).
8 Kanoner. 8 Kanoner.

4 d e  D iv is io n s  A r ti l le r ik o m m a n d o :  Oberstlieutenant J. C. Just.

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

Direkte under Overkommandoen.

7de B rig a d e .

Kommandør..........Oberst C. F. M. Muller.
Adj utant.............. Sekondlieutenant F. I. Bucliwaldt.
Ordonnantsofficer. . — af Inf. Krigsreserve S. F. Fischer.

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

Detachementet i Mels.

3 . K a va le r ib r ig a d e .

Kommandør . . . .  . Generalmajor B. Marcher.
Adj utant . . . . . . . . .  Premierlieutenant T. Schiibeler.
Ordonnantsofficer . . Sekondlieutenant af Kaval. Krigsreserve J. Aagaard. 

(De Brigaden underlagte Afdelinger vare fordelte til Divisionerne.)

Armeens Artilleri.
Kommandør..........  Oberst J. Vahl.
Stabschef . ..........  Oberstlieutenant J. T. Wegener.
Til Tjeneste ved

Staben............... Kapitain S. W. W. Pfaff.
Premierlieutenant C. T. Mtillertz.

— A. M. Gjern.
— W. Grev Moltke-Hvitfeldt.

1ste Feltbatteri (4 Pd.’s 
8 Kanoner.

ltc se r  veartilleriet.*)

riflet) 4de Feltbatteri (12 Pd.’s riflet)
8 Kanoner.

Ilte Feltbatteri (4 Pd.’s riflet) 
8 Kanoner

13de Feltbatteri (24 Pd.’s G. K.) 
8 Kanoner.

Espingolbatteriet.

*) 1ste Batteri og Espingolbatteriet vare i taktisk Henseende underlagte 7de Brigade, 
4de Batteri var fordelt til Dybbølstillingen og paa Als og 13de Batteri afgiven 
til fast Tjeneste i Dybbølstillingen.
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A r til le r ik o m m a n d o e n  i D y b b ø ls ti l l in g e n .

Kommandør ............Major H. A. A. de Jonquiéres.
Næstkommanderende: — W. F. L. Kauffmann (fra 8de April).
Til Tjeneste ved

Staben................  Premierlieutenant H. A. Elben.
Sekondlieutenant C. Baron Giildencrone (syg i Kjø- 
benhavn).

3die Fæstningskompagni. 4de Fæstningskompagni.
6te Fæstningskompagni.

Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

Ingenieurkommandoen ved den aktive Armee.
Kommandør..........Oberstlieutenant J. C. F. Dreyer.
Stabschef .............. Major C. F. N. Schrøder.
Adjutant............. . Premierlieutenant F. L. J. Keyper.
Til Tjeneste ved

Staben . . . . . . .  Major C. Chvesen.
— C. T. Jørgensen (ansat som høistkommanderende 

Ingenieurofficer ved 4de Division fra 20de Februar). 
Kapitain W. O. W. Lehmann (ansat som høist
kommanderende Ingenieurofticer ved 3die Division 
fra 14de Marts).
Kapitain N. A. Brummer.

— W. A. Thulstrup.
— F. C. Good.

Premierlieutenant O. K. Larssen.
Sekondlieutenant S. B. V. Dylir.

Umiddelbart underlagt Ingenieurkommandoen.
1ste Ingenieurkompagni. Brokompagniet.
5te — Ingenieurparken.

Kommandantskabet i Fredericia.
Kommandant........Generallieutenant N. C. Lunding.
Stabschef..............  Oberstlieutenant C. E. Reich.
Pladsmajor............Kapitain N. C. Schmidt.
Vagtmesterlieutenant Premierlieutenant J. J. Kerff.
Til Tjeneste ved
Kommandantskabet: Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve W. A. P. Chri-

stensen.
Sekondlieutenant - — A. F. Konicke.

—  -  — — C. F. Dencker.
— - Artil. - ___ J. P. C. Ste-

phanson.
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A rtille r i)k o m m a n d o en  i F r e d e r ic ia .

Oberstlientenant R. O. Holm.
Kapitain C. P. F. J. de Coninck,

— J. J. Bahnson. (Se dog i det Følgende pag. 87). 
af Kjøbenhavns borgerlige Artillori G. Graah, syg. 

Premierlieutenant W. F. Bang.
3die Feltbatteri (4 Pd.’s riflet) 

8 Kanoner.
6te Feltbatteri (12 P d .’s K . K .) 

8 Kanoner.

12te Feltbatteri (12 P d .’s K . K .) 
8 Kanoner.

1ste Fæstningskompagni. 2det Fæstningskompagni. 5te Fæstningskompagni.

A rsenalet.

In gcn icu rkom m an doen  i F red er ic ia .

O berst C. W . Meyer.

2det Ingenieurkompagni. 4de Ingenieurkompagni.
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B ila g  3 0 .

R e g i m e n t s - ,  A f d e l i n g s -  o g  U n d e r a f d e l i n g s c h e f e r  v e d  d e n  a k t i v e

A r m e e  d .  1 5 d e  A p r i l  1 8 6 4 .

Infanteriet.

Den Kongel i ge  Livgarde ti l  Fods:  Major J. C. Krieger. 
1ste Kompagni................  Kapitain M. B. Nægier.
2det —   — F. C. Kaas.
3die —   — L. H. Krieger.
4de —    — A. E. Herskind.

1ste Regiment:  Oberstlieutenant H. C. J. Beck.
Bataillon I................................  Kapitain E. A. S. Stricker.

1ste Kompagni..............  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. A.
W . W eiss.

2det —   Premierlieutenant J. M. H. Riebau.
6te —-    — af Inf. Krigsreserve L. Beck.
7de —   — C. T. Sørensen.

Bataillon II................................  Kapitain J. C. T. Thalbitzer.
3die Kompagni. . . . . . . . .  — C. C. M* Irgens.
4de — ................  Afsk. Kapitain E. R. Grev Platen-Hallermund.
5te — ................  Kapitain P. C. C. Hammerich.
8de —   Premierlieutenant C. L. E. Andersen.

2 det Regiment:  Oberstlieutenant C. W. L. Dreyer.
Bataillon I.................................  Kapitain C. W. Arnholz, (blev saaret umid

delbart før Stormen d. 18/4).
1ste Kompagni................ Premierlieutenant N. H. Hiort.
2det — ................  Kapitain B. F. J. Thorkelin, syg; for ham

Sekondlieutenant A. H. W. Thestrup.
5te — ................  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N Jør

gensen, saaret; for ham 
Sekondlieutenant C. F. Holst.

6te — .......... . Premierlieutenant F. G. H. O. Gandil.
Bataillon II................................ Major J. D. Høst, syg; for ham

Kapitain S. U. R. Lundbye.
3die Kompagni...............  — S. F. W. Ross, saaret; for ham

Premierlieutenant M. R. Gjørup.



4de Kompagni . . . . . . . . .  Kapitain P. E. Povelsen, syg; for ham
Afsk Premierlieutenant G. C. F. Tranberg.

7de — ................  Premierlieutenant W. J. Larsen.
8de — . . . . . . . . .  — F. C. Worm, syg; for ham

Sekondlieutenant af Inf Krigsreserve F. G. W. 
Reiter.

3die Regiment:  Major H. W. Mathiesen.
Bataillon I............................. . . — M. Arntz.

1ste Kompagni. . . . . . . .  Kapitain O. A. Schøning.
2det —   — A. A. F. Moltke.
5te —   — af Inf. Krigsreserve L. 0. Svane.
6te — . . . . . . . . .  Premierlieutenant L. W. Duus, saaret; for ham

— J. B. Hertz.
Bataillon II. ..........................   Kapitain O. J. H. Krabbe.

3die Kompagni..................... — F. F. G. Fogh, syg; for ham
Sekondlieutenant H. F. Bilsted.

4de — .......... .. Premierlieutenant F. F. Hansen.
7de — . . . . . . . . .  — A. H. Drastrup.
8de — . . . . . . . .  — A. W. Falkenskjold.

4de Regiment:  Major E. G. E. du Plat, syg; for ham
— M. A. F. Ranch.

Bataillon I.................................  Kapitain S. E. Mathiessen.
1 ste Kompagni . . . . . . . . .  Premierlieutenant J. B. Linnemann.
2det -— ................  Kapitain C. S. Glahn.
5te — ................  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. E.

Goeskjær.
7de — ...............  Premierlieutenant J. P. T. Westberg.

Bataillon II......................... Kapitain E Hyllested.
3die Kompagni ................  Premierlieutenant C.F. C.Sarauw, syg; for ham

— F. F. Jantzen.
4de — ................  Kapitain C. P. D. Bugel.
6te — ................  Premierlieutenant F. Bodin.
8de — ................  Afsk. Premierlieutenant T. Thorson.

5te Regiment:  Maj or A. C. J. Myhre.
Bataillon I. . ............................  — M. P. Bulow, syg; for ham

Kapitain J. Hammer.
1ste Kompagni................ Premierlieutenant W. B. Stonor, syg; for ham

Sekondlieutenant F. A. Schleppegrell.
2det — . . . . . . . .  Kapitain C. W. D. Haffner, syg; for ham

Premierlieutenant N. T. Nielsen.
5te — ........ .. Afsk. Premierlieutenant L. F. Drewsen.
6te — . . . . . . . . .  Premierlieutenant "VV. E. A. Claussen.

Bataillon II.  ..........................  Kapitain A. B. Rotlie.
3die Kompagni..............  — W. J. C. Kliiwer.

?9
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4de Kompagni................ Premierlieutenant J. E. Jacobsen, saaret; for
ham Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve 
N. O. Snertinge.

7de — ................  Premierlieutenant T. H. A. Søderberg.
8de — ................  — E L . Satterup.

6te Regiment:  Oberstlieutenant Cf. W. Caroc.
Bataillon I.................................  Major G. A. Falkenberg.

1 ste Kompagni ......... Kapitain C. Schøller.
5te — . . . .  . . . .  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve E. P.

Ingversen.
2den — ................  Premierlieutenant J. H. L. Grønlund.
6te — ................ Kapitain A. C. J. A. W. Moltke.

Bataillon II................................ Major C. A. J. Olufsen.
3die Kompagni................ Premierlieutenant O. C. U. Walther.
7de — ................  — P. P. Wanning.
4de — . . . . . . . . .  Kapitain J. E. E. Baron Haxthausen.
8de — . . . . . . . . .  Premierlieutenant C. O. C. Engelhardt, saaret;

for ham Sekondlieutenant N. P. la Cour.

7de Regi ment :  Oberstlieutenant L. H. L. Muus.
Bataillon I.................................  Kapitain C. S. Husum.

1ste Kompagni..................  Premierlieutenant F. F. Nielsen.
2det —    — af Inf. Krigsreserve C. A.

Zoffmann.
5te — ................  Kapitain O. M. G. Meyer.
7de —   Premierlieutenant C. Sørensen.

Bataillon II. ..............................  Major G. W. Behmann.
3die Kompagni ..............  Afsk. Kapitain E. C. E. Jacobsen.
4de — ................ Kapitain C. C. W. F. Holck, syg; for ham

Premierlieutenant H. C. Baron Haxthausen. 
6te — . . . . . . . .  — E E. P. Nielsen.
8de —    — S. B. Munck.

8 d e  R e g i m e n t :  Major C. F. Bauditz.
Bataillon I......................... . — F. C. A. H. Salcliow, S}rg; for ham

Kapitain P. H. Nielsen.
1ste Kompagni ................  Premierlieutenant C. W. Thalbitzer.
2det —- ................  Sekondlieutennnt L. Severin.
Ste — . . . . . . . . .  Kapitain F. C. Schiøtt.
8de -— ................  Premierlieutenant P. C. G. Bern, saaret; for

ham Sekondlieutenant, Friherre C. E. Falken- 
berg, svensk Underlieutenant.

Bataillon I I ................. ................  Kapitain G. F. Møller.
3die Kompagni................. Premierlieiitenant N. P. Jensen.
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4de Kompagni................ Kapitain H. F. Baron Rosenkrantz.
6te — ................  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve F. F.

Lyneborg.
7de — ................ Premierlieutenant F. C. B. Pio.

9de Regiment:
Bataillon I....................... ... . .

1ste Kompagni................

2det — ................
5te — ................
6te — ................

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

4de — ................

7 de — ................
8de — ................

Oberstlieutenant, H. C. G. Tersling.
Kapitain E. C. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig. 
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve W. F. 

C. Redsted.
Kapitain C. W. Knauer.

— H. J. W. Hansen. 
Premierlieutenant J. F. W. Voigt.
Kapitain F. C. Christiani.
Sekondlieutenant E. F. M Schmidt, (den 1HU ■ 
Premierlieutenant P. L. C. F. Hansen). 
Kapitain H. C. J. Koss, saaret; for ham den 
1HA»: Sekondlieutenant E. F. M. Schmidt. 
Premierlieutenant W. F. Gram.

— C. G. Rosen.

10de Regiment:  Major W. E. S. Gedde.
Bataillon I. .............. . ............  Kapitain O. F. Vaupell.

1ste Kompagni . . . . . . . .  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve T. G.
F. W. Huusher.

2det —   — F. S. Diechmann.
5te — . . . . . . . . .  Kapitain L. C. Lorentzen.
7de — . . . . . . . . .  Premierlieutenant P. H. W. Hammelev, saaret;

for ham Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve 
C. S. Aagaard.

Bataillon II. ............................ Kapitain C. W. Frost.
3die Kompagni................ Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. C.

C. Madsen.
4de — . ..............  Kapitain H. Glahn.
6te —    Premierlieutenant C. A. Thesen.
8de —   Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. F.

Wilhelmi.

I l t e  Regi ment :  Major W. C. B. Stricker.
Bataillon I .............................  Kapitain M. P. W. de Fine Licht.

1ste Kompagni . . . . . . . . .  Sekondlieutenant F. C. O. R. Kragh.
3die — ........... Premierlieutenant J. Beeken.
5te —- ................ — E. S. W. Bierberg.
7de — . . . . . . . . .  Sekondlieutenant H. H. N. Haar.

Bataillon II..............................  Kapitain R. W. Chabert.
2det Kompagni . . . .  . . .  Premierlieutenant T. G. Munster.
4de — . . . . . . .  — H. P. Hermansen.
6te — ................  Afsk. Premierlieutenant C. F. C. Sigetty,
8de — . . . . . . . .  Premierlieutenant A. S. V. Kjærulff.

11



12te Regiment:
Bataillon I..................................

1 st.e Kompagni . . . . . . . . .
2den — ............. . .
3die . . . . . .  . .
4de — . . . . . . . .

Bataillon II........ ............... ......
5te Kompagni................
6te — ................
7de — ............
8de — .............

Oberst F. L. A. Heiu.
Kapitain H. T. W. Heckscher. 
Premierlieutenant ,T. P. Raabye.
Afsk. Sekondlieutenant H. G. Clausen. 
Premierlieutenant C. G. W. Magius.

— af Inf. Krigsreserve W. A. 
E. Sørensen, syg; for ham Premierlieutenant 
A. F. Ludvigsen.
Kapitain H. W. Stockfleth.
Premierlieutenant D. Nielsen.
Kapitain C. T. Ryberg.
Premierlieutenant A. P. Schmidt.

— E. A. Wulff.

13de Regiment:  Maj or P. E. Klingsey.
Bataillon I.................................  — C. F. Schøning.

1 ste Kompagni. . . . . . . . .  Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve R. S.
Hoffmann.

2det — ................  Kapitain F. H. Berregaard.
3die —   Premierlieutenant A. F. H. Balsløv.
4de —    — V. L. Treschow.

Bataillon II................................ Kapitain L. H. G. A. Bruhn.
5te Kompagni . ................. Premierlieutenant J. C. Pingel
6te —   — H. F. Skeel.
7de — ............ . . Kapitain O. Westengaard.
8de — ................  Premierlieutenant B. Bærentzen.

14de Regi ment :
Bataillon I ................................

1ste Kompagni................
2det — ................
3die — ................
4de — ................

Bataillon II. .......... ...................
5 te Kompagni ................
6te —
7 de — ................
8de — ................

Major H. Junghans.
— J. B. A. X. de Plane.

Kapitain L. F. G. Lohse.
— R. T. Barteis.
— af Inf. Krigsreserve R. Petersen. 

Premierlieutenant F. W. Willemoes.
Kapitain C. W. Baland.
Premierlieutenant C. A. H. Rømer.

— F. W. C. L. Hornemann.
Kapitain J. T. Fremming.
Premierlieutenant J. C. Mielche.

15de Regiment:

Bataillon I ................
1ste Kompagni 
2det —
5te —-

Oberstlieutenant A. F. Zepelin, syg; for ham 
Major L. A. Bie.

— H. P. K. Høhling.
Premierlientenant J. P. S. S. Clausen.

— F. G. Jungwirth.
Kapitain T. F. A. Honnens.
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6te Kompagni

Bataillon II..............
3die Kompagni 
4de —
7de —
8de —

Kapitain af Inf. Krigsreserve W. Borre, syg; 
ældst Lieutenant vedKomp. og derfor forment
lig Kompagnikommandør var Sekondlieute- 
nant af Inf. Krigsreserve J. C. C. Petersen. 
Kapitain H. R. de Klocker.

A. S. Nickolin.
— L. J. Olsen.

Premierlieutenant E. Neergaard.
— R. C. Møller.

16de Regiment:
Bataillon I .................................

1 ste Kompagni................
2det — ................
5te — ................
6te — ................

Bataillon II................................
3die Kompagni................
4de — ................
7de — ................
8de — ................

Major C. Wolle.
— J. T. Hein.

Premierlieutenant E. W. Agerholm.
— G. D. C. A. Vett.

Kapitain C. L. B. Petersen.
— H. F. Andresen,
— J. T. Ravn.
— U. C. H. Dræbye.

Sekondlieutenant F. W. Hansen. 
Premierlieutenant C. Toldberg.

— E. V. Schau.

17de Regiment:  Oberst A. Bernstorff.
Bataillon I. .............................. Kapitain F. W. Lund.

1ste Kompagni................ Premierlieutenant E. A. E. Troiel, syg; for ham
Sekondlieutenant F. T. L. F. Darneck.

2 det — ............  . Kapitain J. C Ciandil.
5te —   Premierlieutenant F. B. Hoppe, saaret d. 16/4 ;

for ham (d. 18/4): Sekondlieutenant G. Galster. 
7de — . . . . . . . . .  Premierlieutenant J. P. F. Nielsen.

Bataillon II ...............................  Kapitain H. J. T. C. Sehiwe.
3die Kompagni .............. — C. M. Gorm.
4de — ................ — C. A. Krag, saaret; for ham

Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve P. C. 
Cramer.

6te —   Premierlieutenant W. Møller.
8de —   — E. F. O. G. Baron Pechlin.

18de Regiment:  Major E. A. Lundbye.
Bataillon I................................  Kapitain F. F. H. Baller.

1ste Kompagni..................  Sekondlieutenant A. S. F. C. Kellner.
2det —   Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N. P.

Andersen.
5te —   Premierlieutenant J. L Larsen.
7de —   — H. A. M. Ahlmann.

Bataillon II................................ Major P. C. R. Weyhe.
3die Kompagni................ Premierlieutenant H. C. Nielsen.
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4 de Kompagni

6te —

8de —

Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. H. 
Haarbølle, saaret den 17/<i; for ham 
Sekondlieutenant C. A. J. Hansen. 
Premierlieutenant A. P. Madsen, syg; for ham

— L. F. E. A. Baron Bretton.
— H. T. B. Benzon.

19de Regiment :  Oberstlieutenant L. N. Færch.
Bataillon I.................................. Kapitain C. C. B. Løvenhjelm.

5te Kompagni ..................... — O. C. F. Staggemeyer.
6te —   — L. F. A. Borring.
7de - -  ................ Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve W. L.

Nimb.
8de — . . . . . . . . .  Kapitain G. T. Bramhelft.

Bataillon II..........  ..................  Major J. E. A. Magius.
1ste Kompagni................ Premierlieutenant P. C. S. Harboe.
2det —   Kapitain C. H. Baron Adeler.
3die —   Kapitain J. Darre.
4de — ............... Premierlieutenant C. F. Krøyer.

20de Regiment:  Oberstlieutenant J. G. Scholten.
Bataillon I................... .............. Major S. P. L. Schack.

1ste Kompagni................  Sekondlieutenant A. W. Jantzen, (den l8U :
Sekondlieutenant F. Harland).

2det — ................  Kapitain F. H. E. H. Stockfleth.
5te —   Premierlieutenant C. W. Steinmann.
6te —   —■ M. J. Riise, saaret; for ham

— F. N. Pingel.
Bataillon II.......................... . . Major A. Sperling.

3die Kompagni.............. Premierlieutenant H. C. Weien, saaret; for
ham Premierlieutenant F. W. W. Petersen. 

4de — ................  Sekondlieutenant L. C. H. Bronnum, (d. 18/4 :
— A. W. Jantzen).

7de —   Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve R. Ras
mussen.

8de —   — C. F. Willerup.
21 de Regiment:  Oberstlieutenant G. J. W. Nielsen.

Bataillon I.................................. Kapitain W. P. J. L. Hackhe.
1ste Kompagni................ — J. E. Beissenherz.
2det —   Premierlieutenant H. Larsen.
3die —   — E. Voss.
4de —   — C. F. W. Stæhr.

Bataillon II. . . .  ........................  Major O. C. F. Saabye.
5te Kompagni................ Kapitain E. P. L. v. d. Recke.
6te — ................  Premierlieutenant W. L. Vaupell.
7de — .............. Kapitain H. F. Wedelfeldt.
8de —    Premierlieutenant N. M. L. Rovsing.
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2 2de Regiment:  
Bataillon I.................................

1ste Kompagni. . . . ..
2det — ...............
3die — ................

4de — ................
Bataillon II.................

5te Kompagni . . . . . . .

6te — ................

7de — ................
8de — ................

Oberstlieutenant J. A. F. Falkenskjold. 
Kapitain C. F. W. H. Baland, (faldt umiddel
bart før Stormen d. 18A).
Sekondlieutenant F. Averhoff.
Kapitain O. P T. Griiner.
Premierlieutenant J. P. Behrens, (faldt 
umiddelbart før Stormen d. l8U]  for ham 
Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve S. P. J. 
Beck).
Premierlieutenant P. F. A. Jæger.
Kapitain C. W. Jensen.
Premierlieutenant O. J. Krabbe, syg ; for ham 
(d. 18/i): Sekondlieutenant F. P. Grtinwaldt. 
Afsk. Kapitain W. Schøning, syg; for ham 
(d. 18 U) :  Sekondlieutenant J. G. C. Krogh. 
Premierlieutenant C. F. Carlsen.

— O. J. G. Johannsen.

Detachementet  i Mels:  
1ste Kompagni................

2det — ..........
3die — ..........

Kapitain F. S. Wildenradt.
— J. F. Holmsted, syg; for ham 

Sekondlieutenant H. J. Muhlertz. 
Premierlieutenant N. C Esmann.
Afsk. Premierlieutenant C. W. Betzer.

Arbei derafdel ingen paa 
A l s .................................

Arbeiderbatai l l onen i 
F r e d e r i c i a .......................

St r e i f kor ps e t ..................

Kapitain C. F. Biilow.

Kapitain C. C. Zahlmann. 

Kapitain B. C. M. Aarøe.

Kavaleriet.

Gar d eli u s ar regi me nt e t : Major F. G. Liitzau.
1ste Halvregiment.................... — D. W. Hegermann-Lindencrone.

2den Eskadron................ Ritmester W. Lindholm.
4de —    — F. J. Sehested.
6te —   — S. J. Neergaard.

2det Halvregiment.................... — W. O. Zepelin.
1ste Eskadron.....................  — L. C. Langsted.
3die —   — T. K. Marcher.
5te — . . . . . . . .  — E. C. U. H. Abercron.

2 det Dragonregiment:  Major E. P. Bruhn.
Ritmester C. F. Bramhelft, fungerende Major,



86

Iste Eskadron..................  Ritmester H. F. Trepka.
2den —   — C. F. R. Jessen.
3die — . . .  ........  — W. F. T. Feddersen.
4de — . . . . . . . . .  Premierlieutenant J. A. F. C. Kaas.
5te —   Ritmester C. E. Beck.
6te —   — C. A. Hansen.

3 die Dragonregiment:  Major F. L. Brock.
Ritmester P. G. Bauditz, fungerende Major.

1ste Eskadron.....................  — C. C. Wegener.
2den —   — C. W. Scholten; syg for ham

Premierlieutenant A. Dahl.
3 die — ................  Ritmester C. J. Bruhn.
4de — ................  Premierlieutenant C. C. E. Engelbrecht.
5te —   Ritmester E. E. Moe.
6te —   — J. A J. Lytzen.

4de Dragonregiment:
1 ste H alvregim ent ..........................

1 ste Eskadron ....................
2den — ................
3die — ................

2det H alvreg im en t ..........................
4de Eskadron ................
5te — .............. .
6te — ...............

Oberstlieutenant F. W. Baron Rosenkrantz*). 
Major A. W. Gerlach.
Ritmester F. C. Munk.

— J. O. P. Bentzen.
— A. S. H. Flindt.

Major C. A. F. Lillienskjold. 
Premierlieutenant C. L. Boalth.
Ritmester J. Cetti.
Premierlieutenant C. F. U. B. Jiirgensen.

5te Dragonregi ment :  Oberstlieutenant N. S. Brock.
Major C. A. J. F ibiger.

1ste E s k a d r o n ....................  R itm ester G. F . S. Schwarz.
2den — ....................  — W . Dahl.
3die —   — C. W. Sommer.
4 de —    — E. W . Busky-N eergaard.
5te —    —  C. M. L. B iilow .
6te —    —  C. L . O. F . P osselt.

6 t e  D r a g o n r e g i m e n t :  Oberstlieutenant F . C. A . Bauditz.
Major G. Castenschiold**).

1ste Eskadron................ Ritmester C. A. F. C. L. Paulsen.
2den — . . . . . . . .  Premierlieutenant P. C. S. Rosenørn.
3die —    Ritmester H. H. H. Holck,
4de —   — H. Sehested.
5te — ................  -— F. W. F. Frederiksen.
6te — ................ Premierlieutenant W. Sperling.

*) Kommandør for Fyens Kystbevogtning.
**) Kommandør for 4. Divisions høire Streifkorps.



Artilleriet.

Iste Feltbatteri................ Kapitain N. P. C. T. Bruus.
2det —   — O. Lunn.
3die —   — A. L. Klein.
4de — ..............  Major W. F. L. Kaiiffmann. (Se dog Bi

lag 27 pag. 7G. — Batteriet var fordelt i 
Dybbølstillingen).

5te —     Kapitain C. J. F. Lønborg.
6te —   — E. E. S. Thestrup.
7de —   — W. P. J. Johansen.
8de —   — F. W. F. Messerschmidt.
9de — ................  Major E. V. Schreiber, (fra d. s/4 tillige

Kommandør over de nordlige faste Batterier 
langs Als Sund).

10de — ........... Kapitain J. C. Johansen, (d. l8/4 t Kapitain
H . P . W. M ønster),

I l t e  —•   — M. E . Fallesen .
12te —   Major J . D . Z. v. d. Recke.
13te — ................  Kapitain J. W. Salto.
Espingolbatteriet............  Afsk. Major L. F. M. Meincke.

1ste Fæstningskompagni.. Kapitain O. Moltke.
2det — ,.  — C. Cf. J. Schmidt.
3die — .. — T, B. Sick.
4de — ..  — F. Bartholin.
5te — ..  — H. P. W. Mønster, (d. ls/4 : Kapitain

J. J. Bahnson).
6te — — H. C. Hertel.

Ingenieurtropperne: Major C. E. V. Arnholtz.

Iste Kompagni................ Premierlieutenant W. Kolderup-Rosenvinge.
2det — . ............  Kapitain P. F. H. Bruun.
3die — . . . . . . . . .  — E. M. Dalgas.
4de — ................ Premierlieutenant C. A. Nielsen.
5te — ................ — M. O. Asmus sen.
Brokompagniet . ............ Kapitain J. C. (f. Hedemann.
Ingenieurparken  .......... — H. F. F. Jastrau.
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B ila g  31.

S k r i v e l s e  a f  1 0 d e  A p r i l  f r a  G e n e r a l l i e u t e n a n t  H e g e r m a n n - L i n d e n -  
c r o n e  t i l  G e n e r a l l i e u t e n a n t  L u n d i n g .

Kalby Gaard den 10de April 1864.

D eres E xcellence!

Da det er mig af høieste Vigtighed og Interesse at erfare Deres Mening 
om Situationen og om de Midler, man kan og bør gribe til for i dette af- 
gjørende Øieblik at virke til Armeens og Fædrelandets Gavn, saa tillader jeg 
mig at fremsende disse Linier ved Divisionens Souschef, Kapitain af General
staben Thomsen, der vil være Deres Excellence bekjendt, og som er inde 
saavel i Forholdene her, som i min Anskuelse af disse, og ved hvem jeg 
maaske tør vente at erfare Deres Excellences vægtige Mening direkte og al
deles paalideligt.

Som et af mine vigtigste Hverv anser jeg det at aflede fiendtlige Kræfter 
fra Stillingen ved Fredericia, samt som Deres Excellences og mit fælles Hverv 
at virke for Landets Forsvar i det Hele.

Saaledes som Situationen nu er, med Dybbølstillingen stærkt truet og 
en vigtig Katastrofe dersteds maaske nær forestaaende, Fredericia derimod for 
Øieblikket mindre trængt og formentligen forsynet med en Besætning af c. 
14 Batailloner og med mit Korps norden for Fjendens Stilling ved Veile, tør 
dog vistnok det Spørgsmaal opstaa: Bør der ikke gjøres et Forsøg paa ved 
den høieste forenede Kraftanstrængelse af Besætningen i Fredericia og mit 
Korps, gjennem et samtidigt Angreb i Front, Flanke og Ryg, at tilintetgjøre 
det fjendtlige Armeekorps i Jylland, for da med forenede Kræfter at trænge 
ind i Slesvig til Undsætning for Armeen paa Als og i Sundeved?

J e g  tilstaar, at Tanken unæ gtelig er dristig med H ensyn til Fjendens 
overlegne Styrke og gode B esk affen h ed , men naar A lt staar paa S p il , mna 
A lt voves, og en dristig  H andling, udført i rette Tid, har ofte ført til et uventet 
og stort R esultat, hvorom  Kommandanten i Fredericia fra 1849 veed lidt 
B esked ,

Skal et saadant Foretagende imidlertid gjøres nogenlunde midigt, da 
maa det i fri Mark mod Veile virkende Korps mindst have 3 Regimenter 
Infanteri til sin Raadighed, da uden dette den i Veile og Omegn staaende 
Styrke af 8 a 10,000 Mand ikke vil kunne fordrives. Har Korpset derimod 
denne Styrke, da fortrøster jeg mig til at angribe Veilestillingen for at kaste 
denne aldeles og paa samme Tid med Størstedelen af Kavaleriet at trænge
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frem mellem V eile og K olding, navnligen rettende Angreb paa Fjendens Skyts  
og paa overalt at bringe Fjenden i Uorden, im edens B esæ tningen ved Frede
ricia gjør et kraftigt Udfald og i Forbindelse med mit K orps opdriver den 
yderste K raft for at gjøre den mellem os staaende Fjende uskadelig.

Troer Deres Excellence at kunne forøge min Styrke med 2 Regimenter, 
og er De enig med mig i , at et Foretagende som det omtalte under nær
værende Forbold bør voves, da skal jeg ikke være sen i Udførelsen af mit 
Angreb, men haaber 4 Døgn efter Infanteriets Ankomst til Aarhus at kunne 
angribe Veilestillingen.

Skulde Herr Generalen ikke dele min A nskuelse eller ikke kunne afgive  
den fornødne F orstæ rk nin g, da maa je g  indskrænke min Virksom hed til at 
aflede en D el a f Fjendens Stridskræfter fra Fredericia; men da imidlertid  
Sundeved for Ø ieblikket er Sværpunktet, og dette m uligen paa en heldig  
Mctade kunde forrykkes ved et vel udført Angreb heroppe, saa er der tilv isse  
M eget, der taler for en snarlig, kraftig, offensiv Indgriben.

Med L æ ngsel im ødeseende min høitagtede Herr Generallieutenants U d 
talelse har je g  den Æ re at underskrive m ig som D eres E xcellences

altid med uforandret H øiagtelse og H engivenhed
ærbødige

C a i  H e g e r m a n n - L i n d e n c r o n e .

D eres E xcellence  
Herr G enerallieutenant Lunding, 

Kommandant i Fredericia Fæstning, 
Kommandør a f Dannebroge og  

Dannebrogsm and p. p.

i  i
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T u r n u s  f o r  D y b b ø l s t i l l i n g e n s  B e s æ t t e l s e  i  P e r i o d e n  f r a  1 7 d e  M a r t s  A f t e n  t i l  1 s t e  A p r i l  A f t e n :

I Still 

Venstre Fløi.

ingen.

Høire Fløi.
I Barakkerne. I Sønderborg. I Kantonnementet.

Fra 17de Marts Aften til 18de Marts Aften . . . 6., 4.Reg. 15., 8. Reg. 5., 7. Reg. 2., 16. Reg 3., 18., 10, 17, 22. Reg.
(4- Brig.) (Inf. Res.) (6. Brig.) (2. Brig.)

Reg.- 18de — - 19de — . . . 10., 2. Reg. L, 5. Reg. 8., 15. Reg. 4., 6. Reg. 3., 18., 16, 17, 22.
(6- Brig.) (Inf. Res.) (4. Brig.) (2. Brig.) (3. Brig.)

Reg.- 19de — - 20 de — . . . 6., 4. Reg. 15., 8. Reg.*) 5., 7. Reg. 2., 10. Reg. 3., 18., 16, 17, 22.
(4- Brig.) (5. Brig.) (6. Brig.) (2. Brig.) (3. Brig.)

Reg.- 20de — - 21de — . . . 17., 16. Reg. 18., 3. Reg. 4., 6. Reg. 8., 15. Reg. 2., 22., 5, 10, 7.
(3. Brig.) (2. Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.) (1. Brig.) (6. Brig.)

Reg.- 21de — - 22de — . . . 15., 18. Reg. 6., 4. Reg. 3., 18. Reg. 16., 17. Reg. 9 90w.j-- 5, 10, 7.
(5-
3.,

Brig.) (4 Brig.) (2. Brig.) (3. Brig.) (1. Brig.) (6. Brig.)
- 22de — - 23de — . . . 18. Reg. 17., 16. Reg. 4., 6. Reg 8., 5 Reg. 2., 22, 5, 10. Reg.

(2- Brig.) (3. Brig.) (4. Brig.) (5 Brig.) (1. Brig.) (6. Brig.)
- 23de — - 24de — . . . 22., 2. Reg. 10., 5. Reg. 16., 17. Reg. 3., 18. Reg. 4 , 6, 8, 15. Reg.

(1. Brig.) (6. Brig.) (3. Brig.) .2. Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)
- 24de — - 25 de — . . . 16., 17. Reg. 18., 3. Reg. 5., 10. Reg. 2., 22. Reg. 4., 6., 8, 15. Reg.

25dc
(3. Brig.) (2. Brig.) (6. Brig.) (1. Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

- — - 26de . . . 22., 2. Reg. 10., 5. Reg. 3., 18. Reg. 16., 17. Reg. 4., 6., 8, 15. Reg.
(O Brig.) (6. Brig.) (2. Brig.) (3. Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

26de _ 27de _ ♦ ♦ • 4-, 6. Reg. 8., 15. Reg. 5., 10 Reg. 2., 22. Reg. 3., 18, 16, 17. Reg.
(4- Brig.) ( 5 - Brig.) (6 Brig.) (1. Brig.) (2. Brig.) (3. Brig.)

27de ... 28de --  ♦ ♦ ♦ 2 2 . , 2. Reg. 10., 5. Reg. 8., 15. Reg. 4., 6. Reg. 3., 18., 16, 17. Reg.
(1. Brig.) ( 6 . Brig.) (5. Brig.) (4. Brig.) (2, Brig.) (3. Brig.)

28de _ . 29de --  . » . 8., 5. Reg. 4., 6. Reg. 5., 10. Reg. 2., 22. Reg. 3 , 18., 16, 17. Reg.
( 5 . Brig.) (4. Brig.) (6. Brig.) (1. Brig.) (2. Brig.) (3. Brig.)

29de _ _ 30te --  . , ♦ 3.. 18. Reg. 16., 17. Reg. 4., 6. Reg. 8., 15. Reg. 2 ,  2 2 , 5, 10. Reg.
( 2 . Brig.) ( 3 . Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.) (1 Brig.) (6. Brig.)

_ 30te _ . 31te --  . . . 6., 4. Reg. 15., 8. Reg. 16., 17. Reg. 3., 18. Reg. 2 ,  2 2 , 5, 10. Reg.
' (4- Brig.) ( 5 . Brig.) (3. Brig.) (2. Brig.) (1. Brig.) (6 Brig.)

_ 311 e — - 1ste April Aften . . . . 17., 16. Reg. 18., 3 .  Reg. 8., 15. Reg. 4., 6. Reg. 2 ,  2 2 , 5 , 10. Reg.
( 3 . Brig.) ( 2 . Brig.) (5. Brig.) (4. Brig.) (1. Brig ) (6. Brig.)

Til Besættelse af Kanonplacementerne i Dybbølstillingen foruden det dertil fast afgivne 13de Batteri afgaves d. 18de Marts
Aften 10de Batteri, d. 19de Aften 8de Batteri, den 20de Aften 2det Batteri, den 21de Aften Ilte Batteri o. s. fr., idet Batterierne
daglig afløste hinanden i den her angivne Orden (d. 22de 10de Batteri, d. 23de 8de Batteri o. s. v.).

Da Livgarden til Fods ikke var stærk nok til skiftevis at forrette Tjeneste med Regimenterne, lagdes den fra den 20de som
fast Garnison i Sønderborg, dannede Reserve i Tilfælde af Angreb og var til Raadighed som Arbeidskommando.

Kommandoen i Sundeved førtes:
17de Marts Aften til 20de Marts Aften af General du Plat,
20de — - 23de — - — Vogt,
23de - 26de — — du Plat,
26de - 29de — - — Vogt,
29de - 1ste April Aften — du Plat.

*) Ved den d. 19dc indtraadte ny Ordning sammensattes 5te Brigade af den tidligere Infanterireserves Afdelinger.
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T a b s  l i s t e
for Fægtningen i Sundeved d. 28. Marts 1864.

Troppeafdeling.

Døde.
Saarede.

Usaarede
Fangne.

!

Savnede. Det totale Tab.

Anmærkning.
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D e  fa ld n e  O ff ic e r e r  v a r e :  P i e m ie i l ie u t e n a n t e r n e  C. F .  AV. S e c h e r  a f  2 d e t  R e g im e n t , D e  s a a r e d e  O fficerer  v a r e :  K a p ita in  S . F .  W . R o s s ,  p . t. B a ta il lo n s k o m m a n d ø r
H . E . P e t e r s e n  a f 1 0 d e  R e g im e n t .  S e k o n d l ie u te n a n te r n e  H . F . S . B e n z o n  a f  6 te  R e g i-  i 2 d e t  R e g im e n t . P r e m ie r lie u te n a n te r n e  P . H . W . H a m m e le ff  a f  1 0 d e  R e g im e n t  o g  C, O . C. 
m e n t , H . A . C. G o ld s c h a d t  a f  1 0 d e  R e g im e n t  o g  S e k o n d lie u te n a n t  a f  Ip f. K r ig sr e s . AV- E n g e lh a r d t  a f  6 te  R e g im e n t .

H . B . D ic k m e is s  a f  2 d e t  R e g im e n t-
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Bilag 34.

A n o r d n i n g  a f  2 8 d e  M a r t s  f o r  R e s e r v e r n e s  A n v e n d e l s e  i  T i l f æ l d e
a f ,  a t  D y b b ø l s t i l l i n g e n  a n g r i b e s .

Overkommandoen vil herved have givet følgende B estem m elser med 
H ensyn  til de i R eserve staaende Afdelinger for det T ilfæ lde, at D ybbøl
stillingen angribes.

1.
A f den Brigade, som staar i Barakkerne, dirigeres uopholdeligt det R e

gim ent, som er underbragt i de Syd for Chausseen beliggende Barakker, med 
en Bataillon til den tilbagetrukne L inie bag venstre F l ø i , hvor den opstiller 
sig  m uligst dækket for at anvendes som R eserve for L øb egraven e, eventuelt 
til foreløbig B esæ tning a f den tilbagetrukne L in ie , m edens den anden B a
taillon forbliver' staaende ved Barakkerne. A f det R egim ent, som er under
bragt i Barakkerne N ord for C hausseen, dirigeres den ene Bataillon til L av
ningen bag D ybbøl M ø lle , den anden Bataillon bag Slugten mellem Nr. VI. 
og V IH .

2 .

Saasnart Brigaden i Sønderborg er bleven alarm eret, afgiver den een 
Bataillon til B roh oved et, dirigerer den anden Bataillon af samme R egim ent 
direkte Ira Brohovedet til Lavningen bag Skandserne Nr. IX  og X  og rykker 
med det andet R egim ent til Barakkeleiren, hvor det tager Opstilling Nord for 
C hausseen a cheval paa Aabenraa V eien. Er den ankommen hertil, dirigeres 
den indtil da ved Barakkerne tilbageblevne Bataillon til den til samme R e
gim ent hørende i den tilbagetrukne Linie.

D enne Brigade maa stedse være beredt paa at kunne rykke hurtigt ud.

3.
D en kongelige L ivgarde til F od s rykker strax til Barakkeleiren og tager 

O pstilling her Syd for Chausseen.

4.
D en i Barakkerne ved Sundsmark og i U lkebøl kantonnerende Brigade 

afløser, naar den er kommen til det nordre B roh oved , den derværende Ba
taillon af den sub 2 omhandlede B rigade med eet R egim ent. D en afløste 
Bataillon forener sig  dernæst ad kortest V ei med den til samme Regim ent 
hørende Bataillon, der staar bag Mellemrummet mellem Skandserne IX  og X .
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Brigadens andet R egim ent rykker frem til Barakkeleiren og afløser det der 
staaende R egim ent, som rykker frem bag Slugten m ellem  V I og V III. Har 
R egim entet indtaget sin P lads h er , dirigeres Bataillonen , som stod her,  til 
den til samme R egim ent hørende Bat.aillon bag D ybbøl Mølle. Denne B ri
gade efterlader kun, naar det udtrykkelig befales, en Bataillon paa Alarm
pladsen ved Kjær.

Saaledes vil der bag hver Fløi staa en sam let B rigade som R eserve, og 
ved Barakkeleiren den K ongelige L ivgarde til F od s og eet R egim ent, samt 
eet R egim ent i Brohovedet.

K aldes den i K antonnem entet A ugustenborg liggende Brigade til Sønder
borg, opmarcherer den foreløbigt ved A ugustenborgveien Nord for Sønderborg. 
Denne B rigade efterlader, naar ikke udtrykkelig anderledes b e fa le s , 1 B a 
taillon i Egen.

Indtil je g  indtræffer ved Barakkeleiren, fører den til hver Tid i Dybbøl- 
stillingen kommanderende D ivisionsgeneral Kommandoen og træffer D isp o si
tionerne, forsaavidt Om stændighederne ikke gjøre en A fv igelse  nødvendig i 
Henhold til Foran staaende. Efterat je g  er indtruffen, overtager 1ste D iv i
sions Kommandør Komm andoen paa høire F l ø i , 2den D ivisions Kommandør 
Kommandoen paa venstre F løi.

Naar Feltartilleriet er rykket over, tager det Batteri, som ankommer først, 
strax Position i de bag Nr. IV , V I og V III  liggende K anonplacem enter, det 
andet Batteri oppebier nærmere Ordre V est for B rohovedet; det tredie B a t
teri bliver foreløbig holdende paa Parkpladsen.

I  Tilfælde a f Alarm ering kunne begge Broerne »benyttes baade ved U d- 
og Indmarchen.

O er  1 a c h .
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T a b s  l i s t e

for Beleiringen af Dybbølstillingen i Tidsrummet fra 18de M arts— 1ste A p r il (Tabet d. 2 8 de M arts ikke  medregnet).

Troppeafdeling.

Døde.
Saarede

. 1 Usaarede
Fangne.

Savnede.
i
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Anmærkning.

i

1

2det R e g im e n t ................... » h 1

1
1

D tt » tt I)

1
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n •i

1

• tt n D • tt 1

|
i

3 die do........................... i> n tt 1 tt tt )> n » i> tt )> tt »> )) 1

4 de do. . . .  . . * . . . . » i) 1 • 1 n tt M ,, tt 0 n » 1) i l i i 2
6te do.................... ...... ») i> 7 tt •i 14 • » )> i) tt •i n M 1) » i ) 21

10de do ......................... 2 tt 1 n » » tt . n i> tt tt »» tt 3 * 2 i) 4 * )  Slesvigere, deserterede.
1 5 de do. . .  . . . . . . . » tt 1 i i n 2 tt t» V » i n )) 1 * tt 1 1 3 * )  Holstener, deserteret
1 6 de do ........................................................................... i) » 1 l
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*

tt » tt tt » tt II tt II »i 1
1 7 de do ........................................................................... i ) w tt o i) 1 D i)

• » •  i •i tt » i» 1

1 8 de do .......................................................... ..... M .. tt
1  •

0 1 1) tt »> o )> | n » tt »i i) 1
22de do ........................................................................... » » 1 i . l> 6 !> tt tt » » » »> » tt li »

A r t i l le r ie t ............................. »> o 5 -1 2 1 8 •> tt tt ») » ») R n 2 1 13
Arbeidsafdelingen paa A ls  . tt » n j )> 1) 1 • n * » » M h I) h tt )) 1

Militæ rarbeidere af uangiven 1
i

A fd e lin g ........................... ..... tt o tt . n 1 » n n tt >) I) n i l tt tt i l 1

Sum m a. . . 2 »

1 8

1 3
i

i 36 » n tt n tt tt tt 1 3 5
■

2 57

De faldne Officerer vare:
Den 19de Marts Kapitain H. S. Gyldenfeldt og Sekondlieutenant af 

Krigsreserve C. O. Carlson, begge af 10de Regiment.

De saarede Officerer vare:
Den 20de Marts Sekondlieutenant af Bornholms Milices Artilleri ,1. A. 1\ Ancker 

af 1* æstningsartilleriet og Sekondlieutenant af Kjøbenhavns borgerlige Artilleri ,1. An
dersen af Fæstningsartilleriet. Den 29de Marts Sekondlieutenant ,T. I*. Jørgensen 
af 15de Regiment.

13



S k a n d s e r n e s  A r m e r i n g  d e n  2 d e n  A p r i l  M o r g e n .
(Se omstaaende Skizze over deres indre Rum paa samme Tidspunkt).

Bilnq 36.

Skandsernes
Numer.

36 Pd.’s 
K. K

24 Pd.’s 
K. K.

12 Pd.’s 
K K.

84 Pd.’s 
G.K. I.

84 Pd.’s 
G. K. II.

24 Pd.’s 
G. K.

1
12 Pd.’s 
! G. K.

12 Pd.’s 
r. M. K.

4 Pd.’s 
r. J. K.

l
1
84 Pd.’s 

Mor1
i

24 Pd.’s 

terer.
Sum.

høi. lav. høi. lav. lav. høi. høi. lav. høi. lav. lav. 1lav. lav.

I............................... 1 1 )) „ „ » » M 4 „ » i n i) t) 6
II. •••>»•• » » )) i) 3 » I) 1 )) .. »i 3 1 1 » »i 8
III........................... i) 2 » » » • 2 l) i•» i » 0 3 7
IV......................... . >' H i) » » 1 1 4 1

|l
5 )) o i> )) » 12

V............................. i, )) » 2 » l) » 2 h ») • » )) 4
VI............................ »> » 1) 2 4 1 3 » » )) 2 ! )) 3 15
VII........................ » )) » 4 »> >' » II » » 1 » )) » 4
VIII......................... i. » 1 3 )> .. » t> O 3 1 .1 10
IX............................ i; .. » )) » 1 1 3 ,1 3 1) •i 2 n 10
X ............................. » 4 n u » )) w ,, ») 3 ))

1
*) 1) 7

Sum. .  .  . 1 1 5 7 13 3 2 11 1 16 5 8
1

2 2 6 83

iC
CC



Skizze over Skansernes Indre d.2. April.

A AnirruinitcoTisrria^asüv

B JTMchus

T Travers
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B ila g  3 7 .

I n s t r u x  a f  1 s t e  A p r i l

for Tjenesten i Skandserne i D ybbølstillingen.

1.
Foruden Betjeningsm andskabet til det i Skandserne anbragte Skyts b e 

stem m es for Skandserne følgende Infanteri-B esæ tning:
I .................. V 2 K om pagni,

II. • ♦ • . ♦ ♦ ♦ ♦ *V 4 —

I I I . ♦ . . . .  ♦ V« —

I V ..................... 3 / l —

V .................. 30 Mand,
V I .................... Kom pagni,

V II I ............... :,/4 —

IX . . ] —

X . 1 —

2 .
Kommandanten for samtlige Skandser har Befalingsmyndighed over Ar

tilleri- og Infanteri-Besætningen i Skandserne.

3.
Den ældste tjenestegjørende Officer i hver Skandse fører, i Tilfælde af 

Angreb, Kommandoen over hele Skandsebesætningen; dog have Komman
dørerne for Artilleri- og Infanteri-Besætningen hver for sig altid udelukkende 
Ansvaret henholdsvis for Artilleriildens Ledelse eg Infanteriets Anvendelse.

4.
Kommandøren for Artilleribesætningen fører Tilsyn med den indre Orden 

i Skandsen og har Infanteribesætningen derfor at følge de af ham i saa 
Henseende givne Anvisninger.

Han sørger for, at Skandsen er i forsvars dygtig Stand, at Broerne kunne 
inddrages, Portene lukkes, m. v., at enhver opstaaet Skade indmeldes til den 
jourhavende Artilleriofficer og hurtigst muligt repareres.

5.
Om Dagen skal mindst Halvdelen af hver Kanons Betjeningsmandskab 

stadig være i Kanonens umiddelbare Nærhed, 1 Konstabel for hver 1 a 2 
Kanoner skal stadig iagttage Fjendens Bevægelser og Terrainet, for at komme 
til Kundskab, om der sker Arbeider i Terrainet, hvorom der strax gives 
Melding til Kommandøren for Skandsens Artilleribesætning. Resten af Ar
tilleribesætningen søger Ly i Terrainet bag Skandsen indenfor 300 Alens 
Afstand fra denne.
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Falder der Skud fra Skandsen, rykke A rtilleristerne strax ind i denne.
Infanteribesæ tningen søgor om Dagen L y i Terrainet bag Skandsen  

indenfor 400 A lens A fstand fra d en n e; dog skal denne udstille 2 å 4 Obser
vationsposter i Skandsen, hvilke iagttage F iendens B evæ gelser og, naar N oget 
observeres, strax m elde det til Infanteribesæ tningens Kommandør, der atter 
averterer Kommandøren for A rtilleribesætningen.

Gjør Fjenden Mine til A ngreb , iler B esæ tningen strax ind i Skandsen, 
Broen inddrages og Portene lukkes. Komm andøren for Infanteribesætningen  
skal strax ved A fløsningen udtage og inddele Mandskab til B roens Inddragen 
og Portens Lukning.

f>.
Om  N a t t e n  skal hele Skandsebesæ tningen være i Skandsen, Broen 

være inddraget, Portene lukkede, Kanonerne ladte og rettede paa den Maade, 
som er angivet i de a f Artillerikom m andoen for Skandsen givne Instruxer.

Skildvagterne ved K anonerne skulle have Rør og Aftrækkersnore ved  
H aanden til de P iecer, ved hvilke de have Post.

Foretages der A rbeider i Skandsen om Natten, inddrages Broen ikke, 
saalæ nge der arbeides. A nvendes et særligt Arbeidskom m ando i Skandsen  
og en Overfyldning af M andskab i denne er at b efrygte, sk a l, saalænge 
Arbeiderne vare, en D el a f Infanteribesætningen trækkes ud af Skandsen og  
søge L y i Terrainet tæt bag samme. Falder der Skud i Forpostkjæden, rykker 
Arbeidskom m andoet ud a f Skandsen og Infanteribesætningen, der m idlertidig  
har søgt L y  bag denne, rykker ind, hvornæst Broen strax inddrages og 
Porten lukkes.

7.
Artilleribesæ tningen skal udføre alle artilleri stiske A rbeider i Skandsen. 

gaa Ingenieurerne tilhaande med Jordarbeider i denne og selv  udføre de A r
beider, der anvises den af dens Kommandør, og som sigte til at skaffe D æ k
ning for M andskabet

Infanteribesætningen skal til Arbeide i Skandsen afgive det Mandskab, 
som Komm andøren for A rtilleribesæ tningen anmoder om.

8.
D e i „Instrux for B esæ ttelsen  og Forsvaret a f de lukkede Skandser i 

D ybb ølstillingenu a f 10de Februar d. A. givne B estem m elser forblive i Kraft, 
forsaavidt de ikke maatte være forandrede eller modificerede ved ovenanførte 
B estem m elser; dog ville B lokhusene frem tidigt ikke være at benytte, hverken 
til O pholdssted eller Forsvar.
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B ila g  3 8 .

I n s t r u x  a f  1 0 d e  A p r i l  f o r  d e t  P r e m i e r l i e u t e n a n t  A a r ø e  u n d e r 

l a g t e  S t r e i f k o r p s .

Saaledes som Hr. Lieutenanten i Deres Rapport af 5de ds. har udtalt, 
er det Korpsets Opgave ved hyppige Foretagender mod de langs den sles
vigske Kyst fordelte, fjendtlige Tropper at tvinge Fjenden til at anvende en 
større Del af sin Hær til Kystens Bevogtning og til Dækning af sine i Nær
heden af Strandbredden værende Kantonnementer. Der maa imidlertid ved 
disse Expeditioner tages Hensyn til, at den private Eiendom skaanes, hvor 
ikke Opnaaelsen af Expeditionens Øiemed nødvendiggjør andet.

Da Overkommandoen neppe vil se  s ig  i Stand til at m eddele D em  saa 
detaillerede Oplysninger, som udkræ ves anggaende de lokale Forhold for at 
saadanne Streiftog kunne lykkes, maa D e paa egen H aand indhente de for
nødne Efterretninger. Overkommandoen maa dog gjøre opmærksom paa, at 
de R ekognosceringer, som i den A nledning ville være uundgaaelige, maa fore
tages saaledes. at Fjenden holdes i U vished om, hvad der agtes foretaget.

Enhver Efterretning a f B etydning om Fjendens D islok ation , Marcher, 
paatænkte Operationer, hans Troppers Tilstand o s. v ., som  paa denne Maade 
maatte komme til K orpsets K undskab, vil være hurtigst m uligt at indberette 
saa vel til Overkommandoen, som den nærm este militære Befalingsm and, for 
hvem Efterretningen maatte have Interesse, saasoin Kommandøren for D etache
mentet i M els, Kommandanten i Fredericia, den 3die D ivision  (for Tiden i 
Y eilby pr. M iddelfart). Foruden de her berørte Indberetninger im ødeser Over
kommandoen daglige M eldinger om K orpsets O pholdssted og T ilstand og  
M eddelelse om hvilke Planer der agtes udførte.

Overkommandoen har Intet imod, at K orpset foretager Expeditioner mod 
H alkhoved, Gjenner, F lensborg og Ekernførde og skal yderligere henlede Op
mærksomheden paa Broagerland, som for Tiden antages mindre stærkt besat. 
Naar Operationerne mod den sydlige D el a f S lesv ig  tage deres B egyn delse , 
vil K orpset hensigtsm æ ssigst være at forlægge til A ls, hvor det da nærmere 
skal faae sit Kantonnem ent anvist.
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S k r i v e l s e  a f  2 3 d e  M a r t s  f r a  O v e r k o m m a n d o e n  t i l  K r i g s 

m i n i s t e r e n  a n g a a e n d e  S a m v i r k e n  m e l l e m  H æ r  o g  F l a a d e .

Detachementet paa Mels er med Hensyn til Bevogtningen af den nord
vestlige Kyst af Als hidtil bleven understøttet af den i Stegsvig stationerede 
Pandserskonnert Absalon. Alene ved denne af Søværnet ydede Assistance 
har den slesvigske Kyst, navnlig* Bugten bag Varnæshoved, kunnet observeres 
tilbørligt, ligesom et Forsvar uden maritim Hjælp vilde være meget vanskeligt.

Under Gaars Dato indmeldte Detachementet paa Mels imidlertid, at 
Absalon samme Dags Morgen ifølge høiere Ordre havde forladt Stationen, og 
at Hertha, som for Tiden ligger i Stegsvig, vilde afgaa derfra, saasnart Lei- 
ligheden var gunstig, for at tage Station bag Arnkilsøre.

Bevogtningstjenesten og Forsvaret af den nordlige Del af Als Sund vil 
saaledes, saasnart Hertha forlader Slesvig, være overladt til nogle Kanon- 
chalouper, som ligge i Stegsvig og Sandvig.

Paa en ved denne Melding foranlediget Forespørgsel til Eskadrechef, 
Orlogskapitain Muxoll, erholdt Overkommandoen Underretning om, at Absalon 
var sendt til Kjøbenhavn paa Marineministeriets Ordre, og at intet andet 
Dampskib til at remplacere den havdes for Tiden, samt at 1 Skruekanonbaad 
vilde blive stationeret i Stegsvig, saasnart Eskadrechefen fik en saadan til 
sin Disposition.

Det ligger i Sagens Natur, at det ikke er muligt for Overkommandoen 
at kunne paatage sig Ansvaret for en betryggende Bevogtning og et tilbørligt 
Forsvar af de vestlige Kyster af Als og Fyen uden kraftig Understøttelse fra 
Marinens Side, og da der ikke haves Kræfter nok til at besætte Kysterne, 
saaledes at Marineforsvar helt kan undværes.

Overkommandoen tror imidlertid med Grund at kunne henvise til de oven
nævnte Fakta som Bevis paa, at man ikke tør gjøre Regning paa Søværnets 
tilstrækkelige Medvirkning, ligesom den f r̂emgangsmaade, der er fulgt ved 
at bortkommandere Absalon uden i Forveien at underrette Overkommandoen, 
godtgjør, at der fra Marinens Side ikke iagttages det Nødvendige for at til- 
veiebringe en fyldestgjørende Kooperation.

I den med Krigsministeriets Skrivelse af 14. d. M. Overkommandoen 
tilstillede Skrivelse fra Marineministeriet er udtalt angaaende Forholdet mellem 
de Orlogskapitain Muxoll underlagte Skibe og Overkommandoen, at Forholdet



maa anses at være saaledes: „at Marineministeriet afgiver den Styrke, som 
det, med tilbørlig Hensyn til andre Forhold ser sig i Stand til; at den kom
manderende Søofficer konfererer med Overkommandoen om de Punkter, som 
denne fortrinsvis maatte ønskede dækkede og observerede, og at den kom
manderende Søofficer derefter udfører det paa den Maade, som han anser for 
rigtig og agter at forsvare1*.

Men en saadan Ordning af Forholdet kan ikke tilfredsstille Over
kommandoen, medmindre den ved sine Foranstaltninger kunde lade den 
Hjælp, der muligen kan ydes af Marinen, helt ude af Beregningen; den kan 
det saa meget mindre, naar Marinen disponerer over de Skibe, paa hvis 
Understøttelse paa et bestemt Punkt Overkommandoen har taget Hensyn, og 
de tages bort uden at der betids gives Underretning derom, og naar der fore
ligger en Erklæring, som den Overkommandoen igaar har modtaget fra Orlogs- 
kapitain Muxoll, hvori der siges:

„Jeg maa bede Overkommandoen ikke at stole trygt paa den maritime 
Bevogtning, da denne i stormende Veir og i Tykning er tvivlsom.“

Idet Overkommandoen paaberaaber sig det anførte og henviser til den 
Fare, der kan være Følgen af den Mangel paa Enhed, som hersker for Tiden 
i Marinens og Armeens Foranstaltninger, tillader Overkommandoen sig paany 
at andrage paa, at der gives mere betryggende Bestemmelser angaaende Ord
ningen af Forholdet mellem Overkommandoen og den Del af Marinestyrken, 
som er bestemt til Understøttelse for Armeen, og at det i alt Fald paalægges 
Vedkommende itide at underrette Overkommandoen om Forandringer i de 
engang aftalte Dispositioner.
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A n o r d n i n g

m e d  H e n s y n  t i l  S k i b e s  o g  P e r s o n e r s  A d g a n g  t i l  o g  A f r e i s e  f r a

Ø e n  A l s .

§ i-
Det forbydes lierved alle Fartøier af hvilkensomhelst Art eller Størrelse 

at lande paa Øen Als eller forlade Øen andre Steder end Hørup hav, Mom- 
mark og Fynsk av. Undtagne ere selvfølgelig ikkun Marinens Skibe og 
andre Fartøier, der godtgjøre at seile i Hærens Tjeneste eller ere forsynede 
med Overkommandoens Tilladelsesbevis, ligesom ogsaa de paa Øen værende 
faste Lodserier.

Med Hensyn til den Del af Befolkningen, der tidligere har ernæret sig 
ved Fiskeri ,  overlades det d’Hrr. Politimestere hver for sin Jurisdiktions 
Vedkommende, at udstede Tilladelse til Fiskeri paa Kyststrækningen fra 
Hellesøgaarde over hele Østkysten til Kegenæs og Høruphav; dog er det en 
Betingelse, at Øvrighederne nærmere anvise 1 a 2 Steder i hver Jurisdiktion, 
hvor Baadene skulle have Station, saa at det ikke tillades Nogen at gaa ud 
eller at lande andetsteds end ved de saaledes anviste Stationer.

Paa Vestkysten af Øen fra Hellesøgaarde til Sønderborg er alt Baade- 
og Bundgarnsfiskeri forbudt; de derværende Fiskefartøier og øvrige Baade 
skulle enten oplægges og trækkes paa Land ved Augustenborg og Stegsvig 
eller henføres til de af Politimesterne anviste Stationer paa Østkysten.

Af de i § 1 nævnte, almindelige Anløbssteder tør Høruphav ikke be
nyttes til Fiskeristation.

§ 3.
Det er saaledes ikke tilladt paa Øen at have private Fartøier andetsteds 

end Augustenborg og Stegsvig (paa hvilke begge Steder Fartøierne skulle 
være aftaklede, oplagte eller trukne paa Land), de 3 almindelige Anløbshavne 
og Fiskeristationerne. Naar mindre Fartøier ikke daglig bruges, skulle de 
trækkes paa Land. Fra Baade, der ikke ere i øieblikkelig Brug, skulle Seil,  
Aar er, Aaretolde og øvrigt  Inventarium strax bringes iland 
under Kys t  vagtens  Bevari ng og Tilsyn.

§ 4-
Enhver privat Skibsfører eller Baadfører skal øieblikkelig ved Ankomsten 

til eller Afgang ffa Øen melde sig ved den etablerede Kystvagt, og førend 
denne ved Undersøgelse af Dokumenter og Personer har erklæret, at Intet er
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til H inder for at gaa iland eller afreise, tør Ingen forlade Skibet eller dette 
forlade Øen. Enhver Skibsfører er ansvarlig ikke blot for sit M andskab, men 
ogsaa for, at enhver privat P assageer  medfører lovform elig Legitim ation.

§ 5-
Som l o v l i g  L e g i t i m a t i o n  udfordres, at enhver Frem m ed, Indlænding  

eller Udlænding, medbringer et a f en d a n s k  Ø v r i g h e d  u d s t e d t  P a s  
indeholdende nøiagtigt Signalem ent, R eiseroute, R eisen s H ensigt og Varighed. 
I Stedet for Ø vrighedspas kan selvfølgelig  træde P as, udstedt a f et a f de 
kongelige M inisterier.

Por Skippere og Skibsm andskab vil dansk Borgerbrev, Styrm andspatent 
og Søfartsbøger være tilstræ kkelig Legitim ation til at anløbe vedkom m ende H a v n e ; 
ville Vedkom m ende derimod begive s ig  ind paa Øen, maa de m edbringe P as.

D e Frem m ede, Indlændinge eller U dlændinge, der ikke have havt fast 
Ophold paa Øen inden d. 1. Februar d. A., h ave , forsaavidt saadant ikke 
allerede er sket, at tilveiebringe Legitim ation som anført.

§ 6.
D e nævnte Legitim ationsdokum enter skulle strax ved Ankom sten ligesom  

ogsaa ved A freisen forevises og paategnes a f den paa Stedet værende K y st
vagt. Sam tlige Værter ere ansvarlige for, at ingen Frem m ed tages i L ogis, 
forinden Vedkom m ende har forevist lov lig  udstedt og paategnet P as.

§ 7.
D isse  Bestem m elser træde i Kraft om 8 D age fra Dato.

Skulde Nogen benytte falsk P as eller overlade Andre sine L egitim ations- 
dokumenter, eller skulde N ogen i andre H enseender overtræde d isse  B estem 
m elser eller derpaa gjøre Forsøg, vil han blive alvorlig straffet.

Armeens Overkommando, Sønderborg den 31te Marts 1864.

Gerlach.

1 4
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T u r n u s  f o r  D y b b ø l s t i l l i n g e n s  B e s æ t t e l s e  i  P e r i o d e n  f r a  1 s t e  A p r i l  A f t e n  t i l  1 8 d e  A p r i l :

Bilag 41.

I Still 

Venstre Fløi.

ingen.

Høire Fløi.
I Barakkerne.

I Bro
hovedet. I Sønderborg. I Kantonnementet.

Fra 1 ste April Aften til 2 den April Aften.......... 1 0 ., 5. Reg. 2 ., 2 2 . Reg. 3., 18. Reg. 16., 17. Reg. 4., 6 ., 8 ., 15. Reg.
(6 . Brig.) (1 . Brig.) (2 . Brig.) (3. Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

- 2  den — - 3die 3., 18. Reg. 17., 16. Reg. 2 ., 2 2 . Reg. 5., 1 0 . Reg. 4., 6 ., 8 ., 15. Reg.
(2 . Brig.) (3. Brig.) (1. Brig.) (6 . Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

- 3die — - 4de — .......... 2 2 ., 2 . Reg. 1 0 ., 5. Reg. 16., 17. Reg. 3., 18. Reg. 4.. 6 ., 8 ., 15. Reg.
(1 . Brig.) (6 . Brig.) (3. Brig.) (2- Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

- 4de — - 5te — .......... 8 , 15. Reg. 6 ., 4. Reg. 5., 1 0 . Reg. 2 ., 2 2 . Reg. 3., 18., 16., 17. Reg.
(5. Brig.) (4. Brig.) (6 . Brig.) (1 . Brig.) (2 . Brig.) (3. Brig.)

- 5te — - 6te — .......... 1 0 ., 5. Reg. 2 ., 22. Reg. 4., 6 . Reg. 8 ., 15. Reg. 3., 18., 16., 17. Reg.
(6 . Brig.) (1 . Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.) (2 . Brig.) (3. Brig.)

- 6 te — - 7 de — .......... 4., 6 . Reg. 15., 8 . Reg. 2 ., 2 2 . Reg. 5., 1 0 . Reg. 3., 18., 16., 17. Reg.
(4. Brig.) (5. Brig.) (1 . Brig.) (6 . Brig.) (2 . Brig.) (3. Brig.)

- 7de — - 8 de — .......... 16., 17. Reg. 18., 3. Reg. 8 ., 15. Reg. 4., 6 . Reg. 2 ., 2 2 ., 5., 1 0 . Reg.
(3. Brig.) (2 . Brig.) (5. Brig.) (4. Brig.) (1 . Brig.) (6 . Brig.)

- 8 de — - 9de — 15., 8 . Reg. 4., 6 . Reg. 3., 18., V2 17Reg. 16.,V217 Reg. 2 ., 2 2 ., 5., 1 0 . Reg.
(5. Brig). (4. Brig.) (2 .Brig.) (3. Brig.) (1 . Brig.) (6 . Brig.)

- 9de — - 1 0 de — . . . . . . 3., 18. Reg. 16., 17. Reg. 4., 6 ., V2 8 . Reg. V2 8 ., 15. Reg. 2 ., 2 2 ., 5., 1 0 . Reg.
(2 . Brig.) (3. Brig.) (4.Brig.) (5. Brig.) (1 . Brig.) (6 . Brig.)

- 1 0 de — - Ilte — . . . . . . 2 2 ., 2 . Reg. 5., 1 0 . Reg. 16., 17., V2 3.Reg. V2 3., 18. Reg. 4., 6 ., 8 ., 15. Reg.
(1 . Brig.) (6 . Brig.) (3. Brig.) (2 . Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

- Ilte — - 1 2 te — . . . . . . 17., 16. Reg. 18., 3. Reg. 5., 1 0 ., V2 2 2 ,Reg. 2 ., 1 /2 2 2 .Reg. 4-, 6 ., 8 ., 15. Reg.
(3. Brig.) (2 . Brig.) (6 . Brig.) (1 . Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

- 1 2 te — - 13de — .......... 5., 1 0 . Reg. 2 ., 2 2 . Reg. 3., 18., V2 16.Reg. 1/216.,l7.Reg. 4-, 6 ., 8 ., 15. Reg.
(6 . Brig.) (1 . Brig.) (2 . Brig.) (3. Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.)

- 13de — - 14de 6 ., 4. Reg. 8 ., 15. Reg. 2 ., 2 2 ., V2 1 0 .Reg 5., V2 1 0 . Reg. 3., 18., 16., 17., 9., 2 0 . Reg.
(4. Brig.) (5. Brig.) (l.Brig.) (6 . Brig.) (2- Brig.) (3. Brig.) (8 . Brig.)

- 14 de — - 15de — .......... 1 0 ., 5. Reg. 2 0 ., 9. Reg. 8 ., 15., V2 6 . Reg. 4., V2 6 . Reg. 2 -, 2 2 ., 3., 18., 16., 17. Reg.
(6 . Brig.) (8 . Brig.) (5. Brig.) (4. Brig.) (1 . Brig.) (2 . Brig.) (3. Brig.)

- 15de — - 16de — . . . . . . 16., 17. Reg. 6 ., 4. Reg. 9., 2 0 ., V2 5. Reg. l /2 5., 1 0 . Reg. 2 -, 2 2 ., 3., 18., 8 ., 15. Reg.
(3. Brig.) (4. Brig.) (8 . Brig.) (6 . Brig.) (1 - Brig.) (2 . Brig.) (5. Brig.)

- 16de — - 17de — .......... 3., 18. Reg. 2 0 ., 9. Reg. 4., 6 ., V2 17.Reg. 16.,V2l7.Reg. 2 ., 2 2 ., 8 ., 15., 5., 1 0 . Reg.
(2 . Brig.) (8 . Brig.) (4. Brig.) (3. Brig.) ( 1 . Brig.) (5. Brig.) (6 . Brig.)

- 17de — 22., 2 . Reg. 17., 16. Reg. 9., 2 0 ., V2 3. Reg. 1 /2 3., 18. Reg. 4-, 6 ., 8 ., 15., 5., 1 0 . Reg.
(1 . Brig.) (3. Brig.) (8 . Brig.) (2 . Brig.) (4. Brig.) (5. Brig.) (6 . Brig.)

Til Besættelse af Placementerne i Stillingen afgaves uforandret (se Bilag 32) 
og indtil d. 13de Aften foruden det fast afgivne 13. Batteri daglig et Batteri, 
nemlig 2., 11., 10., 8. Batteri skiftevis i den saaledes angivne Orden. Fra 
d. 13de Aften besatte en Deling af 11., 8., 2. og 10. Batteri henholdsvis 
Placementerne 0. for Aabenraa Veien, mellem VIII og IX samt X. og S. for 
Chausseen. Disse Delingers Materiel forblev i Stillingen; kun Besætningen og 
Bespændingen afløstes hver Aften. En Halvbatterikommandør var i Stillingen 
for hver 4 Piecer henholdsvis paa høire og venstre Fløi.

Livgarden til Fods, der, som tidligere anført, ikke var stærk nok til skifte
vis at forrette Tjeneste med Regimenterne, forblev som fast Garnison i Sønder
borg (1 Kompagni), og iøvrigt i Bataillonsbarakkeleiren ved Sundsmark

(Stabskvarter: det hvide Hus) N. for Augustenborg Veien. Den udgjorde 
Reserve i Tilfælde af Angreb og var til Raadighed som Arbeidskommando.

Kommandoen i Sundeved førtes:
fra 1ste April Aften til 4de April Aften af General Vogt,

4de — - 7de
- 7 d e  — - 10de
- 10de — - 13de
- 13de —
- 15de April Morgen

af General du Plat,  
af General Vogt, 
af General du Plat, 
af General Vogt,  
af General Steinmann,

- 16de — Aften til Dybbølstillingens Fald af General du Plat.
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T a b s  l i s t e
for Beleiringen af Dybbølstillingen fra 2den til 17de April.

B ila g  4 2 .

Troppeafdeling,

Døde.
Saarede. Usaarede

Fangne. Savnede. Det totale Tab.

Anmærkning.

Paa egne 
Lazaretlier. Fangne.
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Overordnede Stabe.......................................... » ») 0 to i) 3 i) i) to »> i) to to » to to )> 3
Livgarden til Fods.......................................... » )) 0 0 » 4 ■> »> ») ») to to ii n to i) l> 4

2 det Regiment..................................................... i) 2 14 2 1 30 i) o i » to to to » 1 2 3 46
3die —  ..................................................... )) » 19 » 3 38 » *) ii to ø » i) » to 3 57
4de —  ..................................................... to 1 12 \) 1 25 »1 » »> to » 3 i) to 1 » 2 41
5te — .................. 2 2 29 » 2 62 » » i> ») 3 88 •i 1* 2 7 180 *) Deserteret.
6te — ........ ......... 2 1 17 » 3 40 » b o o 1 19 l) ø 1 2 5 77
8de — .................. » to 4 1 » 12 0 )> » » ii il K to 1 to 16
9de — .................. 1) » 6 1 1) 9 1) u •i u i) 1 II n 2* 1 •i 18 *) Deserterede.

10de — 2 1 25 1) 2 64 0 n i) i) to 9 to » 9* 2 3 107 *) Deserterede.
Ilte — .................. » 1 l) D 1) 2 1) to » i> to » to D V to 1 2
15de — .................. 1 » 10 I) 2 15 » to n m to to 1) •i 1) 1 2 25
16de — .................. 1 4 32 2 1 100 1) to ii » i) 1 to n II 3 5 133
17dø t 1 2 11 3 2 56 1) »> »i ii 1 57 il 2* 3* 4 7 127 *) Deserterede.
18de — .................. 0 .. 35 1 2 47 1) to to to ii 6 i) n 2* 1 2 90 *) Deserterede.
20de — .................. » n 3 to 2 8 II i) i) o » « to » » to 2 11
22de — .................. 1) 2 11 1 i) 19 1) o i) » 1 n ii to to 1 3 30
Artilleriet.............................. 2 1 52 1 4 90 I) o » o n to ii i) to 3 5 142
Ingenieurkorpset................ 1 » 2 1 2 10 ») o n i) ») » to » 2 2 12
Oendarmerikorpset.............. •» 1 to »i )) » » o o ») )> » n » » 1 to
Arbeidsafdelingen paa Als . » 2 n n 5 1) i) •i i) to •i » n i) » 0 7
1 ste Divisions Ambulance. . •l n I) )) » 2 0 » • » i) to •> i) » u •• 2
2 den Divisions Ambulance.. »i » 1 » to 1 » to to ii to » i> n i i .. to 2
Militærarbeidere af uangivne

Afdelinger...................................................................... 0 » » o » 1 » to i> » )) o i> » to » to 1

Summa. .  . 12 18 285 13 27 643 V » i » 6 184 » 2 20 25 53 1133

De faldne og saarede Officerer vare: lieut. A. E. L. Eising af 17. Reg.. faldne; Premierlieut. (svensk) Z. F. Asclian af 17. Reg.,
5. Apr i l  Sekondlieut. F. C. C. Schmidt af 15. Reg., falden, Premierlieut. P. C. G. saaret. 13. Apri l  Sekondlicut. af Ingenieurkorpset H. P. Larsen af Ingenieurkommandoens 

Bern af 8, Reg., saaret. 6. Apri l  Kapit. E. B. M. Hansen af 10. Reg., Premierlieut. Stab og Sekondlieut. af Artill. Krigsres. L. W. Weitemeycr af Fæstningsartilleriet, faldne. 
F. W. Ravn af 5. Reg., og Sekondlieut. af Inf. Krigsres. T. A. Jensen af 5. Reg., faldne. 14. Apri l  Sekondlieut. af Inf. Krigsres. A.Y. Hansen af G. Reg., falden; Premierlieut. af Inf.
7. Apri l  Sekondlieut. af Artill. Krigsres. A. C. Petersen af Fæstningsartilleriet, saaret. Krigsres. N. Jørgensen af 2. Reg. og Sekondlieut. af Ingenieurkorpset C. II. Arendrup
8. Apri l  Sekondlieut. af Inf. Krigsres. E. F. Juncker af 16. Reg, saaret. 11. Apr i l  af Ingenieurtropperne, saarede. 15. Apr i l  Sekondlieut. af Inf. Krigsres. E. J. Lassen 
Kapit. af Artilleriet J. C. Johansen, Chef for 10. Batteri, falden; Sekondlieutenanterne af Inf. af 6. Reg, falden, Sekondlieut. af Inf. Krigsres. C. P. Rye af 17. Reg., saaret. 16. 
Krigsres. F. F. Y. Stickmann af 2. Reg, R. H. G. Gradhant af 22. Reg. og E. A. Berner af 16. Apri l  Sekondlieut. af Inf. Krigsres. P. N. E. C. de Seue af 16. Reg., falden; Premierlieut. 
Reg saarede 12. Apri l  Major C. F. M Rohweder, Kommandør for 10. Reg. og Premier- F. R. Hoppe af 17. Reg.. saaret. 17. Apri l  Kapit. H. C. J. Koss. af 9. Reg. og afske

diget Premierlieut. af luf. Krigsres. J.H. Haarbølle 18. Reg., saarede.
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B ila g  4 3 .

T a b s -  l i s t e
for Kampen i Dybbølstillingen den 18de April 1864*).

Troppeafdeling.

Døde.
Saarede.

Usaarede
Fangne. Savnede. Det totale Tab.

Anmærkning.

Paa egne 
Lazarether. Fangne.
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Overordnede Stabe.............. 6 ») •) » 1) 1 i) » i) 1 » » o 0 7 » 1
Livgarden til F o d s ............ n •» 12 tt 1 14 0 »> 1) tt » 0 tt ») » n 1 26

2det Infanteriregiment. . . . 4 11 45 3 4 50 2 9 58 91 18 601 >» tt 165 181 42 919 ') Deraf 2 Læger.
3die do. . . . . 1 4 9 2 4 32 » » 11 3 5 114 i) tt 10 6 13 176
5te do. . . . . 0 » tt » » 6 )) 0 » 0 » tt 0 n 0 0 6
9de do. . . . . 10 7 58 1 5 104 3 4 112 31 8 306 tt 3 107 171 27 687 ' )  Deraf 2 Læger.

Ilte do. . . . . » » 4 » 0 6 0 il » » 0 tt » » n » » 10
16de do. . . . . 1 1 20 » 1 38 2 » 13 6 8 180 » )) 12 9 10 263
17de do. . . . . 21 2 22 1« 3 29 2 2 45 5 18 307 tt »i 45 103 25 448 ' )  Deraf 1  Læge. 2) Læge.
18de do. . . . . )> 3 6 D 2 12 » 0 » » tt tt 1) o 7 tt 5 25 3) Deraf 2 Læger.
20de do. . . . . 7 10 64 7 8 91 ») 3 88 1 6 247 tt 4 132 15 31 622
22de do. . . . . 7 7 38 5 3 17 1 4 57 10 26 648 I) 3 128 23 43 888
Artilleriet.............................. )) 4 13 1 4 22 1 1) 12 6 13 318 » 2 22 8 23 387
Ingenieurtropperne.............. tt » » 0 0 4 »l )) » o » 71 M » 6 0 tt 17
2det Divisions Ambulance.. tt tt » 0 0 1) »> » tt tt 2 tt il n tt tt 2

Summa... 38 49 291 20 35 426 11 9 9Li Li 396 44 102 2730 tt 12 634 1131220 4477 ') Deraf 6 Læger.

Pantserbatteriet Rolf Krake. 1 tt » » 2 8 » 'i D tt tt tt )) tt •i 1 2 8

*) I Tabslisten er medoptaget Tabet ved Beskydningen om Morgenen inden 
Stormen. — De Savnede maa antages for Størstedelen enten at være faldne 
eller hjemsendte af Fjenden som Slesvigere.

De den 18de inden Stormen faldne eller saarede Officerer vare:
Faldne: Kapitainerne C. F. W. H. Baland af 22de Regiment og J. P. 

Behrens af 22de Regiment.
Saarede: Kapitain C. W. Arnholtz af 2det Regiment, Sekondlieutenant 

F. V. Svane af 22de Regiment, Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve W. C. J. 
Berlien af 22de Regiment, Sekondlieutenant K. O. Carlsson (svensk) af 22de 
Regiment.

De underKampen den 18de faldne eller saarede Officerer p. p. vare: 
Faldne: Generalmajor P. H. C. du Plat, Kommandør for 2den Division,

Obersterne G. H. Lasson, Kommandør for 1ste Inf. Brigade og A. Bernstorff, 
Kommandør for 17de Regiment. Oberstlieutenant J. G. Scholten, Kommandør 
for 20de Regiment. Majorerne S. P. L. Scback af 20de Regiment, E. F. Schau, 
Stabschef ved 2den Division, S. L. C. Rosen. Souschef ved Overkommandoen. 
Kapitainerne C. W. Jensen af 22de Regiment, E. C. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig 
af 9de Regiment, S. U. R. Lundbye af 2det Regiment, C. W. Knauer af 9de 
Regiment, O. P. T. Gruner af 22de Regiment, F. H. E. H. Stockfleth af 20de 
Regiment, H. J. W. Hansen af 9de Regiment. Premierlieutenant af Inf. Krigsr. 
R. Rasmussen af 20de Regiment, Premierlieutenanterne W. F. Gram af 9de 
Regiment, C. G. Rosen af 9de Regiment, E. V. Schau af 16de Regiment, 
P. F. W. Hansen, Adjutant ved 1ste Brigade, P. L. C. F. Hansen af 9de 
Regiment, E. F. M. Schmidt af 9de Regiment, C. L. Roos (svensk) af 20de Regi
ment. Sekondlieutenanterne C. J. F. Irminger, Adjutant ved 8de Brigade,
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H. W. Mogensen af 3die Regiment, A. F. W. Schultz af 9de Regiment,
F. H. C. Saande af 9de Regiment, L. C. H. Brønnum af 20de Regiment, 
Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsr. F. G. W. Reiter af 2det Regiment, C. E. 
Malling af 2det Regiment, J. A. Nengaard af 20de Regiment, V. C. Kemp 
af 22de Regiment, H. J. Lindhard af 9de Regiment, A. F. W. Toxverd af 
2det Regiment, Sekondlieutenanterne J. S. G. Lundegren (svensk) af 22de 
Regiment, Knorring (svensk) af 22deRegiment. Konstitueret Overlæge H. J. 
Boesen af 17de Regiment.

Saarede: Oberstlieutenant H. C. G. Tersling, Kommandør for 9de Regi
ment (fangen); Major A. Sperling af 20de Regiment. Kapitain H. F. Andre
sen af 16de Regiment (fangen). Premierlieutenant C. W. Steinmann af 20de 
Regiment, Premierlieutenant af Inf. Krigsr. W. F. C. Redsted af 9de Regi
ment (fangen), Premierlieutenanterne A. H. Drastrup af 3die Regiment,
G. W. E. Crone af Fæstn. Artil. (fangen), F. W. W. Petersen af 20de Regiment, 
N. H. Hiort af 2det Regiment (fangen), J. F. W. Voigt af 9de Regiment (fangen),
F. N. Pingel af 20de Regiment. Afskediget Premierlieutenant af Inf. Krigsr.
G. C. F. Tranberg af 2det Regiment. Sekondlieutenanterne J. C. C. Krogh af 
22de Regiment (fangen), C. E. P. T. Fischer af 16de Regiment (fangen), R. F. 
T. Wolff af 17de Regiment (fangen), Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsr. M. 
Looft af 20de Regiment, S. P. J. Beck af 22de Regiment, Sekondlieutenant af 
Artil. Krigsr. C. W. B. Castenschiold af Fæstn. Artil., Sekondlieutenanterne af 
Inf. Krigsr. H. A. Bache af 22de Regiment, A. T. Hindenburg af 2det Regi
ment, C. L. T. Westermann af 9de Regiment, W. E. Lemvigh af 20de Regi
ment, S. S. Y. Giillich af 20de Regiment, L. Borberg af 17de Regiment 
(fangen), Sekondlieutenanterne O. Nordenfalk (svensk) af 3die Regiment, 
R. Y. H. Akerhjelm (svensk) af 2det Regiment (fangen), Underlæge N. Gedalia 
af 17 de Regiment.

Usaarede Fangne: Oberstlieutenanterne C. W. L. Dreyer, Kommandør 
for 2det Regiment og J. A. F. Falkenskjold, Kommandør for 22de Regi
ment. Major J. T. Hein af 16de Regiment. Kapitainerne C. L. B. Pe
tersen af 16de Regiment, T. B. Sick af Fæstn. Artil., F. G. H. O. Gandil af 
2det Regiment. Premierlieutenanterne P. F. A. Jæger af 22de Regiment, 
E. W. Agerholm af 16de Regiment, O. J. G. Johannsen af 22de Regiment, 
W. J. Larsen af 2det Regiment, I. P. F. Nielsen af 17de Regiment, C. F. Carlsen 
af 22de Regiment, J. B. Hertz af 3die Regiment, M. R. Gjørup af 2det Regiment. 
Afskediget Premierlieutenant af Inf. Krigsr. F. J. L. Heyn af 3die Inf. Brigade. 
Sekondlieutenanterne F. Averhoff af 22de Regiment, F. T. L. F. Dameck 
af 17de Regiment, C. Galster af 17de Regiment, A. H. W. Thestrup af 
2det Regiment, A. C. A. Tillge af Fæstn. Artil., F. P. Griinwaldt af 22de 
Regiment, J. Hansen af 16de Regiment; Sekondlieutenanterne af Inf. Krigs
reserve W. Christiansen af 16de Regiment, J. R. H. Steenstrup af 22de Re
giment, G. V. Borgen af 20de Regiment, P. S. Wørmer af 22de Regiment, 
M. C. Nielsen af 3die Regiment, H. A. C. E. Hohlenberg af 22de Regiment, 
J. J. Zornig af 3die Regiment; Sekondlieutenanterne af Artil. Krigsreserve 
B. M. Jensen af Fæstn. Artil., J. W. A. Brønnum af Fæstn. Artil., W. Storck af 
Fæstn. Artil; Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve C. A. Koefoed af 16de 
Regiment, J. A. Bunde af 22de Regiment; Sekondlieutenant af Bornholms 
Milices Artilleri J. A. P. Ancker af Fæstn. Artil.; Sekondlieutenanterne A. R. 
Holmerz (svensk) af 2det Regiment, H. Horn (svensk) af 17de Regiment,
H. C. Sparre (svansk) af 17de Regiment, H. Fahnehjelm (svensk) af 9de Re. 
giment, A. Sanmerk (svensk) af 2det Regiment. Overlæge J. F. C. Michael- 
sen af 9de Regiment; Konstitueret Overlæge J. C. S. Schade af 2det Regi
ment; Underlægerne D. D. Hagn af 9de Regiment og F. B. Larsen af 2det 
Regiment.

Den faldne Marineofficer var: Lieutenant W. B. Jespersen.
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Bilag 44.

O p l y s n i n g

om den Tilstand, hvori et enkelt a f de i D ybbølstillingen væ rende R egim enter  

(2det) befandt sig , da det d. 17de April indtog sin  P lads i Stillingen.

Efter Opholdet ved Dannevirke og Tilbagetoget fra samme var 2det 
Regiment den 8de Februar om Morgenen indtruffet til Dybbølstillingen i en 
mindre fuldstændig kampdygtig Stand. Dog savnede det ikkun 28 Under
officerer og Menige, hvilke tilmed, efter at være indlagte paa Lazareth, 
for Størstedelen atter indfandt sig ved Regimentet faa Dage efter Ankomsten 
til Sundeved. Det stod paa Forpost til d. 10de om Eftermiddagen, og var 
da allerede nogenlunde restitueret. Et af dets Kompagnier, 2det, ind- 
vikledes den nævnte Dag i en Forpostfægtning, som bibragte det et Tab af 
Kompagnikommandøren, Kapitain Th orke lin, let saaret, Overkommander- 
sergent Atter up, en af Regimentets dygtigste Underofficerer, haardt saaret 
og fangen, samt 24 faldne og saarede Underofficerer og Menige.

I Kantonnementet paa Als havde Regimentet 5 Dages Hvile, og maatte 
derefter anses for at være i en saa kampdygtig Stand, som det efter sin 
Sammensætning og øvrige indre Forhold kunde være. Men fra nu af begyndte 
en Tjeneste, der allerede efter sin Natur maatte medtage Kræfterne meget 
betydeligt, og som i Forbindelse med Afgang af forskjellig Art bidrog til 
sukcessive at hidføre en Svækkelse, der tilsidst naaede en betydelig Høide.

Regimentets Styrke under Gevær var den 12te Februar 34 Officerer, 68 
Underofficerer, 22 Spillemænd, 146 Underkorporaler og 1315 Menige; komman
derede vare: 1 Officer, 8 Underofficerer, 8 Underkorporaler og 10 Menige; 
syge vare: 2 Officerer, 1 Underofficer, 1 Spillemand, 3 Underkorporaler og 73 
Menige; savnede dels efter Tilbagetoget fra Dannevirkestillingen, dels efter 
Fægtningen d. 10de vare: 3 Underofficerer, 2 Spillemænd, 3 Underkorporaler 
og 26 Menige.

Den 14de Febmar maatte Regimentet afgive: 1 Officer, 2 Underofficerer 
og 80 Menige, Haandværkere, til fast Arbeide under Ingenieurkommandoen 
samt 1 Underofficer og 25 Mand til Arbeide ved Pæleramning i Høruphav. Af 
disse meldte den 1ste Marts 20 Mand sig tilbage til Tjeneste; Resten, tagen 
blandt Regimentets bedste Folk, forblev hele Tiden bortkommanderet.

Den 25de Februar modtog Regimentet c. 260 Forstærkningsmænd, S}Td- 
slesvigere, og den 21de Marts 172 Rekruter fra Exercerskolen i Kjøbenhavn. 
Uagtet der blandt de førstnævnte fandtes flere velsindede og dygtige Folk, gik 
det rette Sammenhold i Regimentet for en Del tabt ved dem, idet Største
delen af disse Folk ikke kæmpede med Lyst, ja Mange ligefrem søgte at 
unddrage sig den besværlige Tjeneste, Enkelte endog ved at desertere. En Del

15
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a f dem fjernedes vel fra R egim entet ved de hyppige Bortkomm andoer; men 
de fleste maatte R egim entet uagtet gjentagne Forestillinger beholde i sin Midte.

Den 26de Februar maatte Regimentet afgive til Mels Detachementet: 1 
Officer, 4 Underofficerer. 6 Underkorporaler og 94 Menige;

den 7de Marts afgaves 1 Underofficer og 9 Mand til fast Tjeneste ved 
Espingolerne;

den 13de Marts afgik Kapitain M athiessen, Kommandør for 1ste Kom
pagni, til 4de Regiment som Bataillonskommandør;

den 18de Marts afgaves til Artilleriet 50 Mand;
den 20de Marts afgik Kapitain Høst, Kommandør for Regimentets 2den 

Bataillon, som syg til Augustenborg Lazareth, hvorfor Kapitain Ross, Kom
mandør for 3die Kompagni, overtog Kommandoen over 2den Bataillon ;

den 21de Marts afgaves 2 Officerer og 50 Mand, ved Navn udtagne efter 
Overkommandoens Bestemmelse og uden Regimentets Medvirkning, til Streif- 
korpset under Premierlieirtenant Aarøe, til hvilket d. 26de fremdeles afgaves 
100 Mand, udsøgte blandt Regimentets dygtigste Folk:

den 25de Marts afgik Kaptain Povelsen. Kommandør for 4de Kom
pagni, som syg fra Regimentet; og i Fægtningen d. 28de Marts mistede 
Regimentet Kapitain Ross, saaret, Premierlieutenant Secher, Kommandør for 
5te Kompagni, og Sekondlieutenant Dickmeiss, faldne, et meget føleligt Tab i 
Officersbesætningen, foruden 68 Underofficerer og Menige faldne, saarede og 
fangne eller savnede samme Dag;

den 29de Marts afgik Major Oedde, Kommandør for 1ste Bataillon, 
til 17de Regiment som Regimentskommandør, og Kapitainerne Lundbye og 
Arnholtz ansattes som Bataillonskommandører ved Regimentet. Major Gedde 
retournerede vel atter den 2den April til Regimentet,, men afgik paany den 
5te April, og Kapitain Arnholtz, som i den Tid var afgaaet fra Regimentet, 
overtog atter dets 1ste Bataillon fra d. 5te.

Den 15de April retournerede Størstedelen af de til Artilleriet den 
18de Marts afgivne 50 Mand til Tjeneste ved Regimentet; men samtlige 
iøvrigt afgivne kommanderede Officerer, Underofficerer og Menige forbleve 
fjernede fra Regimentet, som efterhaanden, foruden de fornævnte Afgange 
havde lidt et Tab af 3 Officerer, 66 Underofficerer og Menige saarede, 
faldne eller savnede under Forsvaret af Dybbølstillingen

De Syges Antal var den 17de April om Morgenen, forinden de paa denne 
Dage Sygmeldte kunde optages i Rapporten, voxet til en Høide af 12 Officerer, 
11 Underofficerer, 3 Spillemænd, 30 Underkorporaler og 332 Menige, heri 
dog indbefattet saarede. Kommanderede vare endnu: 4 Officerer, 14 Under
officerer, 24 Underkorporaler og 175 Menige. Savnede (Fangne eller Faldne) 
og Absenterede vare: 2 Underofficerer, 1 Spillemand, 6 Underkorporaler og 
48 Menige.

Under Gevær talte Regimentet i alt den 17de Morgen: 20 Officerer, 
58 Underofficerer, 18 Spillemænd, 111 Underkorporaler og 1154 Menige, samt 
58 Trainkuske.

Tjenesten i Stillingen havde saaledes svækket R egim entet betydeligt. 
I de Infirmerier, der oprettedes paa A ls, efterlodes stedse en stor D el Syge, 
som først i det sidste  Øieblik m eldte sig  og bleve førte til Lægerne, og som
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saaledes ofte paa Styrkelisterne vare betegnede som værende til Tjeneste. 
Mandskabet af Forstærkningen og de mange ældre Stedfortrædere vare i denne 
Retning især en Plage for Regimentet.

Den 17de Aften udrykkede Regimentet, efterat det i de sidste Dage 
havde havt en yderligere Afgang af syge Officerer, blandt hvilke Kompagni
kommandørerne, Kapitain Thorkelin og Premierlieutenant Worm, med en Styrke, 
som efter Regimentets Indberetning til Brigaden ikkun udgjorde 1159 under
korporaler og Menige.

Regimentets Officersbesætning denne Dag ved Udrykningen var føl
gende :

Oberstlieutenant Dreyer, Regimentskommandør; Premierlieutenant Rønnov, 
Adj utant.
1ste Batai l lon:  Kapitain Arnholtz. Da Kapitainen saaredes den 18de

Kl. 7 Morgen, var Bataillonen under Kampen uden Kommandør (og uden
Adj utant.)
1 ste Kompagni: Premierlieutenant Hiort; Sekondlieutenant Malling af 

Krigsreserven.
2det K om pagni: Sekondlieutenant Thestrup ; sven sk  Lieutenant Holm erz.
5te Kompagni: Sekondlieutenant Holst.
Gte Kompagni: Premierlieutenant Gandil; svensk Lieutenant Sanmark. 

2den Batai l lon:  Kapitain Lundby e, Sekondlieutenant Hindenburg af Krigs
reserven, Adjutant.
3die Kompagni: Premierlieutenant M. Gjørup; svensk Lieutenant, Baron 

Akerhjelm.
4de Kompagni: Afskediget Premierlieutenant Tranberg.
7de Kompagni: Premierlieutenant Larsen.
8de K om p agni: Sekondlieutenant R eiter a f K rigsreserven ; Sekondlieute

nant Toxverdt af K rigsreserven.
Ved Regimentets to Batailloner var der saaledes under Kampen ialt 

ikkun 7 Linieofficerer og 5 Reserveofficerer, altsaa pr. Bataillon ikkun 3—4 
Linieofficerer, medens en preussisk Bataillon normalt havde 18 Linieofficerer 
og havde Midler til at erstatte sine Tab.

Bataillonskommandørerne havde kun et overfladisk Kjendskab til deres 
Undergivne; af Kompagnikommandørerne vare kun de 3 af Regimentets op
rindelige (se 1ste Del, Bilag 23); Resten var for en Del unge Officerer. De 
3 fremmede Officerer havde kun været mellem 8 og 14 Dage ved Regimentet, 
Lieutenant Sanmark kunde næppe gjøre sig forstaaelig for Mandskabet. Af 
Overkommandersergenter havdes Ingen, af virkelige Kommandersergenter kun 
2, og af ældre Underofficerer kun meget faa til Tjeneste.
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Bilag 45.

O v e r s i g t  o v e r  d e n  A m m u n i t i o n s m æ n g d e ,  s o m  u n d e r  h e l e  A n g r e b e t  p a a  D y b b ø l s t i l l i n g e n  e r  i n d t r a n s p o r t e r e t  i  o g  u d t r a n s p o r t e r e t  f r a  S k a n d s e r n e .

I. Projektiler.

R u n d g ra n a ter . K ugler. G ran atk ard æ sk er. K uglek an on -
I!

k ard æ sk er , i
i

S p id sg ra n a t

i

er. 12 Pd.
1
1

4 Pd. 24 Pd. Gevær- 12 Pd.
1 Spids-

Kardæ- Brand- brand- Kugle- Anmærkning.
i j granat-

84 36 24 12 36 24 12 6 84 24 12 36 24 12 o S 24 12 4 kardæ- sker. grana-
ter. ter. skud.

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. rd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. sker.

Udleveret til Dybbøl-
|

stillingen indtil den 
1 8 / 4  1864 ................ 2697 210 2633 1823 930 3459 2800 80 590 886 339 160 44 760 30 40 4208 2443 210 162 60 80 40

Udleveret til de nordre
Batterier paa Als .. 150 B 658 100 » >1 137 i) 30 274 > 1) 174 » l) 240 576 •) 68 n B 95

Til 4de Batteri (Kauff-
mann)...................... » 0 )) II 1) » » » » » B » 1 l> 840 n 1) B n

Tilbageleveret til for-
skj ellige Tider........ 50 » 150 50 360 » 79 » 131 10 I) )) 2 64 » 1) 54 400 0 u » » B

Beholdning i Alssund- i |
j

stillingen d. 19U . . . 600 120 520 225 240 40 175 D | 150 250 25 90 1 175 B 1 »
i

480 1020 i 120
1

210 M » »

Altsaa Summa Forbrug 2197 90 2621 1648 330 3419 2683 80 339 900 314 70 40! 695 30 40 4754 15991 90 20 60 80 135 Heri er indbefattet hvad der
j | faldt i Fjendehaand.
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II. Lad-ninger.

$
84 Pd. 36 Pd. 24 Pd. 12 Pd.

1

6Pd.
å

172
Pd.

24Pd.
å

47«
Pd.

12Pd.
a

27«
Pd.

4 Pd. 
å

1 Pd.

Voldtap-'
riffel

patroner
Bundter:å

9 Pd.
å

6 Pd.
å

5 Pd.
å 1 

3 Pd.
å

12Pd.
å

6 Pd.

-c«GO

- 1 a j
4Pd

å
2 Pd.

å
1 Pd.

å
3 Pd.

%a
V h  P(l.

å
7„ Pd.

Udleveret indtil den ltiU 1864 1093 395 2052 556 372 504 1643 966 2148 648 1525 929 1636 110 48 4450 2833 500

Udleveret til de nordre Batte-
rier paa A ls .................... »» »> 165 72 • » tt • 216 1433 270 96 tt j i* tt 240 664 tt

Til 4de Batteri (Kauffmann) 1) » o 0 tt tt tt » tt i » » tt » 896 tt »

Tilbageleveret til forskjellige
Tider.............................. 112 20 40 102 tt 0 45 V 140 59lj 100 tt tt tt 110 390 »

Beholdning i Alssundstillin-
;
1! ;

gen d. l8/ é ........................ 190 150ii
i

190 180 | 330 120 55 20 750 350 175 100 tt tt 600 1275 0

Altsaa Summa Forbrug . . . 791
i
! 225 1987 346

. __
|

42

1i
384 1543

l
946 1474 148( 1345 850 1536 110 48 4876 1832 500



Rettelser.

Side
3 Korpus 17de L. f. n. er læs: der

17 — 13de L. f. n. Korpst læs: Korpset
50 — 10de L. f. o. 2 riflede 4 Fd.’s Batterier læs: 2 Batterier
71 Marginalen 2den L. f. o. Fægtningstilling læs: Fægtningsstilliug
74 Korpus 20de L. f. n. forlade den læs: forlade den i

106 Marginalen 3die L. f. n. afendes læs: afsendes 
148 Korpus 5te L. f. o. Kommandoskifte læs: Kommandoskifte i
164 — 10de L. f. o. E. 1*. G. Gløerfeldt læs: E. P. Q. Gløerfeldt
160 Anmærkning 2den L f. n. pag. 163 læs: pag. 162 
176 Korpus 18de L. f. n. Chaussen læs: O’hausseen
185 — 1ste L. f. o. Castenskjold læs: Castenschiold
187 — 1ste L. f. n. sydvestlig læs: sydøstlig
194 — 2den L. f. n. Iløruphav læ s: Hørup Hav
240 — 2den L f. n. Nr. læs: Nørre
261 — 4de L. f. o. Castenskjold læs: Castenschiold
285 Marginalen 4de L. f. n. Persone læ s: Personel 
287 — 2deu L. f. n. Premierlieutenan læs: Premierlieutenant
320 Korpus 4de L. f. n. Bottelé læs: Bottelet
320 — 3die L. f. n. falden læs: bleven saaret
350 — 8de L. f. n. endnu læ s: endnu
370 — 15de L. f. o. Ordre læs: Ordre
379 — 5te L. f. n. sidstnævnte af læ s: sidstnævnte tidligere tilhørende
385 Anmærkning2den L. f. n. Positionssartilleri læs: Positionsartilleri 

lste L. f. o. ligeledes men læ s: ligeledes, men 
5te L f. n. overværede læ s: iagttog 
10de L. f. o. Minttter læs: Minuter 

Kommandeur læ s: Kommandør 
Oberst Dreyer læs: Obcrstlieutenant Dreyer 

l Kapitain Hein læs: Major Hein
15de L. f. o. Oberstlieutenant F. W. Baron Rosenkrantz læs: Svensk

Major P. Baron Rosenkrantz 
4de L. f o. W. Neergaard læ s: J. W. Neergaard 
15de L. f. o. F. J. Buchwaldt læs: F. I. Buchwaldt 
21de L. f. o. 4de Dragonregiment læs: 4de Dragonregiment: Oberst

lieutenant F. W. Baron Rosenkrantz 
3die L. f. n. A. L. Hansen læs : A. S. Hansen
4de L. f. n. K. O. Carlsson (svensk) læs: K. O. Carlsson (forhenværende

finsk).

403 Korpus
416 —

433 —

385 Skizzen

14 Bilag

17 —

18 —

28 —

46 _____

110 —

I
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Kanntet' over Sundeved. — bygningerne/ vare/ 

afbrændte/ eller ned/brii/dte.



DYB BOLSTILLINGEN II



DYBBÖLST1LLINGEN III.

OUe.rn.olU

^MölleboLttert

Damp.
Olie-mol

I rolloff
/

^SONDER
Vorrtbroßp

130130

f / -JtI ''A/ /G !! V-^
ny \U7

M (
7 AH

je 7 ***.

/ *
/ >,

j),) J \ /
r 1 :
Karakter° s(g fe = J 

cm

I-Ia .

<7
 

►
>--

-

A 811 v

" FW*z
/ 6.
U'
1 A—?





KAART OVER SUNDEVED

.fSiioghoiFeerg'

J: KnarhøiBuot

Arnklltore-

AmkUsdrc^att.

,-r / _s£\ux^

Skevbali,.

F/Mj

’/■ äö
* Å'i-v.yrn/; si- .1/ 
/ X-7 

yrvrnpete.

‘Jiiinhi

•rkobbel

ptrnf-

r< lard-

1:25000

v-...r-i

V'SONßfc

6000 Alen






