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Forord.
Henved 2 Decennier ere forløbne, siden Krigen
i Aarene 1848—50 begyndte. Skjæbnesvangre og
for vort Fædreland tunge Tider ligge imellem hin
første Opblussen af den længe ulmende Spaltning
mellem de to Nationaliteter, dér dengang vare for
enede under den danske Krone, og dette øjeblik.
Men Historien kræver sin Ret til, upaavirket af
senere Tiders Begivenheder, og paa Grundlag af de
da gjældende Forudsætninger og foreliggende Be
tingelser at fremdrage den svundne Tid og stille
dens Gjerning frem for Efterverdenen til Beskuelse
og Bedømmelse.
En klar Opfattelse af alle herhenhørende
Forhold har kun været mulig efter en nøjagtig
Ordning, Gjennemgaaen og Supplering af alle de
Actstykker, som vedrøre den Periode, hvis Historie
her skal fremstilles, samt et Studium af de forhaanden værende, trykte Kilder. Det ligger imidler
tid i Sagens Natur, at en fuldstændig fri Adgang
til og Afbenyttelse af de paagjældende Actstykker

først kunde tilstedes længere Tid efter, at de Be
givenheder , de belyse, havde fundet Sted, og det
blev derfor ogsaa først i Aaret 1860 tilladt
Generalstaben i sit Krigsferingsdepot at optage og
til eventuel Bearbejdelse at ordne disse Actstykker.
Ordningen af det i Archiveme fra denne
Periode foreliggende, betydelige Materiale, der
i sin Tid paabegyndtes af Major Beck af General
staben, under hvis Ledelse desuden flere Bear
bejdelsen forberedende Arbejder ere udforte, har dela
i og for sig krævet lang Tid, dels or den bleven
afbrudt ved de senere Krigsbegivenheder; den ende
lige Ordning har derfor først i indeværende Aar
kunnet finde sin Afslutning.
Af det saaledes ordnede Materiale har General
staben ladet en Bearbejdelse paabegynde, som den
med Krigsministeriets Tilladelse vil foranstalte ud
given, efterhaanden som passende Afsnit ere færdige.
Kjebenhavn i September 1867.

Stiernholm,
Oberst og fungerende Chef for Generalstaben.

Første Afsnit.
Fra det Slesvig-holstenske Oprørs Udbrud til

Preussernes Optræden paa Kamppladsen.

24de Marts—12te April.

(Hermed et Generalkort over Sendcijylland samt
Plan I, Bov — Flensborg).

Dette Afsnit er udarbejdet i Generalstabens taktiske Section

af Capitain C. M. W. Tvermoes af Generalstaben med Under
støttelse af Premierlieutenant J. C. Pingel af Infanteriet
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Den Krig, hvis detaillerede Beskrivelse er Maalet
for den efterfølgende Fremstilling, har havt sin Spire
i en over et Aarhundrede tilbageliggende Fortid og var
Resultatet af en ad flere Veje og ved forskjellige
Aarsager og Midler fremkaldt, politisk Udvikling, der
efterhaanden forgrenede sig til alle Samfundsklasser.
At fremstille denne politiske Udviklings Historie ligger
ikke i nærværende Arbejdes Plan, derimod vil det for
mentlig være rigtigt og tildels nødvendigt til den rette
Forstaaelse og Bedømmelse af de Begivenheder af militair
Interesse, der udviklede sig paa dette Fundament, at
der forudskikkes en ganske kort Oversigt over Hovedmo
menterne deri.
Den store, nordiske Krig var endt ved Freden ^<,3 m
1720, og ved denne blev den hertugelige Del af Slesvig Fr'<Ur,k3bor»atter vunden for Danmark. I de paafølgende Aar
knyttedes efterhaanden de pløenske Besiddelser, Ærø,
den storfyrstelige Del af Holsten og de lyksborgske
Besiddelser dels ved Arv, dels ved Kjøb eller Bytning
til den, danske Krone, saaledes at man i Aaret 1779
gjenflnder de Aarhundreder igjennem ved Udstykning
tfl. forskjellige, fyrstelige Linier sønderlemmede Hertug
dømmer Slesvig og Holsten som Helheder og forenede
med Danmark til een, samlet Stat. Foreningen var
ikke bleven tilvejebragt uden store Anstrængelser og
i

2
liavde krævet betydelige Pengeoflre, der yderligere for
egedes derved, at man for at hævde Besiddelsen af
Slesvig tvende Gange (1762 og 1788) maatte foretage
kostbare Rustninger. Det havde derfor været naturligt,
om der nu fra Regjeringens Side var blevet anvendt
kiuftige Midler for paa enhver Maade at styrke den
iicrtugdommcr-tilvejebragte Forbindelse; men dette sees langtfra at
liavo være^ æilføMet, Vel sogte man i Tidernes Lob
at sikkre sig de erhvervede Besiddelser dels ved Ga
rantier fra fremmede Magter, dels ved Incorporationsog Renunciationsacter, men Foreningen nf Monarchiets
forskjellige Dele var og blev en rent ydre; for en Sam
mensmeltning af disse Dele til en harmonisk Helhed
eller blot for en nærmere Tilknytning af Slesvig til
Kongeriget blev der saagodtsom intet Skridt gjort. 1
de forste 50 Aar efter Slesvigs Gjenerhvervelse sporedes
der vel af og til hos Regjeringen -Onsker om at hæve
den administrative Forbindelse, som bestod mellem dette
Hertugdomme og den Kongelige Del af Holsten, men
de Skiidt, man gjorde henimod dette Maal, bleve uden
Resultat, og efterat et for Hertugdommerne fælles,
tydsk Regjerings-Collegium var blevet oprettet i den
sidste Halvdel af det 18de Aarhundrede, blev Forbin
delsen mellem disse stedse nojere. Tilknytningen til
Kongeriget indskrænkede sig til fælles Ledelse af
Finants- og Forsvarsvæsnet samt til fælles Indfodsret;
ievrigt administreredes Hertugdommerne næsten som
fremmede Lande med eget Montsystem, eget Told- og
Beskatningssystem, eget Undervisningsvæsen o.s.v., o.s.v.
En saadan Fremgangsmaade fra Regjeringens Side
maatte nødvendigvis stille Befolkningen i Hertugdom
merne som fremmed ligeoverfor Kongeriget, efterhaanden
bibringe den Tanken om, at Hertugdommerne ikke blot
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factisk, men retsligt indtoge en selvstændig Stilling i
Staten, og forberede den Jordbund, hvori separatistiske
Væxter senere saa frodigt skulde trives.
Den nærmeste Aarsag til denne store, politiske A<ieieo» or
Fejl fra den danske Regjerings Side maa fornemmelig
seges i den betydelige Indflydelse, som liojtstaaende
Personer af Hertugdømmernes Adel og Embedsstand i
det forrige Aarhundrede havde paa de danske Konger,
og som de i vid Udstrækning benyttede til at fremme
egne og Standsfællers Interesser og Formaal, hvilke
ofte vare ligefrem fjendtlige mod Statsenheden. Den
ved sine store Besiddelser mægtige, tydsktalende, sles
vigske og holstenske Adel havde til Hovedøjemed at
bevare sin Indflydelse paa Hertugdømmernes Styrelse
og at hævde sine tidligere Privilegier, Friheder og
Rettigheder; som en Følge heraf maatte den nærmest
føres tål at modarbeide enhver Reform, der kunde fremme
en større Eenhed i Statens Organisation og derved styrke
de danske Kongers souveraine Myndighed i Hertug
dømmerne. Adelens Modstand vandt yderligere i In
tensitet, da den, om end af en helt anden Grund,
støttedes af Hertugdømmernes ligeledes tydskdannede
Embedsstand. Det højere Undervisningsvæsen havde
alt i Aarhundreder været udelukkende tydsk, og alt
længe havde det været Regel, at Universitetet i Kiel
forsynede sig med Lærere fra Tydskland, hvormed der
saaledes vedligeholdtes den nøjeste, aandelige For
bindelse, og hvis Retssystemer og Institutioner derfor
efterhaanden vandt Indgang i Hertugdømmerne. Det
kunde ej være Andet, end at deMænd, som dannedes
under disse fremmede Læreres Vejledning, og som des
uden efter gammel Skik i Reglen tilbragte eet eller
flere Aar ved et eller andet af Tydsklands Universiteter,
i*
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ikke blot maatte være ivrige Modstandere af enhver
Forholdsregel, der ad Lovgivningens eller Administra
tionens Vej tilsigtede at knytte Hertugdømmerne nær
mere til Danmark, men tvertimod maatte rette deres
Bestræbelser paa der at udbrede tydsk Dannelse, tydske
Sæder og Skikke og, som en nødvendig Betingelse
derfor, tydsk Sprog. — Disse Bestræbelser skulde ogsaa
sprog,
lykkes, om end ferst efter længere Tids Forløb. Uagtet
propogniKjo. je gottorpske Hertuger ivrigt havde arbejdet paa at
fortrænge det danske Element i Slesvig, og uagtet de
danske Konger ikke havde modsat sig Indførelsen
af tydsk Kirkesprog endog i fuldkomment danske Districter, var Folkesproget ved dette Hertugdømmes
Gjenforening med Danmark dog endnu Dansk lige til
Sliens Bredder; kun for Byernes Vedkommende var det
tydske Sprog paa den Tid trængt noget længere frem
mod Kord. Fordærveligere for det danske Sprogs Be
varelse blev senere den efterhaanden indførte Ordning
af Skolevæsenet og den dermed forbundne Skoletvang,
hvorved dansktalende Born bleve nodte til at besøge
tydske Skoler, hvor man forbod dem Brugen af deres
Modersmaal ikke blot i Skolen, men ogsaa i Hjemmet.
Herved 'trængtes det danske Sprog efterhaanden, om
end kun langsomt, bort fra en stor Del af Mellem
slesvig, og Sproggrændsen forrykkedes i Løbet af nogle
Menneskealdere fra Slien til i Højde med Flensborg.
Fra Regjeringens Side lagdes ingen Hindringer ivejen
fer denne Propaganda; dels var man neppe altid fuld
stændigt paa det Rene med de stedfindende Forhold,
og dels forstod man dengang endnu ikke tilstrækkeligt
at vurdere Nationaliteternes Betydning for Rigerne.
Hos enkelte af de danske Konger, saasom Christian
d. VI. og navnlig Frederik d. VI., sporedes vel en be-
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stemt Attraa efter at standse den frembrydende Strøm,
men de af dem i saa Henseende givne Befalinger og
Anordninger bleve (under Frederik d. VI. navnlig paa
Grund af det slesvig-holstenske Cancellis Troløshed)
ej gjennemførte eller overholdte og frembragte derfor
som oftest en Virkning, modsat den tilsigtede.
Denne den tydske Nationalitet i Aarhundreder
stiltiende indrømmede Overvægt maatte efterhaanden
fremavle en hovmodig og herskesyg Aand, der haanligt
saa ned paa alt Dansk og ansaa sig eneberettiget til
Herredømmet. En saadan Aand, der allerede i sig
selv maatte indeholde en Opfordring tål alvorlig Mod
stand mod ethvert Forsøg paa at berøve den tydske
Nationalitet dens engang erhvervpde Overhøjhed og til
at frigjøre sig fra ethvert Afhængighedsforhold til
Danmark, fandt en rig Næring i den under Krigen Den tydske.
1813—15 vakte, tydske, nationale Exaltation og i den nttt,onnl°
med Begejstring omfattede Idee om en stor, tydsk Eenhedsstat. Denne Idee vandt snart sine lidenskabeligste
Tilhængere blandt Universitetslærerne og de Studerende
i Hertugdømmerne, og for dens Realisation syntes alle
andre Hensyn at maatte skydes tilside. De separa
tistiske Elementer havde hidtil kun rettet deres Be
stræbelser paa at modarbejde enhver nærmere Tilslut
ning til Kongeriget, nu forenedes de snart til et Parti
med den fælles Attraa, at losrive Hertugdømmerne fra
Danmark og at knytte dem til Tydskland som et Led
af „det store, tydske Fædreland“.
Maaden, livorpaa denne Tanke, der selvfølgelig separatistens
langtfra var moden nok tål at kunne vinde nogen videre Uc^ur"^er
Indgang hos Befolkningen, skulde realiseres, stod vel
neppe endnu paa dette Tidspunkt klar for Nogen, end
ikke for de ivrigste Separatister. Høyedformaalet var og

G

Den Slesvigholstenske
Doetrin.

blev derfor foreløbigt kun det, at søge at bevise og
hævde Hertugdommernes Ret til administrativ
Selvstændigbed; for dette Maal baabede man at vinde
den mægtige, ridderskabelige Corporation og i det Hele
at vinde en mere almindelig Tilslutning. Tidspunktet
var i saa Henseende saare gunstigt. Den tidligere
bereite, af Adelen forte Kamp for Bevarelsen af dens
formentlige Privilegier havde netop i Begyndelsen af
dette Aarhundrede faaet et skarpere Præg, idet Ridder
skabet i Kraft af disse Privilegier bestred Regjeringens
Ret til at paalægge det Skatter. Da man ikke tog disse
Reklamationer tilfolge, rettede de adelige Godsejere deres
Bestræbelser paa at sege og opstille Retsgrunde mod
Tilladeligheden af denne Beskatning; de bleve herved
naturligt ledede hen til at soge Hjælp hos Hertug
dømmernes Jurister og Historikere, disse Separatismens
ivrigste Forkjæmpere. — Et Tilknytningspunkt var
saaledes fundet; det skulde være en Professor ved Kiels
Universitet, Historikeren Dahlmann, forbeholdt i Aaret
1815 at benytte dette til at lede de ridderskabelige og
den academiske Verdens Interesser og Bestræbelser hen i
samme Spor og at finde et Middel til at bringe aristo
kratiske Adelsmænd og de for den tydske Eenheds- og
Friliedsidee sværmende Separatister til at kjæmpe under
samme Fane. Middelet, han anvendte, var Opstillelsen
af den sies vig- holstenske Doetrin, der søgte sin Be
grundelse i den af Christian d. I. (1*160) til Ridderskab
og Prælater udstedte Haandfæstning. Dette Document,
som i AarhundrederneS Løb havde tabt enhver forfat
ningsmæssig Betydning, og som fiere af de senere
danske Konger kun havde stadfæstet med Hensyn til
Bevarelsen af Adelens særlige Privilegier og Friheder
som Corporation betragtet, blev af Dahlmann fremdraget
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som den endnu gjældende, uforanderlige Grundlov for
Hertugdømmernes forfatningsmæssige Stilling ligeoverfor
Kongeriget. Man benyttede hin Haandfæstning saaledes,
som det passede bedst for -Øieblikket, samlede eller
ændrede dens efter Djemedets Krav mest brugbare
Bestemmelser til en Eenhed, som kunde tiltale alle
separatistiske Fractioner, men lod foreløbigt de Punkter
henstaae, hvoraf senere ved gunstig Lejlighed Hertug
dømmernes Ret til politisk Selvstændighed og særlig
Arvefølge skulde udledes.
Den Dahlmannske Lære forkyndtes nu med største
Ufortrødenhed baade gjennem Tale og Skrift og vandt
efterhaanden mange Tilhængere ikke blot blandt Adelen
og Embedsstanden, men ogsaa blandt Folkets større
Masse. Et Aarhundredes fejlagtige Regjering havde,
som tidligere alt berørt, gjort Folket i Hertugdømmerne
modtageligt for separatistiske Anskuelser; nu havde
tilmed, navnlig efter Kieler-Freden 1814, en mørk og
nedtrykt Stemning grebet Gemytterne paa Grund af de
Ulykker, der vare overgaaede Staten. En langvarig
Krig havde ødelagt Handelen og bragt Agerbrug og
Haandværk til at hensygne, Landet var med Hensyn
til Finantsvæsenet stedse gledet længere og længere ned
ad Forlegenbedernes Skraaplan, og tilsidst havde den
indtraadte Statsbankerot paadraget Befolkningen store
Byider; Norge var tabt, og Danmark lamslaaet og af
mægtigt. Hvad Under da, at en finantsiel Afsondring
fia Danmark efterhaanden kunde fremhæves som noget
Ønskeligt for Hertugdømmerne, og at den troskyldige
Befolkning med Begjærlighed kunde lytte til en Lære,
ved hvis Gjennemførelse den haabede at gaae en i
materiel Henseende mere betryggende Fremtid imøde,
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Dca Lornsonsk
Agitation.

uden iovrigt at være istand til at sætte sig ind i Sagens
sande Natur!
Saaledes forlob Tiden fra 1815—1830, den nye
Lære erholdt efterhaanden nye Forbedringer og udbredte
sig mere og mere blandt Befolkningen. Regjeringen
lagde ingen Hindringer ivejen for Agitationen, den for
holdt sig rolig og tavs, men lod sig paa den anden
Side heller ikke trods alle Paavirkninger bevæge til at
anerkjende den saakaldte Grundlovs Gyldighed; en
Henvendelse af det holstenske Ridderskab til det tydske
Forbund i samme Anledning blev ligeledes frugtesløs;
de tydske Fyrster kjendte dengang endnu ikke Noget
til en slesvig-holstensk Statsret.
Da Julirevolutionen havde fi'emkaldt stærk Be
vægelse blandt Befolkningerne i de fleste europæiske
Lande, troede det separatistiske Parti, at Tiden var kom
men til at gjore et Forsøg paa at rykke Realisationen
af dets Planer et Skridt nærmere. Man lod udsprede,
at der kunde ventes en slesvig-holstensk Forfatning,
saafiemt Regjeringen blev overbevist om, at en saadan
var et almindeligt -Ønske i Hertugdommerne, ‘og op
fordrede derfor Befolkningen til at indgive Petitioner i
denne Retning. Samtidigt udbredtes en lille Piece,
„Das Verfassungswerk in Schlesvig-Holstein“, af den
nylig til Landfoged paa Sild udnævnte Uve Jens Lom
sen, hvori der gjordes Fordring paa Hertugdømmernes
Uadskillelighed, paa en folkelig Förtätning for dem, og
hvori der endelig opfordredes til i den Anledning at
indgive talrige Petitioner.
Der var imidlertid efterhaanden opstaaet Uenighed
i Separatisternes Lejr, idet Ridderskabet var misfor
nøjet med de stedse mere og mere fremtrædende, de
mokratiske Tendentser, der ogsaa nu fandt deres Udtryk
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i den Lornsenske Agitation. Bevægelsen havde derfor
kun ringe Fremgang, de indkomne Petitioners Antal
var kun lidet talrigt, og Lornsen, hvis Skrift desuden
fremkaldte endel Modskrifter, bl. A. fra flere af Ridder
skabets Medlemmer, maatte afsone sin Forseelse med
et Aars Fæstningsarrest.
Skjondt saaledes den ved Lornsens Optræden
fremkaldte Bevægelse ikke erholdt nogen øjeblikkelig,
umiddelbar Indflydelse paa Afgjerelsen af selve det
Sporgsmaal, hvorfor den var rejst, kan det dog neppe
betvivles, at den middelbart fik en væsenlig Betydning.
Den 13de Artikel i den tydske Forbundsact havde til
sagt Hertugdømmet Holsten, som alle andre tydske
Forbundslande, en Forfatning med Landstænder, og de
ovenfor omhandlede Bevægelser have derfor neppe været
uden Indflydelse paa, at Regjeringen netop paa dette
Tidspunkt besluttede sig til at fyldestgjøre hin Ar
tikels Forlangende ved Indførelse af ProvindsialstænderInstitutionen i Holsten, hvilket med nødvendig Conse- imiforeisen *r
qvents medførte, at den nævnte Institution ogsaa blev
udvidet til Hertugdømmet Slesvig og det egenlige (tnoder.
Kongerige, hvor desuden -Ønsket om Folkets Delagtiggjorelse i Statsstyrelsen efterhaanden var blevet mere
og mere levende. — Det er ikke her Stedet til en
Drøftelse af den Maade, hvorpaa Stænderne i Hertug
dømmerne bleve sammensatte, kun skal det bemærkes,
at denne Sammensætning ingenlunde var skikket til at
fremme den danske Nationalitets Vel og Udvikling i
Slesvig, men tvertimod bevirkede, at disse Forsamlinger
i Stedet for Regjeringens Stotter bleve tål Modarbejdere
af dens Planer og til en velkommen Tumleplads for
det separatistiske Partis Ledere. Dette Partis Planer
maatte desuden end yderligere fremmes ved det Misgreb,
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uproiiotoo »c hvortil Regjeringen i 1834 lod sig bevæge, idet den
en r»iiuioc«i indførte en fælles, local Regjering og en fælles Højestetoiiej n«jMte. ret for Hertugdømmerne, hvorved en hidtil ukjendt,
”■inmmrn“8' sæl^S Forbindelse mellem disse ligesom godkjendtes af
Statsmagten.
d« nufiuienForinden vi imidlertid gaa videre i Fremstillingen,
tøjsko Fyrster, vii det være nødvendigt at fremhæve et nyt Moment,
der fik en væsenlig Indflydelse paa hele den separa
tistiske Bevægelses Udvikling, nemlig de ærgjerrige
Planer, der næredes og forfulgtes af Medlemmerne af
det augnstenborgske Fyrstehus. — Dette Fyrstehus,
hvis fremtrædende Personligheder i denne Periode vare
Hertug Christian August og dennes Broder, Prinds
Friederich til Noer, var vel ved Slægtskabsforhold knyt
tet til den danske Kongefamilie, men havde alt længe
givet Afkald paa den egenlige Stilling som Fyrstehus
og ombyttet denne med et Privatliv paa de store Godser,
dets Medlemmer besade i Hertugdømmerne. Den Ud
sigt, som ved Kong Frederik d. VI’s Mangel paa mand
lige Descendenter aabnede sig for hans Søsters (de
ovennævnte Prindsers Moders) Descendenter til mnligen
eller Kongeloven at kunne blive arveberettigede til
den danske Throne, havde hos Fyrstehuset fremkaldt
Forhaabninger, der dog ved Kongefamiliens fortsatte
Bevarelse atter snart bleve tilintetgjorte. — Den vakte
Ærgjerrighed lod sig imidlertid ikke atter tilbagetrænge,
men fremkaldte snart en Higen efter ad andre Veje at
opnaae Realisationen af det engang opstaaede O nske.
Det var derfor naturligt, at de augustenborgske Fyrster
med den største Opmærksomhed fulgte de separatistiske
Bevægelser, der udviklede sig i Hertugdømmerne, og
gjennem kvilke de skimtede en Mulighed for, at der
til Gunst for dem kunde gjores en særegen Arve-
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berettigelse til Hertugdømmerne gjældende, at denne
Sag kunde vinde Tilslutning, og at Fyrstehuset ad denne
Omvej kunde vente sin Ophøjelse til den danske
Kongeværdighed forberedt.
Et af de Maal, som de nysnævnte Prindser i
denne Sags Interesse maatte efterstræbe, var derfor
det, at søge sig stillet saaledes ligeoverfor Befolkningen
i Hertugdømmerne, at denne vænnede sig til at betragte
dem som de Regjerende og Styrende, og som det virksomste Middel hertil fremtraadte da Opnaaelsen af
Statholder - Værdigheden sammesteds. Bestræbelserne
i denne Retning begyndte allerede før 1830, men
forfulgtes navnlig ivrigt i selve dette Aar efter den
Lornsenske Agitation; imidlertid strandede de fuld
stændigt paa Frederik d. VTs Mistillid til hans augustenborgske Frænder, og det lykkedes saaledes ikke disse
at fjerne den som Statholder i Hertugdømmerne ansatte
Landgreve Carl af Hessen. Et nyt Forsøg i samme
Retning ved Landgrevens Død 1836 mislykkedes ligeledes.
At de separatistiske Bevægelser tidligt havde lagt
Beslag paa de augustenborgske Fyrsters Opmærksomhed,
er alt berørt. Denne Interesse maatte dog efterhaanden
blandes med Uro over den stærkt demokratiske Retning,
som disse Bevægelser toge, og som Prindsernes aristo
kratiske Anskuelser ikke kunde Andet end bringe dem
til at modarbejde paa forskjellige Maader; først paa et
senere Trin af Udviklingen, og da kun modstræbende,
opgave de denne deres Modstand, da de indsaa, at dette
var Betingelsen for, at den hele Bevægelse skulde kunne
bringes til at fremme deres særlige Dnsker. Et af de stondcrrommMidler, hvorved de augustenborgske Fyrster kunde haabe
at paavirke den stone Almenhed, var de omtalte
Provindsialstænder-Forsamlinger for Hertugdømmerne, i
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hvilke de paa Grund af deres hele Stilling maatte
kunne have en vægtig Stemme og betydningsfuld Ind
flydelse. — Sjondt de separatistiske Tendentser alle
rede skinne igjennem Forhandlingerne i de forste
slesvigske og holstenske Stænderforsamlinger, viste de
sig dog endnu dengang under nogenlunde maadeholdne
Former; hertil bidrog vel navnlig den nys berorte Uenig
hed mellem de demokratiske Elementer, der higede efter
en fri og folkelig Forfatning, og Augustenborgerne, der
med Ridderskabet forfægtede deres forældede Institu
tioner og Privilegier. Forst efter at Frederik d. VI. i
Aaret 1839 var dod, og Christian d. VIII. havde be
steget Thronen, og navnlig fia Aaret 1842, begyndte
de statsoplosende Bestræbelser at træde stærkere og
stærkere frem under Forhandlingerne i disse Forsamlinger,
indtil de tilsidst brøde alle Skrauker og gik over til
aabent Opror. Hine forste Stænderforsamlinger bleve
imidlertid mærkelige derved, at de bare Vidnesbyrd om,
at en ny Kraft var valet, der skulde blive Separatismen
en uventet Modstander, nemlig den danske Folkeaand,
der rejste sig til alvorlig Kamp mod de Separatismen
ledsagende, stadige og rastlose Bestræbelser efter at
fortrænge den danske Nationalitet og det danske Sprog
fra Slesvig. — Sprogkampen, der tog sin Begyndelse
med det af den slesvigske Bonde, Nis Lorenzen, i den
første slesvigske Stænderforsamling indbragte Forelag
om , at Stænderne skulde petitionere om Indførelsen af
dansk Sprog i Regjerings- og Retssager i de Dele af
Slesvig, hvor Undervisningssproget var dansk, vakte
snart den mest levende og virksomme Deltagelse i
Kongeriget og fremkaldte efterbaanden en voldsom
Spænding i Gemytterne; den antog som en Folge heraf
stone og storre Dimensioner og culminerede i Stænder-
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forsamlingen i 1842 ved Peter Hjort Lorenzens djærve
Optræden for det danske Sprogs Ret.
Sprogkampen satte Lidenskaberne i Bevægelse og
bragte derved det Baand, som klog Tilbageholdenhed hidtil
idetmindste tildels havde paalagt det separatistiske Partis
Lederes offenligt fremtrædende Bestræbelser, til at briste ;
jævnsides med denne Kamp antoge derfor disse Be
stræbelser saa skarpe og betegnende Fonner, at Regje
ringen ikke kunde være i Tvivl om deres Betydning og
om det Maal, hvorpaa de vare rettede. Det kan neppe
betvivles, at en Regjering, der havde været klog nok
til, støttende sig til den vakte, nationale Bevidsthed,
kraftigt at træde op mod disse Bestræbelser, endnu paa
dette Tidspunkt vilde have kunnet skabe en betydelig
Modvægt imod dem og muligen endog, idetmindste for
længere Tid, trænge dem tilbage. Den danske Regjerings
Foranstaltninger i denne Periode vare imidlertid af den
Natur, at de langt snarere støttede Bevægelsen, idet
Regjeringen netop nu opfyldte det af de augustenborgske
Fyrster længe nærede -Ønske ved i Foraaret 1842 at
overdrage Statholderværdigheden samt Posten som com- StAtholdersknmanderende General i Hertugdømmerne til Prinds
Friederich af Noer og saaledes lagde den locale RegjeNoer,
ringsmyndighed i Hænderne paa en Mand, der havde
vist sig som den danske Nationalitets erklærede Fjende.
Under denne nye Styrelse kunde nu de separatistiske
Bestræbelser udvikle sig saa meget roligere og mere
uforstyrret, som de vare sikkre paa ikke at blive mod
arbejdede af den Myndighed, der som Regjeringens Re
præsentant nærmest var kaldet dertil, ligesom ogsaa det
slesvig-holstenske Regjeringscollegiiuns samtidige Over
dragelse til Grev J. Reventlow-Criminil borgede for, at
der heller ikke fra den højere Regjeringsmyndigheds
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Side vilde blive lagt Hindringer af Betydenhed i Vejen
for Udviklingen i denne statsQendtlige Retning. Fra
Kongen >kiitrunu af begyndte det forræderiske Spil, hvor Prindsen af
n>«<incn»ynuijjoei, „aa Qen ene gide saa igjennem Fingre med og
Tlhlandon l
1
,
»
Moringtiom- opmuntrede de statsopløsende Bevægelser, medens han
"""* paa den anden Side ved sino Indberetninger stadigt be
roligede Kongen med Hensyn til disse Bevægelsers sande
Betydning og stedse fraraadede ethvert energisk Skridt
fra Regjeringens Side, som kun tjenende til at give Sagen
en Vægt, den i sig selv ikke havde, til at fi-emkalde et
muligt Udbrud af en Bevægelse, der ellers vilde lægge
sig af sig selv etc, etc.
jicrtneen at
Samtidigt med at man saaledes sogte at svække
nST Regjeringens
f°r
c^er
i Hertugdømmerne,
arbejdede Hertugen af Augustenborg af al Magt paa at
drage Befolkningens Anskuelser og Stemning hen i den
af ham og hans Broder ønskede Retning, idet han ikke
blot gjennem en rastlos Benyttelse af Pressen og ved
sin personlige Indflydelse sogte at vinde Tilhængere i
selve Hertugdømmerne, men ogsaa paa andre Maader
(saaledes ved Oversendelsen til alle tydske Hoffer af det
af Samwer efter Hertugens Anvisning forfattede Shift
angaaende Arvefølgen i Hertngd ominerne, ved sin Rejse
i Tydskland 1843, o. s. v.) søgte at stemme Regjeringerne
i Tydskland og senere, da dette Forsog ikke havde den
ibrhaabede Fremgang, det tyaske Folk for sine Planer,
noteringen
Længe kunde imidlertid den sande Betydning af
»Hvoropmærk-den saaje(]es fredede Bevægelse, hvis Former bestansom pos Bovn.
netyd.digt bleve storre og skarpere, ikke blive skjult for
"'»«
Regjeringen. Stænderforsamlingernes Optræden i 1842,
da Forhandlingerne drejede sig om: „Eget Flag for
Hertugdømmerne, Fritagelse for Skibsmærket „Dansk
Ejendom“ og Slesvigs Optagelse i det tydske Forbund“, og
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i 1844, da de holstenske Stænder udstedte deres Manifest
om : „at Hertugdommerne vare selvstændige Stater, i hvilke
den agnatiske Arvefølge var gjældende“ ; den slesvigske
Stænderforsamlings Holdning ligeoverfor det der indebragte Forslag om „Adskillelsen af Hertugdommernes
Finantsvæsen fra det danske“ ; de i Aarene fra 1843—45
hyppigt stedfindende Folkeforsamlinger, ved hvilke Be
folkningen ophidsedes mod Danmark ved forskjellige
Midler og navnlig ved den ideligt tilbagevendende Talen
om Hertugdommernes Prægravation i finantsiel Henseende
ligeoverfor Kongeriget; Demonstrationerne med de nj's
opfundne, slesvig-holstenske Faner etc., alle disse Kjendsgjerninger maatte i Forbindelse med de Erfaringer, som
Kongen personligt indhøstede paa sin Rejse til Slesvig
1844, snart aabne hans Ujne for, at en fortsat Tavshed
og Eftergivenhed fra Regjeringens Side vilde medføre
Fare for Statens Bestaaen. En yderligere Tilskyndelse
til at handle maatte Regjeringen desuden finde i de
stærke Strømninger i national Retning, som navnlig i
Perioden fra 1842 —46 gik igjennem Kongerigets og
Nordslesvigs Befolkning, og som bl. A. fandt deres Udtryk
i de fra Provindsialstænderne i Kongeriget og Befolk
ningen der og i Nordslesvig tål Regjeringen indgivne
Adresser og Petitioner ligesom ogsaa i andre Demon
strationer f. Ex. Festen paa Skamlingsbanken. Den
øjensynlige Nødvendighed af at gjore et Skridt, der
kunde sætte en Dæmning for de separatistiske Be
vægelsers Strom, fremkaldte da endelig det bekjendte
Kongelige aabne Brev af 8de Juli 1846.
I dette Actstykke erklæredes, at Kongen ved den Det ubne Brev
Tvivl, der fia forskjellige Sider var rejst med Hensynat8, JaU ,8‘6'
til Monarchiets Udelelighed, havde fundet sig foran
lediget til at lade Spørgsmaalet neje undersøge, og at
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der ved denne Undersøgelse var fremkommet Vished
for, at hele Hertugdømmet Slesvig var en uadskillelig
Del af Monarchiet, og at der med Hensyn til Holsten
kun kunde næres Tvivl angaaende enkelte Dele af dette
Hertugdømme, hvilken Tvivl Kongen vilde søge hævet,
virkwnsor «r En Begjeringsact af dette Indhold maatte naturligvis
det nnboo Drev,
en stor Bevægelse ikke blot i de stærkt
gjennemagiterede Hertugdømmer, men ogsaa i Tydskland. I Hertugdømmerne blev det aabne Brev Gjenstand
for Kritik og Protester saavel i Skrift som i Tale;
Stænderforsamlingernes Optræden overskred i dette Aar
i Lovløshed enhver Grændse og endte med, at Med
lemmerne, da den Kongelige Commissarius ikke vilde
modtage deres Protest mod det aabne Brev, under høje
Raab om, at Petitionsretten var krænket, gik fra hin
anden ; Folkeforsamlinger med oprorske Tendentser fandt
Sted paa flere Steder, saaledes i Neumünster og Nor
torf*) o. 8. V.
En af de betydningsfuldeste Virkninger, som det
aabne Brev strax havde i Hertugdømmerne, var Fjer*) Denne sidste Forsamling blev dog forhindret ved det der
hen beordrede Militaire Optræden. Da nemlig Deltagerne
i Forsamlingen ankom, fandt de 14de Linie-Bataillon under
Major Zeska og en Escadron af 2det Dragon-Regiment under
Bitmester N. Torp opstillede i Nærheden nf Banegnarden
og forsøgte nu forgjteves at faae Tropperne til at svigte
deres Pligt og fraternisere med dem. Ved et, som dot synes,
misforstaaet Vink af den tilstedeværende Adjudant ved
Generalcommandoen, Major du Plat af Generalstaben, gjorde
Bitmester Torp med en Del af Escadronen et Indhug paa
de mest nærgaaende Klynger af de Tilstedeværende og be
virkede derved, at Forsamlingen under højrøstet Protest
opløste sig.
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nelaen af Prindsen af Noer fra de ham betroede, vig
tige Poster. Efter en slig Erklæring fra Regjeringen
kunde de augustenborgske Prindser ikke længer staae
i nogen, selv kun tilsyneladende Tillidsforbindelse med
Kongehuset uden samtidigt at bryde med det store
Parti i Hertugdømmerne, hvis Skabelse tildels var
deres eget Værk, og af hvis eventuelle Understøttelse
de ventede sig store Resultater. Hertugens Protest mod
det aabne Brev, og hans og hans Broders Stilling til
Sagen i det Hele bevirkede, at Prindsen af Noer maatte
fratræde Statholderskabet. Hertugen af Lyksborg, der
ligeledes havde protesteret, maatte ogsaa udtræde af
Kongens Tjeneste, hvorimod Hertugens Brødre, Friederich
og Christian, fornyede deres Troskabsed. Den øverste,
civile Myndighed i Hertugdømmerne gik over til Præ
sidenten i den sies vig-holstenske Regjering, Kammer
herre Scheel, medens Posten som commanderende General
i Hertugdømmerne midlertidigt blev overdragen til
Commandeuren for 4de Infanteri-Brigade, Generalmajor
Bützow. Grev Carl Moltke blev samtidigt hermed paany
udnævnt til Præsident i det slesvig-holstenske Cancelli.
I Tydskland sporedes Virkningerne af det aabne
Brev ikke blot i Folkeforsamlingerne, men ogsaa i den
bekjendte Forbundsbeslutning af 17de September 1846.
Den omtalte Forandring i Hertugdømmernes Be
styrelse bevirkede vel, at Agitationen trak sig noget
mere tilbage og antog en mere hemmelighedsfuld
Charakter ; men at der dog stadigt arbejdedes og virkedes
ivrigt i de separatistiske Ideers Tjeneste, derom kunde
de mere Skarpsynede ingen Tvivl nære, om end den
tilsyneladende Stilhed i hele Aaret 1847 lod formode,
at Tidspunktet for et Udbrud endnu var fjernt. At
2
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Miiitairnutoritc- Situationen har staaet klar idetmindste for den militaire
* Hertugdømmerne, og at Regjeringen alt i
1847 gjentagende og indtrængende er gjort opmærksom
derpaa og paa Midlerne, der maatte anvendes for at
forebygge de fordærvelige Folger af en eventuel Rejs
ning, derom vidner tilstrækkeligt en Correspondance
mellem den fungerende Generaladjudant, General Ewald,
og Stabschefen ved Generalcommandoen i Hertug
dommerne, Oberst Romeling af Generalstaben, af hvilken
Correspondance vi her skulle meddele enkelte interessante
Brudstykker*).
Onder 3die Januar 1847 skriver Oberst Roiueling :

— _ — «ich zweifle keinesweges daran, dass die
Schleswig-Holsteiner, für den Fall, dass sie ihre Absicht,
absolute Trennung von Dänemark und Erlangung einer
constitutionellen Verfassung för beide vereinigten Herzogthümer, nicht auf friedlichem Wege erreichen, können
an eine Schilderhebung gegen Dänemark ernstlich denken,
um auf solche Weise die Entscheidung ihrer Sache der
Waffengewalt anheim zu geben/4 — —----------------

*) Skjondt denne Correspondance idetmindste tildels har en
privat Fonn, er den dog at betragte som aldeles officiel,
idet den paa den ene Side sees at være bragt fuldstændigt
til Kongens Kundskab, og paa den anden Side de Anskuelser,
der udtales af Oberst Romeling, sees ganske at falde sammen
med den commanderende Generals, hvortil end yderligere
maa bemærkes, at Kongen und* r en Conference med General
Lützow paa Pioner Slot i 1846 for forekommende tvivl
somme Tilfælde havde henvist Generalen til Oberst Rome
ling Bom den, der nod hans fuldstændige Tillid og var
fuldkomment bekjendt med hans Onsker og Hensigter.
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„So lange die innere Ruhe in Deutschland nicht
gestört wird, so lange der europäische Friede, der nun
schon 31. Jahre dauert, auf welchen man daher in
Folge der sowohl fur die geistige, wie fur die materielle
Welt geltenden Naturgesetze, nach welchen auf Sonnen
schein Regen und nach Windstille Sturm erfolgen muss,
wohl nicht lange mehr rechnen kann, erhalten wird,
kann von einer Schilderhebung der Schleswig-Holsteiner
gegen Dänemark meiner üeberzeugung nach noch nicht
die Rede sein, und weder eine solche noch partielle
Unruhen werden bis dahin in den Herzogthümern statt
haben; wird aber der allgemeine Friede gestört, oder
brechen innere Unruhen ernster Art in Deutschland aus,
daun muss die dänische Regierung auf Alles gefasst sein.

Wenn nun aber die Zeit gekommen sein wird,
dass die Schleswig-Holsteiner beschlossen haben, für die
Realisirung ihrer politischen Ideen gegen Dänemark mit
materiellen Waffen aufzutreten, und Letzeres also den
Kampf wird annehmen müssen, so ist es erstlich etwas,
was sich so zu sagen von selbst versteht, dass sie er
warten, dass der Prinz von Augustenburg sich an ihrer
Spitze stellen wird; sollten sie sich hierin irren? Ich
glaube nein!! In dem Augenblicke, da der Prinz von
Augustenbiu-g die Entledigung von seinen Aemtern selbst
nachsuchte, erklärte er damit, dass er es unter den
obwaltenden Umständen nicht für möglich hielt, dem
König unter allen möglichen Vorkommnissen loyal und
treu dienen zu können; er trennte folglich seine Sache
gänzlich von der des Königs und Dänemarks, um hinführo seinen Familieninteressen allein leben zu können.
Ich bin überzeugt, obgleich ich über diesen Gegenstand
niemals mit ihm gesprochen habe, ihn überhaupt seit
2*

20

den 16. August nicht mit Augen gesehen habe, dass er
sich jetzt als von jeder Verpflichtung gegen den König
und Dänemark entbunden betrachtet. Er wird von einem
wirklich krankhaften Thätigkeitstrieb förmlich gehetzt,
hat dabei eine maasslose Meinung von seiuer Capacität
sowohl in militairischer als politisch - administrativer
Beziehung, keinen grösseren Wunsch als in einer Lage
zu kommen, die ihn erlaubt, so recht nach eigenem
Gutdünken handeln zu können, denn die ihm eigentüm
liche Herrschsucht ist vollkommen so gross, als sein
Glauben an seiner Befähigung sie zu üben ; nein, ich
bin vollkommen überzeugt, dass er der Versuchung, eine
Rollo zu spielen, nicht wird widerstehen können, aber
er hat zu viel Verstand, um dergleichen ohne einigermaassen vernünftiger Aussicht auf Erfolg zu unternehmen,
wii'd sich aber in Folge seiner Leidenschaftlichkeit leicht
zur üeberschätzung der ihm zu Gebot stehenden Mittel
hinreissen lassen.
Zweitens muss in diesem Falle, nämlich der wirk
lichen Schilderhebung der Schleswig-Holsteiner, nachdem
sie einen Anführer erhalten, ihr erstes Bestreben, wie
sich das ganz von selbst verstellt, dahin gehen, sich der
Festung Rendsburg zu bemächtigen, um einen festen
Punkt und alle die Ammunitions- und Waflenvorräthe,
die dieselbe enthällt, für sich zu gewinnen.
Bei der so schwachen Garnison, die die Festung
Rendsburg hat, und auf welcher unter solchen Umständen
gar nicht zu rechnen sein wird, bei der Möglichkeit durch
Hülfe der Eisenbahnen urplötzlich mit ein par Tausend
Mann vor, ja fast in Rendsburg auftreten zu können,
wird diese Eroberung für die Schleswig-Holsteiner eine
grosse Kleinigkeit sein.---------------------------------------
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„Es wäre also von der grössten Wichtigkeit für
Dänemark sich den Besitz der Festung Rendsburg unter
allen Umständen zu sichern; dieses kann aber nur da
durch geschehen, das die Regierung eine zuverlässige
Garnison von 5000 Mann in Rendsburg hineinlegt.“ —

Under 5te Januar s. A. tilbagesender Oberst Remeling
til General Ewald et af Sidstnævnte med Blyant skrevet
Udkast tål en Forestilling til Hs. Majestæt Kongen,
angaaende en ved Kgl. Rescript af 2den Januar s. A.
bebudet, hemmelig Instruction for Gcneialcommandoeme
i Nørrejylland og Fyen samt i Hertugdømmerne for
det Tilfælde, at der skulde udbryde Uroligheder- i sidst
nævnte Generalcommando. Udkastet er efter General
adjudantens Begjæring af Oberst Romeling forsynet med
Randbemærkninger. Af disse Bemærkninger, der navnlig
ramme den af Generaladjudanten med stor Vedholden
hed forfægtede Anskuelse, at man i paakommende Til
fælde vilde kunne regne paa, at Tropperne i Hertug
dømmerne vilde forblive tro, skulle vi her anføre følgende :

„Naar Tidspunktet er kommet, at det slesvigholstenske Parti har besluttet med Vaabenmagt at gjenuemsætte dets Planer, saa gjør jeg for min Person
ingen Regning mere paa Hs. Majestæts tydsktalende
Tropper ; de ville da sikkerlig være saa godt bearbejdede,
at de forlade deres Faner og Officerer.“ — — — —

„Jeg er desværre overbevist om, at man, naar
Tingene skulde komme til en saadan Yderlighed, slet
ikke vil faae Leilighed til at blande de tydsktalende og
■dansktalende Tropper.“
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„Sikkres for Danmark kan Rendsborg alene ved
en dansk Garnison; og det fortjente neje at overvejes,,
om det ikke var rigtigt i næste Sommer, saasnart Skibs
farten igjen var aabnet, at sende 5000 Mand fia Sjælland
søværts til Kiel og Ekernfoide og derfra kaste dem ind
i Rendsborg ! thi saasnart man med Sikkerhed kan holde
Rendsborg, bliver en alvorlig Opstand i Hertugdommerne
meget vanskelig, og selv de tydske Tropper kunde da
lettere holdes i Ave, men den nuværende Garnison i
Rendsborg maatte da forlægges. Dette maatte forberedes
og udfores saa hemmeligt, at man Intet vidste deraf,
forinden Tropperne vare landsatte i Hertugdommerne og
paa Marchen fra Kiel og Ekernforde til Rendsborg.“

„Dersom man skulde blive nodt til at reqvirere
Forbundets Hjælp med Hensyn til Holsten, saa erholder
man den sikkerlig, men man vilde neppe blive af med
den igjen, forinden Slesvig-Holstenernes Fordringer vare
bievne fyldestgjorte. Tydskland har sikkerlig adopteret
Slesvig-Holstenernes Sag.“
Den her omhandlede Forestilling til Hs. Majestæt
Kongen fremkaldte en hemmelig Instruction af 16de
Januar for de 2 ovennævnte Generalcommandoer, hvilken
findes meddelt i Bilag Nr. 1.
Correspondancen fortsættes mellem Oberst Romeling og General Ewald, der stedse, og tildels støttende
sig paa Indberetningerne fra den civile Regjeringsmyndighed i Hertugdommerne, er af den Formening, at
Førstnævnte seer Tingene for sort. I en Skrivelse af
19de Januar udtaler Oberst Romeling sig derom paa
følgende Maade.
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• „Und glaube mir, andere auch vernünftige Männer
sehen ebenso schwarz und noch schwärzer als ich; so
sagte mir z. B. der Generalmajor v. Lützow, der wirk
lich ein verständiger, gebildeter Mann ist, gestern, wie
wir in Veranlassung der geheimen Befehle von 16. d. M.
eine Unterredung mit einander hatten: „Wenn hier
irgend etwas eclatirt, das planmässig vorbereitet ist, so
ist Rendsburg im ersten Augenblicke verloren; der Prinz
von Augustenburg braucht sich nur in Person und ganz
allein dahin zu begeben, um die Festung mit ihren
Ammunitions- und Waffen-Vorräthen und die Haupt
kassen des Landes, die daselbst befindlich sind, in Be
sitz zu nehmen“. Ich betrachte diese Aeusserung jeden
falls als eine übertriebene, durch die natürliche, innere
Furcht fur die grosse Verantwortung, die ein Mann in
seiner Stellung unter Umständen auf sich gewälzt sieht,
hervorgerufene, und sie beunruhigt mich für den Augen
blick gar nicht, weil ich überzeugt bin, dass die Sachen
hier noch nicht so weit gereift sind, dass eine Schilder
hebung mit Aussicht auf Erfolg unternommen werden
kann, der Prinz von Augustenburg überdem viel zu klug
ist, selbst wenn er sich eines so grossen Pouvoirs be
wusst wäre, davon Gebrauch zu machen, ehe und bevor
der günstige Augenblick eingetreten ist.“

Efter dernæst at have givet en Skildring af den
Maade, hvorpaa en eventuel-Insurrection vilde kunne
benytte de tilstedeværende, militaire Elementer af Underclasserne i sin Tjeneste, og overhovedet af den forhaandenværende Situation, fortsætter Obersten saaledes:
„Du siehst also, mein Freund, dass die hiesigen
Zustände sich mir, je mehr ich über dieselben nachdenke,
je gefährlicher und bedenklicher darstellen; giebt es
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daher noch ein Mittel dem Ausbruche des Gewitters
vorzubeugen, so ist es meines Erachtens die heilige
Pflicht der Regierung, dieses Mittel bald möglichst und
ohne Zeitverlust in Ausführung zu bringen. Die plötz
liche und unerwartete Besetzung der Festung Rendsburg
mit 5000 Mann (nicht weniger) zuverlässiger, dänischer
Truppen, die Bereitschafthaltung 10000 Mann solcher
Truppen in Jütland, die aber gern in der Provinz selbst
beurlaubt sein können, und wirkliche Disponibilität einer
hinlänglichen Escadre um die Hafenstädte der Herzog
thümer zügeln zu können, sind in ihrer Gesammtheit
das Mittel, durch welches, meiner innigsten Ueberzeugung gemäss, das Gewitter beschworen werden kann“.
I Skrivelse af 31te Januar s. A. udtaler Oberst
Romeling sig fremdeles saaledes:---------------- --------„Es dürfte daher der Zeitpunkt eingetreten sein,
in welchem unsere Regierung notbgedrungen zu dem
Entschlüsse kommen muss, Maassregeln zu ergreifen, die
dazu geeignet sind, dieselbe zu sichern, nicht plötzlich
wie im Nu das Heft aus den Händen zu verlieren. Bei
den militairen Kräften, die für den Augenblick in un
serem Staate wirklich zur Disposition stehen, und da es
ganz in der Natur der Sache liegt, dass bei einer all
gemeinen Schilderhebung in den Herzogthümern die
nationalen Truppen dieser Herzogthümer die Sache ihres
speciellen Vaterlandes (das allgemeine Vaterland, den
Staat, kennen sie nur dem Namen nach) nicht ver
lassen werden, könnte leicht der Fall eintreten, dass die
Herzogthümer in einem Zeitraum von 14 Tagen sich
momentan der dänischen Herrschaft gänzlich entzogen
hätten. Da aber in Dänemark wenigstens 6 Wochen
erforderlich sein würden, um eine Militairmacht schlag-
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fertig aufzustellen, die hinlänglich stark wäre, um ge
reimter Weise hoffen zu können, mit derselben die
Herzogtümer wieder zu occupiren, letztere aber diese
Zeit ebenfalls mit dem grössten Eifer benutzen würden,
um ihre Streitkräfte zu ordnen und zu vermehren,
wodurch die Chancen für den Erfolg auf dänischer Seite
sehr vermindert werden würden, so wiederhole ich, dass
meiner Ueberzeugung nach, jetzt der Zeitpunkt ein
getreten ist, der dringlich dazu auffordert, dass man
dänischerseits Geld und Menschenkräfte in Bewegung
setzt, um sich gegen alle mögliche Eventualitäten zu
sichern. Man mache mir nicht die Einwendung, dass
Alles, was ich gesagt habe, nur möglich, keinesweges
aber gewiss ist; denn hierauf antworte ich, dass diejenige
Regierung, die sich von Möglichkeiten von der Bedeu
tung, wie sie zur Zeit bei uns vorliegen, nicht warnen
lassen will, unzweifelhaft ihrem Untergang entgegen gehe

og nu fremsætter Obersten atter med stærkt Efter
tryk sine tidligere alt omtalte 3 Forslag: om Besættelsen
af Rendsborg med 5000 Mand danske Tropper, om
Concentreringen af et Armeecorps paa 10000 Mand i
Nørrejylland og om Udrustningen af endel mindre
Krigsskibe for dermed at holde Søstæderne i Hertug
dømmerne i Ave; med Hensyn til disse Forslags Ud
førelse giver han et i yderste Detail gaaende Udkast.
Til Trods for den indtrængende Maade, paa hvilken Regjeringen kan
Regjeringen, som flet vil sees af Ovenstaaende, var1’''" £rtt,no»‘n
bleven gjort opmærksom paa den truende Fare, kundec"<,rgl*Jcn®M“t_
den dog ikke beqvemme sig til en energisk Beslutning
for itide at afværge den, men klamrede sig bestandigt
fast ved den Tanke, at man i paakommende Tilfælde
kunde stole paa Tropperne i Hertugdømmerne, og at
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Faren overhovedet ikke var saa stor, som MilitairAutoriteterne dersteds antoge. Da Oberst Rømeling
saaledes maatte opgive Haabet om at faae de af ham
gjorte Forslag gjennemforte, henvendte han sig i en
Skrivelse af 4de Februar 1847 atter til Generaladjudanten
og foreslog, at man, naar man ikke kunde beslutte sig
til at lægge dansk Garnison i Rendsborg, skulde gjere
et Forsøg i den modsatte Retning og betroe Fæstningen
Rendsborg til Tropperne i Hertugdømmerne. For at en
saadan Foranstaltning imidlertid skulde kunne faae
nogensomhelst Betydning, var det efter Oberstens For
mening nødvendigt at indkalde 4 Aars Mandskab og
at forstærke Rendsborgs Garnison saaledes, at den er
holdt en Styrke, der kunde imponere Borgerskabet og
Indvaanerne og forsvare Fæstningen mod ydre Angreb.
At Obersten imidlertid ingenlunde ansaa Rendsborg for
sikkret ved denne Foranstaltning, fremgaaer af efter
folgende Passus i samme Skrivelse.
„Doch alles dieses genügt mir nicht, denn es ge
währt keine Sicherheit, aber eine Garnison von 5000
Dänen in Rendsbm-g, Zurückföhrung der Truppen des
Generalcommandos der Herzogtümer auf deu plan
mässigen Friedensfuss*) und Vertlieilung derselben in
provisorischen Garnisonen, endlich Aufstellung von 10000
Mann, so dass sie wirklich disponibel sind, in Jütland,
das genügt mir; denn mit diesen Maassregeln können
wir darauf rechnen, das Heft in den Händen zu behalten ;
hätte ich zu bestimmen, so würde dies gewiss und
wahrhaftig geschehen, und glaube mir, nicht aus Recht*) Tropperne havde efter Befaling den dobbelte Fredsstyrke
til Tjeneste.
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hâberei — die ist meinem Character gänzlich fremd —
sondern weil ich dieses aus innerlicher, durch langes
und ernstliches Nachdenken über unsere Lage hervorge
gangener Ueberzeugung für das einzig Richtige halte.
Indessen ich habe nicht zu bestimmen, und Du
wirst zu kämpfen haben, damit ein tüchtiger Entschluss
gefasst werde, und ich kann mir sehr gut denken, dass
meine Ansichten keinen Anklang finden werden; nichts
destoweniger bleibt es doch ganz gewiss, und diese Be
hauptung würde unter den gegenwärtigen Umständen
von keinem Militair, der sein Handwerk kennt, wider
sprochen werden können, der sichere Besitz der Festung
Rendsburg ist für Dänemark, gerade weil der Besitz
dieser Feste für unsere Gegner gewissermaassen die
conditio sine qua non des Gelingens ihrer Pläne ist,
von der allergrössten Wichtigkeit; so wie die Sachen
aber in diesem Augenblicke stehen, ist es eine wahre
Kleinigkeit, wenn unsere Gegner irgend innere Tüchtig
keit und Kraft besitzen, uns die Festung Rendsburg zu
entreissen, es muss also irgend etwas geschehen, wodurch
wenigstens die Wahrscheinlichkeit, ein solches Unglück
verhindern zu können, zu Wege gebracht wird. — —
I samme Skrivelse betegner Obersten Hertugen af
Augustenborgs Stilling til Sagen saaledes: — — —
„Der Augustenburger setzt aber jetzt Kopf und Kragen
daran, um regierender Herr zu werden; welche Thorheitü Ist es denn ein so grosses Glück, regierender
Herr zu sein? Aber wenn die Leidenschaft, sei es
welche es wolle, sich des Menschen bemeistert hat, so
will er dieselbe befriedigen, es mag kosten was es wolle“.
Heller ikke dette Forslag vandt imidlertid Bifald,
og Alt forblev som hidtil. Den tilsyneladende Rolighed
i Hertugdømmerne i de paafelgende Maaneder gjorde
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Regjeringen fastere og fastere i sin Tro paa, at Faren
var fjern, saa at man endog i April Maaned besluttede
at permittere Halvdelen af det til Tjeneste i Hertug
dømmerne værende Mandskab og saaledes bringe Styrken
ned paa den almindelige Fredsfod. Denne Beslutnings
Udførelse blev dog forhindret ved Generalcommandoens
Mellemkomst. Oberst Romeling udtaler sig i en Skrivelse
til Generaladjudanten af 27de April angaaende denne
Gjenstand saaledes: — — —----------„Obgleich nun zur Zeit in den Herzogthümern dem
äusseren Scheine nach eine zo grosse Ruhe eingetreten
ist, dass es einem Jeden, der* nicht mit den Verhältnissen
bekannt ist, unglaublich vorkommen muss, dass hier
noch vor Kurzem eine grosse, politische Aufregung an
der Tagesordnung gewesen ist, so ist die schleswigholsteinische Sache doch keinesweges als erledigt zu
betrachten, die Leiter nnd Führer in derselben haben
sich vorläufig nur aufs Lauern gelegt und werden eine
jede von Seiten der Regierung gegebene Blösse augen
blicklich mit Energie und Krall; zu Erreichung ihres
Zweckes benutzen, denn, glaube mir, sie haben Nichts
aufgegeben und wissen fest und bestimmt, was sie
wollen“. —--------------------chri.unnd.vm
Tiden gled saaledes hen under tilsyneladende, ydre
doord. sodo jo-r0 indtil Kong Christian den VHI’s Død den 20de
,84e' Januar 1848. Indholdet af det aabne Brev, hvormed
Kong Frederik den Vilde forkyndte sin Thronbestigelse,
Rocripiet ar ligesom ogsaa det senere udstedte Rescript af 28de Januar
asde januar ui- ig48, hvorved en Fællesforfatning for Monarchiet stålken i Kongeriget ledes i Udsigt, og hvorved forordnedes, at erfarne Mænd
«uer Hortus- j jjge ^.ntal for Kongeriget og Hertugdømmerne skulde
j^QlQlCniCa
træde sammen for at raadslaae om Udkastet til en
saadan Forfatning, tilfredsstillede selvfølgelig ikke det
separatistiske Parti i Hertugdømmerne, der netop bekjæm-
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pede Statseenheden, Rescriptets Grundtanke. Men heller
ikke i Kongeriget vandt Rescriptet Tilslutning; dels fandt
man det ubilligt, at Hertugdommerne uanseet deres
ringere Folkemængde skulde stilles fuldkomment lige
med Kongeriget, dels var Ghsket om Slesvigs fuldstæn
dige Adskillelse fra Holsten og nærmere Forbindelse
med Kongeriget efterhaanden blevet mere og mere
levende blandt Befolkningen, da man kun ad denne
Vej troede at kunne sikkre sig Bevarelsen af Hertug
dømmet for Danmark. Dette baade gjennem Tale og
Skrift ofte fremsatte Unske maatte naturligvis yder
ligere forøge Bevægelsen mellem Separatisterne i Hertug
dømmerne, hvor Spændingen i Gemytterne og Modtage- Bevegei«n i
ligheden for enhver Impuls udenfra var bleven saa stor,
at Partiets Ledere med Utaalmodighed maatte imødesee
det for Udbruddet af Bevægelsen gunstige Moment.
Dette lod heller ikke vente paa sig. I Hertugdømmerne
fremkaldte Efterretningen om Februarrevolutionens Ud
brud, især da dens Virkninger med største Hurtighed
udbredte sig over Tydskland, en yderst urolig og febrilsk
Tilstand, der sporedes dels derved, at der i Byerne blev
dannet Borgerforeninger, og i Landdistricterne holdt
Forsamlinger, og dels ved Pressens friere Optræden, som
det under den herskende Gjæring var vanskeligt at for
hindre ved Politiforbud.
Den faretruende Tilstand i Europa i Forbindelse
med Indberetningerne fra Hertugdømmerne, hvoriblandt profeterede
her navnlig maa fremhæves en Forestilling af 12te
Marts fra Generalcommandoen sammesteds med Hensyn
til Stemningen iblandt Befolkningen og flere derved for
mentligt nødvendiggjorte Forholdsregler, foranledigede,
at Kongen lod sin Generaladjudant, Oberstlieutenant
Schøller, i et Gehejmestatsraadsmøde den 15de Marts
referere et Forslag angaaende forskjellige Sikkrings-
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foranstaltninger. Disse formentes at burde bestaae i:
„Mobilisering af Forbundscontingentet og dets Op
stilling paa Holstens Sydgrændse, Indkaldelse af Liniens
Frifolk og af Krigsreserve -Bataillonemes Mandskab,
Anvendelse af det til Kjobenbavn indkaldte Mandskab
til Udførelse af fremskudte, fortificatoriske Anlæg ved
Hovedstaden, Overskibning af c. 5000 Mand af disse
Tropper til Ekcrnfordo, hvorfra de skulde afmarchere
til Rendsborg som Erstatning for den derfra udmarche
rende Del af Forbundscontingentet, Concentrering af
et Corps paa 10000 bland mellem Kolding og Fredericia
og endelig Afsendelse af nogle Krigsskibe til Neustadt,
Kiel, Ekernforde, Flensborg og Aabenraa*). Discussionen mellem Gehejmestatsraadets Medlemmer forte
imidlertid ikke til Antagelsen af mere end et enkelt af
disse Forslag. Resultatet af Forhandlingerne blev nem
lig kun, at Kongen befalede Generaladjudanten snarest
muligt at udfærdige en Resolution om, at det holstenske
Forbundscontiugent uopholdeligt skulde sættes paa Krigs
fod, samt en lignende om, at de 5 i Kjobenbavn garni
sonerende Liniebatailloner, som recruteredes fra Jylland
og Fyen, skulde indkalde deres fulde Krigsstyrke. Den
forste af disse Foranstaltninger kom paa Grund af Be
givenhedernes Udvikling i den nærmest paafølgende Tid
ikke til Udførelse, den sidste derimod blev faa Dage efter
sat iværk, men, som det senere vil sees, efter en storre
Maaleslok.
roikefonam.
Den ved Efterretningen om Februarrevolutionen
U"6®'1 KJ<,b'n- saavel i Kongeriget som i Hertugdømmerne fremkaldte,
liavn, Kiel og

Rendsborg.

°

por Hertugdommernes Vedkommende sees disse Forslag saagodtsom ordret at være de samme, som de, der fra Generalcommandoens Sido gjentagne Gange vare gjorte, og som til
dels atter vare optagne i den berorte Forestilling af 12te Marts.
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stærke Bevægelse begyndte nu at vinde større og større
Kraft og for Sidstnævntes Vedkommende at antage
Dimensioner og Former, der lode forudsee Muligheden
af en nær forestaaende Katastrophe. I Kj ©benhavn
var der den Ilte og 12te Marts holdt Folkeforsamlinger
henholdsvis i Casino og Hippodromet; paa den ferste
af disse drøftedes Slesvigs Bevarelse for Danmark, paa
den sidste vedtoges en Petition til Kongen angaaende
en Udvidelse af Valgretten. Den 15de Marts blev der
i Kiel holdt en Borgerforsamling, hvor man for første
Gang drøftede Maaden, hvorpaa man skulde træde op
ligeoverfor en mulig Udtalelse fia Regjeringen om
Slesvigs Indcorporation i Kongeriget og Adskillelse fra
Holsten i administrativ Henseende, et Maal, hvortil man
frygtede, at Regjeringen skulde lade sig føre ved den
store Tilslutning, som det saakaldte Ejderpariås Be
stræbelser fandt i Folkestemningen. Den omtalte Kielerforsamlings Discussioner og Beslutninger vise tilfulde, at
Separationspartiet ansaa Tiden for kommen til ikke
længer at lægge Skjul paa sine Hensigter. Man de
batterede et Forslag om i det nævnte Tilfælde at udkaare en provisorisk Regjering, bestaaende af 6 Med
lemmer, hvoriblandt Advokat Beseler, Grev ReventlowPreetz og Jernbanedirecteur Ohlshausen navnlig frem
hævedes. Der blev fremdeles vedtaget en Erklæring
af aldeles statsopløsende Indhold, og som var holdt i
den uforskammede Form, der charaktiserer Udtalelserne
i de offenlige Forsamlinger i Tydskland paa den Tid.
Erklæringen, der den følgende Dag blev offenliggjort i
Kieler Correspondenzblatt, findes i Bilag Nr. 2. Endelig
besluttedes, at den i Forslag bragte, almindelige Væb
ning af Borgerne strax skulde bringes i Udførelse.
Commandanten i Kiel, Oberst Høegh, modtog samme

32
Dag, som denne Forsamling fandt Sted, Befaling fra
Generalcommandoen til at skride ind med Magt, hvis
dette skulde blive fornødent. Da denne Ordre blev
bekjendtgjort for Officererne af Garnisonen, nægtede
Lieutenant Bernstorff af 2det Dragon -Regiment, der
midlertidigt commanderede den derværende Escadron,
at efterkomme en slig Ordre og indgav samtidigt sin
Ansøgning om Afsked. Han var saaledes den første
Officer, der svigtede sin Pligt netop paa en Tid og
paa et Sted, hvor streng Pligtopfyldelse var af yderste
Vigtighed, og hvor den modsatte Handlemaade var saameget uheldigere, som Førerens Frafald drog et lignende
efter sig af endel af hans Undergivne, der nu fraterniserede med Borgerne, hos hvem de vare indqvarterede. Begivenhederne i Kiel gjentoges i Rendsborg
efter en større Maalestok den 18de Marts, til hvilken
Dag endel Deputerede fra Slesvigs og Holstens Stæn
derforsamlinger havde berammet et Møde i den nævnte
By.
Efterretningen om hvad der var forefaldet i
Kiel, i Forbindelse med den almindelige Spænding og
Uro i Gemytterne bevirkede nemlig, at en stor Del
Borgere fra Sydslesvigs og Holstens Byer samme Dag
indfandt sig i Rendsborg, saa at der med de Stænderdeputeredes Møde forenedes en stor Folkeforsamling.
I Mødet fremtraadte Jernbanedirecteur Ohlsbausen, hvis
Virksomhed som Separatist og Demagog havde gjort
hans Navn populairt i Hertugdømmerne, med Forslag
om strax at træde op med væbnet Haand imod Danmark,
udnævne en provisorisk Regjering og uopholdeligt sikkre
sig Rendsborg; han erklærede, at man kunde være
sikker paa Sejren, thi det danske Folk var dorskt og
dovent, uden indre Sammenhold og uden Agtelse i Europa;
han tilføjede som Slesvig-Holstenernes Løsen: „Ven-
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skab med Frankrig, Fjendskab mod Danmark, Had mod
Rusland“.
Det var kun med største Besvær, at de Deputerede,
som nærede Haab om ved Underhandlinger eller ved
passiv Modstand endnu at kunne naae det ønskede
Maal, i Forening med andre Deputerede, der endnu
ikke ansaa -Øjeblikket for skikket tål et Udbrud, fik de
Radicale i Forsamlingen fra strax at proclamere SlesvigHolsten. Der besluttedes imidlertid at sende en Deputa
tion tål Kjøbenhavn med følgende Fordringer (man troede
ikke længer at behøve at bede derom) til Kongen:
1. Ufortøvet Indkaldelse af de forenede Stænder og
Forelæggelse af et Forfatningsudkast for Hertug
dømmerne,
2. Fuldstændig Presse- og Associationsfrihed,
3. Foretagelse af de fornødne Skridt, for at Slesvig
kunde blive indlemmet i det tydske Forbund,
4. Uopholdelig Indførelse af en Folkevæbning,
5. Uopholdelig Afskedigelse af Regjeringspræsident
Scheel*).
Til disse Fordringer, som dannede Hovedindholdet
af den mundlige Instruction, man gav Deputationen**),
var der endnu fejet en anden, nemlig at den skulde
insistere paa en uopholdelig Indrømmelse af disse For
dringer og erklære, at Stænderne i modsat Fald ikke
kunde indestaae for Landets Rolighed. -Forsamlingen
vedtog endvidere at sende en anden Deputation til
•) Denne havde ved sin bestemte Optræden navnlig ligeoverfor Pressen i Hertugdømmerne paadraget sig Separati
sternes Had.
••) Deputationen bestod af Regjeringsraad Engel, Godsejer Neergaard, Advocaterne Gütlich og Clausen samt Jernbanedirecteur Ohlshausen.
3
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Frankfurt med et Andragende om Slesvigs Optagelse
i det tydske Forblind og udnævnte endelig en Commis
sion, bestaaende af Reventlow-Preetz, Beseler og Bargum,
med det Hverv atter at sammenkalde Forsamlingen,
naar de skjennede det fornødent. Saalænge Forsam
lingen varede, var Garnisonen consigneret i Barakkerne
og i Tøjhuset; forst da den oploste sig, ophorte Consigneringen, og Soldaterne vendte tilbage til deres Qvarterer, hvor de ved Traktering og Pengegaver saaledes
Wove bearbejdede af Borgerne, at c. 100 Underofficerer
og Menige, navnlig af 2det Artilleri-Regiment, lode sig
forlede til at undertegne en Tillidsadresse til Stænderne.
Stemningen i Byen var under hele Forsamlingen, ved
hvilken det iovrigt ikke kom til Yderligheder, stærkt
bevæget, fra Husene vajede sort-rod-gyldne Flag, og
Gaderne vrimlede af Mennesker.
ocncratcom
Den Udvikling, Begivenhederne saaledes toge,
mantloens Stil bragte Generalcommandoen i Hertugdømmerne, der saa
ting; dens siebte
Forsøg pflA At den længe forudsete og forudsagte Katastrophe nænne
fremkalde gjvn- sig, uden at Regjeringen stillede de af den angivne
gem grl bende
til dens Raadighed eller overhovedet paa
Fcrnnstnll- Midler
ulngar.
dette Tidpunkt sendte den nogensomhelst Forholds
ordre, i en yderst pinlig Stilling. Endnu et Forsag
gjorde den paa at faae sine Anskuelser til at trænge
igjennem ved den tidligere omtalte, under 12te Marts ind
givne Forestilling, hvori Forlæggeisen af5000 Mand danske
Tropper til Rendsborg og Opstillingen af et Corps paa 10000
Mand i Omegnen af Kolding indtrængende anbefaledes.
Denne Forestilling efterfulgtes yderligere af Indberetninger
om Troppernes tvivlsomme Stemning saavel i Rendsborg
som i Kiel Regjeringen gav imidlertid slet intet Svar
herpaa ; den lod sig endnu ikke bevæge tü at opgive sin
afventende Holdning, og forst fra den 20de Marts, allsaa
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rimeligvis forst som en Felge af Begivenhederne i Rends
borg den 18de, begyndte den at træffe Foranstaltninger
til en kraftigere Optræden mod de muligt opstaaende
Uroligheder.
Under 20de Marts fik saaledes Generalcommandoen Fonuut»itninfor Hertugdømmerne Befaling til at forlægge sit Hovedqvarter fra Slesvig til Rendsborg; Ingenieurcorpset erholdt gehen pubeOrdre til at iværksætte Oversvømmelsen om Rendsborg
(en Befaling, der imidlertid atter blev tagen tilbage den
paafølgende Dag) samt til at gjøre Forslag til Forsvars
foranstaltninger ved de forskjellige, faste Punkter i Landet ;
begge Cancellier erholdt samme Dag Ordre til uophol
deligt at lade samtlige Permitterede af Linien, In
fanteriets og Jægernes 5te Aars Mandskab, forsaavidt
dette henhørte til de i Kongeriget stationerede Afdelinger,
samt Districtshestene indkalde; de begyndte Søudrust
ninger bleve paaskyndede, og Søværnepligtige indkaldte.
Den 21de Marts beordredes ufortøvet Anskaffelse af det tål
6 Reserve-Batailloners og 2 Reserve-Jægercorpsers Udrust
ning fornødne Materiel, endvidere Udrustning af de til
1ste Artilleriregiment hørende 8 Linie- og 2 ReserveBatterier samt Afsendelse af en Artilleriofficer til Frank
rig for at kjøbe Geværer. Generalstaben fik Befaling
til at træfle Foranstaltninger til Forplejning af et Corps
paa 5000 Mand i Egnen mellem Ribe og Kolding og
af et lignende paa 10000 Mand i og ved Kjøbenhavn;
sidstnævnte Corps skulde senere forøges med 6 ReserveBatailloner og 4 Batterier*).
*) Den 21de Marte blev der endvidere af He. Majestæt Kongen
sammenkaldt et Krigsraad til den 22de om Formiddagen,
til hvilhen Tid Generalerne Hemer, Steinmann, Qnaade og
Bauditz, Admiral Schifter, Commandeurcapitain Zahrtmann,
Oberstlientenanterne Olsen af Generalstaben og Fibiger af
3’
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Endelig blev der den 21de Marts givet Ordre til
Forberedelse af en Seexpeditåou : Et Corps, bestaaende
af 2 Batailloner og 1 Batteri (Bataillonernes Mandskab
sammendraget af alle de i Kjobenbavn garnisonerende
Batailloner), skulde holdes færdigt til Indskibning paa
Dampskibene Gejser og Skirner for at overføres til
Ekernførde og derfra marchere til Bendsborg; fremdeles
skulde alle Skibe, der agtede sig tål Hertugdømmerne,
standses. —
Toikefonamung
Efterretningerne om Begivenhederne i Kiel og
i xjebeoharn. Rendsborg den 18de maatte nodvendigvis, da de naaede
Kjobenhavn, aabne Ojnene selv paa de mindst Klart
seende og overbevise dem om, at et Udbrud sandsynligvis
var saa nært forestaaende, at man hurtigt maatte gribe
til virksomme og kraftige Midler, hvis Bevægelsen itideskulde dæmpes. Om Aftenen den 20de Marts forsam
lede et stort Antal af Hovedstadens Borgere sig i Casino ;
her vedtog man en Bække Beslutninger i national-liberal
Betning og sluttede sig til følgende, af BorgerrepræsenAdresse 111 tanterne om Eftermiddagen vedtagne Adresse tål Hs.
K®°e“- Majestæt Kongen:

Allernaadigste Konge!
„De Baadgivere, Deres Majestæt bar arvet fra
Deres Forgjænger, ere ikke i Besiddelse af Folkets
Tillid ligesaalidet i det egenlige Danmark, som i Slesvig
og Holsten; de dagligt mere fremtrædende, sergeligeArtilleriet samt Major Schlegel af Ingenieurcorpset samledes;
paa Christiansborg Slot for under Hb. Majestæts Forsæde
at discutere forskjellige Forslog, Forsvårsvæsenet ved
kommende. Krigsraadet blev imidlertid efter i kort Tid
at have været sammen oplost, nden at dets Forhandlinger
havde fort til noget Resultat.
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Fragter af deres Regjeringssystem har maattet under
grave enhver Tro paa, at de nu skulde besidde Indsigt
og Kraft til at frelse Landet.
Afgjørelsens Time nærmer sig med Kjæmpeskridt.
Staten vil opløses, dersom Deres Majestæt ikke uopholdeligen omgiver Deres Throne med Mænd, som ere
Opgavens Storhed voxne, og som kunne tilføre Re
gjeringen en energisk Villie og Nationens Bistand —
Mænd, der kunne redde Danmarks Ære og grundlægge
Bandets Frihed.
Vi anraabe Deres Majestæt om ikke at drive
Nationen til Fortvivlelsens Selvhjælp.“
Den 21de samledes Kommunalbestyrelsen paa
Raadhuset og drog i et højtideligt Tog, hvortil efter
haanden en stor Menneskemasse sluttede sig, til Chri
stiansborg Slotsplads. Kommunalbestyrelsen blev ind
ladt paa Slottet, og dens Formand, Etatsraad Hvidt,
erholdt Tilladelse til at oplæse Adressen.
Kongen
svarede: „Det glæder mig at kunne sige Dem, at jeg Miontertet
allerede har forekommet det, hvorom De her bede mig; »W“11'»««det gamle Ministerium er opløst, Ministrene have idag
tilbageleveret mig deres Fuldmagter. Naar De, mine
Herrer, ville have samme Tillid til Deres Konge, som
jeg har til mit Folk, saa vil jeg være dem en tro
læder til Ære og Frihed.“
Resten af Dagen og Natten mellem d. 21de og Dann«iten «r
52de gjordes der flere Forsøg paa Dannelsen af et nytdct
Ministerium, hvad der imidlertid strandede hovedsagelig
paa Grund af de foreslaaede Medlemmers Uenighed om
det Svar, der burde gives den holstenske Deputation.
Den 22de om Eftermiddagen Kl. 3 blev endelig det
nye Ministerium dannet med Grev A. W. Moltke som
Conseilspræsident og provisorisk Finants- og Marine-
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minister, Kammerherre Bardenfleth som Justitsminister,
Grev Knuth som Udenrigsminister og provisorisk Mi
nister for Hertugdømmerne, Capitain Tscherning som
Krigsminister, Magister Monrad som Kultus- og Under
visningsminister samt Etatsraad Hvidt og Advocat
Lehmann som Ministre uden Portefeuille; faa Dage
efter completeredes Ministeriet med Toldkammerdirecteur
Blulime som Told- og Handelsminister. Ministeriets
forste Opgave var at affatte Svaret til den holstenske
Deputation, der den 22de var ankommen til Kjobenhavn.
svnrct ta a«« Dette Svar, hvori man forsøgte at imødekomme de udiioteieuk> De tøjte .o nsker for Holstens Vedkommende, medens man
puuiion. tøggtømt tilbageviste de statsoplosende Tendentser, der

indeholdtes i Fordringerne om Slesvigs Adskillelse fra
Danmark, findes i Bilag Nr. 3. Det meddeltes Depu
tationen skriftligt d. 24de Marts, efter at denne d. 23de
havde havt Audients hos Hs. Majestæt Kongen.
Projcctcret
I et Statsraad den 22de blev den af det fratraadte
Divereion m».i Jünisterium fattede Plan om en Diversion over Ekernforde mod Rendsborg bragt paa Bane, dog kun for
definitivt at blive opgivet, idet man dels nærede Frygt
for at bringe de i Kjobenhavn garnisonerende Afdelingers
Kadre i (Jorden og dels fandt det uklogt at afsende
Tropper samtidigt med, at man gav et imødekommende
Svar og tilstod Holstenerne Alt, hvad der var foreneligt
med Statens Bestaaen. — Rygtet om de sidste Dages
Begivenheder i Kjobenhavn maatte selvfølgelig, naar
de naaede Hertugdømmerne, frembringe stor Bevægelse
der. For om muligt at forebygge et Udbrud blev der med
Dampskibet „Kopenhagen“ d. 23de Marts til Kiel afsendt
2 aabne Breve af beroligende Indhold, det ene undertegnet
af en af Ministrene, det andet af Medlemmerne af den
holstenske Deputationen. Da Dampskibet ankom der
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d. 24de om Morgenen, var imidlertid Oproret alt i
fuld Gang.
Allerede d. 21de Marts, da Deputationen afgik Be».gei»en«
med Postdampskibet fra Kiel tål Kjøbenhavn, blev nogle UdT,kl,nr 1
indkaldte Matrosers Afrejse med dette Dampskib for- dommerae.
hindret; samme Dag forhindrede Borgerne i Rendsborg
Afleveringen afFinantshovedkassen, hvori en Beholdning
af l*/2 Mill. Rd. I Kiel var Militairets Situation allerede
d. 22de Marts meget kritisk. Borgerne, der trods Poli
tiets Forbud afholdt en Forsamling, hvori de raadsloge
om Folkevæbning, Sikkerhedsvagter etc. etc., forhindrede
her den befalede Afsendelse af Jægercorpsets Munderingsog Vaabendepot til Rendsborg, og den militaire Be
sætnings Stilling blev saavel paa Grund af dens ringe
Styrke som ogsaa paa Grund af dens fleste Elementers
Upaalidelighed, saa .uheldig, at den commanderende
General paa den slesvig-holstenske Regjerings For
langende og for at undgaae et Sammenstød beordrede
Oberst Høegh tål under visse Eventualiteter at rømme
Byen og gaae i Cantonnement i Landdistrictet der i
Nærheden.
Ogsaa i Byen Slesvig blev der saavel den 21de
som den 23de Marts boldt Borgerforsamlinger, hvor
Tonen var særdeles krigersk. Man discuterede Oprettel
sen af mobile Colonner, og Borgerne forpligtede sig tål
Tjeneste som Soldater i den slesvig-holstenske Sags
Interesse.
Fra militair Side blev der fra d. 16de
Marts saavel i Slesvig som i Rendsborg holdt Piketter
af de respective Garnisoner rede tål paa Reqvisition
af Politiet at medvirke tål Ordenens Opretholdelse, uden
at de dog kom til Anvendelse. — Ifolge den tidligere
omtalte, Generalcommandoen givne Ordre forlagdes dens
Hovedqvarter d. 23de om Morgenen fra Slesvig tål
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Rendsborg. Samme Dag udbredte det Rygte sig i
førstnævnte By, at det der garnisonerende 4de Jægercorps snart skulde afgaae til Rendsborg, og at Corpsets
Vaabendepot strax skulde fores sammesteds hen. Der
opstod herover stor Bevægelse i den paa samme Dag i
Byen afholdte Borgerforsamling, der ved en Deputation
afhodte Commandanten en Erklæring om ikke at ville
afsende Vaabnene og Lofte om at ville forebringe
Generalcommandoen Borgernes Q nsker om at erholde
Vaaben udlevercde, et Andragende, som sidstnævnte
Autoritet imidlertid afslog.
Om Formiddagen d. 23de var Herredsfoged Ja
cobsen ankommen fra Kjobenbavn til Byen Slesvig med
Beretning om Begivenhederne i Kjobenbavn d. 20de og
Den i Slesvig værende Advocat Beseler ilede
Bevægelsens 21de.
Ledere MinlCi
endnu samme Dag tål Kiel, hvorhen Prindsen af Noer
1 Kiel,
og Grev Reventlow-Preetz i Hast bleve anmodede om
at begive sig*). Modet fandt Sted hos Advocat Bargum,
og efter nogen Discussion bleve Deltagerne enige om at
sammentræde i en provisorisk Regjering. Et Forslag i
saa Henseende bragtes af Beseler til den paa Raadhuset
forsamlede Borgerforening; Forsamlingen gik ind paa
Forslaget, dog paa den Betingelse, at Bargum om
byttedes med Kjobmand Schmidt, en Betingelse, som
Bargum selv anbefalede til Vedtagelse. Den selv
dannede, provisoriske Regjering vedtog nu et Program

*) Prindsen af Noer medtog paa Rejsen for paakommende
Tilfældes Skyld sin Genoralsuuiform.
Prindsens under
forskjellige Paaskud gjentagne Vægring ved at aflægge Krigsmandens sædvanlige Ed til Kongen r lader formode, at han
dog neppe bar tænkt sig at anvende Uniformen i Kongens
Tjeneste.
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i Skikkelse af en Proclamation (see Bilag Nr. 4), der
forebragtes Forsamlingen paa Raadhuset. Den mødte
imidlertid her en stærk Modstand og blev først vedtagen
efter en voldsom Debat, idet Forsamlingen, der fandt
Proclamationen altfor mat og intetsigende, omsider lod
sig berolige ved den i Proclamationen forekommende
Passus: „Wir werden uns mit aller Kraft den Einheits- Proci>n>erin(
und Freiheitsbestrebungen Deutschlands anschliessen“
i hvilken den troede at see en Garanti for, at man
huj.
vilde slutte sig til Revolutionen i Tydskland. Ved
Midnat ringedes med Byens Kirkeklokker, og henad
Morgenstunden proclamerede Beseler fra Raadhuset den
provisoriske Regjering.
Tærningerne vare kastede, — og som i alle slige, be
vægede Perioder afløste nu den ene Begivenhed hurtigt
den anden. Oprørsfanen blev plantet paa Rendsborgs
Volde og førtes derfra mod N. op i det Land, der først
efter en 3 Aars Krig skulde falde tilbage til dets legi
time Hersker.

Forinden der imidlertid gaaes over til den fortsatte
Fremstilling af Begivenhederne, turde det formentligt
være rigtigt at kaste et Blik paa den Krigsmagt, hvis
Færd vi skulle følge, paa dens Organisation og Styrke
og paa dens Tilstand i det •Øjeblik, Begivenhederne
kaldte den til Kamp.
Den danske Hærs Organisation ved Oprørets Ud- HoredimkkeO«
brud var fremgaaet af Planen af 28de April 1842, som 1 HBtens Orfastsatte, at Hæren, der rekruteredes udelukkende af s“u*atlon'
den upriviligerede Landbostand, for Fremtiden skulde
bestaae af en „staaende Hær“ (Linien og Krigsreserven)
og „Hærens Forstærkning“ (en Fastmandsklasse og en
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Reserveklasse). Tjenestetiden i Linien og Krigsreserven
var fastsat til 4 Aar i liver, i Forstærkningens Fast
mandsklasse til 8 Aar; i Forstærkningens Reserveklasse
skulde den Værnepligtige blive staaende til sit fyldte
45de Aar. Undtagelser fra disse almindelige Regler
fandt Sted ved Artilleriet, hvor Tjenestetiden var fordelt
med 6 Aar i Linien og 2 Aar i Krigsreserven, ligesom
ogsaa ved begge Garderne, hvis Mandskab paa Grund
af den længere Tid, det holdtes til stadig, fast Tjeneste,
efter at have tjent de 8 Aar i Linien og Krigsreserven
var frit for al videre, militait Forpligtelse. Udskriv
ningen til Krigstjeneste skete paa aarligo Sessioner i
forskjellige Udskrivningsdistricter. Linie-Bataillonerne
erholdt i Almindelighed deres Mandskab fra eet Udskrivningsdistrict, Jægercorpserne, Gardehusar-Divisionen
og Dragon-Regimenterne derimod fra flere Districter;
den i Kjobenhavn stationerede Del af Artilleriet og
Ingenieurcompagniet sammesteds erholdt sin Rekrut
tilgang fra hele Kongeriget, de i Rendsborg stationerede
Dele af disse Vaaben fra Hertugdømmerne Slesvig,
Holsten og Lauenborg. Udskrivningen til LivgardeEscadronen og Garden til Fods 3kete endelig over hele
Monarchiet. Den faste Tjenestetid for det i Exercerskolerne uddannede Mandskab var for Linie-Bataillonerne
og Jægercorpserne l‘.'a Aar, for Livgarden til Fods 2‘ s
Aar, for Cavaleriet 15 -18 Maaneder med Undtagelse
af Garden, der havde en fast Tjenestetid af 4 Aar.
Ved Artilleriet var den faste Tjenestetid for Trainconstabler 13 og for C'onstabler og Pontonnerer 23 Maa
neder ; Ingenieurtropperne holdtes 2 Aar til fast Tjeneste.
Med Hensyn til Kadrene bestemte Planen, at disse
i Fredstid skulde være fuldstændigt tilstede for Linie-
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atyrken. Officererne udgik for Infanteriets og Cavaleriets
Vedkommende fra det Kgl. Landcadetacademi . for de
specielle Vaabens fra den Kgl. militaire Hejskole;
Underofficererne erholdtes ved Infanteriet og Cavaleriet
ved Hvervning, ved de specielle Vaaben hovedsagelig fra
den ved Artilleriet oprettede Underofficers-Elevskole.
Reservens Afdelinger paatænktes forsynede med Officerer
dels fra Linie-Afdelingerne, dels igjennem den ved
Planen paatænkte Reserveofficersklasse, og med Under
officerer ligeledes dels fra Linie - Afdelingerne, dels
gjennem en Forfremmelse til disse Poster af Reservens
Undercorporaler*). For Forstærkningens Kadre drog
Planen ingen Omsorg. — Denne Organisationsplan var
imidlertid ved Oprorets Udbrud endnu ikke fuldstændigt
traadt i Kraft; ikkun 5 Aar vare forlobne siden dens
Stadfæstelse, det 6te, 7de og 8de Aars Mandskab var
altsaa ikke blevet behandlet efter den, og endel af
de for Krigsreserven paaregnede Underbefalingsmænd
saaledes ikke tilstede. Den i Planen udviklede Tanke
om Reservens delvise Forsyning med Krigsreserveoffi
cerer maatte desuden efter de Erfaringer, man i de
forløbne 5 Aar havde gjort, ansees som forfejlet, idet
man paa de i Planen opstillede Betingelser i den nævnte
Tid kun bavde erholdt en Tilgang af ialt 12 Reserve
officerer, nemlig 4 af Cavaleriet og 8 af Infanteriet.

*) Ifølge Hærplanen blev der blandt de flinkeste Menige
af den aarlige Tilgang udtaget et bestemt Antal, der ud
nævntes til Undercorporaler og mod at erholde en forhøjet
Lønning bleve holdte lengere Tid til fast Tjeneste for
yderligere at uddannes.
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766 1538 491 20876 162 24 352

a

43
24282

13
19
42

3
12
41

.

3
•

Ï ( IStab, 2 Regimenter med ialt
12 Feltbatterier og 1 Pontonnercompagni samt 1 Tojetat).

► Cavaleriet..........................
g (3 Brigadestabe, 1 Escadron
Garde til Hest, GardehusarDivisionen (2 Éscadroner) og
,S
6 Dragon - Regimenter à 4
*g
Éscadroner).

Infanteriet........................
g (4 Brigadestabe, 1 Bataillon
g
Garde, 17 Linie-Batailloncr
uLj
og 5 Jægercorpser alle paa
w
4 Compagnier).

Fæstninger, Undervis
ningsanstalter m. m.
Summa...

73

Hertil komme end*
nu de elvlUmlllialre
Embedsmand, anBalte
i
Harens
Overbestyrelse og
ved do til denno
horende Iootilotlo.
ner, og oom ikke
kunne
henregnes
under de i Tabellen
anfortc Kategorier.
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Til Hærens Raadighed stod endvidere foruden de
ovenfor berørte 12 efter Planen uddannede Reserve
officerer endel Officerer paa Vartpenge, der, naar det
gjordes fornødent, vare pligtige til at tjene i Krigs
reserven og Forstærkningen, saalænge de vare tjenst
dygtige, nemlig:
af Artilleriet 4 Stabsofficerer,
„ Cavaleriet 9
—
10 Ritmestere og 5 Lieuten.
„ Infanteriet 38 —
30 Capitainer og 9
—
ialt 105 Officerer, hvoraf dog de allerfleste ukrigsdygtige.
— Endelig havdes paa den Kgl. militaire Højskole og det
Kgl. Landcadetacademi, foruden nogle ved Førstnævnte
som Elever og ved Sidstnævnte som Repetenter ansatte
Lieutenanter, i disse Anstalters ældste Afdelinger endel
Elever, hvis Uddannelse næsten var endt, og som kunde
forventes efter en kortere, praktisk Tjeneste at ville
afgive brugbare Befalingsmænd.
Med Hensyn til en Forøgelse af Hæren udover
Liniestyrken var man, som alt berørt, ved Planen af
1842 henvist til Krigsreserven og Forstærkningen.
Fremgangsmaaden under denne Eventualitet foreskrev
Planen saaledes, at der ved Artilleriet i Reserve- og
Forstærkningsmandskabet skulde søges de fornødne Kræf
ter til Besættelsen af 6 Reserve-Feltbatterier, ved Ca
valeriet til Dannelsen af indtil 24 Reserve-Escadroner
og ved Infanteriet tål at forøge Styrken med indtil
12 Reserve-Batailloner og 20 Forstærknings-Batailloner,
uden at der dog fastsattes Dogen bestemt Maade, hvoipaa
denne Udvikling skulde skee. En senere Drøftelse af
dette Spørgsmaal førte til en nærmere Fastsættelse af
de Regler, som skulde følges ved Oprettelsen af Cavaleriets og Infanteriets Reserveafdelinger. Ved Kgl.
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Resolution af 10de Juni 1847 (Circulaire af 31te De
cember s. A.) bestemtes nemlig, at Gardehusar-Divi
sionen og hvert af de 6 Dragon-Regimenter af det
overskydende Reservemandskab skulde danne en 5te
Escadron, at der af Reservemandskabet ved Livgarden
til Fods skulde dannes et 5te Compagni, af det ved
de 17 Linie-Batailloner O Reserve-Batailloner, hvoraf
8 paa 4 og 1 paa 2 Compagnie!*, og af det ved de 5
Jægercorpser 3 Reserve-Jægercorpser, hvoraf 2 paa 4 og 1
paa 2 Compagnier.
Reserveafdelingerne saavel ved
Cavaleriet som ved Infanteriet, der skulde organiseres i
Lighed med Linieafdelingerne kun med et noget svagere
Bcfalingspersonale, skulde erholde dette afgivet efter
bestemte Regler af den eller de «Stamafdelinger, hvoraf
de vare fremgaaede.

HateruKut

Hvad Materiellet angaaer, da havdes der ved Hæren
af Heste 3 Klasser, nemlig: Officerernes „egne Heste“,
„Stamheste“ og „Districtsheste“. Antallet af Heste i
hver af disse Klasser belob sig paa Fredsfod efter
Planen til henholdsvis 462 , 2840 og 2304, af hvilke
sidste det egentlige Kongerige udredede 1728, og Her
tugdømmerne 1576. Districtshestene vare fordelte med
288 til hvert af de 2 Artilleri- og 6 Dragon-Regimenter.
For Trainets eventuelle Forsyning med Heste vare ingen
Regler givne i Planen.

Bisrebning.

Bevæbnings-, Beklædnings- og andre UdrustningsScnstande vare fordelte ti) Afdelingerne. Ved Liv
garden til Fods og Linie-Bataillonerne var Bevæbningen
et glatlebet Bajonnetgevær ; 2 Underofficerer og 16 Mand
pr. Compagni vare bevæbnede med Rifler. Jægercorpsernes Bevæbning var en riflet Musket, dog vare 2 Un-
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derofficerer og 24 Mand pr. Compagni bevæbnede med
Rifler. Jægercorpsernes Mandskab samt de Riffelbevæbnede i Linie - Bataillonerne vare endvidere forsynede
med en Hirschfænger, hvorimod de øvrige Linieinfante
rister vare bevæbnede med en kort Sabel. Af Cavaleriet var Garden til Hest bevæbnet med en Pallask, 2
Pistoler samt Kyrads, de øvrige Afdelinger med en
Sabel, 1 Karabin og 1 Pistol; Underofficererne følte
ingen Karabin, men derimod 2 Pistoler. Ved Artilleriet
vare de Beredne bevæbnede med en Sabel og 2 Pistoler,
de Uberedne med en kort Sabel. Ingenieurtroppernes Be
væbning var et afkortet Bajonnetgevær og en Faskinkniv.
Ved Oprørets Udbrud manglede der af Beklædningsgjenstande til Liniestyrken endel Feltkapper; af
Udrustningsgjenstande manglede Kogekjedler, Pionerog Ambulanceredskaber, af hvilke Sager kun de Af
delinger, som hørte til det holstenske Forbundscontingent, havde nogle i Behold. For Reservens og For
stærkningens Vedkommende vare samtlige Beklædningsog Udrustningsgjenstande aldeles ikke eller kun meget
mangelfuldt tilstede. De i den tidligere berørte Kgl.
Resolution af 10de Juni 1847 omtalte Udrustnings
depoter vare nemlig endnu ikke oprettede; imidlertid
havde man ved Varedepotet i Kjobenhavn og det mili
taire Klædeoplag sammesteds endel Materiale, saasom
Klæde, Læder, etc. i Behold. Til Bevæbning af disse
Afdelinger havdes følgende Antal Haandvaaben, som
vare brugelige:
af glatløbede Infanterigeværer........... 18930 Stk.
„ riflede Musketter.............................
1719 —
„ Underofficersrifler...........................
105 —
„ glatløbede Karabiner .....................
242 —
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af Infanterisabler................................... 9890 Stk.
„ Artilleri- og Cavalerisabler........ c. 4500 —
hvilke Vaaben i Forbindelse med et stort Antal gamle
Landser vare fordelte i Arsenalerne i Kjobenhavn,
Kronborg, Nyborg, Fredericia og Ilanders samt paa
Hellebæk Geværfabrik. I Arsenalet i Rendsborg fandtes
desuden c. 3000 brugelige Skydevaaben og endel repa
rable Geværer og Sabler.
Feltartilleriet.

For Feltartilleriets Vedkommende var
tilstede i folgende Udstrækning;

Materiel

24-Pds. Granatkanoner,
12-Pds. Kuglekanoner,
Reservelavet og
Ammunitionsvogne,
12-Pds. Granatkanoner,
6-Pds. Kuglekanoner,
Reservelavet og
Ammunitionsvogne.
f 2 10-Pds. Haubitzer,
6 6-Pds. Metalkanoner,
3 ældre 6-Pds. Batterier à
' 1 Reservelavet og
12 Ammunitionsvogne.
I- s2 10-Pds. Haubitzer,
i 3-Pds. Metalkanoner,
2 3-Pds. kjerende Batterier à / „
12 Reservelavetter og
12 Ammunitionsvogne.
Heraf fandtes i Rendsborg 1 nyt 12-Pds., 1 ældre
6-Pds. og 2 nye 6-Pds. Batterier, i Nyborg 1 3-Pds.
kjørende Batteri, i Fredericia 1 nyt 6-Pds. Batteri, og
Resten i Kjobenhavn. Endelig havdes paa Bornholm
et ældre 6-Pds. og 3 3-Pds. Feltbatterier med ialt 26
Piecer.

f 2
6
3 nye 12-Pds. Batterier à
1
16
r 2
I 6
9 nye C-Pds. Batterier à..
lu1
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Skjøndt Artilleriet besad endel Reqvisitvogne og
endel Feltreqvisitter, vare dog kun et nyt 6-Pds. Batteri
i Rendsborg, et ældre 6-Pds. og et 3-Pds. Batteri i
Kjøbenhavn samt et 3-Pds. Batteri i Nyborg færdige
til Udrykning med fuldstændigt Train.

Den til Forbundscontingentet henhørende, under Dro-EqviP«t«.
Artilleriet sorterende Pontonbro-Eqvipage var stationeret
i Rendsborg.

Angaaende Afdelingernes Forsyning med fast Train Tminrntnet.
indeholdt Hærplanen ingen Bestemmelser. Paa endel
ældre Brød- og Patronvogne samt enkelte nye Infanteri
ammunitionsvogne og Patronkarrer nær forefandtes der
derfor ved Krigens Udbrud intet andet Train end det
til Forbundscontingentets Afdelinger henhørende, hvilket
imidlertid, da det blev opbevaret i Rendsborg Arsenal,
strax gik tabt.
Til Bestykning af Fæstninger, Kystbatterier etc. Fmstniogshavdes i Kjøbenhavn 1142 Stk. Skyts — deraf 25 “tUlerlMorterer, 66 Granatkanoner og 225 Kuglekanoner i
brugbare Affutager med Tilbehør —, paa Kronborg 129
Stk. med Affutager etc. og i Rendsborg 276 Stk., hvoraf
en stor Del med Tilbehør ; desuden fandtes i sidstnævnte
Fæstning Forbundscontingentets aldeles nye og complet
udrustede Belejringstrain.
Beholdningerne af Projectiler til det svære Skyts Ammunition,
vare meget betydelige, hvorimod der ikke havdes megen
Ammunition færdig; af Kanonkrudt til Krigsbrug var
Beholdningen c. 9480 Centner, af Musketkrudt c. 4450
Centner.

4
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Den danske Flaades Personel var ved Oprorets
Udbrud nonneret som folger:
Læger.

Menige.

Anmærkninger.

p ►

I

Under-

officerer.

Officerer.

|

FlMden

Officerscorpset .... j
Artillericorpset ... I
Matroscorpset ....
Haandværkercorpset 1
Drengecorpsct ....
Søværnepligtige...
Læger......................iil
Sumina..

124

•
*
tt

!

«

1

68

250

■

68

250

• J

225j

* li

7

N

124

M

tt

«

tt

"

■ 'J1

tt

143

c. 20000)

M

'

c. 20725,

1241 i

Hertil komme
1 J endnu dc Embeds,
ölö mend, som raro
3181 1 anutte i Marinens
1 0 verlxaty reise og
1412 1 de derunder ho.
232 i TCude Institutioner,

cg som Ikke kunuo
1 henregnes under <lc
9' 1 Tabellen nufurto
Kategorier.

« 1 c. 20000

91,

9)c. 22413!

Værnepligten for det til Orlogstjenesten bestemte
Mandskab var i Hovedsagen fastsat ved Forordning af
8de Januar 1802. Udskrivningen skete i Solimit-Districter, i hvilke det Mandskab, der ernærede sig ved
Sofart, Fiskeri, etc., samt dets Sonner fra det 16de til
det 50de Aars Alder stod til Disposition for Orlogs
tjenesten, dog med endel Undtagelser, der forkortede
dotte Tidsrum, navnlig naar Vedkommende i Mellem
tiden opgav at ernære sig ved Søfarten, etc. Mand
skabet inddeltes i 4 Klasser: Helbefarne, Halvbefarne,
Sovante og Usøvante, og ved enhver Udskrivning for
deltes det Antal, der behøvedes af hver af disse Klasser,
paa de forskjellige Sølimit-Districter. Efter Opnaaelsen
af 50de Aars Alderen overfortes de Soværnepligtige i
Extra-Buller og kunde da ikke, undtagen under over
hængende, farefulde Omstændigheder, indkaldes til Orlogstjeneste. Marinens Officerscorps erholdt sin Tilgang
fra det Kgl. Socadetacademi. Underofficererne valgtes
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Sejlskibe.

-

Boflotille.

<

Antal

Kanoner.

Skibe.

Antal Skibe.

blandt de Menige af „Holmens faste Stok“ (Artillericorpset,
Matroscorpset og Haandværkercorpset), der atter rekruteredes af Drengecorpset. — Mandskabets Bevæbning
gik ind under det Skibs Udrustning, hvortil det var
udcommanderet, og bestod efter Omstændighederne i
Pistol og Huggert eller Gevær.
Flaaden bestod af:

5 420
Linieskibe à 84 Kanoner
,
1 66
do.
do.
à 66
2 96
do.
Fregatter à 48
do.
4' 184
do.
à 46
do.
à 40
do.
2 80
1 26
do.
Corvetter à 26
do.
do.
à 20
3 60
do.
f
2! 32
Brigger à 16
do.
2 ! 24
do. à 12
1
8
do.
Skonnerter à 8
2 12
do.
do.
à 6
1
6
Kuttere à 6 Falkonetter
4
1
do.
à 4
do.
2
1;
do.
do.
à 2
Bombekanon - Chalouper
à 2 Kan.
23 46
17 17
do. do. Joller à. 1 do.
Ålmdlg. do. Chalouper à
41 82
2 Kan.
4
4
do. do. Joller à 1 do.
1
6
Hekla..............
1
Gejser...............
1
Ægir................
3
11 »
Sknuer............
1 1 ■»
Kiel..................
1 u
Hebe................
119'1184
Summa...

i 6

Dampskibe.

4*

1

tn
w

200
160
80
120
40
30
630
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En stor Del af Skibene med Tilbehør vare nye, de
vare alle stationerede i Orlogshavnen i Kjøbenhavn med.
Undtagelse af Dampskibet Kiel og Skonnerten Elbenr
der begge vare oplagte ved Altona.
Hæren var ved Oprørets Udbind fordelt paa følgende
Maade:
A.

Generalcommandoen paa Sjælland.
Standqvarter.

Generalcomm andos taben.................. Kjobenhavn.
1 steInfanteri-Brig.:Brigadestaben....
do.
do.
Livgarden til Fods
1 ste Linie-Bataillon
do.
do.
2den
do.
do.
3die
do.
do.
4de
do.
do.
5te
do.
2det Jægercorps.. Helsingør.
Under Brigaden horte endvidere :
Kongens Livjægercorps i....................... Kjøbenhavn.
2denInfanteri-Brig.:Brigadestaben.... Kjøbenliavn.
6te Linie-Bataillon
do.
7de
do.
do.
8de
do.
do.
do.
9de
do.
10de
do.
do.
1ste Jægercorps..
do.
1ste Cavaleri-Brig.: Brigadestaben.... Kjøbenhavn.
Livgarden : (Livgarde - Escadronen
og Husar - Divi
sionen) .................
do.

53
Standqvarter.

4de Dragon-Reg.:
Staben og 2 Escad. Nestved.
1 do. Slagelse.
1 do. Vordingborg.
Iste Artilleri-Regiment................................ Kjobenhavn.
En Afdeling af Tøjetaten...............................
do.
1ste Ingenieur-Compagni...............................
do.
Til Kronborg, Frederiksværk og Korsør var der
"henlagt mindre Detachements af Artilleri, sidstnævnte
Sted tillige af Infanteri.
B. Generalcominaudoeu i Nørrejylland og Fyen.
Standqvarter.
Generalcomandostaben...................... Odense.
3dieInfanteri-Brig.:Brigadestaben. •.. Fredericia.
Ilte Linie-Bataillon Aalborg.
12te
do.
Fredericia.
13de
do.
do.
3die Jægercorps .. Nyborg.
2den Cavaleri-Brig.:Brigadestaben.... Odense.
3die Dragon-Reg.. Aarhus.
5te
do.
Rändern.
6te
do.
Odense.
Til Fredericia, Nyborg, Fladstrand, Hals samt
Randers Arsenal var der henlagt Artilleri-Detachements,
til Fladstrand tillige et Infanteri-Detachement. Et
Infanteri-Commando paa c. 70 Mand var endelig fra
Fredericia henlagt til Viborg til Bevogtning af Tugt
huset sammesteds.
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C. Generalcommandoen i Hertugdømmerne.
Standkvarter.
Generalcommandostaben .................... Slesvig.
4deInfanteri-Brig.: Brigadestaben .... Rendsborg.
14deLinie-Bataillon
do.
15de
do.
do.
16de
do.
do.
17de
do.
Glückstadt.
4de Jægercorps... Slesvig.
5te
do.
Kiel.
3die Cavaleri-Brig.: Brigadestaben.... Slesvig.
1ste Dragen-Reg.. do.
2den Dragon-Reg. :
Staben og 2 Escad. Itzeboe.
1 do. Kiel.
1 do. Pløn.
2det Artilleri-Regiment................................ Rendsborg.
En Afdeling af Tojetaten...............................
do.
2det Ingenieur-Coinpagni..............................
do.
Detachements af Infanteri vare benlagte til Flens
borg og Ratzeborg, af Cavaleri til Vandsbek og Reinbek,
af Infanteri og Cavaleri til Altona og endelig af Infanteri
og Artilleri til Frederiksort.
ReserveMed Hensyn til Reserve-Bataillonernes Dannelse
DMoiiioBemo.
jjjjne-Bataillonemes 6te, 7de og 8de Aars Mandskab
var der i den tidligere berorte Kgl. Resolution af 10de
Juni 1847 givet folgende Bestemmelser:
1ste og 2den Linie-Batl. skulde formere 1ste Reserve-Batl.
3die og 4de
—
—
— 2den
—
5te og 6te
—
—
— 3die
—
7de og 8de
—
—
— 4de
—
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9de og 10de Linie-Bati. skulde formere 5te Reserve-Ball.
Ilte og 12te
—
— 6te
13de og 14de
—
—
— 7de
15de og 16de
—
—
— 8de
17de
—
- 9de
(2 Compagnier).
1ste og 2det Jægercorps skuldeformere IsteReserve-Jægerc.
4de og 5te
—
—
— 2det
—
3die
—
—
— 3die
—
(2 Compagnier)
Af disse Reserveafdelinger anvistes
1ste Reserve-Batl.,
Samlingssted og
2den
—
og
Udrustningsdepot i Kjøbenhavn.
1ste Reserve-Jægercorps
3die Reserve-Batl. og
—
—
Nyborg.
3die Reserve-Jægercorps
4de Reserve-Batl. og
—
—
Fredericia.
6te
—
Aalborg.
5te
—
7de Reserve-Batl. og
Rendsborg.
8de
Glückstadt.
9de
2den Reserve-Jægercorps
—
—
Kiel.
Oprettelsen af de her nævnte Udrustningsdepoter og
disses Forsyning med det ved samme Kgl. Resolution der
til henlagte Personel og Materiel var, som ovenfor alt be
mærket, paa dette Tidspunkt endnu ikke bragt i Udførelse,
Med Hensyn til Organisationen af Forstærkningen
blev der før 1848 ingen Foranstaltninger truffet. Ved
Kgl. Resolution af 14de Marts 1848 beordredes vel
nedsat en Commission for at udarbejde og indsende et
fuldstændigt Forslag til en Organisation af Forstærk
ningens Fastmandsklasse; Commissionens Betænkning,
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der indsendtes under 22de Marts, og som var holdt i
meget svævende Udtryk, blev imidlertid paa Grund af
de indtrufne Begivenheder henlagt.

Oprorou ndere
Vi vende nu tilbage til Oprevets videre Udvikling,
udvikuog. Qarnjsonen £ Kiel Og jgær
jægercorps var allerede
i længere Tid ivrigt blevet bearbejdet af Oprørspartiet,
der navnlig, og tildels med Held, havde søgt at vinde
endel af Corpsets Officerer. Endnu den 23de om Efter
middagen mente dog Corpschefen, Oberst Høegh, der
havde samlet sine Compagnicommandeurer i sit Qvarter,
at have Corpset i sin Haand og udgav Ordre angaaende Forberedelser til Afmarche den paafølgende
Morgen til et Landcantonnement i Overensstemmelse
med den ham af Generalcommandoen i saa Henseende
givne Bemyndigelse. Ved den i Løbet af Aftenen og Nat
ten stadigt stigende Bevægelse i Byen, der navnlig
yttrede sig i heftige Forlangender om Udlevering af
Vaaben til Borgerskabet, om dettes Deltagelse med
Soldaterne i Vagtholdet og fremfor Alt om Militairets
Förbliven i Staden, lod Obersten sig efterhaanden be
væge til at indrømme alle de fremsatte Fordringer, til
at contramandere Bortmarchen og endelig til, da den
provisoriske Regjering var proclameret, at nedlægge sin
Commando og overgive den til Major Sachau. Sidst
nævnte beordrede til den 24de El. 5* 2 om Morgenen en
Frofoi.i >f Samling af Garnisonen (5te Jægercorps og 1 Escadron
oarauonen i af 2det Dragon-Regiment). For denne fremtraadte
'
Prindsen af Noer, ifert den medbragte, danske Gene
ralsuniform, fremstillede sig som General, udnævnt af
den provisoriske Regjering, og opfordrede Garnisonen
til at anerkjende samme. Da Prindsen, der, som det
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vil erindres, tidligere havde været commanderende
General i Hertugdenimerne, paastod at handle i Hs.
Majestæt Kongens Navn, at der var udbrudt Opror i
Kjøbenhavn, og at Kongen var ufri, faldt det ham
ikke vanskeligt at faae Garnisonen, som vel endog til
dels troede Prindsens Paastande, til at anerkjende .
den provisoriske Regjering og dermed tillige ham for
deres rette Foresatte. Prindsen udnævnte Major Sachau
tål Commandant i Kiel og Capitain Michelsen, en af
Oprørspartiets tidligste og mest energiske Tilhængere,
til Commandeur for 5te Jægercorps*).
Kort efter, henad Kl. 7 om Morgenen, afgik Prind- Toget ui
sen og Beseler med 5te Jægercorps og c. 50 Mand I’en<1’bors
Kieler Borgere med et Extratog til Neumünster, hvor
Advocat Koch fra Segeberg med en Bande af c. 60
Knippelbevæbnede sluttede sig til Toget, og derfra videre
tål Rendsborg. Henved 200 bevæbnede Studenter og Tur
nere, der om Natten ikke havde erholdt nogen Ammunition,
bleve ladte tilbage ved Togets Afgang, men fulgte senere
efter og ankom til Rendsborg samme Dag henimod
Middag. Dragondetachementet afgik først d. 25de tål
Rendsborg.
Som allerede tidligere berørt, havde Generalcom
mandoen for Hertugdømmerne d. 23de Malts forlagt
sit Hovedqvarter fra Slesvig til Rendsborg. Samme
Dags Aften sammenkaldte den commanderende General Krig»r»»d«t d.
et Krigsraad, der overværedes af Commandeurerne for
*) De danskfødte Officerer, der selvfølgelig ikke vilde aner
kjende den provisoriske Regjering, forlangte og erholdt
deres Demission, dog med Tilhold om ikke ilden bemeldte
Regjerings Tilladelse at forlade Kiel, et Tilhold, som alt
Dagen efter blev ophævet.
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de forskjellige Afdelinger i Fæstningen. Efter at Gene
ralen havde givet en Oversigt over Situationen og ud
talt sin Bekymring med Hensyn til hvad der vilde skee,
naar Deputationen, hvad han var overbevist om, vendte
tilbage med et Afslag paa de opstillede Fordringer,
bragtes det paa Bane, ihvorvidt man burde erklære
Fæstningen i Belejringstilstand, concentrere Garnisonen
i Neuwerk samt afbryde Jernbaneskinnerne i nogen
Afstand fra Fæstningen. De omhandlede Forslag mødte
imidlertid Modstand fra flere Sider, man kom ikke til
noget Resultat, og Generalcommandoens Uklarhed og
Famlen med Hensyn til de Foranstaltninger, der under
de nærværende, kritiske Forhold vare at træffe, fik et
yderligere Udtryk i den Eftergivenhed, den commanderende General riste ligeover for en Petition fra
Borgerskabet, ved hvilken dette samme Dags Aften tiltrodsede sig Generalens Tilladelse til Udleveringen af
udievorintr ar 400 Geværer fra Arsenalet. Politimesterens (Bergers)
Optræden ved denne Lejlighed, og hans Udtalelser om,
nendaborg at Conflicter vare uundgaaelige, hvis Borgernes Oiiske
ikke opfyldtes, bidrog væsenligt til at fremkalde denne
uheldige Eftergivenhed. Borgervæbningen, navnlig det
borgerlige Ariållericorps, der var blevet oplost i 1845
paa Grund af stedfundne Uordner, organiserede sig i
Lobet af Natten under Commando af dets tidligere
Chef og Størstedelen af de Officerer, som ved Op
løsningen tjente i Corpset. Om Morgenen d. 24de for
samlede og bevæbnede det sig i al Stilhed.
Headaborp
Efterretningen om de Begivenheder, der d. 23de
overrumjung. ]javje fun<jet sted i Kiel, naaede ikke til de militaire
Myndigheder i Rendsborg; derimod erholdt øndel Ind
viede, baade Civile og Militaire, Natten mellem d. 23de
og 24de Meddelelse saavel herom, som ogsaa om det
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paatænkte Tog til Rendsborg, der d. 23de om Efter
middagen lydeligen discuteredes paa Kiels Gader. Da
det gjaldt om at holde Planen skjult for den Commanderende i Fæstningen, lode de i Oproret Indviede Til
gangene til denne bevogte ved bevæbnede Folk. Frem
deles beredte man sig, for det Tilfælde at Autori
teterne betimeligt Bkulde blive advarede og lade Fæst
ningsportene lukke, og for i det Hele at gjere Ind
rykningen saa overraskende som muligt, paa at sikkre
de fra Kiel kommende Tropper en ubevogtet Adgang
til Fæstningen, idet man om Natten belagde en under
Bygning værende Bro tæt ved Pands Vilhelms Ravelin
med Brædder, ligesom man ogsaa nedrev Plankeværket
i Doctor Beeckens Have, for gjennem denne at tilveje
bringe en beqyem Passage fra den nævnte Bro og ind
i Fæstningen. Banetoget, oom førte Prindsen og Insurgenttropperne, standsede ikke ved Banegaarden, men
førtes efter at have passeret denne ad den endnu under
Arbejde værende mindre Forlængelsesbune hen til den
ovenfor omtalte Bro*). Jægerne stege her ud og
marcherede i al Stilhed og uden at anraabes af nogen
Post omtrent Kl. 91 a om Morgenen ind i Fæstningen.
De to Compagnier under Anførsel af Capitain Michelsen
toge Vejen ad Jungfernstieg til Paradepladsen og den
der liggende Hovedvagt; eet Compagni detacheredes
langs Volden og Barakkerne dersteds, medens det sidste

*) Lieutenant Laders, Adjudant ved 16de Linie-Bataillon, der d.
24de om Morgenen af flere Officerer er seet i travl Bevægelse
paa Volden henad den Kant, hvorfra Togets Ankomst kunde
observeres, formenes tilligemed Forvalteren paa Jernbane
stationen at have medvirket til Tilvejebringelsen af det
her nævnte Arrangement

60

Compagni og Kieler - Borgerne tilligemed Prindsen i
nogen Afstand fulgte efter de to førstnævnte Compag
nier. Samtidigt kimedes der fra Kirketaamene med
Klokkerne, og Rendsborgs bevæbnede Borgere sluttede
sig til Prindsen; paa enkelte Punkter i Altstadt be
gyndte man at bygge Barricader for at afekjære det
Militair, som var indkvarteret i denne Del af Byen, fra
Neuwerk. Da 5te Jægercorps var ankommet til Hoved
vagten, traadte Prindsen af Noer, stadigt bærende den
danske Uniform, frem for Vagten, oplæste den provi
soriske Regjerings Proclamation og opfordrede Vagt
mandskabet til at rømme Vagten, men Vagtcommandeuren, Lieutenant Clasen af 15de Linie-Bataillon, nægtede
at overgive sin Commando, forinden han Ak Befaling
dertil af Fæstningens Commandant. Sidstnævnte, der
netop kom tilstede paa Pladsen, gav ingen bestemt
Ordre, men besluttede at ledsage Prindsen til General
Lûtzow, til hvem Prindsen 3trax havde sendt Ingenieurcapitain Lesser, der fungerede som Adjudant hos ham,
med Opfordring til at fratræde Commandoen og overgive
Fæstningen.
General Lötzow befandt sig i det -Øjeblik, da 5te
Jægercorps kom tilsyne paa Paradepladsen, i sit PaaHædningsværelse. Man meldte ham, at „SlesvigerJægerne“*) kom marcherende.
„Umuligt!“ udbrød
Generalen, „hvorledes skulde de uden Ordre være komne
her?“ Et Øjeblik efter meldtes det ham, at det ikke
var „Slesviger-Jægerne“ men „Kieler-Jægerne“, der
ankom. „Ja saa“, svarede Generalen synligt beroliget,
*) Rygter om „Slesviger-Jægernes“ forventede Ankomst d.
24de vare, sandsynligviis med Flid, bievne adspredte i
Rendsborg d. 23de om Aftenen.
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„det kan jeg forstaae; de have naturligvis directe fira
Kjobenhavn erholdt Ordre til strax at afgaae hertil.u
— Det Foranstaaende viser tydeligt nok, hvor lidet man
endnu i dette -Øjeblik anede den overhængende Fare,
og hvor sikkert Overcommandoen stolede paa, at det
Militair, paa hvis active Optræden mod en eventuel
Oprørsbevægelse den for lang Tid siden havde ophørt
at gjøre nogensomhelst Regning, dog ikke vilde give
en Baadan Bevægelse det første og mægtigste Sted
fremad.
Kun altfor snart skulde det imidlertid ved Mel
dingen om, at Prindsen af Noer var i Spidsen for
Jægercorpset, ved Klokkekimningen og Folkesammenstrømningen paa Paradepladsen blive klart, hvad der
her forberedtes, og Generalen var neppe fuldt paaklædt,
da Ingenieurcapitain Lesser forlangte at blive indladt.
— Faa -Øjeblikke efter traadte Prindsen tilligemed
Beseler ind i Gouvernementsbygningen, hvor Generalcommandoen havde taget Qvarter. Angaaende den iøvrigt
meget korte Samtale, der nu fandt Sted mellem Prind
sen og Generalen, og som overværedes af Beseler,
Generalcommandoens Stabschef, Oberst ROmeling, og
dens Adjudant, Major du Plat, hvilken sidste strax
traadte over til Prindsen, kan Intet med Bestemthed
anføres. Følgen af Samtalen var den, at General
Lûtzow gav Ordre til, at samtlige Tropper, som
allerede paa Grund af Klemtningen fra Taarnene,
der af dem antoges for Brandsignal, vare ifærd med
at stille paa de respective Allarmpladse, uopholde
ligt skulde møde paa Paradepladsen, hvor Afdelingerne
ogsaa indtraf omtrent Kl. 10* 2. Garnisonen, der var
beordret til ikke at medtage de skarpe Patroner, man
Dagen iforvejen havde uddelt tål den, formerede
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en Carré, der omringedes af 5te Jægercorps og de be
væbnede Borgere fia Kiel og Bendsborg. — Den commanderende General kaldte Officererne sammen, med
delte dem, at en provisorisk Begjering var dannet, at
det var ham ubekjendt, hvorledes Sagerne stode i
Kjøbenhavn, og sluttede, idet han erklærede, at han
nedlagde Commandoen, omtrent saaledes : „Ich überlasse
es einem Jeden von Ihnen, nach seinem eigenen Ge
wissen zu handeln ; ich habe bereits mein Gesuch um
Entlassung geschrieben und ziehe mich zurück. Leben
Sie wohl meine Herren!“ —
Efterat General Lützow saaledes havde trukket
sig tilbage*), holdt Prindsen af Noer en Tale til Garni
sonen, hvori han yttrede, at Kongen ikke var fri, men
i Hænderne paa et Parti i Kjobenbavn, at der nu ingen
Begjering var i Laudet, at han, Prindsen, i Forening
med flere Mænd for at forhindre Anarchi og Blods
udgydelse havde overtaget Begjeringen i Hertugdøm
merne, at man vilde fore Begjeringen i Kongens In
teresse og nedlægge Magten, saasnart han atter var
") To af Ministeriet respective under 23de og 25de Marts
til Generalcommaudoen udfærdigede Skrivelser (deu ferste
indeholdende Ordre til at bolde Bendsborg ved alle Midler
og Bemyndigelse til at remplacere den for Upaalideiighed
mistænkte Fæstningscommandant, Oberst Seyffartli, med
Oberst Bömeling ; den anden indeholdende Befaling til,
hvis der skulde vise sig Sandsynlighed for Utroskab mellem
Tropperne, da at sogc at faae dem bevægede ti! Afmarche
mod Nord ved Lofte om Permittering, saasnart de naaede
et District i Kongeriget, samt til at redde saamcget af
Fæstningens Materiel som muligt tilbage til Kongeriget
og lade Besten kaste i Ejderenj naaede naturligvis ikke
deres Bestemmelse, for efterat Overrumplingen var skeet.
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fii. „Wer von Euch nicht unter mir dienen will“,
saaledes sluttede Prindsen, „der trete vor“. Paa denne
Opfordring traadte en stor Del Officerer frem, hvorpaa
Prindsen sagde: „Die Herren Officiere meine ich nicht,
gegen Sie würde ich meine Ausdrücke natürlich anders
wählen“. Piere Officerer betvivlede imidlertid Rigtig
heden af Prind8ens Udsagn angaaende Tilstanden i
Kjøbenhavn, og Artillerioberst Koye gav endelig denne
Tvivl Udtryk ved at spørge Prindsen, hvorfra han havde
de af ham omtalte Efterretninger. Prindsen svarede
herpaa kort, at det stod i Statstidenden, hvilket han,
da man gjorde ham opmærksom paa, at ingen saadan
eristerede, rettede til den Berlingske Tidende, men da
der ved Angivelsen af denne mildeist talt højst usand
synlige Kilde fra flere Sider yttredes Trivi om Sand
heden deraf, vendte Prindsen sig forvirret bort og be
falede Officererne at gaae til deres Afdelinger. Disse
bleve dernæst af deres Commandeurer opfordrede tål at
anerkjende den provisoriske Regjering, og de Officerer,
der ikke strax erklærede sig for denne, fik Betænknings
tid til Kl. 4 Eftermiddag, til hvilken Tid Tropperne
beordredes til atter at møde paa Paradepladsen. Under
officerer og Mandskab i Afdelingerne havde under det
hele, nys beskrevne Optrin forholdt sig temmelig passive
og tilsyneladende ligegyldige, dog med Undtagelse af
Artillerigimentet, hvoraf endel Underofficerer og Menige
vare vundne af Oprørspartiet og nu ved forskjellige
Demonstrationer lagde deres Tilbøjelighed til at slutte sig
til dette for Dagen. Tropperne rykkede derpaa i Qvarter, Vagterne besattes af 5te Jægersorps i Forening med
Rendsborgs Borgervæbning, og det sort-rød-gule Flag
hejsedes paa Hovedvagten.
Ved Paraden om Eftermiddagen, hvis Hovedhensigt
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Fmfsld af Sle»
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var en Omfordeling af Commandoen efter de forandrede
Forhold, medbragte Commandante» et Papir, hvorpaa
de Sporgsmaal vare optegnede, som han skulde stille
til Officererne, samt den Bestemmelse, at de Officerer,
der ikke vilde tjene under Prindsen, mod at udstede
et Revers om ikke at ville tjene mod Hertugdommerne
kunde faae Tilladelse til at rejse og Rejseunderstøttelse*),
hvorimod de, der intet sligt Revers vilde udstede, skulde
belægges med Arrest. Det overvejende Flertal af Offi
cererne rejste bort efter at have udstedt det forlangte
Revers; nogle faa, der ikke vilde indlade sig herpaa,
og som vare vel kjendte med Fæstningen, undgik Fængs
ling ved Flugt og naaede, Enkelte efter flere Fatali
teter, lykkeligt udenfor Oprorets stedse stigende Omraade. —
Da de med Ilbud fra Kiel afsendte Efterretninger
om Oprettelsen af en provisorisk Regjering d. 24de om
Morgenen naaede Byen Slesvig, forsamlede Borgerskabet
sig og overdrog den hojeste civile og militaire Myndig
hed i Byen tü henholdsvis Herredsfoged Jacobsen og
a&kediget Ritmester Unzer, og disse lagde, understøttede
*) General Liitzow og Oberst ROmeling bleve betragtede som
Arrestanter i deres Qvarter. Allerede d. 25de erholdt
imidlertid Generalen, da Gonvernementsboligen blev tagen
i Brug af den provisoriske Regjering, Tilladelse til at
afgaae til Slesvig, hvor han forblev paa Æresord indtil
September Moaned sammo Aar, da han og Obersten ved
Indtrædelsen af Vaabenstilstanden beordredes til Kjoben
havn. Ved Kgl. Resolution af 5te Januar 1849 suspen
deredes Generalen som saadan og sattes paa halv Gage,
indtil hans Forhold under RendBborge Overrumpling var
blevet undersogt. Forinden denne Undersogelse imidlertid
indlededes, afgik Generalen ved Deden i April 1850.
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■af endel Borgere, Beslag paa (flere af de offenlige
Kasser.
Commandeuren for 3die Cavalieri-Brigade,
Generalmajor C. L. Castenschjold, der tillige fungerede
som Pladscommandant i Slesvig, gav ved Efterretningen
om denne Bevægelse omtrent Kl. 8 Morgen Ordre
til, at Garnisonen skulde stille til Parade, ved hvil
ken det da var hans Hensigt at befale Afiuarche mod
Nord. Lidt efter Kl. 9 blev Generalen imidlertid arre
steret af Oprørspartiet i sit Qvarter. Henad Kl. 10
indfandt Lieutenant H. Castenschjold, der var beordret
til at fungere som 2den Adjudant hos Generalen, sig
hos denne. Da han fandt Generalen arresteret, begav
han sig til Gottorp, hvor Tropperne begyndte at samles
til Parade, og opfordrede først Commandeuren for 1ste
Dragon-Regiment, Oberst Holstein, derpaa Commandeu
ren for 4de Jægercorps, Oberstlieutenant Renouard, til
at afgive et Commando for at befrie Generalen. Begge
erklærede imidlertid ikke at ville afgive den forlangte
Assistance, hvad der tildels vil finde sin Forklaring i
det Følgende, hvor de nævnte Afdelingschefers Forhold
øg afgivne Lofter tidligere paa Dagen omtales.
Ge
neralens Adjudanter besluttede nu om muligt at befrie
ham nden anden Hjælp, men ved deres Tflbagekomst
tål hans Qvarter var han af Borgerne fort i Arrest paa
Raadhuset.
Oberst Holstein, hos hvem Partiets Ledere lige
ledes havde indfundet sig om Morgenen, undgik Arrest
ved at give sit Ord paa, at han vilde oplæse den provi
soriske Regjerings Proclamation foi* det samlede Regi
ment; Oberstlieutenant Renouard forblev ligeledes i Fri
hed ved at afgive det Lofte, at han vilde forholde sig
rolig ligeover for Bevægelsen.
Omtrent Kl. 10 stillede Tropperne til Parade,
5
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Dragon -Regimentet paa Ridebanen ved Gottorp, 4deJægercorps i Exercerhuset sammesteds. Da DragonRegimentet var formeret, oplæste Oberst Holstein efter
sit Lofte Proclamationen, men erklærede strax efter, at
han ansaa de i samme anførte Paastande for usande,
og at han, der ifølge sin Overbevisning maatte an3ee
det for sin Pligt at marchere mod Nord, gav Enhver
Frihed til at gjore, hvad han ansaa for det Rette. Ritmester Fûrsen-Bachmann erklærede, at han ansaa det
for sin Pligt mod sit Fædreland at slutte sig til den
provisoriske Regjering, hvornæst han strax beordrede
sin Escadron til Aimarche mod Syd. Ritmester Nissen
vaklede, med Hensyn til hvilket Parti han vilde tage,
og endte med at overgive Commandoen over Escadronen
til Lieutenant Rumohr, der beordrede den til at følge
Fürsen-Bachmanns Escadron. Ritmestrene Wedselstoft
og Harbord beordrede derimod deres Escadroner til Afmarche mod Nord. Endel af sidstnævnte Escadrons
Mandskab, som efter Afmarchen blev sendt tilbage for
at hente Bepakning, Haand heste etc., gik dog tabt, idet
det af Borgerne blev overtalt til Frafald. Regimentscommandeuren vendte tilligemed Lieutenant O. Bentzen
og ledsaget af Escadronen Wedselstoft tilbage til sit
Qvarter for at medtage Regimentets der bevarede
Estandarter, hvilket ogsaa lykkedes ham, efter at den
Modstand, der gjordes herimod af bans Sen, Lieutenant
H. Holstein, fungerende Adjudant ved Regimentet, var
overvunden ved, at Lieutenant Bentzen truede ham med
at skyde barn ned. Obersten marcherede nu med den
sin Fane tro bievne Del af Regimentet ad Flensborg
til, rykkede Vesten om Byen til Bov og derfra den 25de
til Aabenraa, hvorfra et Detachement paa 7 Officerer og
43 Underofficerer og Menige marcherede videre til den
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jydske Grændse, medens de øvrige Officerer afgik til
Kjøbenhavn. - De Afdelinger af Regimentet, der havde
sluttet sig til Oprørerne, ankom den 24de om Aftenen
til Rendsborg.
Oberstlieutenant Renouard modtog om Morgenen
den 24de ved en egenhændig, øjensynligt i Hast for
fattet, udateret Skrivelse fra Prindsen af Noer Ordre
til, at Jægercorpset strax skulde afmarchere tål Rends
borg, hvorhen det skulde indkalde de Permitterede til
en Styrke af 200 Mand pr. Compagni; Corpset skulde
medføre sine Armatur- og Munderingssager. Denne
Ordre, som Oberstlieutenanten selvfølgelig ikke vilde
adlyde, holdt han imidlertid hemmelig. Han erklærede
sit i Exercerhuset samlede Corps, at han ikke kunde
blive i Slesvig, som ikke anerkjendte Kongens Regjering,
hvorfor han agtede at føre Corpset Nord paa, foreløbigt
til Flensborg. Hverken Officererne eller Mandskabet
vare forberedte paa Andet end paa en almindelig Pa
rade, og Oberstlieutenanten fastsatte derfor Afmarchen tål
et senere Klokkeslet. Da flere af Officererne imidlertid
forestillede ham det Farlige i at lade Soldaterne gaae
i Qvarter, besluttede han sig tål strax at afmarchere
og sagde til Folkene, at han haabede, de vilde følge
ham. Efter at den Ubestemthed, som ved denne Op
fordring tilkjendegav sig hos Mandskabet, var bleven
fjernet ved et samtidigt udbragt Leve for Hans Maje
stæt Kongen, lod Oberstlieutenanten afmarchere ad
Dæmningen, der bag Gottorp fører over mod Neuwerk.
Ved den første Vej ind imod Slesvig paa den anden
Side Dæmningen skete en Standsning, idet Capitain
Lange, hvis Forbindelse med Prindsen af Noer var en
bekjendt Sag*), her gjorde Modforestillinger mod at
*) Samtidigt med Oberatlieutenant Renouard modtog Capitain
5*
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marchere videre.
Denne Standsning, der ved den
blandt Mandskabet og endel af Underofficererne frem
herskende Stemning ikke var uden Fare, blev dog uden
Betydning, idet Commandeuren for 4de Compagni, Capitain Løvenfeldt, afbred den ved med sit Compagni at
tage Töten, hvornæst to af de andre Compagnier fulgte
efter. Capitain Lange, der endnu stedse vaklede, blev
af Majoren ved Coipset, P. Kæder, foreholdt det Pligt
stridige i hans Fremfærd og derved bevæget tål atter at
sætte sig i Marche med sit Compagui og slutte sig til
Corpset, der nu tog Vejen mod Flensborg.
Under
Standsningen havde imidlertid en Snes Mand seet Lej
lighed til at undvige til Slesvig, hvor de meldte sig til
Herredsfoged Jacobsen og den i Byen tilbageblevne
Lieutenant Bassewitz. — Nogle af Slesvigs Borgere, der
tilligemed Herredsfoged Jacobsen vare ilede efter Corp
set, segte, da de naaede dette, at forfore Mandskabet
til Frafald; da man imidlertid truede med at anvende
Magt imod dem, vendte de tilbage med uforrettet Sag.
Ved Ankomsten til Flensborg, hvor Oberstlieutenant
Renouard havde haabet forelobigen at kunne forblive,
sikkret mod umiddelbar Paavirkning af Oprorspartiet,
viste det sig snart, at han i saa Henseende ganske
havde skuffet sig. Strax ved Indmarchen modtoges
Corpset af en støjende Hob med Hujen og oprørske
Tilraab, og af Borgermesteren fik det Qvarter anvist i
den sydlige Del af Byen, hvor Mandskabet om Aftenen
stærkt blev bearbejdet af Borgerne. Denne betænkelige
Lange et Brev fra Prindsen af Noer, hvori denne udtalte
en Formodning om, at Oberstlieutenanten neppe vilde viere
at bevæge til at slutte sig til Oproret, og opfordrede Capitainen til at virke for Corpsets Frafald og dernæst at fore
det til Rendsborg.
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Tilstand foranledigede Oberstlieutenanten til ved Sam
lingen af Corpset den paafølgende Morgen at erklære,
at ban vilde fortsætte Marchen mod Nord. Mandskabet,
der for Størstedelen var i beruset Tilstand, nægtede imid
lertid Lydighed og forlangte højrøstet at fores tilbage
til Slesvig. Corpscommandeuren erklærede ikke at ville
gjøre dette og nedlagde Commandoen, idet han opfor
drede forst Major Ræder og dernæst Capitainerne Chri
stensen og Neve til at udtale sig, ihvorvidt de maatte
være villige dertil. Da disse Officerer imidlertid lige
ledes nægtede at opfylde Folkenes Forlangende, tilbød
Capitain Lange at ville føre Corpset tilbage.
Capitain Løvenfeldt erklærede imidlertid ikke at ville ned
lægge Commandoen over sit Compagni, som han endnu
ikke opgav at føre mod Nord. Han skyndte sig at
beordre Afmarche, men det lykkedes ham kun at føae
7 Underofficerer, 4 Spillemand og 9 Undercorporaler og
Menige tal at følge sig. Fra Chausseen bøjede Capitainen ind til Nørre-Smedeby, hvor han reqvirerede
Vogne, og kjørte derfra tål Skodborghus, hvor Afdelin
gen ankom den 26de om Morgenen ; den 27de forlagdes
den til Vejle, hvorfra den senere beordredes over Nyborg
tål Kjøbenhavn.
Af et Detachement af 4de Jægercorps under Lieute
nant Hackhe, der den 24de befandt sig i Flensborg som
Bankvagt, lykkedes det Lieutenanten kun at bevæge 2
Mand til at følge sig mod Nord; med disse afreiste han
tål Assens, hvor han meldte sig til Oberstlieutenant
Renouard, der med Resten af Officererne var paa Vejen
tål Kjøbenhavn.
Capitain Lange førte Jægercqrpset tålbage tål Sles
vig, hvorfra han personlig begav sig til Rendsborg og
meldte sig til Prindsen af Noer, der udnævnte ham til
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Commandeur for Corpset og gav ham Ordre til forelø
bigt at forblive i Slesvig.
General Castenschjold, der noget efter Troppernes
Afinarche blev losladt af sin Arrest, red derpaa, ledsaget
af sine to Adjudanter, ad Flensborg til. Ved Falken
berg mødte han 3 af de fra Slesvig udsendte Borgere,
som forgjæves havde forsøgt at bevæge de afinarcherende Tropper til Frafald, og som vare ledsagede af 6
Dragoner.
Borgerne gjorde forst Mine til at ville
spærre de 3 Officerer Vejen, men da disse trak deres
Pistoler frem, vege de til Siden af Vejen og lode dom
uantastet passere, hvorpaa Generalen sluttede sig til de
foran marcherende Tropper.
Under det Ophold, som Prindsen af Noer paa ToRendsborg gjorde i Neumünster, meldte Post
mesteren i Glückstadt, Oberstlieutenant Fabricius, der
Natten mellem den 23de og 24de med Courerheste var*
ankommen dertil fra Kjobenhavn over* Rendsborg, sig til
Prindsen, underrettede ham om Sagernes Tilstand i
Kjobenhavn og om de for hans Forehavende heldige
Forhold i Rendsborg og stillede sig til hans Disposition.
Prindsen anmodede ham om strax at afrejse med Jern
banetog til Glückstadt for der at udbrede Esemplarer
af Prodamationen, navnlig blandt den der gar nisonerende
Bataillon, hvis Commandeur han skulde opfordre til at
slutte sig til Bevægelsen. Til Legitimation medgav
Prindsen Fabricius en paa et af hans Tegnebog udrevet
Blad skreven Ordre til 17de Linie-Bataillons Afinarche
til Rendsborg. Da Fabricius ved sin Ankomst til
Glückstadt omtrent Kl. 10 Formiddag saaes at tiltale
en forsamlet Hob og samtidigt forsøgte paa at faae
blæst Allarm, gav Bataillonscommandeuren, Oberst
Lobedanz, Ordre til, at Bataillonen skulde samles i
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Exercerhuset, det saakaldte „Vognhus“, hvis Loft var
indrettet til Depot for Bataillonen. Endnu inden Offi
cererne vare samlede, indfandt Fabricius sig i Vogn
huset, hvor han i den provisoriske Regjerings Navn
beordrede Oberst Lobedanz til ufortøvet at føre sin Ba
taillon til Rendsborg samt at afgive de paa Munderings
kamrene værende Vaaben til „Folket“. Obersten sva
rede, at han hverken kjendte eller anerkjendte nogen
anden Regjering end Hans Majestæt Kongens, og at
han kun adlød Befalinger fra den commanderende Gene
ral. Saalænge derfor General Lützow ingen Marcheordre
gav, vilde 17 de Linie-Bataillon forblive i Glückstadt;
hvad Vaabnene angik, tilfoiede han kort, kunde „Fol
ket“ selv hente dem, hvis det vilde betale dem med
Livet. Efter gjentagen, forgjæves Henvendelse til Bataillonscommandeuren opfordrede Fabricius de tilstede
værende Compagnichefer til at folge sig; han, Fabricius,
vilde fore dem til Rendsborg. Capitainerne vendte ham
Ryggen, og Oberst Lobedanz betydede ham, at han
havde at forlade Exercerhuset, og at han, Lobedanz,
ikke var tilsinds at lade sig Commandoeu fratage. Fa
bricius begav sig nu til Raadhuset, hvor en Forsamling
af Borgerne fandt Sted. Her blev den provisoriske
Regjering strax anerkjendt, og Overretten, Toldembedsmændene og Gejstligheden fulgte Borgernes Exempel.
Imidlertid kaldte Oberst Lobedanz Bataillonens Officerer
sammen, underrettede dem om, at han Dagen iforvejen
havde modtaget en Meddelelse om Generalcommandoens Forlæggelse fra Slesvig til Rendsborg samt
en Befaling til ufortovet at sende 800 Stkr. Geværer
til sidstnævnte By. Han berørte dernæst Oberstlieute
nant Fabricius’s Ankomst og den af ham fra den pro
visoriske Regjering overbragte Ordre til Bataillonens
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Afmarche og sluttede med at udtale den Formening, at
kun General Lûtzow kunde give Bataillonen en slig
Ordre, hvorfor han agtede at sende en Officer til
Rendsborg for der at indhente Generalcommandoens be
stemte Befaling. Indtil denne indlob, agtede han at
forblive i Glückstadt og forholde sig defeusivt ligeoverfor Bevægelsen i Befolkningen sammesteds. Samtlige Offi
cerer gave paa hans Opfordring de af ham udtalte An
skuelser deres Bifald.
Med faa, men kraftige Ord
erindrede Obersten den nu samlede Bataillon om Sol
datens Pligter og om Edens Hellighed; han meddelte
dem en kort Beretning om det Passerede, idet han dog
fremhævede den store Sandsynlighed for, at de i Proclamationen omhandlede Tildragelser vare opdigtede
eller fremkaldte ved Misforstaaelser, og opfordrede ende
lig Mandskabet til at blive Hans Majestæt Kongen, tro
til det Yderste. — Et kraftigt, tredobbelt Hurra var
Svaret.
Oberstlieutenant Fabricius blev nn hentet for at
hore hele Bataillonens Mening. Med ham fulgte tillige
de som Medlemmer af en Beskyttelses-Comité nylig
valgte Borgere samt en stor Sværm af raabende og
skrigende Pobel. Kun Fabricius og Beskyttelses-Comiteen tillodes det at komme ind i Exercerhuset, hvor de
bleve gjorte bekjendte med Bataillonens Beslutning om
ikke at ville adlyde den provisoriske Regjering uden
directe Befaling fra Generalcominandoen.
Fabricius
gjentog, at han fordrede Lydighed i Kongens Navn.
„Naar Regjeringen virkelig er autoriseret**, bemærkede
Oberst Lobedanz, „da vil et Ophold af nogle faa Timer,
der jo er tilstrækkeligt til at sende en Officer til Rends
borg for at indhente General Lützows Ordre, ikke have
Noget at betyde“. „Det bliver for sent", svarede Fa-
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bricius, „der er ingen Tid at spilde“. „Hvorfor?“ —
„6000 Danske ere landede ved Ekernførde og maaske
allerede i Engagement, 12000 Preussere ere paa Jern
banen; De overtager et uhyre Ansvar, hvis De mod
sætter Dem Regjeringens Befalinger — Allerhøjeste
Befalinger“. — Forskjellige Mænd, f. Ex. Præsident
Lindenhahn, forsøgte af forføre Soldaterne ved at sige
til dem, at de ej skulde stride mod Kongen, men mod
de oprørske Danske; Generalsuperintendent Herzbruch
besvor alle Partier at antage Forslaget om først at sende
en Officer til Rendsborg. Fabricius gjorde endelig flere
forgjæves Forsøg paa at tale til Soldaterne, der afbrøde
ham saavelsom Lindenhahn med Raabet: „Vi ville kun
høre vor Commandeur; — Hans Majestæt Kongen leve,
Hurra!“, hvilken Stemning fik et yderligere Udtryk
derved, at en Underofficer, Krogmann, sprang frem og
satte Fabricius Bajonnetten for Brystet, idet han, hen
vendende sig til Bataillonscommandeuren, spurgte: „Soli
ich ihn niederstechen ? “ Udførelsen af denne Trusel
blev dog forhindret ved, at Officererne lagde sig imellem,
og man enedes endelig om, at Bataillonens Major, Bün
diger, strax skulde afgaae med et Extratog til Rends
borg, og at Alt indtil hans Tilbagekomst skulde for
blive roligt. — Denne forsonende Udvej blev imidlertid
spærret derved, at Banegaardsforvalteren vægrede sig
ved at befordre en enkelt Officer til Rendsborg, hvor
imod han var villig til at befordre en Troppeafdeling.
Herpaa vilde Oberst Lobedanz først ikke indlade sig,
men Sikkerheds-Comiteen bestormede ham saalænge med
Bønner om at forebygge, at det kom til Blodsudgydelse,
at han tilsidst, da desuden de mere velsindede Borgere
erklærede ham, at de ikke længer vilde kunne berolige
Pøbelen og forhindre, at den befriede de i Glückstadt-
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Tugtbus hensiddende 800 Fanger, indvilgede i, at Major
Bündiger med 50 Mand af Bataillonen samt 2 Borgere
afgik til Rendsborg for at indhente General Lützows
Ordre. Det blev Majoren indskjærpet, at han, hvis Generalcommandoen ingen Marcheordre gav, skulde fere de
50 Mand med sig tilbage; i modsat Fald skulde han der
imod efterlade dem i Rendsborg og kun selv vende til
bage med Ordre til Bataillonen.
Etter Majorens Afrejse gav Bataillonscommandeuren enkelte Folk ad Gangen Tilladelse til under Opsyn
af en Officer at gaae til Marketenderiet for at spise,
og skjondt disse alle vendte tilbage til Bataillonens
Samlingsplads, var det dog tydeligt at mærke, at de
i Mellemtiden vare bievne stærkt ophidsede af Pobelen i Byen, ligesom ogsaa Enkelte havde beruset sig.
Lidt efter lidt havde man imidlertid ladet skarpe
Patroner hente og fordele til Mandskabet. Indgange og
Vinduer i Exercerhuset barricaderedes, og Alt indrettedes
til Forsvar. Om Aftenen 10. 8 kom Overretsraad Eckard
directe fra Kjobenhavn ; ban opsogte Oberst Lobedanz,
meddelte ham, at Alt i Hovedstaden var roligt, at den
holstenske Deputation var bleven godt modtaget og ind
logeret hos Herr Orla Lehmanns Svigerfader, samt at
Ohlshausen havde skrevet til Kiel, at for Alt i Verden
enhver Uorden i Hertngdommerne maatte forebygges,
da forhaabentlig Alt vilde falde ud til almindelig Til
fredshed. Disse Efterretninger, der strax meddeltes
Bataillonen, forledede de Fleste til at troe, at det blot
gjaldt om at undgaae Blodsudgydelse, indtil Sagernes
virkelige Tilstand var kommen til almindelig Kundskab,
og derved den provisoriske Regjering bleven foranlediget
eller nødsaget til at afklæde sig sin selvtagne Værdig
hed, hvilken den derimod, naar det alt forinden var kom-
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met til det Yderste, maatte søge hævdet ved ethvert
Middel.
I disse Forhaabninger skulde man imidlertid snart
see sig skuffet ved de Meddelelser, som erholdtes af
Major Bündiger, der Kl. 10 om Aftenen vendte tilbage
fra sin Mission, kun ledsaget af 1 Mand. Efterat Majo
ren havde givet Obersten Rapport om sin Sendelse, blev
han af denne opfordret til at fremstille Resultatet deraf
for det sammenkaldte Officerscorps og meddelte næst efter
en Skildring af Forholdene i Rendsborg, at Prindsen af
Noer havde givet Ordre til, at Bataillonen skulde af
marchere til Rendsborg, og at de danskfedte Officerer,
som ikke vilde tjene under ham, enten skulde give
Neutralitets-Revers, hvorefter de kunde afrejse, eller
arresteres. Majoren meddelte fremdeles, at han med
Hensyn til denne Befaling havde yttret til Prindsen, at
den ikke syntes ham at staae i Samklang med Prindsens Udtalelse om, at det var i Kongens Navn, han
handlede, ligesom ban ogsaa havde gjort Prindsen op
mærksom paa, at der i Bataillonen var endel Officerer,
som i en længere Aarrække havde tjent Hans Majestæt,
og som neppe vilde finde det overensstemmende med
Pligt og Ære at efterkomme en slig Ordre.
Hertil
havde Prindsen svaret, at Majoren maatte være over
bevist om, at han ikke forlangte Noget, der stred mod
Pligt og Ære, og tilfoiet, at han gav sit fyrstelige
Æresord i Pant paa, at han handlede i Hans Majestæt
Kongens Navn.
Efter denne Fremstilling yttrede Bataillonscommandeuren, hvis ved langvarig, farlig Sygdom stærkt
svækkede Helbred yderligere var blevet rystet ved denne
sidste Bags Begivenheder, at han maatte overlade til
Officererne, hvorledes Enhver især ved denne Lejlighed
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maatte ansee det for rettest at handle; han selv vilde
ikke gaae til Rendsborg. En af de tilstedeværende,
danskfødte Officerer erklærede derpaa ikke at ville ud
stede noget Neutralitets -Revers, hvilken Erklæring tiltraadtes af de ovrige. For at undgaae Arrestation
gjorde de med Undtagelse af Lieutenant Klingsey, der
ikke var bleven underrettet om deres Forehavende,
samme Nat et mislykket Forsog paa Flugt, idet de
enkeltvis og civilklædte snege sig ud af Byen og igjen
samledes ved Bielenberg, c. 'e Mil fra Glückstadt
ved Elben, hvorfra en dem bekjendt, loyal Mand, Kro
vært Schilling, lovede med sit Fartoj at befordre dem
til Hamborg. Natten var mork og med ualmindeligt
stærk Taage, og dette i Forbindelse med, at Ebben lige
var indtraadt, bevirkede, at man maatte opsætte Afrej
sen, til det blev Dag, og Floden igjen indtraadte. Sid
dende i Fartojet, der var lagt noget ud paa Elben, af
ventede do det belejlige -Øjeblik; men det lange Ophold
bevirkede, at deres Flugt blev opdaget. De bleve ind
hentede af en hujende og skrigende Pøbel, der i Baade
omkredsede Fartojet, og endelig af Gerichtshalteren paw
Godset Collmar, Mathiesen — efter længere Parlamen
tering og navnlig ved dennes Forestillinger med Hensyn
til den Skjæbne, der i Vægringstilfælde ventede Schil
ling — bevægede til at underskrive et Revers. Der
blev nu ingen videre Hindringer lagt ivejen for deres
Afrejse med Schillings Fartoj til Stade, hvorfra de med
et liannoveransk Dampskib afgik til Hamborg og derfra
begave sig til Kjøbenhavn. Capitain Fries og Lieutenant
Bramhelfft, der den 24de vare syge, ligesom ogsaa Lieute
nant Klingsey afgave et Par Dage efter ligeledes et Revers
til den af den provisoriske Regjering i Glückstadt an
satte Pladscommandant, afskediget Major Normann. —

77
Major Bündiger forte den 25de Bataillonen tål Renda
borg og blev af Prindsen af Noer bevæget til at slutte
sig tål Oproret*).
Til Altona var der, som tidligere omtalt, ben- F"Wd nf •»
lagt et Detachement Cavalieri og Infanteri. Cavalieri- D<lG«niioo”U
afdelingen commanderedes af Lieutenant Bramhelfft af
2det Dragon-Regiment, der tillige var Detachementscommandeur, Infanteriet af Lieutenant Baland af 16de
Linie-Bataillon. — Overpræsidenten, Grev ReventlowCriminil, undei- hvem Altonas Garnison sorterede, lod
den 24de Detachementscommandeuren kalde, befalede
ham at lade Infanterivagten afløse af Altonas Borger
væbning og sagde ham, at han selv anerkjendte den
provisoriske Regjering. Lieutenant Bramhelfft meddelte
strax Lieutenant Baland hvad der var passeret, befalede
ham det Fornødne med Hensyn til Vagtens Afløsning
og aftalte med ham at marchere med Tropperne til en
Garnison, der anerkjendte Kongens Regjering. Infanteri
mandskabet, som var stærkt bearbejdet af Borgerne og
tildels beskjænket, nægtede imidlertid at følge deres
Officer, der for at undgaae Arrestation maatte flygte
civilklædt til Lübek, hvorfra han med en Sejlbaad kom
til Danmark. — Lieutenant Bramhelfft havde strax ladet
Dragon-Casernens Port lukke for Borgerne og efter at
have samlet Dragonerne opfordret dem til at følge sig
til Regimentet, hvilket de lovede ham, selv om det blev
nødvendigt at bane sig Vej med Magt. Lieutenanten
lod nu gjere færdig til Udrykning, averterede Dragonerne
*) Oberst Lobedanz trak sig tilbage til Åltona, hvor han,
uden at deltage i de oprørske Bevægelser og tildels levende
i temmelig trykkende Kaar, forblev indtil Krigens Tilende
bringelse. Han ansøgte da den danske Begjering om en
Pension, hvilken han ogsaa erholdt.
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Frafald af
Garnisonen
I Itzehoe

om at sige, at Marchen gik til Rendsborg, og rykkede
derpaa roligt nd gjennem den ved Casernen samlede
Menneskemasse, der jublede ved Dragonernes Udsagn
om Marchens Formaal. Paa denne Maade skuffede
Lieutenanten ikke blot Borgerne, men ogsaa Overpræsi
denten, der samme Dag indberettede til den provisoriske
Regjering, at han havde dirigeret Altonas Garnison til
Rendsborg. Lieutenant Bramhelfft marcherede med
sit Detachement ad Vejen til Itzehoe, hvor han efter en
anstrengende Nattemarche paa c. 8 Mil ankom den 25de
om Morgenen tidligt og af Regimentscommandeuren,
Oberstlieutenant Flindt, ük Ordre til at gaae i Qvarter.
I Itzehoe, hvor, som alt omtalt, 2 Escadroner af
2det Dragon-Regiment havde Garnison, medens de 2
andre Escadroner garnisonerede henholdsvis i Plon og
Kiel, havde Regimentscommandeuren efter Begivenhe
derne i Rendsborg den 18de Marts confidentielt givet
Officererne det Paalæg, til enhver Tid at holde sig fær
dige til at rykke bort fra Garnisonen, hvortil Oberst
lieutenanten efter de forskjellige Forestillinger, han i
saa Henseende havde indgivet, ventede Ordre. Da den
i Kiel garnisonerende Escadron den 23de gik over til
Oproret, forlod enafdensLieutenantei, F. Sehested, Kiel
for at bringe Regimentet Underretning om det Passerede.
Lieutenanten blev imidlertid anholdt paa Jernbane
stationen Wrist og bragt til Rendsborg, hvorfra han
efterat have udstedt et Revers afgik til Kjobenhavn.
Regimentet fik saaledes først Kundskab om det Pas
serede gjennem Civilautoriteterne i Byen, til hvem der
pr. Estafet var sendt Efterretning derom fra Rendsborg.
Det blev vel bragt paa Tale at forsøge paa at bevæge
den overalt hos Borgerne indqvarterede Garnison til Afmarcbe til Kongeriget, men Meningerne om Udfaldet af
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et saadant Forsøg vare delte, og navnlig nærede Begi
mentscommandeuren den Overbevisning, at man der
ved uundgaaeligt vilde hidføre en Spaltning mellem
Individerne af Underklasserne i Eegimentet i 2 Grup
per og rimeligvis en Kamp mellem disse, hvortil
han ikke vilde give Anledning. Alt forblev altsaa, som
det var den 24de; den 25de om Morgenen Kl. 4 an
kom, som alt berørt, Lieutenant Bramhelfft med Ca
valieri-Detachementet fra Altona, og Kl. 9 sammen
kaldte Begimentscommandeuren samtlige Officerer m.
Fl. i sit Qvarter. Efter først at have givet en Frem
stilling af det i Kiel og Bendsborg Passerede, adspurgte
han her hver Enkelt af de Tilkaldte, om han vilde anerkjende og lyde den provisoriske Begjering, hvad han
selv først erklærede ikke at ville gjøre. Adjudanten,
Lieutenant Linstow, Auditeur Boysen og Lægerne Brinckmann og Seidenschnur besvarede Spørgsmaalet bekræf
tende; Lieutenanterne Holstein og Baudissin erklærede
at ville tage deres Afsked; de øvrige, tilstedeværende
Officerer svarede benægtende. — Noget senere paa Da
gen ankom Oberstlieutenant Fabricius til Itzehoe og
anmeldte sig hos Begimentscommandeuren som udsendt
af Prindsen af Noer. Efter en Samtale med Fabricius
lod Oberstlieutenant Flindt Officererne m. Fl. paany
kalde sammen i sit Qvarter Kl. 3 om Eftermiddagen.
Fabricius oplæste her først en Skrivelse, ifølge hvilken
han var udnævnt til Prindsens Generaladjudant, og
derpaa en anden, hvori Begimentets Officerscorps op
fordredes til at anerkjende og lyde den provisoriske Be
gjering, hvorhos der tilsagdes de danskfødte Officerer,
der foretrak at begive sig til Kjøbenhavn, uhindret
Bejse til næimeste Havn, 50 Bd. i Bejsepenge og 1
Maaneds Gage, mod at de skriftligt forpligtede sig til
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ikke at tjene mod Hertugdømmerne. Oberstlieutenant
Flindt gjentog nu i Fabricius’s Nærværelse, efter selv
forst at have erklæret ikke at ville tjene den proviso
riske Regjering og ikke at ville udstede noget Revers,
det alt om Morgenen gjorte Spørgsmaal for hver Enkelt.
Svaret var det samme som ved Formiddagsmødet, kun
at Lieutenanterne Holstein og Baudissin nu erklærede,
at de stillede sig til den provisoriske Regjerings Dis
position, dog at den Første reserverede sig ikke at blive
brugt i Kamp mod den Kongelige danske Hær. Alle
de danskfødte Officerer erklærede ligesom Oberstlieute
nanten ikke at ville udstede noget Revers. Fabricius
udtalte da, at han ikke tvivlede om at kunne udvirke
hos Prindsen, nt de danskfødte Officerer ogsaa uden at
udstede Revers fik Lov til at rejse bort, og affordrede
de nævnte Officerer det Løfte, at de indtil næste Dags
Morgen, til hvilken Tid han mente at kunne meddele
dem Underretning herom, vilde forblive i deres Qvarterer, et Lofte, som Oberstlieutenant Flindt deipaa afgav
paa egne og de andre Officerers Vegne. Medens Offi
cererne om Eftermiddagen samledes hos Regiments
commandeuren, blev atter Forslaget om at gjore et
Forsog paa en Afinarche med Regimentet til Kongeriget
bragt paa Bane, men paa Orund af den allerede oven
for omtalte Anskuelse, der i saa Henseende næredes af
Chefen, vandt Forslaget ikke Bifald.
Den 26de om Formiddagen ventede man forgjæves
paa den af Fabricius lovede Tilkendegivelse fra Prind
sen om, at Officererne kunde rejse ; derimod modtog om
Eftermiddagen Magistraten i Itzehoe det Paalæg fra den
provisoriske Regjering at bevogte og beskytte de danske
Officerer. Da senere det Rygte bragtes til Byen, at
Befolkningen i Fredericia havde myrdet de Tydskfodte
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i sidstnævnte By, og Stemningen mod de danske Officerer som en Fölge deraf blev meget ophidset, erklærede
Magistraten Begimentscommandeuren, at den ikke kunde
indestaae for deres Liv. Officererne sammenkaldtes da
atter sent paa Aftenen hos Oberstlieutenanten og bleve
den 27de om Morgenen Kl. 1 paa Magistratens Foran
staltning kjerte til Eendsborg. Vagtmester Noll erholdt2(lot oragTn-Be.
paa sit Andragende herom Tilladelse tål at felge Offi-c|m<jntferM ,om
cererne. — Majoren ved Begimentet, Freiesieben, der
fandt sig paa en Sessionsrejse i Holsten og havde faaet
Nys om, at Begimentscommandeuren med flere Offi
cerer vare afgaaede til Bendsborg, stedte her til
disse. I Bendsborg modtoge Officererne fremdeles fra
Prindsen Meddelelse om, at han ikke kunde leslade
dem, men maatte beholde dem som Gidsler for de i
Danmark værende Tydske.
Den 2den April bragtes saavel de ovennævnte samtlige «mg«
som nogle andre Officerer, der delte Skjæbne med^XTui'n™'
dem, samt nogle Underofficerer*) tål Altona, hvor
Officererne erholdt Tilladelse tål at bevæge sig frit om
kring mod tål Overpræsidenten at afgive Æresord paa
ikke at ville forlade Byen. — Den 4de April ind
gave de en skriftlig Ansøgning til den provisoriske
Begjering om ufortøvet Frigivelse og indledede sam
tidigt Forbindelser med nogle i Hamborg bosiddende,
*) De fangne Officerer vare: Oherstlientenant Flindt, Major
Freiesleben, Ritmestrene C. Torp, Scharffenberg og Krieger,
Lieutenanten» Bruhn, Bramhelfft, Trepka, L. Castenschjold,
Krogh og Hansen, alle af 2det Dragon-Regiment; desuden
Capitainerne Geltzer af Artilleriet og Arnholtz af Ingenieurcorpset samt Lieutenant E. Stricker af Infanteriet. Dertil
kom endnu Rustmester Hansen samt 1 Underofficer af Cavaleriet og 3 af Artilleriet.
6
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dansksindede Mænd for at forberede Alt til Flugt,
hvis Begjæringen blev afslaaet.
Da intet Svar var
indløbet den 8de April, opsagde de med en Times
Varsel det Overpræsidenten givne Ord paa ikke at
ville forlade Byen.
Forinden denne Frist var ud
løben, blev imidlertid Hotellet, hvori Officererne boede,
besat med Borgermilitair, og derved Flugten forhindret.
Den paafølgende Dag førtes Fangerne til Rendsborg og
derfra samme Dag til Segeberg, hvor man holdt dem i
et strængt Fangenskab; den 15de April bleve 7 af
Officererne skilte fra de Øvrige og sendte til Pioner
Slot. Paa de nævnte Steder hensade Fangerne, hvis
Vilkaar dog senere forbedredes noget, indtil den 20de
Juni, da de atter bleve førte tål Rendsborg, hvor de
forbleve, indtil de efter Vaabenstilstandens Afslutning
tilligemed de andre Krigsfanger afgik tål Ekernførde
for derfra den 6te September at blive overførte til
Kjøbenhavn.
rmftid «t onr.
Ritmester Torp, der commanderede Escadronen i
DtaonoB on
, Og
^|jjjgerc omtalte Optræden ved

Folkeforsamlingen i Nortorf var bleven Gjenstand for
stærkt Had af Befolkningen, undkom over Femern tål
Danmark. Lieutenant Jensen-Tusch, der strax sluttede
sig tål Oprøret, førte nogle Dage senere Escadronen tål
Rendsborg.
Fraraid «r
Det i Ratzeborg værende Infanteri-Detachement,
der tildels var underlagt den lauenborgske Regjering,
commanderedes af Lieutenant Frost af 5te Jægercorps.
Den 25de Marts om Formiddagen meddelte Gouverneu
ren, Grev Rantzau, Lieutenanten den af ham kort for
inden modtagne Efterretning om Oprørets Udbrud i
Holsten og paalagde ham, idet han iøvrigt erklærede,
at den lauenborgske Regjering vilde blive Hans Majestæt
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Kongen tro, ikke uden directe Ordre fra Regjeringen
at træffe nogensomhelst militair Foranstaltning. Lieute
nanten samlede Detachementet, gjorde det bekjendt
med Forholdene og mindede det om den for ikke lang
Tid siden aflagte Ed ; Mandskabet var tilfreds og erklærede
at ville følge Lieutenantens Befalinger i enhver Hen
seende. Denne gode Aand holdt sig dog kun kort og
gik ganske tabt den 27de Marts, da en Forsamling af
c. 2000 Mennesker dels fra Kjøbstæderne i Hertug
dømmet, dels fra Landet pludseligt om Eftermiddagen
droge ind i Ratzeborg med oprørske Faner og Sange,
til hvilken Forsamling Byen Ratzeborgs Befolkning strax
sluttede sig. Deputerede sendtes til Regjeringen, der
maatte gjøre nogle Indrømmelser uden dog forøvrigt
at opgive sit engang valgte Standpunkt. Den stedse
stigende Exaltation, der ogsaa mere og mere virkede
paa det hos Borgerne indqvarterede Mandskab, i For
bindelse med den Omstændighed, at over Halvdelen af Deta
chementets Styrke var Holstenere, foranledigede, at Regje
ringen besluttede sig til at permittere Mandskabet, og
det blev bestemt, at Permitteringen skulde skee i
Uniform, men uden Vaaben. Da Ordren herom blev
udgiven om Aftenen den 27de, knurrede Mandskabet
og forlangte at medtage Vaabnene, men, da Ordren
gjentoges, forholdt det sig dog roligt, og Tiden for
Permitteringen fastsattes til næste Dags Morgen. Imid
lertid voxede Gjæringen i Løbet af Aftenen, og til
Slutning forlod Detachementet efterhaanden Poster og
Vagter og opløste sig aldeles. Lieutenant Frost, der
gjentagne Gange var udsat for Molest af Pøbelen, og
hvis Stilling efterhaanden var bleven aldeles uholdbar,
besluttede sig da med Regjeringens Samtykke til den
28de om Morgenen Kl. 3 civilklædt at forlade Ratzeborg,
6*
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hvorfra ball over Lûbek begav sig til Kjobenhavn. —
Detachementet blev senere samlet og af en Under
officer* fort til Rendsborg.
Sofortet Frederiksort havde til Commandant afsker«ren>NH«nder. diget Capitain Irminger. Ved de i de ferste Dage af
Oproret forefaldne Begivenheder, hvorom kun usikkro
Rygter vare naaede til ham, fandt Capitainen sig for
anlediget til den 26de Marts at rette en skriftlig An
modning til Oberst Romeling om at meddele ham
Sagernes sande Sammenhæng, idet han tilføjede, at
hvorledes denne end var, vilde han aldrig tjene mod
Kongen eller de danske Tropper. Herpaa modtog han
naturligvis intet Svar, hvorimod Artilleri - Lieutenant
Feldmann Natten mellem den 26de og 27de ankom fra
Rendsborg til Søfortet med et Commando. Lieutenanten
var forsynet med en Fuldmagt ira Prindsen af Noer
til at træffe de fornodne Foranstaltninger for at redde
det i Sofortet værende Krigsmateriel, Kiudt etc. for
Insurgenterne. Commandanten, der strax overgav ham
Fortet, blev sendt til Rendsborg og gik senere over til
Oprørerne; Krigsmateriellet og Krudtforraadet trans
porteredes ligeledes til Rendsborg i de nærmest paa
følgende Dage. De i Fortet værende Bygninger blev
der den 29de Marts truffet Foranstaltning til at stikke
i Brand, hvis de Danske viste sig. —
Saaledes var i Løbet af et Par Dage en ved sin
Beliggenhed og sin Forsyning vigtig Fæstning falden
i Hænderne paa Oprørerne, endel Tropper, paa de fleste
Steder hele Afdelinger med Undtagelse af en Del af
Officererne*), gaaede over til dem, og den selvdannede,
*) En Fortegnelse over de Officerer m. Fl., der ved Oprorets Ud
brud forbleve i Hertugdømmerne og som Felge heraf udgik
af Listerne over Armeens Personel, findes i Bilag Nr. 5.
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provisoriske Regjering anerkjendt over hele Holsten og
en Del af Slesvig. Der var herved givet Elementer til
Udviklingen af en militair Magt, som man, hvor svage de
«nd vare, ellers neppe før efter longere Tid vilde have
Jnmnet tilvejebringe, og som i ethvert Fald gave
Oproret en tilsyneladende Consistents. Grundene til en
saa hurtig Omsiggriben af denne farlige Bevægelse maa
vel tildels seges i den Tver og Vedholdenhed, hvormed
den var forberedt, og tildels i den Tilbøjelighed, der
sees at have været tilstede hos de fleste af de Com
manderende, der ikke vare vundne for Oprøret, til vel
hurtigt at give efter for det paa dem øvede Tryk og
ansee deres Commando for opgiven, en Tilbøjelighed,
som forøvrigt er forklarlig ved de Forhold, der omgave
dem, og ved Følelsen af, hvorlidt de paa Grund af
Oprørspartiets stedse stigende Indflydelse indenfor selve
Afdelingerne havde disse i deres Haand. Det kan ikke
nægtes, at Generalcommandoens Optræden i det kritiske
Moment var svag og vaklende, ligesom det er utvivlsomt,
at Generalmajor Lützow har ladet sig overraske og
aldeles bringe ud af Ligevægt ved Prindsens Ankomst
til Rendsborg og Optræden der. Det lader sig fremdeles
ikke bestride, at en energisk Optræden i dette Gjeblik
muligvis vilde have kunnet virke lammende og maaske
foreløbigt tilintetgjørende paa Oprørets Fremgang, men
ligesaa Meget synes at tale for, at Resultatet vilde være
blevet det samme, og at altsaa kun Generalcommandoen
ved en kraftigere Optræden vilde være kommen tål at
staae i et bedre Lys, end det nu er muligt. — Hoved
fejlen og Hovedskylden maa imidlertid her ikke søges andre
Steder end hos selve Regjeringen, som nu i over et
Aar var bleven advaret mod hvad der vilde komme, som
havde modtaget Forudsigelser angaaende Begivenheder-
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nes Udvikling, der saagodtsom aldeles faldt sammen
med hvad der virkeligt skete, som af den Myndighed,
der var ansvarlig for Ordenens Opretholdelse, atter og
atter var bleven anmodet om at faae bestemt angivne
Midler stillede til Disposition, og som trods alt dette
lod Sagerne gaae deres uforstyrrede Gang. —
dod provisoriBko
pen 25de Marts vare samtlige Medlemmer af den
s«xie i R«nda.provisoriske Regjering tilstede i Rendsborg, hvorhen
i>org - dom Regieringens Sæde var blevet forlagt.
Samme Dag
torate Skridt
,
. ,
.
_
holdt den sit forste Mode, hvon der — næst efter en
resultatløs Discussion angaaende Regjeringens frem
tidige Stilling til det under Regjeringspræsidenten for
Hertugdommerne hidtil sorterende Collegium samt
Vedtagelsen af provisoriske Forordninger angaaende
Pressefrihed, Forsamlingsfrihed og Oprettelse af Bor
gervæbninger — blev taget Beslutning om at rette en
allerunderdanigst Skrivelse til Hans Majestæt Kongen,
hvori Regjeringen sogte at retfærdiggjøre det Skridt,
der var skeet : denne Skrivelse (se Bilag Nr. G) afsendtes samme Dag. Endvidere blev der i samme
Mode taget den Beslutning, hurtigst muligt at sende
de til Disposition staaende Tropper ind i Hertugdømmet
Slesvig saa langt Nord paa som muligt. — Den 26de
Marts ankom den Deputation, der havde været sendt
neo hoktenike tål Kjöbenbavn, og hvis Rejse var bleven forsinket ved
Depuutiooa
Taage tilbage til Kiel, ledsaget af den største
Kjøbenhavn. Del af det siesvig-holstenske Cancellis Embedsmænd,
der dels med, dels uden Tilladelse forlode de af dem
hidtil beklædte Poster og senere ydede den provisoriske
Regjering en væsenlig Hjælp ved Forretningsførelsen i
dens forskjellige Departementer. Deputationen, der saa
ledes ved sin Ankomst fandt Oprøret i fuld Gang, af
rejste strax til Rendsborg. Dens Skildring af For-
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holdene i Kjøbenhavn, ligesom ogsaa det Svar, den
medbragte derfra, og som udelukkede ethvert Haab om
Eftergivenhed med Hensyn til de opstillede Fordringer,
kunde naturligvis ikke Andet end give den provisoriske
Regjering et yderligere Stød fremad paa den Bane, den
havde betraadt, og gjøre det end mere nødvendigt for
den, dels at paaskynde Udførelsen af de Foranstaltninger
og Forholdsregler, der alt havde været under Over
vejelse, dels at søge den hele Bevægelse paatrykket et
mere demokratisk Stempel, end det fra Begyndelsen
havde været Planen i det Mindste for flere af dens Medlem
mers og da navnlig for Prindsens Vedkommende. Erkjendelsen af denne sidst omtalte Nødvendighed fandt sit Ud
tryk i Beselers Forslag om Ohlsbausens Optagelse i Re-obi>iuuueuOp.
gjeringen, hvilket trods de navnlig af Prindsen derimod
gjorte Indvendinger blev vedtaget den 27de, hvornæstgjerinr- fom*.
Regjeringsforretningeme deltes saaledes, at Beseler blev11"^*^**'
Præsident, Reventlow overtog de indre og de udengem«,
rigske Anliggender, Prindsen af Noer Krigsvæsenet,
Bremer Justitsvæsenet, Schmidt Finantsvæsenet, og Ohlshausen Politivæsenet; det slesvig-holstenske Regjeringscollegium, der vedblev at bestaae, erholdt Etatsraad Franke tål Præsident. — Med Hensyn tål de mili
taire Foranstaltninger fastholdt Regjeringen sin tidligere
udtalte Anskuelse om Vigtigheden af at sende Tropperne
mod Nord trods den stærke Opposition, som rejstes
herimod af Prindsen af Noer, der indsaa og paaviste
det yderst Uheldige i at lade Tropperne forlade Rends
borg og rykke frem under Forhold, der gjorde, en Kamp
indgn faa Dage sandsynlig, forinden deres Udrustningsog Commandoforhold vare bievne ordnede paa en noget
mere betryggende Maade, end de efter Forholdenes
Natur for -Øjeblikket kunde være.
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ooa provtwrtako
Det yj] ])er Tære stedet til nærmere at omtale
Hegjerlnßa ml,
liuiro Foru. ae Foranstaltninger, som af Pnndsen bleve iværksatte
•kitninger. me(] Hensyn til Tilvejebringelsen og Organisationen af
militaire Kræfter, samt Insurgent-Troppernes første Be
vægelser ind over den slesvigske Grændse.
Efter hvad der ovenfor alt er fremsat, vare fol
gende, i Hertugdømmerne garnisonerende Afdelinger til
dels eller fuldstændigt gaaede over i Oprorets Tjeneste :
14de Linie-Bataillon.
15de 16de —
17de 4de Jægercorps.
5te
—
1ste Dragon-Regiment.
2det
—
2det Artilleri —
1 Afdeling af Tøjetaten og
1 Ingenieur-Compagni.
Da imidlertid de danskfødte, ligesom ogsaa enkelte
af de i Hertugdømmerne fedte Officerer ved disse Af
delinger vare bievne deres Fane ko, vare Commandoforholdene stærkt rystede*). Af de Menige var der
kun den befalede, dobbelte Fredsstyrke tilstede. —
Prindsen af Noer beordrede alt den 24de Indkaldelse
♦) Af Officerer stillede sig til den provisoriske Regjerings
Tjeneste:
Af Generalstaben:
1 Stabsoffic. „ Capit. (Ritm.) „ Lieutn.
- Ingenieurcorpset: 1
—
3 —
- Artilleriet:
1
—
1 —
- Cavalleriet:
1—2
- Infanteriet:
7
—
16 —
Ialt... 11 Stabsoffic. 22 Capit. (Ritm.) 32 Lieutn.
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af 6 Aal’s, og faa Dage efter tillige af 7de .og 8de Aars
Mandskab, hvorved man, naar alt Mandskab indkom,
ikke blot vilde kunne bringe de tilstedeværende Af
delinger paa deres Krigsstyrke, men tillige for Infante
riets Vedkommende vilde have Mandskab til 2 ReserveBatailloner og 1 Reserve-Jægercorps. Værnepligten
paahvilede, som alt omtalt, kun den upriviligerede
Landbostand. Dels for at give den hele Bevægelse et
mere folkeligt Sving ved at opfordre alle Stænder til
activ Deltagelse deri, dels for at skaffe Hæren en For
øgelse i Styrke og endelig for at drage endel af den
noget ustyrlige Ungdom bort fra Byerne besluttede den
provisoriske Begjering at opfordre til Dannelsen af Fricorpser, hvorom et Opraab udstedtes allerede den 27de
Marts, og om hvis Organisation, Bevæbning og Lønning
en Bekjendtgjørelse fra Generalcommandoen af 30de
Marts (se Bilag Nr. 7) indeholdt nærmere Oplys
ninger. Den oprindelige Bestemmelse var, under fælles
Overcommando af Advocat Koch at danne 3 Fricorpser:
det 1ste Fricorps under Commando af afskediget Major,
Herredsfoged Krogh, det 2det under Commando af
Grev Rantzau-Breitenburg og det 3die Fricorps under
Commando af den tidligere Artilleri-Capitain Wasmer. —
I det første af disse Fricorpser dannede Forstbetjente,
førte af Forstraad Bracklow, og i det andet unge Mænd
af de højere, dannede Klasser Eliten*). Studentercorpset og Turnerne fra Kiel, der vare fulgte efter
Prindsen paa Toget til Bendsborg, attacheredes det 5te
Jægercorps.
♦) Underafdelinger af disBe Corpser, der ved Detacheringer
kom til at optræde selvstændigt, nævnes ofte som selv
stændige Corpser, saasom: Bracklows, Luckners, JensenTuBch’s Fricorps.
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Den provisoriske Regjerings Opraab med Hensyn
tål Dannelsen af Fricorpser slog saa godt an, at man
i Lobet af faa Dage havde Mandskab nok tål de projecterede Corpser; ligeledes kom de indkaldte Værne
pligtige saavel fra Holsten som fra det sydlige Slesvig
nogenlunde hurtigt ind. Medens man saaledes havde
tilstrækkeligt Mandskab, var der i hoj Grad Trang tål
Officerer. For nogenlunde at bede herpaa opfordrede
Prindsen afgaaede Officerer til at stålle sig til hans
Disposition; der meldte sig ogsaa endel, men de fleste
vare utjenstdygtige. Da Kongen af Preussen, saaledes
som det senere vil blive berørt, havde godkjendt Op
rørspartiets Paastande og lovet det sin Understøttelse,
rettede Prindsen af Koer en Anmodning tål ham om
at overlade ham nogle Officerer. Som en Følge heraf
afgav Kongen strax nogle og tyve preussiske Officerer
til Tjeneste i Insurgenthæren ; senere fik endel
preussiske Officerer paa deres derom indgivne An
dragende Tilladelse tål ligeledes at tjene i denne Hær.
Endelig forfremmedes nogle faa Underofficerer navnlig
af Artilleriet til Officerer*).
Den saaledes rigtignok meget løst sammensatte,
slesvig-holstenske Hær, der i Løbet af de sidste Dage
af Marts og de forste Dage af April overskred den
slesvigske Grændse, var formeret som følger:
*) Ed af den provisoriske Regjering den 26de Marts til
Senatet i Hamborg rettet Anmodning om at stille den der*
steds værende Del af det hanseatiske Cavaleri og noget
Artilleri til Regjeringens Disposition besvarede Senatet
derhen, at det ikke kunde afgive Cavaleriet, fordi det hen
herte til Forbunds-Contingentet, og at der i Hamborg
ikke fandtes andet Artilleri end det borgerlige, der ifelge
Bestemmelserne ikke turde anvendes udenfor Stadens Gebet
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Overcommando : Prinds Friederich af Noer.
Oberst Fabricius, Stabschef*).

hoUteMke Ha

Capitain Lesser, Souschef.
Infanteri:
1ste Brig.: Generalmajor Krohn, Commandeur ♦♦).
Iste Lin.-Bat. (tidl. 14de), Major Zeska.
3die — — ( — 16de), Oberstl. Baudissin.
2det Jægere. ( — 5te),Maj.Michelsen, hvortil
attacheretKielerFricorpser (Studenter, Turner og
Skarpskytter).
2den Brig. ; Hertug Carl af Lyksborg, Commandeur.
2den Lin.-Bat. (tidl. 15de), Major Kindt.
4de — — ( — 17de), — Bündiger.
) Fabricius var af Fødsel Holstener. Hanß tidligere Del
tagelse i den græske Frihedskrig, efter hvilken han var
kommen tilbage til Danmark, hvor han erholdt PoBtmesterembedet i Glückstadt, gav i Forbindelse med den
Iver i Oprorets Tjeneste, han, som ovenfor omtalt, udviste,
Anledning til hans Ansættelse som Stabschef ved Hæren,
en Post, hvortil saavel hans Mangel paa militair Indsigt
som hans opfarende og hensynsløse Optræden gjorde ham
lidet skikket, og Bom han ogsaa snart atter maatte forlade.
) Den til General i Insurgenthæren forfremmede Oberst Krohn,
hvem Prindsen allerede den 25de Marts opfordrede til at
overtage Commandoen over en Brigade, var for længe siden
udtraadt af activ Tjeneste og befandt sig ved Oprørets Ud
brud i Lyksborg, hvor han var ansat som Hofchef hos
Enkehertuginden. Han var opdragen paa Rendsborg Fricorporalskole, havde senere tjent i det Ewaldske Jæger
corps og gjort Toget med til Stralsund 1809, ligesom han
ogsaa havde deltaget i Felttoget 1813 og i Marchen til
Rhinen og Frankrig 1814—1815. Han var saaledes en af
de faa, forhaandenværende, krigserfame Officerer, og det
var denne Omstændighed, der henledede Prindsens Op
mærksomhed paa ham, skjøndt han var i en Alder af 70 Aar.
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5te Lin.-Bat. (ny oprettet), Major Schröder.
1ste Jægercorps (tidl. 4de), — Lange*).
Cavaleri:
1ste Drag.-Regim., Oberstlieutenant FOrsen-Bachmann.
2det —
— , Major Hansen.
Artilleri :
Artilleri-Commando, Major Lesser.
1ste Feltbatteri i 16 Kanoner, Overfyrværkerne
2det
—
I Weinrebe og Lorentzen.
Ingenieurer:
1 Ingenieur-Compagni, Capitain Jess.
Af irregulaire Tropper vare paa dette Tidspunkt
foruden Kieler Fricorpserne ogsaa det Krogbske og
det Rantzauske formerede. Under Formering vare i
Rendsborg den 6te og 7de Infanteri-Bataillon, til Commandeurer for hvilke Majorerne Hedemann og Zastrow
vare udsete ; desuden 2 Escadroner, 1 6 Pds og 1 e 3 Pds
Batteri samt det tredie Fricorps under Wasmer og
endelig et beredent Fricorps, hovedsagelig fra Ejdersted,
under Lieutenant Bismark**). I Forbigaaende skal
endelig kun bemærkes, at den provisoriske Regjering
til den tidligere berørte Forordning af 25de Marts havde
knyttet en senere af 29de s. M., hvorved der var givet
Bestemmelser for Indførelse af Borgervæbninger i Byerne
og mobile Sikkerhedsvagter i Landdistricterne***).
♦) Denne Nummerforandring ved Afdelingerne befaledes alt i
de forste Dage af April, men blev endnu længe efter ikke
strengt overboldt.
**) Denne Afdeling, der forst var bestemt til at danne en
Æresgarde for Prindsen af Noer, omdannedes i Slutningen
af April til en Ordonnants-Afdeling.
•**) En senere Forordning af 8de April udvidede Folkevæb
ningens Bestemmelse til activ Deltagelse i Landets For
svar, naar denne gjordes fornoden.

93
Hærens Udrustning stedte i Begyndelsen ikke paa.
store Vanskeligheder. Som tidligere berørt, var nemlig
det holstenske Contingents fuldstændige Krigsudrustning
tilstede i Rendsborg, hvor der desuden fandtes endel
andet, brugbart Materiel. En Ulempe var det natur
ligvis, at de røde Uniformskjolers Farve dels gjorde en
Forvexling med vore Tropper mulig, dels af let forstaaelige Grunde berørte Vedkommende ubehageligt.
Man lagde dem derfor tilside og brugte de blaa Bajs
fa-øjer og Kapperne til dermed at indklæde de regulaire
Tropper; Messingkammene og Beslagene paa Cavaleriets Hjelme bleve sværtede. Et hvidt Bind om den
venstre Arm tjente til Kjendingstegn for alle Hærens
Vaaben. Fricorpserne bevæbnedes ifølge den for deres
Oprettelse givne Bestemmelse af Arsenalets Beholdning,
hvorimod de ingen Beklædning erholdt. Denne For
syning med Vaaben skete dog kun i den allerførste Tid,
idet to holstenske Demagogers (Esmarch og Clausen) i
Kölner-Zeitung paa egen Haand indrykkede Opraab til Folk
fia alle Tydsklands Egne om at ile Slesvig-Holsten tål
Hjælp fremkaldte en saa 3tor Tilstrømning af Per
soner, tildels henhørende til Bærmen af Folket, at
Generalcommandoen saa sig foranlediget til allerede den
5te April at bekjendtgjore, at kun fuldstændigt ud
rustede Frivillige herefter kunde antages. Ogsaa Borger
væbningerne forsynede man tildels med Vaaben fra
Arsenalet i Rendsborg.
Af de foruden de tilstedeværende Stamheste for
nødne Ride- og Trækheste tilvejebragtes endel ved
Indkaldelse af Districtsheste, endel ved frivillige Tilbud
(Landskaberne Ejdersted, Sønder- og Norder-Ditmarsken
stillede hvert 100 Heste til Disposition); Resten indkjøbte man efterhaanden.
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Saaledes som ovenfor alt er anfört, nodte den
provisoriske Regjerings Flertal Prindsen af Noer til
uopholdeligt at sende de ufuldtallige og slet organiserede
inwooth.»».Tropper ind i Hertugdømmet Slesvig. Indrykningen
r«Hto indryk- skete i følgende Orden: Den 26de Marts afmarcherede
niog i eiovig j|ajor Michelsen med 2det (5te) Jægercorps og Kieler
Fricorpserne fra Egnen N. for Rendsborg, hvor de vare
lagte iCantonnement, tilFlensborg. Corpset, som den største
Del af Vejen befordredes paa Vogne, dannede Avant
garden for Iste Brigade, hvis andre Afdelinger, 1ste
(14de) og 3die (16de) Linie-Bataillon, fulgte efter den
27de om Morgenen tilligemed 1ste Dragon-Regiment
og 2 Kanoner. Efter at have overnattet i Slesvig mar
cherede General Krohn den 28de til Flensborg og
Omegn. Den 29de afgik 2den (15de) og 4de (17de)
Liniebataillon tilligemed 1 6 Pds Batteri (6 Kanoner) fra
Rendsborg til Slesvig, hvor 1ste (4de) Jægercorps stödte
til. Den 30te afgik 4de (17de) Linie - Bataillon og
Batteriet til Omegnen af Flensborg, hvor 1ste (4de)
Jægercorps og 2den (15de) Linie-Bataillon indtraf den
31te. — Sidstnævnte Dag afmarcherede den ny formerede
5te Linie-Bataillon under Major Schroder fra Rendsborg
og blev endnu samme Dag befordret til Flensborg;
Bataillonen var 800 Mand stærk.
Da Mandskabet,
der oprindeligt havde henbert til de ældre Batailloner
(navnlig 17de), hvilke man havde tildelt endel til
Rendsborg tidligere indkommet Mandskab af de i Hertug
dømmet Slesvig rekruterede Batailloner (12te og 13de),
var fortrædeligt over ikke at komme til at tjene i deres
oprindelige Afdelinger, løb Størstedelen deraf Dagen efter
Bataillonens Ankomst til Flensborg fra hinanden. De
meldte sig derpaa ved deres gamle Compagnier, hvor
man gjerne tog imod dem og derved tydeligt godtgjorde
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den Mangel paa militair Aand og den Løshed i alle Commandoforhold, som var fremtrædende i Hæren, og hvorfor
man fik et yderligere ßevis den, at Generalcommandoen
saa igjennem Fingre med det Skete.
Resterne af
Bataillonen, c. 200 Mand, figurerede endnu i nogen Tid
som 5te Linie-Bataillon paa Hærens Lister; den under
Formering i Rendsborg værende 7de Linie - Bataillon
erholdt imidlertid paa Grund af 5te Linie-Bataillons Op
løsning sit oprindelige Bataillonsnummer forandret til 5.
Den 31te ankom 2 Escadroner af 2det DragonRegiment til Egnen om Flensborg; den 3die Escadron
af Regimentet ledsagede den 2den April et 6 Pds Bat
teri (8 Kanoner) fra Rendsborg til Flensborg, hvor de
ankom den 4de; Regimentets 4de Escadron, der cantonnerede i Duvensted, forblev der indtil den 5te
April. 6te Linie-Bataillon forlod Rendsborg den 3die
April med Ordre til at forblive nogle Dage i Slesvig
By for der at fuldende sin Organisation.
Efterhaanden som de forskjellige Underafdelinger
af Fricorpserne dannedes, bleve de i Almindelighed
sendte Nord paa; paa det Tidspunkt, hvorved vi her
have dvælet, cantonnerede Kroghs Fricops i Omegnen
af Flensborg, og Rantzaus i Omegnen af Slesvig.
Prindsen af Noer, der ved sine Forretninger som HærOrganisator og Medlem af den provisoriske Regjering
hindredes i fra Begyndelsen af at indtage sin Plads
som commanderende General, overdrog midlertidigt
Commandoen over samtlige ved Flensborg concentrerede Tropper tål General Krohn og udstedte den 27de
Marts følgende Armeebefaling:
Soldaten!
Das Vertrauen der Herzogthümer ruft mich an
Eure Spitze; ich schätze mich glücklich, in diesem hei-
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ligen Kampfe fur das Vaterland Euer Führer zu sein.
Der Kampf hat begonnen, der Däne rückt an des
Vaterlandes Gränzen, Schleswig-Holsteinischer Muth
wird ihm mit Gott den Weg über die Belte zeigen.
Schaaret Euch mit Vertrauen um Eure neuen Führer,
die wie Ihr, begeistert von Vaterlandsliebe, Euch zum
Siege fuhren werden. Die edelsten Männer und Jüng
linge des Vaterlandes eilen zu Euren Fahnen — ganz
Deutschland sendet Euch seine besten Männer. Auf
denn, mit Gott! Lasst uns den Dänen Bchlagen, wo wir
ihn finden, bevor fremde Truppen uns den Lorbeer
entwinden. Ziehet mit Gott, meine Waffenbrüder, am
Tage der Ehre bin ich bei Euch! —
En Gjenstand, der netop i disse Dage lagde Beslag
paa Prindsens og den provisoriske Regjerings Opmærk
somhed, var Underhandlingerne om de preussiske Trop
pers Indrykken i Holsten og eventuelt i Slesvig. For
tilstrækkeligt at belyse denne Sag vil det være nød
vendigt at gaae tilbage til de første Dage af Oprørets
Udbrud.
Kongen nr
Den 19JO
Dagen efter at Rendsborg-ForPreussen udtaler
°
v
»ig tor opror.-samlingen var afholdt, henvendte Hertugen af Augustenpnrtict. borg sig til sin Broder, Prindsen af Noer, og bad ham
om bans Baad med Hensyn til et Skridt, han havde
tænkt sig at gjore, nemlig at rejse til Berlin for hos
den preussiske Konge at andrage paa en offenlig Ud
talelse, der dels vilde kunne danne en Modvægt mod
den stærkt demokratiske Retning, som Anskuelserne
saavel i Danmark som i Hertugdømmerne i den sidste
Tid havde begyndt at tage, og dels vilde kunne
tjene til Støtte for de Ideer, som han og Me
ningsfæller nærede med Hensyn til Hei’tugdømmernes
retslige Stilling til Danmark og indbyrdes. Da Prindsen
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billigede Foretagendet og raadede ham til at skynde
sig, afrejste Hertugen den 21de til Berlin, hvor han
ankom den 23de og hos Kongen af Preussen udvirkede
den hekjendte, skriftlige Erklæring af 24de Marts (se
Bilag Nr. 8), hvori den hele slesvig-holstenske Theori
fuldstændigt godkjendtes, og i fornødent Fald activ
Hjælp stilledes i Udsigt. Erklæringen, der strax blev
befordret i Trykken og opslaaet paa Gadehjørnerne i
Byerne, og som ikke var fremkaldt af Begivenhederne
den 23de og 24de, der forst havde udviklet sig efter
Hertugens Afrejse, blev efter disse Begivenheder et
meget stærkt Ophidselsmiddel, idet man paa de ud
talte Løfter grundede sikkre Forhaabninger, som ogsaa
1 Begyndelsen syntes at skulle gaae i Opfyldelse, men
hvis Realisation dog tålsidst strandede paa de stats
retslige Principer, der endnu dengang ledede Europas
Cabinetter.
Efterretningerne om Tildragelserne i Kiel den 23deconcentrering nr
og om Overrumplingen af Bendsborg Fæstning naaede
hurtigt Berlin, og alt den 26de Marts befalede Kongen un.eiborg.
af Preussen i den Anledning Concentreringen af et
Corps ved Havelberg, hvilket var bestemt til i paakom
mende Tilfælde at rykke ind i Holsten. Endvidere op
fordrede han den hannoveranske Begjering til i Forening
med de andre Stater, der stillede det 10de ForbtindsArmeecorps, at sammendrage Tropper langs den nedre
Del af Elben; med Hensyn til disse Troppers Anven
delse maatte man iøvrigt afvente Forbundsforsamlingens
Beslutning. Det preussiske Corps, der stilledes under
Commando af Oberst Bonin, bestod af 1 InfanteriRegiment og 1 Bataillon af et andet Infanteri-Regiment,
2 Escadroner Husarer, 1 Kyradser - Regiment og 12
Stykker Skyts. De seneste Begivenheder i Franking og
7
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i Tydskland havde bevirket, at flere Corpser vare paa
Krigsfod, og som en Folge heraf kunde man med faa
Dages Varsel sætte ovennævnte Tropper i Marche til
Concentrationspunktet, hvor Oberst Bonin indtraf den
30te, og hvor der var givet Ordre til Indkaldelse af
de 2 nærmest liggende Landeværns-Batailloner, Da
Concentrationen af Corpset ved Havelberg paa Grund
af det dertil bestemte Artilleris noget lange Marche
ikke kunde være endt for omtrent den 10de April, og
prcuMhkc Tr-p-den preussiske Konge havde megen Hast med at faae
jwnimnå\!ir Tropper skudte frem til Ejderen og navnlig til RendsRoMdsi.org. bort;, besluttede man d. 31te Marts at sende de 2
Garde-Regimenter, „Kejser Alexander“ og „Kejser
Franz“, samt 6 Stykker Skyts af Garde-Artilleri-Brigaden ad Jernbanen over Hamborg til denne Fæstning.
Ønskeligheden af paa nogen Tid at fjerne de nævnte
Regimenter, der paa Grund af deres Optræden under
Urolighederne i Berlin vare meget forhadte af Befolk
ningen, og at give dem en Anvendelse med et populairt,
krigersk Formaal har neppe været uden Indflydelse paa
Valget netop af dem. Det ved Havelbeig opstillede
Corps skulde da tjene som Reserve for disse 2 Regi
menter. Oberst Bonin beordredes til strax at begive sig
til Rendsborg for at sætte sig i Forbindelse med den
provisoriske Regjering samt til at træffe Aftale med den
hannoveranske Regjering om, hvorledes denne skulde lade
sine Tropper samvirke med de preussiske. Man troede
endelig ikke at burde afvente Concentrationen af hele
Styrken ved Havelberg, men fandt det rigtigere at lade
de enkelte Afdelinger, efterhaanden som de ankom,
strax sætte sig i Marche til Rendsborg. De ovenfor om
talte 2 Landeværns-Ba tailloners Mandskab fik der
imod Tilladelse til at vende tilbage til deres Hjem.

99
Oberst Bonin indtraf i Rendsborg d. 3die April og obcm Booin
traadte strax i Forbindelse med den provisoriske Regjering. Den 4de April rykkede 1ste og 2den Ba
taillon af Regimentet „Kejser Alexander“ ind i Ham
borg og Altona, hvor den begejstrede Modtagelse ved
den. stærke Modsætning til hvad der nylig var foregaaet
i Berlin, i haj Grad synes at have tiltalt dem. Den
5te April afgik Bataillonerne ad Jernbanen til Rends
borg. Hver af de paafølgende Dage ankom der lige
ledes 2 JBatailloner, og den 8de April vare begge Regi
menter samlede i og ved Rendsborg ; — de 4 GrenaderBatailloner cantonnerede i selve Fæstningen, FusilierBataillonen, henhørende til Regimentet „Kejser Alex
ander“, i Lehmbek, Borgsted og Büdelsdorf, og det
andet Regiments Fusilier-Bataillon i Fokbek og Dörbek.
De her nævnte Landsbyer ligge alle N. for Ejderen,
altsaa paa Slesvigs Grund, men bleve, da de laa i et
District, der af Hensigtsmæssigheds Hensyn i admini
strativ Henseende var henlagt under Rendsborg Amt,
uden videre betragtede som henhørende til Holsten, hvis
Grændse man dog endnu syntes at være utilbøjelig til
at overkride uden Bemyndigelse fra Forbundet. — Den
hannoveranske Regjering anmeldte under 3die April Den bannonpaa egne og paa Storhertugerne af Oldenborg ogran,k0 IU0°’
Meklenborgs samt Hertugen af Brunswigs Vegne, atOpstiiu»s«. »t
der af disse Regjeringer vilde blive stillet et Corps paa et Co,p’
10000 Mand, „til Opretholdelse af Hertugdømmet Slesvigs Harburt.
Selvstændighed“ under Commando af General Halkett,
hvis Hovedqvarter foreløbigt vilde blive Harburg. Corpset,
dei' bestod af 7 Batailloner Infanten, et Jægerdeta
chement, 8 Escadroner og 22 Kanoner, mentes at
kunne være concentreret ved Elben d. 10de April.
General Halkett havde Ordre til at sætte sig i For-
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bindelse med den preussiske General, men turde ikkestille sig under Commando af Prinds Friederich af
Noer. Coipset ventedes yderligere forstærket, idet de
øvrige Stater, der stillede Tropper til det 10de Forbunds-Armeecorps, vare anmodede om paa den nævnte
Dag at lade deres Contingenter stede til Corpset ved
den holstenske Grændse.
Foruden den almindelige Stette, som de nys om
talte, hurtige Troppebevægelser fra Preussens Side
ydede Opstanden i Hertugdømmerne, frembude de end
videre den Fordel, at Insmgenthæren ikke længere be
høvede selv at dække sin Operationsbasis, Fæstningen
Rendsborg, saa at alle derværende Tropper, der des
uden alene af Hensyn til Indqvarteringen maatte for
lægges, kunde sendes nærmere frem til Flensborg. —
Den 4de Escadron af det 2det Dragon-Regiment, som
vi forlode indqvarteret i Duvensted, marcherede d. 5te
April til Slesvig og d. 6te til Flensborg. Det Wasmer'ske Fricorps, hvoraf endel ankom til Flensborg d.
6te April, blev den 7de forlagt til Store- og LilleSolt; en anden Afdeling af Corpset stodte her til det
d. 8de. General Krohn, der indsaa, at dette Corps, der
ikke havde fjerneste Grad af Sammenhold, der næsten
ganske manglede Førere, og hvis Mandskab bestod af
Folk, hvoraf de fleste aldrig før havde havt et Gevær
i deres Haand, i denne Tilstand var Hæren mere til
Skade end til Gavn, beordrede det imidlertid til at afgaae
til Kappel for der at blive indexerceret. Corpset af
marcherede til dette sit Bestemmelsessted d. 9de April
om Morgenen. 7de Insurgent-Bataillon, der, som alt
berørt, blev kaldet den 5te, efterat den tidligere 5te Ba
taillon var løben fra hinanden i Flensborg, rykkede d.
8de April under Commando af Major Zastrow og led-
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saget af *2 3 Pds Batteri fra Rendsborg til Slesvig,
hvor det var Bestemmelsen, at Bataillonen skulde for
blive i nogen Tid for at indexerceres. Samme Dag af
gik endelig ligeledes til Slesvig en Afdeling Ingenieurer
under Capitain Jess.
Prindsen af Noer holdtes stadigt tilbage i Rends*f
borg navnlig paa Grund af de endnu svævende For-11
handlinger med General Bonin angaaende den af
den provisoriske Regjering saa ivrigt ønskede Ind
rykning af de preussiske Tropper i Hertugdømmet
Slesvig. Da disse Forhandlinger imidlertid ikke førte
til noget Resultat, og da General Krohns Meldinger an
gaaende de danske Troppers Fremrykning og om de
forefaldne, indledende Smaafægtninger, der senere ville
blive udførligt omtalte, lode ham formode, at en al
vorligere Kamp var nær forestaaende, afrejste han den
8de om Eftermiddagen med sin Stab til Slesvig.
Den følgende Dag om Morgenen tidligt gav han ved
Isted Major Zatrow og Capitain Jess nogle Befalinger
med Hensyn til Opstillingen af Bataillonen og nogle
fortificatoiiske Anlæg sammesteds for det Tilfælde, at
Hæren maatte gaae tilbage, og begav sig dernæst til
Flensborg, hvor han ankom henad Kl. 12 Middag. —
Hvorledes Forholdene imidlertid her havde udviklet sig
i Løbet af de sidste Dage, vil senere blive fremstillet,
efter at der først er givet en Skildring af de Foran
staltninger, der fra dansk Side bleve trufne for at bekjæmpe Oprøret, og af den danske Hærs første Frem
rykning i Hertugdømmet Slesvig.
Postensom commanderende General i Nørrejylland r<w«o»taitnint«r
og Fyen, der tidligere beklædtes af Kronprinds Frederik,“1
var ved Thronskiftet bleven ledig og ved Kgl. Rescript
-af 2den Marts overdraget til Generalmajor Høegh-
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Guldberg, Chef for Iste Cavaleri-Brigade, som ud
nævntes til Generallieutenant. Generalen, til hvis Stabs
chef Major Inninger af Generalstaben var bestemt,
overtog imidlertid forst Generalcommandoen d. 27de
Marts, og det var derfor Chefen for 2den Cavaleri-Bri
gade, Generalmajor H. G. Castenscbjold, der ved Op
rorets Udbrud i Hertugdømmerne midlertidigt fungerede
som commanderende General ; som Stabsschef fungerede
Major Baggcsen af Generalstaben. — Natten mellem d,
25de og 26de Marts modtog Stabsschefen af 2 fra
Rendsborg flygtede Officerer, Capitainerne Krieger og
Ernst, Meddelelse om, hvad der var forefaldet i den
nævnte By. Han medgav Capitain Ernst et Brev til
Krigsministeren med Melding om det Passerede, an
modede Officererne om at paaskynde deres Rejse til
Kjobenhavn og bragte selv Melding om det Forefaldne
Gcoendcomnwn-til General Castenscbjold. Generalcommandoen, der
det nødvendigt, uden Ophold at soge Grændsen
«coder Tropper sikkret og en mulig Bevægelse i den nordlige Del af
ll,d“Jå“^fceHertugdommet Slesvig dæmpet ved Tilstedeværelsen af
Tropper sammesteds, gav strax Ordre til, at den 12te
Linie-Bataillon (Fredericia) med den Styrke, den havde
i marchefærdig Stand, endnu samme Dag skulde afmar
chere til Kolding, besætte Grændsen dog uden at af
bryde Communicationen og vaage over, at endel til
Kolding af Artilleriet indkaldte Districtsheste fra Her
tugdømmerne ikke bortførtes. Fremdeles blev 6te Dra
gon-Regiment (Odense) beordret til strax at afmarchere for
d. 27de at indtræffe i Kolding. To den 25de Marts (altsaa
forinden man endnu i Kjobenhavn havde nogen paalidelig
Underretning om Oprørets Udbrud) fraMinisterietudgaaede
Ordrer til Generalcommandoen om strax at sende nogle
Compagnier Infanteri samt noget Cavaleri til den slesvigske
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Grændse, naaede saaledes forst deres Bestemmelse, efter
åt de ved dem tilsigtede Foranstaltninger alt vare udførte.
Generalcommandoen beordrede endvidere samme
Dag 3die Jægercorps (Nyborg) til at efterlade et Deta
chement paa Garnisonsstedet og med Resten at afmar
chere den 27de Marts til et Cantonnement omtrent
midt imellem Odense og Nyborg; en samtidigt med
denne Befaling af Corpset modtagen Marchebestemmelse
fra Generalstaben foranledigede imidlertid, at det den
nævnte Dag indtraf i Odense.
Rygterne om de Begivenheder, hvis Forberedelse ny»»«™ om
og første Udvikling ovenfor er omtalt, udbredte sig
en vidunderlig Hurtighed*) tål de forskjellige Byer iiGr»nd»«u»tricJylland; de antoge ved Forplanteisen og navnlig derved,
at intet Bestemt endnu kunde anføres, foruroligende
Dimensioner og fremkaldte saavel hos Borgerne i Byerne
som hos Landbefolkningen navnlig i Grændsedistricterne en
feberagtig Spænding og Skræk for umiddelbart forestaaende
Overfald**). Virkningerne af denne Frygt, der til Ære
♦) Det er i denne Henseende ikke nden Interesse, at Rygtet
om Oprorets Udbrud og Rendsborgs projecterede Over
rumpling alt den 23de om Aftenen med Posten blev bragt
til Randers, hvor Borgerne paa Grund heraf formanede
Chefen for 5te Dragon-Regiment, Oberst Astrup, til at
lade Arsenalsvagten, der bestod af lutter i Holsten fedte
Artillerister, aflose af Borgervæbningen.
••) Frygten for Friskarer var navnlig særdeles levende og frem
kaldte Troen paa og positive Meldinger om deres Nærværelse
paa Steder, hvor der bevisligt paa den Tid ikke har været en
eneste Insurgentsoldat eller Friskaremand.
Rodding og
Omegn sees navnlig at have været frugtbar paa disse
Syner, hvorom flere foreliggende Meldinger til General
commandoen for Norrejylland og Fyen vidne. — Tilbage
marchen af de faa troblevne, tydsktalende Rester af de i
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for Beboerne intetsteds gav sig tilkjende som ængstelig
Raadvildhed, men tveiümod overalt i Ønsker om og
Trang til at slutte sig sammen for at imedegaae og
tilbagevise slige Invasioner, sporedes, foruden af flere
Foranstaltninger og Beslutninger, som for den militaire
Betragtning vistnok undertiden tage sig noget besynder
lige ud, men som alle vidne om den Beboerne besjælende
Kjærlighed til Àrne og Fødeland, ogsaa gjennem de
Anmodninger om Udlevering af Vaaben, hvormed General
commandoen fla forskjellige Sider blev belejret Det var
navnlig fra Ribe, hvis Borgervæbnings Geværer efter Commandeurens Indberetning ikke vare brugelige til at skyde
med, fl*a Fredericia, hvor Borgerne nærede Mistillid til
den nu alene i Fæstningen tilbageblevne 13de LinieBataillon, og hvor Commandanten trods Bataillonscommandeiu'ens kraftige Protest troede at burde efterkomme
Borgernes Forlangende om at deltage med* Bataillonen
i Vagttjenesten, samt fra Elbo-Herred, at de omtalte
Anmodninger fremkom.
Generalcommandoen søgte
fornuftigvis ikke at betage Beboerne Tilliden til det af
dem paatænkte Forsvar ved egne Kræfter, men meget
mere at styrke den ved under 27de Marts at tillade
Udleveringen af endel Vaaben fra Fredericia Arsenal.
Ogsaa i Fyens vestlige Del væbnede man sig for at
Hertugdemmerne stationerede Afdelinger fremkaldte ogsaa
paa flere Steder hos de med Forholdene Uhekjendto Troen
pan, at det var Insnrgentafdelinger, der alt vare naaede
saa langt mod Nord. — Da Efterretningerne om hvad der var
passeret i Glückstadt, og om Borgernes Erklæring til Oberst
Lobedanz, at de ikke kunde indestaae for, at Pebelen ikke
bemægtigede sig Tugthuset og leslod Fangerne der, senere
bleve bekjendte, boldt Frygten for losladte Tugthusfanger
sig meget længe.
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bevogte Kysterne af Lillebelt. — Generallieutenant
Guldberg ankom under disse Begivenheder den 27 de
Marts til Odense og overtog samme Dag Generalcommandoen, hvis Hovedqvarter han den 28de forlagde til
Kolding.
Samtidigt med de nys omtalte Foranstaltninger Krig»minwenet
var i Kjøbenhavn Krigsministeriet blevet oprettet*), oprott“’
idet det tidligere bestaaende Generalcommissariatscollegium fra den 25de Marts ophævedes, og der blev dannet
et Krigsdepartement med 4 Afdelinger: Secretariat,
Commandosager og Personel; Armeens Intendantur;
Directionen for Armeens Materiel og Armeens Revisions
væsen; til at forestaae disse Afdelinger udnævntes
henholdsvis Major Flensborg af Generalstaben, Justitsraad Wachs, Major à la suite i Artilleriet Keyper og
Generalkrigscommissair Torp. Samtidigt oprettedes et
Expeditionscontoir for Generaladjutanten for Landetaten.
Foruden de alt omtalte Ordrer til Generalcom- ord« ui opmandoen over Nørrejylland og Fyen udgik der samme
aT.
Dag fra Ministeriet, der (skjøndt endnu uvidende om n>«eon»
Overrumplingen af Rendsborg) delte den almindelige
Forudfølelse af, at Bekjendtgjørelsen af det den hol
stenske Deputation meddelte Svar ved dennes Tilbage
komst til Kiel vilde fremkalde et eller andet Udbrud
af den dersteds alt i længere Tid herskende Gjæring,
Ordre til, at et Armeecorps uopholdeligt skulde con
centreras paa Grændsen af Nørre- og Sønderjylland.
Corpset skulde bestaae af det i Nørrejylland og paa
Fyen garnisonerende Infanteri og Cavaleri samt af
følgende under Generalcommandoen paa Sjælland hen
hørende Afdelinger:
•) Circulaire fira Krigsministeriet af 25de Marts 1848.
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Iste og ote Linie-Bataillon,
2den Gardehusar-Escadron,
2 Escadroner af 4de Dragon-Regiment,
3 6 Pds Feltbatterier,
1 e Ingenieurcompagni og
1 Reservepark.
Til Garnison i Nyborg bestemtes 1 Compagni af 8de
Linie-Bataillon. Majorerne ved de forskjellige, til Ud
rykning bestemte Afdelinger beordredes til at forblive
i de respective Garnisonssteder til nærmere Disposition.
Afdelingernes Marche ordnedes ved Marchebestemmelser,
der tilstilledes dem fra Generalstaben ; vi have alt ovenfor
bemærket, at den for 3die Jægercorps af Generalcom
mandoen bestemte Marcheplan derved blev modificeret.
Til Commandeur for Armeecorpset udnævntes daværende
Chef for 1ste Jægercorps, Oberst Hedemann, der for
fremmedes til Generalmajor, til Stabschef Capitain
Læssoe af Generalstaben, til Corpslæge Professor Bendz,
til Corpsintendant Overkrigscommissair v. Schmidten.
Generalmajor Wedel-Wedelsborg, der efter General
Guldberg havde overtaget Commandoen over 1ste CavaleriBrigade, erholdt efter han9 derom udtalte -Ønske Com
mandoen over Armeecorpsets Cavaleri.
projeciorct conEndvidere var det paatænkt at concentrere et
m>P3 P“ c- 4000 Mand ved Ko"»”M«n« «<i
Som Felge af Ordren om Dannelsen af det nerreKo"®r jydske Årmeecorps, der indlob til Generalcommandoen
den 27de Marts, udgik der strax fra Denne Befaling
ATdeiinsemo i til 3die Dragon-Regiment om at afmarchere til Grændfywk^Gono-sen san^ a* indkalde saa meget af Regimentets i
rnkommondo NoiTejylland værende Reservemandskab (Regimentet
'’^'uteredes dels fra Narre-, dels fra Sønderjylland),
at samtlige, tilstedeværende Heste kunde erholde Ryttere.
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Lignende Befaling udgik til 5te Dragon-Regiment, lige
som ogsaa Ilte Linie-Bataillon beordredes til uopholdeligt
at afmarchere mod Syd. Samtlige disse Afdelinger
afgik den 29de Marts fra deres Garnisonssteder, Aarhus,
Banders og Aalborg, og ankom til Grændsen henholdsvis
den 31te Marts, den 2den og 3die April. 3die Jæger
corps, som vi forlode i Odense, forblev der Natten
mellem den 27de og 28de Marts og befordredes den
sidstnævnte Dag paa Vogne til Lillebelt. Paa Grund
af det spændte Forhold mellem Borgerae i Fredericia
og den derværende 13de Linie-Bataillon blev 1 Compagni af Corpset afgivet til Forstærkning af Fæstningens
Garnison; de tre andre Compagnier kjørtes endnu samme
Dag til Kolding, hvor de indtraf Kl. 6 om Efter
middagen *).
Under 26de Marts udfærdigedes af Ministeriet føl
gende Instruction for Commandeuren for det nørrejydske
Corps:

Instruction
for den Gverstcommanderende ved det Corps, der skal
sammendrages i Egnen omkring Kolding.

Om Corpsets almindelige Forhold:
i ferste Tilfælde: Naar ingen fjendlig Troppestyrke gaaer Nord
for Slien.

I dette Tilfælde udføres Concentrationen i Egnen
om Kolding, og Tropperne forblive i Cantonnementerne
uden at overskride Slesvigs Grændse; dog skulle Pa
trouiller sendes ind i det Slesvigske, saa langt som
Omstændighederne tilraade det.
*) Ålle disse Kjersler udførtes ved frivilligt til Disposition
stillede Vogne.

Instruction for
Commandeuren
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i andet Tilfalde: Naar en fjendlig Troppestyrke rykker frem
Nord for Slien.

a, ferend Troppecorpsets Concentration ved
Kolding.

I dette Tilfælde skal Cavaleriet fra Fyen og Jyl
land operere paa Hederne for at forhale Fjendens Fremmarche saameget som muligt. De andre Tropper skulle
concentreres i Fredericia og nærmeste Omegn og først
rykke frem, naar Corpset er samlet, og naar der haves
Kundskab om, at Expeditionscorpset ved Korser er
færdigt til Indskibning.

b, efter Troppecorpsets Concentration.

I dette Tilfælde marcheres mod Fjenden for at
slaae ham, saasnart man veed, at Expeditionscorpset ved
Korsør er færdigt til Indskibning. Der foretages det
Fornødne for at sikkre sig Medvirkning af Expeditions
corpset og af Flotillen ved Slesvigs -Østkyst.
Om Forholdet til Expeditionscorpset ved Korsor.

Dette Corps skal bestaae af 4000 Mand og 4 Ka
noner; det skal kunne indskibes med 6—8 Timers
Varsel; denne Indskibning skal skee, saasnart det for
langes af Oberst Hedemann; Corpset skal gjøre Land
gang samt operere i Overensstemmelse med de af
Obersten opgivne Bestemmelser. Ved Forening af begge
Corpser føres Overcommandoen af---------------- — *).
*) Grunden til, at Navnet paa den commanderende General
over begge de i Instructionen nævnte Corpser ved deres
eventuelle Forening blev holdt in blanco, var den, at man
endnu ikke havde udseet Nogen til Commandeur for det
Corps, der skulde concentreres ved Korser. Generalmajor
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Om Forholdet til Flotillen ved Slesvigs Ostkyst.
Flotillen staaer ikke under Corpscommandeurens
Befaling, men dens Commandeur skal søge at samvirke
med Corpset baade med og uden Opfordring fra samme;
begge Afdelinger skulle stadigt communicere med
hinanden.

Om Forholdet til Generalcommaudoen i Nørrejylland
og Fyen.

Corpset staaer ikke under Generalcommandoens Be
faling. Generalcommandoen underrettes om Corpsets
Tilstand og om alle Operationer, hvilket skeer derved,
at Rapporterne desangaaende til Krigsministeriet sendes
under Convolut tål Generalcommandoen for af denne at
sendes videre. Stafettjenesten gjennem Fyen bestemmes
i Forening med Generalcommandoen.
Om Forholdet til Befolkningen i Slesvig.
Naar der bevisligen skeer Befolkningen Overlast
af bevæbnede Bander, og der forlanges Hjælp fra Corpset,
da kan dette afgive saadan Hjælp selv førend Indryk
ningen i Slesvig. Naar Corpset marcherer ind i Slesvig,
udstedes en Proclamation til Befolkningen.
I den
kan siges:
1, at Slesvig aldrig kan indlemmes i det tydske
Forbund,
2, at Slesvig altid skal forblive i Forbindelse med
Danmark,
Krogh, Commandeur forlstelnfanteri-Brigade,blev forst udaeet
dertil; senere betroede man Oberstlieutenant Scbleppegrell,
daværende Commandeur for 2det Jægercorps, denne Com
mando.
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3, at den administrative Forbindelse med Holsten,
som har fremkaldt den nuværende, ulykkelige
Tilstand, skal hæves; men at: Slesvig kan opnaae alle Friheder og Rettigheder af hvad
Navn nævnes kan under de foranforte Betin
gelser.
Enhver Collision med Befolkningen ferend Corpsets
Indrykning, navnlig ved Patrouilleringen, maa paa det
Omhyggeligste undgaaes. Efter Indrykningen opfordres
Befolkningen til Medvirkning; Depot af Vaaben og
Mundering for slesvigske Frivillige eller for den Reserve,
der maatte opbydes i Slesvig, etableres i Middelfart.
Om Forholdene til Embedsmændene i Slesvig.

Naar en Embedsmand udfarer sine Forretninger
saaledes, at Corpset lider Skade derved, kan Corpscommandeuren suspendere ham og constituera en anden.
Krigsministeriet, Kjobenbavn den 26de Marts 1848.

Tscherning.

Generalcommandoen for Nørrejylland og Fyen for
lagde, som ovenfor alt omtalt, den 28de Marts sit
Hovedkvarter til Kolding, hvor Capitain Læssøe alt
befandt sig, og hvor ligeledes General Wedel-Wedelsborg
var indtruffen. Samme Dag modtog General Guldberg
en den 26de Maits dateret Skrivelse fra Krigsmini
steren, indeholdende en Meddelelse om flere af de i
Hertugdømmerne garnisonerende Afdelingers Frafald
samt en Ordre til at støtte de troblevne Resters Til
bagegang over den jydske Grændse. Generalen opfor
dredes endvidere i samme Skrivelse til at handle raskt,
ikke at skye Ansvarligheden for meget etc. etc. I et
Postscriptum, tilføjet umiddelbart efter Modtagelsen af
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Major Baggesens ved Capitain Ernst overbragte Brev
med Budskabet om Rendsborgs Fald, modificeredes imid
lertid denne sidste Opfordring endel, idet Ministeren,
uden at ville give bestemte Instructioner, deri befalede
Generalen at vogte sig for Skridt, der kunde medføre
Uheld og derved give Insurgenterne forøget Mod, samt
for at compromittere vor Sag ved en for hurtig Frem
rykning.
De Meddelelser, der indløb til Generalcommandoen
med Hensyn til Insurgenternes Fremtrængen, og hvoraf
flere gik ud paa, at deres Fortrav skulde have naaet
Aabenraa, foranledigede imidlertid, at man ansaa detAvnot«M,1«n fot
for rettest med de svage Kræfter, man havde til Raa-^o^rykk^0
dighed, at gjøre en fremadgaaende Bevægelse mod «i«“ »u Haders.
Haderslev.
6te Dragon-Regiment (550 Heste), 3die
CT'
Jægercorps (c. 830 Hoveder) og 12te Linie-Bataillon
(c. 340 Hoveder) beordredes til at deltage i denne
Bevægelse, der lededes af General Wedel-Wedelsborg,
som indtil General Hedemanns Ankomst havde over
taget Commandoen over den tilstedeværende Del af det
nørrejydske Armeecorps. Jægercorpsets til Fredericia
detacherede Compagni blev paa Vogne hentet til Kol
ding, hvor det indtraf den 29de om Morgenen Kl. 2.
13de Linie-Bataillon beordredes ligeledes til Afmarche
til Kolding, hvor den indtraf den 29de om Aftenen,
200 Mand stærk. Manglen paa Artilleri var, da det
i Fredericia parkerede 6 Pds. Feltbatteri ikke var
bespændt, meget følelig. Generalcommandoen søgte at
raade Bod derpaa ved at beordre Major Trepka af
13de Linie-Bataillon, der var vendt tilbage til Kolding
fra en Mission i det Slesvigske, til med de i Kolding
værende, til Modtagelse af Districtshestene (hvoraf iøvrigt ingen vare mødte) indkaldte Trainconstabler at
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afgaae til Fredericia for ved Hjælp af frivilligt stillede
Heste og af de i Fæstningen værende Artillerister at
søge mindst 2 Kanoner mobiliserede.
Majoren saa
sig alt den 29de om Morgenen tidligt istand til at
afsende 4 Kanoner med improviseret, men god Bespænding til Kolding, hvilke forelobigen stilledes under Com
mando af Capitain Wegener af Artilleriet
Den 29do Marts Kl. 2*/2 om Morgenen afmarcherede 6te Dragon-Regiment fra Kolding mod Syd.
Mellem Kl. 3 og 5 fulgte Jægercorpset og 12te LinieBataillon, tildels befordrede paa Vogne, efter Cavaleriet.
Marchen gik i 2 Colonner til Christiansfeld og Alver.
12te Linie-Bataillon blev efterladt i Cantonnement i
Alver Sogn, Dragon-Regimentet og Jægercorpset fort
satte Marchen til Haderslev, hvor de indtraf ved Mid
dagstid. Den Maade, hvorpaa Bønderne paa hele Vejen
modtoge Tropperne, var i hej Grad hjertelig og venlig;
i Haderslev var Modtagelsen derimod temmelig kold.
Efter at de fornødne Foranstaltninger vare trufne til
Byens Sikkring mod et natligt Overfald,*) lod General
Wedel paa Grund af den fra den provisoriske Regjering
udgaaede Ordre til samtlige Kassebetjente i Hertug
dommerne om kun at udfore Befalinger, der udgik fra
den, Beholdningerne i Byens samtlige, offenlige Kasser
foreløbigt aflevere til sig. I Løbet af Dagen erholdt
man her de første, nogenlunde paalidelige Efterretninger
om Insurgenttroppernes Bevægelse og deres Besættelse
af Flensborg ligesom ogsaa om, at Borgerne i Aabenraa
*) Strækningen fra Haderslev og c. 1 Mil Vester ud segte
man at sikkre ved Bevogtning af Bønderne, til hvilke
Opfordring i saa Henseende var udgaaet fra Professor Flor,
der paa den Tid opholdt sig ved Hovedqvarteret.
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med Magt ægte at forhindre de til de danske Batailloner indkaldte Slesvigere*) fra at gaae Nord paa.
Generalen havde derfor til Hensigt, saasnart han —
hvad der ventedes hvert -Øjeblik — erholdt Forstærk
ning af et Par Batailloner, at rykke frem mod denne
By, i hvilken Anledning han ogsaa den 28de havde
anmodet den i Lillebelt stationerede Flotille om at
assistere ved denne Bevægelse ved at true Byen fra
Søsiden.
De fra Fredericia om Morgenen afgaaede
4 Kanoner ankom Kl. 7 om Aftenen til Haderslev. —
Forinden vi imidlertid gaa videre i Fremstillingen
af Armeecorpsets Bevægelser, vil det være nødvendigt
at kaste et Blik paa de Foranstaltninger, der af Mini
steriet bleve trufne med Hensyn til Concentreringen af
de Afdelinger af det norrejydske Corps, som laa uden
for den jydsk-fyenske Generalcommandos Omraade, samt
paa Ministeriets øvrige, ved Oprørets videre Udvikling
fremkaldte Bestemmelser. Ligeledes vil en Beret
ning om Flaadens Udrustning og dens første Anven
delse formentligt her finde sin rette Plads.

Til 10de Linie-Bataillon indkom strax Størsteparten af de
indkaldte Soldater, til 12te Linie-Bataillon var der til den
28de ialt indkommet 68, og til den 13de Linie-Bataillon
ialt 9 Mand. En væsenlig Grund til, at Mange udebleve,
var den, at Indkaldelsesordren af flere separatistisk sindede
jøvrigheder ikke bragtes til Vedkommendes Kundskab. Ved
Avantgardens Indmarchs i Slesvig kom en Mængde slesvigske
Frifolk tilstede, hvilke i Forening med endel jydske, til
Kjobenhavn indkaldte Frifolk, der bleve standsede ved
Snoghoj og afgivne til 12te Linie-Bataillon, endnu i de
sidste Dage af Marts foregede denne Bataillons Styrke med
3 à 400 Mand.
8
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Minirtcrtot toDe Efterretninger, der i disse bevægede Dage Slag
»tronterke w olag indlob til Ministenet, maatte snart betage dette
aomjydak« enhver Tvivl om, hvilket Omfang Bevægelsen i Hertugduno dot Bie,.dammerne alt havde naaet, og fremkalde Overbevisningen
<ig*ke, TM.tr« om
Nødvendige i at træffe yderligere ForanstaltFiMkec»rps.
Qprwets Underkuelse. En Frugt af denne
Overbevisning var, at man besluttede dels yder
ligere at forstærke det norrejydske Corps, dels at
danne det saakaldte „slesvigske, venstre Flankecoqis“,
der skulde operere fra Als og Sundeved. Formeringen
af et Corps, hvis Bestemmelse var at samles ved Korsor
og at anvendes som Landgangscorps, er alt ovenfor be
rört; det bestemtes nu, at dette Corps skulde danne det
projecterede Flankecorps, hvorfor man gav det en fra
den oprindeligt paatænkte noget forskjellig Sammensæt
ning, ligesom ogsaa Concentrationspunktet blev forlagt
tål Als.
TroMMin>M
Troppernes Concentration dreves med megen Iver.
Conceutratlon. _
„
,
. _ ,
_
.
.
,
”
>
De for det norrejydske Corps bestemte, under Generalcommandoen paa Sjælland sorterende Afdelinger erholdt
Befaling til at holde sig marchefærdige fra den 27de
Marts, paa hvilken Dag de 2 Linie-Bataillpner, HusarEscadronen og Ingenieurafdelingen passerede Revue for
Hs. Majestæt Kongen. Stemningen hos Tropperne og
den store, forsamlede Mængde var stærkt bevæget og
gav sig Luft i den begejstrede Jubel, hvormed Kongen
ved sin Ankomst, og da han atter forlod Tropperne, blev
hilset. Kongens Afskedsord til Soldaterne, der med
deltes dem i en trykt Proclamation, lode saaledes:
KoDgeai Proeia.
Soldater!
Hele det danske Folks -Øjne ere henvendte paa
Eder! Et skjont Hverv er Eder overdraget, at kjæmpe
for den retfærdige Sag. Eders Konge er overbevist om,
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at denne Følelse besjælet Eder alle. Saa antager da
Eders Konges Lesen: Med Gud! for Konge og Fødeland! og Kongens og Folkets Velsignelser felge Eder.
Kongen yttrede, at han snart vilde gjensee dem
ved Hæren. —
For at ordne Setransporten af Tropperne blev
Capitain Tegner af Seetaten alt den 25de Marts sendt
til Korsør, hvor han lagde Beslag paa alle derværende
Smaaskibe, Smakker, Færger etc., men det var selvføl
gelig kun et ringe Transportmateriel, han paa denne
Maade i første -Øjeblik kunde skaffe tilveje. Ved en
hensigtsmæssig Benyttelse af dette og ved Understøt
telse af Marinens Dampskibe saa Capitainen sig dog
istand til nogenlunde at tilfredsstille de ikke ubetyde
lige Fordringer, der strax stilledes til Transportvæsenet.
Iste og 5te Linie-Bataillon samt Ingenieur-Afdelingen afgik den 28de Marts fra Kjøbenhavn pr. Jern
bane til Roskilde, marcherede samme Dag til Ringsted,
øg kjørtes den 29de til Korsør; 1ste Linie-Bataillon
og Ingenieurafdelingen indskibedes strax og afeejlede til
Fredericia, hvor de ankom den 30te. 5te Linie-Bataillon,
der ifølge en forandret Bestemmelse fra Ministeriet
overgik fra det nørrejydske Corps til Flankecorpset, ind
skibedes den 30te Marts paa Hekla for at overføres
til Als. — 2den og 4de Linie-Bataillon afgik den 29de
Marts fra Kjøbenhavn til Ringsted, den 30te kjørtes
Førstnævnte til Korsør, blev strax overført til Nyborg,
kjørtes den 31te gjennem Fyen til Middelfart, overførtes
strax til Snoghoj og afgik den 1ste April til Haderslev;
4de Linie-Bataillon, til hvis Transport der manglede
Vogne i Ringsted, marcherede den 30te til Sorø og
kjørtes den 31te til Korsør, hvor den strax indskibedes
til Jylland; med den overførtes tillige et mindre In
s'*
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genieurtrain. Den Iste April var Bataillonen i Kolding. —
7de Linie-Bataillon afgik den 30te Marts fra Kjoben
havn, blev den 2den April overført fra Korser tål Ny
borg, kjertes gjennem Fyen og ankom den 5te April til
Christiansfeld. — 2den Gardehusar-Escadron rykkede
den 28de Marts fra Kjobenhavn, indtraf den 31te i
Korser og indskibedes strax tål Fredericia, hvor den
ankom den 1ste April. — 1ste og 2den Escadron af
4de Dragon-Regiment afgik den 28de Marts henholdsvis
fra Slagelse og Vordingborg. 1ste Escadron overførtes
samme Dag fra Korser til Nyborg, marcherede gjennem
Fyen og naaede Kolding den 31te, medens 2den Esca
dron, der først ankom tål Korser den 30te Marts og
ligeledes marcherede gjennem Fyen, indtraf i Vonsild
den 2den April. — 3die og 6te Feltbatteris (Jessen og
Fuhrmann) Materiel overførtes i Dagene mellem den
29de Marts og 1ste April directe fra Kjobenhavn tål
Fredericia.
Med Hensyn til de til Flankecorpset bestemte Af
delinger have vi alt ovenfor berørt 5te Linie-Bataillons
Overførelse tål Als paa Hekla. Bataillonen blev den
30te Marts landsat i Senderborg, hvor en Proclamation*)
til Alsingerne og Sundevederne uddeltes (se Bilag Nr. 9).
Af de øvrige, for dette Corps bestemte Afdelinger afgik
2det Jægercorps den 29de Marts fra Helsinger over
Ringsted og Slagelse til Korser, indskibedes der den
1ste April og ankom tål Senderborg den 2den April. —
1ste Jægercorps, 10de og 9de Linie-Bataillon afgik fra
♦) Den 27de, 28de og 29de Marts vare Kgl. Proclamationer
henholdsvis til „Slesvigerne“, „det danske Folk“ og „Hol
stenerne“ bievne udstedte, ligeledes var der ndgaaet et
Circulaire til Embedsmtendenc i Hertugdømmerne med Hen
syn til deres Forhold ligeoverfor den provisoriske Regjering.

1’7
Kjøbenhavn henholdsvis den 30te og 31te Marts samt
■den 3die April; de 2 Førstnævnte gik over Korsør til
Als, hvor de indtraf henholdsvis den 3die og 4de April,
Sidstnævnte overførtes directe til Als og ankom der den
5te April. — Af Cavaleri overføltes et Detachement af
4de Dragon-Regiments 4de Escadron den 2den April fra
Korsør til Sønderborg. — Det Corpset attacherede 5te
Feltbatteri (Dinesen) marcherede den 31te Marts fra
Kjøbenhavn, indskibedes den 3die April i Korsør og
ankom den 4de April til Sønderborg. — Et IngenieurDetachement ankom endelig den 5te April til Als.*)
Til Commandeur for Flankecorpset blev under 30te
Marts Oberst Schleppegrell udnævnt, til Stabschef Capi
tain Caroc af Generalstaben.
Ligesom den Instruction, der af Ministeriet blev
given Overcommandoen over det nørrejydske Corps,
ovenfor er meddelt in extenso, saaledes skal her den
analoge, oprindeligt for Flankecorpset bestemte, anføres
paa samme Maade:

Hemmelig
Instruction for slesvigske, venstre Flankecorps.

Instruction for
det sletvlgake,
venstre Flanke.

Corpset cantonnerer i Egnen om Korsør indtil paa
nærmere Ordre. Det sætter sig i Forbindelse med den
derværende Søofficer, som har det Hverv, der at samle
de nødvendige Damp- og Sejlskibe for i en Tid af 24
Timer at transportere 5 Batailloner Infanteri og 1 Bat
teri m. m., ialt c. 4300 Mand, GPiecer og c. 70 Heste,
fra Korser til Sønderborg eller et andet Punkt, som
ikke er fjernere.

corp*

*) Til yderligere Oversigt over Detaillen i de her berørte
Troppeconcentrationer meddeles i Bilag Nr. 10 et Marchetableau for denne Periode.
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Corpset maa 6 Timer efter, at Ordre til Marche er
ankommet tü Hovedqvarteret, Taarnholm, være indskibet.
Desaarsag maa alle forberedende Forholdsregler være
tagne, saasom: Kanonerne indskibes hurtigst muligt
efter Ankomsten til Korsør, hvor Batteriet indqvarteres;
Stafetter holdes beredte ; Compagniernes Samlingsplads^
vælges med Hensyn til den hurtigst mulige Bevægelse
mod Korsør1 ; Tropperne marchere compagnies tål Havnen
og indskibes, efterhaanden som de ankomme, i taktiske
Afdelinger og Underafdelinger.
Paa Æro landsættes et Compagni, eller, om For
holdene skulde kræve det, et storre Commando. Embedsmænd, til hvem de dansksindede Oboere have Mis
tillid, afsættes og tages ombord i Skibene for lejlig
hedsvis at føres til Kjøbenhavn. Foreløbigt indsættes
andre af Ærøboerne valgte Embedsmænd. Naar For
holdene ere ordnede, trækkes Tropperne fra Hen, saafremt Ærøboerne antage sig stærke nok til Selvforsvar
i de korte Tidsrum, danske Krigsskibe ikke ere i Nær
heden af O en.
For at give et klart Begreb om Gangen i Opera
tionerne i Slesvig supponeres, at Landgangen skeer ved
Alssund.
Artilleri og Heste landsættes da muligen bedst ved
Sønderborg Bro og føres over Sundet i Færgen, Infan
teriet paa den anden Side. — Corpset sikkrer sig ved
Detachements Færgen over Egernsund saavelsom HoldnæsFærge, hvis ikke et derværende Krigsskib forbyder
fjendlig Overgang fra Holdnæs. Corpset rykker frem
over Nybol og Adsbol. Thingskriveren Jepsen, en paalidelig, dansk Mand ved Graasten, anmodes om at lade
møde 8—10 snilde, beredne Bønder, som gives det
Hverv at sprede sig over det aabne, indre Slesvig for
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at hente Efterretning fra Hovedcorpsets Cavaleri. De
medgives Tegn og skulle bringe Tegn tilbage.
Naar Forbindelsen med Hovedcorpset er tilveje
bragt, saa at dette samtidigt og i Forening med venstre
Flankecorps og en Brig, som averteres herom fra venstre
Flankecorps, kan indeslutte Aabenraa, udføres dette hur
tigst muligt. Briggen viser ved et Kugleskud, at den
har Byen i sin Magt, men maa dog ikke molestere Byen
uden i yderste Nød. Oprørske Embedsmænd og tydske
Agitatorer forvares ombord.
Naar Aabenraas Befolkning er gjort uskadelig, gjør
Cavaleriet med 1 Batteri et Streiftog til Tønder, som
brandskattes og berøves sine oprørske Ledere. Hoved
corpsets Infanteri og Artilleri gaaer frem og tager Stil
ling ved Bov, medens venstre Flankecorps gaaer over
Holdnæs Færge ind i Angel. Med Lyksborg forholdes
som med Byerne i Almindelighed.
En Corvet ligger i Flensborg hjord. Begge Corps
tage samtidigt Flensborg i Besiddelse, medens Cavaleriet,
vendt tilbage fra Tønder, pousseres 1 à 2 Mile frem S.
og S.V. for Flensborg. Farlige Personer i Flensborg
forvares ombord tilligemed upaalidelige Embedsmænd.
Aldeles paalidelige ere : Ritmester Hansen og den Christåansenske Familie.
Under Operationerne i Angel concentrerer Hoved
corpsets og venstre Flankecorps’s Infanteri og Artilleri
sig noget, medens Cavaleriet holder sig i de tilstødende,
mere aabne Egne. Man bemægtiger sig Præst Lorenzens
(i Adelby) Person og Papirer, som expederes tål Kjo
benhavn.
Venstre Flankecorps sikkrer sig Kappel og gaaer
efter Omstændighederne og i Forstaaelse med Hoved
corpset N. eller S. for Slien til Mysunde og derfra mod
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Byen Slesvigs Sydside, medens hele Hovedcorpset om
slutter Byen fra N. og V,
Medens Slesvig By forsikkres, lægge Krigsskibene
sig for Ekernforde; og skulle disse muligen landsætte
friske Tropper, coopereres med disse og Skibene for at
tvinge Ekernforde.
Om derefter en Belejring af Rendsliorg skal fore
tages, afhænger af fremtidige Forhold.
Kjobenbavn i Krigsministeriet den 28de Marts 1848.
Tscherning.
iiBrau For.
Med Hensyn til Hærens eventuelle Forstærkning
utrorknlng og
Donnciaeo *r ligesom ogsaa med Hensyn til Dannelsen af en Reserve
oa Rcocrvo. var maDi 80m tidligere omtalt, ifelge Organisationsplanen
af 184-2 nærmest henvist til at indkalde Reserve- even
tuelt Forstærkningsmandskabet. Ministeriet nærede imid
lertid i Begyndelsen Betænkeligheder ved at berove
Landbruget disse Kræfter og ønskede at undgaae den
Forstyrrelse i mange Forhold, som Indkaldelsen af disse
ældre, tildels gifte Folk nødvendigt maatte foraarsage,
og det saameget mere, som det i første øjeblik var
vanskeligt at forsyne Reserveafdelingerne med de for
nødne Befalingsmænd og det nødvendige Materiel. Man
sogte desaarsag foreløbigt at hjælpe sig dels ved at
indove de for 1848 udskrevne Rekruter saavelsom Frilodsmændene for de 3 sidste Aar og dels ved at be
nytte den stærke, patriotiske Stemning, der paa denne
Tid gik igjennem Nationen, baade til at forstærke LinieBataillonerne med Frivillige og til at fremkalde Dan
nelsen af særegne, frivillige Corpser, der skulde cooperere
med den active Hær; Nationens Begejstring bragte endog
Ministeriet paa den Tanke, at danne Reserver for de 2
Armeecorpser ved at organisere en frivillig Folkevæbning.
Foreløbigen indkaldte man derfor kun Reserve-
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mandskabet fra Fredericias nærmeste Omegn for der
med at gjøre 12te og 13de Linie-Bataillon fuldtallige
øg desuden at danne et Depotcompagni i Fæstningen.
Endel paa Opfordring af Bitmester Hegermann-Lindenorone frivilligt mødt Beservemandskab af GardehusarDivisionen formeredes endvidere i en Escadron under
Bitmesterens Commando. Bekruterne for 1848 ind
kaldtes til Møde den 16de April, og Frilodsmændene
den 4de Maj (hvilken sidste Mødedag atter foran
dredes til den 25de Maj) ved Exercerskoler, der op
rettedes i Kjøbenhavn, Nyborg og Fredericia. Det til
lodes under 26de Marts hvert Compagni at antage
4 Frivillige, hvilket Antal ved Armeebefaling af 31te
s. M. blev udvidet til 6, og ved samme Armee
befaling blev det fremdeles ogsaa tilladt Cavaleriregimenterne at antage Frivillige, naar der ved dem havdes
Heste disponible. I Kjøbenhavn dannedes en Exercerskole for Frivillige af de dannede Klasser, hvem det
stilledes i Udsigt, eventuelt at blive anvendte som Befalingsmænd i Hæren. For de Frivillige, der ikke paa
disse Maader kunde anbringes, oprettede man den 1ste
April i Kjøbenhavn en selvstændig Bataillon under Com
mando af Major Wagner af 1ste Linie-Bataillon. Ba
taillonen benævnedes „1ste Bataillon danske Frivillige.“
Ideen om en frivillig Folkevæbning, der skulde
tjene ikke blot til rent stedlige Forsvar, men navnlig
til at afgive en samlet Beserve for den active Hær,
og som altsaa under visse Eventualiteter kunde komme
til at deltage i dens Operationer, var en naturlig Affed
ning af Tidsaanden og det stærkt demokratiske Sving, som
hele Statslivet ligesom med et Slag havde faaet. Denne
hele Betning i Forbindelse med den Fare for Staten, som
flere dermed sammentræffende Omstændigheder havde be-
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virket, fremkaldte hos hele Folket en Higen efter ikke
blot ved Opoffrelse af Penge og Penges Værd (og det
danske Folk kan med Stolthed see tilbage paa de Offre,
der bragtes i enhver Betning) at bidrage til Fædrelan
dets Forsvar, men ogsaa at stette dette ved personlig
Deltagelse deri. Det Smukke og Ophøjede, der ligger
i Tanken om, at et Folk, der staaer i Færd med at
gjere det feiste Skridt paa Frihedens og Selvregjeringens
Vej, rejser sig for under selvvalgte Ferere at skjærme
Fædrelandet mod overhængende Fare, kunde ikke Andet
end tiltale de spændte Gemytter, og man kan forstaae, at
denne Tanke i forste -Øjeblik kunde bringe baade Regjerin
gen og Folket til at oversee eller undervurdere Betyd
ningen af den Uendelighed af tilsyneladende smaa Van
skeligheder og Hindringer, der ved en roligere Befragt
ning af Sagen sees at stille sig i Vejen for, at en saadan Væbning kan bringe de Resultater, man ved den
foiste Betragtning froer at kunne vente sig af den.
Det er ikke uden Interesse at see, hvilke Dimensioner
Ideen om en saadan Folkevæbning i denne Periode strax
antog, og den paafaldende Hurtighed, hvormed en roli
gere Betragtning af Forholdene lode disse Dimensioner
svinde ind til et Minimum ; det turde derfor heller ikke
være ubetimeligt, bei* at fremdrage de af disse forskjel
lige Stemninger fremkaldte Bestemmelser ligesom ogsaa
at vise, hvorledes dette i store Former paabegyndte
Værk hurtigt smeltede sammen, kun efterladende sig
faa, lidet betydningsfulde Spor, for tilsldst ganske at
forsvinde.
Allerede ovenfor har der været Lejlighed til at
berøre den Tilbøjelighed, der viste sig hos Befolkningen
af de jydske Grændsedistricter og den vestlige Del af
Fyen, til at slutte sig sammen til væbnet Modstand mod
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de befrygtede Indfald af Friskarer og til Bevogtning af
Kysten af Lillebelt. — En almindelig Opfordring til
Dannelsen af frivillige Corpser, der skulde slutte sig til
Hæren, træder os først imøde i den under 28de Marts,
udgaaede Proclamation fra Hs. Majestæt Kongen (se Bilag
Nr. 11), hvilken Proclamation alt den 29de efterfulgtes
af tvende Ordrer fra Krigsministeriet tål Generalcom
mandoen i Nørrejylland og Fyen angaaende Formeringen
og Anvendelsen af den projecterede, frivillige Folkevæb
ning i dens District. Ifølge den ene af disse Ordrer
skulde Commandeuren for 3die Infanteri-Brigade, Gene
ralmajor Moltke, befales til at berejse Nørrejylland for
der at organisere Folkevæbningen af Fodfolk. Generalen
bemyndigedes til, hvor han fandt de trufne Valg af
Befalingsmænd passende, da at stadfæste dem. Efter
haanden som Corp8erne dannedes, skulde han dirigere
dem til Egnen mellem Fredericia og Varde; han skulde
anordne Fordelingen af dem i passende Cantonnementsdistricter og udnævne Commandanter i disse.
Fricorpsernes Officerer, Underofficerer og Menige skulde,
fra den Tid de vare samlede i Corpser, nyde Lønning
og Forplejning som deres Ligestillede i Linien. — De
saaledes samlede Corpser skulde danne : „Det nørrejydske
Beservecorps“.
Paa Fyen skulde Generalcommandoen, saafremt
Folkevæbningen der havde Fremgang, tage lignende
Forholdsregler og samle de der oprettede Corpser i
Cantonnements mellem Assens og Faaborg. — De sam
lede Corpser skulde danne: „Det slesvigske, venstre
Flankecorps’s Beserve.“
Den anden Ordre berørte Dannelsen af en Folke
væbning tilhest og paabød den i Odense efterladte Ge
neral Castenschjolds Afrejse til Nørrejylland for at
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organisere denne Del afvæbningen. Saasnart passende
Dele af saadanne Corpser vare dannede, skulde de soges
indqvarterede i Aarhus og Banders eller i Landdistricterne mellem disse 2 Byer.
General Guldberg, der greb hele denne Sag an
med den ham egne Iver og Begejstring, sendte afske
diget Oberst Guldberg, hvem Ministeriet havde tilladt
ham at tage til Tjeneste under sig, til Fyen for at
ordne Væbningen dersteds; han selv gjorde under 3die
April Ministeriet bekjendt med, at det var hans Hensigt,
for Jyllands Vedkommende strax at dirigere Stedernes
borgerlige Jægercompagnier og Frivillige, forsaavidt disse
maatte være bevæbnede og ovede, samt de andre, alt
existerende, frivillige Corpser til Linien Fredericia-Varde;
han udtalte fremdeles ved samme Lejlighed sin Anskuelse
med Hensyn til Reservecorpsets Forsyning med Artilleri,
forespurgte om Oprettelsen af Brødbagerier, Fourage
oplag etc. etc., kort sagt, det fremgaaer deraf, at Gene
ralcommandoen, efter hvad der var passeret og befalet,
ansaa det for en væsenlig Opgave, hurtigst muligt at
tilvejebringe og samle det norrejydske Reservecorps. —
Allerede ved Modtagelsen af denne Indberetning sees
Ministeriet imidlertid betydeligt at have modificeret sin
Anskuelse med Hensyn til denne Sag, da det iler med
alt under 5te April at tilbagekalde sine tidligere Ordrer
og tilkjendegive Generalcommandoen, at der nu intet
Corps skulde opstilles uden paa nærmere Befaling, at
de af Generalen omtalte Corpser vel burde holdes be
redte, men ikke skulde udrykke, at man overhovedet
burde forstyrre Befolkningen saa lidt som muligt etc.,
Udtalelser, der snarere syntes at paabyde en Tragten
efter at berolige Gemytterne end efter at vække og
animere Folkeaanden, hvilket i Ministeriets første
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Befaling angaaende denne Sag stilles som det utvety
dige Maal. Hvad der lier fremgaaer af Aanden og
Tonen, udtales uforbeholdent i den Instruction, der
under 7de April udgik fra Ministeriet til de Officerer,
der under 4de April beordredes til Assistance for Gene
ralerne Castenscbjold og Moltke, og som begynder
saaledes :
„Formaalet for denne Foranstaltning (Folkevæb
ningen), hvilket ikke maa tabes af Sigte, er mere at
berolige den stærke Spænding af krigersk Patriotisme,
som er vakt af Tidsomstændighederne, end at forøge
den.“ Instructionen i sin Helhed findes iøvrigt i Bilag
Nr. 12.
Tanken om Reservecorpsernes Dannelse og Opstil
ling paa de oprindeligt bestemte Punkter sees saaledes
meget hurtigt at være opgiven. Benævnelsen: „Det
slesvigske, venstre Flankecorps’s Reserve“ gjenfindes intet
andet eller senere Sted end i den krigsministerielle Ordre,
der omtalte dets Tilvejebringelse; derimod kan Benæv
nelsen: „Det nørrejydske Reservecorps“ endnu forfølges
i nogen Tid, dog ikke i den Forstand, hvori det kaldtes
tillive, men som en fælles Benævnelse for enkelte Fricorpser,
Rekrutskoler, Hestedepoter og Lazarether paa Halvøen.
— Folkevæbningen var saaledes i det Hele taget redu
ceret til en rent stedlig Institution. Den blev hoved
sagelig dreven i Kjøbstæderne, mindre i Landdistricterne. De fleste af disse Væbninger i Jylland afvæbnedes senere ved Preussernes Indmarche sammesteds;
kun enkelte af Borgervæbningerne og nogle faa, mindre
Fricorpser (Herregaardsskytterne, Odense- og andre Byers
frivillige Corpser) have senere faaet nogen Betydning
ved den Nytte, de indirecte ydede Hæren eller ved deres
active Deltagelse i dens Operationer. Disse Fricorpser
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ville paa vedkommende Steder nærmere blive omtalte.
Af de førstnævnte Væbninger skal derimod her berøres
Borgervæbningen i Viborg, der ved at overtage Bevogt
ningen af Tugthuset dersteds gjorde det til dette Hverv
bestemte Detachement Infanteri disponibelt, og den i Ribe,
hvis Borgere under den dertil af Generalcommandoen
beskikkede Pladscommandant, Lieutenant Jahn, og navn
lig under Lieutenant Siemsen dannede et frivilligt Corps
paa c. 300 Mand, der ikke blot sikkrede den, saavidt
det af Indberetningerne kan skjonnes, forsvarligt barricaderede By*), men endog, tildels i Forening med en af
Lieutenant Jensen - Tusch i Landsognene i det nordlige
Slesvig organiseret Væbning, foretog mindre Streiftog
mod Løgumkloster, Tønder og Højer. Paa Als ydede den
af Commandanten sammesteds, Generalkrigscommissair
Riegels, organiserede Folkevæbning sin Assistance ved
Bevogtningen af -Øens nordre Del. Med Hensyn tål
Hovedstaden da skal der til hvad der ovenfor alt er
anfort, her kun fojes, at dens Borgervæbning fra Begyn
delsen af April deltog i Garnisonstjenesten i Fæstningen.
FJnndciu Ud
Der staaer endnu tilbage at omtale Flaadens Ud
rustning og
rustning
og dens forste Anvendelse. Den 20de Marts
(orsto Anven
delse.
1848 vare efter tidligere Ordre følgende Skibe færdigt
eller næsten færdigt udrustede:
Corvetten Najaden, Capitainlieutn. Dirckinck-Holmfeldt,
bestemt til Vagtskib i Sundet.
Briggen St. Thomas, Capitainlieutn. Suenson, bestemt
til Vestindien.
Dmpskitet Stener, >
Gejser, |
*) Pladscommandanton kalder Byen i sine Indberetninger stedse
for „Fæstningen“.
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I Lebet af Marts gaves Befaling til folgende Skibes
Udrustning:
Under 14de Marts Dampskibet Hekla, Capitainlieutenant
Købke, Commandoen hejst den 23de Marts.
Under 24de Marts Briggen Mercurius, Capitainlieutenant
Raffenberg, Commandoen hejst den 31te Marts.
Under 24de Marts Corvetten Galathea, Capitain Prosilius,
Commandoen hejst den 2den April.
Under 24de Marts Corvetten Flora, Capitain van Dockum,
Commandoen hejst den 4de April.
Under 25de Marts 2 Bombekanon-Chalouper og 2 Bombekanon-Joller, Capitain Krenchel, Cammandoen hejst
den 1ste April.
Under 25de Marts Kongens Dampskib Ægir, Capitain
lieutenant Wulff, Commandoen hejst den 4de April.
Under 27de Marts, Briggen St. Croix, Capitainlieutenant
Holm, Commandoen hejst den 6te April.
Den 20de Marts udgik der Befaling til at stoppe
alle Søværnepligtige i de forskjellige Havne samt at
indkalde Matroser til en stowe Sestyrkes Bemanding;
denne Ordre blev imidlertid tagen tilbage, dog kun for
efter nogle Dages Forlob atter at fornyes. Følgen af
disse modstridende Ordrer var den, at Skibenes Be
manding senere ikke skete saa hurtigt, som det ellers
vilde have været muligt. Rustningerne bleve drevne
med Iver af Contreadmiral Schifter, der den 29de Marts
afløste Contreadmiral Stephansen i Posten som Overeqvipagemester ved Holmen. Forretningerne i selve
Marineministeriet bestyredes under den midlertidigt til
Marineminister udnævnte Conseilspræsident og Finantsminister, Grev Moltke, af den af Ministeren udnævnte
Medhjælper med udstrakt Fuldmagt, Commandeurcapitain
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Zahrtmann, hvilken sidste dog alt under 6te April ud
nævntes til Marineminister paa eget Ansvar.
Det bestemtes, at der skulde samles en Escadre,
bestaaende af en Division lette Skibe, med Station paa
Ostkysten af Hertugdømmerne. Til Chef for Divisionen
udnævntes Commandeurcapitain Paludan, til Næstkom
manderende Capitain Steen Bille. Sidstnævnte, der fore
løbigt overtog Commandoen, havde sin Stander paa
Hekla*).
Den 26de Marts om Eftermiddagen afgik Corvetten
Najaden, bugseret af Gejser, og Briggen St. Thomas fra
Kjobenbavn til Als, hvor Najaden den 27de lagde til
ved Sonderborg, hvis Befolkning modtog den med megen
Glæde, og hvor man erfarede, at de fyrstelige Beboere
af Augustenborg Slot alt vare flygtede i stemte Hast.
*) Paa dertil af Krigsministeriet given Foranledning beordrede
MarincminiBteriet endvidere under 3die April Comman
deurcapitain Eil brecht til samme Dag at afrejse til Fano,
for der at samle de Toldkrydsfartojer og andre Skibe, der
kunde bruges i dette Øjemed, til en Escadrille. Med denne,
som han maatte soge bevæbnet og bemandet saa godt Bom
muligt, skulde Commandeurcapitainen sage at haandhæve
Kongens Myndighed paa Vestkysten af Jylland og Hertug
dømmet Slesvig samt Oerne dersteds. Toldkrydsinspecteuren,
Lieutenant Donner, var beordret til at stille sig til hans
Disposition. Commandeurcapitain Ellbrecbt ankom til Fanø
den 6te April, den 7de afsluttede ban Contract om Leje af
2 mindre, derværende Skibe og sogte i de paafølgende
Dage at faae disse og nogle af de forefundne Fartøjer be
mandede og armerede. Lieutenant Donner saa han imidler
tid Intet til; Lieutenanten var strax med sit Fartej gaaet S.
paa ; han var den eneste Seofficer, der gik over til Oprørerne.
Ferst den 10de April kunde Ellbrecbt gaae under Sejl fra
Fano med ialt 4 Fartojer.
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Briggen kastede den 28de Anker ved Hardeshej. Sidst
nævnte Dag løb Gejser ind i Flensborg Fjord med den
danske Konges Proclamation til Slesvigerne. General
Krohn, der, som tidligere omtalt, befandt sig i Byen
tilligemed 2det (5te) Insurgent-Jægercorps, lod dette
besætte endel Huse ved Fjorden og aabne en stærk
Geværild paa Skibet, der af Hensyn tål Byen gik bort
uden at besvare Ilden. Det afgik derpaa til Korsør for
at deltage i Troppetransporten.
Det vil erindres, at General Wedell-Wedellsborg, bh««» st.
da han den 28de Marts besluttede sig tål sin Fremryk- ’rh0,nM
vcd
Aabenraa,
ning den 29de med Avantgarden af det nørrejydske
Corps, anmodede Flotillen ved Kysten om at støtte hans
eventuelle Angreb paa Aabenraa, der dengang antoges
besat af Insurgenterne. Som Følge af denne Anmodning
beordredes Briggen St. Thomas fra Hardeshej tål Aaben
raa Ijord, hvor den indtraf den 30te og fik Anledning
til at løsne det første Skud paa Oprørerne. General
Krohn havde nemlig netop tål den samme Dag beordret
en Recognoscering mod Aabenraa. 2det (5te) InsurgentJægercorps gik som Følge heraf tilligemed de Corpset
attacherede Kieler-Fricorpser, der tåldels befordredes
paa Vogne, og c. 40 Dragoner som Avantgarde ad
Chausseen fra Flensborg tål Aabenraa, medens 3die (16de)
Insurgent-Bataillon med et lignende Cavaleri-Detachement
og 2 Kanoner indtog en Replistålling ved Hostrup.
Chausseen fra Flensborg tål Aabenraa gaaer umiddel
bart S. for sidstnævnte By paa en længere Strækning
tæt ned tål Fjorden, Vogntoget med Insurgenterne kom
saaledes paa dette Punkt indenfor Skudvidde af Briggen,
og da man fra denne bemærkede, at det slesvig-holstenske
Flag vajede fra endel af Vognene, beskjød man Chaus9
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scen. I en Fart saa man nu de Ejerende springe af
Vognene og flygte bort i vestlig Retning, hvilken Be
vægelse hele Corpset umiddelbart efter udforte, hvornæst det Vester fra rykkede ind i Byen. Skjøndt Byens
Borgere med Undtagelse af det temmelig talrigt re
præsenterede Skibstomrerlaug, der var den danske Sag
oprigtigt hengivent, i det Hele taget nærede Sympathier
for Oproret, hvori de støttedes af Byens Borger
mester, Scliow, saa befandt Insurgenterne sig øjensynligt
i stor Uro og holdtes Natten over samlede afdelingsvis.
Grunden hertil var dels Briggens Nærværelse paa Rheden,
dels de Efterretninger, som indlobe til Byen om det
norrejydske Corps’s Fremrykning. Den 31te Marts om
Morgenen ankom Capitain Bille med Hekla paa Rheden
og beordrede Capitainlieutenant Suenson til med 3 OrlogsD«mpakibct fartøjer at bemægtige sig det i Havnen liggende Damp«^1’’s^an der Achte“. Da Orlogsfartøjerne nærgolso af Anben- mede sig Landingsstedet, bemærkede man der en Officer
"• iian>.
j dans]{ Jægeruniform med hvidt Bind om Armen, som
tilraabte Capitainlieutenant Suenson, der først antog ham
for en dansk Officer: „Det koster Blod“. „Lad koste“,
svarede Suenson, der nu indsaa sin Fejltagelse, og be*
falede idetsamme en bevæbnet Matros at gribe ham,
men Lieutenanten løb ved denne Trusel hurtigt op ad
Gaden, og hans Jægere stode overraskede uden at fore
tage sig det Ringeste. Suenson udskar nu uden Mod
stand Dampskibet, der, efter at dets Maskinmester, som
boede i Byen, var forlangt ombord, blev fort til Sønder
borg, hvorhen det bragte Borgermester Schow, og derfra
til Korsør, hvor det var Capitain Tegner en velkommen
Hjælp ved Transportvæsenet. — At der hverken fra
Byens eller fra Jægernes Side gjordes det Ringeste for
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■at forhindre Borttageisen, havde sin naturlige Grund
deri, at man svævede i stor Angst for et Bombardement
fra Skibene, hvis Kanoner truende vare vendte mod
Byen; Jægercorpsets Opmærksomhed maatte desuden
mest hendrages imod N., hvorfra man ventede den
danske Avantgardes Fremrykning.
General Wedell, der den 31te om Morgenen er- Avuunrden«
holdt Efterretning om Insurgenternes Indrykning i Aabenraa den 30te, og som haabede ved en mindre Demonstra
tion enten at skræmme dem til at forlade Byen eller
ogsaa at faae dem lokkede frem af deres barricaderede
Stilling sammesteds, sendte strax Bitmester Amle med
2 Escadroner af 6te Dragon-Begiment mod Aabenraa.
Da Insurgenterne opdagede Forspidsen af det frem
rykkende Cavaleri, forlode de hastigt Byen, trak først,
ledede af en Forstbetjent, ad nogle Skovveje mod V.
for at undgaae Beskydning fra Skibene, bøjede deipaa
mod S. og marcherede til Søgaard, hvorfra de dels den
samme Dag, dels den paafølgende vendte tilbage til
Flensborg. Efterat Jægercorpset havde passeret Beplistillingen ved Hostrup, marcherede Commandeuren for
Tropperne dersteds, Oberstlieutenant Baudissin, der og
saa synes at have været i stor Uro paa Grund af
Flankecorpsets formodede Bevægelser i hans Flanke og
Byg, om Aftenen Kl. 9 ligeledes S. paa til Flensborg.
Bitmester Amle trak V. om Byen og de omliggende
Skove for at holde Oje med de flygtende Insurgenter
og om muligt omgaae dem; Bitmesteren tog Stilling
ved Torp, og hans Patrouiller gik indtil hen imod Kliplev
uden at støde paa Fjenden, hvornæst Escadronerne gik
i Cantonnement i Nybøl S. V. for Aabenraa. I BødeKro forefandtes et for Insurgenterne dækket Bord for
9*
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100 Personer, der kom vore af de sidste Dages Tjenestenoget medtagne Dragoner vel tilpas. Bitmesteren er
farede, at Broen paa Chausseen over Krusaæ var barricaderet og formentes at være forsvaret af 800 Jægere
med 2 Kanoner, medens den øvrige Insurgentstyrke i
Flensborg og mellem denne By og Bov blev angiven til
3000 Mand med 1 Batteri.

General Hede
uinnus Procla
mation.

Vi vende nu tilbage til Skildringen af det nørrejydske Corps’s videre Fremrykning. General Hedemann
ankom den 30te Marts til Kolding og overtog fra samme
Dag Commandoen over Corpset. Han bekjendtgjorde
dette i en Corpsbefaling af 31te Marts, der ledsagedes
af følgende Udtalelse til de ham underlagte Tropper:
Brave Soldater!

Et Parti, „Slesvig-Holstenere“ kaldet, har destoværre forledet nogle af Eders slesvigske og holstenske
Brodre til at gjore Opror imod deres retmæssige Herre
og til at løsrive sig fra Forbindelsen med Danmark
Ned med dette Parti! og Ve over Forræderne! Holder
den Ed, I som brave Soldater have aflagt, at værne om
Landets og Kronens Rettigheder; svigter ikke gamle
Danmark! Enhver ærekjær Mand er altid villig til i
Farens Stund at offre Liv og Blod for Konge og Fædre
land; Rigets Uforkrænkelighed imod indre og ydre Voldsmænd ville vi forsvare til sidste Blodsdraabe! Paa det
Alvorligste paalægger jeg Eder Overholdelsen af Disciplin.
Intetsomhelst Brud paa Eders Pligter som ærekjære
Soldater kan blive taalt. Enhver brav Handling vil
blive belønnet af Eders retmæssige Herre.
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Armeecorpsets Dislocation var den 31te Marts føl-Detn«T«jy<hke,
-ende:
Anweeon»-.
°
Dislocation den
Iste Linie-Bataillon,
81te Marts.
12te
—
3die Jægercorps,
I og ved
6te Dragon-Regiment, (2 Escadroner — de 2
Haderslev: <
andre vare, som ovenfor berettet, paa Re
cognoscering mod Aabenraa).
4 Kanoner af 2det Batteri (Bruhn),
‘s Ingenieurcompagni.
( 13de Linie-Bataillon,
°£ve * ^die Dragon-Regiment,
n“‘ 11ste Escadron af 4de Dragon-Regiment,

I 4 Kanoner af 2det Batteri (Bruhn) *).
12te Linie -Bataillon, der tildels bestod af Sles
vigere, var, som det sees af Dislocationen, bleven skudt
frem fra Alver til Haderslev. Man ønskede at give
Slesvigerne et særligt Tegn paa Tillid, hvorfor man
netop udsaa denne Bataillon til at henhøre under
Avantgarden. Den attraaede Hensigt opnaaedes fuld
stændigt, og Bataillonen udtalte gjennem dens Comman
deur sin Tak til den commanderende General for den
viste Tillid, som den ogsaa ved enhver Lejlighed gjorde
sig værdig til.
13de Linie-Bataillon, der for en
*) 2det Batteri (Bruhn) formeredes af det i Fredericia parkerede
6-Pds. Reserve-Batteri. 4 Kanoner af dette Batteri vare,
som tidligere, omtalt, ved Major Trepkas Foranstaltning
den 29de Marts afsendte &a Fredericia til Kolding, hvorhen
Resten af Batteriet ankom den 30te Marts. Batteriet, hvis
Bespænding i Begyndelsen idetmindste tildels var impro
viseret, fik efterhaanden fast Bespænding, hvortil blandt
Andet de Heste anvendtes, som den troblevne, til den jydske
Grtendse ankomne Rest af det 1ste Dragon-Regiment medførte.
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Del bestod af Sydslesvigere, overdrog man et andet
Tillidshverv, nemlig Hovedqvarterets Bevogtning.
Armeceorpaei*
Den Iste April gjordes en fremadgaaende Be»to^»dTrto-væ®e^se’
Avantgardens Infanteri, der forstærkedes
etc Mans, med 1ste Linie-Bataillon, blev skudt frem til Gjenner
(12te Liniebataillon og 3die Jægercorps) og Hoptrup
(1ste Linie-Bataillon), medens de 2 ved Haderslev cantonnerende Escadroner af 6te Dragon-Regiment sluttede
sig til de 2 den 31te Marts fremsendte, saa at hele
Regimentet indtog et Cantonnement i Hjortkjær og
Nybo]. Af Hovedstyrken rykkede den nys tilkomne
2den Linie-Bataillon samt 13de Linie-Bataillon, 4 Ka
noner af 2det Batteri (Bruhn) og Ingenieurafdelingen
frem til Haderslev, hvorhen ogsaa Hovedqvarteret for
lagdes. I Cantonnement i og om Kolding forblev 3die Dra
gon-Regiment og 1ste Escadron af 4de Dragon-Regiment,
hvortil sluttede sig den netop dertil indtrufne 4de LinieBataillon. Fremrykningen fortsattes den 2den April,
paa hvilken Dag Avantgarden besatte Aabenraa med
1ste Linie-Bataillon og 3 Compagnier af 12te LinieBataillon*), 3die Jægercorps, et mindre IngenieurDetachement og 2 Kanoner. Da 3die Compagni af 3die
Jægercorps under Capitain Hegermann-Lindencrone, som
dannede Avantgardens Fortrav, nærmede sig Aabenraa,
blev det modtaget af det tidligere omtalte, dansksindede
Toinrerlaugs Medlemmer, der med vajende Dannebrogs
faner- droge foran Compagniet ind i Byen. Jægercompagniet passerede Byen og marcherede ad Chausseen
mod Byerne Stubbæk og Hostrup. Circa 1500 Alen N.
for disse Byer toges en Stilling paa de derværende
♦) Det fjerde Compagni af Bataillonen afgik, som det senerevil sees, paa en Expedition mod Tender.
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Højder, hvorfra der haves en god Oversigt over den
foranliggende Egn.
Compagniet udstillede derpaa 2
Feltvagter, den ene ved Stubbæk, hvorfra Forbindelse
vedligeholdtes med en ved Ensted Kirke udstillet DragonFeltvagt, den anden ved Hostrup, hvorfra Chausseen
observeredes, og hvorfra en kjørende Patrouille blev ud
sendt til Søgaard, som man fandt totalt udplyndret af
Insurgenttropperne. I denne Stilling*) forblev Com
pagniet indtil Kl. 8 om Aftenen, da det beordredes til
bage til Aabenraa, for hvis Sikkerhed der var sørget
ved Infanteriposteringer i Skoven S. for Byen, medens
Dragon-Regimentet efter at have foretaget en længere
udgaaende Recognoscering mod S. tog Cantonnement i
Hjortkjær og observerede Terrainet i sydvestlig og vestlig
Retning.
Hovedstyrken, i hvis Dislocation der foregik den
Forandring, at 3die Dragon-Regiment og 1ste Escadron
af 4de Dragon-Regiment forlagdes fra Kolding og Om
egn henholdsvis til Haderslev og Vedsted, forøgedes
samme Dag med 2den Gardehusar-Escadron, der fra
Fredericia marcherede til Alver.
I den saaledes indtagne Stilling forblev Armeecorpset den 3die April, idet man kun søgte yderligene
*) Blandt de Rygter, der i denne Tid satte Gemytterne, navn
lig hos Almuen i Slesvig, i stærk Bevægelse, var det
hyppigst forekommende det, at Hertugen af Augustenborg
holdt sig skjult der paa Egnen snart paa et Sted, snart
paa et andet og i forskjellige Forklædninger. Medens
Jægercompagniet stod ved Hostrup, berettede en Bonde fra
Felsted Sogn til Capitain Hegermann, at bemeldte Hertug
opholdt sig paa Skovbelgaard, forklædt som Ejerens Sester,
hvilken Idee han trods CapitainenB Forestillinger om det
Urimelige deri ikke var til at bringe fra.
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at dække sig mod S. V. og V. ved at forlægge 3die
Dragon-Regiment til Uge og Bolderslev og 1ste Escadron
af 4de Dragon-Regiment til. Mjols og Hostrup (N. V.
for Mjels). Avantgardens Infanteri forstærkedes med
2den Linie-Bataillon, som forlagdes til Aarup, dens
Artilleri med 2 Kanoner; Hovedstyrken i Haderslev
foregedes med 4de Linie-Bataillon og 5te Dragon-Regi
ment. Ilte Linie-Bataillon ankom til Christiansfeld.
Stemningen blandt de oprorsk sindede Borgere i
Aabenraa var ved de sidste Dages Begivenheder bleven
meget nedslaaet, og Modlosheden forogedes yderligere,
da General Wedell befalede Afleveringen af alle i Byen
værende Vaaben, hvorved c. 200 af den provisoriske
Regjering overrendte Geværer faldt i vore Hænder.
Den 4de April afgik Hovedqvarteret til Aaben
raa, hvorhen 13de Linie-Bataillon og de 4 Kanoner
af 2det Batteri (Bruhn) ligeledes bleve forlagte; 4de
Linie-Bataillon afgik til et Cantonnement i Stollik og
Skovby, Husarescadronen til Gjenner; 3die DragonRegiment ombyttede Bollerslev med Vollerup og cantonnerede altsaa i sidstnævnte By og Uge, hvorhen
desuden 6te Dragon - Regiment disloceredes, medens
5te Dragon-Regiment indtog sidstnævnte Regiments
Cantonnement i Hjortkjær ; 1ste Escadron af 4de DragonRegiment blev skudt noget mere frem mod S. V. til
Havsted og Høgsholdt ved Lundbækken, og 2den Esca
dron af samme Regiment gik endelig fra Vonsild til
Haderslev. I Fredericia havde i Lebet af de sidste
Dage den dertil ankomne Major de Meza af Artilleriet
saa meget som muligt paaskyndet Udrustningen af 3die
og 6te Batteri; der manglede imidlertid baade endel
Befalingsmænd, endel Mandskab og endel Heste, og
disse Batterier, der den 4de April afgik til Kolding, vare
derfor ved Afmarchen ingenlunde fuldstændigt i Orden.
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Efter Ankomsten til Aabenraa udstedte General
Hedemann en Dagsbefaling, hvori fastsattes folgende
Inddeling af Armeecorpset:
Inddelingen nf
12te Linie-Bataillon,
det nerrejydeke
3die Jægercorps,
Armeecorps
I. Avantgarden:
2den Husar-Escadron og
Commandeur,Oberstl.M agios. 4 Kanoner af 2det Batteri
Til Disposition, Major Holm.
(Bruhn).
1ste Linie-Bataillon,
2den
—
H. Infanteri-Brigaden: •
4de
°g
Commandeur, Oberst B blow.
Ilte
Til Dispositon, Major Ernst
3die Dragon-Regiment,
—
og
6te
m. Cavaleri-Brigaden : ■
4 Kanoner af 2det Batteri
Commandeur »General W e d e 11(Bruhn).
Wedellsborg.
13de Linie-Bataillon,
5te Dragon-Regiment,
1ste Escadron af 4de DragonRegiment (var bestemt til
IV. Umiddelbart under
at afgives til InfanteriOvercommandoen :
Brigaden) og
2den Escadron af 4de DragonRegiment (var bestemt til
at afgives til Flankecorpset).
Som det senere udførligere skal fremsættes, havde
Flankecorpset den 4de April skudt sine yderste For
poster saa langt frem i Sundeved, at det kunde komme
i directe Forbindelse med det nørrejydske Corps; denne
Forbindelse kom fuldstændigt istand den 5te April efter
et Mede, som Coipscheferne havde med hinanden i
Felsted den nævnte Dags Formiddag. Da det var
General Hedemann meget magtpaaliggende, ikke forinden
Corpsernes fuldstændige Concentrering og navnlig ikke før
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de to Batteriers Ankomst at indtage en saadan Stilling,
at Insurgenthæren, der ifolge de iøvrigt meget sparsomt
indløbne, i boj Grad usikkre Efterretninger var concentrent
ved Bov, derved skulde foranlediges til at opgive denne
Position, hvor man netop ønskede at fremkalde en, som
man baabede, afgjorende Kamp, vilde han ikke den 5te
April skyde sin Forpoststilling længere frem, men be
holdt den den 4de indtagne Forpostlinie N. om Hostrupog Hjul Soer. For at tilvejebringe Forbindelse med
Flankecorpsets Forpostlinie, der gik fra Kvers over Tyrs
bol til Ringenæs, bleve de 3 Compagnier af 12te LinieBataillon forlagte til Felsted, hvorhen desuden 2den
Escadron af 4de Drogon-Regiment, der den 5 te April
ankom til Lojt Sogn, bestemtes at skulle afgaae den
6te for at stilles til Dispositon for Flankecorpset, hvis hele
Cavaleristyrke hidtil, som alt bereit, var et 50 Mand stærkt
Detachement af 4de Dragon-Regiment. I Corpsets Dislo
cation skete den 5te April iovrigt følgende Forandring:
2den Husar-Escadron blev fra Gjenner forlagt til
Aabenraa, Ilte Linie-Bataillon fra Christiansfeld til
LöjtSogn; 3die Dragon-Regiment opgav Uge og erholdt
istedet derfor Lavtrup og Todsbol; 1steEscadron af 4de
Dragon-Regiment udvidede sit Cantonnement til Fogdrup; 6te Dragon-Regiment indtog Cantonnement i Ho
strup, Perbol og Uge. Af de endnu forventede Afde
linger ankom i Lobet af Dagen 7 de Linie-Bataillon til
Christiansfeld og 6te Batteri (Fuhrmann) tål Haderslev,
hvorimod 3die Batteri (Jessen) endnu maatte forblive i
Kolding paa Grund af dets mangelfulde Bespænding.
Med Undtagelse af sidstnævnte Batteri og 7de
Linie-Bataillon, der den 6te April naaede et Cantonne
ment omtrent midtvejs mellem Haderslev og Aabenraa,
havde General Hedemann saaledes den nævnte Dag con-
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centreret det af ham commanderede Årmeecorps i Om
egnen af Aabenraa, hvor det d. 6te var saaledes fordelt :
Det
Avantgarden
Torp,
(Stabsqvarter AaHostrup
[
Jæg^COrps.)
hûnrao A

benraa.)

* ’

narrqjydske

I

Felsted og (3 Comp. af 12te Linie- 8to Ai,rtlcantonnerede i: Bataillon.)
Aabenraa. (2den Husar-Escadron og
4 Kanoner.)
Infanteri-Brigaden Aabenraa, (1ste og 2den Linie-Ba(Stabeqvarter Aataillon.)
cantonnerede i: Løjt Sogn (4de og Ilte Linie-Ba
taillon.)
Stade,
Cavaleri-Brigaden
(Stabsqvarter Ting Jyndevad og > (3die Dragon-Regim.)
lev.)
Egebæk.
cantonnerede i: . Egebæk,
Kravlund, I (6te Dragon-Regim.)
Lavtrup,
[
Tinglev,
J (4 Kanoner.)
De Overcomman- Aabenraa, (13de Linie-Bataillon.)
doen underlagte Af Hjortkjær, (5te Dragon-Regiment.)
delinger cantonne Uge, (1ste Escadron af 4de Drarede i:
gon Regiment.)
Løjt Sogn. (6teBatteri(Fuhrmann).)
Samtidigt med Fremrykningen af Corpset langs EB|,^‘t^°rnioa
Slesvigs Østkyst var en Recognosering anordnet i dets
højre Flanke dels for at sikkre mod fjendlige Be
vægelser i denne Retning, dels for at udforske Til
standen og Stemningen blandt Befolkningen paa Vest
kysten af Hertugdømmet, hvor navnlig Friserne og Byen
Tønders Beboere havde vist Tilbøjelighed til at støtte
de separatistiske Bestræbelser. Man bestemte til Ud
førelsen af dette Hverv 1 Compagni af 12te Linie-
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Bataillon under Capitain Mecklenburg og 1 Deling Drago
ner af 3die Dragon-Regtment i Forening med det fri
villige Corpa i Ribe og en Del af den Folkevæbning, der
af afskediget Capitain Kjærulf og Lieutenanterne JenssenTusch og Prütz forsegtes organiseret i de nordlige,
slesvigske Landdistricter. Capitain Mecklenburg afmar
cherede den 2den April fra Bataillonens Cantonnement
i Gjenner til Agerskov og Bovlund, hvorfra ban den 3die
naaede Løgumkloster. Her var alt Lieutenant Siemsen
rykket ind med Corpset fra Ribe, der var temmelig stærkt,
men hvoraf kun 60 Mand vilde deltage i den videregaaende Expedition; Capitain Kjærulf og Lieutenant
Jenssen-Tusch mødte samme Sted med ialt 40 Mand
Frivillige fra Landsognene, saaledes at hele Styrken,
Capitain Mecklenburgs c. 100 Hoveder stærke Compagni
iberegnet, udgjorde 200 Mand foruden Cavalendelingen,
der ligeledes stodte til Expeditionscorpset i Løgumkloster.
Efter Bemyndigelse af Stiftamtmanden i Ribe, Grev Sponeck, havde Fricorpset arresteret Amtsforvalter Harbou
og Doctor Rolf, begge i Løgumkloster, og sendt dem til
Ribe; de øvrige Beboeres Stemning var fortræffelig. Da
Kongens Proclamation til Slesvigerne ikke var bekjendt
der paa Egnen, lod man 300 Exemplaret deraf trykke
til Fordeling i Omegnen og senere blandt Friserne. Den
følgende Dag gik Expeditionscorpset over Møgeltønder til
Tønder, hvor Efterretningen om dets Anmarche foraarsagede en stor Bestyrtelse navnlig blandt de stærkt compromitterede Embedsmænd, der toge Flugten. Stemnin
gen i Byen var gjennemgaaende saa uhyggelig, at Ca
pitain Mecklenburg selv efter at have frataget Borgerne
270 af den provisoriske Regjering oversendte Geværer ansaa
det for nødvendigt at holde Expeditionscorpset under
Vaaben kele Natten mellem den 4de og 5te April, lige-
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som ogsaa de circulerende Rygter om, at Insurgenttropper marcherede mod Byen, foranledigede ham til at lade
dennes Hovedindgange barricadere. Som Felge af disse
Foranstaltninger var Mandskabet naturligvis meget ud
mattet, og dette i Forbindelse med den Omstændighed,
at endel afFricorpsemes Medlemmer besluttede at drage
hjem, foranledigede Capitainen til den 5te April at remme
Byen og gaae tilbage til den fuldkomment danske Flække
Møgeltønder, hvorfra han indmeldte Resultatet af sin
Expedition til General Hedemann. Generalen sendte
ham Ordre til over Burkal at marchere til Tinglev, hvor
Compagniet indtraf den 6te om Aftenen, og hvorfra det
den 7de marcherede til Søgaard for der atter at støde
til Bataillonen. Cavaleri-Detachementet fulgte Compag
niet, medens Fricorpserne trak sig tilbage mod Ribe.
Det er ovenfor anført, at de sparsomme Efterret
ninger, som vare indløbne tål Hovedkvarteret angaaende
»«°eInsurgenternes Stilling i og om Flensborg og Bov, vare nowerineer1 høj Grad usikkre.
General Hedemann, der hid
til med Flid havde holdt sine Forposter noget til
bagetrukne for ikke at fremkalde Insurgenthærens
Opgivelse af Positionen ved Bov, og som af samme
Grund havde afholdt sig fra at fremsende militaire
Recognosceiinger mod denne, beordrede den 6te April
2 saadanne Recognosceringer, den ene af 1 Escadron
(Lichtenstein) af 3die Dragon - Regiment, den anden
af Major Trepka, kun ledsaget af et Par Ordonnantser.
Samme Dag udsendtes tål Recognoscering i vestlig Ret
ning henad mod Tønder 1 Escadron (Wûrtzen) af 6te
Dragon-Regiment. Ritmester Lichtenstein afgik fra sit
Cantonnement i Egebæk og nærmede sig tæt tål Bov.
Han fandt Byen saavelsom Højderne omkring samme
besatte af Infanteri og Cavaleri. Da en overlegen Styrke
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viste sig, trak han sig tilbage og retournerede til sit
Cantonnement. Major Trepka red fra Ensted Kirke over
Kliplev, Gejlaa og Bommerlund til Lygtekro. Ogsaa
han overbeviste sig fra sidstnævnte Sted om, at Bov var
besat, samt at Tilgangen til Byen fra denne Side var
barricaderet, ligesom ban ogsaa saa baade Infanteri og
Cavaleri vise sig paa Hoidene ø. for Bov. Beboerne ud
sagde, at Insurgenterne8 Styrke ved Flensborg var 8 à
10,000 Mand med 16 Kanoner, samt at Chausseebroen
over Krusaa var gjort impassabel. Majoren drog nu efter
at være vendt tilbage til Gejlaa ad Tverveje langs den
fjendlige Stilling til -Østergejl og Holdbi og derpaa ad
Chausseen tilbage til Aabenraa. I Ny-Holdbi erfarede
han, at der samme Dag var marcheret 3—400 Jægere
og 60—100 Dragoner af Insurgenthæren ad Hokkerup*)
til. Ritmester Wttrtzen endelig marcherede fra sit Can
tonnement ad Vejen til Tonder, hvor han traf det fra
Mogeltonder tilbagevendende Compagni af 12te LinieBataillon. Escadronens Recognosceringer til begge Sider
af Veien viste, at Egnen var fri for ljendlige Tropper,
som efter Beboernes Udsagn alle havde trukket sig til
bage mod Bov. Escadronen marcherede samme Dag
tilbage til sit Cantonnement.
For rigtigt at bedomme General Hedemanns For
holdsregler og navnlig for klart at vise, hvori Hoved
grunden maa seges til, at Fremrykningen fra Aabenraa
og Angrebet paa den ved Bov opstillede, slet orga•) Dat vil senere ved Skildringen af Flankecorpsets Bevægelser
sees, at det her bererte, fjendlige Commando var udsendt
af General Krohn til Becognoscering af Flankecorpsets Stil
ling, med hvis Forposter det bestod den mindre Fægtning
ved Ringenæs.
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niserede Fjende blev udsat til den 9de April (hvorved to,tn,cUoner
man unegtelig gav Slip paa det vigtige Moment, dermJ, HuuyB <n
ligger i Overraskelsen, og hvorved man bod Insurgent- An«iebet p“
hæren Lejlighed tål ved en betimelig Rømning af Stål- 0T b*rr.
lingen at undgaae et Nederlag), vil det være nødven
digt, foruden hvad der ovenfor alt er anført, at frem
hæve de den oprindelige Instruction modificerende Be
stemmelser dette Punkt vedrørende, som Armeecorpset
modtog fra Krigsministeriet. Da Rapporten fra Gene
ral Wedell om hans raske Fremrykning mod Haderslev
naaede Kjobenbavn, sendte Ministeren ham under 31te
Marts en Skrivelse, der næst efter en smigrende Udta
lelse om hans Færd ved denne Lejlighed indeholdt en
Advarsel mod ved en for hastig Fremrykning at udsætte
Corpset for et muligt Uheld og en Befaling tål navnlig
ikke at rykke mod Flensborg, men blive staaende ved
Vejknuden N. for Bov. Selv om Generalen skulde blive
angreben og slaae Angrebet tilbage, turde han dog ikke
skyde sin Stilling længere frem end tål det nævnte Punkt.
Denne Befaling skulde meddeles General Hedemann, naar
denne overtog Commandoen over Corpset. General Hede
mann var saaledes henvist tål en Fremrykning tål et Punkt,
hvor Armeecorpsets Ankomst, naar det ikke umiddel
bart efter gik over tål Angreb, sandsynligvis vilde have
foranlediget Fjenden tål at rømme Bovstållingen ; og det
er ovenfor vist, at Corpset netop for ikke at fremkalde
dette blev staaende ved Aabenraa og holdt sine Forpo
ster N. for Hostrup og Hjul-Sø.
At denne Instruc
tion imidlertid ikke vilde have forhindret Generalen i paa
eget Ansvar at foretage Angrebet paa Flensborg, saafremt han havde havt sine 2 Batterier ved Armeecorpset,
eller saafremt han af Flankecorpset havde kunnet er
holde den fornødne Understøttelse, fremgaaer af følgende
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Omstændighed. Da Forbindelsen mellem de 2 Coipser,
saaledes som ovenfor anført, den 4de April var tilveje
bragt, rettede nemlig Generalen til Oberst Schleppe
grell en Udtalelse om det -Ønskelige i den følgende Dag
at rykke frem til Angreb, hvis Flankecorpset kunde
yde ham den Assistance, han trængte til, hvorved
han sikkert navnlig har sigtet til Understøttelse med
Artilleri, hvoraf Flankecorpset medførte 1 Batteri.
Oberst Schleppegrell erklærede imidlertid samme Dag,
at de Dagen forud til Sønderborg ankomne Tropper paa
Grund af den besværlige Overfart vare meget medtagne,
og at det var umuligt for ham at lykke frem med Corp
set den følgende Dag. Obersten fremhævede endvidere
den ham af Commandanten paa Als, Generalkrigscommissair Riegels, meddelte, ministerielle Bestemmelse, at
ingen Fremrykning biu'de skee, førend begge Armeecorpser vare vel concentrerede. Generalen opgav derfor sin
Plan og besluttede sig til at afvente sit Artilleris An
komst, hvorved imidlertid ingen Fremrykning til Kamp
kunde ventes at finde Sted for tidligst den 7de. Den
Frygt, Ministeriet nærede for, at Felttoget skulde be
gynde med et Uheld, synes dog i de første Dage af
April atter at have tabt sig, og under 3die April udoeuorai Hede-fæidjgedes der af Ministeren en Bemyndigelse for Ge^"uiat3».* neral Hedemann til at angribe Flensborg. Denne skrift
et» Fieneborg.iige Bemyndigelse naaede først Hovedkvarteret den 6te
April; den blev overbragt af Krigsministerens Adjudant,
Capitain Harbou, der ankom til Als den 5te om Efter
middagen og derfra over Graasten begav sig til Aa
benraa. Adjudanten medbragte foruden den ovenomtalte
skriftlige Bemyndigelse til Angreb endvidere mundlige
Instructioner eller rettere Udtalelser fra Ministeren med
Hensyn til dennes Formening om, hvorledes Angrebet
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bedst kunde udfores. Et Hovedmoment i denne For
mening udgjorde den af Adjudanten paa Ministerens
Vegne forfægtede Anskuelse, at Angrebet paa Flensborg
og Bov burde søge en væsenlig Støtte dels i Frem
sendelsen af en større Styrke fra Holdnæs til Lyksborg
og dels i Landsætning af Tropper i Flensborg Fjord
umiddelbart ved Byen. Disse Anskuelser vandt imidler
tid ingen Indgang, den ferste, fordi General Hedemann
vilde holde sit Armeecorps saa samlet som muligt; den
sidste, saavel fordi strategiske Hensyn efter Generalens og hans Stabschefs Formening talte derimod, som
ogsaa af Hensyn til den praktiske Udførelse af denne
Operation, hvis Vanskelighed for Flotillens Vedkommende
Capitain Steen Bille paaviste. Endel andre, af Adju
danten paa Ministerens Vegne gjorte Forslag vare alt
skete Fyldest ved hvad der af Hovedqvarteret var be
falet og tildels udfort.
•Ønsket om et snarligt Angreb paa Insurgen
terne, der saaledes den 3die April udtaltes af Ministe
ren, vandt i Løbet af de nærmest paafølgende Dage
i Intensitet ved den gjennem Udenrigsministeriet
modtagne Meddelelse om, at den preussiske Begje
ring havde besluttet foreløbigt at sende 2 Regimen
ter til Holsten. Under 6te April beordrede derfor
Ministeren General Hedemann tål af al Magt at frem
skynde sit Angreb paa den ved Bov staaende Insurgenthær for at tilintetgjøre den, inden den muligvis
fik Forstærkning. En Rapport fra Generalen, hvori
denne indberetter at ville angribe, saasnart de 2 Batte
rier vare ankomne, hvilken Rapport modtoges, efterat den
nysanforte, ministerielle Ordre var udstedt, foranledigede
Ministeren tål samme Aften ved en ny Ordre yderligere
at paalægge Generalen ikke at opsætte Angrebet, selv
10
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om ikke alt hans Artilleri var kommet tilstede. Ved Mod
tagelsen at disse Ordrer i Hovedqvarteret var Alt beredt tål
Fremrykningen. Da imidlertid denne skete i Forbindelse
med det venstre Flankecorps, over hvilket Overcommandoen i saa Tilfælde var overdraget General Hedemann,
vil det her være nødvendigt at omtale sidstnævnte Corps’s
Bevægelser og Foretagender, forinden det traadte i For
bindelse med det nørrejydske Corps, idet der dog med
Hensyn tål Troppernes Overførelse til Als henvises tål,
hvad derom alt ovenfor er anført.
Fiaakccowreis
Den 30te Marts overtog Generalkrigscommissair
s rate Bevægelser
u
i Sundeved. Biegels Commandantskabet over Als. At denne Mand,
der fra sin tidligere militaire Stilling for længe siden
var gaaet over i civil Virksomhed, blev valgt til en Post,
hvorved han endog i rent militair Henseende stilledes
som Disponerende og tildels Commanderende over flere,
med højere Commandoer betroede Officerer,*) turde
finde sin nærmeste Forklaring dels i det Tillidsforhold,
hvori han stod til Hs. Majestæt Kongen, og dels deri,
at han var i Besiddelse af den dengang meget efterspiu'gte Kjendskab til Personer og Localiteter paa Stridens
nærmeste Skueplads. Paa samme Tid som imidlertid
denne sidste Omstændighed viste sin gavnlige Virkning
ved Oprettelsen af Folkevæbningen paa Als og andre for
Hæren nyttige Institutioner sammesteds, kunde det noget
*) Ikke alene Oberstlieutenant Haxthausen, men selv Commandeuren for Flankecorpset, Oberst Schleppegrell, havde af
Krigsministeriet bestemt Ordre til at underkaste sig
Generalkrigscommissairens Anordninger ikke blot paa Als,
men endog med Hensyn til Besættelsen af Snndeved. En
senere, ministeriel Ordre udvidede ved Hærens Fremryk
ning Generalkrigscommissairens Commandantskab til at om
fatte A1b, Sundeved, Holdnæs og Lyksborg.
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uklare Commandoforhold, hvori han fra Begyndelsen var
stiUet til Hærens højere Commanderende, ikke Åndet
end medføre enkelte af de med en slig Uklarhed stedse
følgende Ulemper og fremkalde Collisioner, der dog un
der de hurtigt veriende Omstændigheder ikke bleve af
nogen alvorlig Betydning.
Som alt tidligere anført, var Corvetten „Najaden“
den 27de Marts ankommen til Als, og af dens Chef var
der udstillet en Signalpost i Dybbøl Mølle. Natten
mellem den 30te og 31te Marts gik den til Als med 5te
Linie-Battaillon ankomne Oberstlieutenant Haxthausen
over til Sundeved med 1 Compagni af sin Bataillon for at
være til Beroligelse for Befolkningen, der svævede i stor
Fiygt for de alt ved Aabenraa formodede Insurgenttropper.
Et af Riegels ligesom ogsaa, som tidligere omtalt,
af Ministeren for særdeles vigtigt anseet Punkt var den
paa den sydlige Side af Flensborg Fjord fremskydende,
ved en smal Landstrimmel, Draget, med Angel for
bundne Halvø, Holdnæs, hvilken en mindre, der landsat
Styrke i Forbindelse med Flotillen var istand til at
kunne holde mod en overlegen, fjendlig Magt, og som
frembød et Deboucheringspunkt mod en i Egnen ved
Bov og Flensborg posteret Fjendes Flanke. — „Najaden“
sendtes derfor den 3die April derhen, fandt Holdnæs
ubesat af Fjenden og indtog Kl. 5 Eftermiddag Station
udfor Halvøen til Bevogtning saavel af denne som
overhovedet af Flensborg Fjord. — Samme Dag Kl. 1
Eftermiddag îykkede 2det Jægercorps frem i Sundeved
og blev forlagt til Blans, Ullerup, Avnbøl og Adsbøl,
hvert Sted med 1 Compagni; 5te Bataillons 3 Com
pagnier (det fjerde forblev paa Als) indtoge Cantonne
ment i Dybbøl By, bevogtede ved mindre Detachements
Færgestederne ved Egernsund og Brunsnæs paa Bro10*
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agerland og fremsendte om Natten 1 Compagni som
Hovedpost paa Vejen til Flensborg, -0. for AdsboL
Oberst Scbleppegrell forlagde samme Dag sit Hovedqvarter til Nybel. Om Middagen den 4de rykkede 1ste
Jægercorps tilligemed det Flankecorpset tildelte CavaleriDetachement af 4de Dragon - Regiment til Sundeved.
Jægercorpset passerede 2det Jægercorps’s Forposter og
indtog en fremskudt Forpoststilling med hojre Floj
stettet til Mosen N. for Kvers og derfra over Kvers og
Tyrsbol til Ringenæs og med 1 Compagni som Piket paa
Graasten, hvor Cavaleri-Detachementet ligeledes var hen
lagt. 2det Jægercorps og 5te Linie-Bataillou forbleve i
deres Cantonnements. Som tidligere berort, kom Flanke
corpset paa denne Dag i Forbindelse med det norrejydske
Corps. Den folgende Dag, den 5te April, forogedes
Besætningen i Sundeved med 2 Granatkanoner af 5te
Batteri (Dinesen) samt 10de Linie-Bataillon, og Flanke
corpset, hvis Hovedqvarter flyttede til Graasten, blev
nu forlagt saaledes: 1ste Jægercorps beholdt sit
fremskudte Cantonnement, Kvers, Tyrsbøl og Ringenæs,
til hvilken sidste By desuden Corpsets i Graasten
tilbageladte Compagni skodes frem; de 2 Kanoner,
2det Jægercorps og 10de Linie-Bataillon indtoge Can
tonnement i Graasten med Undtagelse af 1 Compagni
af sidstnævnte Bataillon, der forlagdes til Ringenæs;
Cavaleri - Detachementet forblev i Graasten. - Til
Holdnæs vare endnu ingen Tropper overførte, men der
var givet den i Lobet af Dagen ventede 9de LinieBataillon Ordre til paa Reqvisition af Capitain Bille
at afgive 1 Compagni til Overførelse til dette Punkt.
Bataillonen, der ankom med ikkun 3 Compagnier (det
fjerde befandt sig ombord paa „Galathea“, som det bug
serende Dampskib paa Grund af uheldige Vejrforhold
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havde maattet kaste los under Langeland, og ankom
først den paafølgende Dag), indtog Cantonnement i
Augustenborg og Ulkebol og bestemte sit 3die Com
pagni, Capitain Holm, til den paatænkte Expedition.
Den 3die April indskibedes Compagniet paa Hekla og
afgik til Holdnæs, landsattes Kl. 5 Eftermiddag ved den
nordligste Færgebro og marcherede strax tål Draget,
hvor der, efter at Poster vare udsatte SØ. for samme,
under Ledelse af den med Expeditionen felgende Inge
nieurlieutenant Brummer blev udført de til Sikkringen
fornødne, fortåficatoriske Anlæg. Hekla gik tål Ankers
lige 0. for Draget i 3 à 4 Bøsseskuds Afstand fra
Land; en armeret Toldkrydskutter placeredes ved den
østre Færgebro.
Samtidigt med 9de Linie-Bataillon var, som alt
berørt, Krigsministerens Adjudant, Capitain Harbou,
den 5te om Eftermiddagen ankommen til Sønderborg,
hvorfra han paa sin Rejse tål Hovedqvarteret begav sig
til Graasten for at overbringe Oberst Schleppegrell
saavel en skriftlig Ordre som ogsaa mundlige Instruc
tioner fra Ministeren. Den skriftlige Ordre, der var
dateret den 3die April, indeholdt en Bemyndigelse til
at lykke over i Sundeved, efterladende højst en Ba
taillon, helst kun et Compagni paa Als, samt en
Ordre til at detachere et passende Corps tål Holdnæs.
Ministeren antydede, at da det var rimeligt, at Angel
ikke vilde lade sig inddrage i Insurrectionen, vilde det
neppe være for voveligt at sende 2 Batailloner og noget
Artilleri ad denne Vej frem til Lyksborg for derfra senere
at støtte Bevægelsen mod Flensborg og virke truende
mod Fjendens Retraite ind i Angel. — Obersten beordredes
endvidere til selv at gaae frem til Graasten og sætte
sig i Forbindelse med General Hedemann, ligesom ogsaa

tf
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Flotillen skulde anmodes om fra Flensborg Fjord at yde
den fornødne Assistance. — Det vil sees, at de fleste af
disse Foranstaltninger alt vare udførte, da Ordren dertil
modtoges. Med Hensyn til Holdnæs var der, som alt be
rørt, udseet 1 Compagni af 9de Linie-Bataillon til at afgaae derhen. At forøge denne Styrke saa betydeligt, som
af Ministeren paatænkt, stemmede ikke med de An
skuelser, som i de 2 Corpschefers ovenfor omtalte Møde
1 Felsted den samme Dags Formiddag vare gjorte
gjældende, og hvorefter saavel en ston-e Splittelse af
Kræfterne, som ogsaa enhver Demonstration, hvorved
Fjenden kunde bevæges til frivilligt at opgive Positionen
ved Bov, burde undgaaes. I Overensstemmelse med
Aftalen med General Hedemann, der desuden efter
Corpsernes Forening havde Overcommandoen, besluttede
Oberst Schleppegrell derfor foreløbigt ikke at sende
flere Tropper til Holdnæs, men beordrede den 6te April
5te Linie-Bataillon til at trække sit i Sønderborg efter
ladte Compagni til sig og 9de Linie-Bataillon til med
2 Compagnier at besætte Broagerland og observere
Færgestederne der, medens det resterende Compagni af
Bataillonen efterlodes i Sonderborg.
Disse Ordrers
Udførelse strandede imidlertid paa en Indgriben fra
hojere Sted i Operationerne.
Kongen« An.
Hans Majestæt Kongen var nemlig den 6te April
kom«* u «.
Eftermiddagen tilligemed Livgarden tilfods ankom
men til Sønderborg og havde, da Oberstens ovenomtalte
Ordrer naaede de paagjældende Afdelinger, alt disponeret
over disse til et andet Formaal. Et Brev fra General
adjudanten meddelte Obersten Underretning om, at
Hans Majestæt havde befalet Overførelsen til Holdnæs
af de omhandlede 3 Compagnier. Grunden til denne
Foranstaltning, hvorom Generaladjudantens Skrivelse
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ingen Oplysning gav, turde vel nærmest søges i den
Samstemning, der fandt Sted imellem Krigsministerens,
Sans Majestæt selvfølgelig bekjendte Anskuelser og den
af Riegels ved enhver Lejlighed forfægtede Overbevis
ning om Betydningen af det omhandlede Punkt, som
man ikke maa have anseet for tilstrækkeligt dækket
ved den mindre Styrke, der alt var sendt derhen.
Expeditionen, der commanderedes af Chefen for 9de
Linie-Bataillon, Major Thestrup, afgik den paafølgende
Dag; dens Operationer ville senere blive omtalte.
Den 6te April fik iøvrigt Betydning for Hæren, F»»t<>inr«n «a
som den Dag, paa hvilken den første Fægtning med R1“8en“*Insurgenterne fandt Sted. Dels for at recognoscere
Flankecorpsets Stilling, dels for at arrestere den i
Ringenæs boende, dansksindede Thingskriver Jepsen,
der som Stænderdeputeret havde nedlagt en djærv Pro
test mod den provisoriske Regjerings Indkaldelse af de
Deputerede for begge Hertugdømmer til Møde i Rends
borg, udsendte nemlig General Krohn d. 6te April
om Formiddagen et Commando, bestaaende af 2det
(5te) Jægercorps samt 1 Escadron af 1ste DragonRegiment (70 Heste) paa en Recognoscering mod
Ringenæs. Recognosceringen lededes af den preussiske
Capitain Katzler, der nylig af Prindsen af Noer var
bleven attacheret General Krohn som Stabschef. De
2 Compagnier af Jægercorpset under Major Michelsen
indtoge en Replistilling ved Kjelstrupskov, medens de
2 andre Compagnier og Cavaleriet over Holdbi og
Hokkerup toge Vejen til Ringenæs. Commandeuren for
1ste Jægercorps, Major Schepelern, erholdt ved Mid
dagstid den 6te April i Ringenæs ved et ridende, civilt
Bud Meddelelse om Fjendens Ankomst til Hokkerup,
hvilken Meddelelse strax efter stadfæstedes ved en
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Melding fia det i Tyrsbøl staaende Compagni. — Med
de 2 Compagnier, som han havde hos sig, tog Majoren
en Fægtningsstilling V. for Ringenæs-Overby paa begge
Sider af Vejen til Hokkerup, dækket af nogle høje
Stengjærder. Samtidigt anmodede han det i Ringenæs
Nederby cantonnerende Compagni af 10de Linie-Bataillon
om at rykke frem til Assistance, ligesom han ogsaa
sendte Melding til Flankecorpset. Ved nogle henimod
Stranderød udstillede Poster sikkrede lian sin Stilling
mod uventede Flankeangreb. Kort efter at Stillingen
var indtagen, aabnede den fjendlige Tirailleurkjæde
Uden paa en Afstand af 600 Alen, men vore Jægere
tilbageholdt roligt deres Skud, indtil Fjenden var kom
men paa virksom Skuddistance. Da Ilden fra vor Side
aabnedes, standsede Fjenden sin Fremrykning overalt
undtagen paa selve Vejen, hvor han avancerede indtil
150 Alen fra Jægercompagniernes Stilling. Compagniet
af 10de Linie-Bataillon var imidlertid hurtigt kommet
tilstede og blev som Reserve opstillet i Overby. De til
Tyrsbøl og Kvers forlagte Compagnier af Jægercorpset
saavelsom Flankecorpsets Hovedstyrke havde endvidere
sat sig i Marche mod det truede Punkt, førstnævnte ad
Vejen -O. om Volsballe, fra hvilket Punkt de rettede
deres Marche lige mod Fjendens Flanke, men ved deres
Nærm else tog Fjenden Flugten i sydvestlig Retning og
trak sig tilbage paa Krusaa. 1 denne iøvrigt betydnings
løse Fægtning havde 1ste Jægercorps 1 Menig død,
Insurgenterne 1 Saaret.
D« tioncjyd.it«
pen 7je April besluttede General Hedemann en
uiojj^aoAZu'J’re^J^ing med det norrejydske Corps, hvis Forposter

bleve skudte frem til Sonden om Kliplev (3die Jæger
corps) over Sogaard til Mosen N.V. for Kvers (12te
Linie-Bataillon). Husar-Escadronen forlagdes til Povls-
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kro og Ostergaard og tilvejebragte i Forening med
Iste Escadron af 4 de Dragon-Regiment, der forlagdes til
Bjerndrup, Forbindelsen med den bag Gejl-Aa can
tonnerende Gavaleri-Brigade.
2den Escadron af 4de
Dragon-Regiment afgik tål Kvers. Af Infanteri - Bri
gadens Afdelinger indtog 1ste Linie-Bataillon Cantonne
ment i Torp, Rellum og Stubbæk, og 4de Linie-Bataillon
i Hostrup, Felsted og Nordballe. Hele 2det Batteri
(Bruhn) stilledes til Cavaleri-Brigadens Disposition, og
de hidtil til Avantgarden afgivne 4 Kanoner af dette
Batteri beordredes i denne Anledning tål at afgaae til
Tinglev. Til Erstatning erholdt Avantgarden 4 Kanoner
af 6te Batteri (Fuhrmann), der bleve forlagte tål Kliplev,
medens den anden Halvdel af Batteriet afgik til
Aabenraa.
De øvrige tilstedeværende Afdelinger af
Corpset forbleve i deres Cantonnements. Flankecorpset
forblev ligeledes i sit Cantonnement dog med Undtagelse
af de 3 Compagnier af 5te Linie-BataiUon, der forlagdes
tål Nybel, Adsbel og Avnbel. Til Corpset stedte paa
denne Dag de resterende 4 Kanoner af 5te Batteri
(Dinesen), hvilke bleve forlagte til Nybel.
Da 7de Linie-Bataillon den 7de April ankom til
Bolderslev og Uge, og saaledes Infanteri-Brigadens
Styrke var bragt op tål 5 Linie-Batailloner, besluttedes Formering «
der istedetfor een Infanteri-Brigade at formere to, nemlig
den 1ste Infanteri-Brigade under Oberst Bülow, bestaaende af 1ste, 2den og Ilte Linie-Bataillon, og den
2den Infanteri-Brigade under Oberst Meyer, bestaaende
af 4de og 7de Linie-Bataillon. Formeringen af denne
sidste Brigade bestemtes at skulle skee den 8de April,
paa hvilken Dag General Hedemann paatænkte en al
mindelig Fremrykning af hele Hæren tål en Stålling,
hvorfra det umiddelbare Angreb skulde foretages d. 9de
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April. Cavaleri-Brigaden erholdt Ordre til, for det Til
fælde at denne Fremrykning kom til Udførelse, hvad
der afhang af den længselsfuldt imødesete Ankomst af
det manglende Batteri, at sikkre Corpsets højre Flanke
og ved et under Fremrykningen muligt opstaaende
Engagement at foretage en Svingning tilvenstre og
kaste sig over Fjendens venstre Flanke. Brigaden be
ordredes endvidere til at lade Vejene fra dens Can
tonnement over Medelby og Skytterhus ligesom hele
Egnen V. for Bov recognoscere af nogle Officerer.
Fremrykning nr
Da General Hedemann erholdt Meddelelse om, at
d- 3die Batteri (Jessen), der først ventedes d. 8de, muligen
alt vilde indtræffe ved Armeecorpset d. 7de om Aftenen,
blev den endelige Ordre til Fremrykningen d. 8de
udgiven efter følgende Disposition : Af det nørre
jydske Corps skulde Cavaleri-Brigaden, naar man under
Fremrykningen ikke mødte nogen alvorlig Modstand,
med sit Batteri marchere til Medelby og omliggende
Byer. Resten af Corpset skulde cantonnere i en Linie
fra Perbøl (1ste og Ilte Linie-Bataillon) over Vilsbæk
(2den Linie-Bataillon og 2 Escadroner af 5te DragonRégiment) og Holbøl (7de Linic-Bataillon) til Kjeldstrup (4de Linie-Bataillon) med Avantgarden i -Oster
Gejl (12te Linie - Bataillon) og Bommerlund (Resten af
Avantgarden). — Do 2 Infanteri-Brigaders Stabsqvarterer vare henholdsvis Vilsbæk og Holbøl. Hovedqvarteret forlagdes til Kliplev, hvorhen tillige 13de LinieBataillon, 2 Escadroner af 5te Dragon-Regiment og * s
6te Batteri (Fuhrmann) samt Ingenieurafdelingen bleve
forlagte. Søgaard bestemtes til Cantonnement for 3die
Batteri (Jessen). Avantgarden og 4de Linie-Bataillon
udstillede ForposterSyd om Bommerlund og Holdbi, til
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hvilket sidste Sted i den Anledning en Del af den
nævnte Bataillon var detacheret
I Overensstemmelse med Dispositionen rykkede
Flankecorpset samtidigt frem, idet 2det Jægercorps
marcherede til Hønsnap og Sønderhave, medens 1ste
Jægercorps og 10de Linie-Bataillon, der under Frem
rykningen fulgte efter som Reserve, indtoge Cantonne
ments henholdsvis i Bækken og Hokkerup, til hvilken
sidstnævnte By tillige de to først ankomne Kanoner af
5te Batteri (Dinesen) forlagdes. Corpsets Hovedqvarter,
de 3 Compagnier af 5te Linie - Bataillon, CavaleriDetachementet og Resten af Batteriet afgik til Ringe
næs. — Da Oberst Schleppegrell den 7de April mod
tog Ordren angaaende Fremrykningen den følgende
Dag, rettede han en indtrængende Anmodning til Commandanten paa Als om at lade det af denne trods
Gardens Nærværelse dersteds stadigt tilbageholdte ene
Compagni af 9de Linie-Bataillon uopholdeligt afgaae til
Ringenæs for at erstatte det ene Compagni af 5te
Linie-Bataillon, som man havde disponeret over til Be
sættelse af Holdnæs. — Compagniet ankom til Ringenæs
d. 8de April Kl. 1 Eftermiddag.
Flotillen ved Slesvigs Østkyst, hvor Commandeur
Paludan d. 6te April havde overtaget Commandoen, og
som d. 8de bestod af Corvetterne Galathea og Najaden Flot|llen p“
(af hvilke den første netop var ankommen, den andenttrer stationna
stationeret ved Flensborg Fjord), Briggerne Mercurius o«e-ø«m«.
(krydsende langs Kysten) og Set. Thomas (paa Vejen fra
Aabenraa til Flensborg Fjord), Dampskibene Hekla
(stationeret ved Holdnæs), Gejser (Flagskib) og Skirner
(Bugserskib) samt 2 Kanon-Cbalouper (stationerede ved
Holdnæs) og 2 Kanon-Joller (hvoraf 1 stationeret ved
Holdnæs, 1 ved Aabenraa), var anmodet om med hvad
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den hävde disponibelt, at tage Ankerplads d. 8de i
Flensborg Fjord ved Oxe-Øerne.
iueoffnoMcrtoff
Om Eftermiddagen den 8de udførte Avantgardens
m<,d ÅpriL ^Commandeur, Oberstlieutenant Magius, med 2 Com
pagnier Jægere, 2 Escadroner og 2 Kanoner en Recog
noscering mod Bov. Til Støtte for Recognosceringscommandoet bleve Avantgardens 2 andre Jæger-Compagnier skudte frem til omtrent midtvejs mellem Bommerlund og Bov, og desuden 1 Compagni af 12te og
2 Compagnier af 4de Linie-Bataillon over øster-Gejl
og Holdbi til Højderne ved Kidskelund. Af de til
Recognosceringen bestemte Kræfter beordredes l’ s Es
cadron til at omgaae Bov i Vest, medens Jægercompagnierne angrebe den nordvestlige Side af Byen, og
Kanonerne med Resten af Cavaleriet holdtes i Reserve.
Bov fandtes besat af 2 fjendlige Compagnier Infanteri
og lidt Cavaleri, som efter et ubetydeligt Engagement
replierede sig paa Nybus, saa at Recognosceringscommandoet uden synderlig Modstand besatte Byen.
Da vore Tropper imidlertid efter at have holdt den be
sat i nogen Tid atter trak sig tilbage, tog Fjenden
paany Post sammesteds. — Recoguosceringscommandoet vendte tilbage henad Kl. 6 Eftermiddag, det
havde i Affairen intet Tab lidt hverken af Døde eller
Saarede; Fjenden havde 6 Saarede.
Operationer »t
Medens de ovenfor omtalte Operationer foregile i
Demehomentet TeiTainet N. for Bov, havde der ved den til Holdnæs
paa Holdnes.
detacherede Styrke tildraget sig Følgende. Da General
Krohn om Eftermiddagen d. 6te April erholdt Meldiug
om vor Besættelse af Holdnæs, beordrede han til den
7de et combineret Commando afsendt derhen til Iagt
tagelse af vore Bevægelser fra denne Side. Det fjend
lige Commando udførte, forinden det gik i det Canton-
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nement, der var bestemt for det, en Recognoscering
imod Holdnæs, hvorved der udviklede si£ en resultat
les Kamp imellem 2 af Insurgenterne ved Bogholm
placerede Kanoner og Flotillen. I Kampen faldt paa
vor Side Qvartermester Børgesen paa Hekla, Insur
genterne havde et Tab af 2 Mand. Samme Dag an
kom til Holdnæs de 3 ifølge Hans Majestæts Befaling
derhen beordrede Compagnier. Om Morgenen overførtes
nemlig det ene Compagni af 5te Linie-Bataillon, for
stærket med 1 Undercorporal og 7 Riffelskytter af 2det
Jægercorps samt 20 Sappeurer under Lieutenant Bauditz
af Ingenieurcorpset. Ved Hjælp af disse og i Fortsæt
telse af det Dagen forud begyndte Arbejde fuldførtes
Forskandsningen*) tvers over Draget, og opstilledes
deri 2 Rælingskanoner og 1 Faikonet fra Hekla. Kl.
1 Eftermiddag landsattes Major Thestrup med de 2
Compagnier af 9de Linie-Bataillon. Majoren beordrede
nogle mindre Tilføjelser til Forskandsningsarbeiderne,
paaskyndede Opførelsen af Barakker tål 100 Mand ved
selve Draget og fordelte sin Styrke saaledes, at 1 Com
pagni besatte Forskandsningen, 1,'2 Compagni havde
Feltvagt S. for Draget med Poster paa Højderne
sammesteds, og ‘/2 Compagni stod som Soutien for dette
i Barakkerne; de 2 resterende Compagnier bleve som
Reserve anbragte i nogle Huse c. 1000 Alen N. for
Forskandsningen. Hekla, Gejser og 2 Kanonbaade vare
posterede D. for Draget.
En mulig Retraite og

’) Forskandsningen havde almindeligt FeltværkB Profil. En til
Debonchering i Midten af Forskandsningen anbragt Aabning,
ligesom ogsaa Flojene af Værket vare dækkede med Forhug.
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Gjenindskibning var alt tildligere bestemt til at skulle
skee over Færgebioen paa Halvøens nordlige Side.
Da Commandeuren for Flankercorpset, Oberst
Schleppegrell, erfarede, at der var disponeret over de 3
omhandlede Compagnier til denne Expedition, besluttede
han at drage saa megen Fordel deraf som muligt ved
med Flankercorpsets Fremrykning d. 8de at forbinde
en Demonstration mod Lyksborg. Han beordrede der
for d. 7 de April Major Thestrup til d. 8de at forsøge
en Fremrykning mod dette Punkt, hvor han om muligt
skulde sætte sig i Besiddelse af Slottet. Ved den be
falede Fremrykning blev det ene Compagni af 5te
Linie-Bataillon efterladt i Forskandsningen, medens
Majoren med de 3 Compagnier af 9de Linie-Bataillon
Kl. 1 Eftermiddag rykkede frem over Draget og tog
Vejen mod Lyksborg. Da Rydde observeredes besat af
Fjenden, blev et Compagni sendt hen til Besættelse af
Hojderne S. for Vejsammenstodet i denne Retning;
et andet Compagni besatte Skovsende og den ostre Ud
kant af Lyksborg Skov, og kun det 3die Compagni
rykkede frem gjennem Skoven, holdende sin yderste
venstre Fløj paa Vejen, der gaaer Syd om denne,
og hvorfra Terrainet i sydlig Retning godt kan oversees.
En fjendlig Dragon-Patrouille, som man undervejs
stødte paa, forsvandt efter at have løsnet nogle faa
Skud. Ved Lyksborg stødte Compagniet paa Modstand
af fjendligt Infanteri, og da dette saaes at erholde
Forstærkning af en Bataillon, der marcherede frem
gjennem Byen, medens der samtidigt gjordes Forsøg
paa at omgaae vor højre Fløj i Skoven, trak Compag
niet sig tilbage, medbringende den Efterretning, at der
ved Lyksborg stod c. 1300 Mand fjendligt Infanteri
med lidt Cavaleri og 2 Kanoner. Paa Grund af de
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saaledes forefundne Forhold opgav Majoren i Henhold
til den ham af Flankecorpset givne Ordre, ikke at
indlade sig i Kamp med Overmagt, det paatænkte An
greb paa Lyksborg og trak sig tilbage til Holdnæs,
hvor Commandoet ankom Kl. 51/« Eftermiddag.
Den 8de April Kl. 6 Eftermiddag vare samtlige
Afdelingscommandeurer af den commanderende General
tilsagte til et Mode i Bommerlund for at erholde Dis
positionerne til Angrebet den folgende Dag meddelte
og modtage de fornødne Ordrer. Forinden vi imidlertid
fremsætte disse, vil det formentligt være af Interesse at
kaste et samlet Blik paa den her concentrerede Hær, Ovcrbllk
den danske Hær
at dvæle nogle -Øjeblikke ved dens Fortrin og Mangler TCd b™.
og gjere et Indblik i de Foranstaltninger, der vare
trufne, og i de Midler, der med Hensyn til Forsyningen
af Tropperne og Oprettelsen af de tål den Ende nød
vendige Etablissementer vare stillede til Baadighed for
de forskjellige Grene af Administrationen, kort sagt, et
Indblik i de forskjellige Institutioner bag Fronten, der
ere af saa stor Betydning for en Hærs Virksomhed og
Kampdygtighed. Herved vil der tillige blive Anledning
tål kort at berøre de Foranstaltninger, der bleve trufne
med Hensyn tål den civile Administration af Hertug
dømmet Slesvig. Endelig vil en Oversigt over det
Terrain, der blev Skuepladsen for den følgende Dags
Kamp, og Maaden, hvorpaa Fjenden havde benyttet det,
ligesom ogsaa over vort Efterretningsvæsens Tilstand og
(tildels som en Følge heraf) vor Kundskab i de nævnte
Henseender som Grundlag for Dispositionerne her finde
en berettiget Plads.
En Oversigt over den N. for Bov den 8de April H?reM Forconcentrerede danske Hærs Sammensætning og dens
Førere findes i nedenstaaende Tableau.
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A.

Det nørrejydske Årmeecorps.

Commandeur: Generalmajor Hedemann (tillige forende
Overcommandoen over Flankecorpset).
Stabschef: Capitain Læssøe af Generalstaben.
Artillericommandeur: Major de Meza.
Corpsintendant: Overkrigscommissair v. Schmid ten.
Corpslæge: Professor Bentz.
Corpsdyrlæge : Regimentsdyrlæge Ringheim.
Til Disposition : Major Trepka af Infanteriet.
Til Tjeneste ved Staben:
Capitain Faaborg af Generalstaben og
Lieutenant O. Bülow af Infanteriet.
—
C. Dreyer—
—
F. Brock - Cavaleriet.
Artilleriofficer i Hovedqvarteret: Capitain Lnnddahl.
Commandant i
—
— Lasson af Inf.
Marineofficer i
—
Capitainlieutn. Muxoll.
a.

Avantgarden.

Commandeur: Oberstlieutenant Magius (tillige Com
mandeur for 3die Jægercorps).
Til Disposition: Major Holm af Infanteriet, Forpostcommandenr.
12 te Linie-Bataillon, Oberstlieut. M o r ge n s tj e r n e,
3die Jægercorps,
—
Magius.
2den Gardehusar-Escadron, Ritmester Marcher.
1ste Escadron af 4de Dragon-Regiment, Ritmester
Bar ner.
1,2—6te Batteri (Fuhrmann), Lieutenant Götzsche.

b.

1ste Infanteri-Brigade.

Commandeur: Oberst Bülow (tillige Commandeur for
2den Linie-Bataillon).
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Til Disposition: Major Ernst af Infanteriet.
Iste Linie-Bataillon, Oberstlieutenant Rye.
2den
—
, Major Ernst (fungerende). *
Ilte
—
, Oberstlieut. Staggemeyer.

c. 2den Infanteri-Brigade.
Commandeur: OberstMeyer (tilligeCommandeur for 7de
Linie-Bataillon).
4de Linie-Bataillon, Oberstlieutenant Wickede.
7de
—
, Oberst Meyer.

d. Cavaleri-Brigaden.
Commandern*: Generalmajor Wedell-Wedellsborg.
3die Dragon-Regiment, Oberst Juel.
6te
—
, Oberstlieutenant Pfaff.
2det Batteri, Capitain Bruhn.
e.

Umiddelbart under Overcommandoen.
13de Linie-Bataillon, Oberstlieutenant Krabbe.
5te Dragon-Regiment, Oberst Astrup,
’/s—6te Batteri (Fuhrmann), Lieutenant Molt k e.
3die Batteri, Capitain Jessen.
*/s Ingenieurcompagni, Capitain Ern3t.

B. Det slesvigske, venstre Flankecorps.
Commandern*, OberstSchleppegrell.
Stabschef, Capitain C ar o c af Generalstaben.
Corpsintendant, Major Munck.
Corpslæge, Overlæge Thune.
Til Tjeneste ved Staben: CapitainNeergaard af Infant.,
— Helgesen - —
Lieuten. L. Muus
- —
—
F. Schack
- — og
—
Abrahamson, Gene
ralstabsaspirant.
li
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Do Men ifc.

Artilleriofficer i Hovedqvarteret, Lieuten. Stjernholm.
5te Linie-Bataillon, Oberstlieutenant Haxthausen.
10de
—
, Major J. Hæder.
Iste Jægercorps,
— Schepelern.
2det
—
, Oberstlieutenant Styrup.
2den Escadron af 4de Dragon-Regiment, Ritmester
Sauerbrey,
1 Detachement af 4de Dragon-Regiment, Ritmester
Flindt.
5te Batteri, Capitain Dinesen.
Desuden henhorte til Flankecorpset den 9de LinieBataillon under Major Thestrup samt et IngenieurDetacbement under Lieutenant Bauditz, begge detacherede til Holdnæs.
Hærens samlede Styrke var den 8de April paa det
Nærmeste 12000 Hoveder, men da betydelige Afgivelser
havde maattet skee til Etape-Commandoer, Intendantur
væsen, Sygevogtere etc. etc., var den effective Styrke
betydeligt ringere. Den var for det norrejydske Armeecorps’s Vedkommende c. 7200, for Flaukecorpsets c. 3800,
ialt altsaa c. 11000 Mand. — Infanteri- og Cavalcri-Afdelingerue vare omtrent bragte op til den planmæssige
Styrke med Undtagelse af 13de Linie-Bataillon, der kun
talte c. 250 Mand.
Begivenhederne havde bevirket, at Afdelingerne
vare komne noget hovedkulds bort fra deres Garnisoner,
de færreste havde ved Afmarchen deres fulde Krigsstyrke,
og der var ingen Tid bleven dem levnet til ved Uvelse
af de indkaldte Frifolk, hvoraf mange stødte til Af
delingerne under Marchen, at opfriske, hvad de under
deres militaire Uddannelse havde lært. Denne Ud
dannelse havde imidlertid været omhyggelig, og den
faste Tjenestetid tilstrækkelig til dels at give den
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Værnepligtige tilbørligt Kjendskab til og -Øvelse i
Opfyldelsen af hans Pligter som Soldat, dels at ud
vikle det gjensidige Bekjendtskabs- og Tillidsfor
hold mellem Førere og Undergivne, hvis Betyd
ning man i andre Perioder kun altfor meget har
overseet. Den Nationen charakteriserende, legemlige
Kraft, Udholdenhed og Evne til med Taalmodighed og
med en vis Jovialitet at finde sig i Besværligheder og
Anstrængelser gjorde i Forbindelse med det Vækkende
og Opildnende, som en Kamp for Nationaliteten stedse
fremkalder, den danske Soldat særligt skikket til trods
hans i Begyndelsen noget mangelfulde Udrustning for
svarligt at røgte sit Kald. Krigserfaring og Krigs
vanthed vare paa Grund af den c. 35 Aar lange Freds
periode, der var falden i Danmarks Lod, Egenskaber, han
først skulde erhverve sig.
Hvad Befalingsmændene angaaer, da havde Reductionen i 1842 alt udsondret af Hæren en stor Del af
de mindre vel anvendelige Kræfter, og den da indførte
nye Armeeorganisation havde hævet Officersstandens
Medlemmer op af deres tidligere i øconomisk og derved
tillige i flere sociale Retninger fortrykte Stilling. Af
delingerne vare i det Hele taget udstyrede med et
fuldstændigt, tildels udmærket Befalingspersonale saavel
i Officers- som i Underofflcersklasseme. Udnævnelsen
af en forholdsvis saa ung Officer som Oberst Hede
mann til commanderende General bevirkede imidler
tid i Forbindelse med andre Hensyn, at Brigadecommandoerne giede ud af deres Hænder, som ved
Krigens Udbrud beklædte disse Poster, og kun en En
kelt, Generalmajor Wedell-Wedellsborg, sees fra Be
gyndelsen af at have attraaet en Commando under den
yngre Officer. Infanteri-Brigadecommandeurerne maatte
ir

Befalings
mandene
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derfor i forste øjeblik søges blandt Bataillonscommandeurerne, der aldrig tidligere end ikke i Fredstid havde
fort Commando over en Brigade, og som ved Siden heraf
i Begyndelsen tillige bibeholdt Commandoen over deres
Bataillon.
Voit Cavaleri var forholdsvis talrigt, velberedent
og veludrustet; Artilleriet, hvis Udrustning tog noget
længere Tid, var tidssvarende og commanderedes af
for Størstedelen meget omhyggeligt uddannede Officerer.
Ingenieurcrne, der i Begyndelsen kun vare svagt re
præsenterede i Hæren, idet
Ingenieurcompagni ud
gjorde deres hele Styrke ved Bov, bødede ved deres
Uddannelse, deres practiske Sands og deres Føreres Om
sigt paa den mangelfulde Udrustning, navnlig med det
fornødne Ingenieurtrain, som der i første Øjeblik var
bleven dem tildel.
Som Mandskabet, saaledes savnede ogsaa saagodt som alle Officerer Krigserfaring. Det blev derfor
ogsaa bragt paa Bane, ihvorvidt man skulde bøde
narena over, berpaa ved at indkalde en krigserfaren, fremmed Officer
conmaiuio. tøj
fOTe Hæren; men denne Tanke blev atter opgiven,
og man søgte i Overcommandoen at forene anerkjendt
Praxis i at commandere med et fremspirende, militairt
og administrativt. Talent, idet man ved Siden af General
Hedemann stillede som Stabschef Capitain Læssoe af
Generalstaben.
itewrvc ror
Nogen egenlig Reserve for den opererende Hær
iimreu. havde man (bortseet fra de Linietropper, der endnu
ikke havde sluttet sig til denne), som alt anført, ikke
gjort Skridt til at danne, efterat Tanken om Formeringen
af Reserver ved Sammendragning af de af den frivillige
Folkevæbning udgaaende Afdelinger var opgiven. Et
Skridt henimod Dannelsen af en Landstorm var vel
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gjort i Hertugdømmet Slesvig, hvor man paa Folke
mødet i Agerskov, der overværedes af 3000 bevæbnede
Slesvigere, blev enig om at danne et nordslesvigsk
Forsvarsforbund, hvis Medlemmer i Farens Stund skulde
samle sig under Vaaben, og paa hvis Foranstaltning
der blev oprettet Stafetlinier, for at de forskjellige Sogne
hurtigt kunde faae Efterretning om Fjendens Nærmelse.
Dette Forsvarsforbund, hvis Leder var Hans Kryger
fra Bevtoft, blev dog ved de senere Begivenheder uden
synderlig Betydning.
Retsplejen i Hæren og de Commanderendes Straffe
myndighed var bestemt ved Anordninger og Regler,
der under Fredsforhold og i Garnisonen kunde ansees
for nogenlunde fyldestgjørende, men det viste sig snart,
at de vare utilstrækkelige under Krigsforhold, der i en
stor Mængde Tilfælde fordre saavel en hurtig Afgjorelse
af Sagen som en fortrinsvis Anvendelse af saadanne
Straffe, hvis Fuldbyrdelse ikke hindres ved de forandrede
Forhold. Følelsen heraf gjorde sig ogsaa strax gjældende
saavel hos Ministeriet som hos Overcommandoen. Den
fandt sit Udtryk i en Indstilling af 3die April fra
General Hedemann, hvori denne foreslog, at der maatte
blive tildelt Jurisdiotionscheferne en udvidet Straffe
myndighed, og navnlig at der maatte gives dem Myndig
hed til at tilkjende Straf af Nedsættelse i de Meniges
2den Klasse med eller uden Tab af Cocarden, selv om Ved
kommende ikke for havde været straffet, naar Forseelsen
qvalificerede ham til en Straf af 2 Gange 5 Dages Fængsel
paa Vand og Brød. Denne Indstilling krydsedes imidlertid
af den gjennemMinisteriet under 8de April udgaaede Kgl.
Resolution af 4de April, der indeholdt nærmere Be
stemmelser angaaende de militaire Foresattes Disciplinar-

Retsplejen i
Heren
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myndighed, Bestemmelser, der som bekjendt endnu,
ere gjældende i Hæren.
Alt under 27de Marts var der endvidere fra Mini
steriet udgaaet en Instruction med Hensyn til detacherede
Corpschefers Jurisdictionsmyndighed. Instructionen fin
des meddelt i Bilag Nr. 13.
Soudhedatjcae.
Sundhedstjenesten ordnedes ved forskjellige mini
sten i Haren sterieUe Anordninger, hvoriblandt her skal fremhæves
de under 7de April udgaaede, midlertidige Bestemmelser
med Hensyn til Hærens Lægeetat, der formeredes som
et for sig bestaaende, militairt Corps under Stabslægens
Befaling, og hvis Medlemmers Antal for hver Bataillons,
Regiments og Corps's Vedkommende bestemtes til 2,
medens det ved Artilleriets Afdelinger lempedes efter
Forholdenes Beskaffenhed. Hver Ambulance, ligesom
ogsaa hvert Feltlazareth paa 300 Senge normeredes
med 4 Læger *).
Ambulancevæsenet var, hvad Materiellet angik, i en
meget mangelfuld Forfatning. Der oprettedes strax 3
Ambulancer ved Hæren nemlig 2 ved det norrejydske
Corps under Overlægerne Djorup og van Deiu'3**) og 1
ved Flankecorpset under Overlæge Thune. -- Af Materiel
benyttedes ved Ambulancerne foruden 1 Forbinderivogn
nogle forandrede Espingolvogne. Et Lazareth af 1ste
Linie fulgte hver Ambulance, Materiellet var pakket
i ældre Reqvisitvogne. Baarer til Bortbringelse af de
Saarede fra Fægtningslinien forefandtes ikke, men
man anskaffede i Hast de fornødne Baarefødder og
Lærredsbunde og anvendte endel af de i Arsenalerne
værende Landsestænger til Baarestænger, hvorved det
blev muligt rigtignok ferst den 8de April dermed at
•) Rescriptsamling 1848**) Den ene af disse Ambulancer modtog ferat d. 18de April
de for den bestemte Kjoretejer.
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forsyne 2 Mand pr. Compagni, der bleve udtagne af
Tjenststyrken, saa at der altsaa i Fægtningen ved Bov
havdes 1 Baare pr. Compagni foruden det ievrigt ikke
store Antal, der fandtes ved hver Ambulance. Lazarether
oprettedes paa Augustenborg (300 Senge), hvor Oberst
lieutenant paa Vartpenge, Grev Lüttichau, tillige ledende
Officer ved Folkevæbningen i Sonderherred paa Als,
var udnævnt til Commandant, i Fredericia (250 Senge),
og i Haderslev (270 Senge). Sygestuer indrettedes i Kol
ding og Aabenraa.
Endelig befaledes oprettet et
Lazareth paa 300 Senge paa Fyen.
Veterinairtjenesten udførtes foruden af de fastvet»rtntirtj<m«ansatte Dyrlæger tillige ved et passende Antal andre *ten 1
dertil af Stabsdyrlægen engagerede.
Til at varetage Hærens Intendanturvæsen var, som intsnduiuren
alt berørt, for det norrejydske Corps’s Vedkommende TOd H“rc"
Overkrigscommissair v. Schmidten udnævnt til Corpsintendant. Denne, der alt Natten mellem den 27de
og 28de Marts passerede Odense for at afgaae til
Kolding, erholdt først efterhaanden det nødvendige
Hjælpepersonale og fulgte Hærens Bevægelser; i Spid
sen for Flankecorpsets Intendantur, der forblev paa
Als, stod Major Munck. Den 8de April uddeltes første
Gang Naturalforplejning til Tropperne, og samme Dag
indskibedes i Sønderborg Proviant til 3500 Mand for
14 Dage ; Skibets Bestemmelse var at afgaae til Holdnæs
for derfra langs Kysten at folge Flankecorpsets even
tuelle Bevægelser.
Ved Armeecorpsemes senere Sammensmeltning
til eet Corps blev Posten som Corpsintendant over
dragen til v. Schmidten. Det underordnede Inten
danturpersonale var uøvet, og først efterhaanden og
med stor Besværlighed kunde en ordnet Forretnings
gang tilvejebringes i de forskjellige Grene af dette
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HnrcDø
Tralavœacn.

vigtige Departement.
For Hærens Forplejning blev
der oprettet Feltbagerier og Feltslagterier i Aabenraa,
hvor Ingenieurafdelingen omdannede en der forefunden
Teglovn til Bagerovn, og hvor ogsaa de ferste Hoved
magasiner oprettedes; det fornødne Arbejdsmandskab
til disse blev afgivet af Afdelingerne.
Hærens Trainvæsen var, som alt tidligere berørt,
forsomt, saavel hvad Personel som Materiel angik. Med
Hensyn til Infanteri-Ammunitionstrainet hjalp man sig i
Begyndelsen paa don Maade, at man med Artilleriofficerorno i de 2 Corpsers Hovedqvarterer lod følge en
Park af reqvirerede Bøndervogne, paa hvilke Reserve
ammunitionen førtes i Kasser og Tonder. Artilleriets
Reserveammunition blev fort ved Batterierne, der for
uden Kanonlimen af Militairkjoretøjer kun erholdt 4
Ammunitionsvognc, 1 Reqvisitvogn og 1 Reservelavet.
Efterhaanden som man rykkede frem, oprettede man
Mellemdepoter ved Etapestederne Haderslev, Aabenraa,
Graasten og senere Flensborg, hvilke man forsynede
fra Hoveddepoterne i Fredericia og Sønderborg.
En Ingenieurpark improviseredes i Kjobenhavn,
blandt Andet indeholdende Arbejdsredskaber til 1500
Mand, pakkede i aabne og lukkede Reqvisitvogne, gamle
Brødvogne, Brovogne etc. Ved reqvireret Bespænding
førtes denne Park gjennem Sjælland og Fyen til Jyl
land, hvor den ankom den 2den April. I Aabenraa
forfærdigedes en Nodbro (Bukkebro), bestemt til at folge
Hæren paa reqvirerede Vogne.
Med Hensyn til Proviant- og Transporttrain var
man ligeledes henvist til Reqvisition af Landet, paa
hvilket der saaledeB i denne Henseende kom til at
hvile en overordenlig betydelig Byrde. Et foreløbigt
Sklidt til Afhjælpning af Manglen paa Personale til
Trainet skete derved, at Ministeriet under 29de Marts
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foranledigede Indkaldelsen af 500 Trainkudske i Henhold
til Forordningen af 27de Januar 1842 § 6.
Til Besørgelse af de militaire Forretninger paa de Euper,
forskjellige Punkter af Betydning, som Hæren under sin
Fremrykning passerede, oprettedes Etapecommandantskaber. — Da General Guldberg afrejste fra Kolding for
at organisere Folkevæbningen, ophævedes paa en Maade
Generalcommandoen i Nørrejylland og Fyen, hvorimod
der efter Forslag af Stabschefen, den til Oberstlieutenant
avancerede Major Baggesen af Generalstaben, under
hans Bestyrelse blev oprettet et Bureau i Kolding under
Navn af „Armeecorpsernes Forbindelsesbureau“, somArmecconwerow
hovedsageligen havde at varetage de administrative For^ao.'*
Forretninger, der paahvilede den oprindelige General
commando.
Instructionen for Commandeuren for det nørrejydske neo otmo b«.
Corps indeholdt, som det vil erindres, en Bemyndigelse ,tyre'"r*f81“‘
for den commanderende General til at afsætte og fjerne
de civile Embedsmænd, der ikke tilbørligen varetoge
•deres Pligter i Landets Interesse, eller som vare compromitterede ved deres Adfærd under de sidste Be
givenheder. En retfærdig og forstandig Udøvelse af
denne Fuldmagt var imidlertid dels meget byrdefuld
ved Siden af de mange Forretninger af rent militair
Natur, der lagde Beslag paa Overcommandoens hele
Opmærksomhed, dels umuliggjort ved Mangel paa
Kjendskab til de locale Forhold og Personlighederne,
hvilken Mangel kun meget ufuldstændigt kunde hæves
ved Henvendelse til Personer af Befolkningen paa Ste
det, af hvilke de fleste ved de sidste Dages alle Fore
stillinger og Anskuelser ophidsende Begivenheder for
meget havde tabt den Ligevægt i Sindet, der er Hoved
betingelsen for en rolig og upartisk Dom. Allerede da
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General Wedell havde besat Haderslev, stod dette
uheldige Forhold klart for Hærens med ham felgende
Stabschef, Capitain Læssøe, og denne rettede derfor
under 29de Marts til Krigsministeren en Anmodning
om, at der maatte blive udnævnt en Kgl. Commission
af upartiske Mænd, der under Hærens Fremrykning
kunde varetage det Fornødne med Hensyn til Under
søgelsen af de stedlige Embedsmænds Forhold og efter
Resultaterne af denne Undersøgelse tage Bestemmelse
om deres Förbliven i eller Fjernelse fra Embederne.
Denne Anmodning blev efterfulgt- af et officielt An
dragende af 1ste April i samme Retning fra General
Hedemann. Professor Flor, der som særligt bekjendt
med de slesvigske Forhold opholdt sig ved Hovedqvarteret under Corpsets Indrykning i Hertugdømmet,
henledede endelig i en Skrivelse af 2den April Krigs
ministerens Opmærksomhed paa den samme Gjenstand,
idet han urgerede Nødvendigheden af en saadan Com
mission, til hvis Sammensætning han gjorde flere For
slag. Disse forskjellige Henvendelser foranledigede, at
der i det anførte Ojemed under 3die April udnævntes
den forlangte Commission, til hvis Medlemmer valgtes
Amtmand i Ribe, Grev Sponeck og Generaldecisor,
Conferentsraad Kirstein; til tredie Medlem af Com
missionen udnævntes under 22de April Justitsraadr
Borgemester Lassen i Haderslev. En Meddelelse herom
til Befolkningen udgik i den Proclamation, som Hs.
Majestæt Kongen udstedte ved sin Ankomst til Als d.
6te April (se Bilag Nr. 14).
Paa Justits- og Finantsministeriets Vegne be
myndigedes endelig Kammerjunker Heltzen til efter Con
ference med Corpsintendanten at beordre vedkommende
Autoriteter i Hertugdømmet Slesvig til at efterkomme
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Intendantens Reqvisitioner paa de Forplejningsvæsenet
vedrørende Gjenstande. —
Med Hensyn til det Terrain, hvori den forestaaende
Kamp skulde føres, og Fjendens Benyttelse deraf ville
følgende Bemærkninger give tilstrækkelig Oplysning,
ligesom det ogsaa af dem vil fremgaae, hvilken Ind
flydelse paa Fjendens Dispositioner Bevægelserne af
den til Holdnæs overførte Styrke erholdt.
Det for den cimbriske Halvø charakteriståske
Hedebælte, der snart i sterre, snart i mindre Brede
strækker sig fra Elben til Skagen, træder i Højde med
Flensborg og derfra i nordlig Betning til Bov-KrusaaHøiderne temmelig nær til den dybe Fjord, der danner
Flensborg Rhed og Havn. Det 0. for Hedebæltet lig
gende, frugtbare og couperede Terrain har paa denne
Strækning kun en Brede af c. a,4 Mil, men udvider sig
saavel N. som S. derfor betydeligt i østlig Retning i
Landskaberne Sundeved og Angel, hvilke begge ere
stærkt couperede, og hvoraf det sidste tillige ved sit
ringe Antal af høje og dominerende Punkter er meget
lidt overskueligt. Det Terrain, som en Hær, der
vil dække Flensborg mod et Angreb fra N., maa be
sætte, begrændses saaledes i N. af en Linie over Byerne
Bov og Nørre-Smedeby samt Krusaa Mølle til Flens
borg Fjord og i S. af eh Linie fra Flensborg i vestlig
Retning. Det bestaaer af 2 ved et Dalstrøg adskilte
Terrainpartier, nemlig Bov-Partiet og Nyhus-KrusaaPartiet. Engdraget umiddelbart V. for Oxevejen og S.
for Haraidsdal ligger omtrent i Vandskjellet i øst
vestlig Retning; det har sit egenlige Afløb i sydvestlig
Retning ved Meden-Aaen, men er ved en større Grøvt,
der passerer Oxevejen under en stor Stenkiste, ogsaa
sat i Forbindelse med Engpartiet ø. for denne Vej,

Terrainbeakrl velse.
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S. V. for Nyhus Sø. Sidstnævnte Søs Afløb er Krusaa,
der forlader Søen i nordlig Betning,' som den beholder
til Nørre Smedeby, hvomæst den, passerende KrusaaMølledam, bøjer af i sydøstlig Betning, løber forbi
Kobbermollen og falder ud i Flensborg Fjord N. for
Wassersleben. Meden-Aaen er paa den Strækning, der
her har Interesse, af ringe Betydning, da den kun har
en Brede af nogle faa Alen og en Dybde af et Par
Fod; Krusaa derimod har større Betydning dels paa
Grund af dens større Brede og Dybde, hvilken sidste er
4—5 Fod, dels fordi Aaen gjennemlober et 100—200
Alen bredt Engparti, der paa flere Steder, navnlig ved
Nyhus Sø, ved Mølledammen ved Krusaa-Molle og ved
Kobbermøllen, hviler paa Mosegrund, ligesom ogsaa
Terrainet til begge Sider paa mange Steder hæver sig
temmelig stejlt. Ved den her omtalte Lavning dannes
der saaledes et Afsnit af ikke ringe Betydning, som
forøges derved, at den overskjærer alle Hovedveje,
der fore N. fra til Flensborg og V. om denne
By. Imidlertid er det misligt at benytte dette Af
snit, dels fordi venstre Floj er stærkt tilbagetrukken
i Forhold til den hejre, dels fordi Højdepartiet omkring
Bov behersker Højderne paa den sydlige og østlige Side
af Dalen, ligesom ogsaa Terrainet ved Smedeby dominerer
det ligeoverfor liggende S. for Lavningen. Fra Højderne
S. for Lavningen har Terrainet gjennem afveriende
Bakkeformationer Fald mod fjorden og mod Flensborg
By, men tæt N. for denne hæver det sig atter og danner
en Kreds af mindre Bakker, hvorpaa nogle Vindmøller
ere anlagte. I sydvestlig Betning falder Terrainet fra
de samme Højder jevnt af mod Harreslev og Marieskoven og glider paa den vestlige Side af Oxevejen
gjennem et af Hegn temmelig gjennemskaaret Terrain
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jevnt over i den flade Hedeegn. Hej deme ved Bov
falde nogenlunde jevnt af saavel mod N. som med V.
Mod S. 0. er Faldet mod Krusaa-Dalen temmelig stærkt,
1 østlig Retning derimod noget mindre, idet Højderne
ved Nørre-Smedeby her skyde sig ind imellem BovPartiet og den nævnte Dal. Paa den østlige Side af
Chausseen maa Bakkepartiet i Kollund Skov fremhæves.
Af Skove findes foruden den nysnævnte en betydelig
Strækning S. og V. for Kobbermøllen ; enkelte Partier
af denne Skovstrækning benævnes Kobbermølle-Skoven
og Klusris-Skov; med Undtagelse af de større Veje,
som føre derigjennem, ere de nævnte Skovstrækninger
temmelig uvejsomme. En anden, lettere tilgjængelig Skovstrækning er Marieskoven V. for Flensborg;
desuden findes der spredte over Terrainet flere mindre
Skovpartier uden større Betydning.
Terrainpartiet gjennemskjæres fra Nord til Syd af
2 Hovedveje, nemlig Chausseen fra Aabenraa til Flens
borg og den saakaldte Oxevej, den gamle Landevej,
der har faaet sit Navn af de store Qvægdrifter, der
aarligt passerer den fra Jylland mod Syd. Førstnævnte
er en fortrinlig Vej; den træder ind. i Afsnittet lidt
N. for Krusaa-Mølle, overskrider Krusaaen ved en
Stenbro, hvomæst den i sydøstlig Retning gjennemskjærer Kobbermølle-Skoven og ved Wassersleben trækker
sig tæt hen til Flensborg Ijord. Den følger nu ïj orden
et Stykke og bøjer derpaa, dækket af Klusris-Skov, om
i sydlig Retning, hvilken den ogsaa efter sin Udtrædelse
af Skoven beholder, indtil den med en stærkere Drej
ning mod Sydøst bøjer ind i Flensborgs Forstad. Oxe
vej en er en meget tung og sandet Vej, c. 20 Alen bred.
Den træder ind i Afsnittet tæt N. for Byen Bov, løber
parallel med Chausseen Vesten om Flensborg i en Af-
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stand af c. ltf* Mil, nænner sig derpaa til Chausseen og
steder til denne omtrent 1 Mil S. for Byen. Oxevejen
passerer foruden den tidligere omtalte Grøvt S. for
Haraidsdal ingen andre Hindringer af lignende Natur
og er saaledes af største Vigtighed med Hensyn til
Forsvaret af Terrainet N. for Flensborg, da den i be
tydelig Afstand omgaaer Byen, hvis lange Hovedgade
ligger næsten som et Défilé, hvori alle de andre fra
Terrainet N. for Byen kommende Veje støde sam
men. Af disse Veje findes foruden Chausseen endel
Forbindelsesveje mellem denne og Oxevejen, hvor
af dog kun følgende have nogen Betydning.
Fra
den sydlige Udkant af Bov over Nyhus løber den
gamle Landevej mellem Bov og Flensborg.
Vejen
passerer Krusaa ved en Stenbro, slynger sig i
større Bugter over Højderne ved Nyhus og Klus
og stoder umiddelbart ved Forstadens nordlige Ende
punkt sammen med Chausseen, med hvilken den des
uden staaer i Forbindelse med en mindre Vej fra Klus
i østlig Retning og 2 lignende fra Nyhus henholdsvis
over Krusaa Mølle og til henimod Kobbermollen. I
den nordlige Udkant af Flensborg støder endvidere en
sydligere Forbindelsesvej til Chausseen; det er den
mindre Landevej, der, udgaaende fra Oxevejen umiddel
bart V. for Harreslev, passerer denne By og derpaa bugter
sig i sydøstlig Retning forbi nogle Teglværker, indtil den
S. for Bakkerne omkring den nordlige Del af Flensborgs
Forstad og igjennem en af disses temmelig stejle Skrænter
dannet Hulvej udmunder i Chausseen. Umiddelbart S.
for Oxevejens Overskjæring af den omtalte Grøvt S. for
Haraidsdal bøjer endelig en anden, mindre Vej af i syd
østlig Retning, der senere forgrener sig dels til Klus, dels
til Teglværkerne 0 for Harreslev. Med den sydlige Ud-
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kant af Flensborg By staaer Oxevejen i Forbindelse ved
Landevejen fra Tender, som den overskjærer ved Skæferhus. Desuden sættes den ved flere Tværveje i Forbin
delse med den ligeledes i den sydlige Udkant af Flens
borg indløbende Husumer - Landevej, hvorimod denne
sidste er skilt fra Slesvig-Chausseen ved et paa Grund
afVandløb og de dem ledsagende, bløde Engdrag temme
lig impassabelt Terrain.
V. for Oxevejen strækker sig det store Hedeterrain, som navnlig V. for Frøslev og Ellund antager
det for Hedeegnen almindelige, ensformige Præg. En
Undtagelse herfra danner det saakaldte Frøslev-Sand,
hvor en Uendelighed af Smaabakker og Sandhøje give
Egnen et særegent Udseende. Vejene paa Heden ere
faa, yderst tunge og sandede. Fra Egebæk fører Hoved
vejen over Lundbæk til Sophiedal-Colonien og derfra
over Jarlund til Medelby og Osterby; fra denne Vej
gaaer N. G. for Jarlund en anden Vej over Skyttehus og
derfra dels i østlig Betning henimod Bov, dels fra Krat
huse i sydøstlig Retning gjennem Frøslev-Sand til Frøslev.
Af Vejene fra Flensborg mod S. have vi alt om
talt dem til Slesvig og Husum; endvidere maa her
fremhæves Vejen til Lyksborg og den over Adelby i
sydøstlig Retning mod Angel udløbende Vej, som snart
forgrener sig i flere, der, krydsede af en Uendelighed
af Biveje, føre gjennem dette Landskab til de forskjel
lige Overfartsteder over Slien.
Et Blik paa det medfølgende Kaart (se Plan I)
vil i Forening med hvad der ovenfor er fremsat, føre
til Erkjendelse af, at et tilforladeligt Forsvar af den
saakaldte Bov-Stilling gjør det nødvendigt at inddrage
saavel Højderne ved Byen Bov, som dem S. V. og S.
for Nørre-Smedeby og Krusaa-Mølle i Frontalforsvaret.
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Alle disse Punkter maa forsynes med Artilleri og ville
desuden paa Grund af den lange Forsvarslinie og dennes
Overskjæring i 2 Dele af Krusaaen kræve en betydelig
Infanteri-Besætning. At der hertil maae knyttes en
hensigtsmæssig Anbringelse af Barricader, Afbrydning af
Broer etc., er en Selvfølge, ligesom ogsaa Krusaa ved
Opstemning kan bringes til at danne en betydelig,
passiv Hindring. Et Hovedpunkt, hvorpaa Opmærksom
heden stedse her vil være at rette, er Besiddelsen af
Oxevejen, og dette ledet* naturligt til Erkjendelsen af
det Nodvendige i dels at gjore Forsvaret af Bov saa
stærkt som muligt, dels at sikkre sig mod Omgaaen af
Stillingens venstre Floj ved et til Operation i Hede
egnen tilstrækkeligt talrigt Cavaleri. Saalængc Sidst
nævnte ikke er overvældet, og saalænge Bov-Højderne
holdes, er Stillingens svageste Punkt tilstrækkeligt
dækket. Tvinges man imidlertid til at opgive Bov,
vil det af Hensyn til den derværende Besætnings natur
lige Retraite henimod Nyhus være nødvendigt, at man
ved en Reserve i Haraidsdal og Harreslev kan opholde
den angribende Fjendes omgaaende Bevægelse saalænge,
indtil Besætningerne fra Nyhns og Krusaa, der under den
her forudsatto Eventualitet neppe kunne bolde sig uden
at udsætte sig forholdsvis altfor meget, have trukket
sig tilbage. En stærk Frontalbesætning i den *,s—’ «
Mil lange Forsvarslinie navnlig i Bov-Partiet, en til
strækkelig Reserve til Dækning af Oxevejen i Forbin
delse med den ikke nbetydelige Styrke af Cavaleri og
Artilleri, der udfordres, ville i Forening nødvendig
gjøre Tilstedeværelsen af en temmelig stor Krigsstyrke,
for at de af Stillingen tilbudte, defensive Fordele med
Held skulle kunne benyttes.
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Der staaer endnu kun tilbage at berne, at der
ved Stillingens Besættelse selvfølgelig altid maa tages
Hensyn til Muligheden af, at Krigsskibe kunne benytte
de fordelagtige Dybdeforhold i Flensborg Fjord til at
understøtte Angrebet eller snarere forurolige Forsvaret
ved Demonstrationer og ved eventuelt at genere Be
tragen gjennem Flensborg. Et hensigtsmæssigt Kyst
forsvar er derfor nødvendigt. Endelig vil Stillingen
kunne trues i højre Flanke ved et paa Sydsiden af
Flensborg Fjord navnlig paa Holdnæs landsat og over
Lyksborg fremrykkende Corps. Herved maa dog be
mærkes, at dette Corps’s Fremrykning saa temmelig er
betinget af, at det enten har en betydelig Styrke, eller
at man fra Bov-Stillingen har undladt at sende et De
tachement i denne Retning, som, om det end ikke ganske
kunde forhindre en Landgang dersteds, dog i ethvert
Tilfælde fra Egnen om Munkbrarup, Ringsbjerg og Rydde
uden at exponere sin egen Stilling i høj Grad vil
kunne true ethvert over Lyksborg fremrykkende Corps
i Flanke og Ryg. — Terrainet er overalt i Partiet mellem
Bov, Krusaa og Flensborg særdeles couperet. Af De
tailler skal iøvrigt her kun anføres, at Bygningerne i
Byerne med Undtagelse af enkelte Fabrikbygninger,
der paa Grund af deres Anvendelse og den Drivkraft,
der benyttes, have en for militaire Formaal lidet gun
stig Beliggenhed, ere af almindelig Construction, og
særligt skal det fremhæves, at Byen Bov saavel ved
sin Beliggenhed overhovedet som ogsaa derved, at dens
Kirkegaard er omgivet med solide Mure, maa ansees
for et meget stærkt Punkt.
For Frontalangrebet paa Stillingen har det en ikke
ringe Betydning, at hele Terrainet N. for Bov paa en
12
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vid Strækning er overskuet fra Bakkerne ved denne By
og dem ved Nrøre - Smedeby, og at Angriberens Be
vægelser saaledes alt paa temmelig lang Afstand kunne
iagttages; men paa den anden Side har Terrainet den
Fordel for en raskt fremadskridende Bevægelse mod
Stillingen, at det er meget vejsomt og kun gjennemskaaret af et mindre Antal, størstedels lave Jordvolde,
iMurjonthcroM
Det var i dette Terrain, at General Krohn i de
T°ro*uc" vÅ 3idste Dage af Marts og de første Dage af April sambov.
lede Insurgenthæren, hvis Afdelinger, naar Expeditionen
til Aabenraa den 30te Marts, Bocognosceringen mod
Bingenæ8 den 6te April og nogle andre mindre Becognosceringer fraregnes, indtil sidstnævnte Dag roligt forbleve i deres Cantonnements i og i Omegnen af Flens
borg. Generalen havde Ordre af Prindsen af Noer til
at holde sig i Positionen til det Yderste, og det fremgaaer ogsaa af de af ham indsendte Meldinger, at han
indtil den 6te April ingen større Betænkeligheder har
havt horved, men snarere tænkte paa en Fremrykning.
Den 2den April foreslog han saaledes Prindsen af Noer
den paafølgende Dag at lade den 1ste Infanteri-Brigade
rykke frem mod Tønder for at insurgere dette District
og derfra fortsætte Fremrykningen mod Aabenraa, en
Operation, der dog ikke kom til Udførelse. I Tids
rummet mellem den 3die og 6te April indløb der for
skjellige Efterretninger til Generalen angaaende de
danske Troppers Bevægelser, hvoraf han sluttede —
hvad der ogsaa kom Sandheden temmelig nær —, at
det var vor Hensigt at omgaae Bov-Stillingen og Flens
borg med vort Cavaleri, medens Infanteriet og Artilleriet
angreb i Fronten, og Stillingen desuden truedes saavel
fra Søsiden som ved Landsætning af Tropper et eller
andet Sted paa Kysten.
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Insurgenthæren var den 6te April fordelt som følger:
' 1ste (14de) Linie-Bataillon,
3die(16de)
—
1ste (4de) Jægercorps,
I Flensborg: < 1ste Fricorps (Krogh),
2det — (Rantzau),
2det Dragon-Regiment og
14 Kanoner.
2det (5te) Jægercorps,
Ved Krusaa:
med de dertil attacherede Fricorpser.
2den (15de) Linie-Bataillon,
VedNyhusogBov:|2Kanoner

I Frøslev:
4de (17de) Linie-Bataillon.
I Rends og Medelby : 1ste Dragon-Regiment.
De N. for Flensborg cantonnerende Afdelinger
observerede Terrainet foran deres Front ved Forposter
eller Patrouiller.
5te Insurgent-Bataillon og Wasmers Fricorps i
Rendsborg og 6te Insurgent-Bataillon i Slesvig vare
endnu ikke færdigt organiserede.
Som ovenfor alt berørt, bevirkede vore Troppers
Besættelse af Holdnæs den 6te, at General Krohn den
7de detacherede et større Commando mod dette Punkt.
Commandoet bestod af 1ste (4de) Jægercorps, 1ste (14de)
Linie-Bataillon og en Afdeling af det Rantzauske Fri
corps (Luckner) samt */» Escadron af 1ste DragonRegiment og 2 Kanoner; det cantonnerede i Lyksborg,
Ulstrup og Rydde. Dette Detachement forøgedes den
8de (sandsynligvis paa Grund af vor Forstærkning den
7de af Besætningen paa Holdnæs) med 3 Compagnier
af 4de (17de) Linie-Bataillon, som den 7de om Morgenen
inddroges fra Cantonnementet i Frøslev til Flensborg,
og hvoraf de tre Compagnier beordredes til at marchere
12*

180
til Ves i Angel, medens det Qerde Compagni afgaves
til Bedækning for 2 Kanoner, der stilledes til Disposition
for Major Michelsen i Positionen ved Krusaa. De 3
Compagnier vare neppe ankomne til Ves, fer de fik
Ordre til strax at marchere til Lyksborg, hvor der
imidlertid paa Grund af vore Troppers Tilbagegang ikke
blev Brug for dem. Besættelsen af Holdnæs og Frem
rykningen herfra synes at have forekommet General
Krohn meget farlig. I hans Rapporter til Prindsen
den 7de taler han endnu om ikke at vige, men den
8de om Eftermiddagen sees han at staae meget nær
ved at tage en Beslutning i denne Retning, og har
Generalen, hvad der paastaaes af Prindsen af Noer, om
Aftenen den 8de modtaget en Bemyndigelse til, naar
han fandt sin Förbliven i Stillingen for vovelig, da at
retirere paa Positionen ved Isted, saa er det vanskeligt
at fatte, hvorfor denne Bemyndigelse ikke er bleven
benyttet om Natten eller tidligt om Morgenen den 9de.
Insurgenttropperne vare ved de Modificationer, som den
danske Hærs Fremrykning efterhaanden havde fremkaldt
i den oprindelige Fordeling, den 8de om Morgenen dislocerede saaledes:
A. I Bovstillingen.

Hejre Flej (Krusaa og Kobbermollen)
2det (5te) Jægercorps med de dertil atta
cherede Frieorpser,
1 Compagni af 4de (17de) Linie-Bataillon,
2 Kanoner.
Centrum (Bov—Nyhus)
2den (15de) Linie-Bataillon med 2 Compag
nier i Bov og 2 i Nyhus,
2 Kanoner i Nyhus.
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Venstre Flej (Volmerstoft-Harreslev)
3die (16de) Linie-Bataillon,
1 Escadron af 2det Dragon-Regiment,
2 Kanoner.
B.

Detacheret i vestlig Retning.

(Ellund, Frøslev, Hanved og Valsbel)
3l/s Escadroner af 1ste Dragon-Regiment,
3
—
- 2det
—
1ste Fricorps (Krogh).

C.

Detacheret i estlig Retning.

(Lyksborg, Ulstrup, Rydde og Ves)
1ste (4de) Jægercorps,
1ste (14de) Linie-Bataillon,
3 Compagnier af 4de (17de) Linie-Bataillon,
En Afdeling af 2det Fricorps (Luckner),
V8 Escadron af 1ste Dragon-Regiment og
2 Kanoner.
D. Reserve.
(Hensborg)

6te Linie-Bataillon,
Resten af 2det Fricorps (Rantzau)
8 Kanoner.
Desuden var det 3die Fricorps (Wasmer) naæt
frem til Store- og Lille Solt, men havde, som alt tid
ligere berørt, erholdt Ordre til om Morgenen den 9de
at afmarchere til Kappel for at indexerceres.
5te Insurgent-Bataillon befandt sig i Slesvig,
hvor tillige Vs 3pds Batteri var ankommet, og hvor
hen ligeledes en Ingenieurafdeling var bleven sendt
Insurgenthærens samlede Styrke var c. 6000 Mand;
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den havde i de sidste Dage lidt et Tab, idet Lauenborgerne, der udgjorde en Del af 2det (5te) Jæger
corps, erklærede ikke at ville tjene imod deres Lands
herre, hvilken Beslutning de fastholdt, uagtet man baade
med det Gode og ved strenge Straffe sagte at bevæge
dem til fremdeles at tage Del i Oproret. Frafaldet
foranledigedes hovedsagelig ved en Mængde private
Breve til de lauenborgske Soldater, hvori disse af deres
Slægtninge opfordredes til ikke at svige deres Ed, en
Opfordring, paa hvis Fremkomst den lauenborgske Re
gjerings alt under 27de Marts fattede Beslutning om at
holde sig neutral neppe har været uden Indflydelse.
En senere Forbundsbeslutning fremkaldte vel en kort
varig Tilstedeværelse af Lauenborgere i den slesvigholstenske Hær, men deres aabenbare Utålbojelighed
for denne Tjeneste bevirkede omsider, at de atter demitteredes, og at man i selve Hertugdømmet Lauen
borg af dem oprettede en særegen Bataillon.
I den ovcnstaaende Dislocation skete der efter
den tidligere omtalte, af vor Avantgarde den 8de om
Eftermiddagen foretagne Recognoscering og paa Grund
af vort Cavaleris Fremrykning samme Dag mod Medel
by, den 8de om Aftenen endnu folgende Forandringer:
2 Compagnier af 3de (16de) Insurgent-Bataillon bleve
trukne bort fra Harreslev og forlagte til Nyhus, der
saaledes fik en Besætning af 4 Compagnier; venstre
Fløj blev endvidere yderligere svækket ved Inddragning
af de to i Harreslev posterede Kanoner. Det i vestlig Ret
ning detacherede Cavaleri med det dertil afgivne Fricorps
maatte om Natten mellem den 8de og 9de bivouakere
N. for Hanved. Om Morgenen den 9de tog det en
Stilling ved Langbjerg V. for Skæferhuus, erholdt kort
efter Ordre tål at gaae i Cantonnement i Hanved, men
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blev strax efter Indrykningen der paa Grund af vort
Angreb atter beordret tål at tage den tidligere Stilling,
hvad der da skete i stor Hast og betydelig Uorden. —
Efterat der saaledes er givet en Skildring af det Eftemstnin»».
her omhandlede Terrain og Fjendens Afbenyttelse
deraf, vil det være nødvendigt at søge oplyst,
hvad man vidste derom i det danske Hovedqvarter,
idet Kundskab i. saa Henseende idetmindste tildels
maatte faae Indflydelse paa de Dispositioner, der bleve
trufne. Efterretningsvæsenet ved vor Hær tilfreds
stillede end ikke meget tarvelige Fordringer. Krigs
ministeriet havde rigtignok under 28de Marts anmo
det Justitsministeriet om at organisere et Spionvæsen
og at træffe Foranstaltninger mod fjendlige Spioner,
dog uden at dette sees at have fort tål Andet end en
Vigileren paa enkelte Steder med Hensyn tål mistænke
lige Personer. Fra Hovedqvarteret havde man end
videre søgt at faae Spioner til Flensborg, men dette
mislykkedes, og hele Overcommandoens Kjendskab tål
Fjendens Stilling, Styrke, etc. skrev sig derfor ude
lukkende fra tilfældigt erhvervede, meget sparsomme
og tåldels modsigende Oplysninger af Personer, for hvis
Paalidelighed der kun havdes ringe Garanti, og hvis
Meddelelser vare holdte i en Almindelighed, der umulig
gjorde enhver nogenlunde sikker Beregning. Man havde
søgt at udvide sit Kjendskab tål Fjendens Stilling ved
Foretagelsen af de ovenfor omtalte Recognosceringer,
hvis Udbytte imidlertid ikke havde været af stor Be
tydning. Fra Major Thestrup indløb før den 9de ingen
anden Melding, hvoraf man kunde slutte sig tål den mod
Holdnæs detacherede, fjendlige Styrkes Størrelse, end
en i en Rapport fra Majoren af 7de April om Aftenen
(altsaa strax ved hans Ankomst) anført Efterretning
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om, at Fjenden ved Lyksborg og Omegn skulde have samlet
1200 Mand Infanteri samt noget Cavaleri og 4 Kanoner,
hvilken Efterretning grundede sig paa Udsagn af Beboerne
til 2 Matroser fra Corvetten Najaden, der af dennes
Chef, Capitain Dirckinck-Holmfeldt, vare udsendte paa
en Recognoscering mod Lyksborg.
Vi ville her samle, hvad der for Overcommandoen
forelaa af Efterretninger, der kunde have Indflydelse
paa dens Dispositioner med Hensyn til Fægtningen:
1. Fjendens Styrke i Flensborg og Omegn ansloges
i alle Efterretninger til 8 à 10000 Mand.
2. Besætningen i Byen Bov angaves til 100 Mand
pr. Gaard, altsaa meget betydelig; Tilgangen til
Byen var barricaderet
3. Passet ved Nyhus var stærkt besat med Infanteri
og Artilleri; Broen, der her fører over Krusaa,
var efter nogle Beretninger afbrudt, efter andre
stærkt barricaderet.
4. Passet ved Krusaa Molle samt Kobbermollen
forsvaredes af 800 Mand Infanteri med noget
Artilleri. Broen var forberedt til Sprængning.
5. Ellund og Frøslev vare stærkt besatte med In
fanteri, Medelby, Jarlund og Valsbel med Cavaleri.
6. I Lyksborg stode 1200 Mand Infanteri, noget
Cavaleri og 4 Kanoner.
7. I Flensborg var seet betydelig Styrke af alle
Vaaben, deriblandt 2 Batterier; en anden Efter
retning angav Reserven i Flensborg til c. 1900
Mand Infanteri.
Disse Efterretninger, der for den under Nr. 2
Anførtes Vedkommende blev modsagt af den Hurtighed,
hvormed Fjenden ved Recognosceringen mod Bov den
8de opgav Byen, maatte saaledes lade Overcommandoen
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formode, at den i Positionen ved Bov vilde have at
fere Kampen med den langt overvejende Del af Fjendens
Hovedstyrke, og det forklarer Grunden til, at General
Hedemann maatte nære Betænkeligheder ved at splitte sine
Kræfter ved yderligere at forstærke Commandoet paa
Holdnæs og at medgive Cavaleri-Brigaden en passende
Infanteristyrke, ved hvilke Foranstaltninger man, som
det senere skal sees, dels vilde have undgaaet en uheldig
Forandring i sidste Øjeblik i Dispositionen med Hensyn
til Cavaleri-Brigadens Fremrykning, dels muligt vilde
kunne have givet Udfaldet af Fægtningen ved Bov
en for Insurgenthæren endnu uheldigere Betydning, end
det fik.
Ogsaa med de for en Hærs Bevægelser navnlig
paa en Kampdag saa vigtige Efterretninger om Terrainets
Udseende og Beskaffenhed var Overcommandoen kun
i temmelig ringe Maal forsynet. De Recognosceringer,
der vare udførte, havde kun givet utilstrækkeligt
Udbytte, og navnlig var Beskaffenheden af hele
Terrainpartiet V. for Bov og Flensborg meget lidt bekjendt. Cavaleri-Brigaden havde, som alt bemærket, den
8de erholdt Ordre til at lade dette Terrain gjennemstrejfe og recognoscere, men Tiden havde ikke tilladt
stort Mere end at gjere sig bekjendt med Hovedvejene
deri. De sædvanlige Hjælpemidler, Kaartene, vare i en
mangelfuld Forfatning; Generalstabens Kaart over Sles
vig var saaledes blot etOversigtskaart, og Videnskabernes
Selskabs Kaart, der dog indeholdt det Meste af de
vigtigere Lineargjenstande, angav aldeles ikke Højde
forholdene i Terrainet. —
Vi vende efter denne Digression tilbage til de i Dispositionen tu
Bommerlund forsamlede Afdelingscommandeurer, der her norming™*
erholdt Dispositionerne med Hensyn til den følgende
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Dags Kamp meddelte. General Hedemanns Plan var
den, med en Del af Flankecorpset at rette et Skinangreb
paa Krassa-Passet for om mnligt at fastholde den der
posterede, fjendlige Styrke, medens Avantgarden og den
øvrige Del af Flankecorpset bemægtigede sig Bov. Sam
tidigt skulde 1ste Infanteri-Brigade rykke frem V. for
Bov mod Ellund, derpaa svinge tilvenstre og med den
fra Medelby over Valsbøl og Ondaften frembrydende
Cavaleri-Brigade paa sin liojre Fløj gaae løs paa Harreslev og Flensborg. De to Brigader skulde culbutera
hvad der maatte stille sig i Vejen for dem, og søge at
afskjære de fjendlige Tropper, hvoraf man haabede ved
Frontalbevægelsen at fastholde de fleste N. for Byen,
Retraiten gjennem denne og derved bevirke Insurgenternes fuldstændige Nederlag.
Af Hovedstyrken skulde 2den Infanteri-Brigade
følge efter 1ste Infanteri-Brigade; 13de Linie-Bataillon,
5te Dragon-Regiment og Reserve-Artilleriet [3die Batteri
(Jessen) og *s 6te Batteri (Fuhrmann)] efter Avant
garden til henimod Bov for efter Omstændighederne at
anvendes som Reserve for disse Afdelinger. Marinen
skulde støtte den venstie Fløj og var i den Anledning
anmodet om den 8de at tage Station med hvad den
havde til Disposition, ved Oxeøerne og være beredt tål
d. 9de, dog foist paa nærmere Meddelelse fia Generalen,
at løbe ind i Flensborg Havn, naar Hæren gik løs paa
Flensborg*). I disse Dispositioner skete der imidlertid
*) Denne Anmodning blev ikke efterfulgt af nogen senere fra
Hovedqvarteret. Aled Oberst Schleppegrell sees imidlertid
den Aftale at være truffen, at Flotillen skulde understøtte
Angrebet ved at postere Skibene saaledes, at de kunde
beherske Cysten og navnlig beskyde Chausseen, samt hvor
der var Skove at rense med Kardætsker.
Ved Ud-
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senere den ikke uvæsenlige Forandring, at man paa
Grund af en d. 8de om Aftenen til Hovedqvarteret ind
løben Melding fra General Wedell om, at østerby og
Valsbøl vare besatte af fjendligt Infanteri, saa at
Cavaleriets Fremrykning fra Medelby ad denne Vej
kunde ventes at blive forsinket, opgav denne Del af
Planen, og at General Wedell om Natten erholdt Ordre
til den paafølgende Dags Morgen Kl. 6 at bryde op
med sit Commando for over Skyttehus og Krathusene
at indtage sin Plads paa højre Fløj af den fremrykkende
Eber og rette sin Marche V. om Frøslev. Det var den
gjennem alle General Hedemanns Dispositioner gaaende
Utilbøjelighed til en Spredning af Kræfterne samt
Følelsen af det Uheldige i, at Cavaleri-Brigaden muligen
skulde komme til at føre en isoleret Kamp i en Afstand
af over 1 Mil fra Hovedstyrken, der bevirkede denne
Forandring i Dispositionerne, hvorved man dog i heldigt
Tilfælde haabede med mindre Risico at opnaae det
samme Resultat.
I Overensstemmelse med de givne Dispositioner HorenaRendezstode Hærens Afdelinger*) d. 9de April færdige *üvou98^p"’d‘
førelsen at denne Operation indtraf det Uheld, at der faldt
endel Sknd fra Skibene paa vore egne Afdelinger, heldigvis
dog uden at anrette nogen Skade af Betydenhed.
♦) Af Fricorps deltog paa vor Side kun eet i Fægtningen
ved Bov, nemlig det af Capitain Kjærulf commanderede,
der havde en Styrke af c. 30 Mand. Afdelingen havde d.
8de fulgt Cavaleri-Brigaden til Medelby, hvor den gjorde
god Nytte ved en samme Dags Aften foretagen Recognosce
ring mod Osterby. Den 9de marcherede den med CavaleriBrigaden tilbage til Bov og fulgte under Fremrykningen
Avantgarden, som den stodte til ved Nyhus, hvor den for
anledigede en kort Standsning og Skydning, da man først
antog den for Fjende.
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Angreb paa følgende Punkter og til de nedenfor an
givne Tider:
Ved Medelby KL 6 Form.: Cavaleri-Brigaden med det
dertil attacherede 2det Batteri
(Bnihn).
„ Bommerlund Kl. 8 — Avantgarden.
1ste Infanteri-Brigade.
13de Linie-Bataillon.
5te Dragon-Regiment.
3die Batteri (Jessen).
*.'» 6te Batteri (Fuhrmann).
Et Ingenieur-Detachement.
„ Holdbi KL 7*/a — 2den Infanteri-Brigade.
Kl. 8*/s — 1ste Jægercorps.
10de Linie-Bataillon.
2den Escadron af 4de DragonRegiment.
4 Kanoner af 5te Batteri
(Dinesen).
Et Ingenieur-Detachement.
„ Hønsnap Kl. 8V2 — 2det Jægercorps.
5te Linie-Bataillon : (3 Com
pagnier af 5te Linie-Batl. og
1 Comp. af 9de Linie-BatL)
Et Detachement af 4de Dra
gon-Regiment.
2 Kanoner af 5te Batteri
(Dinesen).
>inre>. T«d
KL 81/« rykkede Avantgardens Afdelinger i rask
Bov.
Marche frem mod Bov. 3die Jægercorps, der havde
Têten, formerede sig tål Angreb i Compagni-Colonner
med 2 Compagnier i første Linie og 2 i Reserve.
Avantgardens Halvbatteri og 12te Linie-Bataillon folgte
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efter ad Vejen, medens de 2 i Højde med Infanteriet
fremrykkende Escadroner trak sig ud tål Højre Vesten om
Bov for at omgaae Byen i denne Retning. Til Dækning
for Avantgarden mod mulige større Cavaleriangreb under
dens Fremrykning i det aabne Terrain N. for Bov fulgte
5te Dragon-Regiment i kort Afstand dens Bevægelser.
Omtrent Kl. 9 begyndte Kampen om Byen Bov, hvor
de 2 foranværende Jægercompagnier, understøttede af
de 2 andre i Reserve holdte Compagnier af samme
Corps, efter en livlig Tirailleurfægtning satte sig fast i
den nordlige Udkant. De 2 Insurgentcompagnier, som
udgjorde Besætningen, fortsatte imidlertid Forsvaret,
men kastedes, efterat Fægtningen havde varet c. */« Time,
ud af Byen og trak sig tilbage mod Passet ved Nyhus.
Et Compagni af 12te Linie - Bataillon understøttede
Jægercorpset under Kampen ved Kirkegaarden, et andet
af samme Bataillon rensede den sydlige Del af Byen
for endel sprængte Insurgenter, der, dækkede bag Huse
og Hegn, endnu vedligeholdt Uden. Jægercorpset og
Bataillonen toge Post i og umiddelbart S. for Byen,
medens de flygtende Insurgenter beskjødes af Granatkanondelingen af Avantgardens Halvbatteri.
Dette
havde under Kampen i Byen holdt paaprotset ved dens
nordlige Udkant, medens den der værende Barricade
blev ryddet; efter at Insurgenterne havde rømmet Byen,
lod Commandeuren, Premierlieutenant Gøtzsche, Granatkanondelingen tage Position paa en Mark S. for Byen,
hvorfra der kastedes endel Granater mod de tættere,
fjendlige Kjæder og mod sluttede Afdelinger, hvor disse
viste sig. 5te Dragon-Regiment gjorde Holdt N. for Byen.
I denne Position beordredes Avantgarden til at blive
staaende, indtil højre Fløj havde vundet det fornødne
Forspring. Klokken var henved 98/«.
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Omtrent samtidigt hermed havde Têten af don
Del af Flankecorpset, der Klokken henved 9 under
Oberst Schleppegrells Commando var rykket frem fra
Holdbi mod Bov, naaet den østlige Udkant af Byen.
Under Fremrykningen havde 1ste Jægercorps Têten;
det marcherede med 1 Compagni paa Vejen fra Holdbi
til Bov, 1 Compagni tilvenstre for og i Højde med først
nævnte Compagni og 1 Compagni som Reserve. Corp
sets fjerde Compagni var afgivet til Bedækning for de 4
Kanoner af 5te Batteri (Dinesen), over hvis Sikkring
under Fremrykningen det ligeledes var paalagt den 2den
Escadron af 4de Dragon-Regiment at vaage. 10de
Linie-Bataillon fulgte efter som Reserve. Da Jægercorpset kom Bov paa Skuddistance nær, blev det sendt
mod derf østlige Udkant af Byen og besatte Højderne
der. Byen var, som bemærket, alt paa den Tid for
ladt af Insurgenterne, og der saaes kun i Retning mod
Nyhus fjendlige Blænkere i Kjæde, med hvilke der
vexledes Skud, dog paa en Afstand af c. 600 Al. 10de
Linie-Bataillon fulgte Jærgercorpsets Bevægelse i sydlig
Retning, hvorimod de 4 Kanoner og den dem tildelte
Bedækning vedblev at følge Vejen til Bov og gik gjennem
Byen til dens sydlige Udkant. Samtidigt med at 1ste
Jægerscorps besatte Højderne J&. for Bov, altsaa omtrent
Kl. 10, begyndte de 2 ved Nyhus posterede, fjendlige
Piecer at tage Del i Kampen. Da Fremrykningen fra
Bov derved blev besværliggjort, bragtes de 4 Kanoner
af 5te Batteri (Dinesen) i Position paa en Mark ved
Vejen S. for Bov, hvorfra det fjendlige Skyts blev
beskudt, ligesom ogsaa nogle Granater kastedes mellem
enkelte mindre vel dækkede Infanteriafdelinger. Fjendens
Skyts holdt strax inde med Chargeringen, hvorfor de 4
Kanoner atter paaprotsedes og førtes ud paa Vejen.
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Da Fjenden imidlertid kort efter paany begyndte Uden,
-der blandt Andet rettedes mod den nu paa Høj deine
Q. for Bov ankomne 10de Linie-Bataillon, bragtes 2 af
de 4 Piecer atter ind paa en Mark ved Vejen for at
Neppe var dette skeet, for de 2
besvare Ilden.
fjendlige Piecer, der hidtil kun havde skudt paa
vore Infantericolonner, valgte vort Artilleri til Maal for
deres Skud. De 2 paa Vejen efterladte Piecer bragtes
derfor i Batteri ved Siden af de 2 andre chargerende,
og da samtidigt Avantgardens Halvbatteri avancerede
til en mere fremskudt Position, ligesom ogsaa det 2det
Halvbatteri af 6te Batteri (Fuhrmann) under Premier
lieutenant Moltke, der hidtil havde holdt paaprotset
N. V. for Byen, rykkede frem S. for denne og ligeledes
aabnede Uden mod Kanonerne ved Nyhus, bleve disse
efter en kort Kamp nødte til at fortrække. Den hele
Artillerikamp havde varet i n/4 à 1 Time, og da det
fjendlige Artilleri tiltraadte Retraiten, var Klokken
saaledes henad 11.
Medens, som ovenfor skildret, Bov blev tagen af
Avantgarden, og under den sammesteds opstaaede
Artillerikamp var den ved Hønsnap samlede Styrke
under Commando af Oberstlieutenant Haxthausen ryk
ket langsomt frem til Skinangrebet mod Krusaa.
Opbrudet af denne Colonne skete henimod Kl. 9. 2
Compagnier af 5te Linie-Bataillon samt de 2 Kanoner,
Alt under Commando af Capitain Wørishøffer, rykkede
Nord om Mosen ved Kidskelund til Flensborg Chausseen
og derfra ad denne Vej mod Krusaa Mølle. Af den
øvrige Styrke formerede 2det Jægercorps Compagni-Colonner med en Kjæde foran, der overspændte Terrainet
mellem Kidskelund Mose og Flensborg Fjord. De 2
resterende Compagnier og Cavaleridetachementet dannede

192
Reserven. For at skuffe Fjenden med Hensyn til
Commandoets Styrke lod Oberstlieutenanten efter at
være naaet et Stykke S. for Hensnap de 2 sidstnævnte
Compagnier formere en ligne og paa 2 Geleder, hvor
ved der vistes Fjenden en saameget sterre Front. Da
han nænnede sig den fjendlige Stilling, bleve Compagnierne formerede i 2 Compagni - Colonner, mellem
hvilke Cavaleri- Detachementet marcherede. Kollundskovens Udkant observeredes besat af fjendlige Tirailleurer, hvilke imidlertid trak sig tilbage nden at skyde.
I mere end Geværskudsdistance fra Skoven gjorde
Oberstlieutenanten Holdt, og samtidigt indlob Melding
til ham fra Capitain Worishoffer om, at denne var
ankommen til og havde taget Stilliug paa Højderne N.
for Krusaa Melle. Den her omtalte Position havde
saaledes Hærens venstre Fløj indtaget omtrent Kl. 11
altsaa i det Moment i Fægtningen, som vi ovenfor
have sogt at fastholde ved Avantgarden.
1ste Infanteri-Brigade afmarcherede fra Rendezvous
stillingen ved Bommerlund Kl. 8, altsaa kort for Avant
garden. Den tog Vejen over Lygtekro, derfra V. om
Bov og Q. om Frøslev, mellem hvilke 2 Byer den
marcherede under Artillerikampen ved Bov. Marchen
foretoges i Bataillons-Colonner paa Midten.
2den Infanteri-Brigade afmarcherede Kl. 7‘.® fra
Holdbi ; den havde Ordre til at marchere bag om Avant
garden til Lygtekro og derpaa felge efter 1ste InfanteriBrigade. I Overensstemmelse hermed passerede Bri
gaden Lygtekro og tog Retning mod den nordvestlige
Udkant af Bov, hvor den erholdt Ordre tål at forblive
som Soutien for Avantgardens Jægercorps under dettes
Kamp om Byen. Da Byen var tagen, besatte 4de LinieBataillon dens sydlige Del, medens 7de Linie-Bataillon
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holdtes i Reserve V. for Byen; under Artillerikampen
ankom her ligeledes 3die Batteri (Jessen) uden dog at
faae Lejlighed til at deltage i denne. 13de Linie-Ba
taillon var under Fremrykning til Bov, hvor Bataillonen
forblev uden at komme til Anvendelse under Affairen.
Ligeledes etableredes i Bov de 2 Ambulancer; den tredie
kom først i Virksomhed i Flensborg.
Cavaleribrigaden med det dertil attacherede 2det
Batteri (Bruhn) var i Overensstemmelse med den sidsterholdte Ordre d. 9de om Morgenen Kl. 6 brudt op fra
Medelby; den marcherede over Jarlund og Skytte
hus til Frøslev Sand V. for Bov, hvor den opmar
cherede, medens Kampen førtes om denne By. Da
Byen var i vor Magt, modtog Brigaden Ordre til
at rykke hurtigt frem V. for Oxevejen, hvorfor Marchen
rettedes paa Frøslev, hvilken By Brigaden omtrent
havde naaet paa det Tidspunkt, vi her have dvælet ved,
og hvorfra 2 Escadroner af 6te Dragon-Regiment under
Ritmester Amle detacheredes mod Ellund. —
Efter at det fjendlige Artilleri ved Nyhus var
bragt til Tavshed, og medens Commandeuren for Avant
garden traf sine Dispositioner til Angrebet paa dette
Pas, samlede Oberst Schleppegrell den af ham selv an
førte Del af Flankecorpset S. for Bov og begyndte
Deboucheringen mod Volmerstoft for efter en ham af
Overcommandoen tildelt Ordre at besætte Egnen mellem
Klus og Harreslev, paa hvilken sidste By 1ste InfanteriBrigade skulde rette sin Bevægelse. Allerede i den
sydlige Udkant af Bov detacheredes imidlertid 10de
Linie-Bataillon til muligt fornøden Assistance for Avant
garden, hvis Bevægelser desuden 5te Dragon-Regiment
og hele 6te Batteri (Fuhrmann) beordredes til at følge,
medens de 2 tidligere til Avantgarden hørende Esca13
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droner (Husar-Escadronen og 1ste Escadron af 4de
Dragon-Regiment) afgaves til Deltagelse i Fremryknin
gen ad Oxevejen. Cavaleribrigaden søgte imidlertid fra
Frøslev at naae ind paa sidstnævnte Vej, paa hvilken
den med en Escadron af 3die Dragon-Regiment som
Avantgarde gik frem indtil N. V. for Harreslev. Her
viste en fjendlig Escadron sig, men trak sig strax til
bage for Avantgarde-Escadronen, indtil denne paa sin
Side standsedes ved, at den nysnævnte By fandtes be
sat med Qcndligt Infanten. En samtidigt indtruffen
Melding fra Ritmester Amle om, at Ellund var funden
besat af Infanteri og Cavaleri, og at Ritmesteren ikke
uden Understøttelse kunde rykke videre frem, foran
ledigede General Wedell, der saaledes befandt sig i et
couperet Terrain mellem 2 af Infanteri besatte Byer,
til at standse Brigadens Fremrykning for at afvente
1ste Infanteri-Brigades Ankomst. Imidlertid bleve
Batteriets (Brulin) 2 Granatkanoner trukne frem for at
beskyde den fjendlige Escadron, der havde gjort Holdt
c. 600 Al. fra Avantgarde-Escadronen, og som ved et
Par velrettede Skud fra de 2 Piecer bragtes til at tage
Flugten, efterladende 4 dode Heste paa Pladsen.
I forceret Marche ankom endelig 1ste InfanteriBrigade, der i sin for Bevægelse i couperet Terrain
yderst besværlige Fægtningsformation havde passeret
det af Hegn stærkt gjennemskaarne Terrain O. og S. ø.
for Frøslev, derpaa ved en Svingning tüvenstre havde
overskredet Meden-Aaens Engparti S. V. for Haraldsdal,
og som uu vesterfra gik løs paa Harreslev. Under Marchen
var 1 Compagni af Ilte Linie-Bataillon blevet detacheret
til Volmerstoft og Haraldsdal. Kl. var omtrent ll’/s. Den
anstrengende Marche havde udmattet Troppememeget, men
Oberst Bülow traf dog strax sine Dispositioner til Angrebet.
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Iste og Ilte Linie-Bataillon bleve sendte frem mod den
nordlige og vestlige Side af Byen, medens 2den LinieBataillon beordredes til at angribe den fra den sj’dlige
Side. Besætningen i Byen, hvis Tilgange vare barricaderede, var placeret med megen Skjonsomhed, og For
svaret lededes med megen Dygtighed og Energi af den
der commanderende Insurgentofficer, Capitain Schmidt.
1ste Brigade maatte under Udviklingen af dens Skytte
pelotoner og under Fremrykningen udholde en heftig
Tirrailleurild; Afdelingerne gik imidlertid raskt fremad,
Ilte Linie-Bataillon bemægtigede sig Barricaden tvers
over Hovedvejen og satte sig fast i de forreste Huse.
Under en livlig Kamp kastedes Fjenden nu af alle 3
Afdelinger ud af Byen. Infanteriets Angreb under
stottedes af 2 Kanoner af 2det Batteri (Bruhn), der
fandt Lejlighed til at enfilere en Del af Fjendens Stilling
i Byens sydvestlige Udkant. Paa Insurgenternes Retraite
fra Harreslev til Teglværkerne mellem denne By og Flens
borg blev deies dygtige Forer dødeligt saaret, og det
Hele var ifærd med at opløse sig, da den preussiske
Husarlieutenant Grfiter, der forrettede Adjudanttjeneste
hos Prindsen af Noer, og som af denne var udsendt
for at see, hvor langt den angribende Styrke var rykket
frem i Positionens venstre Flanke, naaede Fægtnings
linien og gjenoprettede Modstanden, idet han samlede
de vigende Tropper og anviste dem en fordelagtig Op
stilling dels ved Teglværket S. for Vejen mellem Harres
lev og Flensborg, dels langs nogle i Vejen indløbende
Hegn. Lieutenant Grûter forsvarede sin Stilling haardnakket mod den fra Harreslev i to Træffiinger (2den og
Ilte Linie-Bataillon i 1ste Træfning, 1ste Linie-Bataillon
i 2den Træfning) fremrykkende 1ste Infanteri-Brigade. Da
navnlig Ilte Linie-Bataillon var meget udmattet, maatte
13*
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2den Træfning beordres frem til Assistance, og ved
dens Hjælp stormedes Hegnene paa begge Sider af
Vejen, og omtrent samtidigt toges Teglværket, mod
hvilket Oberst Bülow bavde ladet Afdelingernes Skytte
pelotoner rette deres Angreb. Insurgenterne sprængtes
dels i Betning mod Flensborg, dels til Marieskoven, fra
hvis nordlige Udkant de fortsatte Modstanden. Oberst
BÇlow beordrede nu 1ste Linie-Bataillon til i Forening
med 11te Linie-Bataillon, som mau maatte tilstaae en
kort Hvile, at kaste Fjenden nd af Marieskoven og der
paa gaae los paa Flensborg. Han selv rykkede med
2den Linie-Bataillon frem mod den nordlige Udkant af
Byens Forstad. Klokken var henimod l'/s.
Oberst Schleppegrell havde imidlertid fortsat sia
Fremrykning over Volmerstoft med 1ste Jægercorps, 2den
Escadron af 4de Dragon-Begiment og de 4 Kanoner af
5te Batteri (Dinesen), ligesom ogsaa Husar-Escadronen
og 1ste Escadron af 4de Dragon-Regimsnt fulgte denne
Bevægelse. Da imidlertid Obersten under Fremrykningen
beordredes til at detachere de 4 Kanoner til en Operation
i Forbindelse med Cavaleriet, til hvilket desuden de 2
Sidstnævnte Escadroner fik Befaling til at slutte sig, saa
han saaledes sit Commando reduceret til 1ste Jæger
corps og 2den Escadron af 4de Dragon-Begiment, i
Spidsen for hvilke han uden at stede paa nogen Mod
stand rykkede frem i det ham anviste Terrain, støttende
sin venstre Fløj til Vejen, der S. O. for Haraidsdal
bøjer ,af fra Oxevejen i østlig Betning mod Flens
borg. Ved Ankomsten til Teglværkerne paa Harreslev-Vejen var Kampen der endt, og Oberst Bülow i
Fremrykning imod Flensborg. Oberst Schleppegrell be
sluttede nu at gaae frem i sydlig Betning for gjennem.
Marieskoven at naae den sydlige Udkant af Flensborg
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og derved om muligt afskjære Insurgenterne Retraiten
ad denne Vej. Den 2den Escadron af 4de DragonRegiment, som i det couperede Terrain ikke vilde kunne
folge Corpsets Bevægelser, efterlodes som Bedækning
for det 3die Batteri (Jessen), der over Harreslev var i
Fremrykning ad samme Vej, som Oberst Bülow havde fulgt.
2den Infanteri-Brigade fulgte under Fremrykningen
fia Bov Oxevejen, hvorfra den 4de Linie-Bataillon be
ordredes til at boje af i østlig Retning for at tjene som
Reserve for 1ste Jægercorps. Bataillonen naaede Tegl
værkerne ved Harreslev-Vejen kort efter Jægercorpsets
Ankomst sammesteds. 7de Linie-Bataillon fiilgte i nogen
Afstand Cavaleriet, der, efter at Harreslev var tagen af
1ste Infanteri-Brigade, fortsatte sin Fremrykning ad
■Oxevejen.
Commandeuren for Avantgarden, Oberstlieutenant
Magius, havde, da Fremrykningen over Volmerstoft var
fuldført, beordret 12te Linie-Bataillon til et foretage
Angrebet paa Nyhus efter først at have forjaget Fjenden
fra de enkelte Gaarde, som denne endnu holdt besat
paa den nordre Side af Passet; Bataillonen rykkede
Kl. Il1 s frem til Angreb, formeret i Pelotonscolonne
med Skytterne i Têten. I Højde med Skytterne fulgte
en Blænkerkjæde af Jægere. Samtidigt rykkede de 4
Kanoner af 6te Batteri (Fuhrmann) under Premierlieute•nant Moltke frem for at opsøge en Stilling V. for Nyhus,
hvorfra Angrebet kunde understøttes. Fjenden oppebiede imidlertid ikke Angrebet, men tiltraadte ved vore
Troppers Fremrykning Retraiten fra Passet, der kun
fandtes barricaderet med 1 Vogn. De 4 Kanoner kom
paa Grund af Vanskeligheden ved Gjennembrydningen
af de svære og tætte Hegn ikke til Skud. Avantgardens
Afdelinger rykkede nu efter Fjenden, der ilsomt fort-
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satte Retraiten mod Flensborg. Paa det Tidspunkt, da
1ste Infanteri-Brigades Kamp ved Teglværkerne -0. for
Harreslev var endt, altsaa Kl. I1«, var Avantgarden
naaet frem til lidt forbi Klus, hvor 10 Mand af 3die
(16de) Insiugent-Bataillon meldte sig som Deserteurer.
10de Linie-Bataillor, der, som det vil erindres, blev af
given til Understøttelse for Avantgarden, fulgte dennes
Bevægelser til henimod Klus, hvor den ved en Adjudant
fra Hovedqvarteret beordredes til at marchere paa Harres
lev. Paa Marchen derhen erholdt Bataillonen ved den
samme Adjudant Ordre til atter at vende tilbage og
naaede ved denne Bevægelse frem og tilbage forst efter
Fægtningens Ophor Højderne N. for Flensborg. Sandsynligviis har den Modstand, man modte ved Harreslev,
og senere Fjendens Fordrivelse fra dette Punkt foran
lediget disse modsatte Ordrer.
Vi forlod« den under Oberstlieutenant Haxthausens
Commando stauende Del af Flankecorpset i en obser
verende Stilling foran Krusaa Molle og Kollundskoven.
Henimod Kl. 12 meldte Capitain Wörishöfler, at Fjenden
havde forladt sine ved Mollen opkastede Barricader,
og at han havde stukket sine derliggende Barakker i
Brand. Capitainen fremsendte nu en Afdeling for at
afeoge Bygningerne ved Mollen. Ingenieurcapitain Ernst,
der fi-a Holdbi efter Oberst Scbleppegrells Ordre med
en med Materialier til en Nodbro forsynet Ingenieurafdeling ferst havde lulgt Hovedstyrkens Fremryk
ning til Bov, men derfra var bleven beordret til at slutte
sig til de ad Chausseen mod Krusaa fremrykkende
Tropper, undersogte Broen, der fandtes i brugbar Stand,
og ryddede Barricaden. Efter at Patrouiller vare sendte
frem i Skoven mod Kobbermøllen, hvor fjendlige Jægere
observeredes, rykkede CapitainWørishøffer med sine 2 Com-
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pagnier frem mod Skoven. Han indhentede dog ikke Fjen
den, som var i fuld Retraite, kun i den nordvestlige Del
af Skoven forefandtes en Afdeling paa 30 Mand, der
overgav sig uden Modstand. Paa den senere Fremryk
ning fangedes desuden enkeltvis 22 Mand. Oberst
lieutenant Haxthausen rykkede imidlertid med Hoved
styrken frem gjennem Kollundskoven, hvor han ikke
stedte paa nogen Fjende, og forenede sig over Passet
ved Kobbermøllen og over Wassersleben med Afdelingen
under Capitain Wørishøffer, hvornæst det samlede Corps
ad Chausseen rykkede frem mod Flensborg. Paa det
Tidspunkt, vi her have søgt at fastholde, befandt det
sig i Klusris-Skov. —
Det vil for at tilvejebringe et anskueligt Billede
af den afgjørende Slutningsepisode i denne Kamp, for
hvilken Flensborgs Forstad og Terrainet umiddelbart N.
og V. derfor afgav Skuepladsen, være nødvendigt paa
dette Punkt at dvæle et Ojeblik ved Fjendens Bevægelser
under den hidtil beskrevne Del af Fægtningen. Fra
Bov havde, som alt berørt, de 2 .der posterede Compag
nier af 2den (15de) Insurgent-Bataillon replieret sig
paa Nyhus, hvor de optoges af de derstaaende 2 andre
Compagnier af samme Bataillon samt 2 Compagnier af
3die (16de) Insurgent-Bataillon, Alt under Oberstlieute
nant Baudissins Commando. Efteråt de 2 til Forsvar
af Passet anvendte Kanoner havde maattet fortrække
for vort overlegne Artilleri, hævdede Baudissin endnu
stadigt Besiddelsen af Positionen. Da han saa vore
Tropper rykke frem mod Volmerstoft uden at mode
nogen Modstand der, og uden at han erholdt nogen
Melding fra den der posterede Escadron eller hørte nogen
Chargering fra de til Harreslev afgivne 2 Kanoner, om
hvis Inddragelse før Fægtningens Begyndelse han ikke
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var .sat i Kundskab, beordrede ban af Frygt for at
blive omgaaet i sin venstre Flanke Major Kindt tål
med sin nu samlede Bataillon at tage en Stilling paa
den sydlige Side af Lavningen benimod Oxevejen. Han
beordrede endvidere Majoren til at holde sig i denne
Stilling, indtil han selv opgav Nyhus, og derpaa at
trække sig tilbage mod Klus, hvor han skulde tage en
ny Stilling til Dækning af Tilbagetoget. Major Kindt
rykkede ogsaa frem i den ham angivne Retning,
men ved Synet af vore fremrykkende Tropper opgav
han ethvert alvorligt Forsvar og trak sig med sin Ba
taillon tilbage ikke til Klus, men til Højderne N. for
Flensborg, hvorfra han ved sin Adjudant lod Oberst
lieutenant Baudissin underrette om Situationen. Denne,
der saaledes saa sin venstre Flanke aldeles blottet,
besluttede sig efter nogen Toven til at opgive For
svaret af Posten og beordrede Retraiten samtidigt med,
at vor Avantgarde rykkede frem til Angreb. Heri
ligger da Grunden til den ubetydelige Modstand, Avant
garden, som vi ovenfor have seet, modte paa dette
Punkt. Baudissin trak sig nu ilsomt tilbage, men fore
fandt ikke ved sin Ankomst paa Højderne N. for Flens
borg Major Kindt*), der, sandsynligvis foruroliget af
den heftige Kamp, som udviklede sig ved Teglværkerne
jQ. for Harreslev, og frygtende for at see sin Retraite
gjennem Flensborg truet, kort iforvejen havde forladt
Positionen og gjennem Byen trukket sig tilbage til Højderne
S. for denne. Prindsen af Noer, som lienad Middag var
naaet til Flensborg, havde nemlig efter at have erholdt
Underretning om Sagernes Stilling strax givet Ordre
*) Major Kindt blev som Folge af den af ham ved denne Lej
lighed udviste Malconduite berovet sin Commando og stillet
til Disposition.
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til Retraite og opstület den i Flensborg staaende Re
serve paa Højderne S. for Byen for at optage de reti
rerende Afdelinger, tU hvilke den omhandlede Ordre
imidlertid ikke naaede. TU denne Reserve sluttede
nu Major Kindt sig med sin Bataillon ; de tU Lyksborg
den 8de detacherede Compagnier af 4de (17de) InsurgentBataiUon vare beordrede sammesteds hen. Baudissin
kom endnu tidsnok til at kunne passere Byen; uden at
standse og overladende den højre Fløj af Insiugenthæren
til sin Skjæbne, marcherede han ligeledes gjennem
Flensborg til Stillingen S. for Byen.
Da FlotUlens Skibe ved Angrebets Begyndelse
nænnede sig Flensborg, havde Major Michelsen af Frygt
for en Landgang i Ryggen paa sig trukket en Del af
sin Infanteristyrke samt de 2 Kanoner tilbage til Wassers
leben, men forblev iovrigt i sin Position ved Krusaa
Mølle og KoUundskoven, ventende paa, at den ham
observerende, fjendlige Styrke skulde angribe ham. Da
han imidlertid bemærkede, at Forsvaret af Nyhus var
opgivet, besluttede han sig endelig Kl. henad 12 til
Retraite, hvilken Bevægelse, som ovenfor berørt, obser
veredes af Capitain Wörishöffer.
Retraiten gik ad
Chausseen til Wassersleben, hvor Insurgenterne bleve
beskudte fra FlotUlen, af hvis Skibe Corvetterne Najaden
og Galathea samt Briggen St. Thomas efter den trufne
Aftale vare placerede langs Kysten af Fjorden. De 2
til Michelsens Commando hørende Kanoner besvarede
Skibenes Ud, men ophørte med Kampen efter at have
løsnet nogle faa Skud, og Retraiten fortsattes nu til
dels ad slette Skovveje til den sydlige Udkant af Klusris
Skov. I Højde med Klus detacherede Michelsen 1
Compagni mod dette Punkt for at erholde Underretning
om Situationen der. Compagniet stødte paa nogle Blæn-
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kere, henhørende til Oberstlieutenant Baudissins Anieiegarde, der gave Beretning om, hvorledes Forholdene stode,
og tilskyndede til hurtig Retraite. Retraiten var imidlertid
meget udsat, saasnart man forlod Skoven, da den eneste
Vej, Chausseen, paa længere Strækninger kunde beskydes
fra Skibene. Cavaleri-Detacbementet og de 2 Kanoner
havde imidlertid intet Valg, de joge derfor afsted i
storste Hast ad Chausseen og slap lykkeligt igjennem
Flensborg. Iufanteriet forlod idetmindste tildels Chaus*
seen og trak mere mod V. ind i det couperede Terrain,
hvor Marchen vel kunde foretages mere skjult for
Skibene, men naturligvis ogsaa var endel langsommere.
Imidlertid haabede Michelsen dog betimeligt at kunne
naae Forstaden til Flensborg, som han endnu antog
besat af Insurgenterne. Ved Ankomsten henimod dette
Punkt viste det sig imidlertid, at Positionen var forladt,
og at danske Tropper vare i Fremrykning mod Forstaden,
øjeblikket var kritisk, det gjaldt om at opholde den
freintrængende Fjende for at give Corpset Tid til at
passere. Michelsen besatte derfor Møllebakkerne udenfor
Byen, hvor endel Efternølere af Besætningen fra Nyhus
vare stødte til, samt Husene ved Vejen. Corpsets
Frelse afhang dels, som omtalt, deraf, at Oberst Bülow
kunde standses i sin Fremrykning, indtil Forstaden var
passeret, og dels, hvis dette lykkedes, deraf, at ingen
danske Tropper endnu maatte have naaet Byen paa et
sydligere Punkt. Begge disso Betingelser bleve imidler
tid, som det nu skal sees, uopfyldte.
Oberst Bûlov var, efter hvad der ovenfor er be
rettet, Kl. l*/s med 2den Linie-Bataillon i Fremrykning
mod Flensborgs Forstad, efterfulgt af 3die Batteri (Jessen)
og 2den Escadron af 4de Dragon-Regiment. Den Mod-
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stand, som Resterne af Besætningen fra Harreslev endnu
ydede, var kun ringe ; men ved Ankomsten til Forstaden
fandtes Tilgangene til denne, Møllebakkerne der og
Husene stærkt besatte med Afdelinger af Michelsens
Corps. Obersten gav Ordre til Storm, denne foretoges,
men maatte gjentages, thi Insurgenterne forsvarede sig
med fortvivlet Mod. 3die Batteri (Jessen) tog imidlertid
Position paa en Bakke N. for den Vej, hvorpaa Batteriet
marcherede, uden dog at komme til Skud, da Fjenden
ikkun saaes enkeltvis, og man desuden nødigt vilde be
skyde Byen. 2den Escadron af 4de Dragon-Regiment
holdt med sin Estandartdeling ved Batteriet; med de
andre 3 Delinger under Escadronschefens, Ritmester
Sauerbreys, Commando i den Slugt, hvorigjennem Vejen
fra Harreslev passerer umiddelbart for dens Udmunding
i Chausseen ved Flensborgs Forstad. Under Dækning
af den levende lid fra Husene sogte endel Insurgenter,
navnlig Studenter og Turnere, langs Chausseen at naae
ind i Forstaden. For at afskjære disse Retraiten og
for overhovedet endnu mere at forøge Forvirringen gjorde
Ritmesteren med de 3 Delinger en dristig Attaque ud
fra den Slugt, hvori han holdt, og ind paa Chausseen.
Fjenden sprængtes ved dette uventede Angreb til alle
Sider i vild Flugt. Fra Husene, hvor endel af de
Flygtende sogte ind, og navnlig fra det i Forstaden
værende Jernstøberi, som herved var blevet stærkt be
sat, rettedes der imidlertid en heftig Ud paa Escadronen,
flere af de forreste Heste faldt, og over dem og over
nedredne Fjender styrtede flere af de bagved værende
Delingers Heste. Et kort Haandgemæng opstod, hvori
Ritmesteren og Lieutenant Schultz, hvis Heste vare
styrtede, maatte værge sig, den Første liggende ved sin
Hest, den Sidste tilfods. Forvirringen, som denne
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Attaque havde foranlediget, havde imidlertid gort sin
Virkning, idet den lettede Stormen paa Byen, som nu
atter omtrent samtidigt med Escadronens Indhug blev
udført af 2den Linie-Bataillon, der understøttedes af
4de Linie-Bataillon. Sidstnævnte var ved sin Ankomst
til Teglværket -G. for Harreslev af Oberst Schleppegrell
beordret til igjennem den østlige Del af Marieskoven
at marchere mod Flensborg. Efteiat have passeret Skoven
gjorde Bataillonen en Svingning tilvenstre og marcherede,
formeret i Compagnicolonner, mod Forstaden, hvor den
ankom, da Stormen paa denne foretoges. Ved dette
fornyede Angreb lykkedes det Oberst Bülow at sætte
sig fast i Forstaden, hvoi* imidlertid Kampen endnu en
kort Tid fortsattes navnlig af Besætningen i Jernstøberiet.
Af Insurgenterne strakte endel Gevær, endel flygtede
til Møllerne N. for Byen, hvor de senere overgave sig,
endel endelig forsøgte at undkomme langs Flensborgs
Hovedgade og langs Stranden, hvor de bleve beskudte
fra Skibene og endelig, som det Folgende vil vise, fandt
Vejen spærret af 1ste Linie-Bataillon. Angrebet paa
Byen understottedes af Flotillen, idet dens Dampskibe
med Kanonbaadene paa Slæb under Commando af Capitain
Bille ved Troppernes Fremrykning mod Byen lob ind
i Havnen og aabnede en heftig Ild dels mod Mølle
bakkerne og Jernstøberiet, dels paa de langs Stranden
flygtende Insurgenter.
I Spidsen for 1ste og Ilte Linie-Bataillons Skytte
pelotoner havde Oberstlieutenant Rye stormet Marieskovens nordlige Udkant, kastet Fjenden tilbage gennem
Skoven og var trængt frem til Flensborg ved Mariegaden.
Skydningen var tildels ophørt, og da Oberstlieutenanten
deraf sluttede, at det kun var en ringe Styrke, der
endnu holdt sig i Forstaden for at dække Retraiten for
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det øvrige Corps, betænkte han sig ikke paa med den
ubetydelige Styrke af c. 100 Mand, som han havde ved
Haanden, at ile frem gjennem Mariegaden til Hovedgaden,
for at spæne Passagen gjennem denne; Resten afiste LinieBataillon, der havde fulgt Skytternes Bevægelse, stødte
imidlertid til ham i Nærheden af Hospitalet. Med den saa
ledes samlede Bataillon rykkede han videre, passerede Byens
nordre Port og berøvede ved at tage en Opstilling mellem
Hovedgaden og Stranden de ad denne Vej flygtende
Insurgenter enhver Udvej til at undslippe. Blandt det
ikke ubetydelige Antal Fanger, som Bataillonen her
gjorde, var ogsaa den haartsaarede Commandeur for
Insurgenternes højre Fløj, Major Michelsen. Ved Jern
støberiet vedvarede Hampen endnu, da 1ste Linie-Bataillon
rykkede frem; da Forsvarerne her imidlertid nu saa, at
al Udvej til Redning var lukket, overgave de sig. Deres
Antal var c. 260 Mand. I denne sidste Episode af
Fægtningen deltog en Afdeling af Marinen, der i 2
Fartøjer under Commando af Lieutenanterne Lund og
Holbøll gjorde Landgang i Havnen og agerede i For
ening med 1ste Linie-Bataillon.
Avantgarden stødte paa sin videre Fremrykning fra
Elus ikke paa nogen Modstand. Kun ved den nordligste
af Møllerne udenfor Flensborg faldt der nogle Skud.
Endel Efternølere af 3die (16de) Insurgent-Bataillon og
af Michelsens Corps havde nemlig søgt herhen; da et
Compagni af 3die Jægercorps, der blev sendt mod dette
Punkt, aabnede sin Ud, gave de strax Signal til Over
givelse. Circa 160 Fanger faldt her i vore Hænder.
Avantgarden tog derpaa en Stilling paa Højderne umiddel
bart N. for Flensborg.
Oberstlieutenant Haxthausen rykkede uden Fægt
ning frem igjennem Klusris Skov mod Flensborg.
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Oberst Schleppegrell gik med Iste Jægercorps og
den nu noget udhvilede lltc Linie-Bataillon fra Tegl
værket i sydlig Retning gjennem Marieskoven og derfra
i forceret Marche mod den sydlige Udkant af Flensborg,
hvor 1ste Jægercorps forblev ved Rode-Port, medens
Ilte Linie-Bataillon beordredes til Angelbo-Porten.
Disse Punkter naaedes imidlertid for sildigt, til at den
ved Bevægelsen tilsigtede Afskjæring af Retraiten for
en storre Del af Insurgenterne kunde opnaaes.
Under den nys beskrevne Slutningsepisode af Fægt
ningen. som var tilende Kl. c. 2‘ », havde Armeecorpsets
højre Floj foretaget følgende Bevægelser. CavaleriBrigaden med 2det Batteri (Bruhn), Husar-Escadronen,
de 4 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen) og 7de LinieBataillon fortsatte, som alt berørt, efter at Harreslev
var tagen af 1ste Infanteri-Brigade, Fremrykningen ad
Oxcvejen. Husarescadronen passerede forbi CavaleriBrigaden og opdagede kort efter i sydvestlig Retning
mellem Gotrupel og Langbjerg en fjendlig Afdeling,
der ansloges til en Styrke af 3 Escadroner Cavaleri
samt noget Infanteri. Paa Husar-Escadronens Melding
herom detacherede General Wedell, der med CavaleriBrigaden var naaet frem til Teglværket V. for Marie
skoven, de 2 Escadroner af 6te Dragon-Regiment, der i
Forening med de 2 fra Ellund retonrnerede Escadroner
af samme Regiment samt 2 Kanoner af 2det Batteri
(Bruhn) opmarcherede ligeoverfor den fjendlige Styrke.
General Hedemann, der ligeledes befandt sig i Nærheden,
beordrede endvidere de 4 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen)
til at medvirke ved denne Operation. Ved et Par
Skud fra Artilleriet sprængtes de fjendlige Afdelinger
og søgte, tildels i vild Flugt, at naae Oxevejen Q. om
Hanved Skov og igjennem denne. Under denne Flanke-
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bevægelse beskjødes de Flygtende saavel af de i vestlig
Retning udsendte Piecer som ogsaa af de øvrige Piecer
af 2det Batteri (Bruhn), der tilligemed 3die DragonRegiment havde fortsat Fremrykningen ad Oxevejen
mod Skæferhus. General Wedell befalede nu Oberst
Juel med 3 Escadroner af 3die Dragon-Regiment at
attaquere de Flygtende, medens Regimentets 4de Esca
dron skulde blive tilbage som Dækning for Artilleriet.
Da der imidlertid samtidigt bragtes ham Ordre fra
General Hedemann til at blive staaende ved Skæferhus,
indtil Generalen ankom der med 7de Linie-Bataillon,
modificeredes Ordren til Oberst Juel saaledes, at han
ikkun skulde medtage 2 Escadroner af Regimentet; end
videre tildeltes der ham 2 Kanoner af 2det Batteri
(Bruhn) under Commando af Lieutenant Thestrup. Da
Oberst Juel rykkede frem, flygtede Insurgenterne, for
fulgte af Cavaleriet, spredte ind i Handved Skov, trak
sig gjennem denne og fortsatte Flugten ad Husum til.
De 4 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen), Husar-Escadronen og 1ste Escadron af 4de Dragon-Regiment bleve
ad Vejen fra Skæferhus sendte til den sydlige Udkant
af Flensborg, hvorhen ogsaa den nu ved Skæferhus ind
trufne General Hedemann forte 7de Linie-Bataillon, 6te
Dragon-Regiment og Resten af 2det Batteri (Bruhn).
Ved Ankomsten til Byen, var der imidlertid Intet mere
der at udrette. Stabschefen, Capitain Læssøe, ledsagede
General Wedell, der med de resterende 2 Escadroner
af 3die Dragon-Regiment fulgte efter Oberst Juel ad
Vejen forbi Skovkro og stødte til denne paa Husumervejen. De ad sidstnævnte Vej flygtende Insurgenter
vare imidlertid alt ude af Sigte, men paa SlesvigerChausseen saa man endnu endel fjendlige Tropper i
ilsom Retraite. Prindsen af Noer havde nemlig, efter-
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haanden som Insurgenttropperne kom ud af Flensborg,
sendt dem Syd paa og kun efterladt en Arrieregarde paa
Hojderne S. for Byen. Denne forblev der, haabende
paa, at Michelsens Corps endnu skulde kunne redde
sig. Da dette Haab imidlertid glippede, satte ogsaa
den sig i Marche netop i det øjeblik, da Cavaleriet
naaede Husumervejen. Et Forsog gjordes af Cavaleriet
paa at naae tvers over Markerne ind paa de Flygtende,
men det sumpede Terrain V. for Chausseen standsede
Fremrykningen. Man forsogte vel at omgaae Hin
dringen saavel i nordlig som i sydlig Betning, og en
af Escadronerne lykkedes det med megen Besvær enkelt
vis at passere Mosen og Vandlobet derigjennem over
et improviseret Overgangssted, men da man endelig
naaede Chausseen, var Fjenden alt af Syne. Hans
Betraite foruroligedes saaledes kun af de 2 Oberst
Juel medgivne Kanoner, der fulgte Regimentet over til
dels meget uvejsomt Terrain, og som flere Gange fik
Lejlighed til Skud.
Da Cavaleri-Brigaden efter endt Fægtning samledes
paa Slesvig-Chausseen, vare Heste og Mandskab meget
udmattede dels af de foregaaende Dages strenge Tjeneste,
dels efter den lange, besværlige Marche, som den for
andrede Disposition og Bevægelsen under Fægtningen
havde medfort. Denne Omstændighed i Forening med
Overcommandoens Formening om, at Fjenden vilde yde
ny Modstand ved Isted, og at man kunde vente en
lignende i Angel, foranledigede, at man opgav strax at
forfølge Fjenden. Hæren gik, efterat Forposter vare
udstillede af 5te Linie-Bataillon, 2det Jægercorps samt
et Detachement Dragoner over Engelsby, Tarup og Tostrnp
og derfra i vestlig Betning til Husumervejen, i concen-
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treret Cantonnement i Flensborg og de nærmest Byen
liggende Gaarde. —
Da Major Thestrup, der, som ovenfor berørt,
efter sin fremadgaaende Bevægelse d. 8de atter havde
trukket sig tilbage til Holdnæs, d. 9de om Formiddagen
Kl. 11 af Capitain Bille erholdt Meddelelse om, at et
Hovedangreb paa denne Dag rettedes mod Flensborg,
gav han strax Ordre til Opbrud og rykkede, efterladende
1 Compagni af 9de Linie-Bataillon i Forskandsningerne,
frem mod Lyksborg. Han fandt denne Bys nordøstlige
Udkant endnu besat af de derhen detacherede Insurgentafdelingers Arrieregarde; Resten havde efter Prindsens
tidligere omtalte Ordre alt forladt Byen og var dels
marcheret til Flensborg, dels gjennem Angel ad Mysande
til. Efter et kortvarigt Engagement forlod ogsaa Arrieregarden Byen, og Majoren besatte nu Slottet Kl. 3 om
Eftermiddagen.
Den slagne Insurgenthær var, som det alt er seet,iMurs(!Oth.ron.
ved den stedfundne Kamp sprængt j tre forskjellige Be,c,l,°efMr
Retninger. Den Del af Hæren, der havde været posteret
i Flensborg eller N. for denne By, samt den Del af
Besætningen ved Lyksborg*), der var beordret tilbage
til Flensborg, iværksatte, tildels i største Uorden, sin
ilsomme Retraite ad Slesvig-Chausseen og ad de
*) Det vil erindreB, at de til Lyksborg detacherede 3 Com
pagnier af 4de (17de) Insurgentbataillon vare beordrede til
at retournere til Flensborg. Da de nænnede sig Byen henimod Kl. 2‘/s, saa de imidlertid Dannebroge vaje fra en
Mængde Huse og medte kort efter Brigadecommandeuren,
Hertug Carl af Lyksborg, der gav dem Ordre til at beje i
sydlig Betning tvers over Markerne til Adelby, hvorfra
Compagnierne ad Biveje i Angel fortsatte Marchen mod S.,
indtil de ved Isted kom ud paa Chausseen.
14
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dermed parallele Veje gjennem Angel til Isted. Kesten
af Besætningen i Lyksborg trak sig over Oiager, Sattrup og
Vedelspang tål Mysunde. Cavaleriet med det dertil afgivne
Fricorps, hvoraf en Del havde vist sig ligeoverfor vor
hejre Flej ved Langbjerg, forsvandt ad Vejen til Husum,
hvilken Vej Cavaleriet atter forlod ved Vanderup for
over Langsted at nærme sig til Hovedstyrken Fricorpset
fortsatte Marchen til Husum, hvorfra det over Frederikstad naaedc den holstenske Grændse.
Under Retraiten, paa hvilken Prindsenaf Noer
fulgte do ad Chausseen retirerende Tropper, maatte det
hurtigt blive ham klart, at der var Lidet eller Intet at
haabe af den Modstand, som en saa lost organiseret
Og dertil allerede ved denne Dags Begivenheder saa
demoraliseret Hær kunde yde, og at det i ethvert Fald
ikke var til at tænke paa, muligen alt den næste Dag
at gjenoptage Kampen i Positionen ved Isted, hvor
Prindsen havde givet Major Zastrow Ordre til at tage
Stilling med 5te Linie -Bataillon.
Sidstnævnte Ba
taillon beordredes derfor blot til at forblive i Positionen
for der at indtage en Arieregardestilling til Dækning af
dej ad denne Vej retirerende Rester af Insurgenthæren,
som alle fik Befaling til at trække sig tilbage tål Slesvig.
Cavaleriet beordredes ligeledes til at trække sig tilbage
tål denne By, efterladende ved Langsted de fornødne
Posteringer tål Observation af Terrainet i nordlig og
vestlig Retning.
Efter en Overvejelse af de forskjellige Planer, som
under den forandrede Situation kunde følges med de
forhaanden værende Kræfter for at modarbejde den
sejerrige, danske Hærs videre Fremrykning, sendte
Prindsen endnu d. 9de om Aftenen den ham attacherede,
preussiske Lieutenant Gersdorff til Rendsborg med en
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Skrivelse til Oberst Bonin, hvori han anmodede Obersten
om at overlade ham nogle Officerer, hvilke han ønskede
dirigerede til Hæren over Mysunde. Prindsen havde
nemlig fattet den Beslutning at detachere sit Artilleri
med Undtagelse af nogle faa Piecer tål Rendsborg under
Bedækning af Cavaleriet, medens han selv med hele
Infanteriet samt lidt Cavaleri og Artilleri kastede rig
ind i Angel. Han troede at kunne finde en væsenlig
Stette i Stemningen i denne Del af Landet, hvor han
vilde organisere en Landstorm, og antog at kunne holde
sig i længere Tid i dette stærkt couperede og lidet tilgjængelige Terrain. Med sit c. 4000 Mand stærke
Corps mente han paa denne Maade alvorligt at kunne
true den danske Hærs Fremrykning fra Flensborg og
derved muligen dække en Del af Hertugdømmet Sles
vig til Gunst for Insurrectionen. Lieutenant Gersdorff
vendte tilbage om Natten med Bonins Svar, hvori denne
lovede at sende de forlangte Officerer. Om Aftenen
vare alt de fornødne Ordrer givne, men d. 10de om
Morgenen viste det sig, at Cavaleriet var forsvundet.
De ved Langsted opstillede Observationsposter troede
at have opdaget Troppebevægelser ad Husum-Vejen
(sandsynligvis Efternølere af det ad denne Vej flygtende
Fricorps), havde antaget dem for danske Tropper og,
grebne af en panisk Skræk, forladt deres Post. Oberst
lieutenant Försen-Bachmann, som fik Melding herom
om Natten i Slesvig, lod de der indrykkede Escadroner
purre ud og afmarcherede strax uden Ordre og uden
at afgive nogen Melding ad Rendsborg til. Prindsen
maatte saaledes sende Artilleriet uden Bedækning til
Rendsborg. Neppe var denne Sag ordnet, før der ind
løb Melding fra samtlige Bataillonscommandeurer, at
deres Afdelinger befandt sig i en saadan Opløsnings14*
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tilstand, at de aldeles ikke kunde indestaae for demr
naar Ordren led paa Andet end paa at marchere mod
Syd. Herved blev da Prindsen for at undgaae en fuld
stændig Oplosning af Hæren nodt til at opgive sia
Plan og give Ordre til Fortsættelse af Retraiten i sydlig
Retning, hvor Egnen ved Sehested frembød sig som
det tål Indtagelsen af en ny Stilling mest passende
Punkt. Paa Marchen toge imidlertid endel af de bagest
marcherende Tropper, efter Sigende paa Grund af en
Vejvisers Upaalidelighed, Vejen over Brekendorf til
Bendsborg. Resten marcherede til Omegnen af Sehe
sted, hvor en Forpoststilling indtoges N. for Byen. De
over Mysunde retirerende Insurgenttropper stode den
10de om Aftenen mellem Hütten og Holm. Natten
mellem d. 10de og Ilte troede et Fricorps, der havde
Forpost ved Sehested sammen med 3die (16de) Insur
gent-Bataillon, at opdage fjendlige Tropper, hvorfor
Corpset uden Ordre trak sig tilbage og gik over EjderKanalen; 3die (16de) Insurgent-Bataillon nodtes derved
til at repliere sig paa Sehested. Demoralisationen og
den opleste Tilstand, i hvilken alle de Forhold befandt
sig, hvis Fasthed og Sikkerhed ere Grundbetingelserne
for en Hærs Brugbarhed, havde efterhaanden i Insurgenthæren naaet et saadant Højdepunkt, at der fornuftigvis
ikke kunde gjøres Andet end søges et Cantonnement,
hvor man i Ro kunde bøde paa de store Mangler, der
overalt kom tilsyne. Prindsen befalede derfor d. Ilte,
at samtlige regulaire Tropper af Insurgenthæren skulde
gaae i Cantonnement S. for Ejder-Kanalen, medens samt
lige Fricorpser under Commando af den ovenfor omtalte
Lieutenant Gersdorff skulde forblive i Cantonnement N.
derfor i Hätten Herred og Dänischwohld og indtage
en Forpoststilling mellem Witten-See og Ekernforde-
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Fjord. Mod Vest blev der tilvejebragt Forbindelse med
Preussernes Forpostlinie, som Oberst Bonin paa Grand
af de stedfundne Begivenheder havde fundet sig foran
lediget til at skyde frem til Sorgfloden. Det til Kappel
d. 9de afinarcherede Wasmer’ske Fricorps sluttede sig
over Ekernførde, som det passerede om Eftermiddagen
d. Ilte, til de øvrige Insurgenttropper.
Efter Aftalen sendte Oberst Bonin de lovede Offi
cerer, ialt 9, til Mysunde. Paa Vejen derhen mødte
de imidlertid den retirerende Insurgenthær, underrettedes
om den forandrede Beslutning med Hensyn til Retraiten
og vendte samme Dag tilbage til Bendsborg.
Efter Indrykningen i Flensborg, som vore Tropper De
fandt smykket med Dannebrogsflag, og hvor en hjertelig
Modtagelse ventede dem hos det langt overvejende
Flertal af Befolkningen, befalede General Hedemann,
næstefter at udtale sin Tak til Tropperne for deres under
Kampen udviste Forhold, at hele Armeecorpset den
følgende Dags Formiddag Kl. 9 skulde staae færdigt
til Afmarche mod Syd i Flensborgs Hovedgade i følgende
Orden: Cavaleriet, Avantgarden, 1ste Infanteri-Brigade,
2den Infanteri-Brigade, Flankecorpset og endelig det
nørrejydske Corps's samlede Artilleri, med hvilket en
Omfordeling var paatænkt.
Ifølge de Dispositioner og Ordrer, som her udgaves Haren Fremstørstedels mundligt, skete Hærens Fremmarche paa
a- im»
følgende Maade. Cavaleri-Brigaden, der erholdt Ordre
til, ledsaget af 6te Batteri (Fuhrmann), at rykke frem
over Barderup og Tamp mod Langsted og Eggebæk for
derfra den følgende Dag at fortsætte Fremrykningen
V. om Slesvig og forbi denne By, lod 6te Dragon-Regi
ment med 4 Kanoner marchere ad Chausseen til Tarap,
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Sønder Smedeby og Kjeldbæk, medens 3die DragonRegiment med de 4 andre Kanoner tog Vejen over
Vanderup til Store- og Lille -Jorl samt Eggebæk.
Brigadens Stabsqvarteer var den 10de om Aftenen i
Langsted.
Avantgarden rykkede frem ad Chausseen mod
Slesvig og indtog om Eftermiddagen en Forpoststilling
ved Overso med Husar-Escadronen i Frørup og InfanteriForpostlinien Syd om Frørup ogAagaard. Hvad der af
Avantgardens Infanteri ikke var umiddelbart paa For
post, cantonnerede i Oversø, hvorhen ogsaa dens Artilleri
(4 Kanoner af 3die Batteri (Jessen)) blev forlagt, og i
Julskov.
1ste Infanteri-Brigade marcherede tilligemed 1 Esca
dron af 5te Dragon-Regiment og 2 Kanoner af 3die
Batteri (Jessen) til et Cantonnement i Store Solt og om
liggende Byer.
Flankecorpset tog Vejen over Husby til Oxager
og omliggende Byer og havde Ordre til at besætte
Oxager Bro stærkt. Det udstillede sine Forposter langs
den nordre Bred af Bonde-Aacn. 1ste Jægercorps, hvem
Forposttjenesten den Dag paahvilede, var til den Ende
beordret til at gaae i Cantonnement i Gammelby,
Oxagerbro og Kollerup. Sidstnævnte By, hvor 2 Com
pagnier af Corpset skulde cantonnere, fandtes imidlertid
ved disses Ankomst dertil belagte af 1ste Linie-Ba
taillon, hvorfor Compagnierne med General Hedemanns
Samtykke marcherede til Bistoft og udstillede derfra
Forposter, saa at Forpostlinien altsaa paa dette Sted
kom til at gaae S. for Bonde-Aaen. Detachementet
af 4de Dragon-Regiments 4de Escadron deltog i For
posttjenesten; 2 Kanoner placeredes ved Oxagerbro. Som
Soutien for Forposterne cantonnerede 10de Linie-Bataillon
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i Estrup og Fladsbyskov. Resten af Flankecorpset var
forlagt til Hyrup, Kilsgaarde, Markerup, Oxager, Oxagerskov, Fladsby og Venerød, tål hvilken sidste By Major
Thestrups tidligere til Holdnæs detacherede Commando
samme Dag indtraf fra Lyksborg.
Af 2den Infanteri-Brigade fulgte den 4de LinieBataillon Flankecorpsets Bevægelse til Husby, hvornæst
den fik anvist Cantonnement i Grimmerup. Brigadecommandeuren marcherede med 7de Linie-Bataillon
og 2 Kanoner af 3die Batteri (Jessen) ad Vejen til
Lyksborg, hvor 9de Linie-Bataillon havde overnattet,
og hvorfra denne Bataillon havde erholdt Ordre til at
afmarchere ad Vejen mod Flensborg. De 2 Commandoer mødtes ved Kavslund, hvorfra de efter Overcommandoens Bestemmelse samlede marcherede til Husby.
7de Linie-Bataillon forblev her med de 2 Kanoner, me
dens Major Thestrups Commando, som alt berørt, afgik
til Venerød.
2det Batteri (Bruhn) marcherede til Lille Solt,
13de Linie-Bataillon og Ingenieurdetachementet til
Store Solt, hvor Hovedqvarteret tillige cantonnerede.
I Flensborg efterlodes 1 Compagni af Ilte Linie-Ba
taillon, 1 Escadron af 4de og 3 Escadroner af 5te
Dragon-Regiment.
Det vil af det Anførte sees, at Overcommandoen
ansaa det for særdeles magtpaaliggende at sikkre sig
mod Angel; navnlig tyder den Omstændighed hen herpaa, at man ikke troede at kunne lade Major Thestrups
Commando tage den korteste Vej fra Lyksborg til Vene
rød, men lod det gjøre en Omvej. Fremdeles fi-emgaaer Efterretningsvæsenets mangelfulde Tiltand tyde
ligt af den Omstændighed, at Overcommandoen i
Løbet af hele Dagen d. 10de slet ikke var bekjendt
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med Insurgenthærens Tilstand og Bevægelser. Endnu
Dævn^e W Aften Kl. 8"«, da Insurgenthæren
alt befandt sig i Omegnen af Sehested, var man i det
danske Hovedqvarter saa blottet for Efterretninger, at
der blev givet Ordre til den følgende Dag at foretage
en Recognoscering af Passet ved Vedelspang og af
Egnen mellem Lang-S« og Ambolt-So. Til Dækning
af Recognosceringcn, der skulde udfores af Capitain
Faaborg og Lieutenant Bülow, beordredes Flanke
corpset at lade 1 Bataillon afgaae over Esmark og
Olshy til Farensted, hcnimod hvilket Punkt den 1ste
Infanteri-Brigade skulde sende 1 Bataillon over Have
tofte. Saafremt man ikke forefandt noget Fjendligt,
skulde begge Bataillonerne forblive ved Farensted, i mod
sat Fald trækkes tilbage til Havetofte. Denne Befaling
kom imidlertid ikke til Udførelse, idet der blev bodet
paa Manglen af Efterretninger ved en dristig Recog
noscering, som Chefen for den i Frorup cantonnerende
llitincsler Mnr- Husar-Escadron, Ritmester- Marcher, om Eftermiddagen
uoK*rtuT d* 10de foretog imod Slesvig. Da Ritmesteren, ledsaget
indo ai»ii. af Lieutenant Kjær af samme Escadron og 1 Husar,
paa en Recognoscering i sydlig Retning aldeles ikke
opdagede Spor af noget Fjendligt, fortsatte han Ridtet
bestandigt mere og mere mod Syd, indtil han naaede
Slesvig By. Da de 2 nævnte Officerer ved den nordre
Indgang til Byen forefandt et tildels bortryddet Forhug,
lod denne Omstændighed dem formode, at Fjenden havde
forladt Byen. De begave sig derfor ind i Byen og er
holdt af Borgermesteren dersteds en skriftlig Erklæring
om, at der i Byen ikke fandtes andre fjendlige Tropper
end de Saarede, hvoraf Lazarethet var opfyldt. Rit
mester Marchers Melding om Resultatet af hans Re
cognoscering naaede Hovedkvarteret Natten mellem d.

l'rojoctcfct Ko-
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10de og Ilte. Selvfølgelig contramanderedes den Af
tenen forud beordrede Recognoscering, og der befaledesh■rens Frem,
«n almindelig Fremrykning af Hæren til Egnen ve^7ifd°HteAprti
Slesvig, idet Flankecorpset dog erholdt Ordre til fra sit
nuhavende Cantonnement at detachere 1 Jægercorps til
Kappel og senere under sin Fremrykning fra Vedelspang
at sende 1 Bataillon og 2 Kanoner til Mysunde. Avant
garden, 1ste Infanteri-Brigade, 13de Linie-Bataillon, 5te
Dragon-Begiment og 2det Batteri (Bruhn) søgte, forsaavidt deres Cantonnements ikke laa ved Chausseen, ad
forskjellige dem anviste Veje ud paa denne og marche
rede til Slesvig, hvor de indtoge Cantonnement, dog
med Undtagelse af 5te Dragon-Regiment, der blev for
lagt til Skovby. Hovedqvarteret forlagdes ligeledes til
Slesvig. Den 2den Infanteri-Brigade marcherede over
•Ølsby til et Cantonnement mellem Nørre Farensted og
Vedelspang. Cavaleri-Brigaden indtog efter at have
gjennemstrejfet Terrainet V. for Chausseen et Can
tonnement i Byerne V. for Slesvig; det 3die DragonRegiments 2 Escadroner med i Kanoner belagde Ellingsted, de 2 andre Escadroner af samme Regiment Sylve8ted; 6te Dragon-Regiment med de 4 andre Brigaden
tildelte Kanoner blev forlagt til Store og Lille Danne
virke.
Den 12te April blev 2den Infanteri-Brigade trukken
S. for Vedelspang-Passet i et Cantonnement mellem
Slesvig, Langsø og Arnholtsø, 5te Dragon-Regiment
forlagdes samme Dag til Altstadt i Slesvig for at give
Plads for 3die Dragon-Regiment. —
Flankecorpset detacherede ifølge den af Overcom- FiaokKorpnu
mandoen givne
Ordre 2det Jægercorps,
som erholdt til- m0(
Detj*Kcher
">*‘r
D
oli
appCi oj
delt et mindre Dragon-Detachement, til Expeditionen imod Mysuode
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Kappel og senere ved Vedelspang 5te Linie-Bataillonr
ligeledes med et Dragon-Detachement, og 2 Kanoner til
Mysunde. Resten af Corpset indtog Cantonnement i
Set. Jürgen ved Slesvig.
Ordren til 2det Jægercorps lod paa at marchere
til Kappel den Ilte, passere Slien dersteds den 12te og
derpaa samme Dag gjennem Svansen at marchere til
Ekernførde. Der gaves imidlertid Commandenren for
Corpset meget frie Hænder med Hensyn til hans Be
vægelser, som han ganske kunde lempe efter Omstændig
hederne. Han skulde udforske Stemningen i Egnen og
fornemmelig i Kappel, hvor muligt forefundne Vaaben
skulde borttages. Jægercorpset naaede imidlertid den
lito ikke længere end til Grønholt, hvor det var nød
vendigt at lade Mandskabet hvile noget og forfriske sig.
Den 12te om Morgenen Kl. 2 fortsattes Marchen til
Kuppel, hvor de 2 Compagnier indtraf Kl. 7, medens
de andre 2 Compagnier detacheredes til Arnæs, Fovløk
og Ravnkjær. Capitain Neergaard, der var attacheret
Oberstlieutenant Styrup paa denne Expedition, troede
dels paa Grund af Mandskabets store Udmattelse, dels
af Hensyn til de i Egnen almindeligt circulerende
Rygter om Preussernes Fremmarche mod vor Position
ved Slesvig, under hvilken Eventualitet Corpsets Frem
rykning i Svansen vilde være meget vovelig, ikke at
biu'de tflraade at passere Slien, forinden man havde
erholdt Efterretninger fra Hovedcorpset ved Slesvig.
Imidlertid modtog Corpscommandeuren længere hen paa
Dagen gjennem Oberstlieutenant Haxthausen Ordre fra
Hovedqvarteret til at opgive Expeditionen til Ekernførde
og trække sig nærmere til Mysunde. Corpset indtraf
som en Følge heraf den 12te om Aftenen i et Can-
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tonnement i Skolderup, Thorsted, Hestoft og Goltoft
med Cavaleri-Detachementet i Geel og underlagdes
Oberstlieutenant Haxthausens Commando.
Ved Vedelspang afgik, som ovenfor alt bemærket,
Oberstlieutenant Haxthausen med 5te Linie-Bataillon,
et Dragon - Detachement og 2 Kanoner mod Mysunde.
Færgen her fandtes liggende paa den sondre Bred af
Slien, tildels ødelagt og halvt optrukken paa Land;
Færgetouget var ligeledes ødelagt. Færgehuset paa
den nordre Bred fandtes tomt, og alle Tilraab til den
anden Bred bleve uden Resultat, selv efterat man for
at vække Frygt havde affyret et Kanonskud. Man
dannede nu en Flaade, hvorpaa 6 Mand overførtes til
den søndre Bred, og den 12te lykkedes det at faae
Færgen istand og flot, saaledes at den kunde lægges
over paa den nordlige Bred. Compagniet Wørishøffer
blev nu overført for at foretage en Recognoscering mod
Ekernførde, hvorfra Compagniet samme Dag vendte til
bage, medbringende Efterretning om, at Byen var besat
fra Flotillen, der havde landsat et Detachement af dens
Soldatesque, som imidlertid ønskedes afløst afen større
Styrke, da man ventede Angreb Syd fra. Soldatesquen
var af Capitain Dirckinck-Hohnfeld placeret paa den
smalle Landtange mellem Ekernførde-Fjord og Vin
deby-Nor tæt ved Christians Plejehus og ved Sam
menstødet af Vejene fra Kiel og Rendsborg. Kanonbaadene vare placerede saaledes, at de kunde be
stryge Tangen. Byen var funden forladt af dens fleste
Embedsmænd.
Under Ilte April blev Flankecorpsets Stilling som Fi>nkecon»«t>
selvstændigt Corps ophævet, og hele den danske Hær,
kun dannende eet Armeecorps, underlagt General Hede- con» ophev«.
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manns Commando. Oberst Schleppegreils Commando
beholdt imidlertid sin hidtil havte Benævnelse. Artilleriet
samledes i Cantonnement i Slesvig med Undtagelse af
de 2 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen), der vare afgivne
til Mysunde, og 4 Kanoner af 6te Batteri (Fuhrmann),
der forbleve ved Cavaleriet i Store Dannevirke.
uaroo* dmoc*.
Hæren var den 12te April om Aftenen fordelt som
tloo den l'Jte
følger
:
April Aften.
Gottorp,
Overcommandoen
Avantgarden ............................................. Friederichsberg,
lste Infanteri-Brigade........ Lollfus og tildels Altstadt,
’ Stabsqvarter, Altstadt,
5te Linie-Bataillon,
2det Jægercorps,
Brodersby
Et Detachement af
og Byerne
4de Dragon-Regi
Flankecorpset: <
’ N. og V.
ment,
derfor.
2 Kanoner af 5te
Batteri (Dinesen),
Resten af Flankecorpset, Altstadt.
’ Stabsqvarter, Skovby,
3die Dragon-Regiment, Friederichs
berg og Bustrup,
Cavaleri-Brigaden: ■ 6te Dragon-Regiment med 4 Kano
ner af 6te Batteri (Fuhrmann),
Store og Lille Dannevirke,
Hysby og Skovby.
13de Linie-Bataillon, Gottorp,
5te Dragon-Regiment, Altstadt og
Set. Jürgen.

1

Ingenieurafdelingen, Friederichs
berg.
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Artilleriet:

2den InfanteriBrigade:

Ambulancerne:

Artillericommandoen, Gottorp,
2det Batteri (Bruhn), Gottorp,
3die —
(Jessen), Lollfus,
5te — (Dinesen), Altstadt
(2 Kanoner ved Mysunde
Færge),
6te Batteri (Fuhrmann), Friederichsberg (4 Kanoner ved St.
.
Dannevirke).

If Stabsqvarter, Nybøl,
4de Linie-Bataillon, Bjerent, Lyrskov og Arnholt,
7de Linie-Bataillon, Nybøl og
(
Brekling.

Slesvig.

Som Besætning i Flensborg var efterladt 1 Com
pagni af Ilte Linie-Bataillon og 1ste Escadron af 4de
Dragon-Regiment

Hærens Forposter stode fra Hadeby over Vedelspang
til Sonden om Lille Dannevirke. —
Fægtningen ved Bov, af hvis Gang, Udfald og ovenigt over
nærmeste Følger vi ovenfor have søgt at give en de- F"^"gog*n
tailleret Fremstilling, hører utvivlsomt som Fægtning
betragtet til de mindre betydelige. At besætte og for
søge at holde en Stilling som den ved Bov med den
Styrke, General Krohn disponerede over, var i og for
sig en Urimelighed. Urimeligheden voxede ved Util
strækkeligheden af den Dækning i venstre Flanke, som
hans svage Cavaleristyrke kunde forventes at ville yde
og med de Detacheringer, som den 7de og 8de fore
toges til Lyksborg. At General Krohn ogsaa har ind-
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seet det Farlige og Uholdbare i sin Stilling, derom
foreligger der tilstrækkelige Vidnesbyrd; og det Tids
punkt, da Angrebet paa Stillingen skete, var derfor
saagodtsom sammenfaldende med det øjeblik, da
Generalen mente at burde trække sig tilbage til
Positionen ved Isted. Imidlertid vare ingen Ordrer til
Retraite udgivne, og Instructionerne til Commandeurerne
for de forskjellige Poster i Bovstillingen lode paa, at
disse skulde holde sig der saalænge som muligt. Medens
altsaa do N. for Flensborg staaende Afdelinger af
Insurgenthæren forberedede sig paa og tildels udforte
et paa sine Steder endog haardnakket Forsvar, sees
Overcommandoen, der, som alt berørt, fra om Mid
dagen overtoges af den nysankomne Prinds af Noer,
kun at berede sig paa Retraite, uden at der betime
ligt gives de nødvendige Ordrer desangaaende til
de førstnævnte Afdelinger.
Af nogen Overledelse i
Fægtningen findes der paa Insurgenthærens Side intet
Spor. Hver af de i Bovstillingen fordelte Afdelingers
Commandeurer handle paa egen Haand og ere uden
anden end ganske tilfældig Efterretning om, hvad der
foregaaer udenfor deres Synskreds. Det turde endog
betvivles, at General Krohn overhovedet personligt har
overbevist sig om Sagernes Stilling N. for Byen; hvis
de iovrigt sparsomme Kilder, der for dette Punkts Ved
kommende staa til Raadighed, ere paalidelige, fandt
Prindsen af Noer ved sin Ankomst til Flensborg, altsaa
netop da den vigtigste Kamp fortes, Generalen endnu
i sit Qvarter, hvorfra han tilligemed de i Flensborg
værende Tropper kort efter begav sig ud til Højderne
S. for Byen. Om nogen Understøttelse af de kjæmpende
Insurgentafdelinger paa de Punkter, hvor et Ophold af
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den angribende Fjende maatte være yderst magtpaaliggende for at sikkre Retraiten for de øvrige, var der
saaledes ingen Tale. Hvor de regulaire Insurgenttropper
bleve kraftigt førte, kjæmpede de upaaklageUgt — det
var jo ogsaa desværre Soldater, vi selv havde søgt at
give en omhyggelig Uddannelse — og der maa her
ved tillige tages Hensyn til den overlegne Styrke,
hvormed de paa disse Punkter bleve angrebne. Ikkun
i Begyndelsen af Kampen ved Flensborgs Forstad var
Partiet, naar alle Omstændigheder tages i Betragtning,
nogenlunde lige, og Kampen paa dette Sted danner
derfor ogsaa saavel ved sine Følger som særligt ved
Ritmester Sauerbreys dristige Choc et af Fægtningens
interessanteste Momenter.
Seer man hen til Resultaterne, da maa disse i Rcflultitorno
Forhold til Fægtningens Betydning som Kamp betragtet
anerkjendes for at være meget store. Insurgenthæren
var sprængt, demoraliseret og derved gjort uanvendelig,
indtil dens Organisation var bleven betydeligt styrket.
Ved Tilfangetagelsen af det Michelsen’ske Corps var den
berøvet nogle af sine bedste Tropper, og i Michelsen og
Schmidt havde den tabt 2 af sine dygtigste Officerer.
Samtidigt havde vor egen unge, ukrigsvante Hær bestaaet sin første Prøve paa en opmuntrende og værdig
Maade og havde, hvad der ved enhver ung Hær er af
største Vigtighed, begyndt Felttoget med en Sejer.
Førere og Undergivne havde vundet forøget Tillid
til hverandre og tål Overcommandoens Skjønsomhed
med Hensyn til ledelsen af Operationerne. Hertug
dømmet Slesvig var paa en ringe Del nær unddraget
Insurrectåonen, og Kongens Myndighed der gjenoprettet. —

af
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Tab« PM
Kampen havde kostet Insurgenterne:
'naiirgeniernta
paj^ne : 30 Underofficerer og Menige.
°
Af Saarede: 7 Officerer, 1 Læge og 135 Underofficerer
og Menige.
Af Fanger faldt 11 Officerer, 2 Læger og 910
Underofficerer og Menige i vore Hænder; i dette Tal
er medregnet de ovenfor anførte Saarede, der dels bleve
optagne foran og i Flensborg, dels senere ved Indryk
ningen i Slesvig forefandtes paa Lazarethet dersteds.
De fangne Officerer og Læger vare: Major Michelsen;
Capitainerne Knobbe, Schmidt, Hedemann og Wasmer;
Lieutenanterne Lntzow, v. Aller, Sachau, Gönner,
Hennings og Binzer; Lægerne Weiss og Henck. Af
disse dede kort efter paa vore Lazarether: Michelsen,
Schmidt, Wasmer, Lützow og Weiss. Fangerne indskibedes paa Flotillens Dampskibe og fortes over Sønder
borg til Kjøbenhavn, hvor de indlagdes dels i Citadellet
Frederikshavn, dels paa 2 dertil indrettede Linieskibe
(„Valdemar“ og „Dronning Marie“). De henhørte hoved
sagelig til 2det (5te) Insurgent-Jægercorps og de dertil
attacherede Fricorpser, desuden fandtes der endel af
4de (17de) og et mindre Antal af 2don (15de) og 3die
(16de) Insurgent-Bataillon.
■robot poo <icn
Tabet paa vor Side var :
iiomko Hun ^.f Faldne: „ Officerer, ., Underofficerer og 13 Menige.
SW<>‘
- Saarede: 8
—
12
—
- 61
—
2den Escadron af 4de Dragon-Begiment mistede
ved Indhugget i Forstaden 13 Heste; ved 5te Batteri
(Dinesen) blev Batterichefens Hest skudt under Kampen
ved Bov.
Ifølge Kampens Gang var det hovedsagelig 3die
Jægercorps, 1ste, 2den og Ilte Liuie-Bataillon samt
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2den Escadron af 4de Dragon-Regiment, paa hvilke
det ovenstaaende Tab var fordelt. Af de 8 saarede
Officerer fandt 3 Heltedåden nemlig: Capitain Hegermann - Lindencrone af 3die Jægercorps, Lieutenant
Wedege af Ilte Linie - Bataillon og Lieutenant Regen
burg af 4de Dragon-Regiment. De andre 5 saarede
Officerer vare Capitain Hveberg, Lieutenanterne Prunst,
Heckscher og Fogh, alle af 2den Linie-Bataillon samt
Lieutenant Meyer af 1ste Linie-Bataillon. En detailleret
Tabsliste meddeles ievrigt i Bilag 15.

Johan Frederik Hegermann-Lindencrone,
Sen af Generallientonant Hcgermann-Lindencrone, fødtes i
Kjøbenhavn den 5te Juni 1802.

Efter i sit Fædrenehjem

at have modtaget en omhyggelig Undervisning blev han
i

1813 sendt til det Kgl. Landcadetacademi,

hvor han

forblev til 1817, da han den 20de Januar udnævntes til
Secondlieutenant og blev ansat i det dengang af Faderen

commanderede

jydske

Jægercorps,

som

blandt

Hærens

Afdelinger var bekjendt for den militaire og kammeratlige

Aand, der herskede deri.

Her udvikledes hans medfødte

Evner for det Kald, hvortil han havde viet sig, og hans

utrættelige Iver for Tjenesten i Forening med hans ædle
og ridderlige Charakter fremkaldte saavel almindelig Anerkjendelse af hans Dygtighed som Officer som ogsaa et

Tillids- og Venskabsforhold mellem ham og hans Kamme
rater og Undergivne.

I 1828 forfremmedes han til Premier15
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lientenant og blev kort öfter ansat som Corpsadjudant; i

1838

forfremmedos han til

corpsets 3die Compagni,

Capitain

og overtog Jæger-

Ved Omorganisationen af Hæren

i 1842 forlagdes Jægercorpsct under Navn af 3die Jæger
corps til Nyborg.

I Spidson for dette Corps’s ovennævnte

3die Compagni blev Hegermann-Lindencrono under Angrebet
paa Bov dodoligt truffen af en Kuglo i Underlivet.

Han

var den forsto Officer, der i denno Kamp faldt for Fædre
landet.

„Jog har faaet Forfald*1 sagde han til on

Kammerat, der deltagende henvendte sig til ham paa Val
pladsen.

blov bragt til Aabenraa,

Han

hvor han ud-

aandede den paafolgende Dags Middag.

Hs. Majestæt Kongen

hædrede ham i Dodon ved i

Aabenraa selv at læggo Dannebrogsordenens Ridderkors

paa hans Kiste.

i
Ulrich Christian Wcdcge,
Son af Cancelliraad Wcdego fodtes den

17do September

1816 paa Frederiksberg.

Han var fra Barndommen af

til Studeringer,

hvortil han ved sin Begavelse

bestemt

folte et naturligt Kald, absolverede i 1836, sammo Aar
som hans Fader dode, Examon artium og Aaret efter andon
Examon.

Moderens Uformuenhed bragte ham imidlertid

til at opgive Studeringerne for hurtigere at skabe sig en

selvstændig Stilling.

Han sogto derfor og erholdt An

sættelse som Underofficer ved daværende Prinds Christians

Regiment, hvor han forfremmedes til Sergeant.
Oktober

1839 indtraadto

han

Den Iste

efter bestaaet Adgangs-
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examen i det Kgl. Landcadetacademis Afgangsklasse, blev

Aaret efter udnævnt til Secondlieutenant og ansat ved det

3die jydske Infanteri-Regiment.
1842

overgik Wedege til don

Ved Omorganisationen
Ilte Linie-Bataillon,

hvilken han var ansat i 1848 ved Krigens Udbrud.

Bataillonen

deltog

han under Affairen vod Bov i

ved

Med

den

hæderlige Kamp ved Harreslev og blov ved Fremrykningen

mod Teglværkerne mellem denne By og Flensborg dødeligt

saaret i Underlivet.

Han bragtes til Lazarethet i Flens

borg, hvor han udaandede den 12to April.

Hæren tabte

i ham en begavet og af varm Fædrelandskærlighed be

sjælet Officer.

i
Frederik Carl Jacob Regenburg
fødtes den 6te Oktober 1820 i Aabenraa, hvor hans Fader

var Præst, og hvor hans Forfædre, der næsten udelukkende

havdo helliget Sømandsstanden deres Kræfter, ligeledes i
en lang Aarrække havde havt Bopæl, og Alle havde været

knyttede til
stærke Baand.

Danmark ved Hengivenhedens og Sprogets

Regenburgs Moder,

dansktalende ligesom

Faderen og Slesvigerinde, blev Enke faa Maaneder efter hans
Fødsel og modtog, da han var 8 Aar gammel, en hende

af Dronning Marie tilbudt Plads som Kammerfrue hos

Prindsesse Vilhelmine ved dennes første Formæling.

Hun

maatte som en Følgo heraf overlade sine Borns Opdragelso,
som

hun med stor Villiekraft og Omhyggelighed havdo

ledet, til Slægtninge.

Frederik Regenburg blev saaledes

i Bit 8de Aar anbetroet til hendes Brodors Hustru i Haders

is1
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lev, hvor han, skjondt han lovede i en dansktalende Familie,
efter de daværende, slesvigske Forhold

tydsk Undervisning.

kun

kunde nyde

Livet i en Garnisonsby fremkaldte

hos Drengen en levende Lyst til Militairstauden, hvorfor

Moderen i hans 11 te Aar lod ham komme til Kjobenbavn
og satto ham i Huset hos daværende Capitain Falbo af
Artilleriet, hos livom han blev forberedt til Landcadetacadomiot, saaledes at han i en Alder af 12 Aar opnaaede
at blivo optagen sammesteds som Cadet.

Aar 1841 ud

nævntes han til Secondlieutenant og ansattos efter eget Onske
ved Cavaleriot, gjorde forst i kort Tid Tjenosto ved Dragon
regimentet i Itzolioe og senore ved 4de Dragon-Begiment.

Fra Vordingborg, hvor 4de Dragon-Regiments 2den Escadron
havde Garnison, fulgto han med Escadronen til Slesvig.

Med en kraftig Skikkelse, et beskedent Væsen og et livs
glad Sind forenedo Regcnburg en dyb og fyldig Opfattelse
af sit Kald og sit Hverv som Soldat og som Forsvarer af

sit Fædrelands Ret.

Vod Escadronens Indhug paa Chaus

seen i Flensborgs Forstad blov Regenburg saavel som hans

Hest saarede. Hesten styrtede, dens Rytter bragtes kort efter

ind i

dot nærmesto Hus og senere til Lazarethet, hvor

hans haablose Tilstand snart erkjendtes, og hvor han ud-

aandede den 12te April om Eftermiddagen,

et Øjeblik for

Hs. Majestæt, Kong Frederik 1 VII, der var ankommen

til Flensborg og besøgte do Saarede, traadte ind ad Doren.

Kongens deltagende Ord

og haus Beklagelse over hans

tidlige Ded fandt rig Gjenklang i
navnlig i dot nordlige Slesvig,
knyttede den Bortgangne.

en

større Kreds og

hvortil saamange Baand

Bilag.

Bilag 1.

Hemmelig Instrnx i Henhold til Vort Rescript til
Generalcommandoen af 2den dennes.
1.

I Tilfælde at Generalcommandoen i Nørrejylland

og Fyen under de i ovennævnte Allerhøjeste Rescript frem

satte Forudsætninger ifølge en Avis fra Generalcommandoen

i Hertugdømmerne indkalder Frifolk og Nationalheste, uden
at Vore Befalinger kunne oppebies eller indhentes, indkalder:
Infanteriet: Liniens 2, 3 og 4-aarige Mandskab samt

Krigsreservens 1ste Aars Mandskab og
Cavaleriet: det 2, 3 og 4-aarige Mandskab saavelsom

dets Nationalheste.
Hvad Artilleriet angaaer, da indkaldes til Fredericia
fra de nærmest liggende Districter det Antal Constabler
og Trainconstabler saavelsom

Nationalheste (horende til

2det Artilleri-Regiment), der behøves for at gjore det i

Fredericia staaende, nye 6-pundige kjørende Batteri marchefserdigt.
De i Generalcommandoens Garnisoner befindlige
Artilleri-Detachementer tages herved, saavidt gjorligt er,
til Hjælp, navnlig Underofficerer og Overconstabler.

Offi

cerer saavelsom de manglende Underofficerer ville, hvis de
ej betids nok kunne sendes fra Kjøbenhavn, beordres fra
Rendsborg til Fredericia.

a1

4
Munderingsstykker,

Armatur,

Hesteeqvipage m. v-

haves ved hver Troppeafdeling, for Cavaleriet til 4, for

Manglen paa Feltkapper
for Infanteriet kan ej ojeblikkoligon afhjælpes.
Munderingsstykker og Armatur for Betjeningsmand'
Infanteriet til 5 Aars Mandskab.

skabet til det 6-pundige Batteri i Fredericia vil blive
oversendt ved forste passende Lejlighed.

Do ikkun ringe Behold af Ammunition, som vil be

findes ved solve Troppeafdelingeme, suppleres selvfolgeligen
nf do Bcholdningor, som i Nyborgs, Fredericias og Randers
Arsenaler havos dels af færdig Ammunition, dels af Krudt,

Bly m. v.
Patronvoiturorne for Cavaleriet og Infanteriot haves i
ovennævnte 8 Arsenaler ; ligeledes Brodvogne o. s. v., hvilke
ievrigt, forsaavidt behoves, suppleres ved Vogne af Landet.
For det nye 6-pundige Batteri haves i Fredericia
Arsenal den fomodne Ammunition til dets forste Udrust

ning; do manglende Trainvoiturer af ny Construction maa
suppleres vod de derværende af ældre Construction.
2. I Tilfælde af en Concentrering af Genoralcom-

mandoens Tropper, da skal denno skee i Omegnen af Kolding.
Reqvireres enkelte Troppeafdolingor af Gonoralcommandoen i Hertugdom memo, saa vil donne nærmero have

at opgive deres Sammensætning og Styrko og tillige gjere

opmærksom paa de Hensyn, der efter Omstændighederne
maatte tages til de Nationalitetsforhold, som finde Sted
ved de Generalcommandoen i Nørrejylland underlagte
Troppeafdelinger.
For saavidt disse Forhold ikke komme

i Betragtning, afsendes selvfølgelig de Troppeafdelinger,
hvilke i kortest Tid kunne indtræffe paa Bestemmelsesstedet.
Naar Tiden tillader det, vil det stedse være rigtigst

at indkalde Frifolkene til de respective Standqvarterer, for

der at udrustes, indrangeres o. s. v. Skulde imidlertid en
hurtigst mulig Concentrering eller Fremrykning blive af
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Vigtighed, saa bor — forsaavidt derved virkelig kan vin
des i Tid, uden at man staaer Fare for,

at der opstaaer

Uorden og andre betydelige Ulemper — Frifolkene tildels
beordres at mode ved Concentreringsstedet eller paa et
passende Sted paa den Vej, ad hvilken der rykkes frem,
hvorhen da MunderingSBtykker, Armatur o. s. v. trans

porteres. — Hermed sigtes navnlig til det 3die DragonRegiment, ligesom til den 12te og 13de Bataillon.

Et andet Middel, som under paatrængende Omstæn

digheder maa benyttes for at paaskynde Concentrering eller
Fremrykning, er at lade Infanteriet transportere paa Vogne,
Teqvirerede af Landet.
Da en Concentrering af Generalcommandoens Tropper

»vil gaae forud for en Fremrykning over Grændsen med
dens hele Styrke — saa ville Vore Befalinger for en
saadan Frommarche stedse kunne indtræffe betids nok, saa
ledes at der for dette Tilfælde ikke iforvejen udfordres en
uf flere Eventualiteter afhængig Instruction.

3.

Naar

Frifolkene

indkaldes

til

Garnisonerne,

gjælder selvfølgelig ogsaa for dem Vor Parolbefaling af

14de December f. A. og det ved General-Commissariats-

Collegiet bekjendtgjorte Allerhøjeste Rescript af samme
Datum, Bespisningen angaaende, og maa da i hver Garni
son strax paa bedst mulige Maade træffes de i saa Hen

seende fornødne Foranstaltninger.
Finder

Concentrering eller Fremrykning

Sted,

vil

Forordningen af 9de Mai 1806 angaaende overordenlige

Troppesamlinger strax træde i Kraft.
I det egenlige Danmark kan det med Føje antages,
at der overalt vil findes den største Beredvillighed til at
^efterkomme de ved hin Forordning autoriserede Reqvisitioner,
selv hvis disse maatte gaae forud for dens Bekjendtgjørelse
dgjennem Cancelliet.

For Hertugdømmernes Vedkommende

<ere de fornødne Foranstaltninger trufne til, at ovennævnte
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Forordning, hvis behoves, sættes i Kraft
slesvig-holstenske Regjering.

gjennem

don

Med Hensyn til de Troppeafdelinger af Generalcom
mandoen, der pludseligen skulde rykke frem over Kolding-

Aa, da skal fra ferst af, og indtil Forholdene anderledes
maatte ordnes, udbetales dobbelt Lonning til Underofficerer
og Mandskab, for selv at betalo deres Bespisning ; og for
saavidt Brod in natura ej kan tilvejebringes, gives dem
endvidere 4*/s Sk. daglig i Brodtillæg.

Naar Troppesamlinger finde Sted indenfor General-

comnmndoons Territorium, erholde Officerer de ved Vor
Rosolution af 9de August 1845 anordnede Marche- og
Cantonuementstillæg. — Vod do Troppcafdelingor, som
eventualiter rykke frem i Hertugdømmerne, udbetales til
Officererne endvidere 3 Maaneders Forskudsgage.
Ihvorvidt at videre Tillæg maatte blive at tilstaae Officororne,

vil nærmere bestemmes efter Omstændighederne.

4. Forsaavidt de extraordinaire, fornodne Penge
midler ikko forolobigt sk uld o kunne bestrides af de militaire

Kasser eller betids nok vilde kunne anvises herfra paa
sædvanlig Maado, bemyndige Vi hervod Hs. Kgl. Hojhed
Kronprindsen til at reqvirore do Summer, som strax be

hoves, af Amtstuerno eller, hvis disso ej oro pr. Kasse,
paa Toldstederne.
Mod Hensyn til lignendo Tilfælde i
Hertugdommerno ere de fornodne Foranstaltninger trufne
til, at Hertugdømmernes Generalcommaudo kan erholde de
fornodne Summer udbetalte af Hovedkassen i Rendsborg.
lovrigt have Vi tillagt Vor Generalqvartennestor Be

faling under Hemmeligholdelse at forsyne Commandcurerne
for Stabenene af Nørrejylland og Fyen saavelsom af Her
tugdommernes Generalcommando med de med Hensyn til

de berørte Eventualiteter fornodne Instructioner og Bemyn
digelser angaaende Dislocering,
samt Befordring m. v.

Forplejning

og Fourage

7
Hvilket

Alt Vi herved Allernaadigst tilkjendegive

Generalcommandoen med Tilføjende, at denne Vor hemme
lige Instruction

under

D.

D.

er

bleven

communiceret

Generalcommandoen i Hertugdømmerne.
Kjøbenhavn, den 16de Januar 1847.

Christian R.
(Saagodtsom ligelydende til General
commandoen i Hertugdømmerne).
Til
Geireralcommandoen i Nørrejylland og Fyen.

Bilag 2.
Erklärung des Kieler Bürgervereins.
In

der gestrigen Versammlung

des

Bürgerveroins

wurde die nachstehende Erklärung angenommen und deren
Veröffentlichung beschlossen:
„Im Angesicht der grossartigen Revolutionen, welche
in einer Reihe Europäischer Staaten die Knechtschaft auf
gehoben haben,

im Angesicht dor gewaltigen Bewegung,

welche die Freiheit in Deutschland zum Siege bringt, fühlen
wir lebendiger als je die ganze Schmach unserer Unfreiheit.
Wir sind fast der einzige Volksstamm Deutschlands,

der die Freiheit nicht errungen hat.

Solche Schande können

wir nicht ertragen.
Auch wir verlangen volle Freiheit, Gewährung aller
unserer gerechten Forderungen!

Ohne Erfüllung derselben

werden wir uns nie zufrieden geben.
Wir fordern eine unsern Herzogtümern gemeinschaft

liche, wahrhaft constitutionelle Verfassung, auf der Grund
lage allgemeinen Wahlrechts und allgemeiner Wählbarkeit,

8
Eintritt Schleswigs in den Deutschen Bund, eine in voller

Wahrheit, nicht bloss zum Schein freie Presse, welche durch
die provisorische Verordnung vom lote März d. J. nicht
erreicht ist, unbeschränktes Recht der Versammlung und
Vereinigung, Schwurgerichte, allgemeine Volksbewaffnung,

namentlich sofortige Errichtung von Bürgergarden, schleu
nige Organisation eines volkstümlichen Deutschen Parla

ments.
Eino Politik, die Deutschland durch Freiheit und
Einheit stark macht, muss von unserem Herzog sofort
oingoschlagon werden. Dio Entlassung dos Staatsministers
Grafen von Moltke und des Regierungspräsidenten Scheel
und die Berufung von Männern, die in unsorom Lande
Achtung und Vertrauen geniessen, sei das erste Zoichon
derselben.
Für unser Deutsches Vaterland sind wir bereit, alle
Opfer zu bringen, aber nicht in einem ungerechten Kampfe
gegon dio Freiheit Frankreichs, nicht in einem verhassten

Bündniss mit den Bussen.

Kein Russe und kein Däne
setze bewaffnet seinen Fuss auf Deutsches Gobiet. Wir
dulden keine Verletzung der Deutschen Gränzen und bieten
unserem Herzog zur Wahrung derselben allo unsere Kräfte,
unsern ganzen begeisterten Willen anH.
Dem Beschlüsse des Borgervereins gemäss veröffent

lichen wir diese Erklärung hiedurch.
Kiel, den löten März 1848.

Der Vorstand des Bürgervereins.

Bilag 3.

Kongens Svar til den holstenske Deputation.
Paa Deres Andragender havo Vi at meddelo Dem:

At det er Vor Agt at tilstaae Vort Hertug
domme Holsten, som en selvstændig tydsk Forbundsstat,
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en paa en udstrakt Valgrets Grundlag bygget, i Sandhed
fri Forfatning, hvori navnligen ogsaa Folkevæbning, Trykke

frihed og Forening8ret ville finde deres Fyldestgjorelse;

at som Folge deraf Vort Hertugdømme Holsten

ved Siden af en egen Regjering og Militair-Forfatning ogsaa
vil erholde særskilte Fiuantser, saasnart den gjensidige
Opgjerelse, ved Siden af de øvrige Betingelser for en
Union med Danmark og Slesvig, er fastsat;
at Vi tillige aabent ville slutte Os til Bestræ

belsen for Oprettelsen af et kraftigt og folkeligt, tydsk
Parlament; —

at Vi hverken have Ret, Magt eller Villie til
at indlemme Vort Hertugdømme Slesvig i det tydske For

bund, hvorimod Vi ville styrke Slesvigs uopløselige For
bindelse med Danmark ved en fælles, fri Forfatning;
men ved Siden deraf kräftigen ville beskjærme

Slesvigs Selvstændighed ved udstrakte, provindsielle Insti
tutioner, navnlig en egen Landdag og særskilt Forvaltning.

Tillige ville Vi betyde Dem:
at det er Vort alvorlige Onske, i oprigtig Sam
virken med Vore kjære og tro Undersaatter at grundlægge

Fred og Frihed i Vore Lande;
at Vi tillige erkjende det som den legitime

Fyrstes helligste Pligt, med al Magt at beskytte Lovens

Herredømme og LandefredonB Opretholdelse.

Givet paa Vort Slot Christiansborg den 24de Marts 1848.

Frederik R.

/' ^ A.W.Moltke,
ConselLapræsldent
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Bilag 4.

Proclamation der provisorischen Regierung.
Mitbürger!
Unser Herzog ist durh eine Volksbewegung in Kopen

hagen gezwungen worden, seine bisherigen Rathgeber zu
entlassen und eine feindliche Stellung gegen die Herzogthfnncr oinzunohmon.
Dor Willo des Landesherrn ist nicht mehr frei, und

das Land ohno Regierung.
Wir worden es nicht dulden wollen, dass deutsches
Land dem Raube der Dänen Preis gegebon werde. Grosse
Gefahren erfordern grosse Entschliessungen; zur Vor-

theidigung der Gränze, zur Aufrechthaltung der Ordnung
bedarf es eiuer leitenden Behörde.
Folgend der dringenden Nothwendigkeit und gestärkt

durch das uns bisher bewiesene Zutrauen haben wir dem
organgenen Rufe folgend vorläufig die Leitung der Regie

rung

übernommen,

welche wir zur Aufrechthaltung

der

Rechte des Landes und der Rechte unserer angestammten
Herzoges in seinem Nameu führen werden.
Wir werden sofort dio vereinigte Ständeversammlung
berufen und die übernommene Gewalt zurückgeben, sobald
der Landesherr

wiederum frei

sein wird, odor von der

Ständeversammlung andere Personen mit der Leitung der

Landesangelogcnheiten beauftragt werdeu.
Wir werden uns mit aller Kraft den Einheits- und
Freiheitsbestrebnngen Deutschlands anschliessen.
Wir fordern allo wohlgesinnten Einwohner des Lan
des auf, sich mit uns zu vereinigen.
Lasst uns durch

Festigkeit und

Orduung

dem

deutschen

Vaterlande

ein

würdiges Zeugniss des patriotischen Geistes geben, der die

Einwohner Schleswig-Holsteins erfüllt.
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Der abwesende Advocat Bremer wird aufgefordert
werden, der provisorischen Regierung beizutreten.

Kiel, den 24sten März 1848.

Die provisorische Regierung

Beseler.

Friederich,
F. Reventlow.

Prinz zu Schleswig-Holstein.

M. T. Schmidt.

Bilag 5.
Liste over Officerer og civil-militaire Embedsmænd,
der ved Oprorets Udbrud forbleve i Hertugdommerne
og som Følge heraf udgik af Listerne over
Hærens Personel.
Generallieutenant Prinds Friederich Emil August til SlesvigHolsten-Sonderborg-Augustenborg, à la suite i Armeen.
Oberst C. L. Späth, à la suite i Armeen,
—

A. F. Krohn, à la suite i Infanteriet,

—

A. W. Lobedanz, Commandeur for 17de Linie-Bataillon,

— G. L. W. H. Seyffarth, —
14de
—
Oberstlieutenant 0. F. M. Grev Baudissin, Commandeur for

—

16de Linie-Bataillon,
Prinds Friederich Christian

August

til

Slesvig - Holsten - Sonderborg - Augusten
—

borg, à la suite i Armeen,
Prinds Friederich Christian Carl August til

Slesvig - Holsten - Sonderborg - Augusten
borg, à la suite i Armeen.
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Major C. À. Baron Brockdorff af lote Dragon-Regimont,
- 5 te Jægercorps,
— H. J. Sachau
- 16de Linie-Bataillon,
— C. L, R. Kindt

—

J. Schroder

- 15de

—

—
—

A. L. Zeska
D. C. J. Bündiger

- 14de

—

- 17de

—

—

C, R. 8. F. du Plat

—

C. C. Schütz

- Generalstaben,
- Artilleri-Brigaden,

— F. Dau
- Ingenieurcorpsot.
Capitain S. J. D. Michelsen - 5tø Jægercorps,
Ritmester Prinds Friederich til Slesvig-Holsten-SenderborgLyksborg
af 2det Dragon-Regiment,

Capitain C. F. Abercron
—
J. F. Hedemann

—
—

F. W. P. du Plat
P. J. A. Schmidt

—

C. F. F. Krabbe

—
—
—

- 16do Linie-Bataillon,
- 5 te Jægercorps,

- Ingenienrcorpsot,

- 16de Linie-Bataillon,

- 14de
—
C. J. D. Knobbe
- 17do
—
J. H. W. Lange
- 4de Jægercorps,
W. C. T. Thalbitzer, à la suite i Infanteriet,

Ritmester F. E. Nissen
Capitain C. F. W. Jess

af 1ste Dragon-Regiment,

- Ingeniourcorpsct,

- 17de Linie-Batailon,
—
F. W. C. Hansen
Ritmester J. N. Fürsen-Bachmann - Isto Dragon-Regiment,
- 15de Linie-Bataillon,
Capitain T. H. E. Jess

—

C. A. L. H. Lesser

- Artilleri-Brigaden,

—

M, H. M. Halle
J. C. F. Krabbe

- 5te Jægercorps,
- 16de Linie-Bataillon,

—

J. C. H. Springhorn

—

J. E. Staffeldt

- 14de
- 14de

—

C. L. Hanson

- 17de

—

A. J. Brackel

- 15de

—

F. A. Coch

—
—

F. C. A. G. Krabbe
F. H. A. L. Lesser

- 16de
—
- Ingenieurcorp8et,
—

—
—
—
—
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Capitain Prinds Nicolaus til Slesvig-Holsten-Senderborg-

Lyksborg, à la suite i Armeen.
Premierlieutenant A.C.F.H. Holstein af Iste Dragon-Regiment,

—

H. C. F. Holstein

- 2det

J. M. W. Lüders

- 16de Linie-Bataillon,

—

L. L. G. M. Lützow, à la suite i Jægerne,
H. B. M. G. E. Holstein af lste DragonRegiment,
E. A. Rathlev af 5 te Jægercorps,

A. E. F. Grev Brockdorff-Schney af 14de
Linie-Bataillon,
E.C. O. H. Matheson af 1 ste Dragon-Regiment,
- 2det
—
- 4de Jægercorps,
- 15de Linie-Bataillon,

A. W. F. Linstow

C. L. Baseøwitz
F. L. Clasen

- 5te Jægercorps,
- 15de Linie-Bataillon,
C. F. C. Wenck
H. E. T. Feldmann - Artilleri-Brigaden,

H. H. van Aller

C. L. T. Baron Brockdorff af lste DragonRegiment,
C. A. H. Zeska

af 4de Jægercorps,

W. G. H. Gönner
F. Jess

- 5te
—
- 15de Linie-Bataillon.

Secondlieutenant F. G. Rumohr
—

af lsteDragon-Regiment,

L.A.F.J.Schreder - lste

—

F. T. A. JenssenN. A. Clausen

- 2det
—
- 16de Linie-Bataillon,

G. Lützow

- 5te Jægercorps,

Tu8Ch

L. D. L. W. J. H. Wa8mer af lste Dragon-

Regiment,
F. Zeska

af 15do Linie-Bataillon,

O. J. Grev Baudissin - 2det Dragon-Regiment,

H. M. Irminger

- lste

—

F. L. A. S. Sachau - 5te Jægercorps,
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SecondlieutenantC. P. H. T. Fricdericlisen
Bataillon,

af 15de Linie-

—
—

F, C. C. Hennings af 5te Jægercorps,
F. C. C. W. Binzer - 5te
—

—

C.W. L. E. Normann - 17de Linie-Bataillon.

Oborstlioutonant à la suito i Armeen uden at henhøre til

sammes Detail A. F. Ernst,
à la suite i Armeen ndon at henhore til

—

sammes Detail C. D. H. Fabricius.
Capitain à la suite i Armeen uden at henhøre til sammes

Detail G. C. Buchwald.

Obor8tlioutonant paa Vartpenge C. F. Hoegh af Infanteriet,
Major paa Var tpenge L. W. Hansen
af Cavaloriet,

—

—

C. M. Friis

—

—

—

—

—

N. do Vicq-Tholon

—

—
Capitain

—
—

F. D. W. Wasmer
P. C. Wiegand

—
—

—

—

F. C. Weyhe

—

—

—

J. Detlefsen

—

—
—
—

—
—
—

H. C. W. Wasmer
H. C. Kauffmann
J. H. F. Brodersen

—
—
—

—

—
—

G. 0. F. Lavætz
W. F. L. Hedemann

—

—

F. Brechwoldt

af Infanteriet,

—
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Capitain H.W. H. Irminger, Hejstcommanderende i Frederiksort,
Major S. Lachmaun, Forstander for Christians Plejehus i

Ekernførde,
Premierlientenant W. C. O. Cold, 2den Officer sammesteds,
Major P. Mackeprang, Inspecteur ved Garnisonshospitalet
i Bendsborg,

Oberst J. A. U. Salckow, Generalkrigscommissair i Hertug

dømmerne,
H. Stieper, Copist ved Generalkrigscommissariatet i
Hertugdømmerne,
Major S. L. Stemann, Land- og Søkrigscommissair i 1ste

nationale District,
Oberstlieutenant M. Willemoes - Suhrn, Land- og Søkrigs
commissair i 2det nationale District,

Oberstlieutenant F. W. Foltmar, Land- og Søkrigscommissair
i 3die nationale District.

Overauditeur H. Boysen, Auditeur og Regnskabsfører ved

2det Dragon-Regiment,
—

W. F. O. Grev Baudissin, Auditeur og Regn

—

0. Güllich, Auditeur og Regnskabsfører ved

—

2det Artilleri-Regiment,
A. Harbou, Auditeur og Regnskabsfører ved

—

5te Jægercorps,
J. J. W. E. Pustau, Auditeur og Regnskabsfører

skabsfører ved 17de Linie-Bataillon,

—

ved Iste Dragon-Regiment.
Brackel, Regnskabsfører ved 14de Linie-Bataillon,

Capitain A. C. E.Friederichsen, —
Overlæge N. Henningsen

—
—

16de

—

ved 1ste Dragon-Regiment,

Krigsraad H. A. Menke J. D. G. Cramer
-

2det
—
14de Linie-Bataillon,

16
ved 15de Linie-Bataillon.

Overlæge J. N. Jürgensen

—
—

H. C. Meyer
- 17de
—
Justitsraad H. O. D. Scheurlen ved 5te Jægercorps,

—

Dr. med. C. Manicus

ved

Christians

Plejehus i

Ekernførde.
Underlæge Lie. med. & chir. H. A,

E. F. de la Motte

ved 2det Artilleri-Regiment,
1 ste Dragon-Regiment,
Iste
—

—
—

C.L.M. Zettler
G. E. Jepsen

—
—

C. L. Brinckmann
F. G. H. Seidenschnur

—

Krigsassessor H. J.
Seidenschnur

—

M. E. F. Mohr

2det
—
14de Linie-Bataillon,

—
—
—

G. J. F, Holtz

15de

—

J. C. Claws

15de

—

Dr. med. & chir. F. E.
Clasen
Dr. med. W. C. Halling

16de

—

—
—
—

H. N. Henck
Dr. med. E. L. Schroder

—

—

—

C. M. Franck

J. L. Weis

2det

—

2det

—

17de

—

17de

—

5te Jægercorps,

5te
5te

—
—

Justitsraad Dr. med. J. C. Beeken, midicinsk Directeur ved
Garnisonshospitalet i Rendsborg.

Regimentsdyrlæge T. Siesenbüttel ved 2det Artilleri-Regiment,

—
—

H. F. Unran
W. Bottera

- Idet Dragon-Regiment,

- 2det

—

17
cbaractRegimentsdyrlæge N. Jacobsen ved 1 ste Dragon-Regimt.

—
—

—
—

J.C.Røttger-2det
C. H. Heuer-2det

—

—

Krigsassessor H. F. C. Krüger, Materialforvalter i Rendsborg,

Krig8raad J. A. Hübbinett, Materialskriver i Frederiksort,
Krigsassessor J. F. J. Jensen, Materialforvalter i Rendsborg,
D. Peters, Tøjhuusskriver i Rendsborg,
Fyrværkerlieutenant J. J. Hagedorn, i
—

C. Frabm, Voldmester i
—
H. v. d. Lieth, Proviantsforvalter ved Christians
Plejehuu8 i Ekernførde.
Manufacturhandler Lanndt, Medlem af den militaire Halle
commission i Rendsborg.

Bilag 6.

Die provisorische Regierung an S. M. den König.
Aller durchlauchtigster König,

Aller

gnädigster Herzog, unser Landesherr!

Die alleruntertbänigst Unterzeichneten haben sich in
ihrem Gewissen gedrungen gefühlt, einen Schritt zu thun,

den vor Ew. Majestät zu rechtfertigen sie für ihre erste
Pflicht erachten.
Sie haben sich in Ew. Majestät Namen
als provisorische Regierung der Herzogthümer Schleswig-

Holstein constituirt.

Ew. Majestät fanden bei Höchstdero

Regierungsantritt die öffentlichen Verhältnisse Ihrer deut
schen Herzogthümer in einer Lage vor, welche, weit ent
fernt deren Rechten, Wünschen und Interessen zu entb
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sprechen, selbst das gegenseitige Vertrauen zwischen Fürst
und Volk tief erschüttert zeigt.

Diejenige Maassregel, welche als Versuch allzeitiger
Versöhnung durch Hochstdoro Vorweser vorbereitet, von
Ew. Majestät in den ersten Tagen Ihrer Regierung procla-

mirt wurde, vermochte bei weitem nicht die Spannungen
zu lösen. welcho die Gemüthor erfüllten; vielmehr fanden

sio in dem Entwurfo einer Gesammtstaatsvcrfassung um
somohr ncuo Nahrung, als man sie geflissentlich in die
schwierige Altornativo, ontweder der Freiheit oder der
Nationalität unverantwortliche Opfer bringen zu müssen,
gostcllt sehen konnte. Ew. Majestät ist es nicht unbekannt
geblieben, mit welchem Ernste, aber auch mit wie tiefem

Bewusstsein der androhenden Gefahren, sich dio Herzogthümer der Wahl erfahrener Männer unterzogen.
Iu der
Natur der Sache lag es, dass man sich bereits mit diesem
Vornehmen gleichsam auf das Aeusserste gestollt sah;
indem sich das Land völlig bewusst war, welchen Schritt
cs als den lotztmöglicheu zu betrachten habe, konnte die

Frago nicht ausbleiben, was dann werden müsso.
Waren schon diese Verhältnisse in hohem Maasse
aufregend, so musste dor ärger als jo goübto Polizcidruck,

dio ärger als jo gehandhabte Censur um so unerträglicher
erscheinen, als dergleichen auf das Entschiedenste mit dem
in Aussicht gestellten constitutionellen Rechte contrastirte.
Das dann erlassene Gesetz wegen Freiheit der Presse ent

sprach so wenig don gerechten Erwartungen des Landes, dass
mit demselben ersichtlich das Belieben der Polizei und
Regierungsgewalt noch ungleich schärferen Zwang anszuüben vermochte, als je zuvor mit der Censur.
Gleich

zeitig wurden Maassregeln getroffen, welche das Recht und
das Gefühl der Schleswig-Holsteiner verletzen mussten.

Es wurde die Hadersiebener gelehrte Schule, die Jahr
hunderte hindurch eine deutsche gewesen, in eine däuische
verwandelt.

Und während

man in

den Herzogtümern
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«inen Mann an der Spitze der Regierung liess, der so wenig

sich als Andere über die in Betreff Seiner obwaltenden

"Stimmung täuschen konnte,

ward in eine der höchsten

Staatsstelleu zu Kopenhagen derjenige Mann berufen, der
den Herzog th ümern seit dem Jahre 1844 durch seinen
Antrag auf eine Gesammtverfassung nur zu bekannt ist.
Zu diesen immer neuen Anreizungen der Missstimmung

und des Misstrauens kam die Kunde von der grossen Um
gestaltung der Verhältnisse Frankreichs, kam in rascher
Folge die

Gebieten,

anschwellende Bewegung in allen deutschen
die schon der Erfüllung nahe Hoffnung auf

innigste Verschmelzung aller deutschen Stämme und Staa
ten, die raschen und glücklichen Fortschritte freiheitlicher

Entwicklung.

Schon die sichere Kühnheit dieser deutschen

Bewegung konnte nicht anders als auch auf Ew. Majestät
deutsche Unterthanen einen tiefen Eindruck machen.
als je fühlten sie sich deutsch.

Mehr

Zugleich hat der Vorgang

Frankreichs Fragen aufgeregt, die, wie nun einmal, die
Lage der Gesellschaft ist, überall tiefen Nachhall finden
müssen.
Mit reissender Schnelligkeit schwaud in dem Lande
die Autorität der bestehenden Gewalten vor der grösseren

Macht allgemeiner,

volkstümlicher Bewegung;

es zeigte

eich die gänzliche Unhaltbarkeit jenes Mischsystems,

das

man in den Herzogtümern durchgeführt hat, es schlug
plötzlich

dahin um,

zu einer Gefahr zu werden,

Bedrohlichkeit wir täglich wachsen sahen.

deren

Ew. Majestät

ist es in den letzten Tagen von vielen hochangesehenen
Mäunern, deutschen wie dänischen, die die Lage der
Herzogthümer kennen, offen ausgesprochen worden, dass,
wenn nicht schleunigst den oft ausgesprochenen Forderun

gen Höchstihrer deutschen Länder Genüge geschähe,
dieselben einer Katastrophe entgegen gingen.
Die Kunde
von den Kopenhagener

Vorgängen

der letzten Wochen

waren nichts weniger als geeignet, die unerträgliche Gewaltb*
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eamkeit dieser Lage zu lindern. Grosse Versammlungen,,
welche die oft wiederholte Anmassung, dass Dänemark bis

zur Eider reiche und reichen müsse, mit erneuerter Schärfe
ausgesprochen, Gerüchte von Volksbewegungen, Rüstungen,,

äussersten Beschlüssen schienen

den Herzogthümern die

Gefahr, die ihnen drohe, völlig nabe zu rücken. Eine
Versammlung ständischer Deputirter beider Herzogthümer

sandte ans ihrer Nitte 5 Männer nach Kopenhagen um
Ew. Majestät die Lage der Herzogthümer vorzustellen.
Man erwartete dio erste Nachricht von ihrem Empfange
mit dem Dampfschiffe, das seinor regelmässigen Bestimmung
nach am 23sten früh Morgens nach Kiol zurückkebren
musste. Das Dampfschiff blieb ans; briefliche Mitthcilnngen

von

Kopenhagen,

die

vom

22sten Abends

datirt

waren, sprachen von raschem Wechseln in den Staatsämtern,
von beabsichtigten Truppensendungen.
Die eintreffende

Berling'sche Zeitung bestätigte wenigstens das Abtreten
der bisherigen Minister in Folge einer grosscu Volksbe
wegung. Wohlverbürgte Nachrichten nannten, als in deren

Stelle eintretond, diejenigen Männer, welclio unablässig dio
Einverleibung Schleswigs in Dänemark gefordert haben.
Zu dem Allen blieb das Dampfschiff während des

ganzen 23sten ans, und es gewann die Meinung, dass os
zurückgehalten sei, um Truppen herüber zu schiffen, grosso
Wahrscheinlichkeit. Das Land konnte Ew. Majestät nicht
mehr frei in Höchstdero Entschliessungen glauben; os

konnto nicht glauben,

dass der Herzog von Schloswig-

Holstcin mit gutem Willen sein

souveränes Herzogthum

Schleswig den Dünen Preis geben könne; es musste gemeint
sein, mit seinen Rechten und seiner Freiheit zugleich dio
seines Königlichen Herzogs gegen die Dänen zn vertreten.

Schon hatten sich die Bürger mehrerer Städte und
Flecken bewaffnet, dio Polizei vermochte es nirgends mehr

zu hiudern. Der Versuch, militairische Gewalt anzuwenden,
würde nicht blos zum Blutvergiessen, er würde, da die*
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Truppen Landeskinder sind, unfehlbar zu Meuterei geführt
haben.

Auf die Kunde, dass das Waffendepot aus Kiel

am 22sten d. M. hinweggescbafft werden sollte, war der
Aufruhr

in Begriff loszubrechen,

und dem vorzubeugen

gelang nur durch vermittelndes Einschreiten und durch die

Vereinbarung,

durch

Bürger

und Soldaten

sämmtliche

Posten gemeinsam zu besetzen. Das erwähnte Ausbleiben
des Dampfschiffes am 23sten März und die von Kopen

hagen angelangten Nachrichten konnten, weil nicht sogleich
Entscheidendes geschah, das Letzte zu Folge haben.

Unter solchen

Umständen glaubten

die allerunter-

thänigst Unterzeichneten sich befugt und verpflichtet, das
zu thun, was allein noch gethan werden konnte.
Sollten
Ew. Majestät Höchstdero deutsche Herzogthümer erhalten,
sollte das Land vor völliger Anarchie und Aufruhr bewahrt
bleiben, so musste schnell eine Regierung ins Leben treten,
die das volle Vertrauen des Landes besitzt und sich auf
dasselbe zu stützen vermag, die aber ebenso entschlossen

ist, die Rechte des Landes zu vertreten und demselben
diejenige freiheitliche und nationale Entwickelung zu sichern

welche wir als in Ew. Majestät, unseres deutschen Herzogs,
gerechten und weisen Willen liegend voraussetzen müssen.

Die wir ersterben

Ew. Majestät
allerunterthänigste

Beseler.
Friederich, Prinz zu Schleswig-Holstein.
F. Reventlow. M. T. Schmidt.
J. Bremer.
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Bilag 7.

Bekanntmachung in Betreff der Freicorps.
1. Die Freicorps werden von dem Generalcommando aus
den angemeldeten Freivilligen organisirt und constituirt

2. Sie bilden einen Tlieil des Schleswig - holsteinischen
Heeres und thcilen dio Rechte und Ehren desselben.
3.

Sie stehen unter militärischem Gesetz.

4. Sio werden vom Staate bewaffnet und besoldet.
5. Sio sind don Befohlen der Militärbehörden unterworfen

und schulden denselben, so wie ihren Vorgesetzten,
militärischen Gehorsam.
6. Sie dienen bis zur Beendigung des

Dänemark.
7. Die Officiere und

Krieges gegen

Underofficiere werden vom Staate,

letztere auf Vorschlag ernannt.
8. Alle Freicorps mit Ausnahme der Kieler Studenten und
Kieler Turner stehen unter Oberleitung eines gemein

schaftlichen

Chefs,

des

Advocaten,

Oberstlieutenant

v. Koch.

Rendsburg, den 30sten März 1848.

Das Goneralcommando.
Auf Befehl

Chef des Generalstabes

Fabricius,
Oberst.
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Bilag 8.
Schreiben des Königs von Prenssen an den Herzog
von Angustenbnrg.
Durchlauchtigster Herzog!

Auf Ew. Durchl. Schreiben von heutigem Tage in
Betreff des bedrohlichen Zustandes in den Herzogthümem

Schleswig-Holstein

eröffne

ich Ihnen hiemit Folgendes:

Ich habe mich der Wahrung der deutschen Sache für die

Tage der Gefahr unterzogen, nicht um die Rechte Anderer
zu usurpireu, sondern um das Bestehende nach Aussen

und im Inneren nach Kräften zu erhalten.
Zu diesem bestehenden Rechte rechne ich dasjenige

der Herzogthümer Schleswig-Holstein, welches in den, die
Rechte des Königreichs Dänemark im keiner Weise ver

letzenden Sätzen ausgesprochen ist:
1. Dass die Herzogthümer selbstständige Staaten sind.

2. DaBS sie fest mit einander verbundene Staaten sind.
3.

Dass der Mannsstamm in den Herzogthümem herrscht.

In diesem Sinne habe ich mich bereits beim Bundes
tage erklärt, und bei diesem bestehenden Rechtsverhältnisse
bin ich bereit, in Betracht des Bundesbeschlusses vom
17ten September 1846, die Herzogthümer Schleswig-Holstein

gegen etwaige Uebergriffe und Angriffe mit den geeignetsten
Mitteln zu schützen.
Ich hoffe übrigens, dass die Nationalität der Herzog
thümer keine ernstliche Gefahr droht, und bin entgegen

gesetzten Falls der festen Zuversicht, das meine deutschen
Bundesgenossen gleich mir zum Schutze derselben herbei

eilen werden.
Mit aufrichtiger Freundschaft bleibe ich
Ew. Durchl. freundwilliger Vetter

Friedrich Wilhelm.
Berlin, den 24sten März 1848.
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• Bilag 9.
Proclamation til Beboerne af Åls og Sundeved.
Brave Alsinger og Sundeviter!

I ere bievne Eders Konge og Fædreland tro. Vi
bringe Eder Kongens Tak, Fædrelandets og Eders danske
Medborgeres Velsignelse dorfor. — I havo forlangt Hjælp
mod Landets Fjender. — Saa hurtigt som muligt ere vi
iledo til Eders Forsvar.
Lader os nu gjore fælles Sag
for Eders skjonno Fædrenocgns Beskyttelse mod fremmed

Vold og Anmassclso. — Slutter Eder da til os med Raad
og Daad og væbner Eder Alle som En — ville I træde i

vore Bækker, I skulle blive modtagne med aabno Arme —
ville I tjene ombord i vore Skibe, Danmarks gamle Flag
skal beskytte Eder. —
Overalt, hvor vi fægto sammen, til Vands, til Lands
or vort Losen for Konge, Fædreland og Æren. —

Dampskibet Hekla, den 30te Marts 1848.

F. Haxthausen.

Steen-Bille.

Bilag 10 a.

Marche-Tableau
for det nørrejydske Årmeecorps fra den 25de Marts til den 8de April 1848.

7de April.
Kjobenhavn. I som d. 26de.

Overcommandoen :

Kolding. I som d. 28de. ! som d. 28de. som d. 28de. Haderslev.

i
Indskibet i I
Fredericia.
Korsør.

i

1ste Linie-Bataillon

i

Kjobenhavn.! Ringsted.

Haderslev. 1

Hoptrup.

I

Indskibet i
i
Korsør og
Kjobenhavn. Ringsted. | overført om Middelfart. Haderslev.
Natten til
1
Fyen.
1

somd. 1ste.

som d. 1ste.

Forpost
2 Cp.
Aabenraa
2 Cp.

Aabenraa.

som d. 1 ste.

Forpost.

som d. 4de. I som d. 4de.

som d. 4de.

Aabenraa.

8de April.
Kliplev.

somd.3die. i

Rollum,
Torp og
Stubbæk.

som d. 5te.

som d. 5te.

Vilsbæk.

Hostrup,
Felsted og
Nordballe.

Holdbi og
Kjelstrup.

. Perbel.

1

2den

4de

Ringsted.

Kjobenhavn

Indskibet i
Korsør og
paaVejentil
Snoghøj.

Sorø.

7de

som d. 3die.

Aabenraa.

Kolding.

som d. 1ste. Haderslev.

Stollik og
Skovby.

som d. 4de. som d. 4de.

Odense.

Middelfart.

Christians Dirnæ8 og Bolderslev
feld.
og Uge.
Senderballe.

Holbøl.

Christians
feld og
Tyrstrup.

Christians
feld og
Hoptrup.

Løjt og
Barsmark.

Perbøl.

Kjobenhavn.

Ringsted.

Slagelse.

Indskibet i
Korsør og
overført til
Fy en.

Randers.

Aarhus.

Horsens.

Viuf.

Infanteri:
Ilte

Gravlev.

Aalborg.

Fredericia.

12te

Kolding.

Forpost 1 C.
Alver 3 -

somd. 26de. som d. 26de.

Alver.

Aabenraa.

Aabenraa
Felsted m.m.
Aabenraa
Felsted m. m
Aabenraa
3 Cp.
3 Cp.
Forpost 2 C.
3 Cp.
3Cp.
Oster-Gejl.
3Cp.
Agerskov og
Løgumklo Tønderi - Møgeltønder Tinglev 1 - Søgaard2 Bovlund
1
Cp.
1 Cp. ster 1 Cp.

Gjenner.

Haderslev.

som d. 5te.

i

Kolding.

Fredericia.

13de

som d.29de. somd. 29de. Haderslev.

som d. 4de.

Aabenraa.

somd. 1ste. som d. 1 ste.

som d. 4de. som d. 4de.

Kliplev.

ii

1

I

Kolding.

Styding,
Hammelev,
Haderslev. som d. 29de. Torning3 C.
Haderslev
1 Cp.

Gjenner.

Kolding.

Haderslev. som d. 29de. somd. 29de.

Gjenner.

y

1

I
Nyborg.

3die Jægercorps

Odense.

Cavalericommandoen

Aabenraa. somd. 2den. somd. 2den.

Rollum og
Torp.

Hjortkjær.

som d. 4de.

Torp og
Hostrup.

Forpost og
Kliplev.

Bommer
lund.

Tinglev.

som d. 6te.

Medelby.

1

Aabenraa.

som d. 2den.

I

Kjobenhavn.

2den Gardehusar-Escadron

3die Dragon-Regiment

Indskibet i
Korsør og
Fredericia.
paaVejen til
Snoghoj.

Roskilde.

Ringsted.

Aarhus.

Horsens.

Vejle.

Vonsild.

Slagelse.

Alver.

som d. 2den.

Gjenner.

Forpost
Aabenraa.

Aabenraa.

Kliplev.

Bommer
lund.

som d. 31te
Marts.

Vedsted.

Uge og
Bolderslev.

Uge og
Vollerup.

Vollerup,
Lavtrup,
Todsbol
m. m.

Stade,
Jyndevad,
Egebæk
m. m.

Egebæk.

Medelby og
Holt.

somd. 31 to
Marts.

Haderslev.

Mjøls, Ho Havsted og
strup m. m. Hogsholt.

Havsted,
Hogsholt,
ogFogdrup.

Uge,

Bjerndrup

Bommer
lund.

Vonsild.

somd. 2den. Haderslev.

Løjt og
Barsmark.

Felsted
m. m.

overgaaet
til venstre
Flankecorps.

»

Hjortkjær,
Ris, Søst,
Nybolm.m.

Hjortkjær.

som d. 6te.

Vilsbæk og
Kliplev.

1ste Escad. af 4de Drag.-Regim.

Slagelse.

Nyborg.

Odense.

Middelfart.

Kolding,

2den

Vording
borg.

Ladeby,
LI. Nestved.

Boeslunde,
Nebbede
m. m.

Nyborg.

Odense.

Middelfart.

Vejle.

somd. 31te
Marts.

i

Cavaleri:

i
i

1
i
Randers.

5te Dragon-Regiment

Aarhus.

Horsens.

1
i
1

Odense.

6te

i
PaaVejen til Forpost
Haderslev
Kolding,
og
|
Alver
og
l
Esc.
Î Middelfart.
2 Esc.
Haderslev.
Omegn.
Christians ved Haders
Nybol2 feld.
lev
3 Esc.

Hjortkjær.

Hjortkjær.

somd. 2den.

Uge.

Uge, Perbøl,
Hostrup.

Kravlnnd,
Egebæk,
Lavtrup,
Tinglev
m. m.

ii
i
I

Medelby og
Holt.

som d. 6te.

1

Ombord paa
i Veien til Fredericia.
Fredericia.

Artillericommandoen

Nybol.
Hjortkjær.

Dalby, Sten Christiansdal og
derup og
Haderslev.
Sr. Bjert

somd. 30te. Fredericia.

Kolding.

som d. 1ste. somd. 1ste.

som d. 4de. som d. 4de.

Aabenraa.

Kliplev.

a

2det Batteri (Bruhn)

4 Kanoner med improviseret Bespænding ankomi fra Fredericia til Kolding den 29de Marts Morgen under Commando
af Capitain Wegener og afgik samme Dag til Haderslev.

6te

Ingenienrafdelingen

(Jessen)

Frodericiaj
Kjoben
undervejs
som d.30te.
Fredericia. somd. 2 den.
havn -J,
fra KjøbenFredericiaj,
havn !•

Kolding.

som d. 4de. som d. 4de.

Haderslev.

(Fuhrmann)

Kjoben
havn 1
i. undervejs
I til Frede
ricia j.

Fredericia!
Kjoben
undervejs
havn
somd. 30te.
fra Kjoben
Fredericia!
havn |.

Fredericia. som d. 2den.

Kolding.

Haderslev.

Aabenraa
Kliplev 4 K.
4K.
Gejlaa 4 Kliplev 4 -

Haderslev.

Haderslev.
somd. 2den.
Aabenraa.

Aabenraa.

som d. 4de. som d. 4de. som d. 4de.

Kliplev.

Aabenraa.

som d. 4de. som d. 4de. i som d. 4de.

Vilsbæk.

som d. 5te.

Vilsbæk.

Kjobenhavn.

Nr. 1

Ambulancer:
Nr. 2

Aabenraa
Aabenraa
Cavaleribrg.
Haderslev
Haderslev
4K.
4K.
(Kravlund) Medelby og
6K.
4K.
Cavaleribrg.
Haderslev.
Avantg. 2 - som d. 4de.
Holt.
4K.
Aabenraa
Aabenraa
(Kravlund)
Cavaleribrg.
(Tinglev) 42K.
4K.
4K.
2K.

Kjøbonhavn 1
i. undervejs
til Frede
ricia |.

Artilleri:
3die

Kolding 4K.
Haderslev
somd. 30te.
4K.

Ringsted.
Kolding.

1 Indskibeti
Korsør.

Fredericia.

somd. 31te.

somd. 28de. Haderslev. somd. 30te. somd. 31te. somd. 31te. somd. 31te.

j

Lojt-Sogn.

1
Aabenraa.

som d. 5te.

Ammunitionsparken
Magasiner af 1ste Linie:

Lazarether —

Søgaard.

Kliplov.

. Kolding.
som d.29de.. somd.29de. somd.29de<. somd.29de.. Haderslev. Aabenraa. i som d. 4de. 1 som d. 4de.
i
i
.[ Fredericia.
J som d. 5te.
somd. 29de . somd.29de.. som d. 29de. Haderslev. som d. 2den., somd.2den.1 Aabenraa.
1

som d. 4de. som d. 4de.

som d. 5te.

som d. 5te.

Bilag 10 b.

Marche-Tableau
for det slesvigske, venstre Flankecorps fra den 27de Marts til den 8de April 1848.

Overcomjnandoen:

27de Marts.

28de Marts.

29de Marts.

30te Marts.

31te Marts.

lste April.

2den April,

Kjøbenhavn.

som d. 27de.

som d. 27de

som d. 27de.

Korsør.

som d. 31teM.

Sønderborg.

j

3die April.

4de April.

5te April.

|

6te April.

7de April.

8de April.

Nybøl.

som d. 3die.

Graasten.

|

som d. 5te.

som d. 5te.

Ringenæs.

Ii
i
5te Linie-Bataillon

Kjøbenhavn.

Ringsted.

Korsør.

Sønderborg.

som d. 30te.

som d. 30te M.

Øde

Infanteri:

Sundeved 3 Cp. Dybbøl 3 Cp.
Sønderborg 1 - Sønderborg 1 -

Kjøbenhavn.

10de

lste Jægercorps

2 det

Kjøbenhavn.

i

Helsingør.

Ringsted.

Kjøbenhavn.

Ringsted.

Slagelse.

Ringsted.

Korsør.

Indskibet i
Korsør og paa
Vejen til Als.

Slagelse.

Indskibet i
Korsør og paa
Vejen til Als.

Sønderborg.

Nestved.

Indskibet i
Korsør og paa
Vejen til Als.

Et Detachement af 4de DragonRegiments 4de Escadron...

som d. 3die.

Paa Vejen
til Als.

Indskibet i
Kjøbenhavn.

som d. 3die. i

som d. 3die.

Nybøl, Avnbøl
Ringenæs 3 Cp.
ogAdsbøl3Gp.
Holdnæs 1 Holdnæs 1 -

Augustenb.lCp. Augustenborg
2 Cp. Holdnæs 3Cp. Holdnæs 3Cp.
Ulkebøl 3 : Ulkebøl 1 - Sønderborg 1 - Ringenæs 1 ombord i
Galathea 1 - Holdnæs 1 Graasten lCp.
Tyrsbøl, KverB
Tyrsbøl,
og Ringenæs.
Ringenæs
og Kvers 3Cp.

Indskibet i
Ulkebøl og
Korsør og paa
Augustenborg.
Vejen til Als.

Graasten.

Ringenæs.
Kvers, Tyrsbøl,
og Graasten.

Ringenæs.
Kvers,
Tyrsbøl.

Ringenæs.

Ringenæs
og Kvers.

Bækken.

som d. 3die.

Graasten.

som d. 5te.

som d. 5te.

Honsnap og
Sønderhave.

Nybøl.

Graasten.

som d. 5te.

som d. 5te.

Ringenæs.

Felsted.

Kvers.

Holbøl.

Sønderborg.

Ullerup
Blans
Avnbøl
Adsbøl

1 Cp.
1 1 1 -

Sønderborg.

Hokkerup.

Caval eri:
4de

Artilleri:

Dragon - Regiments 2den
Escadron .................................

5te Batteri (Dinesen)

Kjøbenhavn.

Roeskilde.

Ringsted.

Ingenieurdetachementet :

Slagelse.

Kjøbenhavn.

Ambulancen:

Kjøbenhavn.

Paa Vejen til
Korsør.

som d. 31te M.

Korsør.

Indskibet i
Korsør og paa
Vejen til Als.
Indskibet i
: Kjøbenhavn.

Indskibet i
Korsør.

Nybøl
4K. Ringenæs 4K.
Graasten 2 - Hokkerup 2 -

Sønderborg.

Sønderborg 4K.
Graasten 2 -

som d. 5te.

Paa Vejen
til Als.

Sønderborg.

Holdnæs.

som d. 6te.

som d. 6te.

Sønderborg.

som d. 4de.

som d. 4de.

Fiskebæk.

Graasten.

i
Ammunitionsparken :

Magasiner af lste Linie :

Lazarether af lste Linie :

Kjøbenhavn.

Paa Vejen til
Korsør.

som d. 30te

Korsør.

Sønderborg.

som d. 2den.

som d. 2den.

som d. 2den.

som d. 2den.

som d. 2den.

Graasten.

Indskibet i
Korsør og paa
Vejen til Als.

Sønderborg.

som d. 3die.

som d. 3 die.

som d. 3ie.

som d. 3die.

som d. 3die.

Augustenborg.

som d. 7de.
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Bilag 11.
Kongens Proclamation med Opfordring til Dannelse
af frivillige Corpser.
Trofaste danske Mænd!

I denne Farens Stund har det dybt rort mit Hjerte,
at I glemme Eder selv og kun erindre Eder6 Konge og
Eders Fædreland.
Allevegne fra indstrømme Udtryk af urokkelig Hen

givenhed og Tilbud om de største Opoffrelser.

Det er mit

Hjertes Trang og min Kongelige Pligt at lade et Svar ud-

gaae til mit Folk.
Danner, saavidt det staaer til Eder, ved egne Midler
frivillige, bevæbnede Corps, der slutte sig til min Hær

under den militaire Commando.

Mange have gjort et saa-

dant Tilbud; efterfølger deres Exempel.

Eders Iver for
at uddanne Eder til Fædrelandets Forsvarere skal jeg

imødekomme ved saa snart muligt at sende Eder kyndige
Befalingsmænd.

Stiller Eder Alle som En under mit,

under Fædrelandets Banner.
Alles Iver styrke Alles
Sammenhold, og, om Gud vil, skal Lovligheden besejre
Oprøret og fore Fædrelandet til Fred, Frihed og Ære.
Christiansborg Slot, den 30te Marts 1848.

Frederik R.
^<A^W/Moltke.

Bilag 12.
Instrux for de Officerer, som ere fordelte i Districterne
i den Hensigt at organisere Folkevæbningen.
1.

Formaalet for denne Foranstaltning, hvilket ikke

bør tabes af Sigte, er mere at berolige den stærke Spæn-
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ding af krigersk Patriotisme, som er vakt af Tidsomstændig

hederne, end at foroge den.
Hr. N. N. vilde desaarsag i Forbindelse med Local-

autoriteterne

sege

at

træffe

saadanne Foranstaltninger,

som, idet de tjene til at vedligeholde Iveren for den gode

Sag, tillige kunne virke til at lede Begejstringen i en

rolig Strem.
2. Da det især er Kjobstadcommunerne, som kunne
anseos skikkode til Oprettelsen af Væbningsafdelinger, saa

bor Opmærksomheden forst henvendes paa disse. Landcommun er u c sættes kun i Virksomhed, saafremt Attraaen
er stor, og da maa Væbningen her saavidt muligt gruppere

sig om og slutte sig til Kjobstadbevæbningerne.
3. Alle Fricorps maa bringes til at anerkjendo don
overbefalende Myndighed, og hertil udfordres, at Furernes
Ansættelse indstillos til Sanctiou.

Bemeldte Forere maa i deres Kreds nyde Anseelse
og Anerkjondelse ligesaameget fra det borgerlige Standpunkt,
som med Hensyn til krigersk Dygtighed.
4. Li tot Fricorps kan anerkjendes, som ikke er idetmindste 50 Mand stærkt, og som ikke har idetmindste 1
Befalingsmand for hver 50 Mand.

5.

Overbefalingsmanden gjores ansvarlig for CorpBets

Disciplin.

Foreren af et Commando paa 50 —100 Mand be

tragtes, naar han kommer i Forbindelse med Hæren, som
Lieutenant ; Foreren af 100 - 200 Maud som Capitain.
7. Over Sammensætningen af flere slige Afdelinger
til et storre Hele forbeholder Krigsbestyrelsen sig Dis
positionen.
8. Forpligtelson til at give Modo maa være saaledes
bindende, at der i Farens Øjeblik kan gjores Hegning
paa den frivillige Væbning.
En vilkaarlig Fratrædelse
kan saaledes ikke tilstades, men Enhver overtager ved sin
Indtrædelse i Væbningen Forpligtelse til at give Varsel
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om sin Udtrædelse.
Dette vil passende kunne bestemmes
til l1/« Maaned, hvorhos det dog er en Selvfølge, at der
før enkelte Personers Vedkommende herfra kan skee Und
tagelse, naar Omstændighederne tale derfor.
I Farens
Stund optræder den organiserende Overbefalingsmand som
Forer af det hele Væbningsvæsen i det ham underlagte
District, hvis ikke ved Generalcommandoen forinden foran

staltes nogen anden Forholdsregel gjennemført.
9. Provindsen erklæres i givet Tilfælde i Krigs
tilstand af Overøvrigheden, og samtlige frivillige Væbnings

afdelinger træde fra samme -Øjeblik under Krigslovgivningen.
Kj obenhavn, den 7de April 1848.

Tsclierning.

Bilag 11
Instruction mei Hensyn til detacherede Corpschefers
Jurisdictionsmyndighed.
Efterstaaende Bestemmelser tjene til Rettesnor før de
detacherede Corpschefer:
1. Den Hejstbefalende har med Hensyn til alle ved
Armeecorpset ansatte Personer, som ikke staa ved Afdelinger,
der befales af Jurisdictionschefer, Ret til arbitrair Afgjorelse

i samme Omfang som disse.

2. Han kan over de samme Personer anordne Forhor
og Krigsret og bestemmer, ved hvilken Afdeling saadan

Sag skal behandles, eller hvilke Afdelinger der skulle af
give Medlemmer til Retten.
3.

Han kan lade optage Forhor over Stabsofficerer

og andre ved Armeecorpset ansatte Personer, mod hvem
efter de hidtil bestaaende Regler en retslig Undersøgelse
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ellers befales af Hs. Majestæt Kougen.

. Ansees det nød

vendigt, at der over bemeldte Personer afsiges Dom, uden
at Omstændighederne tilstede, at nærmere Bestemmelse
derom indhentes af Krigsministeren, kan han ogsaa over

dem anordne en dømmende Bet.

I disse Tilfælde udnævner

han Medlemmerne af Betten.
4.
Han foranstalter, hvor det behøves,
Spioner og Krigsfanger tiltalte og domte.

5.

fjendlige

Naar Omstændighederne ikke tilstede, at de mili

taire Better sammensættes paa sædvanlig Maade, kan han
anordno Krigscommissioner eller Overkrigscommissioner til
Sagens Undersøgelse og Paadommelse. Disse Commissioner

skulle bestaae idetmindste af 3 Officerer og 1 Auditeur,
og i vigtigere Tilfælde bør i Commissionen ikke være færre

end 5 eller 7 Officerer, saafremt saamange uden Ulempe
kunne skaffes tilstede.
Ved Valget at Officererne bør det
paasees, at idetmindste Flertallet er den Tiltaltes Overmænd.
6. Han kan overensstemmende med Krigsretsinstrux
§21 lade holde Standret og enten stadfæste eller formilde
de ved samme afsagte Domme samt lade do saaledes be
stemte Straffe fuldbyrde.
Skulde Forbindelsen med Kjøbenhavn blive afbrudt,
kan han, Baafremt Omstændighederne ikke tilstede Ophold,

lade sig forelægge andre saadanno ved Armeecorpset af
sagte Domme, som efter do hidtil bestaaendo Begler skulde
foredrages Hs. Majestæt Kongen af Generalauditeuren, og

kan i saa Fald stadfæste og formilde Dommeno samt lade
de saaledes bestemte Straffe fuldbyrde.
8. I de under Nr. 6 og 7 nævnte Tilfælde skal den
Højstbelalende lade sig Sagerne skriftligen referere af den

fungerende Overauditeur, og, saalænge en saadan ikke er
udnævnt, af den ældste paa Stedet eller i Nærheden værende
Auditeur, som ikke har behandlet Sagen.

9.

Han kan beordre alle ved Armeecorpset værende
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Auditeurer til at lede Retsforhandlinger, ved hvilken Af

deling eller paa hvilket Sted det maatte behoves.
10.

Findes paa et Sted, hvor et Forhor over nogen

under Armeecorpsets Jurisdiction staaende Person hurtigen
behøves, ingen Auditeur, men derimod en civil Dommer, kan

den Højstbefalende hos ham reqvirere saadant Forhør optaget.
11.
Den Hej8tbefalendes Myndighed ifølge forestaaende Bestemmelser bør han behørigen lade bekjendtgjøre ved Armeecorpset.
Hvilket herved meddeles til fornøden Efterretning.

Kjøbenhavn, den 27de Marts 1848.

Tscherning.

Bilag 14.
Proclamation des Königs an die Schleswiger.
Schleswiger!

Mein letztes Wort an Euch war, dass Ich Euch bald
von Angesicht zu Angesicht sehen würde.

Dieses mein
Königliches Wort löse Ich jetzt, so wie Gott Mein Zeuge
ist, dass Ich jedes Versprechen, welches Ich Euch aus

landesväterlicher Liebe gegeben habe, halten werde.
Im Vertrauen auf Meine gerechte Sache stehe Ich
jetzt in Eurer Mitte.
Ich stehe hier, um die Lügo und
die Verratherei zu zwingen, sich zu enthüllen. Ich stehe

hier, um es den Verräthern unmöglich zu machen,
falsche Vorspiegelungen Euch von Mir loszureissen.

durch
Ich

stehe hier, um Buch und der ganzen Welt zu zeigen, dass
es Mein freier, ernster Wille ist, bis aufs Aeusserste für
Mein gutes Recht zu kämpfen.
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Getreue Schleswiger! Sammelt Euch denn um Euren

König,

der Euch zur bürgerlichen Freiheit führen und

Euch die Rechte sichern will, welche einzig Euer Glück
begründen können.

Und, wenn Irregeleitete unter Euch

sich finden, so gebet Mir Gelegenheit, mild und gnädig
aufzutreten, indem Ihr

diese, während es noch Zeit ist,

vermöget, sich von den Aufrührern zu trennen, deren
verrätherische Handlungen die gerechte Strafe auf Ihre
verbrecherischen Häupter hinabziclien müssen.

Schliesslich benachrichtige Ich Euch, Schleswiger!
dass Ich vor eine zur Administration des Landes ernannte
Regiorungs-Commission sämmtliche Eure Civilbehörden ein
berufen lassen werde, damit sie über den Zustand des Landes
Berichte ertheilen, und zugleich Gelegenheit erhalten, ihre

Handlungen und ihr Verhalten zu verantworten.
Gegeben in der Stadt Sonderburg, den 6ten April 1848.

Frederik R.

C. A.Bluhme.

Tabsliste for Fægtningen ved Bov og Flensborg, den dde April 1848.
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Bilag 15.

Trykfejl.
Side
1
2
3
3
3
6
7
14
14

9de I i.f.n. pløenske, læs: piønske.
f. n. Forsvarsvæsnet, læs : Forsvarsvæsenet,
8de
Ilte f. o. fjendtlige, læs : fjendlige.
f. o. Statsenheden, læs : Statseenbeden.
Ilte
17de f. n. modarbeide, læs; modarbejde.
f. o. Reklamationer, læs : Reclamationer.
12te
f. o. Øieblikket, læs : øjeblikket.
4de
2den f. o. statsfjendtlige, læs : statsfjendlige.
Ilte f. n. Hertugdømmerne, læs : Hertugdøm
merne.
5te
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—
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—
7de
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31
—
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—
13de f.n. opgivet, læB: opgiven.
38
40 Anmærkning 3die
f.n. Kongen, lader, læs: Kongen lader,
Corpus Ilte f.n. egentlige, læs: egenlige.
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—
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54
10de f. o. Dragen - Regiment, læs : Dragon—
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Corpus 4de
63
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—
65
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—
7de
69
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—
71
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—
8de
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—
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—
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—
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Corpus 14deL.f.n.
10de f.n. I Wedel-Wedelsborg, læs: Wedell110
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—
8de
f.n.
112
8de
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—
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—
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—
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—
3die
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—
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—
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Corpus 12te
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—
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198
—
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—
9de
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—
4de
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lite f.n. 1, læs: 1ste.
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—
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-

Bilag.
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23 7de
f. n. das, læs: dass.
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Efterretningen om Udfaldet af Fægtningen ved
Bov kunde naturligvis ikke Andet end fremkalde en
glædelig og opmuntrende Stemning hos Kongerigets og
den dansksindede Del af Slesvigs Befolkning; den bidrog
væsenligt til yderligere at hæve Nationalfølelsen og
styrke Beslutningen om at yde en kraftig Modstand
imod den Indflydelse, som det tydske Forbund og
navnlig Preussen paa dettes Vegne forlangte at erholde
paa Slesvigs statsretslige Stilling i Monarchiet. Da
Hs. Majestæt Kongen, der opholdt sig i Senderborg, hvor
man hele Formiddagen den 9de havde hert Kanonaden,
samme Dags Eftermiddag ad forskjellige Veje modtog Ind
beretninger om Kampens Udfald, besluttede han den 10de
at afgaae til Flensborg, hvorhen Uarden til Fods samme
Dag afgik. Om Eftermiddagen holdt Kongen sit Ind-K<,o8<-“’ Udlu<;
tog i denne By tilhest i Spidsen for Garden og blev 1
modtagen af Befolkningen med stor Jubel; fra Flens- »“«“•
borg gjorde han den 13de en Udflugt til Slesvig,
aflagde et Besøg ved Hæren, der ved denne Lejlighed
stod opstillet i Terrainet N. og S. for Byen, og retournerede samme Dags Eftermiddag til Flensborg. For
at imødekomme et* almindeligt udtalt Ønske af Befolk
ningen i den nordlige Del af Slesvig gjorde Hs. Majestæt
endelig fra sidstnævnte By en Hejse over Aabenraa,
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Haderslev og Kolding til Fredericia, hvor en ved
Rejsens Besværligheder fremkaldt Upasselighed nødte
ham til at opholde sig i nogen Tid, og som han først
forlod den 27de April for over Senderborg at begive
sig til Kjøbenhavn. Ogsaa paa Kongen og Ministeriet,
af hvis Medlemmer Udenrigsministeren og Handels
ministeren samt Krigsministeren henholdsvis den 8de og
9de April vare ankomne til Sønderborg, maatte den
vnndne Sejer gjøre sin oplivende Indflydelse gjældende
og bestyrke Regjeringen i dens kraftige Fastholden ved
de Anskuelser, som den hidtil havde fordret lagt til Grund
for enhver Underhandling med Preussen og det tydske
Forbund med Hensyn til de opstaaede Differentser, der
efter den slesvig-holstenske Hærs Nederlag begyndte at
antage en saa troende Charakter, at Sandsynligheden
for et Fredsbrud med hver Dag blev større.
I det foregaaende Afsnit er der med faa Ord
omtalt Sammendragningen af et preussisk Corps ved
Havelberg og af Hannoveraner, Brunsvigere etc. ved
Harburg, ligesom ogsaa Ankomsten til Rendsborg af 2
preussiske Infanteri-Regimenter og noget Artilleri er
berørt. De diplomatiske Forhandlinger, der førtes for
inden og samtidigt med disse Troppeconcentrationer,
have vi opsat at omtale indtil nu dels for at fyevare
en større Overskuelighed, og dels fordi disse Forhand
linger ere de naturlige Forløbere for og danne den
umiddelbare Overgang til de Krigsbegivenheder, hvis
Skildring er Gjenstanden for det her foreliggende
Afsnit. Det vil herved være nødvendigt at gaae tilbage
instruction ror til de første Dage af Oprørets Udbrud. Allerede den
du <unake Go- 25de Marts tilstillede Udenrigsministeren, Grev Knuth,
Mgliskc Hot den daværende danske Gesandt ved det engelske Hof,
Grev F. D. Reventlow, en foreløbig Instruction om,
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hvorledes Gesandten havde at udtale sig angaaende det
Spørgsmaal, som efter Sagernes Stilling mnligen kunde
fore til Conflicter med det tydske Forbund, og blev
det navnlig heri fremhævet, at den danske Regjering for
det Tilfælde, at den skulde blive nødsaget til at an
vende Magt for at opretholde den lovlige Orden i
Hertugdømmerne, gjorde sikker Regning paa, at Stor
britannien ikke vilde taale, at en bevæbnet Intervention
af nogen fremmed Magt traadte hindrende ivejen for
den danske Regjerings Bestræbelser i denne Retning.
Efterat Oprørets Udbrud var kommet til Regjeringens
Kundskab, og da den af den preussiske Regjering ind
tagne Holdning gjorde den politiske Stilling betænke
lig, indbød Grev Knuth den 28de Marts Ruslands og
Storbritanniens Gesandter i Kjøbenhavn til et Møde.
Protocollen, som optoges over dette Møde, indeholder næstconferen« m.i.
efter en kort Fremstilling af Sagens Sammenhæng og af de
oGr Ral
opstaaede Differentsers Natur en Udtalelse af det ian(u ogstorjØnske, at Rusland og Storbritannien principielt vilde br,,"Dn,e“ Oeerklære sig for Ikkeintervention i Danmarks indre
lwrn.
Anliggender og ved en snarlig Afgivelse af en Collectivnote i denne Retning yde Kongen af Danmark den
moralske Understøttelse, som hans legitime Magt under
de forhaandenvterende Omstændigheder i høj Grad be
høvede, ved hvilken Erklæring man da uavnlig lagde
Vægt paa en Præciseren af den væsenlige Forskjel, der
fandt Sted mellem Holsten, som en Del af det tydske
Forbund, og Slesvig. Gesandterne, der vare uden Instructioner for dette uventede Tilfælde, enedes om saa
hurtigt som muligt at forelægge Sagen for deres
Regjeringer. Omtrent samtidigt hermed modtoges i
Kjøbenhavn den officielle Erklæring fra Preussen ne fonte rot
om Sammendragningen af Corpset ved Havelberg og h‘n1‘l"°^u°l<
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om den Opfordring, som denne Regjering havde
ladet udgaae til Hannover m. Fl. om Opstillingen af
det 10de Årmeecorps paa Holstens Sydgrændse. Til
Befolkningens Kundskab kom dette gjennem et Opslag
paa Børsen i Kjøbenhavn den 31te Marts, hvori der
tillige meddeltes, at Preussen havde erklæret, at denne
i Forbundslovene begrundede Fremgangsmaade ikke
involverede noget fj end ligt Forhold til Danmark. Paa
Grund af hin Erklæring rettede Udenrigsministeren
undor 1ste April en foreløbig Note til den preussiske
Regjering, hvori han erklærede, at Kongen af Danmark
ønskede at bevare det gode Forhold til Preussen, samt
opstillede endel Betingelser for dettes fortsatte Bestaaen.
Han foreslog saaledes, at de preussiske og hannoveranske
Tropper skulde blive staaende indenfor de respective
Landes Grændser, samt at Insurgenttropperne uhindrede
skulde kunne rykke frem til en Linie fia Ejderens
Munding langs denne Flod til Süderstapel og derfra over
Meggerdorf, Bunge og Wittensee til -Østersøen mellem
Noer og Ekernførde. Kongen riide da forpligte sig
til at standse sine Troppers Marche ved en Linie
mellem Ekernførde og Frederikstad og ikke overskride
denne Linie før efter nøje Overvejelse af den preussiske
Regjerings Forslag med Hensyn til de Midler, der
burde anvendes for at tilbageføre den lovlige Orden i
Hertugdømmerne. Fremdeles meddeltes fra Udenrigs
ministeriet de fornødne Instructioner til den danske
Gesandt i Berlin, Grev W. Piessen, ligesom ogsaa
Kammerherre W. Oxhqlni afsendtes til Set. Petersborg
for at udvirke den russiske Regjerings Bistand. Ende
lig afgik Minister Lehmann i en diplomatisk Sendelse
til Berlin og London. De Grev Piessen meddelte In
structioner i Forbindelse med den preussiske Regjerings
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under 31te Marts udstedte Ordre om Afsendelsen af
Tropper til Rendsborg foranledigede Gesandten til
under 3die April at rette en Note til den preussiske
Udenrigsminister, Baron Arnim, hvori han protesterede
mod Preussens Indblanding, idet han henholdt sig til,
at den opstaaede Divergents berørte et Anliggende, der
kun kunde betragtes som et rent indre eller i ethvert
Fald som et europæisk Spørgsmaal. Til Svar herpaa
afgav den preussiske Regjering under 5te April
den Erklæring, at de af den trufne Foranstaltnin
ger vare skete for at bevare en tydsk Forbunds
stats Rettigheder, som vare krænkede af Danmark,
og udtalte Overbevisningen om, at Forbundet vilde
godkjende det gjorte Skridt; for imidlertid at lægge
for Dagen, hvormeget man ønskede ad Underhandlin
gernes Vej at undgaae et aabent Brud, saa vilde
Kongen af Preussen strax sende en Befuldmægtiget,
Major WildeqJjruch, tål Kongen af Danmark for at søge
en Tilnærmelse i Anskuelser tilvejebragt Til den
ovennævnte Udtalelse fra den danske Gesandts Side
sluttede der sig en lignende fra Udenrigsministeren,
der ved Modtagelsen af Efterretningen om de preussiske
Troppers Indmarche i Holsten i en Verbalnote af 6te
April udtalte sin Konges Beklagelse over det foretagne
Skridt, mod hvis Berettigelse han højtideligt protesterede,
idet han tillige udtalte det Haab, at de preussiske
Tropper dog ikke vilde overskride den slesvigske Grændse,
hvad han betegnede som et Skridt, der alvorligt vilde
true den europæiske Fred.
I Overensstemmelse med den preussiske Note af
5te April var Major Wildenbruch strax afgaaet fra Major wuaeoBerlin. Den 7de om Morgenen ankom Majoren til deb,ucl” Sen,w’edanske Forposter S. for Aabenraa og indbragtes herfra
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til Hovedqvarteret i sidstnævnte By.
Af Krigs
ministerens Adjudant, Capitain Harbou, der netop
i disse Dage befandt sig ved Hovedqvarteret, førtes
Majoren til Senderborg, hvor Kongen dog ikke vilde
modtage ham, forinden Udenrigsministeren var an
kommen.
Den 8de om Eftermiddagen holdtes en
Conference mellem den om Middagen ankomne Grev
Knuth og den preussiske Afsending, hvori Sidst
nævnte anmeldte, at de all tidligere berørte, preus
siske Tropper vare indrykkede i Rendsborg, og at flere
vilde følge efter, samt opfordrede den danske Begjering
til at søge en fredelig Løsning af Sporgsmaalet, idet
han afgav den Forsikkring, at Preussen kun havde Dan
marks egen Interesse til Formaal, men at der som eneste
mulige Grundlag for Forhandling fordredes den fuldstæn
dige Forening af Slesvig og Holsten som uafhængige og
udelelige Stater, der anerkjendte Kong Frederik den VHde
som deres Hersker i hans Egenskab som Arvehertug,
men ikke fordi han var Konge i Danmark. Saafremt
den danske Begjering vilde gaae ind paa dette Grundlag
for Forhandlingerne, tilbød Major Wildenbruch paa
sin Regjerings Vegne at lade de preussiske Tropper
forlade de indtagne Cantonnements N. for Ejderen og
rømme Altstadt. De i denne Conference udtalte An
skuelser præciserede Major Wildenbruch yderligere i en
Note af 8de April. I Bilagene 16 A og B findes saavel
denne Note som den tidligere omtalte preussiske Note
af 5te April gjengivne in extenso, fordi en Sammen
ligning mellem dem viser en paafaldende Forskjel i
Opfattelsen af det hele Spørgsmaals Natur, en Dob
belthed, der kun kan finde sin Forklaring i de Ind
flydelser i modsat Retning, der paa denne Tid gjorde
sig gjældende hos den preussiske Regjering, hvis Be-
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slutninger paa den ene Side paavirkedes af de
stærke, nationale Stramninger og paa den anden
Side af det endnu stedse mægtige Hofparti. Major
Wildenbruchs Note besvaredes samme Dag af Grev
Knuth, der hævdede den danske Regjerings Stand
punkt, erklærede det som en Betingelse for at over
hovedet nogen Underhandling kunde finde Sted, at
de preussiske Tropper droges helt tilbage over Ejderen,
ligesom ogsaa at Forøgelsen af den preussiske Besæt
ning med andre preussiske Tropper eller med Forbunds
tropper blev standset, og endelig fremhævede Kjøben
havn som det mest passende Sted for videre Forhand
linger. Med Hensyn til In3urgenttropperne bemærkede
Ministeren, at deres ved Preussernes Besættelse af
Rendsborg fremskyndede Bevægelse Nord paa sandsyn
ligvis i den nærmeste Fremtid vilde føre til en Kamp
mellem dem og de kongelige Tropper.
Anskuelserne mellem de to forhandlende Parter
vare altsaa saa forskjellige i Grundprincipet, at der
ikke kunde levnes noget Haab om en Overenskomst.
Den preussiske Attending, der tillige havde overbragt
et egenhændigt Brev fra Kongen af Preussen til Kongen
af Danmark, paa hvilket Sidstnævnte imidlertid intet
Svar gav, afgik derfor den 9de om Morgenen fra Sønder
borg med et dansk Dampskib til Bûlk, hvorfra han
begav sig til Hamborg.
Imidlertid havde det slesvig-holstenske Spørgsmaal, der selvfølgelig stod paa Dagsordenen i den
tydske Forbundsforsamling, fremkaldt Forbundsbeslut-F«buad<b«siatningen af 4de April (see Bilag 17), hvori ForsamTingen i Henhold til Artikel 38 af Forbunds-Slutningsacten erklærede det tydske Forbundsland Hol
eten i Fare, udtalte sin Anerkjendelse af de Skridt,
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som Preussen og de andre tydske Forbundsstater af
egen Drift allerede havde gjort, og overdrog til Preus
sen Anordningen af de Forholdsregler, som endnu
maatte skjønnes nødvendige, samt Ledelsen af de
diplomatiske Forhandlinger med Hensyn til det op
staaede Stridsspørgsmaal, idet Forbundet som Be
tingelse for Underhandlingerne forudsatte, at Fjendlighederne strax standsede, og at status qvo ante blev
gjcnoprettet. Den 10de April om Aftenen modtog Oberst
Bonin fra den preussiske Regjering Meddelelse om den
nysnævnte Forbundsbeslutning samt Instructioner, der
gave ham friere Hænder, og. navnlig Tilladelse til,
naar han ansaa det for nødvendigt og tilraadeligt, da
Oberst Bonin at rykke frem til Flensborg tål Understøttelse af Inbomyndiges tu surgenthæren.
Dog skulde en slig Fremrykning først
nt rykke from
°
°
°
”
tii riensborp. anmeldes for Overcoromandoen over de danske Tropper
og samtidigt forlanges Afslutning af en Vaabenstilstand,
idet den Erklæring tilføjedes, at et Angreb saavel paa
Preusserne som paa Insurgenttropperne vilde blive
betragtet som en Krigserklæring ikke blot mod Preussen,
men mod hele Tydskland. — Major Wildenbruch ankom
den Ilte April til Rendsborg for at være Oberst Bonin
til Assistance ved de eventuelle Forhandlinger.
Fægtningen ved Bov havde imidlertid alt den 9de
foreløbigt afgjort Insurgenthærens Skjæbne, og da Oberst
Bonin altsaa ikke kunde vente nogen Understøttelse fra
denne Side, og han tillige af det preussiske Krigsmini
sterium var opfordret til ikke at compromittere de
preussiske Vaaben ved nogen Uforsigtighed, ansaa ban
det for rettest at forblive i Rendsborg, idet han, som alt
i det første Afsnit berørt, kun skød sine Forposter
frem til Sorgfloden, hvornæst han den Ilte April om
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Morgenen sendte følgende Skrivelse til Commandeuren skrivei»« rm
Oberst Bonln til
for de danske Forposter:
commandeuren
for da danske

„An
Fo,po,ter
den Henn Commandeur der Vorposten der
königlich dänischen Truppen.

Das Vorrücken der königlich dänischen Trappen
im Herzogthum Schleswig veranlasst mich, Ew. Hoch
wohlgeboren nachstehende Mittheilungen ergehenst zu
machen :
Dass ich die Instruction erhalten habe, jeden
feineren Angriff von dänischen auf holsteinische Trap
pen, wo sich auch diese befinden mögen, als
eine Kriegserklärung von Seiten Dänemarks gegen die
königlich preussische Regierung zu betrachten.
Ew. Hochwohlgeboren stelle ich ergebenst anheim,
das Generalcommando der königlich dänischen Armee
hiervon zu benachrichtigen.
Ich habe die Ehre mich hochachtungsvoll zu unter
zeichnen.
Rendsburg, den Ilten April 1848.

von Bonin
Oberst und Commandeur der
preussischen Truppen im Herzogthum
Holstein.

Den paafølgende Dag efterfulgtes denne Skrivelse
r»
af en anden, adresseret til Generallieutenant Høegh- U1 den
Guldberg, der af Oberst Bonin antoges for Høj9tcom-Comm,llderen<i‘>
manderende paa dansk Side, og saaledes lydende :
p“ *
*'
„An
den königlich dänischen General-Major und
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commandirenden General, Herrn von Guldberg,
Excellenz.
Ew. Excellenz gebe ich mir die Ehre, im Auf
trage Sr. Majestät des Königs, meines Herrn, die
ergebenste Mittbeilung zu machen:
dass der Beschloss der deutschen Bundes-Ver
sammlung vom 4ten Apiil d. J. die königlich preussische
Regierung auffordert, Namens des deutschen Bundes das
Vermittelungs-Geschäft zwischen Dänemark und den Her
zogtümern zu übernehmen, und die bisher von der
selben getroffenen Maassregeln billigt.
Er spricht ferner aus, dass die sofortige Einstellung
der Feindseligkeiten und die Herstellung des status
qvo ante Bedingungen der Vermittelung sein müssen.
Inzwischen haben die kriegerischen Ereignisse der
letzten Tage die königlich dänischen Truppen bis in
das Herz des Herzogtums Schleswig gefühlt. Der
vom deutschen Bundestage aufgestellte status qvo ante
ist hierdurch verloren gegangen, und wird es, Angesichts
dieser Eventualitäten, Sr. Majestät dem Könige, mei
nem Henn, nicht länger möglich sein, seine Truppen
eine blos beobachtende Stellung an der holstein-schleswigschen Gränze einnehmen zu lassen, eine Stellung,
welche nach den von dem preussischen Major v. Wilden
bruch Sr. Majestät dem Könige von Dänemark per
sönlich gemachten Eröffnungen ursprünglich unbedingt
beabsichtigt war.
Demnach bin ich ermächtigt Ew. Excellenz zu
erklären, dass die preussischen Streitkräfte nicht als
Feinde den königlich dänischen Truppen gegenüber
stehen, sondern lediglich um dem Sr. Majestät dem
Könige, meinem Herrn, vom Bundestage übertragenen
Amte eines Vermittlers, den Nachdruck zu geben, der
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durch die Verletzung des status qvo ante von Seiten
Dänemarks nothwendig geworden ist.
Im Namen Sr. Majestät des Königs von Preussen
dringe ich daher auf augenblicklichen Abschluss eines
dreitägigen Waffenstillstandes, welcher die königlich
dänischen Truppen verpflichtet, auf allen Punkten nicht
über ihre gestern Abend eingenommenen Stellungen
hinaus zu gehen.
Jeder Angriff, der nach diesem Vorschläge auf
preussische oder mit ihnen gemeinschaftlich operirende
Truppen dänischer Seits erfolgen sollte, würde einer
Kriegserklärung gleich zu achten sein, und zwar einer
Kriegserklärung nicht bloss gegen Preussen, sondern
gegen ganz Deutschland, nie ich dieses, um dem Blut
vergiessen Einhalt zu thun, bereits am gestrigen Tage
dem Commandeur der königlich dänischen Vorposten
anzuzeigen für meine Pflicht hielt.
Während der Dauer des Waffenstillstandes bin
ich ermächtigt und erbötig, Verhandlungen über die
Wiederherstellung des status qvo ante nach dem Be
schluss des deutschen Bundes zu führen.
Ew. Excellenz lade ich deshalb ein mir einen
Bevollmächtigten zu bezeichnen, welcher mit einem
meinerseits zu ernennenden Bevollmächtigten auf neu
tralem Gebiet die hierauf bezüglichen Verhandlungen
einzuleiten haben wird.
Ich bitte, mich hiernach unvorzüglich mit ge
neigter Antwort versehen zu wollen.
Genemigen Ew. Eicellenz die Versicherung meiner
ausgezeichnetsten Hochachtung.
Rendsburg, den 12ten April 1848.

von Bonin
königlich preussischer Oberst und
Brigade-Commandeur.
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Udtalelu fra
Kongen til
Oberst Bonln.

I Anledning af den første af disse Skrivelser
besluttede Hs. Majestæt Kongen under 12te April at
rette følgende Udtalelse til Commandeuren for de
preussiske Tropper:
„Von den Vorposten Unserer Truppen ist an Uns
die Meldung eingegangen, dass denselben von dem
Obersten Bonin, Commandeur der preussischen Truppen
im Herzogthum Holstein, die Mittheilung geworden,
dass er die Instruction erhalten habe, jeden ferneren
Angriff von dänischen auf holsteinische Trappen, wo
sich auch diese befinden mögen, als eine Kriegs
erklärung von Seiten Dänemarks gegen die königlich
preussische Regierung zu betrachten.
Wenn es nun keinem Zweifel unterliegen kann,
dass die Mittheilung auf irgend einem Irrthume beruhen
muss, indem die aufrührerischen, holsteinischen Haufen,
die gegen Unsern -Befehl ins Herzogthum Schleswig
eingedrungen sind und wider Uns selbst die Waffen
geführt haben, als holsteinische Truppen nicht anerkannt
werden können, so haben Wir nicht unterlassen wollen
dem Obersten Bonin hiermittelst zu erkennen zu geben,
me es Unser fester, unabänderlicher Wille ist, Unser
Herzogthum Schleswig zum Aeussersten zu vertheidigen,
und dass Wir desshalb einen jeden Soldaten, der ohne
Unsern Befehl oder ohne Unser Anmuthen die von Uns
festgestellte, militairische Demarcationslinie in Unserm
Herzogthum Schleswig überschreitet, als einen Feind
werden ansehen und behandeln lassen.
Da Wir in
dessen den Einmarsch der preussischen Truppen in
Unser Herzogthum Holstein nur als eine Demonstration
ansehen können und wollen, die die Aufrechthaltung der
innern Ordnung und des Friedens zum Zwecke hat, und
Wir unter den obwaltenden Umständen zur Zeit Uns an
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keine andere Autorität im gedachten Unsern Herzog
thum hinwenden können, so ergeht hiermit Unsere For
derung an den Commandeur der preussischen Truppen
im Herzogthum Holstein, der sogenannten provisorischen
Regierung daselbst die sofortige Einstellung aller Re
gierungshandlungen aufzuerlegen, und dagegen den
gesetzlichen, von Uns eingesetzten Behörden anzuweisen,
sich in allen ämtlichen Angelegenheiten, die sie selbst
nicht erledigen können, unmittelbar an Uns als ihren
legitimen und rechtmässigen Herzog zu wenden, und
Unsern Befehlen unvorzüglich Gehorsam zu leisten.
Es wird übrigens Unsere ernste Bemühung sein, bald
möglichst sowohl die militairischen als civilen Verhält
nisse im mehrgedachten Unsern Herzogthum zu ordnen
und wieder auf den gesetzlichen Weg zurück zu fuhren,
und Wir hegen desshalb die zuversichtliche Hoffnung,
dass der Commandeur der preussischen Truppen in
beider Beziehung Uns auf alle Weise beistehen werde.
Gegeben in Flensburg, den 12ten April 1848.

Frederik Rex.
An
den Obersten und Commandeur der
preussischen Truppen in Holstein,
Herrn von Bonin.
Paa Oberst Bonins anden Skrivelse indløb Natten
mellem den 13de og 14de følgende Svarskrivelse afS’'«’,tri’‘Ue,r*
13de April fra General Hedemann:
m/nn™« ob«.t
n

At!

Bonin.

Se. Hochwohlgeboren, den Herrn Obersten und Brigadecommandeur v. Bonin, Commandeur der preussischen
Truppen in Holstein.

In Erwiderung des geehrten Schreibens Ew. Hoch
wohlgeboren vom 12ten d. M. — adressirt an Se. Ei16
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cellenz, den commandirenden General in Nordjütland
und Fühnen, jedoch von mir als dem Höchstcommandirenden des Armeecorps Sr. Majestät im Herzogthum
Schleswig geöffnet — in welchem Schreiben ein drei
tägiger Waffenstillstand unter gewissen Bedingungen
und zu dem Zwecke angeboten wird, mittelst von .Ew
Hochwohlgeboren und meinerseits abgesandter Bevoll
mächtigten auf neutralem Grunde über die Wiederher
stellung des status qvo ante nach dem Beschlüsse des
deutschen Bundes zu unterhandeln, habe ich die Ehre,
folgende Mittheilungen im Auftrage Sr. Majestät zu
machen.
Da das Herzogthum Schleswig kein deutscher
Bundesstaat, und die Vermittelung des deutschen Bundes
in Betreff der Verhältnisse dieses Herzogthums von Sr.
Majestät weder verlangt noch angenommen ist, in
welcher Rücksicht ich mich auf den Erlass Sr. Majestät
an Ew. Hochwohlgeboren vom gestrigen Dato beziehe —
so wird jedwede Unterhandlung meinerseits unmöglich,
in sofern dieselbe das genannte Herzogthum in irgend
einer Rücksicht angehen sollte, namentlich in Bezug
der Restitution des status qvo ante in diesem Lande,
um so viel mehr, als eine solche Restitution diejenige
Blokade der schleswigschen Seehäfen wieder herbei
führen würde, welche die Seemacht Sr. Majestät des
Königs vor der Occupation des Herzogthums durch die
königlichen Truppen bewerkstelligt hatte, eine Blokade,
welche den schleswigschen Seehäfen und den Inter
essen der schleswigschen Unterthanen Sr. Majestät
überhaupt nur nachtheilig sein könnte.
Dahingegen sind Se. Majestät gewilligt zu erlauben,
dass die Truppen Sr. Majestät nicht weiter vorrücken,
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als wo sie sich gegenwärtig befinden, und namentlich
nicht in das Herzogthum Holstein einrücken, bevor
Gelegenheit gegeben ist, die Sache durch Unterhandlungen
zu entscheiden.
Von einem förmlichen Waffenstillstände kann nicht
die Rede sein, da die Truppen, welche von Ew.
Hochwohlgeboren befehligt werden, nach Ihrer eigenen,
gestrigen Erklärung nicht als Feinde den dänischen
Truppen gegenüber stehen, und da Se. Majestät von
keiner fremden Macht sich binden lassen kann, die in
seinem eigenen Lande gegen ibn insurgirten Einwohner
zu respectiren.
Um die Stellung der Vorposten während der
Einstellung der Militair-Operationen zu bestimmen, bin
ich bereit, meinerseits einen Bevollmächtigten zu er
nennen, der mit einem von Ew. Hochwohlgeboren
ernannten Bevollmächtigten unterhandeln kann.
Da diese Einstellung der Militair-Operationen jedoch
zum Zwecke haben muss, durch die Vermittelung Sr.
Majestät des Königs von Preussen zwischen Sr. Majestät
dem Könige von Dänemark und dem deutschen Bunde
die innern Verhältnisse des Bundeslandes Holstein und
das Verhältniss desselben zum Landesherrn, Sr. Majestät
dem Könige von Dänemark, zu ordnen und zu sichern,
und da derartige Unterhandlungen nicht durch militairische, sondern nur durch diplomatische Autoritäten
geführt werden können, — in welcher Anleitung Se.
Majestät Seinem Minister des Auswärtigen schon die
nöthigen Befehle ertheilt haben, so schlage ich, auf
Befehl Sr. Majestät des Königs, Ew. Hochwohlgeboren
vor, die Einstellung der Militair-Operationen vorläufig
auf 14 Tage festzustellen.
16*
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Genehmigen Ew. Hochwohlgeboren die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung.
Gottorp, den 13ten April 1848

Hedcmann,
Generalmajor und Commandeur der dänischen
Truppen im Herzogthum Schleswig.

Begge disse to Skrivelser besvaredes af Oberst
Bonin, den førstnævnte den 13de og den anden under
15de April. Svaret paa den første fød saaledes:
All er durchlauchtigst er, Grossmächtigster
fnOteuBMtu König, Allergnädigster König und Herr!
tu Kongen.
Euer gQnjgijche Majestät haben die Allerhöchste
Gnade gehabt mir unterm 12ten April ein Schreiben zu
fertigen zu lassen, welches der Lieutenant v. Zepelin
der königlich-dänischen Leibgarde heute an die dies
seitigen Vorposten abgegeben hat.
Mit dem tiefsten Respect verfehle ich nicht, Euer
Majestät Allerunterthänigst anzuzeigen, dass der Inhalt
desselben nicht mit den Instructionen vereinbar ist,
welche Se. Majestät der König mein Herr mir ertheilt hat.
Es ist kein Irrthum, wenn ich mich verpflichtet
gehalten, dem Commandeur dei' königlich-dänischen
Vorposten anzuzeigen, dass ein Angriff von dänichen auf
holsteinische Truppen als eine Kriegserklärung Däne
marks und zwar nicht allein gegen Preussen, sondern
auch gegen ganz Deutschland betrachtet werden würde,
wie ich solches in meinem Schreiben vom gestrigen
Tage an Allerhöchstdero Generalmajor v. Guldberg
mitgetheilt habe.
Euer Königliche Majestät wollen mir Allergnädigst
gestatten, ferner zu. erwähnen, dass die preussischen
Truppen nicht in das Herzogthum Holstein gekommen
sind, um die innere Ordnung und den Frieden daselbst
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herzustellen und zu erhalten: sondern sie sind an die
Eider gerückt um die vom deutschen Bunde anerkannten
verfassungsmässigen Rechte der beiden Herzogthümer
aufrecht zu erhalten. Sie sind nicht eingerückt um die
provisorische Regierung zu stürzen, sie sind vielmehr
derselben unter meinem Commando von der Regierung
meines Allergnädigsten Herrn zur Verfügung gestellt
worden.
In meinem gestern an den Generalmajor v. Guldberg gerichteten Schreiben habe ich die Grundzüge an
gegeben, welche noch zu einer friedlichen Erledigung
der obschwebenden Differenzen führen können. Ich
würde es innig bedauern, wenn meine Vorschläge unbe
achtet bleiben sollten, und ich genöthigt würde, nach
meinen mir gegebenen, gemessenen Instructionen zu
handeln.
In Allertiefster Devotion verharre ich.
Euer Majestät
Allerunterthänigster
Rendsburg, den 13ten April 1848.

v. Bonin,
Oberst und Commandeur
der königlich preussischen Truppen
im Herzogthum Holstein.

General Hedemanns Skrivelse blev besvaret naa
felgende Maade:
fr. osent Boni.
„An den königlich dänischen Generalmajor und
Commandeur der dänischen Truppen im Herzogthum
Schleswig, Herrn von Hedemann, Hochwolgeboren,
Schleswig.
Euer Hochwohlgeboren Schreiben vom 13ten April
ist mir in der Nacht vom 13ten zum 14ten zugekommen.
Ich verhehle Ihnen nicht, mein Herr General, dass mich

Hedemann
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der Inhalt desselben nicht befriedigt hat, weil ich äusser
Stande bin, ihn mit den mir ertheilten Instructionen
zu vereinbaren.
Euer Hochwohlgeboren lehnen den Abschluss eines
dreitägigen Waffenstillstandes ab, während welcher Zeit
nach meinem Vorschläge die Verhandlungen zur Wieder
herstellung des status qvo ante hätten geführt werden
sollen. Sie schlagen mir dagegen eine 14tägige Ein
stellung der militairi8chen Operationen vor, um wäh
rend derselben diplomatische Unterhandlungen über das
Vermittelungsgeschäft zwischen Dänemark und seinen
Herzogthümem, welches Sr. Majestät dem Könige,
meinem Herrn, vom deutschen Bunde übertragen worden
ist, einzuleiten. Sie erwähnen in Ihrem Schreiben, dass
Se. Majestät der König von Dänemark die Vermittelung
des deutschen Bundes in Betreff des Herzogthums
Schleswig weder verlangt noch angenommen haben, uud
dass Se. Majestät gewilligt sind zu erlauben, dass die
königlich dänischen Truppen nicht weiter, und nament
lich nicht in das Herzogthum Holstein vorrücken sollen,
bevor Gelegenheit gegeben ist, die Sache durch Unter
handlungen zu entscheiden.
Ich beehre mich hierauf Nachstehendes zu erwidern:
Ich bin nicht befugt der Erklärung Sr. Majestät
des Königs von Dänemark, dass Allerhöchstdieseiben
weder die Vermittelung des deutschen Bundes ange
sprochen haben, noch dessen Beschlüssen beigetreten
seien, meinerseits irgend eine Folge zu geben.
Es mag unerörtert bleiben, ob die königlich
dänischen Truppen die Eider überschreiten und in dass
Herzogthum Holstein eindringen wollen oder nicht.
Ich bin nicht ermächtigt diplomatische Verband-
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lungen zu fuhren, welche das Vermittelungsgeschäft be
treffen.
Ich habe einzig und allein die Pflicht zu erfüllen,
den status qvo ante nach dem Beschluss der deutschen
Bundesversammlung herzustellen, den status qvo, welcher
durch Besetzung des Herzogthums Schleswig durch dä
nische Truppen verletzt worden ist.
Um aber noch einen Versuch zu einer friedlichen
Wiederherstellung desselben nicht zu unterlassen, werde
ich morgen den preussischen Major von Wildenbruch,
welcher sich in meinem Hauptquartier befindet, und
bisher mit einer Special-Mission Sr. Majestät des Kö
nigs von Preussen an Se. Majestät den König von
Dänemark beauftragt war, in das dänische Hauptquartier
senden, welcher meine letzte Erklärung an Ew. Hochwohlgehoren abzugeben hat.
Während der Anwesenheit des Majors von Wilden
bruch im königlich dänischen Hauptquartier habe ich
den diesseitigen Truppen den strengsten Befehl gegeben,
sich aller Feindseligkeiten gegen königlich dänische
Truppen, sofern sie nicht von diesen angegriffen werden,
zu enthalten.
Genehmigen Sie, mein Hr. General, die Versiche
rung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Rendsburg, den löten April 1848.

von Bonin,
Oberst und Commandeur der königlich
preussischen Truppen im Herzogthum Holstein.

De ved disse foreløbige Skridt indledede Under
handlinger, til hvis yderligere eventuelle Ledelse den
danske Udenrigsminister af Hs. Majestæt Kongen blev
beordret at begive sig til Flensborg, hvor han ankom
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.Skrivelse fra

Grev Knuth.

den 15de April, kom imidlertid ikke istand, idet Major
Wildenbruch den 15de paa Grund af en af ham mod
tagen, ny Depeche Ira Berlin fandt sig foranlediget til
at sætte sig i directe Forbindelse med den danske
Udenrigsminister og gjøre ham Forslag, der vare væ
senligt forskjellige fia de Fordringer, som Oberst Bonin
efter sine Instructioner antog det for nødvendigt at stille,
og for hvilke Major Wildenbruch saaledes ikke længer
kunde gjere sig til Talsmand. Den 15de og den 16de
April afgik der saaledes 2 Depecher fra Rendsborg af
meget forskjelligt Indhold. De lede saaledes:
..Euer Excellenz beehre ich mich die gehorsamste
Anzeige zu machen, dass die Vorschläge, welche Hochdieselben mich in Sonderbiu-g der königlichen preus
sischen Regierung als Basis einer gütlichen Uebereinkunft vorzulegen beauftragten von der Regierung Sr.
Majestät nicht annehmbar befunden worden sind.
Factisch ist allerdings in Folge der kriegerischen Ope
rationen der Zustand eingetreten, welchen Ew. Excellenz
damals zum Grunde der Unterhandlungen zu legen
beabsichtigten, doch die Regierung Sr. Majestät ist weit
davon entfernt ibn als solchen anzuerkennen und kann,
neuerdings mir gewordenen Weisungen zufolge, auf
Unterhandlungen nicht eingehen, so lange die königliche
dänische Regierung factisch den ganzen Streit zu ihren
Gunsten entschieden hat.
In Gemässheit des Beschlusses der Bundesver
sammlung vom 4 ten d. M. ist Se. Majestät der König
Namens des deutschen Bundes mit dem Vermittelungs
geschäft in der vorliegenden Frage beauftragt worden,
und dieses auf die Basis der unverkürzten Rechte Hol
steins nnd seiner staatsrechtlichen Verbindung mit
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Schleswig hia. Selbstredend ist hierbei, dass der deutsche
Bund die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und
die Herstellung des status qvo ante voraussetzt. Die
preussischen Streitkräfte stehen demnach, wie ich dieses
Ew. Excellenz bereits früher zu sagen die Ehre hatte,
keineswegs als Feinde den königlich dänischen Truppen
gegenüber, sondern um dem Sr. Majestät dem Könige
vom Bundestage übertragenen Amte eines Vermittlers
den Nachdruck zu geben, der durch die Verletzung
des status qvo von Seiten Dänemarks nothwendig ge
worden ist. Die Aufgabe Preussens bei diesem Ver
mittelungs-Amte ist indess keine andere als diese:
n Schutz der verfassungsmässigen Rechte der Her
zogthümer ohne Beeinträchtigung der anerkannten
Souverainitet des Königs-Herzogs.“
Um dieser Aufgabe zu genügen hat mich die Re
gierung Sr. Majestät neuerdings beauftragt, Ew. Excel
lenz eine Basis der Unterhandlungen vorzuschlagen, deren
Annahme von Seiten Sr. Majestät des Königs von Däne
mark eine annoch möglich friedliche Lösung des beste
henden Zerwürfnisses, welche sie lebhaft wünscht, zu
befördern geeignet wäre.
Diese Basis bestände in dem Zurückziehen der
königlich dänischen Truppen in die Stellungen nördlich
von Flensburg und Tondern, welche sie vor Eröffnung
der Feindseligkeiten einnahmen, und Herstellung des
zu dieser Zeit bestehenden Zustandes. Nur unter dieser
Bedingung kann Preussen darauf eingehen, seine Trup
pen in den eingenommenen Positionen stehen zu lassen
und zu unterhandeln.
Ein Nichteingehen in diesen Vorschlag würde un
bedingt von Seiten der preussischen Truppen ein Vor
gehen in das Herzogthum Schleswig und Operationen
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zur Folge haben müssen, die den Zweck hätten, solche
Positionen in Schleswig einzunehmen, die ein Unter
handeln auf die oben erwähnte Basis hin möglich machten.
Euer Excellenz lege ich schliesslich die gehorsamste
Bitte vor, die Vorschläge der Regierung Sr. Majestät,
die lediglich zum Zwecke haben, einem bedauernswerthen
Zwiste einen unblutigen Ausgang zu bereiten, dessen
Eintreten Niemand mehr bedauern würde, als Se. Ma
jestät der König, der Erwägung Sr. Majestät des Kö
nigs von Dänemark baldigst anheimgeben und den
Ausdruck der vollkommenen Ergebenheit und Hoch
achtung genehmigen zu wollen, mit der ich die Ehre
habe mich zu nennen
Rendsburg, den löten April 1848.

Euer Excellenz
ganz gehorsamster Diener
L. v. Wildenbruch,
Major.

An
den königlich dänischen Minister
der auswärtigen Angelegenheiten,
Herrn Grafen von Knpth,
Excellenz.
Skrivelse fra
< Ibeiut Bonin
Ul General
Hedemann.

„An
den königlichen dänischen Generalmajor und Com
mandeur der dänischen Truppen im Herzogthum
Schleswig, Herrn von Hedemann, Hochwohlgeboren,
Schleswig.
Der königlich preussische Major von Wildenbruch,
welchen ich mir erlaubt hatte Euer Hochwohlgeboren
gestern anzumelden, ist verhindert worden, diese Reise
anzutreten. Ich beehre mich daher, diejenige Erklärung,
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welche derselbe in meinem Namen Euer Hochwohlge
boren persönlich zu überbringen hatte, Hochdenseiben
schriftlich mitzutheilen.
In meinem gestrigen Schreiben habe ich schon
die Ehre gehabt anzuzeigen, dass es meine Pflicht ist,
den von königlich dänischer Seite verletzten status
qvo ante wiederherzustellen. Unter dieser Wiederher
stellung ist verstanden:
1. Dass die königlich dänischen Truppen das Her
zogthum Schleswig räumen, indem sie in die Po
sitionen, welche sie vor Ausbruch der Feindselig
keiten, also am 28sten v. M. inne hatten, zurückgehen.
2. Dass die königlich dänischen Kriegsschiffe zu glei
cher Zeit die Häfen und Gewässer der beiden
Herzogtümer verlassen.
3. Dass alle seit Eröffnung der Feindseligkeiten ge
machten Gefangenen, sowohl Militair- als CivilPersonen, sofort auf freien Fuss gesetzt werden.
Da ich vermuthe, dass Euer Hochwohlgeboren nicht
mit der Instruction versehen sein werden, um mir eine
zustimmende Antwort auf obige 3 Punkte sogleich geben
zu können, so werde ich eine Antwort bis zum 18ten
Abends hier erwarten.
Es würde mir zur grössten Freude gereichen,
wenn meine Pflicht, den status qvo ante wieder herzu
stellen, sich auf friedlichem Wege, indem die königlich
dänische Regierung meine gestellten Bedingungen an
nähme, erfüllen liesse.
Im entgegengesetzten Fall sehe ich mich mit
Bedauern genöthigt, den mir in dieser Hinsicht gege
benen Instructionen Folge geben zu müssen.
Bis zur erfolgten Antwort Euer Hochwohlgeboren
wird mein Befehl, dass die diesseitigen Voi^posten sich
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jeder Feindseligkeit zu enthalten haben, wenn dieselben
nicht von den königlich dänischen Truppen hervorge
rufen werden, in Kraft bleiben.
Genehmigen Sie, mein Herr General, die Ver
sicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Rendsburg, den 16ten April 1848.

von Bonin,
Oberst und Commandeur der königlich
preussischen Truppen im Herzogthum Holstein.

Svarikrivetae
[nt Grow Knuth

Det Særsyn, at Preussens diplomatiske Agent til
byder et helt andet Grundlag for Underhandlingerne
end den Hojstcommanderende over samme Regjerings
Tropper i Hertugdømmerne, maa søge sin Forklaring
i de samme Grunde, som alt ovenfor ere anførte, hvor
en lignende Dobbelthed blev fremhævet.
Grev Knutb besvarede under 17de April Major
Wildenbruchs Depeche paa følgende Maade:

ui Major
„Ew. Hochwohlgeboren geehrte Zuschrift vom löten
wiidenbrueh. j
habe ich erst heute Abend empfangen, und ist
mir gleichzeitig von dem Generalmajor v. Hedemann
eine Letzteren von Seiten des Obersten v. Bonin ge
wordene, definitive, Erklärung mitgetheilt worden, deren
Sinn und Fassung den von Ew. Hochvohlgeboren gestellten
Vorschlägen in der auffallendsten Weise zuwider laufen.
In der Voraussetzung, dass die Erklärung des
Obersten von Bonin etwa auf einer irrigen Auffassung
der ihm ertheilten Instructionen beruhen dürfte, habe
ich indessen keinen Anstand genommen, den Inhalt
Ihres Schreibens erbetener Maassen zur Kenntniss
Sr. Majestät des Königs gelangen zu lassen, und
wenn ich gleich keinesweges annehmen darf, dass Aller-
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höchstdieselbe auf die vorgeschlagene, modificirte Basis
der Unterhandlungen werden eingehen können, so be
halte ich mir jedoch vor, Sie von der eventualiter ge
fassten, Allerhöchsten Beschlussnahme bald möglichst zu
benachrichtigen, insofern nicht die von dem Obersten
Bonin als nahe bevorstehend angekündigten Feindselig
keiten mittlerweile einen jeden Versuch friedlicher Ver
handlungen vereitelt haben möchten.
Genehmigen Ew. Hochwohlgeboren die erneuerte
Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung.
Flensburg, den 17ten April 1848.

F. Knuth.
Sr. Hochwohlgeboren,
dem Herrn Major v. Wildenbruch.
pt. in Rendsburg.

I Overensstemmelse med sit givne Tilsagn
forelagde Udenrigsministeren Sagen for Hs. Majestæt
Kongen, der imidlertid bestemte, at Forslagene skulde
afvises, hvilket meddeltes Major Wildenbruch i en
Skrivelse af 18de April, saalydende:
„Se. Majestät der König haben, nachdem Allerhöchsdieselben von der von Ew. Hochwohlgeboren Rkrivel,°Cn
mittelst geehrten Schreibens vom 15ten d. M. im Vor- «w
schlag gebrachten, militairischen Demarcationslinie in wiwenbroch
Kenntniss gesetzt worden, mir den Befehl Allergnädigst
zu ertheilen geruht, Ihnen zu eröffnen, dass dieser Vor
schlag nicht angenommen werdén könne.
Uebrigens beziehe ich mich lediglich auf meine
an den königlich preussischen Gesandten in Kopen
hagen oft wiederholten Aeusserungen, dass das Vor
rücken preussischer Truppen ins Herzogthum Schleswig
hiessigerseits als ein Kriegsüberfall betrachtet werde,
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und dass man, nachdem ein solcher eventualiter erfolgt
sein möchte, keinen Anstand nehmen würde, alle zum
diesseitigen Gebote stehenden Vertheidigungsmittel,
namentlich gegen die Seehäfen und die Handelsmarine
Preussens, in Anwendung zu bringen.
Genehmigen Ew. Hochwohlgeboren den erneuerten
Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung.
Flensburg, den löten April 1848.

F. W. Knuth.
Sr. Hochwohlgebohren,
dem Herrn Major v. Wildenbruch
pt. Rendsburg.
Underhandlingerne vare saaledes afbrudte, og Oberst
Bonins Skrivelse af 16de, der var betegnet som et Ul
timatum, og paa hvilken intet Svar gaves, stillede altsaa Optagelsen af Fjendlighederne i nær Udsigt, idet
den 18de April var angiven som den yderste Termin
for Afventelsen af den danske Generals Svar. Fra
Forbundsbeslut, dansk Side præciseredes Sagernes Stilling end yderligere
ist" April noti.dørved, at Regjeringen som Svar paa en preussisk Note af
t.eeres under. 15de, der meddeltes Udenrigsministeren i Kjøbenhavn
b’XydM™0 ^en
April, og hvori den af Forbundsdagen den
12te April tagne Beslutning (vide Bilag 18) noti
ficeredes, idet der tillige blev truet med eventuel Indskriden
med Magt, under 22de April erklærede, at den vilde ansee
den af Oberst Bonin anmeldte Fremrykning i Slesvig for
et Krigsoverfald, og at den, da Krigstilstanden ifølge
Oberst Bonins Udtalelse maatte ansees begyndt med
den 18de, alt havde taget de fornødne Forholdsregler
for at anvende alle til Raadigbed staaende Midler for
at værge om sin Ret. Blandt disse Midler frem
hævedes specielt den foreløbige Beslaglæggelse af
preussiske Skibe i de danske Farvande, en Foranstalt-
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ning, som dog atter vilde blive hævet, saafremt den
preussiske Regjering afstod fra en fjendlig Indtrængen
i Slesvig.
Samtidigt med de her fremstillede Underhand
linger med Preussen havde den danske Regjering fort
sat Forhandlingerne med Cabinetterne i London og
Set Petersborg samt ligeledes henvendt sig til det svenske
Hof. Ben 15de April anmodede saaledes den danske
Regjering Hofferne i London og Set. Petersborg gjennem
disses Gesandter i Kjobenhavn om snarligt at tage
Beslutninger, der vare skikkede til at dæmpe den
ophidsede Stemning i Berlin og overhovedet i Tydskland. Denne Anmodning blev imidlertid krydset af England* Meg
en Note fra den engelske Regjering, ifølge hvilken 1|nK’for'«e
den engelske Minister i Kjobenhavn tilbod sin Re
gjerings bona officia til at mægle i den opstaaede
Strid, et Tilbud, der modtoges af den danske Re
gjering ved en Note af 18de April, hvori tillige
blev udtalt det Haab, at England, naar dets ven
skabelige Mægling ikke maatte nytte, vilde tage
alvorlige Forholdsregler for at sikkre den danske Krone
Besiddelsen af Hertugdømmet Slesvig i Henhold til
Garantien af Aar 1720. Samme Dag, den 18de April,
overrakte den engelske Gesandt i Berlin, Grev West
moreland, en Note, hvori han i Henhold til en Note fra
Lord Palmerston af 12te April indtrængende udtalte det
Haab, at de preussiske Tropper ikke vilde rykke ind i
Hertugdømmet Slesvig, og, saafremt en saadan Ind
rykning maatte være skeet, at der da uopholdeligt maatte
blive sendt Befaling til at trække Tropperne tilbage;
med Noten fulgte en Copi af den nysnævnte Garantitractat af 1720. Det preussiske Svar herpaa afgaves under
19de April og henviste til det tydske Forbund som den
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Autoritet, der havde befuldmægtiget Preussen og stillet
Sagen saaledes, at ingen Underhandling kunde begynde
med Danmark, forinden de danske Tropper havde
rømmet Slesvig; i Svaret udtaltes imidlertid tillige,
at, naar England kunde formaae Danmark til den
forlangte Rømning af Hertugdømmet Slesvig, vilde
det tydske Forbund formentligt gjerne modtage Eng
lands bona officia i denne Sag. Et lignende Svar
erholdt England fra Hannover, ligesom ogsaa den
tydske Forbundsdag, til hvem det ligeledes hen
vendte sig, erklærede sig villig til at modtage dets
bona officia.
Hvorledes imidlertid Forhandlingerne
mellem Preussen og Danmark antoge en skarpere
Charakter, er alt ovenfor fremsat, og samme Dag, som
Grev Knutli afgav sin Erklæring til Preussen om at
ville befragte Indrykningen i Slesvig som en Krigser
klæring m. m., meddelte han de danske Gesandter i Lon
don og Set. Petersborg de af Regjeringen foretagne
Skridt og beordrede dem, idet han gav en Skildring af
de ogsaa for de andre Magter betydningsfulde Følger
af Preussens og det tydske Forbunds aggressive Politik,
til hos de respective Hoffer at andrage paa en samtidig
og activ Understøttelse, saaledes at Garantitractaten af
1720 kunde skee Fyldest*).

♦) Ogsaa. fra den provisoriske Regjerings Side var der gjort
forskjellige Skridt for at erhverve sig fremmede Hoffers Anerkjendelse og Understøttelse. Allerede under 24de og 26de
Marts havde den saaledes henvendt sig henholdsvis til den
preussiske Udenrigsminister og det tydske Forbund med Bon
om Understøttelse-, under 6te April sendtes Hr. Wille til
England for at give en Fremstilling af Tilstanden i Hertug
dommerne og af disses Rettigheder samt for at udtale et
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Der vil her endelig endnu være at berøre ^Be
gyndelsen af Forhandlingerne med den svensk-norske
Regjering. — Efter Kong Frederik den VH’s Ankomst
til Flensborg udfærdigede Hs. Majestæt under 12te April Et»han<iigt
et egenhændigt Brev til Kong Oscar, hvori han gav
Meddelelse om Sagernes Stilling og navnlig om Preus
sernes Besættelse af Bendsborg. Kongen fremhævede
den Fare for de nordiske Riger, der var forbunden med
Preussens og Forbundets Fremtrængen paa den jydske
Halvø, og rettede det Spergsmaal til Kong Oscar, om
denne vilde yde Ham nogen Hjælp mod den overlegne
Fjende. Denne Skrivelse blev imidlertid ikke strax
afsendt dels paa Grund af det i Sverig forestaaende
Ministerskifte, og dels fordi Begjeringen formente, at
den deri indeholdte Opfordring rettest burde stilles, efter
at de os venskabeligt sindede Stormagter havde havt
Leilighed til at udtale sig.
Skrivelsen indtraf derfor

Gnske om Bevarelsen af den commercielle Forbindelse med
Storbritannien og om Sidstnævntes bona officia tilUdjevning
af den opstaaede Strid. Endelig sendtes den 10de April Grev
Reventlow-Farve til Wien for ligeledes der at stemme Hof
fet for den slesvig-holstenBke Sag og bevæge det til at bi
drage til den enskede Lesning af Spergsmaalet. Den af
Grev Reventlow medbragte Mémoire fra den provisoriske
Regjering blev af den esterrigske Udenrigsminister, Grev
Ficquelmont, sendt ham tilbage uaabnet og ledsaget af en
Skrivelse, dateret 21de April, hvori Udenrigsministeren er
klærede, at Østerrig som Stormagt betragtet ikke vilde
blande Big i den opstaaede Strid og derfor ikke anerkjende
den provisoriske Regjering, og med HenByn til Bin Stilling
som Medlem af det tydske Forbund vilde det rette sig efter
dettes Beslutninger.
17
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først til sin Bestemmelse omtrent samtidigt med Efter
retningen om Slaget ved Slesvig. Imidlertid modtog
det danske Cabinet gjennem den svenske Gesandt i
Kjøbenhavn Meddelelser, der viste, at den svenske Be
gjering for Øjeblikket ikke ønskede at gaae ud over en
streng Neutralitets Grændser.
Det var saaledes ikke lykkedes Diplomatiet at
fjerne Fredsbruddet; hele den danske Nation imødesaa
med spændt og ængstelig Forventning Udfaldet af den
Kamp, som den lille, ved Slesvig sammentrukne Hær
skulde fore mod den sandsynligvis overvældende stærke
fjende. Ved forskjellige tilfældige Omstændigheder
trak Tiden for den afgjørende Kamp dog ud indtil
den 23de April. —
Vi vende os nu til hvad der under de ovenfor
anførte, diplomatiske Underhandlinger var foregaaet ved
Hæren. Det danske Armeecorps beholdt den Stilling,
det havde ved Slesvig den 12te April, dog med
enkelte mindre Ændringer i Forposternes og den i
østlig Betning detacherede Styrkes Opstilling. Strax
efter Armeecorpsets Opbrud til Slesvig den Ilte April
gav nemlig Krigsministeren, der var fulgt med Kongen til
Flensborg, og som samme Dag gjorde en Udflugt
derfra mod Syd til Bilskov Kro, fra dette Sted
General Hedemann Ordre til ikke at sende sin Hovedinstructtou styike længere frem end til Slesvig, til at holde
Forposter paa denne Side Sorgen samt til
syn tu Harens ikke at angribe Ekernførde, saafremt denne By alt
’ldet” o,.*™’ maatte være besat af Preusserne. Man vil allerede
have sporet en Følge af denne Ordre i den i første
Afsnit omtalte Contramandering af 2det Jæpercorps’s
Marche fra Kappel til Ekernførde. Efter Modtagelsen
af Oberst Bonins Erklæring af 11te April gjentog Mi-
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nisteren under 12te s. M. Befalingen til at blive
staaende ved Slesvig og tilføjede, at Generalen i Til
fælde af Angreb skulde forsvare sig af yderste Evne
i sin Stilling; maatte denne opgives, skulde han gaae
kjæmpende tilbage fra Stilling til Stilling indtil Bov;
Ministeren udtalte fremdeles i samme Skrivelse, at
han ikke havde noget imod, at Ekernferde blev
besat af vore Tropper, saafremt de kunde komme
Preusserne i Forkjøbet. Som Følge af sidstnævnte
Tilladelse erholdt Flankecorpset endnu samme Dag
Befaling til at beordre Capitain Wørishøffer med sit
Compagni af 5te Linie-Bataillon til den nævnte By,
hvor han skulde afløse de fra Krigsskibene landsatte
Tropper.
Compagniet skulde cantonnere i Husene
tæt N. for Broen over Vindeby Nors Udløb i Ekern
ferde Fjord og ved udstillede Forposter bevogte den
sydlige Tilgang til Byen; det fik Tilsagn om Under
støttelse af Flotillen, som samtidigt erholdt Anmod
ning fra Overcommandoen om vedblivende at understøtte
Ekernferdes Besætning ved at foranstalte, at Terrainet
S. for Byen kunde bestryges af Skibenes Hd. —
Capitain Wørishøffer modtog Ordren til Expeditionentcomp«gniarstden 13de Kl. 41/» om Morgenen og afmarcherede kort efter ^Xb^'ui*
til Ekernforde, hvor Commandoet ankom Kl. 8 om Formiddagen og indtog den befalede Stilling. Da man ved
Afsøgningen af den nærmeste Omegn S. for Byen
troede at opdage fjendlige Poster og Patrouiller, blev
der med " a af Compagniet foretaget en Recognoscering
til Moskov og derfra over Marienthal til Kieler-Chaus
seen. Paa sidstnævnte Gaard overraskedes en Trop Fri
skarer paa c. 12 Mand, hvoraf dog kun 3 gjordes til Fanger ;
Gaarden Hoffnungsthal var efter Landbefolkningens Ud
sigende besat af Friskarer, hvis Styrke angaves til 200
17*
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à 450 Mand. Efter at Poster dernæst vare udstillede,
indqvarteredes Mandskabet i den sydlige Del af Byen,
hvilken Afvigelse fra den givne Befaling var nødvendig
saavel for Forsvarets som ogsaa for den eventuelle Ind
skibnings Skyld i Tilfælde af Angreb af en overlegen
Fjende. — Til Forbindelse med Besætningen i Ekern
førde beordredes Oberstlieutenant Haxthausen den 14de
til at skyde sine Forposter frem paa den søndre Side
af Slien, i hvilken Anledning 1 Compagni af 5te LinieBataillon og Cavaleri-Detachementet, henhørende under
Oberstlieutenantens Commando, afgik til Kosel; Com
pagniet efterlod ved Mysunde 1 Underofficer og 20
Mand, og Commandoer af lignende Størrelse under en
Officer sendtes til Ornum og Vesby, hvorfra der be
faledes udsendt Patrouiller henholdsvis til Eskildsmark
og Holm. Fra Compagniets Hovedstyrke i Kosel skulde
der patrouilleres til Fløjposteringerne i Ornum og Vesby
samt tilvejebringes Forbindelse med Compagniet i Ekern
førde ved en Post paa 1 Underofficer og 8—12 Mand
Infanteri og 3 Dragoner i Snap Mølle. Cavaleri-De
tachementet skulde fra Kosel fremsende Patrouiller over
Kokkendorf og Snap Mølle til Ekernførde.
sikkrinrstjeoeSikkringen af selve Hovedcorpset ved Slesvig,
"'"cotpk™” ^er s^rax ved Ankomsten dertil var meget mangel
fuld, overtoges den 12te April af 2 Compagnier In
fanteri, hvoraf 1 paa Vagt i den sydlige Udkant af
Byen med et Detachement paa Hadeby-Dæmningen og
1 Compagni opløst i Feltvagter S. for Byen i den alt
i første Afsnit berørte Linie fra Vedelspang til henimod Lille Dannevirke. Hertil føjedes endnu den 12te
om Aftenen 2 Reservepiketter for Feltvagtstillingen,
hvert af */« Compagnis Størrelse, hvoraf det ene, det
vestlige Piket, placeredes paa Husum-Vejen, og det andet,
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det östlige Piket, paa Rendsborg-Chausseen. Den 14de
April indgav Forpostcommandeuren, Major Holm, et
Forslag til den fremtidige Sikkringstjeneste, hvorefter
der til de alt trufne Foranstaltninger skulde føjes en
stærk Patrouillering navnlig af Cavaleri, idet der
skulde udsendes Natpatrouiller til Sylvested, Ellingsted,
Kl. Reide, Jagel og Geltorf samt stærke Morgenpatrouiller mod Treja, Hollingsted, Dorpsted,Krop, Kropperbusch, Brekendorf og Aschepel. Samtidigt med sidst
nævnte Patrouillera Udsendelse skulde Infanteripiketterne paa Husum- og Rendsborg-Vejen fremsende Pa
trouiller paa 30—40 Mand, hvoraf en skulde gaae til
Store og Lille Dannevirke og derfra over Hysby til hen
imod Skovby, en anden til henimod Ellingsted, en tredie
til Kl. Reide og en fjerde til Terrainet mellem Jagel
og Geltorf; om Natten skulde Infanteripatrouillerne
kun gaae til Cavaleriets Cantonnements. Major Holm
paaregnede til denne Tjeneste 400 Mand Infanteri og
100 Mand Cavaleri foruden 80 Mand Cavaleri til Mor
gen- eller Dagpatrouiller. Dette Forslag kom dog ikke
til Udførelse, hvorimod Overcommandoen den 15de
April bestemte sig til en hel ny Opstilling af For
posterne, idet der udstilledes 4 Hovedposter, hver paa
1 Compagni og 30—40 Mand Cavaleri, i Sylvested,
Ellingsted*), Jagel og Fartorp. Fra disse Hovedposter
blev atter udstillet Feltvagter, hvorfra Terrainet obser
veredes og afpatrouilleredes ; 1 Compagni havde som
tidligere Vagt i den sydlige Udkant af Friedericbsberg.
— Til Deltagelse i Forposttjenesten og overhovedet til
Forstærkning af Hovedstyrken ved Slesvig forlagdes
2det Jægercorps den 15de fra sit Cantonnement N. for
*) Ved Ordningen af Forposttjenesten den 15de April bleve
2 Compagnier posterede i Sylvested, hvoraf det ene deu
paafolgende Dag henlagdes til Ellingsted.
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Brodersby til Altstadt. Paa Grund af denne Svækkelse
af sit Commando fandt Oberstlieutenant Haxthausen sig
foranlediget til at trække det til Kosel m. m. detacherede
Commando tilbage bag Slien samt til at detachere
1 Officer og 16 Heste til Goltoft for ved Patrouillering
mod Ulsnæs at sikkre mod Overfald af fjendlige
Tropper, der kunde være gaaede over Slien N. Q.
for Mysunde, en Patrouillering, som 2det Jægercorps
hidtil havde havt Ordre til at udføre. Da Oberst
lieutenanten imidlertid den 17de April erfarede,
at Patrouiller fra Hovedcorpset sendtes til Aschepel og
Hütten, detacherede han atter et Commando til Kosel,
bestaaende foruden af Cavaleri-Detachementet af 1 s
Compagni Infanteri.
For at iagttage de Vest fra til Flensborg førende
Veje var den i Flensborg efterladte Iste Escadron af
Ide Dragon Regiment beordret til stadigt at udsende
Recognosceringscommandoer i Retning mod Læk, Bred
sted og Husum. Denne Sikkringsforanstaltning undergik
faa Dage efter, den 17de April, den Forandring, at
Escadronen beordredes til Eggebæk, Jorl og Solbro samt
Fjolde for fra disse Cantonnements at observere Egnen
henimod Husum; Escadronen indtraf her den 18de
April. — Den venstre Flanke var, som ovenfor
bemærket, dækket ved Posteringen ved Mysunde, hvilken
Post Oberstlieutenant Haxthausen under 16de April
havde erholdt Ordre til at forsvare med Kraft, idet der
ved et eventuelt Angreb af en overlegen, fjendlig Styrke
tilsagdes ham Forstærkning fra Hovedcorpset; det til
Ekernførde detacherede Compagni sikkrede mod ufor
modet Omgaaen af venstre Fløj ad Vejen gjennem
Svansen til Arnæs og Kappel.
Den 16de April om Morgenen foretog Capitain
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Wørishøffer en Recognoscering i Terrainet S. for Ekern- Mlnd™ n"0«førde, hvorved opdagedes, at fjendlige Feltvagter stode ÊkeraferdVog
J&. for Goossee med Vedetlinien c. 600 Alen S. for »bsundo.
Sandkrug; Hovedposten for disse Feltvagter, nogle 100
Mand stærk, var placeret ved Altenhof. Capitainen
udtalte i sin Rapport om denne Recognoscering den
Formening, at der med Fordel kunde foretages et
Angreb paa denne Opstilling, naar han i Ekernførde
kunde disponere over 1 Compagni foruden sit eget.
Efterretningerne om Fjendens Stilling paa dette Sted
suppleredes ved endel den 18de til Capitainen ind
løbne Meddelelser, ifølge hvilke Fjenden skulde staae i
Gettorf med en betydeligere Styrke samt foruden
den ovenfor berørte Hovedpost have en lignende i
Haby. Oberstlieutenant Haxthausen besluttede, da
han erholdt Melding herom, den 19de om Efter
middagen at sende * s Compagni og Dragon-Deta
chementet til Ekernførde, for at en større Recog
noscering kunde blive udført; da der imidlertid den
18de om Aftenen indløb Efterretning om, at Fjenden
om Natten vilde angribe saavel Ekernførde som Flekkeby,
opgav Oberstlieutenanten denne Foranstaltning, der des
uden senere blev overflødig, da Hovedqvarteret besluttede
en større Diversion mod den omtalte, fjendlige Opstilling.
Natten forløb imidlertid roligt, kun en mindre Allarmering fremkaldtes ved, at en af Ritmester Flindt mod
Byen Holm udsendt Patrouille, som stødte paa nogle be
væbnede Bønder, der patrouillerede dersteds, antog
disse for Fjender ; ved Patrouillens Melding om hvad den
havde seet, trak Ritmesteren af Frygt for at blive
afskaaret fra sin Retraite paa Mysunde sig nærmere
hen mod dette Punkt. Ved Daggry den 19de rykkede han
atter frem til Kosel og fortsatte Patrouilleringen som hidtil.
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En Dagsbefaling af 17de April fastsatte følgende
nye Omordning af Armeecorpset:
12te Linie-Bataillon,
3die Jægercorps,
Ny Inddeling
I. Avantgarden:
2den Husar-Escadron,
nr Armeecorpset. Oberstlieutenant Mag i US.
4 Kanoner af 3die Batteri
Forpostcomd. Major Holm.
(Jessen).
1ste Linie-Bataillon,
2den
—
Ilte
—
II. 1ste Infanteri-Brigade: 3die Escadron af 3die DragonOberst Bülow.
Begiment,
Stabschef Capitain N e e r 2
Kanoner af 6te Batteri
gaard.
(Fuhrmann).
'4de Linie-Bataillon,
7de
*),
2det Jægercorps,
III. 2den Infanteri-Brigade : 4de Escadron af 5te DragonOberst Meyer.
Regiment,
Stabschef Capitain du Plat.
2 Kanoner af 2det Batteri
(Bruun).
5te Linie-Bataillon,
9de
—
,
10de
—
1ste Jægercorps,
2den Escadron af 4de DragonIV. Flankecorpset:
Begiment,
Oberst Schleppegrell,
1
Detachementaf
4deDragonStabschef Capitain Caroc.
Regiments 4de Escadron,
4 Kanoner af 5te Batteri
(Dinesen).
’) Til Commandeur for 7de Linie-Bataillon var Oberstlieutenant
Kauflmann udseet. Indtil dennes Ankomst overtoges Com
mandoen af Capitain Friederichsen af 13de Linie-Bataillon.
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3die Dragon - Regiments 3
Escadroner (lste, 2den og
4de),
V. Cavaleri-Brigaden: •
6te Dragon-Regiment,
General Wedell-Wedells4 Kanoner af 3die Batteri
borg.
Stabschef Major Funck.
(Jessen).
Garden til Fods*),
13de Linie-Bataillon,
5te Dragon - Regiments 3
Escadroner (lste, 2den og
3die),
VI. Reserven:
6 af 6te Batteri
Oberst N. Juel.
(Fuhrmann),
14 Kanoner. 6 af 2det Batteri
(Bruun),
2 af 5te Batteri
. (Dinesen).
Major Voigt af 4de Dragon-Regiment stilledes til
Hovedqvarterets Disposition. Som Depotofficer i Slesvig
var alt under 14de April ansat Capitain Holten-Bechtolsheim.
I Commandoforholdene ved Armeecorpset skete
der iovrigt indtil den 23de April ingen andre Foran
dringer af Betydenhed, end at General Wedell, som det
senere skal sees, blev afløst af Oberst H. A. Juel,
samt at Major Lunding den 19de April overtog Posten
som højstcommanderende Ingenieurofficer ved Armeecorpset.
Den 18de April om Aftenen udløb, som det vil
erindres, den af General Bonin stillede Frist med Hen
syn til Opfyldelsen af de af ham stillede Fordringer, og
*) Ved Kongens Afrejse fra. Flensborg stilledes under 13de April
Garden til Fods til Armeecorpsets Disposition; den ankom
til Slesvig den 16de April og indqvarteredes paa Gottorp
Slot.
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fra dette Tidspunkt kunde derfor Gjenoptagelsen af
Pjendligliederne forventes.
Som Indledning til disse
o»«r»i<i Pa« foretoges der ogsaa samme Dags Aften et Overfald paa
v*7te”ve<i en dansk Cavalerifeltvagt ved Aschepel. I det ForeAachcpet. gaaende er allerede det Vigtigste anført med Hensyn
til Forposternes Stilling i Almindelighed, specielt
skal her tilføjes, at man i sydøstlig Betning havde
sikkret sig ved et Cavaleripiket ved Geltorf med 2 Felt
vagter henholdsvis ved Brekendorf og Aschepel, hvilke
2 Feltvagter, navnlig om Natten, vare meget udsatte.
Et Detachement af 5te Dragon-Begiments 2den Esca
dron , der den 18de om Eftermiddagen overtog denne
Post, havde besat de 2 nævnte Feltvagter, hver med et
Underofficers-Commando ; det ved Aschepel var 16 Mand
stærkt foruden Commandeuren, Qvartermester Timm.
Feltvagten stod ved en Gaard i den sydlige Udkant
af Byen og havde udstillet 4 enkelte Poster ved
de vestlige, sydlige og .østlige Tilgange til Byen samt
en Post ved Korsvejen midt i samme; med Feltvagten
ved Kl. Brekendorf blev der holdt Forbindelse ved Hjælp
af Patrouiller. En saadan Patrouille ankom fra Brekendorf
til Aschepel lidt før Kl. 10 om Aftenen; den meldte ikke
at have seet nogen Fjende og vendte strax tilbage ad
den Vej, den var kommen. Paa samme Tid som Pa
trouillen forlod Byen, hørtes der gjentagen Tuden i et
Horn inde i Byen, og da Qvartermesteren blev gjort
opmærksom derpaa, svarede han, at det Intet havde at
betyde, det var kun Natvægterens Horn, man herte.
Samtidigt rykkede imidlertid en Friskareafdeling ud af
Skoven S.V. for Byen og besatte de nordlige og vestlige
Tilgange til samme, hvorpaa den med Hurraraab og
under Skydning trængte ind i Byen. Feltvagten, der saa
ledes saa sin Betraite afskaaren, søgte ad en Smøge

267

tæt ved den Gaard, hvorved den var posteret, at naae
ud paa fri Mark ; da den havde passeret Smogen stødte
den imidlertid paa et højt Dige, langs med hvilket gik
en bred Grøvt. 4 Mand af Feltvagten, hvis Styrke var
bleven forøget med Patrouillen fra Kl. Brekendorf, der
fandt Tilbagemarchen til Feltvagten afskaaren, og
som derfor meldte sig til Qvartermesteren, forsøgte at
faae deres Heste over denne Hindring, men 2 af Hestene
sank ned i Mudderet, hvormed Grovten var opfyldt, og
maatte efterlades der af deres Byttere; de 2 andre
kom lykkeligt over, men kun for et kort Stykke derfra
at støde paa en lignende Hindring. Forsøget paa
ogsaa at overvinde denne mislykkedes for den enes
Vedkommende, hvis Hest sank saa dybt i, at den ej
kunde komme op igjen; den anden Mand lykkedes det
derimod at naae over, men da han derved kom ind
paa en Mark, der var omgiven af meget høje
Hegn, hvorover hans Hest, som var særdeles udmattet,
ikke kunde bringes til at passere, og der ikke fandtes
nogen anden, let tilgængelig Udgang end i Retning
mod Byen, hvor Fjenden befandt sig, sprang han af
Hesten, lod denne blive tilbage og søgte tilfods over
Malkerne henimod Pikettet, som han ogsaa lykkeligt
naaede. De 3 andre Dragoner, der ikke vare istand
til at finde Vejen til Pikettet, ankom i Løbet af
Natten til Slesvig By. Qvartermesteren og Resten af
hans Commando søgte langs det første Dige en anden
Udgang af Byen, men faldt, da dette ikke lykkedes, efter
en kort Modstand tilligemed de efterladte Heste i Fjendens
Hænder. — Det fjendlige Commando, der havde fore
taget dette Coup, var en Afdeling af Rantzaus Fricorps
under Capitain Åldosser, c. 60 Mand stærk, der efter
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Ordre fra Commandeuren for samtlige Fricorpser, Capi
tain Gersdorff, den 18de om Eftermiddagen var brudt op
fra sit Cantonnement i Haby for over Gr. Wittensee at
udfore et natligt Overfald paa Cavalerifeltvagten i Asche
pel, om hvilken der var bleven bragt Capitain Gersdorff
den Underretning, at den var meget lidet paapassende.
Maaden, hvorpaa dette Coup blev udført, og det
heldige Udfald deraf fremgaaer tilstrækkeligt klart af den
ovenfor givne Skildring; hvad Feltvagtens Forhold angaaer, da blev det ved de efter Affairen optagne Forhører
oplyst, at alt Mandskab havde været tilhest, og at
kun Qvartermesteren efter at have inspiceret Posterne,
kort før Overrumplingen skete, var siddet af for at give
sin Hest et Foder. Posternes Udstilling saavelsom den
Omstændighed, at der fra flere af dem er bragt Feltvagtcommandeuren Melding om den omhandlede Tuden
i et Horn, kort før Overfaldet skete, synes at vidne
om, at der hverken er forsømt Noget for at gjøre Sikkringen saa god, som Omstændighederne tillode,
eller har været Mangel paa Paapassenhed fra de ud
stillede Posters Side. Hovedgrunden til Uheldet ved
Aschepel er derfor formentligt udelukkende at søge i
Fcltvagtens Postering paa dette Punkt, hvor den stod
saa isoleret og navnlig om Natten saa udsat i det for
Cavaleri lidet egnede, couperede, skovbevoxede og paa
sine Steder moradsige Terrain, at et fornuftigt anlagt
Overrumplingsforsøg fra Fjendens Side kun kunde have
Udsigt til et heldigt Resultat. Følgen af Overfaldet
var ogsaa den, at de yderste Cavalerifeltvagter bleve
trukne nærmere til Piketterne, saa at de yderste Cavaleriposter i denne Retning kom til at staae Syd om
Lottorf og Wolfskrug.
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Tabet
Af Saarede
Tabet
Af Saarede

paa Fjendens Side var:
1 Menig.
paa vor Side var:
1 Underofficer og 1 Menig (Sidstnævnte
døde kort efter)
- Fangne 1 Underofficer og 15 Menige, heri indbe
fattet de 2 ovennævnte Saarede.
Næsten samtidigt med at Overfaldet paa Aschepel
fandt Sted, udgik der fra det danske Hovedqvarter
Ordre til en almindelig Recognoscering den paa- Aimindeur
følgende Dag, den 19de April.
Den skulde tage sin“"0^’“*™*
Begyndelse Kl. 6 om Morgenen og udgaae samtidigt fra
flere Punkter i vestlig og sydlig Retning. Besætningen
i Sylvested erholdt Ordre tål at besætte Defileet ved
Treja med Infanteriet, medens det sammesteds posterede
Cavaleri-Detachement foretog en Recognoscering mod
Svesing, Wittbek og Vinnert, efter hvis Tilendebringelse
det skulde gaae tilbage paa Treja og derpaa i Forbin
delse med Infanteriet indtage den tidligere Stilling i
Sylvested.
Infanteribesætningen i Ellingsted skulde
samtidigt rykke frem til HollingBted, hvorfra et Com
mando af 1 Officer og 40 Mand skulde detacheres
tål Besætning af Bûngerdam-Bro, medens Cavaleriposteringerne i Ellingsted og N. for Kl. Reide, efter hen
holdsvis over Hollingsted og Gr. Reide at have forenet
sig ved Büngerdam, recognoscerede Egnen ad Wolde
og Siebenbergen tål. Cavaleri-Brigaden skulde deltage
i Bevægelsen med 4 Escadroner, hvoraf de 2 skulde
rykke frem over Krop tål Recognoscering af Sorgbrück,
medens de 2 andre toge Post ved Friederichsheide for
at tjene som Soutien for det fremrykkende Recognosceringscommando. Endelig skulde Avantgarden frem
sende 2 Compagnier tål Besættelse henholdsvis af Jagel
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og Fartorp, medens de i disse Byer som Hovedposter
staaende Compagnier i Forening med de i Jagel og
Geltorf værende Cavaleriposteringer foretoge en Recognoscering af Egnen i sydlig Retning over Brekendorf
og Aschepel. I østlig Retning skulde det til Fartorp
beordrede Compagni udsende en stærk Patrouille mod
Flekkeby og Hummelfeld. De yderste Forposter, der
stode i en Linie over Treja, Hollingsted, Dorpsted, Krop,
Brekendorf og Aschepel, skulde under Recognosceringen
beholde deres Stilling. Den øvrige Del af Armeecorpset
erholdt Ordre til at samles dels i Terrainet om Lille
Dannevirke, dels ved Ziegelei, hvor Tropperne skulde
afholde .Øvelser.
I Overensstemmelse med den saaledes givne Dis
position fremsendte den ved Sylvested posterede
Cavaleriafdeling af 5te Dragon-Regiment efter An
komsten til Treja 2 Cavaleripatrouiller, den ene
under Lieutenant H. Sehestedt mod Svesing og
Husum, den anden under Lieutenant E. W. Neergaard
mod Ostenfeld, Wittbek og Schwabsted; med den sidste
af disse Patrouiller fulgte Major Trepka af Hovedqvar
terets Stab. Lieutenant Sehestedt udførte den ham
paalagte Recognoscering uden at træffe paa Fjenden.
Ved sin Ankomst til Husum lod han 1 Under
officer og 8 Mand blive holdende udenfor Byen,
medens han selv med 12 Mand red ind i samme
for at opsøge Magistraten. Vore Dragoners Ankomst
til Byen foranledigede en stor Sammenstimling af
Folk, af hvilke endel vare bevæbnede med Bajonnetgeværer. Da disse Sidste under høje Raab og med det
Forlangende, at Lieutenanten skulde stikke Sablen ind,
trængte sig om ham, ansaa han det for rettest at trække
sig ud af Byen igjen, ved hvilken Lejlighed der fra
Borgernes Side faldt 5 à 6 Skud paa Dragonerne uden
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dog at foraarsage disse noget Tab; Befolkningens
Stemning var meget ophidset, og de Fleste bare
tydske Kokarder. Patrouillen vendte Kl. I1« om Efter
middagen tilbage til Treja. Den anden Patrouille, der forst
retournerede noget senere, bragte Meddelelse tilbage
om, at der intet Fjendligt fandtes i den af samme recogno8cerede Egn, hvor Beboerne erklærede ikke at
have seet Fjenden i over 8 Dage.
Cavaleriposteringen i Ellingsted, der efter Bestem
melsen forenede sig med Posteringen fra Kl. Beide,
og ligesom Førstnævnte var afgiven af 5te Dragon-Regi
ment, afsøgte Bunge og Wolde og vendte tilbage med
den Efterretning, at Egnen var aldeles fri for Fjender.
Af Cavaleri-Brigaden udsendtes 2 Escadroner af
3die Dragon-Regiment med 2 Kanoner over Krop i
Retning mod Sorgbriick. Noget S. for Kropperbusch
stødte Commandoet paa en fjendlig Cavalerifeltvagt, der
hurtigt trak sig tilbage mod Sorgbriick, N. for hvilket
Punkt den gjorde Holdt for dog strax efter i Hast at søge
over Broen; paa denne sidste Retraite mistede den 1
Mand ved et Skud fra en af vore 2 Piecer.
Fra Jagel afmarcherede 10de Linie - Bataillons
4de Compagni under Capitain Bonnichsen med 28 Dra
goner af 5te Dragon-Regiment over Lottorf til Brekendorf,
hvorfra en mindre Patrouille af Infanteri og Cavaleri
sendtes op paa Højderne ved Aschepel for at søge For
bindelse med det fra Fartorp udrykkede Commando,
hvilket dog ej lykkedes. Compagniet rykkede videre
frem ad Vejen til Stentenmühle; mellem Ramstorf og
Ahlefeld stødte man paa enkelte fjendlige Cavaleriposter,
som trak sig tilbage ; Compagniet fortsatte Frem
rykningen til imellem Oxlev og Friederichshof, en
Infanteripatrouille sendtes frem i sydøstlig Retning
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og opdagede her en fjendlig Jægerkjæde.
Compag
niet var uden Forbindelse saavel i vestlig Retning med
Recognosceringscommandoet mod Sorgbriick som i ostlig
Retning med Compagniet, der skulde rykke frem over
Aschepel, og Capitain Bonnichsen troede derfor ikke at
burde rykke længere frem ; han tiltraadte Tilbagemarchen
til Jagel, hvor han ankom Kl. 3'.4 om Eftermiddagen.
Fra Fartorp udrykkede Kl. 7’/« om Morgenen 10de
Linie-Bataillons 3die Compagni under Capitain C. K. Holm.
Commandoet marcherede directe paa Aschepel efter i
Hojde med Geltorf at have forenet sig med Cavaleriposteringen i sidstnævnte By.
Intet Ijendligt blev
opdaget paa Marchen, der efter *.» Times Ophold i
Aschepel fortsattes til henimod Ahlefeld, og da heller
intet Fjendligt her opdagedes, tiltraadtes Tilbage
marchen; Commandoet tog Vejen over Geltorf og an
kom til Fartorp Kl. 6’ 4 om Eftermiddagen.
Den mod Flekkeby udsendte Patrouille vendte ogsaa
tilbage uden at have stedt paa Fjenden.
Resultaterne af disse samtidige Recognosceringer vare, som det af det Foregaaende vil sees, meget
ubetydelige. Det kan heller ikke antages, at Over
commandoen har troet ad denne Vej at maatte
sage Kjendskab til Fjendens Stilling o. s. v., idet der
paa anden Maade var tilgaaet Hovedqvarteret paalidelige
Meddelelser, hvoraf det fremgik, at Preussernes For
beredelser til en Fremrykning ikke vare bragte videre,
end at denne først kunde ventes efter Forføbet af
tiere Dage.
Men i Ønskeligheden af at beskjæftige Tropperne i den defensive Stilling, Armeecorp
set var henrist til, maatte der ligge tilstrækkelig
Opfordring for Overcommandoen til at lade foretage
slige, mindre Expeditioner. Med dette Formaal for
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•Øie blev der foretaget Expeditioner mod Husum den
20de og til Egnen S. for Ekernforde den 21de April.
At der den 19de under Recognosceringen mod Eipedition
Husum var lagt et fjendligt Sindelag for Dagen af mod H“nin

denne Bys Borgere mod vor derhen sendte Patrouille,
er alt ovenfor berørt. Overcommandoen beordrede der
for Major J. Ræder, Commandeur for 10de Linie-Bataillpn, til med et Commando, bestaaende af 2 Com
pagnier, 1 Escadron og 2 Kanoner at foretage en Ex
pedition imod Byen for at afvæbne det derværende
Borgerskab og borttage Beholdningerne i de kongelige
Kasser. Den 20de om Morgenen Kl. 5 afgik Majoren
fra Slesvig og marcherede med de til Expeditionen be
stemte Afdelinger, lste og 2det Compagni af 10de
Linie-Bataillon under Capitainerne Thestrup og Bentzen,
lste Escadron af 4de Dragon-Regiment under Ritmester
Barner og 2 Kanoner af 2det Batteri (Bruun) under
Lieutenant Thestrup, directe mod Husum, hvor han an
kom Kl. 2‘/s om Eftermiddagen. Efter at have ladet Byens
forskjellige Tilgange besætte sendte Majoren 2 Adjudanter
med Cavaleriescortc tål Torvet og Raadhuset.
Paa
Torvet stod Byens Borgervæbning opstillet, og paa
Raadhuset havde en af velsindede Borgere egen
mægtigt dannet Magistrat forsamlet sig, hvilken strax
underkastede sig den bevæbnede Magt. Efterat Majoren
havde underrettet de forsamlede Borgere om Hensigten
med Commandoets Nærværelse i Byen, lod han Borgercorpset defilere forbi sig, hvorefter det nedlagde Vaabnene.
Borgerne opfordredes derpaa til at udlevere de Vaaben,
der pndnu maatte være skjulte i Byen, og det hele
Antal Geværer af forskjellig Slags forøgedes derved til
c. 400. Den paa Raadhuset forsamlede, selvdannede
18
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Expedition
til Egnen S. (
Ekernfordc.

Magistrat væltede Skylden for hvad der den foregaaende
Dag var passeret, over paa Byens oprindelige Autoriteter,
der alle havde sluttet sig til Oproret og nu vare flyg
tede til Rendsborg. En Melding fra et til Byens sydlige
Udkant afsendt Commando om, at der hørtes Skyd
ning fra forskjellige Sider, foranledigede kort efter Ma
joren til at afmarchere med en Del af Commandoet og
de 2 Kanoner i sydlig Retning ad Vejen til Frederikstad. Omtrent ’ < Mil fra Husum fandtes Vejen barricaderet og besat af nogle Bønder, der dog strax toge
Flugten, da Kanonerne kjørte op, og Tropperne gjorde
Mine til at angribe Barricaden. Efterat denne var
sløjfet, vendte Commandoet tilbage til Husum, hvor
det først var Hensigten at forblive Natten over. Under
den paabegyndte Indqvartering af Mandskab og Heste
forandrede Majoren imidlertid sin Beslutning, idet han
ansaa det for rigtigere at vende tilbage samme Aften.
Der reqvireredes Vogne til Infanteriet, og Kl. 9* a tiltraadtes Tilbagemarchen.
Stemningen i Byen syntes
ved Fjernelsen af de oprørske Ledere at være slaaet
om; ved Troppernes Afinarche var Byen illumineret, og
der manglede ikke Beviser paa hjertelig Stemning hos
Beboerne imod de kongelige Tropper.
Den 21de
Kl. 5 om Morgenen retournerede Majoren til Slesvig;
Expeditionen havde været meget anstrængende for
Tropperne og navnlig for Artilleriet paa Grund af den
lange, forcerede Marche ad slette Veje.
Den anden Expedition til Egnen S. for Ekernførde
rvar navnlig fremkaldt ved de fra Capitain Wørishøffer
indløbne Meldinger om fjendens Stilling paa dette
Punkt. Den foreløbige Ordre tål Expeditionen, der den
19de i Hovedqvarteret mundligt gaves til Stabschefen ved
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Flankecorpset, foranledigede Oberst Schleppegrell til {it
andrage paa, at Corpset, hvis disponible Afdelinger
(1ste Jægercorps og 9de Linie-Bataillon) af ham ansaaes
for at være en for ringe Styrke til den paatænkte
Expedition, maatte erholde Forstærkning af 2det Jæger
corps. Dette Andragende krydsedes imidlertid af den
skriftlige Ordre fra Hovedqvarteret, at Udførelsen af
Expeditionen skulde overdrages Commandeuren for 1ste
Jægercorps, Major Schepelern, der foruden sit eget
Corps erholdt 9de Linie-Bataillon til sin Disposition.
Da man ønskede Expeditionen holdt saa hemmelig
som muligt, blev det Flankecorpset paalagt at lade
Öberstlieutenant Haxthausen den 20de om Morgenen
skyde sine Forposter længere frem S. for Mysunde og
at lade Capitain Wørishøffer aldeles afspærre Til
gangene til Ekernførde fra samme Dags Middag.
Dagen efter Troppernes Ankomst til Ekernførde skulde
om Morgenen tidligt foretages et Tog S. for Byen
for at sprænge de der staaende Friskareafdelinger
og afvæbne Befolkningen, og Planen skulde lægges
saaledes, at Expeditionscorpset kunde være vendt
tilbage til Ekernførde samme Dags Aften.
Paa
intet Sted maatte Ej deren overskrides. Den derpaa
følgende Dag skulde de 2 Batailloner over Mysunde
marchere tilbage til Slesvig.
Det tillodes Major
Schepelern at medtage 2 Kanoner og et CavaleriDetachement, saafremt han maatte ønske det. I et
hvert Fald skulde Flankecorpset udstille en Relaislinie
over Set. Jürgen, Moldened, Skolderup, Brodersby, My
sunde, Kosel og Snap Mølle til Ekernførde. Hver 4de
Time skulde der ved Hjælp af denne Relaislinie sendes
Melding til Hovedqvarteret om Expeditionens Fremgang
18*
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Aî Flankecorpsets Stab beordredes Capitain Caroc og
Lieutenant Abrahamson afgivne til Major Schepelern.
Major Schepelern afmarcherede den 20de om
Morgenen med de 2 Batailloner og 1 Deling Dra
goner af 4de Dragon-Regiments 2den Escadron til My
sunde. Overfarten over Slien medtog 3 Timer; Overskibningen af Officerernes og Dragondelingens Heste,
ialt 40, medtog 1 Time. Infanteriafdelingerne ankom
til Ekernførde Kl. 4 om Eftermiddagen, Dragondelingen
kort efter. Oberstlieutenant Haxthausen havde i Over
ensstemmelse med den ham tilgaaede Ordre med hele
sin Styrke med Undtagelse af 1 Compagni og 2 Kanoner,
der stode ved Mysunde Færgested N. for Slien, indtaget
en Forpoststilling mellem Vindeby Nor og Store Bred
ning. Major Schepelern udgav efter at have gjort sig
bekjendt med Forholdene sine Befalinger for den føl
gende Dag. Capitain Wørishøffers Compagni blev endnu
samme Aften Kl. 10 afløst af 1 Compagni af 9de LinieBataillon og erholdt tilligemed den øvrige Styrke Ordre
til at staae færdigt til Udrykning i Ekernførdes Hoved
gade den paafølgende Morgen Kl. 3'/» i efternævnte Orden :
Compagniet af 5te Linie-Bataillon under Capitain
Wørishøffer, 1ste Jægercorps og endelig de 3 Compag
nier af 9de Linie-Bataillon. Dispositionen for Toget
var følgende.*) Commandeuren for 9de Linie-Bataillon,
Major Thestrup, skulde med Compagniet under Capitain
Wørishøffer og 1ste Compagni af 9de Linie-Bataillon under
Capitain Krabbe gaae meget langsomt frem ad KielerVejen mod Sandkrug for at sikkre Hovedcorpset mod
Overfald i venstre Flanke. 2 Compagnier af 9de LinieBataillon og hele 1ste Jægercorps skulde under Major
Schepelerns personlige Befaling gaae frem over Gose-

*) Se Plan II.

277
feld i Retning mod Haby og derfra i østlig Retning
over Harzhof og Altenhof mod Kieler-Chausseen. Un
der dette sidste Moment skulde Major Thestrup rykke
frem til Angreb over Sandkrug. Dragondelingen for
blev tilbage i Ekernforde. For at Tropperne kunde
være mere bevægelige, tillodes det dem at aflægge
Tornystrene, ønskeligheden af, at fjendens Opmærk
somhed samtidigt med Fremrykningen fra Ekernforde
henlededes paa andre Punkter, og at Corpset paa denne
Maade knude sikkres mod et Angreb fra Egnen mellem
Bistensee og Wittensee, foranledigede endelig, at Major
Schepelern om Aftenen den 20de Kl. 9*/« sendte en
Anmodning til Overcommandoen om, at der et Par
Timer efter hans Udrykning fra Ekernforde fra Centrum
maatte blive udført en Demonstration eller Recognoscering henimod den nævnte Egn. —
Som allerede berørt i første Afsnit, vare samtlige
til Insurgenthæren henhørende Fricorpser ved Hærens
Tilbagegang over den holstenske Grændse bievne efter
ladte N. for Ejderen og havde der indtaget en Forpost
stilling fra Ekernforde fjord til Wittensee. Disse Corpser,
der, som det senere skal sees, vare bievne forøgede med
et fjerde Fricorps under den bajerske Major von der
Tann, og som alle stode under Overbefaling af den til
Capitain forfremmede Lieutenant Gersdorff, indtoge paa
det her omhandlede Tidspunkt følgende Stilling:
Højre Fløj, bestaaende af det v. d. Tannske Fri
corps, cantonnerede i Altenhof og Hohenlied og havde
udstillet 2 Feltvagter, den ene ved Schmierhöm mellem
Goossee og Ekemforde-Kieler-Chauseen fret S. O. for
den nævnte Søes Afløb til Ekernforde Fjord, deu anden
S. V. for Goossee mellem denne og Hoffnungsthal
ved det saakaldte -Fischerhaus“. N. for Schmierborn

278
var der paa Kieler-Chausseen opkastet en Barricade,
hag hvilken 2 Træstammer vare anbragte paa Bønder
vogne for at bibringe eventuelle Angribere den Tro, at
-Barricaden var monteret med Skyts. — I Centrum stod
det Wasmerske Fricorps i Harzhof med Feltvagter i Hoffnungsthal og Lehmsiek. — Paa venstre Fløj stod i
Haby en Del af det Rantzauske Fricorps under Capitain
Aldosser. — I Reserve stode ved Holtsee Resten af det
Rantzauske samt det Kroghske Fricorps med Und
tagelse af den saakaldte Bracklowske Jægerafdeling, der
for Tiden commanderedes af den preussiske Lieutenant
Helmuth og fra den 18de April af udsatte en Forpost
linie mellem Wittensees sydlige Spids og Ejderen.
Commandeuren for samtlige Fricorpser havde sit Qvarter i Harzhof.
I Overensstemmelse med den af Major Schepelern
givne Disposition afmarcherede Expeditionscorpset om
Morgenen den 21de henimod Kl. 4 fra Ekernførde. I
Teten af Major Thestrups Commando marcherede Com
pagniet under Capitain Wørishøffer; Lieutenant Fugl
af sidstnævnte Compagni fulgte paa Grund af hans
Kjendskab til Egnen Hovedcolonnen.
Medens Major
Thestrup efter den givne Ordre rykkede langsomt frem
ad Kieler-Chausseen, gik Hovedstyrken, fra hvilken det
3die Compagni af 1ste Jægercorps under Capitain Michaelsen detacheredes med Ordre til at tage Vejen over
Marienthal og Hoffnungsthal, frem ad Vejen over Goscfeld til Lehmsiek.
Da Major Schepelern intet Svar
havde erholdt paa sin Aftenen iforvejen til Overcomroandoen rettede Anmodning om Foretagelsen af en
Demonstration fra Armeecorpsets Centrum og som en
Følge deraf ansaa det for nødvendigt at sikkre sig mod
Angreb fra Egnen mellem Wittensee og Bistensee, efter-
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lod han i Gosefeld 1 Compagni af 9de Linie-Bataillon.
Ved Lehmsiek stedte Corpset paa den der staaende
fjendlige Feltvagt, der med et Tab af 17 Fanger strax
trak sig tilbage paa Haby. Det andet Compagni af
9de Linie-Bataillon efterlodes paa Højderne ved Lehm
siek for at iagttage Egnen mod Syd og Sydvest;
med de 3 Compagnier af 1ste Jægercorps fortsattes
Fremrykningen ad Vejen til Holtsee indtil i Højde med
den tæt G. forVejen og S.Ö'. for Harzhof liggende Skov,
hvorfra man bøjede af i østlig Retning for gjennem
Skoven og over Markerne at naae Vejen fra Harzhof
til Holtsee og derved komme i Ryggen paa Besætningen
paa førstnævnte Sted, som man saaledes vilde angribe fra
Sydvest. Capitain Gersdorff, der ad forskjellige Veje havde
erholdt Underretning om Forstærkningen af Ekernførdes
Besætning og paa Grund heraf formodede, at et Fore
tagende fra denne By var igjære, havde averteret
Forpostlinien om at skjærpe sin Opmærksomhed, ligesom
han ogsaa fra Harzhof havde sendt en Officer med
nogle Dragoner paa Recognoscering over Lehmsiek til
henimod Vejen fra Slesvig til Ekemførde. Da han kort
efter Solopgang fra Harzhof bemærkede Fremrykningen af
Major Thestrups Commando ad Kieler-Chausseen, af
sendte han 2 Compagnier af det Wasmerske Corps
til Altenhof til Understøttelse for det v. d. Tannske
Corps og lod Reserven ved Holtsee allarmere; Be
sætningen ved Harzhof tog en Stilling N. for denne
Gaard. Da Capitain Gersdorff imidlertid opdagede vore
Tropper ved Lehmsiek, forandrede han efter strax at
have ladet de 2 til Altenhof afsendte Compagnier
kalde tilbage den sidstnævnte Postering saaledes, at
den fik Front mod Vest, og lod Hovedstyrken be
sætte Gaarden; en mindre Afdeling blev opstillet paa
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Vejen mellem Harzhof og Holtsee c. 500 Alen S. for
Førstnævnte. Da Capitainen imidlertid senere fra Vejen
S. for Harzhof pludseligt bemærkede Fremrykningen af
vore Compagnier fra den ovenomtalte Skov, lod han
den nys berørte, mindre Afdeling fra Vejen rykke ind
paa Marken V. for samme, ligesom han ogsaa søgte at
opholde vore Troppers Fremrykning ved et Krigspuds,
idet han, der tilligemed nogle faa Ordonnants«- og en
Trompeter tildels var- skjult af det tætte Markhegn, saa
liojt, han formaaede, raabte: .,Escadron“ ... „Marche!“
og lod Trompeteren blæse „Trav“. En kort Stands
ning fremkaldtes herved i Fremrykningen ; denne benyt
tede Capitainen til at trække den mindre, fremskudte
Afdeling tilbage paa Vejen, til at give Capitain Wasmer
Underretning om Situationen og til at lade det ene af
de fra Altenhof tilbagekaldte Compagnier, der netop nu
ankom, sende en Afdeling i Kjæde V. for Vejen mod
vor nu atter fremrykkende Jægerkjæde og derved at
give Besætningen i Harzhof Tid til Retraite. Det var
paa denne Friskareafdeling, at vore Tropper først stødte
c. 1000 Alen S. for Harzhof.
Uden at skyde rykkede
de den paa saa nært Hold (c. 20 Skridt), at de kunde
opfordre den til at strække Gevær. Den fjendlige Af
deling, der ligeledes havde undladt at skyde, fordi den
trods gjentagne Paamindelser fra Commandeurens Side
troede, at det var egne Tropper, den havde ligeover
for sig, søgte ved denne Opfordring at undkomme
over det bagved værende Hegn; vore Tropper fulgte
efter og kastede under en livlig Tiraillering Fjenden
tilbage til henimod Harfe, paa hvilken By Besæt
ningen fra HaTzhof, da den blev underrettet om
Fægtningens Gang, strax havde dirigeret sin Retraite.
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I denne sidste Del af Fægtningen deltog et fra Reserven
i Holtsee fremsendt Commando, der en kort Tid enga
gerede vor hejre Fløj.
Den tidligere omtalte, mindre
Friskareafdeling, der var opstillet paa Vejen fra Harzhof
til Holtsee, forblev staaende der og blev kort efter
Fægtningens Begyndelse omringet og fangen af vore
Tropper; den bestod af 40 Mand med 2 Faner.
Da
Forfølgningen ikke fortsattes, døde Tirailleurilden
efterhaanden hen.
Major Schepelern havde allerede
i længere Tid under sin Fremrykning hert en
heftig Skydning i Retning af Sandkrug, men dette var
ogsaa den eneste Vej, ad hvilken han modtog Med
delelse om, hvad der foregik ved den mod dette
Punkt fremsendte Colonne.
Skydningen var imid
lertid nu aldeles ophørt, og dette i Forening
med den Omstændighed, at det Compagni af 1ste
Jægercorps, der over Marienthal og Hoffhungsthal
skulde stede til ham, aldeles udeblev, uden at
man modtog nogensomhelst Melding om Grunden
dertil, fremkaldte hos ham Betænkelighed ved at
følge sin oprindelige Plan, at marchere paa Alten
hof, og bragte ham til at beslutte sig til Retraite
østen om Goossee over Hofinungsthal og Marien
thal til Ekernførde.
Endel i Harzhof gjort Bytte
sendtes forud, Tilbagetoget begyndte omtrent Kl. S) om
Formiddagen og fortsattes i al Ro, idet de detacherede
Compagnier efterhaanden inddroges, over Marienthal til
Wilhelmsthal, hvor en Stilling foreløbigt blev indtaget.
Fjenden fulgte ikke efter og besatte først senere paaDagen
atter Harzhof. Tæt ved Wilhelmsthal mødte Majoren
omtrent Kl. 10*om Formiddagen en Ordonnants fra Flan
kecorpset, der overbragte ham Meddelelse om, at Over
commandoen havde billiget hans Forslag fra den fore-
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gaaende Dags Aften angaaende Fremsendelsen af et
Recognosceringscommando fra Centrum. Ordonnantsen
var reden vild og traf af den Grund ikke Majoren
før nu; den af ham overbragte Meddelelse, der, hvis
den var naaet til Majoren tidlig om Morgenen, vilde kunne
have bevirket den væsenlige Forandring i Disposi
tionerne, at de 2 Compagnier ikke vare bievne efter
ladte i Gosefeld og Lehmsiek, blev nu uden Betydning
for Expeditionen.
Ved Wilhelmsthal erholdt Major
Schepelern den første Melding om hvad der havde
tildraget sig ved Major Thestrups Afdeling og ved
Compagniet under Capitain Michaelsen.
Major Thestrup var i Overensstemmelse med Dis
positionen rykket langsomt frem til Sandkrug medCoinpagniet af ôte Linie-Bataillon under Capitain Wøris
høffer i Teten og Compagniet af 9de Linie-Bataillon
under Capitain Krabbe som Reserve; en Kanonbaad
under Lieutenant Stages Commando tog Post ud for
Tangen ved sidstnævnte Sted. Majoren beordrede imid
lertid Capitain Wørishøffer til at rykke frem over
Tangen for at indlede et Engagement med de ved
Altenhof opstillede, fjendlige Tropper for derved at
bortdrage disses Opmærksomhed fra den Side, hvorfra
Oberst Schepelems omgaaende Bevægelse skulde udføres ;
man ønskede ved dette Engagement tillige at bevirke,
at den i Altenhof staaende Hovedpost skulde blive ind
dragen i Fægtningen og forledet tål ved en i Forvejen
aftalt, hurtig Retraite af vore Tropper at følge efter
dem til henimod Sandkrug, hvor den vilde komme under
Kanonbaadens Ild. Reserven fulgte langsomt efter for i
fornødent Fald at understøtte det fremskudte Compagni.
Capitain Wørishøffer angreb de 2 tidligere omtalte,
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fjendlige Feltvagter, kastede dem tilbage til Schnellmarkerholz og forfulgte dem et Stykke ind i Skoven.
Major v. d. Tann trak ved Allarmeringen det i Hohen
lied staaende Compagni af sit Fricorps til Altenhof og
rykkede med den .øvrige Styrke, der om Natten var
hieven forstærket med et Compagni Friskarer, hoved
sagelig bestaaende af Berlinere, frem igjennem Skoven
for at understøtte sine retirerende Feltvagter.
Det i
Skoven fremsendte Peloton af vore Tropper nødtes her
ved atter til Retraite, hvilken udførtes langsomt til
Skovranden og derfra efter den trufne Aftale hurtigt
over det aabne Terrain mellem Skoven og Tangen. Det
ved denne Bevægelse tilsigtede Maal opnaaedes fuld
stændigt, Fjenden fulgte rask efter til henimod Sandkrug, hvor Fægtningen, i hvilken Kanonbaaden deltog,
atter blev staaende og efterhaanden døde hen. Imid
lertid var det 3die Compagni af 1ste Jægercorps under
Capitain Michaelsen rykket frem over Wilhelmsthal for
over Marienthal og Hoffnungsthal at forene sig med
Hovedcorpset ved Harzhof.
Da Capitain Michaelsen
imidlertid hørte den heftige Skydning ved Schnellmarkerholz, gjorde han Holdt i Nærheden af Marien
thal og rykkede, da han senere erfarede den tilbagegaaende Bevægelse over Tangen og antog, at Fjenden
med stor Styrke trængte frem paa dette Sted, hurtigt
tilbage, idet han ansaa det for sin Pligt, at ile Major
Thestrup til Undsætning for at standse Fjenden paa
dette Punkt. Capitainen tog foreløbigt Stilling som
Reserve ved Vejsammenstødet N.V. for Sandkrug. Sand
synligvis har denne Bevægelse været Grunden til den
falske Melding, der kort efter tilgik Major Thestrup, at
fjenden rykkede frem Vest om Goossee for at afskjære
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ham, og som bevirkede, at Majoren, der ikke førend
paa et senere Tidspunkt modtog Melding fra Capi
tain Michaelsen om den af ham udførte Bevægelse,
sendte et Peloton af det i Reserve holdte Compagni
bort i vestlig Betning for at sikkre sin højre Flanke.
Til Major Schepelern sendte Capitain Michaelsen
vel en Melding angaaende sin Afvigelse fra den ham
givne Ordre, men denne Melding kom, som alt
tidligere omtalt, ikke Majoren ihænde. Klokken var
imidlertid bleven omtrent 9‘ », og da Major Thestrup
efter Tiden at regne maatte antage, at Major Schepe
lern nu havde endt sin omgaaende Bevægelse (en stærk
Ostenvind forhindrede ham i at høre, om Hovedstyrken
var engageret), beordrede han Compagniet under Capi
tain Wørishøffer til atter at rykke frem til Angreb.
Fjenden kastedes tilbage fra Gjærderne S. for Sandkrug og fra Barricaden paa Chausseen til henimod
Skoven, hvor Fremrykningen standsede dels paa Grund
af den fjendlige Overmagt og dens fordelagtige Stil
ling og dels paa Grund af, at endel af Compagniets
Mandskab havde bortskudt deres Ammunition.
Den
tilbageværende Del af det i Reserve holdte Compagni be
ordredes derfor frem til Afløsning, og Capitain Wørislio Iler trak efterhaanden sit Compagni sammen som
Reserve.
I dette -Øjeblik meldte Capitain Michael
sen sig med sit Compagni til Major Thestrup, der
i den Formening, at Compagniet var sendt ham som
Forstærkning af Major Schepelern, beordrede det til at
forstærke den højre Fløj. Neppe var dette udført,
for Major v. d. Tann, hvis Mandskab var blevet
noget uroligt ved Rygterne om den omgaaende Be
vægelse fra vor Side over Harzhof, greb Offensiven
og nodte vore Tropper til atter at tiltræde Re-
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traiten, der fortsattes i Leb over Dæmningen til Sand
krug, hvor den tidligere Stilling atter indtoges. Fjenden
fulgte efter til Dæmningen, hvor han standsedes dels
ved vore Tirailleurers Ud, dels ved Kardætskskud fra
Kanonbaaden. Da Major Thestrup ved Tilbagekomsten
til Sandkrug erfarede, at Capitain Michaelsens Com
pagni uden Ordre var stødt til ham, gav han det Be
faling til atter at marchere bort, inddrog det tid
ligere i vestlig Retning afsendte Peloton og rykkede,
efterat Compagniet af 5te Linie-Bataillon havde faaet
ny Ammunition, for tredie Gang frem over Tangen med
Compagniet af 9de Linie-Bataillon i Teten og først
nævnte Compagni som Reserve.
Fjenden, der under
sin sidste Fremrykning havde lidt endel Tab, modtog
imidlertid ikke Angrebet, men trak sig uden synderlig
Modstand tilbage mod Altenhof; en fjendlig Skytte
faldt ved denne Lejlighed i vore Hænder. Fra Major
Schepelern, der, som ovenfor meddelt, imidlertid var an
kommen med Hovedstyrken til Wilhelmsthal, erholdt
Major Thestrup derpaa Ordre til at afmarchere til
Ekernførde, hvor samtlige Tropper ankom henimod Kl. 3
om Eftermiddagen.
Som det fremgaaer af den foranstaaende Skildring
af Fægtningen S. for Ekernførde, var den oprindelige
Plan for samme ved flere tildels tilfældige Omstændig
heder efterhaanden bleven aldeles brudt, og den til
sigtede Cooperation af de 3 fra Ekernførde ad for
skjellige Veje udrykkede Colonner forvandlet til 2
særskilte, af hinanden uafhængige Fægtninger uden
noget større Resultat.
Af nogen Betydning for
Expeditionens Ledelse kan sikkert den Omstændig
hed antages at have været, at man for at skjule
Fremrykningen saa meget som muligt havde truffet den
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Bestemmelse, at alle beredne Officerer ved Expeditionscorpset skulde agere tilfods, hvorved den fornødne Over
sigt for en Del gik tabt, ligesom der ogsaa kun ufuld
stændigt var sørget for den stadige Forbindelse mellem
de adskilte Dele af Expeditionscorpset, til hvis Tilveje
bringelse man vilde have havt tilstrækkelige Midler,
naar ikke den største Del af Dragon-Detachementet var
bleven efterladt i Ekernforde.
Af mere gjennemgribende Betydning var imidlertid den Omstændig
hed, at man i Hovedkvarteret først ved Major Schepelerns Anmodning derom fandt sig foranlediget til at
ükyde et Recognosceringscommando frem fra Centrum
til Dækning af hans højre Flanke, og navnlig at Med
delelsen fra Hovedqvarteret i saa Henseende ikke naaede
Ekernforde før efter Expeditionscorpsets Afinarche. Her
til kom endnu det Uheld, at Ordonnantsen, der over
bragte denne Meddelelse, red vild i det ham ubekj endte
Terrain, hvor han maatte søge Majoren, hvem han, som
alt berørt, først traf ved Marienthal Kl. 10*/» om Formid
dagen, da Bevægelsen Syd og Øst om Goossee forlængst
var opgiven og nu paa Grund af, at hele den ljendlige
Styrke der paa Egnen var allarmeret, fornuftigvis ikke
kunde gjenoptages. Havde Majoren betimeligt erholdt
denne Meddelelse, vilde Efterladelsen af en betyde
ligere Del af hans Styrke ikke kunnet forekomme ham nød
vendig, og han vilde da, selv ved Capitain Michaelsens
urigtige Opfattelse af vore Troppers hurtige Retraite fra
Schnellmarkerholz, ved Harzhof have havt Styrke nok til at
bringe den lagte Plan for Bevægelsen paa Altenhof til
Udførelse, hvorved det der stærkt engagerede v. d.
Tannske Fricorps vilde være blevet bragt i en meget
kritisk Stilling.
Men Hovedgrunden til Opgivelsen af
Bevægelsen mod Altenhof maa søges i den heftige
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Fægtning, hvori Major Thestrups Commando indvikledes
S. for Sandkrug. I Henhold til den af Major Schepelem udgivne Disposition maatte denne vente, at be
meldte Commando først vilde fremkalde en Fægtning,
naar han havde endt sin omgaaende Bevægelse.
Som det fremgaaer af den ovenstaaende Beretning, frem
kaldte imidlertid den raske Fremgang af Compagniet
under Capitain Worishoffer strax efter Ankomsten til
Sandkrng en Fægtning, der ved de Dimensioner, den
efterhaanden antog, maatte bringe Major Schepelern,
som ved den stærke østenvind var istand til paa sin
Marche over Lehmsiek hele Tiden at hore samme, til
at troe Major Thestrup angreben muligen af en over
legen Styrke, i hvilken sidste Formodning han kun kunde
bestyrkes ved den Omstændighed, at Compagniet under
Capitain Michaelsen udeblev, ligesom der ogsaa savnedes
enhver Melding fra de 2 nævnte Afdelinger.
Tabet i denne Fægtning var paa Ijendens Side:
Af Faldne...................... 20 Underofficerer og Menige
- Saarede 3 Officerer, 49
—
—
Af Fanger faldt ialt 58 i vore Hænder ; desuden
gjordes i Harzhof endel Bytte af Vaaben, Ammunition,
Beklædning og Brod.
Tabet paa vor Side var:
Af Faldne............ 1 Underofficer og 9 Menige
- Saarede............ 3 Underofficerer - 16
—
En detailleret Tabsliste meddeles i Bilag 19.
De Saarede af Expeditionscorpset saavel som
Fangerne modtoges af Flotillen.
3die Compagni af
9de Bataillon under Capitain F. C. Holm efterlodes
ifølge en fra Overcommandoen given Bemyndigelse som
Besætning i Ekernførde til Forstærkning af Capitain
Worishoffers Commando; med de 7 evrige Com-
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pagnier tiltraadte Major Schepelern den 22de April om
Formiddagen Kl. 9 Tilbagemarchen over Mysunde til
Slesvig.
Den tidligere omtalte, af Oberstlieutenant Haxt
hausen imellem Vindeby Nor og Store Bredning udstil
lede Forpostlinie blev efter Major Schepelems Tilbagemarche atter inddragen, og Forpoststillingen i Omegnen
af Kosel paany indtagen med en Styrke af 1 Compagni
og Cavaleri - Detachementet med Undtagelse af det
mindre Commando under Lieutenant Gerlach, der nu
atter sendtes til Goltoft for at observere Slien og
navnlig patrouillere henimod Ulsnæs.
Den Meddelelse fra Hovedqvarteret, som det vil
lucognoscering erindres, at Major Schepelern modtog ved Wilhelmsthal.
mo.t Aachcpei. gj^ u£[ paa, at jer fra centrum vilde blive udsendt et

stærkt Recognosceringscommando mod Aschepel.
Til
at deltage i denne Bevægelse commanderedes Garden
til Fods, 13de Linie-Bataillon, 2det Jægercorps samt
2den Husar-Escadron, hvilken Styrke under Befaling af
Commandeuren for Garden, Oberst N. Juel, rykkede ud
fra Slesvig omtrent Kl. 7‘ A» om Formiddagen og tog Vejen
over Geltorf mod Egnen ved Aschepel. Kort fer Ud
rykningen blev det besluttet at medgive Commandoet Ar
tilleri, og Kl. 7’/» om Morgenen modtog 2det Batteri (Bruun)
Ordre til at afgive-4 Kanoner, hvilke under Batteriets
Chef efter en forceret Marche omtrent ’/» Mil N. for
Aschepel naaede Commandoet, der ikke havde afventet
Halvbatteriets Udrykning, men kun efterladt 1 Com
pagni af 13de Linie-Bataillon til Dækning for samme.
Omtrent Kl. 12 indtog Garden, 13de Linie-Bataillon,
Husar-Escadronen og de 4 Kanoner en Stilling paa
Højderne S.O. for Aschepel; 1 Compagni af 13de Linie-,
Bataillon blev efterladt ved Papirmøllen tæt N.-G. for Byen
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tål Observation af Vejen mod Hütten, der angaves besat
af Insurgenterne. Omtrent Kl. I1.« naaede 2det Jæger
corps, der var marcheret over Brekendorf, op i Hej de
med Hovedcorpset og tog Stilling S. V. for Aschepel.
Hovedcorpset havde Front imod Wittensee og udsendte
Patrouiller tilEgneu om Ahlefeld, Bistensee og Wittensee.
En Cavaleripatrouille, der var udsendt til Kl. Witten
see , retournerede efter længere Tids Forlob over
Gr. Wittensee, hvor den havde allarmeret et Compagni
paa c. 100 Mand af det Wasmerske Fricorps, der var
gaaet i Bivouak i Nærheden af denne By. Det blev
taget under Overvejelse, om man burde soge at tage
denne Afdeling tilfange; men da Klokken allerede
var 4*/s, og Infanteriafdelingerne vare meget trætte af
Marchen i de dybe, sandede Veje, da ej heller
en Nattemarche i det skovrige og noget vildsomme
Terrain var tilraadelig, blev Foretagendet opgivet, og
man tåltraadte Tilbagemarchen tål Slesvig. — Under hele
Recognosceringen indtog Avantgarden en observerende
Stilling S. for Slesvig paa begge Sider af Bustrup
Teich, ligesom ogsaa de øvrige Tropper vare beor
drede til at holde sig færdige til hurtig Udrykning.
Kort efter at Recognosceringscommandoet havde
tiltraadt Tilbagemarchen til Slesvig, stødte en Ca
valeripatrouille paa 1 Underofficer og 8 Mand af 6te
Dragon-Regiment, der fra Posteringen ved Wolfskrug
var udsendt mod Brekendorf med Ordre til at over
levere Beboerne i denne By en Del Exemplarer af en
Proclamation, paa en fjendlig Cavaleripatrouille paa c. 10
Mand, der netop paa samme Tid var tilstede i Byen. Den
fjendlige Afdeling tiltraadte strax Retraiten og fjernede sig
hurtigt, især da Undercorporal Skaarup, som førte Forspid19
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sen, raabte: „Escadronen frem." Patrouillen forfulgte det
fjendlige Commando, hvis Heste øjensynligt vare meget
udmattede, indtil udenfor Byen, ved hvilken Lejlighed en
fjendlig Cavalerist saaredes ved et Pistolskud af den
ovennævnte Undercorporal.
Da Fjenden kort efter
erholdt Forstærkning, opgaves Forfølgningen, og Retraiten tiltraadtes til Feltvagten.
Omordning ar
Uheldet ved Aschepel havde, som alt bemærket,
rorpo#ttjcDC8ten.]iav(; tøl Følge, at vore yderste Forposter navnlig om
Natten droges noget mere tilbage, men det bevirkede
desuden, at Overcommandoen under 19de April fastsatte,
at Forposttjenesten herefter skulde ordnes af Majorerne
Holm af Infanteriet og Funck af Cavaleriet under eget
Ansvar og efter fælles Overenskomst saaledes, at den
Første sørgede for Udcommandoen af det til Tjenesten
fornødne Infanteri, den Sidste for Cavaleriet. De 2
Officerers gjensidige Stilling maa imidlertid efter hvad
der paa andet Sted findes oplyst, ikke opfattes som
fuldstændigt sideordnet, som det ifølge nysnævnte
Ordre ligger nær at antage; Major Hohn vedblev
nemlig at føre Forpostcommandoen, medens Major
Funck gik ham tilhaande nærmest for Cavaleriets Ved
kommende. Som en Følge af denne forandrede Be
stemmelse blev Forpo8ttj enesten fra den 21de om Efter
middagen omordnet saaledes:
Til Forposttjenesten beordredes dagligt 1 Ba
taillon Infanteri, der blev opstillet med 1 Compagni ved
Sylvested, 1 Compagni ved Ellingsted, 1 Compagni bag
Reide Aaen og 1 Compagni ved Jagel. Disse Poster
skulde ved Mellemvagter holde Forbindelse indbyrdes
og paa højre Fløj tillige med Cavaleriets Cantonnements
i Skovby, Lille- og Store Dannevirke, hvorfra Patrouiller
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igjen skulde sendes til By-Pikettet i Friederichsberg,
der som tidligere skulde bestaae af 1 Compagni, men
hvis Hovedstyrke skulde staae bag Hadeby-Dæmningen.
Fra Forposternes venstre Fløj ved Jagel skulde der
ligeledes patrouilleres til By-Pikettet. Af Cavalerifeltvagter bestemtes der at skulle være 5, hver paa 1
Officer og 20 Mand, nemlig ved Sylvested, Ellingsted,
bag Reide Aaen og ved Jagel samt i Terrainet ø. for
Hadeby Nor mellem Lopsted og Esbrem. Om Efter
middagen og om Natten skulde Feltvagteme lade patrouillere henholdsvis til Treja, Hollingsted, Klove, KLog Gr. Reide, Krop og Kropperbusch, Geltorf og
Esbrem. Om Aftenen Kl. 7* « skulde hver af disse
Feltvagter forstærkes med 20 Mand, saa at de altsaa i
Forening med de 4 Forpostcompagnier og By-Pikettet
dannede 5 Poster hver med en Styrke af 1 Compagni
og 40 Heste. Paa denne Maade mente Forpostcommandeuren at have sørget tilbørligt for Bevogtningen af
alle Hovedvejene til Slesvig By ligesom ogsaa at have
opnaaet, at hver Post havde tilstrækkelig Styrke til at
tage det første Stød af og modstaae mindre Overfald.
Hver af de ovennævnte 5 Poster havde Ordre til ved
Daggry Kl. 41/« at udsende stærke Cavaleripatrouiller
henholdsvis over Treja til Orsted, over Hollingsted til
Ostenfeld, over Klove og Dørpsted til henimod Bønn,
til Kropperbusch og endelig til Kl. Brekendorf og
Aschepel. Disse Patrouiller skulde understøttes af In
fanteriet, idet der fra de forskjellige Poster samtidigt
fremskødes Commandoer paa 40—50 Mand henholdsvis
til Treja, Hollingsted, Klove, Kl.- og Gr. Reide, Mielberg,
Krop, Lottorf og Geltorf. Cavaleripatrouillerne skulde holde
sig fremme i det dem anviste Terrain indtil henad den for
Cavaleriet bestemte Afløsningstid, Kl. 1 om Eftermiddagen.
19*
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Afløsningen af Infanteriet skete Kl. 7 om Morgenen.
Pladsen for Vagterne skulde hyppigt forandres, og overalt
skulde der sørges for en tilstrækkelig Forbindelse mellem
de forskjellige Poster indbyrdes og mellem disse og Byen
Slesvig. Vadestederne over Trenen ved Grøft og Solbro
skulde observeres fra Posten i Sylvested. Det var den
ovennævnte Forpoststilling, bag hvilken Armeecorpset cantonnerede den 23de April. Den 22de befandt der sig
foruden de nævnte Forpostcommandoer endnu 1 Escadron
i Hollingsted, nemlig 1ste Escadron af 4de Dragon-Regi
ment. Det vil erindres, at denne Escadron, der den
18de var bleven beordret til et Cantonnement i Eggebæk,
Jørl og Solbro samt Fjolde, fik Befaling til at deltage i
Expeditionen mod Husum den 20de. Efter dennes Til
endebringelse blev der anvist Escadronen Cantonnement i
Hollingsted, for at den ifølge Ordre fia Overcomman
doen kunde udføre Strejftog ad Husum og Schwabsted til, men allerede den 23de om Morgenen afgik
den til Moldcned som Erstatning for 2den Escadron af
samme Regiment, der fra venstre Flankecorps skulde
afgives til et nhøjrc Flankecorps“, som man var i Begreb
med at danne.
Bag sin langs Sorgen etablerede Forpoststilling
havde Fjenden imidlertid i Dagene fra den 19de—
22de April efterhaanden sammendraget sine Tropper til
Fremrykning mod vor Stilling ved Slesvig. Forinden
der gives en Fremstilling af det ved denne Frem
rykning foranledigede Sammenstød, vil det imidlertid
være nødvendigt at omtale de Forandringer, der efter
Aflairen ved Bov vare foregaaede saavel i Armeecorpsets
som i Fjendens Styrke, Tilstand og Commando, samt at
kaste et Blik paa Skuepladsen for den forestaaende Kamp
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og paa de Forberedelser, der fra begge Sider vare trufne
med Hensyn til denne.
Det danske Armeecorps var under CantonnementetFor»Mtaitni»rer
i Slesvig og Omegn ikke undergaaet Forandring af stor U1 n““‘
Betydning, hvad Styrken angaaer. Fra Kjøbenhavn var
vel afgaaet 6te Linie-Bataillon, men denne, der i Lebet
af Dagene den 10de og 11te April ankom til Sønderborg,
forblev som Besætning paa Als, i Sundeved, paa Hold
næs og i Lyksborg og kom saaledes ikke Armeecorpset
directe tilgode; det Samme var Tilfældet med LivgardeEscadronen, der den lste April var afgaaet fra Kjøben
havn og over Fyen og Kolding var ankommen til Flens
borg. hvorfra den paa Grand af Hs. Majestæt Kongens
Rejse gjennem det nordlige Slesvig den 16de retournerede til Kolding. Den 12te April afgik fremdeles fra
Kjøbenhavn Mandskab, Materiel og nogle enkelte Heste,
henhørende til Espingolbatteriet, ad Søvej en til Sønderborg.
Batteriet, der commanderedes af Major Meincke, ankom
den 17de om Aftenen til Slesvig dog uden Bespænding,
da denne var sendt over Korsør. En meget værdifuld
Tilvæxt fik Armeecorpset i Garden til Fods, der, som
alt tidligere berørt, under 13de April stilledes til Overcommandoens Raadighed og den 16de April stedte til
Hæren. Samme Dag ankom ligeledes til Slesvig det i
Flensborg hidtil efterladte Compagni af Ilte Linie-Ba
taillon, idet der tål Erstatning afgaves et Detachement,
sammensat af Mandskab fra de forskjellige Afdelinger.
Krigsministeren, der, som det vil erindres, i de
nærmeste Dage efter Fægtningen ved Bov opholdt sig
i Flensborg, gav herfra med Hensyn tål Hærens Forstærk
ning forskjellige Ordrer til Ministeriet, der i hans Fra
værelse blev bestyret af Oberst Hansen af Generalstaben.
Under 12te April afgik saaledes Befaling til Over
sendelsen af 1 12-Pds. Batteri, der, hvis Hestene ikke
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kunde sendes med, skulde udrustes til Brug som fast
Batteri, og under 1.3de s. M. en Ordre til at lade Herregaardsskyttecorp8et og den frivillige Husar-Escadron
under Ritmester Hegermann-Lindencrone afgaae til
Armeecorpset, ligesom det overhovedet indskjærpedes
Ministeriet i Betragtning af det sandsynligvis forestaaende
Fredsbrud med Preussen at udfolde den størst mulige
Virksomhed for at give Hæren en saa stor Styrke, som
Omstændighederne tilstedede.
Ministeren afrejste
samme Dag Nord paa til Fredericia. I Overensstemmelse
med disse Befalinger beordredes Artilleri-Brigaden den
14de til at indskibe Materiellet til 1 12-Pds. Batteri
paa Transportskibet Gammelholm, der desuden var
bestemt til at tage endel Infanteri ombord, samt den
15de til at lade 1 6-Pds. Batteri gjere sig færdigt til
at marchere. Da det ved Indskibningen den 15de
viste sig, at Skibet foruden det 12-Pds. Batteris Materiel
kunde rumme et 6-Pds., befalede Ministeriet, at dette
skulde medfølge. Hestene og endel af Mandskabet
bleve derimod dirigerede over Fredericia. Materiellet
til de 2 nævnte Batterier, 7de Batteri (Baggesen)
og 8de Batteri (Marcussen), ankom til Sønderborg
den 19de April.
Den frivillige Husar-Escadron fik
Ordre til at afmarchere den 15de, den 1ste HusarEscadron under Ritmester Brechwoldt den 17de, og
den 3die Linie-Bataillon fik Befaling til at holde sig
marchefærdig paa første Vink. Den 15de April afgik Krigs
ministeren fra Fredericia over Odense og Nyborg til Kjø
benhavn. Under Opholdet i Odense meddelte han Oberst
ijauncisoti at «t Hansen, at det var hans Hensigt at danne et højre Flanke1 ,”,”on»nl'C' corPs
Hæren, og at dette Corps skulde operere i Hertug
dømmet Slesvigs nordvestlige Fjerdedel for dels at
holde Fliserne og Tønderanerne i Ave, dels at hindre
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Fjenden i at gaae op langs den vestre Landevej og
paa denne Maade true den dansksindede Befolkning i
Nordslesvig. Corpset skulde bestaae af 3die Linie-Ba
taillon, Herregaardsskytterne, de 2 nysnævnte HusarEscadroner og 4 Kanoner. Cavaleriafdelingerne skulde
dirigeres til Kolding, hvor nærmere Marcheordre vilde
tilgaae dem fra Generalcommandoen sammesteds; 3die
Linie-Bataillon skulde indskibes til Aabenraa, og Ar
tilleriet enten til Kolding eller til Aabenraa. Samtlige
Afdelinger skulde dernæst concentreres i Egnen om
Løgumkloster, der var udseet til Flankecorpsets Hovedqvarter. En Meddelelse om Oprettelsen af dette Corps
tilstilledes under 18de April General Hedemann fra
Krigsministeriet, og anmodedes Generalen tillige om at
lade de fornødne Ordrer med Hensyn til de ovennævnte
Afdelingers Concentration tilgaae samme henholdsvis i
Aabenraa og Kolding, hvorhen de foreløbigt vilde blive
dirigerede. Med Hensyn til Commandoen over Corpset
indeholdt Meddelelsen kun den Yttring, at der dertil
senere vilde blive udseet en Stabsofficer, samt at Mini
steriet havde designeret Major Trepka til Stabschef og
Lieutenant Kranold til Adjudant ved Corpset. I disse
Bestemmelser skete der imidlertid ved Krigsministerens
Ankomst til Kjøbenhavn den 18de April den Forandring,
at Corpset blev forøget med 2den Escadron af 4de
Dragon-Regiment samt Odense- og Aarhus Fricorpser,
men formindsket med Herregaardsskytterne, der beordredes
til at støde til General Hedemanns Årmeecorps. Til
Commandeur for Corpset udnævntes General WedellWedellsborg, hvorved Commandoen over CavaleriBrigaden overgik til Oberst H. A. Juel, til Stabschef
Ritmester Saurbrey, Commandeur for den nysnævnte
Escadron af 4de Dragon-Regiment, til Souschef Capitain
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Faaborg af Generalstaben. Kanonerne skulde afgives
af det til Als overførte 8de Batteri (Marcussen). Indtil
General Wedelis Ankomst blev Oberstlieutenant Nielsen
af 4de Dragon-Regiment beordret til at overtage Com
mandoen over Corpset og til den Ende strax at begive
sig til Kolding; naar General Wedell havde overtaget
sin Commando, skulde Oberstlieutenanten begive sig til
General Hedemanns Hovedqvarter for at stille sig til
Raadighed for Generalen.
Forinden Hovedqvarteret
havde erholdt Meddelelse om Dannelsen af det om
handlede Flankecorps, var der i Henhold til en Meddelelse
fi a Krigsministeriet af 16de April, ifølge hvilken blandt
andre 3die Linie-Bataillon skulde stede til Armeecorpset
og vilde blive afsendt ad Sevejen til Senderlwrg, under
J8de s. M. tilstillet Bataillonen Ordre til saa hurtigt
som muligt efter Ankomsten, der forventedes at ville skee
paa den nævnte Dag, paa en eller anden Maade at sege
at naae Flensborg og derfra om muligt den 19de afgaae
til Vanderap. Denne Ordre naaede imidlertid ikke Ba
taillonen, der ifølge en forandret Marcheroute den 21de
om Aftenen ankom fra Korsør directe til Flensborg.
Da Krigsministeriet gjennem Commandanten paa
Als kom til Kundskab om den fra Hovedqvarteret
til Bataillonen udgaaede Ordre om at marchere til
Vanderup, forandrede det sin tidligere Bestemmelse angaaende Concentrationen af det højre Flankecorps derhen,
at Corpset skulde samles i Egnen mellem Læk og
Vanderup, hvilket ved en Skrivelse af 21de April med
deltes Generalcommandoen for Nørre-Jylland. Under
22de s. M. gav Ministeren derpaa General Hedemann
Ordre til ikke at forandre Flankecorpsets Sammen
sætning, hvorimod det tillodes ham under givne Om
stændigheder at trække det noget nærmere til sig, idet
Corpset dog skulde holdes vesterpaa, og Egnen mellem
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Læk og Vanderup blev betegnet som den sydligste,
hvortil Corpset burde gaae under Armeecorpsets nu
værende Stilling. Denne Befaling naaede selvfølgelig
ikke General Hedemann fer efter Kampen den 23de.
Alt den 21de havde denne tilskrevet den til Flensborg
afgaaede General Wedell, som der skulde samle Flanke
corpset, at det, da ingen Fjende fandtes i den Del af
Slesvig, som Corpset efter Krigsministeriets Bestem
melse skulde beskytte, vilde være rigtigst, at Generalens
Corps først medvirkede under det dagligt forventede
Sammenstød med fjenden ved at dække Armeecorpsets
højre Flanke. Generalen anmodedes derfor om at lade
den 3die Linie-Bataillon, der, som tidligere berørt, ven
tedes til Sønderborg, og som efter den senere modtagne
Ordre skulde udgjøre en Del af det højre Flankecorps,
afmarchere til Bov, hvorhen ligeledes de for Corpset
bestemte 4 Kanoner af 8de Batteri (Marcussen) lige
som ogsaa Cavaleriet og Fricorpserne skulde afgaae
saa hurtigt som muligt. Fra Bov skulde Corpset gaae
frem over Vanderup langs Trenen tål Hollingsted.
Dagen deipaa modificeredes denne Ordre derhen, at
Generalen snarest muligt og efterhaanden skulde dirigere
de ankomne Tropper efter den ovennævnte Bestemmelse,
hvorved navnlig fremhævedes, at den den 21de tål
Flensborg ankomne 3die Linie-Bataillon strax skulde
afgaae til Besættelse af de vigtigste Punkter i Armee
corpsets højre Flanke, nemlig Solbro, Treja og Holling
sted. Som en Følge heraf marcherede Bataillonen den
23de om Morgenen over Oversø tål Eggebæk, hvor den,
som det senere skal sees, paa Grund af Udfaldet af
Kampen ved Slesvig standsede sin videre Fremrykning. —
Den 2den Escadron af 4de Dragon-Regiment, der ifølge
General Wedelis Onske foreløbigt var forbleven ved
Armeecorpset i Slesvig, beordredes Generalen ligeledes
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til at lade afmarchere til Hollingsted. Escadronen, der
den 22de April udgik af sin hidtil havte Forbindelse
med venstre Flankecorps, skulde den 23de være afgaaet
til højre Flankecorps, men denne Dags Begivenheder
bevirkede, at Escadronen først stødte til Corpset den
25de. — Det 8de Batteri (Marcussen), hvoraf Halvdelen,
som nys berørt, skulde afgives til hojre Flankecorps,
kunde ikke blive marchefærdigt for den 24de, paa
hvilken Dag det tiltraadte Marchen fra Sønderborg til
Bov. Fra sidstnævnte Sted havde General Wedell til
Hensigt ifølge Overcommandoens Ordre at dirigere de
1 Kanoner til Passene ved Solbro, Treja og Hollingsted,
medens Resten af Batteriet skulde marchere til Slesvig.
De øvrige, for højre Flankecorps bestemte Afdelinger,
der alle skulde stede til samme over Kolding, naaede
af forskjellige Grande ikke deres Bestemmelse.
Den frivillige Husar-Escadron var nemlig mar
cheret gjennem Sjælland og overførtes den 18de fra
Koisøt til Nyborg, hvorfra den med en Rastdag i Odense
naaede Middelfart den 21de April; 1ste Husar-Esca
dron, der fulgte samme Route, naaede Nyborg den
21de April og Middelfart den 24de. I Overensstem
melse med Krigsministerens Befaling beordredes Først
nævnte af Generalcommandoen i Nørrejylland til den
22de at marchere over Kolding til Seest og derfra den
23de over Hjarup og Vamdrup til Jarls og Grønne
bæk, hvor Escadronen skulde holde Rast den 24de;
den 25de skulde den afgaae til Arnum og Højrup og
den 26de derfra til et Cantonnement i og ved Løgum
kloster.
Escadronen var saaledes paa Marchen til
Jarls og Grønnebæk, da Generalcommandoen i Nørre
jylland modtog en Skrivelse fra General Wedell af
22de, hvori denne meddelte den forandrede Bestem-
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melae, hvorefter hejre Flankecorps skulde samles ved
Bov, og blev der, da Generalcommandoen efter de
af den modtagne Ordrer antog, at en Misforstaaelse var
indløben, ikke givet Escadronen nogen forandret Marcheordre. Da General Wedell den 23de modtog Efter
retning om Slaget ved Slesvig, anmodede han Nørrejyllands Generalcommando om at paaskynde Escadronens Marche til Bov ; Generalcommandoen be
ordrede som Felge heraf Escadronen til at bryde
op fra Jarls og Grønnebæk for derfra at naae den
vestlige Landevej til Flensborg. Escadronen ankom til
Hjortkjær den 24de omMorgenen.—1ste Husar-Escadron,
der først var beordret til at marchere ovei- Kolding,
Vonsild og Ødis tål Sommersted, fik af samme Grund
Befaling tål endnu den 24de at marchere til Vonsild og
derfra den 25de til Haderslev eller Hoptrup, hvor den
skulde afvente General Wedells Ordre. Ifølge sidst
nævnte Ordre indtraf Escadronen den 25de om Mor
genen ved Rødekro N. V. for Aabenraa. — Af de 2 fri
villige Corpser, der efter den sidste Bestemmelse skulde
henhøre til højre Flankecorps, havde det fra Odense
først begyndt -Øvelserne den 3die April med en Styrke
af 109 Mand; Corpset, for hvilket afskediget Oberst
lieutenant Hindenburg blev udnævnt til Commandern-,
var bevæbnet med ældre Stenlaasgeværer. Under 22de
April anmeldte Corpsets Commandeur for General
commandoen i Nørrejylland, at Corpset havde Ordre
til at marchere snarest muligt; Afmarchen blev imid
lertid først iværksat den 27de April, og de da for
andrede Forhold bevirkede, at Corpset blev standset ved
Lille Belt, og at det saaledes slet ikke kom til at hen
høre til højre Flankecorps. Fricorpset fra Aarhus, der be
stod af 70 Mand, og som ikke kunde blive færdigt med de
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fornødne -Øvelser før Slutningen af April, kunde altsaa
først senere støde til højre Flankecorps.
Det 7de Batteri (Baggesen), der var ankommet
til Als tilligemed det 8de Batteri (Marcussen), kunde
paa Grund af manglende Heste, Hestedækkener og
andre Beqvisitter ikke blive fuldstændigt marchefærdigt
før den 25de April; desuden vilde Commandanten paa
Als, som ifølge en tidligere Ordre fra Krigsministeriet
ansaa sig berettiget til at disponere over Batteriet,
ikke lade dette afgaae fra Sønderborg, forinden Mini*
stcriets nærmere Bestemmelse var indhentet. General
Hedemanns bestemte Opfordring med Hensyn til Af
givelsen af Batteriet bevægede endelig Generalkrigscommissair Riegels til den 23de at give Batteriet Ordre
til at afgaae, saasnart det var færdigt. En fra General
Wedell den 23de om Aftenen modtagen Skrivelse med
Underretning om Slesvig Slaget og Anmodning om af al
Magt at fremskynde Artilleriets Afmarche til Bov for
anledigede imidlertid, at Batteriet erholdt Ordre til at
afmarchere den 24de om Middagen fra Sønderborg i
den mangelfulde Tilstand, hvori dot var. Batteriet var
den 24de om Aftenen i Ringenæs. Krigsministeriets
Bestemmelse med Hensyn til Dispositionsretten over det
12-Pds. Batteri faldt ud til Fordel for Armeecorpset,
hvorimod der til Raadighed for Commandantskabet paa
Als den 20de afsendtes 4 Stk. 84-Pds. lette Granat
kanoner og 8 Stk. 21-Pds. Kuglekanoner.
Af de øvrige Forstærkninger, som forberedtes
for Hæren, afrnarcherede det frivillige, beredne Jæger
corps fra Ørerne (Herregaardsskytterne) den 22de
April fra Samlingspladsen Nestved til Korsør. Den
23de ankom Corpset til Odense, hvor den fyenske
Afdeling af samme stødte til og bragte Styrken
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op til c. 250 Heste.
Corpset, der commanderedes
af Major Jacobsen af 5te Dragon-Begiment, var formeret
i 2 Escadroner. Med Hensyn til Disciplinarforholdet i
Corpset udgik Bestemmelser fra Krigsministeriet af
15de April, som findes meddelte i Bilag 20.
Armeecorpset havde saaledes siden Affairen ved Arm«ecorp«et>
Bov med Undtagelse af Garden til Fods og Espingolbatteriet ikke forinden den 23de April erholdt nogen
Tilvæxt af nye Afdelinger. Samtlige Batailloner vare
imidlertid omtrent bragte op til deres fulde Krigs
styrke, der dog var formindsket dels ved de alt i
ferste Afsnit omtalte Afgivelser af Combattanter
til forskjellig Tjeneste bag Fronten, dels ved Bortcommando af 2 Underofficerer pr. Compagni til
Exercerskolerne i Fredericia og Nyborg. Som det iremgaaer af den i Bilag 21 givne General-Styrkeliste for
Armeecorpset for den 20de April, var Corpsets Styrke
under Gevær c. 12000 Mand. Ligeoverfor den Over
magt, der hver Dag kunde ventes at ville bryde frem
imod vor svage Hær, var det en bydende Nødvendighed
at søge Armeecorpset forstærket navnlig med regulaire
Afdelinger. De Betænkeligheder, man tidligere havde Hacrvcmaou.
næret ved at indkalde Mandskabet af Reserven, maatte
vige for hvad Stillingens Alvor krævede. Krigsministeriet
foranledigede derfor den 19de April gjennem Justitsmini
steriet indkaldt alt Reservemandskab, henhørende til 1ste,
2den, 3die, 4de, 5te, 6te, 7de, 8de, 9de og Ilte LinieBataillon samt til 1ste, 2det og 3die Jægercorps, til
Møde den 1ste Maj, de 4 førstnævnte Linie-Batailloners samt de 2 førstnævnte Jægercoipsers Mandskab i
Kjøbenhavn til Formering henholdsvis af 1ste og 2den
Reserve-Bataillon og IsteReserve-Jægercorps; 5te og 6te
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Linie-Bataillons Mandskab beordredes at møde i Middelfart
for der at formere den 3die Reserve-Bataillon. Reserve
mandskabet af 7de, 8de, 9de og Ilte Linie-Bataillon
indkaldtes til Aalborg til Formering af henholdsvis
4de og 5te Reserve-Bataillon. I Nyborg skulde endelig
Reservemandskabet af 3die Jægercorps give Mede for
at formeres som 3die Reserve-Jægercorps. Med Hensyn
til Indkaldelsesstedet vare de anførte Bestemmelser
dog kun at betragte som Hovedregel for Indkaldelsen,
idet det henstilledes til Justitsministeriet at lade Re
servemandskabet fra Jylland give Mede der, selv om
det lienherte til en Reserveafdeling, der skulde oprettes
paa Sjælland, og omvendt. Det vanskelige Punkt ved
denne Formering var imidlertid Tilvejebringelsen af de
fornødne Befalingsmænd. Da Antallet af de tjenst
dygtige, afgaaede Officerer, der havde stillet sig til
Ministeriets Raadighed, kun var ringe, blev der under
20de April rettet en Opfordring til General Hedemann om
at udnævne Underofficerer blandt de frivillige og værne
pligtige Menige, ligesom ogsaa om blandt de Frivillige og
blandt Underofficererne at udpege dem, der maatte egne
sig til Officersposter, blandt Lieutenanterne dem, der
egnede sig til at forfremmes til Capitainer, og dem,
der særligt maatte ansees for skikkede tilCompagni-Commandeurer ved Reserve-Bataillonerne, og endelig blandt
Capitainerne dem, der formentes at egne sig til Commandeurer for disse Batailloner.
Denne Opfordring
støttede sig til et allerede under 8de April 1848 fra
Krigsministeriet udgaaet Circulaire, hvorved meddeltes
nogle af Hs. Majestæt Kongen under lste s. M. stad
fæstede Bestemmelser, der modificerede de hidtil gjældende Regler for Forfremmelse blandt Befalingsmændene
i Hæren navnlig ved en delvis Indførelse af Valgfor
fremmelse. Circulairet findes meddelt i Bilag 22.
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Af Cavaleriet erholdt 3die, 5te og 6te Dragon
regiment under 23de (April Ordre til at indkalde
saameget af Reservemandskabet, at dette i For
ening med Rekruterne kunde formere 1 Escadron pr.
Regiment; 4de Dragonregiment fik under 24de Befaling
tål af den ikke til Armeecorpset afgaaede Del af Re
gimentets 4de Escadron i Forening med Rekruterne at
formere 1 Escadron samt af indkaldt Reservemandskab
at formere 2 Escadroner.
For Artilleriets og Ingenieurernes Vedkommende,
hvis Reservemandskab ligeledes indkaldtes i denne Pe
riode, forberedtes der Forstærkning ved Indkaldelse af
Rekruter til Mede snarest muligt. Alt Reservemandskab
fra Slesvig beordredes under 22 de April til snarest
at mede i Odense.
Angaaende Commandoforholdene ved Armeecorp
sets Afdelinger er allerede tidligere det Fornødne an
ført. Med Hensyn til de under Samme henhørende
Institutioner skal det her fremhæves, at der i denne
Periode ikke foregik nogen Forandring af Betydning i
Retsplejen; Aanden og Tonen blandt Tropperne var
gjennemgaaende god, og paa en enkelt Undtagelse nær,
hvorved endel private Effecter i Prindsens Palais øde
lagdes, blev Orden og Disciplin fuldstændigt overholdt.
Med Hensyn til Sundhedstjenesten blev der ved
Dagsbefaling af 13de April givet Bestemmelser for
Lægernes Forhold ved Afdelingerne paa Marchen og under
Fægtning. Foruden mere almindelige Antydninger an
gaaende Lægernes Forhold indeholdt disse Bestemmelser
den Befaling, at Ambulancerne under Fægtning skulde
etableres saa nær Tropperne som muligt, og at vedkom
mende Overlæger, først naar alvorligere Fægtning ud
viklede sig, skulde begive sig til Ambulancerne, hvor
imod Underlægerne skulde følge Troppeafdelingerne i

Roupie] en i
Høren.

Sundheds
tjenesten i
Haren.
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Fægtningen. 1 Tidsrummet mellem den 15de og 20de
April modtog Armeecorpset endel manglende Lazareth- og
Ambulancegjenstande; fra sidstnævnte Dag var Am
bulancevæsenet bragt i Orden, Ambulancesoldaterne
bleve fast ansatte som saadanne, og til Commandeur for
Sundhedstropperne udnævntes Capitain Løwensen. For
uden de tidligere omtalte, mindre Lazarether var der i
Slesvig By oprettet 2 lignende, nemlig i Dragonhospitalet
og i Jægerhospitalet.
intendanturen
For Intendanturvæsenets Vedkommende arbejdedes
ved Hæren, stadigt hen paa Afhjælpningen af de Mangler, der
fra Begyndelsen havde vist sig i denne Branche. Efter
Fægtningen ved Bov bespistes Tropperne hos Qvarterværterne, der derfor erholdt den reglementerede Godt
gørelse; fra den 15de April uddeltes atter Naturalforplejning og fra dette Tidspunkt for 2 Dage ad Gan
gen; en Reserveportion af raget Skinke og Biscuit ud
deltes endvidere til Mandskabet.
Forsyningen af
Magasinerne i Slesvig skete dels fra Omegnen, dels
fra Hovedmagasinerne i Flensborg, der størstedels
befandt sig paa de i Havnen liggende Skibe.
iiærcn«
Hærens Trainvæsen, i Spidsen for hvilket Capitain
TratuTOBcn. y^egener var
som Traincapitain, var stadigt i en
meget uheldig Forfatning, og Hæren savnede saavel
Heste som Mandskab dertil. Allerede den 1ste April
havde Krigsministeriet anmodet Justitsministeriet om
at udskrive 1200 Heste, men der tilbød sig strax saamange frivilligt leverede Heste, at Krigsministeriet
efterhaanden den 4de og 8de April nedsatte det for
langte Antal til henholdsvis 600 og 200 og endelig
den Ilte April ogsaa gav Arkald paa disse sidste.
Remontecommissionen fik blot Ordre til at indkjobe
100 Heste, hvilket sidste Indkjøb blev udsat den 12te
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April paa Grund af de stadigt indløbende Tilbud om
frivilligt leverede Heste. Under Hærens Ophold ved
Slesvig blev der navnlig efter en fra Forbindelsesbureauet
i Kolding udgaaet Opfordring til de forskjellige Amter
frivilligt stillet endel Heste og Vogne med Kudske til
Armeecorpsets Disposition. Ifølge Skrivelse fra Krigs
ministeriet af 15de April fritoges Kudskene for slige
frivilligt stillede Vogne for Indkaldelse. I Tidsrummet
mellem den 15de og 20de afgik fra Fredericia endel
Trainkudske og Heste, bestemte for Artilleriet, Inten
danturen, Reserveparken i Sønderborg og et mindre
Brotrain, der var overført til Flensborg. Desuagtet
vare de ved Hæren forekomne Mangler i denne Retning
langtfra afhjulpne, hvorom forskjellige Henvendelser fra
Hovedqvarteret til Commandanten paa Als og til den
nørrejydske Generalcommando vidne, og ikke faa Cavalerister maatte afgive deres Heste til Officerer,
der skulde gjøres beredne. For at undgaae den stadige
Afgivelse af Combattanter til forskjellige Arbejder o. s. v.
ønskede General Hedemann at erholde afgivet Train
kudske til disse Forretninger. De 500 tidligere ind
kaldte Trainkudske vare for Størstedelen bievne an
vendte ved de forskjellige Hestedepoter, hvorfor 300
endnu uøvede .Rekruter fra Fredericia beordredes til
at afgaae til Hæren for at gjøre Tjeneste som Ambu
lancesoldater, Trainkudske o. s. v. o. s. v.; de kom
imidlertid ikke Hæren tilgode før efter Slaget ved Sles
vig, da de først aftnarcherede fra Fredericia den 22de
April. Samtidigt blev der truffet Forantaltninger til
Indkaldelse af 300 Trainkudske.
Ved ministerielle Rescripter af 12te og 15de April
erholdt Armeecorpset Portofrihed for Breve o. s. v.
Den 21de April oprettedes en særegen Feltpost;
20

FcltpoBtvæaenet.
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Feltpostmesteren stilledes under Tilsyn af Stabschefen
ved Overcommandoen.
oproueiwn .r
Af militaire Foranstaltninger i denne Periode, der
°,CndMn°X« ikke directe berørte Armeecorpset, skal ber nævnes
Norrajyiiand »(Delingen af den tidligere Generalcommando for Nørrem»ndMno«r jy^an(i og Fyen i to, nemlig: Generalcommandoen over
ryon,Lang«inndNorrejylland, der den 18de April overdroges General
og Thorwng. major Moltke, og Generalcommandoen over Fyen, Lange
land og Thorseng, der samtidigt overdroges General
lieutenant Guldberg. Fremdeles var der af Krigsmini
steriet under 21de April givet Ordre til at indrette Sø
batteriet ved Fredericia og Kastellet sammesteds saa
ledes, at en Overskibning kunde sikkres. Til Montering
gaves imidlertid kun Anvisning paa de 14 3-Pds. Ka
noner, som fandtes sammesteds. Endelig gaves der
under 22de April Generalcommandoen i Nørrejylland
Ordre til at drage Omsorg for, at Hestedepoter og andre
militaire Etablissementer i paakommende Tilfælde kunde
flyttes bag Liimfjorden.
Escndren
Med Hensyn til Escadren paa Slesvigs østkyst,
paa slunga jgy j den her omtalte Tidsperiode kun forøgedes med
2 Kanonchalouper og 2 Kanonjoller samt Kutteren
Lewenørn, bemærkes, at denne var fordelt paa for
skjellige Stationer, nemlig Ekernforde, Holdnæs og
Flensborg. En Kanonbaads Deltagelse i Fægtningen
S. for Ekernforde er allerede omtalt. Et enkelt Uheld
rammede Flotillen, idet Chefen for Corvetten Najaden,
der beordredes til at afgaae til Femern, blev tagen tilfange
paa denne G. Efter sin Ankomst til -Oen, hvorhen
ligeledes Kutteren Løwenern var beordret, gik Chefen
den J5de April, ledsaget af 2 Mand, iland som Parla
mentair i den til Kutteren horende Jolle for at aflevere
nogle Breve, der indeholdt Oplysninger og Befalinger
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til -Øens Embedsmænd; Kutteren krydsede tæt udenfor
Landingsstedet ved Burgtiefe. Capitain Dirkinck-Holmfeldt forefandt ved Landstigningen endel bevæbnede
Folk og vilde netop efter til dem at have afleveret
Brevene atter gaae i sin Jolle, da han paa Befaling af
en Gaardbesidder Leesen blev greben og gjort til Fange.
Den ene Mand, der ledsagede ham, Constabel Snydstrup,
blev under Forsøget paa at frelse Capitainen dræbt ved
et Geværskud, hvorpaa den anden sprang i Vandet og
trak Jollen ud med sig. Fra et nærliggende Hus,
hvorhen den fangne Capitain førtes, rettedes nu en
heftig Geværild imod den udenfor krydsende Kutter,
der commanderedes af Lieutenant Schultz. Kutteren,
der kun var armeret med to smaa Falkonetter, som det
desuden paa Grund af den stærke Sogang var vanskeligt
at bruge, gjorde efter at have optaget den med Jollen
reddede Mand nogle Skud imod Strandbredden nær
mest for at tiltrække sig Corvettens Opmærksomhed,
hvad der dog paa Grund af dennes lange Afstand fra
Land ikke lykkedes. Den bragte derfor Melding til
Corvetten om det Passerede, men da man der ikke
fandt en Landgang med den uøvede Besætning tilraadelig, afgik Kutteren med Melding til Escadrechefen i Flensborg Fjord samt Anmodning om at
erholde afgivet et Commando til en Landgang. Ge
neral Hedemann, der var meget tilbøjelig til at af
give et Commando i den omhandlede Hensigt, men som
nærede Betænkeligheder ved at svække sin egen Styrke,
opfordiede under 20de April Commandanten paa Als
til at afgive 2 Compagnier af 6te Linie-Bataillon til
Assistance ved en Expedition til -Øen. Expeditionen,
som imidlertid opsattes nogen Tid paa Grund af det
urolige Vejr, der gjorde det utilraadeligt at føre de
20*
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for Sikkringen af Landgangen nødvendige Kanonchalouper over -Østersøen, faldt senere bort paa Grund af
Udfaldet af Slaget ved Slesvig. Capitain DirkinckHolmfeldt førtes som Fange til Rendsborg; Femern
erholdt kort efter en Besætning af en Afdeling Insur
genttropper. Commandoen over Corvetten, der retournerede fra Femern til Holdnæs, overdroges til Capitain
Krenckel.
Murinen«
Paa Vestkysten udførte Commandeurcapitain Ellroiet«çend«r
me(j ajn Escadrille den Ilte April en Ex>r «lixvij. peditåon over Højer og List til Vyk paa Før.
Paa sidstnævnte Sted bleve to oprørsksindede Em
bedsmænd, Landfoged Dorrier og Toldforvalter Greve,
arresterede og sendte til Ribe, Toldkassen bragt
i Sikkerhed, og endel af den provisoriske Regje
ring oversendte Geværer borttagne.
Flere Toldkrydsfartøjer stødte paa denne Expedition til, saa at
Commandeurcapitainen ved sin Tilbagekomst hl Fanø
den 19de April kunde give Slip paa de 2 af bam
lejede Fartøjer. En af Toldkrydsbetjentene overleve
rede Commandeurcapitainen en ham tilgaaet Ordre
af 8de April fra Toldkrydsinspectoratet i Altona, hvori
Betjenten opfordredes til at sørge for Borttageisen
af Mærkerne i Farvandene mellem -Øerne og dels ved
Fartøjets egen Besætning, dels om fornødent ved lejede
Folk at forsvare Farvandene mod omstrejfende Fartøjer
fra Jylland. Den 21de April ankom paa Fanøs Rhed
en dansk Skonnert fra Antwerpen paa Rejsen til Hamborg
og Altona. Da dens Ladning imidlertid blandt Andet
bestod af 41 Kister med Geværer og andre Vaaben,
blev det den forbudt at fortsætte Rejsen, indtil nærmere
Ordre indløb fra Ministeriet.
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Den danske Hærs Virksomhed var saavel ved de
Instructionen der tilgik Overcommandoen fra Krigs- i“®tructioDcr
ministeriet, som ogsaa efter Forholdenes Natur vedfilorcnmedhcqPreussernes seneste Optræden i Hovedsagen indskrænket
111 °Portt’
til Defensiven. Efter de krigsministerielle Instrnctioner,
hvoraf flere allerede ovenfor ere anførte, turde Armee
corpset ikke gaae længere frem end til Slesvig og i
Højde med samme, men skulde, naar det blev angrebet,
kraftigt forsvare sig, kun vige tilbage for en afgjort
Overmagt og da roligt og fra Stilling til Stilling, hvor
ved det dog samtidigt fremhævedes, at Modstanden ikke
burde drives videre, end at Armeecorpset ikke blev op
revet. Med Hensyn til det sidstnævnte Punkt i Instructionerne, der bleve udstedte af Ministeren under Ilte,
12te og 15de April, blev der givet Overcommandoen en
yderligere Paamindelse, idet Ministeren under 21de
April indskjærpede General Hedemann at drage Om
sorg for, at ikke Alt sattes paa Spil i eet Slag. Endelig
meddelte Ministeren under 22de April den comman
derende General, at han ansaa et Angreb paa vor Hær
for nær forestaaende, og anbefalede ham at indrette
Operationerne saaledes, at han efter Forgodtbefindende
kunde trække sig tilbage til Als eller Nørrejylland; til
Slutningen af denne Meddelelse knyttedes den som en
Selvfølge betegnede Befaling, at naar Armeecorpset eller
Tropper af samme maatte gaae til Nørrejylland eller
Fyen, vilde de videre Operationer være at lede af de
respective Generalcommandoer dersteds*).
*) De nævnte Generalcommandoer bleve samtidigt underrettede
om denne sidste Bestemmelse, Generalcommandoen i Nørre
jylland beordredes ved et eventuelt Tilbagetog af Hæren til at
redde hvad reddes kunde; Generalcommandoen i Fyen
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Terrain
task ri r else.

For at lose den Armeecorpset saaledes stillede
Opgave sogte Overcommandoen dels at forstærke Stil
lingen ved Slesvig ved mindre, fortificatoriske Arbej
der, dels at erhverve et detailleret Kjendskab til
Terrainet i Omegnen af denne By, hvorved de Punkter
udpegedes, paa hvilke Accenten navnlig formentes at
burde lægges ved et eventuelt Forsvar. Forinden der
imidlertid gives en Fremstilling af hvad der i saa Hen
seende blev foretaget, og af de Resultater, man kom til
med Hensyn til Maaden, hvorpaa Forsvaret skulde ud
fores, vil det være nødvendigt at forudskikke den
tidligere bebudede Beskrivelse af det Terrain, der dan
nede Skuepladsen for den forventede Kamp.
Det Terrain, som for de nærmest forestaaende,
militaire Begivenheder maatte faae den største Betyd
ning, omfatter det hele Afsnit mellem Ekernførde Fjord,
Wittensee og Sorgen i Syd og den ved Langsø og
Araholt Sø dannede Linie i Nord. Hvad der giver
dette Afsnit dets særegne Præg, er den fremtrædende
Grad, hvori Østersøens Indskjæringer fra Øst og det
her med betydelige Mosestrækninger opfyldte Hedebelte
fra Vest nærme sig hinanden og derved frembyde Mid
lerne til at holde en mellem begge opstillet Hærs Fløje
dækkede mod omgaaende Bevægelser i umiddelbar Nær
hed. Stillingen ved Slesvig egner sig desuden særligt
for et sejgt og haardnakket Forsvar mod et Frontal
angreb af en endog ikke lidet overlegen Fjende. Fra
Østersøen skjærer Slien sig dybt ind i Landet, først
fik Befaling til isaafald at opbyde Alt indtil de uovedc
Rckrnter for i Forening med Marinen at dække vore
Troppen Overgang til Oen.
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i Retning fra Nordøst til Sydvest og senere fra My
sunde af bøjende om i mere vestlig Retning, helt op til
Slesvig By, hvorfra den efter at have dannet den O,
hvorpaa Slottet Gottorp ligger, fortsættes i vestlig Ret
ning af et bredt Engparti til henimod Hysby, hvilket
Engpartis nordlige Rand dannes af en Række høje, til
dels skovbevoxede Bakker. Paa den anden Side frembyder Trenens Flodgebet og navnlig dens Biløb, Reide
Aaen, med dens brede, sumpige og let oversvømmelige
Engpartier, hvorover kun faa Overgange tilbyde en
prakticabel Passage, en passiv Hindring, der er af ikke
ringe Betydning helt hen til Kurborg, altsaa omtrent i
Højde med det før omtalte Dalstrøg. Dette særegne
Forhold maatte alt i en langt tilbageliggende Tidsperiode
tildrage sig Opmærksomhed ved Overvejelserne over
Landets Forsvar mod en fra Syd indtrængende Fjende
og fremkaldte her som bekjendt i forskjellige Tidsperioder
betydelige Arbejder med det Formaal, saa meget som
muligt at vanskeliggjøre en angribende Styrke Gjennemgangen mellem disse 2 af Naturen tilbudte Hindringer.
— Den gamle Dannevirkevold findes saaledes fra S.
for Ellingsted ført langs Reide Aaen indtil N. for Gr.
Reide og derfra i nordøstlig Retning mellem Byerne
Lille- og Store Dannevirke, N. for hvilken sidste By
den dels er ført videre i samme Retning henimod
Erdbeerenberg, dels ved en Sidearm i østlig Retning
er ført hen til Bustrup Teich og paa den anden Side
af denne videre i samme Retning Sønden om Bustrup
indtil henimod Hadeby Nor, hvor den ender i 2 halvcirkelformige Grene, der begge gaa ned til Noret. Den
er tilligemed den foranliggende „Kurgraven“, der N.
for Kl. Reide strækker sig i østlig Retning Nord om
Klosterkro til henimod Over Selk, hvor den ligeledes
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stetter sig til Hadeby Nor, det vigtigste Mindesmærke
om ældre Bestræbelser for at dække Landets Grændse
paa dette Sted. Den naturligste Stilling for en Hær, der
var tilstrækkelig stor, vilde derfor ogsaa her være den c.
1 Mil lange Dannevirke-Stilling, der dog paa flere Steder,
saasom ved Store Dannevirke og f). for samme skyder sig
frem foran Voldlinien ; en mindre Hær, saaledes som vor
under de foreliggende Omstændigheder, vilde derimod
ikke med Fordel kunne benytte den, men maatte nærmest
være henvist til at udfægte Kampen dels i Stillingen
paa de tidligere omtalte, skovbevoxede Bakker bag Eng
partiet, den saakaldte Gottorp-Hysby-Stilling, og dels i
Stillingen ved Taterkro. De nævnte Stillinger skulle
nu her gjøres til Gjenstand for en nærmere Beskrivelse,
idet dog bemærkes, at de i denne forekommende Ud
talelser ere baserede paa den Opfattelse, som ved de
dengang foreliggende Betingelser og tilstedeværende
Midler naturligt maatte paatrænge sig dem, i hvis Haand
Ledelsen af Hærens Operationer var lagt.
Den egenlige Dannevirke-Stillings Form og Retning
er, som alt bereit, kun ufuldstændigt og navnlig kun for
dens estligste og vestligste Dels Vedkommende angiven
ved den Linie, som den gamle Dannevirkevold og dens
Forgrening i østlig Betning antyde. Fra Sliens Bred
hæver Tenainet sig gjennem den sydlige Del af Slesvig
By, Friederichsberg, hurtigt op til de umiddelbart V. for
samme liggende Højder, Erdbeerenberg etc. og derfra
langsommere gjennem det stærkt bølgeformige Terrain
S.V. for disse Højder henimod Store Dannevirke, hvor
fra man atter ved et i Vest hurtigt, i Syd langsommere
afskydende Fald stiger ned i den fladere Hedeegn. I
sydøstlig Betning fører fra det berørte Højdedrag et
stærkt Fald ned til Bustrup Teich og det fra samme
i sydvestlig Betning udgaaende smalle og sumpige Eng-
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parti, fra hvilke man atter ved en hurtig Stigning førea
op tål det Plateau, hvorpaa Byen Bustrup ligger, og
hvorfra man gjennem en langsommere Stigning naaer
det fra Over Selk i nordvestlig Retning til RendsborgChausseen gaaende Højdedrag, hvis mest charakteristiske
Punkt er det dominerende Kongshøj-Parti. Faldet fra
sidstnævnte Punkt i sydlig og sydvestlig Retning over
Lottorf, Jagel og Klosterkro glider jevnt over i det
fra Hejderne ved Store Dannevirke. Allerede ved den
gamle Dannevirkevold er, som det vil sees, Betydningen
af Bustrup-Partiet for Forsvaret af Stillingen betegnet,
en Betydning, der maa gjere sig saameget stærkere
gjældende, som Besiddelsen af dette Parti og navnlig af
Højderne nærmest ved Slien og Bustrup Teich, Risbjerg
og Galgebjerg, giver Angriberen et fuldstændigt Indblik
i Friederichsberg, der aldeles beherskes fra de 2 sidst
nævnte Punkter. I østlig Retning falder BustrupPlateauet paa enkelte Steder nær ret jevnt af mod
Hadeby Nor, paa hvis modsatte Side Udsigten begrændses
af Højderne ved Fartorp og Lopsted. — DannevirkeStillingens vestlige Del dannes og dækkes tildels af
Reide Aaens Engparti.
Denne Aa udspringer i
Heden V. for Klosterkro mellem denne og Oxevejen,
den løber med flere Drejninger gjennem et bredt og sidt
Engparti i vestlig Retning og falder S.V. for Hollingsted
i den her fra Nord imod Syd løbende Treneflod; fra
Egnen ved Ellingsted erholder den ikke ubetydelige Til
løb. Over det hele, gjennemgaaende impassable Parti
fører foruden Oxevejen kun 2 banede Veje, nemlig Vejen
fra Kl. Reide tål Kurborg og den fra Klove til Hol
lingsted. Terrainet foran Stillingen tål henimod Sorg
floden V. for Rendsborg-Chausseen er, som henhørende
tål Hedebeltet, fladt og uden anden Afvexling end de
Vandløbene ledsagende Eng- og Mosedrag. Q. for
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Chausseen mellem Krop og Brekendorf lindes den saavel
ved sin Størrelse som ved sin U&emkommelighed mærke
lige Mose, Königs Moor. S.6. og ø. for denne Mose antager
Terrainet en belgeformig Charakter, der bliver mere og
mere fremtrædende, jo længere man kommer mod -Øst,
og afsluttes med det høje og smukke, tildels skovbevoxede
Bakkeparti, der fra Flekkeby strækker sig i sydlig Ret
ning ned imod Bistensee, de saakaldte „Hüttener Berge.“
For en Hær, der ikke har Styrke nok til at over
spænde den nysomtalte Stilling, frembyder der sig bag
ved samme en anden, der desuden selv for en iDannevirke-Stillingen kjæmpcnde Hær har stor Betydning ved
en eventuel Retraite, nemlig den tidligere berørte
Gottorp-Hysby-Stilling. — Fra den midterste Del af
den langstrakte Slesvig By, Lollfus, til henimod Hysby
strækker der sig en for en stor Del skovbegroet Højderyg,
der falder stejlt af mod det foranliggende Mose- og
Engdrag (Fortsættelsen af Sliens Indskjæring), og som
saavel derved som ogsaa ved de særdeles gode Artilleriplacements, den frembyder, maa tiltrække sig Opmærk
somheden. Højderne i Thiergarten og S. for Ziegelei
samt det saakaldte „Schurbjerg“ og Højderne 6. for
Hysby udmærke sig navnlig i sidstnævnte Henseende.
Den venstre Fløj af denne Stilling udgjør Gottorp
Slotsø, der, naar Dæmningerne mellem denne og Friederichsberg og mellem Sidstnævnte og Lollfus gjennembrydes, ved mindre, fortificatoriske Anlæg og med en
ringe Styrke vil gjøre det muligt at beherske den
eneste Vej paa dette Punkt, ad hvilken en angri
bende Fjende kan naae ind paa den eventuelle Hovedretraitelinie, Flensborg-Chausseen. Som naturlige Forvær
ker for Stillingen maa foruden den nys omtalte ø paa

315

venstre Fløj endnu fremhæves de mindre, af de forskjellige
Engstrækninger, hvori Hovedengdraget forgrener sig,
omgivne Bakkepartier, af hvilke navnlig det, hvorpaa
Annettenhöhe og Pulvermühle ligge, har Betydning.
Terrainet mellem Dannevirke-Stillingen og den heromhandlede er stærkt bølgeformigt, men dog godt over
skueligt fra de forskjellige, vigtigere Punkter i Stillingen.
Derimod ere, naar Kampen føres i selve Positionen
og bag samme, de store derværende Skovpartier, Thier
garten og Pølhegn, hindrende for Oversigten og Ledelsen
af Bevægelserne. Stillingens Benyttelse er endelig be
tinget af Tilstedeværelsen af en til Observation og even
tuel Dækning af den højre Flanke i Egnen om Hysby
og Skovby tilstrækkelig Styrke.
Bliver en i denne Stilling kjæmpende Hær nød
saget til at opgive samme, saa frembyder Terrainet N.
for de nævnte Skovpartier umiddelbart paa den anden
Side af Slesvig-Husum-Vejen ved Taterkro og Nykro
Lejlighed til at samle de muligvis spredte Afdelinger
og gjenoptage Kampen, der vil kunne understøttes
meget virksomt ved Artilleri, placeret dels c. 1000 Alen
N. for Hühnerhauser, dels paa flere Punkter mellem
Taterkro og Nykro, medens det ad Oxevejen opererende
Corps forudsættes stadigt at dække den højre Flanke ved
at hævde Besiddelsen af Terrainet i Egnen ved Dækkekro.
Paa en yderligere Betraite vil Egnen ved Lyrskov,
Ruhekro og Kattenhund kunne anvendes til fortsat Mod
stand, idet man her vil kunne tage en Stilling med højre
Fløj støttet til Arnholt Sø, venstre Fløj til Mosedragene
fra Kattenhund til Langsøen. I Terrainet Syd om Lyr
skov, Falkenberg og Ruhekro samt i Skoven, der J&. for
Chausseen strækker sig hen imod Kattenhund, findes gode
Holdepunkter, ligesom ogsaa Artilleriet paa begge Sider
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af Chausseen vil kunne finde heldige Stillinger. Cava
leriet maa her hævde Besiddelsen af det iøvrigt paa flere
Steder mindre fremkommelige Terrain V. for Årnholt Se.
Endelig afsluttes det omhandlede Terrainparti
med den Lavning, hvori Amholt Se og Langse ligge,
bagved hvilken der findes en god Opstilling under
en Retraite.
Stillingen har dog den meget store
Mangel, at man ikke her som ved Positionen S.
for Lavningen tilstrækkeligt kan see, hvad der af
Fjendligt bevæger sig mod samme, idet det bakkede
og skovbevoxede Terrain betager Udsigten over den
foranliggende Egn. Med Hensyn til selve Lavningen
bemærkes, at Vandløbet mellem Chausseen og Lang
soen ikke er af stor Betydning, da det saagodtsom
paa hele Strækningen er passabelt i det Mindste for
spredt Infanteri.
Over Langsøen, der iøvrigt danner
en større, passiv Hindring, findes der ved Gulholm et
Vadested med en Vanddybde af 2—3 Fod med Und
tagelse af et enkelt Sted, hvor der haves 4 Fods
Vanddybde. Vadestedets Bund er fast Sand, saa at det
paa alle Aarstider er passabelt saavel for Infanteri som
for Cavaleri. Derimod behøves der for at føre Voiturer derover dels gunstige Vejrforhold, dels meget nøje
bekjendte Vejvisere.
Tilgangen saavel til Vadestedets
nordlige som til dets sydlige Side maa skee ad temmelig
slette Veje, østligere mellem Sr. Farensted og Vedelspang findes endnu et Vadested, der dog ved Nærheden
af Hovedvejen over Vedelspang ikke er af stor Betyd
ning. Den venstre Fløj af Stillingen dækkes af Vedelspang-Passet, der, naar Træbroen over Aaen paa Vejen
fra Mysunde afbrydes, vil kunne forsvares mod en ikke
ringe Overmagt, især naar Forsvaret støttes af Artilleri,

317
der finder hensigtsmæssige Placements paa den nordlige
Side af Passet.
Med Hensyn til Enkelthederne vedrerende det her i
korte Træk skizzerede Terrain bemærkes, at fra Syd
føre følgende Hovedtilgange til Stillingen. Chausseen
fra Bendsborg til Slesvig passerer Sorgfloden ved Sorg
briick og gaaer derpaa i en nogenlunde lige Linie Ost
om Krop mellem denne By og Königs Moor over Lands
byen Jagel og Klosterkro, Ost om Bustrup Teich og
dens Forlængning i sydvestlig Retning til Dannevirkevolden, hvorpaa den træder ind i Bustrup By, hvis
Hovedgade den danner, indtil den i Byens nordlige Ud
kant støder sammen med Chausseen fra Ekernførde til
Slesvig. Tæt N. for Klosterkro passerer den Kurgraven
og derpaa Affaldet af den tidligere omtalte, smalle
Højderyg, Kongshøj-Partiet.
I den nordlige Del af
Bustrup By er den ført i Lavningen mellem Galgebjerg
og Risbjerg; Sidstnævntes stejle Affald mod Chausseen
støttes ved en lav Mur. Det er en fortrinlig Vej, men
Terrainet paa begge Sider af samme frembyder faa
eller ingen Holdepunkter af Betydenhed.
Ved Krop
fører en vel bred, men sandet Vej gjennem den nævnte
By fra Chausseen til Gr. Reide, hvilken atter ved en
Tvervej i nordlig Retning sættes i Forbindelse med
Kl. Reide, hvorfra man ad Vejen over Friederichsheide
og Kurborg naaer hen til Dannevirkevolden. Desuden
bøjer c.
Mil N. for Krop den vestre Landevej, Oievejen, af fra Chausseen og løber i en med denne diver
gerende Retning over Lille Dannevirke, hvor den pas
serer Dannevirkevolden, Husby og Skovby, hvornæst den
tager Retning mod Nordøst forbi Dækkekro og Lyrskov,
indtil den efter at have passeret det lave Terrain Q.
for Arnholt Sø ved en Svingning mod øst udmunder i
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Chausseen fra Slesvig til Flensborg.
Vejen har paa
denne Strækning aldeles den samme Beskaffenked som
den Del af samme, der alt er omtalt ved Beskrivelsen
af Terrainet ved Flensborg og Bov. En tredie Hovedvej,
der ligesom den ovenfor omhandlede Chaussee ferer ind
paa Stillingen gjennem Bustrup, er den gamle Landevej
mellem Rendsborg og Slesvig. Den forlader Chausseen
allerede lidt over 1 < Mil N. for Rendsborg, gaaer i
nordøstlig Retning over Duvensted til Neu Duvensted,
hvor den bøjer skarpt om imod Nordvest, passerer Sorgen
ved Stentenmühle og bøjer Q. for Oxlev om i nordlig
Retning, hvilken den beholder indtil Brekendorf, hvorpaa den i nordvestlig Retning fortsættes til Bustrup, i
hvilken By den nogle 100 Alen bag Dannevirkevolden
udmunder i Rendsborg-Chausseen.
Paa Strækningen
fra Stentenmühle indtil Brekendorf er Terrainet, hvori
Vejen gaaer, overalt passabelt trods det ikke ringe Antal
af Enge og mindre Skovstrækninger, der opfylde det
N. for denne By bliver det derimod vanskeligere at passere,
idet Königs Moor strækker sig tæt op til Vej en i Vest ; lige
ledes begrændses her Oversigten i G st af det couperede
og høje Terrain henimod Wolfskrug. N. for Hahnenkrug
tiltager Fremkommeligheden i vestlig Retning, medens
den i østlig indskrænkes noget ved Tilløbene til SelkMølledam, dog ere disse Vandløb selv uden stor Be
tydning og kunne næsten overalt uden Vanskelighed
passeres. S. for Over Selk begynder Terrainet at hæve
sig gjennem denne Bys stærkt af Hegn gjennemskaarne
Marker op til Kongshøj, som den her omhandlede Vej
efter at have optaget Vejen fra Flekkeby over Esbrem
til Slesvig passerer tæt forbi, og hvorfra man opnaaer
den første Oversigt over Terrainet omkring Slesvig og
Bustrup.
Efter at have passeret det lange Fald fra

319

Kongshoj mod Vedelspang, der ligger i en Slugt ned
mod Hadeby Nor, tager Vejen en lidt mere vestlig
Retning indtil dens Overskjæring med Dannevirkevold;
den fortsættes desuden fra Vedelspang i nordlig Ret
ning ved en mindre Vej, der efter at have passeret de
2 tidligere bereite, balvcirkelformige Arme, hvori Dan
nevirkevolden ender, forgrener sig i flere Veje, der dels
føre i vestlig Retning til Bustrup, dels i nordøstlig
Retning Vest og -Øst om Hadeby Holt, til Hadeby-Kirke
og Ekernførde-Chausseen. Overalt paa Strækningen mel
lem Kongshoj og Bustrup er Vejen fuldstændigt overseet og behersket af Højderne omkring Lopsted, lige
som ogsaa enhver Bevægelse paa samme kan iagttages
fra Dannevirkevolden foran Bustrup. Vejen fra Ekern
førde til Slesvig, der ligeledes er en god, chausseret
Vej, føres paa en Dæmning over Mundingen af Hadeby
Nor og derfra langs Slien og temmelig tæt ved denne
indtil umiddelbart
for Dæmningen ved den nordlige
Del af Bustrup Teich, hvor den støder sammen med
Rendsborg-Chausseen.
Den fortsættes af Friederichsbergs Hovedgade indtil S. for Gottorp, fra hvilket Punkt
2 Dæmninger sætte Gaden i Forbindelse henholdsvis
med Gottorp Slotsø og den midterste Del af Slesvig
By, den saakaldte Lollfus. Paa den nordlige Side af
Gottorp Slotsø foier en anden Dæmning over til Bakke
partiet paa den nordlige Side af Slien, det skovbevoxede,
saakaldte Neuwerk, og derfra til Hühnerhäuser.
Ved
sidstnævnte Punkt støder denne Vej sammen med
Chausseen fra Slesvig til Flensborg, der fra den vest
lige Udkant af Lollfus over Hesterberg fører til det
nævnte Punkt, medens Vejen gjennem Slesvig By
fortsættes i østlig Retning gjennem Resten af Lollfus og Altstadt, den egenlige gamle By, der breder sig
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ud tål begge Sider af Hovedvejen, nemlig mod Nord til
Set. Jürgen og mod Syd helt ned til Slien paa en Halv«,
der kaldes Holm. Fra Altstadt føre atter 2 Veje ud i
nordøstlig Betning, nemlig den mindre Landevej fra
Slesvig til Vedelspang, hvor den steder sammen med
Landevejen fraMysunde til Flensborg, og en Bivej, der
over Moldened og Skaleby fører til Brodersby. Begge
disse Veje have de for de Vejklasser, hvortil de høre,
almindelige Dimensioner og ere ret vel vedligeholdte.
Fra Hühnerbäuser gaaer imod Vest over Nykro og Dækkekro den ret gode Husum - Landevej, der passerer
Trenefloden ved Treja, og hvorfra der tætN. for Thier
garten langs den nordvestlige Side af denne Skov afgaaer en mindre Landevej over Ziegelei og Schur
bjerg til Hysby. løvrigt er der kun 2 andre, større
Tverveje i Afsnittet, nemlig den, der fra Friederiebsberg fører over Store Dannevirke Nord om Kur
borg, hvor den optager Vejen fra Kl. Beide til Elling
sted og Hollingsted, og den, der fra Jagel fører
over Gr. Beide til Bûnge.
Af de øvrige Veje skal
man her særligt fremhæve den fra den nordlige
Del af Friederichsberg over Pulvermühle løbende Vej,
der gjennem en Hulvej fører op ad Skrænten V. for
Thiergarten tilHysby-Ziegelei-Vejen,og som ved sin Belig
genhed og derved, at den passerer de vigtigste Punkter i
Afsnittet V. for Slesvig, har en særegen Betydning, og
den, der fra Jagel fører til Over Selk, og som saaledes
tilvejebringer en Forbindelse mellem Chausseen og den
ældre Landevej. Paa Skove er navnlig Terrainet V.
for Slesvig meget rigt, idet Thiergarten og Pølhegn op
tage over Halvparten af Strækningen fra Slesvig til
Skovby paa Sli-Indsænkningens nordlige Band. Det
er temmelig tætte, dog overalt for Infanteri let passable
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Skove. Tilgangen til førstnævnte Skov fra Dalen er imid
lertid navnlig i dens vestligste Del besværliggjort ved en
stejl Opstigning af Terrainet, der næsten danner en
Skrænt, og som er stærkt bevoxet med Krat. Ligeledes
ere de S. for Thiergarten og V. for Gottorp liggende,
tildels af Enge omgivne Bakkepartier bevoxede med et
Krat, der strækker sig hen til Annettenhöhe og ved
denne Gaard ender i en mindre, dertil herende Lyst
skov. Af det ø. for Annettenhöhe ved Foden af Bakken
liggende Pulvermühle ferer Skoven og Krattet det fæl
les Navn Pulverholz.
Af de evrige Skovpartier skal
her bereres den V. for Lille Dannevirke liggende Sûderholz og Hadeby Holt, et langstrakt, højtliggende Skov
parti, der fra Hadeby Kirke strækker sig i sydvestlig
Retning henimod den nordlige Gren af Dannevirkevolden ned imod Hadeby Nor. Sidstnævute Skovstræk
ning yder en mod Slesvig over Bustrup fremtrængende
Fjende god Dækning under et Forsøg paa ved en omgaaende Bevægelse at fremtvinge en Opgivelse af den
sydlige Del af Bustrup By, naar Forsvaret ved den øst
lige Del af Dannevirke er opgivet.
Det er nylig omtalt, at det S. for Thiergarten
liggende Parti af mindre, kratbevoxede Bakker er om
givet af Engpartier.
Disse Engstrækninger, hvoraf to
føre Benævnelserne Pøldam og Pøleng, ere gjennemskaarne af Grøvter, og Bunden i samme er gjennemgaaende blød; 2 Vandløb af ringe Brede føre Vandet
derfra ud til Slien.
Det nordligste af disse løber
fra den nordlige Del af Pøldam igjennem Pøleng
og falder i Slien N.V. for Gottorp; det optager
saavel fra Syd som fra Nord flere mindre Tilløb, blandt
hvilke fremhæves det østligste, der driver en Vand
mølle, Stampemøllen. Det sydligste Løb udspringer
21
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omtrent midtvejs mellem Lille Dannnvirke og Thyraborg, passerer Ost om Sidstnævnte og løber i nordøstlig
Retning til den sydlige Del af Pøldam og derfra i en
større Bue Sønden om Bakkepartiet S. for Annetten
höhe, hvornæst det efter en skarp Drejning imod Nord
tæt Ost om Pulvermühle fortsætter sit Løb til Sliens
vestligste Endepunkt.
Et andet Engparti, der ogsaa
her vil være at nævne, er Fortsættelsen af Bustrup
Teich imod Sydvest. Det har ligesom førstnævnte en meget
blod Bund og gjennemstrømmes af et Vandløb, der dog
først henimod Bustrup Teich, hvor Engen gaaer over
til en fuldstændig Sump, naaer en større Brede. Afløbet
af Bustrup Teich til Slien skeer igjennem et længere
Løb først øst og senere Vest om Haverne i Friederichsberg, østen om Prindsens Palais, hvornæst det atter
overskjærer Hovedgaden i Friederichsberg og paa den
østlige Side af samme danner den derværende, store
Mølledam, der har Afløb til Slien.
Kysterne af Slien
ere bugtede, og paa hele Partiet ø. for Friederichsberg
dannes de af Enge med temmelig blød Bund; blandt
Fjordens Indskjæringer fremhæves den S. for Øre,
der i sydvestlig Retning strækker sig henimod Dæm
ningen mellem Bustrup og Friederichsberg; den fører
Navnet Odderkulen og har ikke nogen stor Vanddybde,
men en temmelig moradsig Bund.
Hvad de i Afsnittet værende Byer og Bygninger
angaaer, da er det kun Gottorp Slot, der ved sin sær
egne Beliggenhed kan siges at have nogen større taktisk
Betydning for Forsvaret.
Med Hensyn til Cantonnementsforholdene da afgiver Slesvig By tilstrækkelige
Localiteter til at kunne ramme en større Hærafdeling;
Byens store Udstrækning i østlig Retning N. for Slien
bevirker imidlertid en større Fjernelse af de canton-
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nerende Afdelinger fra det Sted, hvor de skulle optræde
kjæmpende, end det under flere Tilfælde kan være ønske
ligt. De S. og V. for Slesvig liggende Landsbyer frem
byde ligeledes god Lejlighed til Cantonneren ; hvorvidt
man kan gaae i sin Benyttelse af samme, afhænger na
turligvis af Planen for Forsvaret. Terrainet er overalt
stærkt gjennemskaaret af Hegn, hvoraf de fleste ere
beplantede; saagodtsom alle Veje ere indhegnede.
Ved en forsvarlig Bevogtning af Overgangsstedeme
over Reide Aaen og Trenen samt ved Slien ere Stillin
gens Fløje dækkede mod umiddelbar Omgaaen; der
imod kan en Omgaaen saavel af den højre som af den
venstre Fløj i større Afstand fra Stillingen udføres,
hvorved da følgende Bemærkninger kunne gjøres gjældende: En Omgaaen af Stillingens højre Fløj i større
Afstand maa nærmest tænkes udført over Frederikstad, hvorfra man dels ad den vestre Landevej til
Husum vil kunne naae ind paa Hovedvejen fra Husum
til Flensborg og saaledes true en ved Slesvig staaende
Styrkes Retraitelinie, dels vil kunne søge at forcere et
eller flere af Passene over Trenen for derfra at operere
mod den højre Flanke. Denne Bevægelse fordrer imid
lertid fra Fjendens Side en ikke ringe Styrkes Detachering ad den lange Omvej gjennem Ditmarsken, og en
Bevogtning af de ovennævnte Trenepasse vil desuden
kunne sikkre mod, at en Bevægelse som den sidst
nævnte skulde kunne foranledige en Overrumpling. En
delig ligge Passene i betydelig Afstand fra den Fløj af
Forsvarerens Styrke, mod hvilken der skulde opereres,
saa at man ved den hele, vidtgaaende Operation er
meget udsat for, naar man har en activ Fjende for sig,
at see de saaledes adskilte Dele af Angrebsstyrken
slaaede partielt, uden at der er nogen Mulighed for,
21*
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at den ene kan bringe den anden directe Under*
støttelse.
Med Hensyn til venstre Fløj da er denne
rigtignok dækket af Slien, men denne Fjord til
steder, især naar ikke alle Fartøjer paa samme itide
ere borttagne, bekvem Overgang paa mange Steder,
hvoraf navnlig skal fremhæves Mysunde, Arnæs og
Kappel. En fuldstændig Sikkring mod slige Bevægelser
vil kunne opnaaes ved at occupere den saakaldte Kokkendorf-Stilling, der i Vest støtter sig til Usterbækken og i
Ost til Vindeby Nor samt Ekernførde. Man vil nemlig
herved afspærre Landskabet Svansen aldeles for Fjenden.
Hertil udfordres imidlertid en ikke ubetydelig Styrke,
hvis Retraite, naar Dannevirke-StiUingen opgives, maa
søges iværksat gjennem Svansen til Olpenæs, Sliminde
og Maesholm, forsaavidt den ikke tidsnok over Mysunde
eller muligen Kappel kan slutte sig til den reti
rerende Hovedstyrke. For en mindre, ved Slesvig concentreret Hær ville de udstrakte Terrainforhold ikke til
lade en Besættelse af denne Linie, og maa man da
indskrænke sig til ved en Bevogtning af Hovedover
gangsstederne over Slien at sikkre sig mod de Calamiteter, som kunne opstaae af en større, fjendlig
Styrkes Overgang og Fremrykning mod Stillingens
venstre Flanke og Ryg henimod Vedelspang eller mod
dens Retraitelinie henimod Flensborg. Saameget mere
vil det være nødvendigt at vaage over fjendlige
Foretagender fra denne Side, som Afstanden fra Kappel
til Flensborg ikke er større end den fra sidstnævnte
By til Slesvig, og en Diversion i Forsvarshærens
ventre Flanke, hvorved denne nødtes til at fjerne sig
fra sin Retraitelinie paa Flensborg og trække sig i
vestlig Retning, vilde afskjære den fra dens naturlige
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Hovedoperationslinie og nøde den til at passere det kun
lidet vejsomme og for Subsistentsmidler i høj Grad
blottede Terrain i Midten af Landet.
At en mindre Hær, der er Herre tilsøs, bør lade
Sammenstødet af Hovedvejene Syd fra til Svansen
iagttage af en til Ekernforde henlagt, mindre Styrke,
der i Nødstilfælde kunde tages ombord i Skibene, skal
her endelig kun i Forbigaaende berøres. Noget egen
ligt større Forsvar paa de vigtigere Punkter langs
Slien vil en mindre, i Slesvig-Afsnittet opstillet Hær
ikke kunne indlade sig paa. Det vil imidlertid for paa
kommende Tilfælde kunne være af Vigtighed at have
Passet over Vedelspang frit til Retraite for en Del af
Hæren, og for at forhindre en fjendlig Styrke fra under
et Hovedangreb paa Stillingen uden Modstand at be
nytte det smalle Løb ved Mysunde til hurtig Overgang
paa den nordlige Slibred og derfra at naae bemeldte
Pas vil det stedse være tilraadeligt at have Overgangs
stedet ved Mysunde forsvaret med saa stor en Styrke,
som Hovedforsvaret i Stillingen kan tillade, og dette
saameget mere, som Terrainet her egner sig godt til
Foravar med en ringere Styrke, og som man des
uden ad denne Vej har den hurtigste Forbindelse med
Ekernforde.
Det Parti, der saaledes her har særlig Interesse,
er Terrainet paa begge Sider af Snevringen af Slien
mellem Brodersby og Mysunde.
Snevringen danner
næsten en Halvbue fra Nordøst til Sydvest og udmunder
i Vest i den store Udvidelse af Slien, der kaldes Store
Bredning, og som med en enkelt, mindre Snevring
ved Steksvig strækker sig helt hen til Slesvig By. Det
smalleste Lob i Mysunde-Snevringen begrændses af 2
Halvøer.
Den paa den sydlige Bred af Slien skyder
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sig ud i denne i nordlig Retning; her ligger i en Dal
Landsbyen Mysunde, og igjennem Halvøen fører Vejen
fra Ekernførde til Flensborg hen til dennes vestlige Kyst,
hvor Overfarten skeer til Færgegaarden paa den vestre
Side af det smalle Løb ved Hjælp af en Trækfærge.
Flensborg-Vejen fortsættes over Halvøen, der fra den
nordre Bred skyder sig ud i sydlig Retning, og
tæt N. for hvilken den i 2 adskilte Dele liggende
Kirkeby, Brodersby, findes. Halvøen paa den vestre
Slibred S. for Færgegaarden udfyldes af et større og
jevnt stigende Bakkeparti, der naaer en Højde af
c. 45 Fod og med stejle Skrænter falder ned mod
Slien saavel i østlig som i sydlig Retning. Fra dette
Bakkeparti oversees og beherskes fuldstændigt saavel
den sydligste Del af Halvøen, hvorpaa Mysunde ligger,
som ogsaa den Del af den sydlige Slibred, som ligger
V. for denne By og N. for Vesby. N. for Færgegaarden
findes ligeledes et mod Slien stejlt aftaldende Bakke
parti, der dog er lavere end det ovenfor omtalte, idet
de højeste Bakkekroner ikke naae op over nogle og 30
Fod. Dette Parti beherskes fra Terrainet paa den østre
Slibred, der fra Byen Mysunde hæver sig op til nogle
og 10 Fod og danner en langstrakt Højderyg, der med
et jevnt Fald nærmer sig Slien, hvortil den falder ned
gjennem en mindre Skrænt. Det langstrakte Fald i
vestlig Retning bevirker, at dette Parti, om end domi
nerende, dog er fuldstændigt overseet fra den ligeoverfor
liggende, vestre Slibred. Medens Halvøen, hvorpaa
Mysunde ligger, er skovløs, findes der paa den vestre
Slibred flere spredt liggende, mindre Skovpartier, hvoraf
navnlig skal fremhæves den paa en Bakke mellem
Flensborg-Vejen og Slien liggende Skov, der afgiver en
hensigtsmæssig Plads for en i det foranliggende Ter-
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rain staaende Styrkes Reserve, saameget mere, som
Halvøens Brede lier betydeligt formindskes ved de
Mosedrag, der fra begge Sider skyde sig ind fra Slien
henimod den ovennævnte Vej. Egnen er her som næsten
overalt i Angel og Svansen gjennemskaaren med Jord
volde, der som oftest ere beplantede.
Af Tilgange tilMysunde Syd fra er allerede omtalt
Landevejen mellem Ekernforde og Flensborg, der fra
førstnævnte By følger Chausseen til Slesvig indtil hen
imod Snap Mølle og dernæst bojer af i nordvestlig
Retning for over den store Kirkeby Kosel at føre hen
til Mysunde. Foruden ved denne Vej staaer Mysunde
i Forbindelse med den fornævnte Chaussee ved en
Bivej, der fra Mysunde gaaer i sydlig Retning mellem
Vesby og Langsø, og som støder til Chausseen nogle
1000 Alen Q. for Holm. Fra Chausseen fører i sydlig
Retning forskjellige Biveje til de i det couperede og
skovrige Terrain mellem denne og Wittensee liggende
Landsbyer, saaledes over Dyrvad til Kokkendorf og
Vindeby og over Hummelfeld og -Østerby til Vindeby,
Gr. Wittensee og Hütten. Fra -Øst fører kun een Vej ind
til Mysunde, nemlig den fra Siseby, der gaaer over
Risby, Eskildsmark og Ornum, passerer Kosel Aaen ved
Ornum Mølle og udmunder i Ekernforde-Vejen tæt S.
for Mysunde. Fra Halvøen S. for Brodersby forer kun
een Vej, nemlig Landevejen til Flensborg, i nordvestlig
Retning; umiddelbart ved selve Brodersby krydses den
af Vej en fra sidstnævnte By over Geel, Kalleby og Skaleby
til Slesvig. Begge de nævnte Veje overskjæres af Løjt
Aa, der paa denne Del af sit Løb og indtil Slien har Retning
imod Sydvest. Omtrent ”.4 Mil længere mod Nordvest
danner Flensborg-Vejen efter at have passeret Kirkebyen
Tolk, som tidligere omtalt, Passet ved Vedelspang og fort
sættes derfra uden at passere væsenlige Terrainhin-
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dringer i nordvestlig Retning; ved Nr. Farensted
afgaaer over -Ølsby, Husby og Munkbrarup den til
Holdnæs førende, mindre Landevej.
De foranstaaende Bemærkninger ville i Forening
med et Blik paa de medfølgende Planer IH og IV
give tilstrækkelig Oplysning angaaende Skuepladsen for
den forestaaende Kamp. Det skal nu omtales, hvilken
Plan den danske Overcommando lagde for det even
tuelle Forsvar i Stillingen, samt hvilke Forsvaret for
beredende og lettende Arbeider, der bleve udførte.
Doa diuMke
Efter at Overcommandoen ved forskjellige RecogPtø“fo7F"r.Snoscerin8er ^av^e skaffet sig nøjagtig Kundskab om Ter•vant. rainets Beskaffenhed og Fremkommelighed paa de for
skjellige Punkter i Stillingen, besluttede den sig til med
den ringe Styrke, den disponerede over, ikke at mod
tage et Angreb i den udstrakte Dannevirke-Stilling.
Den bestemte sig derimod for et af 2 Alternativer,
imellem hvilke Valget skulde træffes efter den Maade,
hvorpaa Fjenden førte sit Angreb.
Dersom nemlig
Fjenden samme Dag, som han ankom foran Danne
virke, foretog Angrebet paa Stillingen, da skulde Avant
garden indlede Fægtningen ved Dannevirke S. for Bu
strup, og Hovedkampen føres i Gottorp-Hysby-Stillingen.
Dersom Fjenden derimod ikke angreb samme Dag,
som han var rykket frem mod Stillingen, da skulde
Angrebet modtages i Taterkro-Stillingen. Denne Be
slutning samt de Grunde, der havde ledet Overcom
mandoen dertil, og som tilstrækkeligt klart ville fremgaae af hvad der ovenfor er fremsat, meddeltes Armee
corpsets samtlige Afdelingscommandeurer ved et Møde
i Hovedqvarteret, hvortil disse vare tilsagte den 17de
April Kl. 6 om Eftermiddagen. For at Tropperne i Til
fælde af Angreb kunde være til Disposition paa passende
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Punkter bestemtes endvidere til Rendezvousstillinger:
For Avantgarden, Dannevirkevold S. for Bustrup,
— lste Infanteri-Brigade, Erdbeerenberg,
— 2den
—
Ziegelei,
— Flankecorpset.............. Hühnerhänser,
— Cavaleri-Brigaden .... Egnen ved Lille Danne
virke og
— Reservens Infanteri .... Gottorp Slot.
Oberstlieutenant Haxthausen havde, som det vil
erindres, alt den 16de erholdt Ordre til at forsvare
Mysunde kraftigt; i Tilfælde af at Hovedcorpset maatte
retirere, erholdt han Ordre til at trække sig tilbage
over Skolderup til Vedelspang, hvilket Pas han skulde
forsvare.
Af de iøvrigt ikke betydelige Arbejder, der Arbejd« med
vare foretagne i Forsvarets og Communicationens In-8tini°Dg’c°s f«.
teresse, skal her fremhæves følgende:
etarkotng.
Et Kanonplacement blev anlagt ved Lille Dannevirke-Kro, ligeledes anlagdes Kanon- og Espingolplacements samt Løbegrave paa Gottorp Slotsø. Broen
paa Dæmningen fra Den til Friederichsberg gjordes rede
til Afbrydning, og Forhug forberededes sammesteds.
Dæmningen fra Friederichsberg til Lollfus blev under
mineret I selve Stillingen ved Slesvig blev der iøv
rigt kun anlagt nogle Colonneveje dels paa begge
Sider af Oxevejen fra Lille Dannevirke til henimod
Husum-Vejen, dels Dst om Hühnerhäuser, dels endelig
V. for Annettenhöhe ved Pøldam. Derimod anvendtes
noget mere Arbejde paa Retraite-Stillingen imellem
Arnholt Sø og Langsø, hvor Chausseen blev gjennemgravet ved den sydlige Udkant af Isted Skov, og hvor
der indrettedes Kanonplacements; der tilvejebragtes
Forhug dels i Udkanten af Isted Skov, dels D. for
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Arnholt Sø, ligesom og9aa Træerne ved Chausseen
bleve forberedte til at fældes som Forhug. Til Forsvar
af Vejen fraLyrskov tæt öst om Arnholt Se til Chaus
seen og af den fra Bjerent til Arnholt blev der anlagt
2 Flecher og en flecheformig Løbegrav. Ligeledes
bleve nogle Løbegrave anbragte til Forsvar af Vejen
fra Bjerent til Isted, hvor denne passerer Dalstrøget
mellem Langsø og Arnholt So. Endelig blev Passet
ved Vedelspang forstærket ved Anbringelse af Løbe
grave og lndskjæringer. løvrigt tilvejebragtes de til
Communicationen i hele Terrainet fornødne Deboucheer.
Ved Mysunde tilvejebragtes paa Sliens venstre Bred en
Indskjæring til 2 Piecer paa den tidligere omtalte, domi
nerende Bakke S. for Færgegaarden; paa Fløjene af
denne Indskjæring anbragtes Løbegrave, ligesom ogsaa
saadanne anlagdes ved Foden af den omhandlede Bakke
langs med Slien. Paa den østre Bred paabegyndtes en
Tambour ved den derværende Færgegaard. Til For
bindelse mellem de 2 Slibredder blev der foruden den
tilstedeværende Færge dannet en anden, hvilende paa
c. 20 stene og mindre Baade, der vare tilvejebragte
fra Omegnen.
løvrigt bleve ingen Foranstaltninger
trufne for at lægge Beslag paa de langs Kysten af
Slien værende Fartøjer; Grunden hertil maa søges i en
Humanitetsfølelse hos Overcommandoen, der ikke vilde
berøve Beboerne deres eneste Erhvervskilde, men som
disse imidlertid kun lønnede slet ved, som det senere
vil sees, idetmindste tildels at stille deres Fartøjer til
Fjendens Disposition. Med Hensyn til Armeecorpsets
eventuelle, videre gaaende Retraite havde Overcomman
doen dels Wfet Foranstaltninger tål Samlingen af endel
mindre Transportskibe i Flensborg Havn og ved Hold
næs, dels tilskyndet Commandanten paa Als til at søge
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Forbindelse tilvejebragt imellem Als og Sundeved ved
en Skibsbro.
Der staaer endnu tilbage at omtale hvad der siden
Affairen ved Bov var foregaaet paa den fjendlige Side
med Hensyn til Foregeisen, Organisationen og Comman
doen af de Stridskræfter, der efterhaanden samlede sig
ved den slesvigske Grændse, samt de Dispositioner,
efter hvilke disse gik frem til Angreb paa vort i Egnen
ved Slesvig opstillede Årmeecorps. For de preussiske
Troppers Vedkommende er det allerede i første Afsnit
berørt, at Oberst Bonin af Affairen ved Bov tog An
ledning til at skyde sine Forposter frem til Sorg
floden. Insurgenthærens Nederlag og den Omstændig
hed, at kun en Del af Oberstens Corps var ankommen
til Bestemmelsesstedet, i Forbindelse med det tidligere
omtalte Paalæg fra det preussiske Krigsministerium om
ikke at sætte Noget paa Spil bevirkede, at Operationerne
foreløbigt maatte stilles i Bero, og det er ovenfor
alt bemærket, hvorledes den derved medgaaede Tid
udfyldtes ved den gjentagne Correspondance mellem
Obersten og den danske Overcommando.
Udfaldet
af Affairen ved Bov kunde naturligvis kun virke
paaskyndende med Hensyn til de tydske Troppe
sendinger, ligesom ogsaa den stadige Tilvæxt i
Troppernes Styrke i Forbindelse med andre Om
stændigheder efterhaanden fremkaldte'forskjellige Vexlinger i Overcommandoen. Mellem den 9de og 16de o« «*» d«n
April forstærkedes de ved Rendsborg staaende Tropper,
der, som det vil erindres, fra Begyndelsen af kun be-«r »onins c»rp»
stode af 2 Garde-Regimenter, med det 20de Infanteri-“”,.*“”^"'
Regiment, der anvistes Qvarter i Landsbyerne S.O. og
N.U. for Rendsborg, fremdeles med Fusilier-Bataillonen
af det 31te Infanteri-Regiment, 1 Garde-Batteri, 1 « ri-
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dende Batteri samt 1 Fodbatteri, hvorimod KyradserRegimentet og de 2 Husar-Escadroner, der vare tildelte
Coipset, endnu vare paa Marchen og først kunde
ventes henholdsvis den 18de og lüde. De ovennævnte
Tropper belagde Byerne S. for Rendsborg; kun
det halve ridende Batteri indqvarteredes N. for
samme.
Medens Oberst Bonin var beskjæftiget
med at ordne Forholdene i sit Corps saaledes, at han
ved de indledede Underhandlingers Afbrydelse kunde
være færdig til Fremmarche, besluttede den preussiske
Regjering paa Efterretning om Affairen ved Bov betydeligt
at forsterke Troppestyrken i Holsten. Oberst Bonin
erholdt Meddelelse herom den 17de April. For
stærkningen skulde bestaae af 4 Batailloner, 2
Escadroner Husarer og 1 • ridende Batteri. Den saa
ledes forøgede Styrke skulde commanderes af Fyrst
Radziwill og deles i 2 Brigader, den ene under Com
mando af Generalmajor Möllendorff, den anden under
Oberst Bonin, der erholdt Titel af Generalmajor.
Generalerne pyrgt Radziwill ankom den 18de til Rendsborg. Samme
H fil kett OgFyTBt.^
__T
T)
_____
______ -, TT-11.-11
Radziwill an Dag ankom ligeledes til Rendsborg General Halkett,
komme til der commanderede den af Hannover m. fl. mobiliserede
Rendsborg.
Division af 10de Forbunds - Armeecorps. Generalen
havde ifølge de ham tildelte Ordrer forberedt sig paa
at begynde Overgangen over Elben den 15de April. Den
13de April erholdt han imidlertid Befaling til endnu samme
Dag at paabegynde Overføringen af Tropperne samt
Meddelelse om, at 3 Batailloner og 1 Dragon-Regiment
yderligere vilde blive tildelte Divisionen. Mellem den
13de og 16de concentreredes Størstedelen af Divisionen
i Omegnen af Altona, og sidstnævnte Dag erholdt Gene
ralen — hvis Instruction først kun havde lydt paa at
bidrage til at opretholde Hertugdømmet Holstens Selv-
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stændighed, men under 14de April paa Forestillinger af
den preussiske Gesandt i Hannover var bleven forandret
derhen, at Generalen ogsaa kunde rykke ind i Hertug
dømmet Slesvig til Cooperation med de preussiske
Tropper — Befaling til at overtage Overcommandoen
over samtlige tydske Forbundsstaters Tropper, der vare
bestemte til Beskyttelse af Hertugdømmerne Holsten
og Slesvig. Generalen erholdt endvidere Ordre til med
Hensyn til sine Forholdsregler at følge de Opfordringer,
der maatte blive rettede til ham fra den preussiske
Regjering, fra hvis Side Underhandlinger vare indledede
med Danmark. Ligeledes erholdt Generalen Tilhold
om paa Grund af den af England tilbudte Mægling
indtil videre at undgaae ethvert Angreb paa de danske
Tropper, saafremt ikke anden Bestemmelse indløb fra
Berlin. Efter at General Halkett den 18de April i
Kellinghusen havde ordnet Commandoforholdene etc.
ved sin Division, afgik han samme Dag til Rendsborg for
at overtage Overcommandoen over de i Holsten samlede
Tropper. Det vil erindres, at General Bonin i sin Forhandlinger
sidste Skrivelse til den danske Overgeneral havde fast-^’oenerei«

sat den nysnævnte Dag som sidste Frist for Opfyldelsen "•*
*'*
af hans Fordringer, ligesom det ogsaa var hans Hen- operationer.*
sigt, en Hensigt, hvis Rigtighed anerkjendtes af Fyrst
RadziwiU, at begynde Operationerne, saasnart som Concentrationen af Tropperne tillod det. Paa denne An
skuelse kunde imidlertid General Halkett ikke gaae ind
af Hensyn til det ham i hans sidste Instruction givne
Paalæg, der var fremkaldt ved Englands Mæglingstilbud,
og Fyrst RadziwiU fandt sig derved foranlediget til at
indberette Sagernes Stilling til Berlin og søge herfra
at bevirke Opgivelsen af den afventende Holdning af
de i Hertugdømmerne samlede Tropper. Samme Dags
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Aften modtog han imidlertid fra det preussiske Krigs
ministerium en Skrivelse, der ikke blot udtalte en Til
slutning til den af ham nærede Anskuelse, men endogsaa bemyndigede Fyrsten til, hvis General Halkett ikke
skulde være bemyndiget til at handle i Fællesskab med
ham, paa eget Ansvar at handle, som han fandt det
rettest. Den Vaabenstilstand, der factisk havde fundet
Sted indtil den 18de, blev paa denne og den felgende
Dag, som alt ovenfor berørt, aflest af 2 mindre fjendlige Foretagender, nemlig Overrumplingen af Cavalerifeltvagten ved Aschepel og den fra dansk Side foretagne
Recognoscering mod Sorgen og den derved opstaaede
Fægtning med den slesvig-holstenske Cavalerifeltvagt
ved Sorgbrück.
Disse Omstændigheder bestyrkede
endnu mere Fyrst Radziwill i den af ham fattede Be
slutning, om fornødent at gjøre Brug af den nysomtalte,
ham givne Bemyndigelse og at rykke frem den 22de
April. En Conference med General Halkett i den An
ledning den 19de April førte ikke til Enighed, idet Sidst
nævnte stadigt holdt sig til sin Instruction, saalænge
ingen Befaling til ham i modsat Retning indlob fra
Berlin. Paa den Dag, som Fyrst Radziwill havde
bestemt til Fremrykning, var det desuden ikke muligt
for Forbunds-Divisionen at naae saalangt frem, at den
kunde deltage i denne; imidlertid erklærede General
Halkett sig rede til, saafremt der fra Berlin indløb
fornøden Bemyndigelse, at medvirke ved de til
sigtede Operationer med hvad der af hans Division
kunde naae Rendsborg, for hvis Sikkring han i ethvert
Tilfælde vilde serge.
Dette Tilbud gjentog han
skriftligt den 20de April i Gjensvar paa en Skrivelse
fra Fyrst Radziwill, hvori denne meddelte ham, at de
slesvig-holstenske Tropper først kunde være færdige
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den 23de April, og at Operationernes Begyndelse maatte ud
sættes til denne Dag. Den mobile Divisions Avantgarde
blev bestemt til at slutte sig til de fremrykkende Tropper,
medens de andre Afdelinger af samme forbleve i deres
Cantonnements, hvorfra man dog agtede at lade dem
bryde op saaledes, at de i Lebet af den 23de kunde
staae i Nærheden af Bendsborg. Ved Dagsbefaling af0'“'™1
°
u
ovcrt&gor O vor20de April meddelte General Halkett Tropperne i Her- commudM,,.
tugdemmeme, at han havde overtaget Overcommandoen
over samme. Samme Dags Aften modtog Fyrst Badziwill Svar fra den preussiske Konge og Krigsminister,
hvori paabedes en ufortøvet Begyndelse af Operationerne,
ligesom det ogsaa mundligt ved Overbringeren blev ham
paalagt at fortsætte Operationerne indtil indover den
jydske Grændse for saaledes at erholde Bepressalier
for den Skade, man frygtede fra den danske Marines
Side.
General Halkett modtog ligeledes Breve fra
den preussiske Konge og Krigsminister, hvori han
opfordredes til uden Tøven at passere Ejderen og at
rykke frem til Angreb. Den Generalen paalagte Til
bageholdenhed var ved de nævnte Meddelelser saaledes
hævet, og han kunde saameget lettere under 21de afgive
den Forsikkring til Berlin, at han af al Magt vilde
paaskynde den ønskede Fremrykning, som han samme
Dag modtog 2 Skrivelser fra Hannover, af hvilken den
ene ophævede den tidligere, ved Englands Mæglingstilbnd
fremkaldte Bestemmelse i Instructionen, den anden
indeholdt en Befaling fra Kongen til uopholdeligt at
rykke frem til Angreb. Imidlertid var der i Berlin
truffet en anden Bestemmelse med Hensyn til Over
befalingen over samtlige Tropper i Hertugdømmerne.
Den nærmeste Foranledning hertil var en Forbunds
beslutning af 15de April, hvorved den preussiske Be-
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gjering blev opfordret tål ufortovet at udnævne den Overstcommanderende for de til Operationer i Hertugdømmerne
bestemte Tropper, og de Stater, der havde at danne
det 10de Forbunds-Armeecorps, bleve anmodede om at
stille deres Contingenter til Disposition for den saaledes
udnævnte, preussiske Feltherre. Den commanderende
General for det preussiske 2det Armeecorps, General
Wrangol, blev kaldt til Berlin, hvor han ankom den
20de April, udnævntes til commanderende General for
Corpset i Hertugdømmerne og indtraf allerede den 21de
oeoorai wnngeiom Aftenen i Bendsborg. De ham medgivne Instrucîûndrtorr og tioner gik i samme Betning som de, der vare tilstillede
overtager o™- Fyrst Radziwill, og lude paa en energisk Gjennemførelse
commudoen. aj. pojijmjdsbeg^tningeu Og paa en saa hurtig Tilende

bringelse af den hele Sag, som muligt. Den 22de
April overtog General Wrangel Overcommandoen over
samtlige i Hertugdømmerne værende Tropper, og General
Halkett traadte atter tilbage i sin tidligere Stilling som
Commandeur for Forbunds-Divisionen.
Medens saaledes den nysomtalte, hyppige Veiling
i Overcommandoen over de fjendlige Tropper fandt
Sted, vare de fleste af de til disses Forstærkning be
stemte Afdelinger indtrufne, og den stadigt fastholdte
Beslutning hos de preussiske Commanderende om sna
rest at rykke frem havde foranlediget disse Troppers
Concentration i Overensstemmelse med Planen for
denne Fremrykning. Med Hensyn til Forbundstroppeme
havde saaledes General Halkett beordret den fungerende
Divisionscommandeur, Generalmajor Schnehen, til den
22de at forlægge Divisionens Hovedqvarter til Bends
borg samt til at anvende alle til Baadighed staaende
blidler for saa betimeligt at kunne concentrere DiviForbundi-Diri. sionen ved Bendsborg, at den den 23de kunde deltage
•10D'“^orm"- * den paatænkte Fremrykning. Forbunds-Divisionen var
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fra den 18de April formeret i en Avantgarde, etHovedcorps og en Reserve.
Avantgarden bestod af:
1 meklenborgsk Jæger- og Skytteafdeling,
1ste brunsvigske Infanteri-Bataillon,
2den
—
—
—
,
3die hannoveranske lette
—
,
1
—
Husar-Regiment (Königinn),
1 meklenborgsk Dragon-Division paa 2 Escadroner,
1 brunsvigsk Batteri paa 6 Piecer og
1
—
Pionerafdeling.
Hovedcorpset dannedes af 2 Infanteri-Brigader:
1ste Inf.-Brigade bestod udelukkende af hannove
ranske Tropper nemlig:
1ste Bataillon af 2det Infanteri-Regiment,
2den
—
- 2det
—
—
,
1ste
—
- 3die
—
—
,
2den
—
- 4de
—
—
,
1ste
—
- 5te
—
—
,
2den
—
- 6te
—
—
.
Til Brigaden var afgivet: 1 Batteri paa 8
Piecer.
2denInf.-Brigade dannedes af oldenborgske ogmeklenborgske Tropper og bestod af:
1ste Bataillon af detoldenborgske lstelnf.-Reg.
2den —
- —
1ste — ,
1
— meklenborgskeGarde-Grenaderer,
2den meklenborgske Musketer-Bataillon.
Vs oldenborgsk og Vs meklenborgsk Batteri
med ialt 8 Piecer vare attacherede Brigaden.
Reserven, der ligesom Iste Infanteri-Brigade udeluk
kende bes'tod af hannoveranske Tropper,
dannedes af:
22
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lste Dragon-Regiment,
4de
—
samt
1 ridende Batteri paa 6 Piecer.
Divisionen commanderedes af GenerallieutenantHalkett, hvis Stabschef var Capitain Sichart. Avantgarden,
Hovedcorpsets lste og 2den Infanteri-Brigade og Reserven
commanderedes henholdsvis af den hannoveranske Ge
neralmajor Schnehen, den hannoveranske Oberst Marschalck, den oldenborgske Oberst, Grev Rantzau og den
hannoveranske Oberstlieutenant Poten.
DkMo'MFo*k0
Med hensyn til de preussiske Tropper da vare
motion, ikke blot de af Oberst Bonins Corps endnu den 16de
resterende, men ogsaa samtlige de til den anmeldte
Forstærkning af Corpset horende Afdelinger den 21de
April indtrufne til et Cantonnement i Rendsborg og
dennes nærmeste Omegn.
I den omhandlede Styrke
manglede ikkun de 2 sidstberørte Husar-Escadroner,
hvis Ankomst først kunde forventes i Begyndelsen af
den paafølgende Maaned; derimod var Styrken bleven
forøget med en Pionerafdeling, der den 20de ankom
pr. Jernbane til Rendsborg. De saaledes samlede Trop
per vare, som alt bemærket, formerede i 2 Brigader, 1
Garde-Brigade og 1 Linie-Brigade.
Garde-Brigaden bestod af:
Grenader-Regimentet Keiser Alexander,
—
—
Keiser Franz,
1 Gardeskytte-Bataillon,
1 Garde-Fodbatteri paa 6 Piecer og
1 Pionerafdeling.
Linie-Brigaden bestod af:
lste Bataillon af 2det Infanteri-Regiment (König s),
2den
—
- 2det
—
—
— ,
lste
—
- 12te
1
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20de Infanteri-Regiment og
Füsilier-Bataillonen af 31te Infanteri-Regiment.
Cavaleriet bestod af:
2det Kyradser-Regiment (Kôniginn),
2 Escadroner af 3die Husar-Regiment,
tilsammen 6 Escadroner.
Af Artilleri disponerede Divisionen foruden det oven
nævnte, til Garde-Brigaden afgivne Bat
teri over:
1 ridende Batteri paa 8 Piecer og
1 Fod-Batteri.
Divisionen commanderedes af Generallieutenant,
Fyrst Radziwill, hvis Stabschef var Major Laue. De
2 Brigader commanderedes, som alt ovenfor bereit,
af Generalmajorerne Möllendorff og Bonin.
Ved Di
visionsstaben opholdt sig desuden Major Wildenbruch,
der efter Tilendebringelsen af sin tidligere omtalte, poli
tiske Mission til Als, havde erholdt Ordre til at for
blive ved de preussiske Troppers Hovedqvarter.
I Henhold til sin Beslutning om at rykke frem den
23de April havde Fyrst Radziwill den 22de sammen
draget Divisionen i concentrerede Cantonnements. GardeBrigaden med Undtagelse af Pionerafdelingen blev saaledes
forlagt til Duvensted, Stentenmûhle, Bunge, Lehmbek, Borgsted, Rikkert, Alt-og Neu Büdelsdorf. LinieBrigaden disloceredes til Sorgbrück, Krummenort, Ahrensted, Lohe, Förden, Hohn og Fokbek; 2 Batailloner af
den sidste Brigade forbleve tilligemed Pionerafdelingen
i Rendsborg. Af Cavaleriet forlagdes de 2 HusarEscadroner til Duvensted og Kyiadser-Regimentet til
Audorf, Schacht og Schuldorf. Af de 2 Batterier mar
cherede Fod-Batteriet til Fokbek, og det ridende Batteri
til Oster- og Vesterronfeld.
22*
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De .îesTig-hoiHvad endelig de slesvig-holstenske Tropper an’leMkoTropper.gaaer,
havde man efter deres Tilbagegang bag Ejder
Kanalen gjort hvad man formaaede, for atter at bringe
de ved Fægtningen ved Bov demoraliserede Afdelinger
1 nogenlunde slagfærdig Stand. De spredte Afdelinger
vare efterhaanden bievne samlede, og hvad der af
Materiel var gaaet tabt, var saavidt gjorligt atter
bragt tilveje. Det manglende Mandskab erstattedes dels
ved ny Indkaldelse, dels ved Tilgang af Frivillige,
hvilke sidste dog hovedsagelig forstærkede de tilstede
værende Fricorpser, som ved deres ringe Vaabenøvelse
og fuldstændige Mangel paa Disciplin kun tilførte Hæren
en tvivlsom Forøgelse i Kampdygtighed. Overalt spore
des stærkt Mangelen paa Officerer, og den Tilgang, som
erholdtes fra den preussiske og enkelte andre tydske Sta
ters Hære, tilfredsstillede langtfra denne Trang. Som alt
ovenfor meddelt, stode de forskjellige Fricorpser under
Krogh, Bantzan og Wasmer N. for Ejderen i en For
poststilling mellem Wittensee og Ekernførde Fjord. An
tallet af Fricorpser var blevet forøget med et ijerde,
der var dannet af mindre, særegne Friskarer fra Ham
borg, Kiel, Berlin og Köln og stod under Befaling af
den baierske Major v. d. Tann.
Samtlige Fricorpser
vare, som alt tidligere berørt, bievne nnderlagte Capi
tain Gersdorffs Commando, og denne søgte med mere
Udholdenhed end Held at indføre nogenlunde Orden og
Begelmæssighed i disses Œjenstforhold. Hvad de regu
late Insurgenttropper angaaer, da var Infanteriet som
tidligere delt i 2 Brigader, og ingen nye Afdelinger
vare tilkomne; de 2 endnu i Affairen ved Bov tilstede
værende Jægercorpser vare derimod smeltede sammen
til 4 Compagnier og inddelte i 2 Divisioner, hver paa
2 Compagnier. Cavaleriet var blevet forøget med de 2
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Escadroner, der, som alt omtalt i første Afsnit, vare
under Formering i Rendsborg; det bestod saaledes af
10 Escadroner, formerede i 2 Regimenter, og dannede
1 Cavaleri-Brigade. Artilleriet bestod af 2 6-Pds. Bat
terier à 8 og 1 à 6 Piecer, samt ,/b 3-Pds. Batteri à
4 Piecer.
Til lste Infanteri-Brigade henherte:
lste Bataillon,
2den —
,
3die —
og
lste Jægerdivision.
Til 2den Infanteri-Brigade henherte:
4de Bataillon,
5te
— ,
6te
— og
2den Jægerdivision.
Den samlede Styrke udgjorde c. 9000 Mand, deraf
af Friskarer c. 1600 Mand.
Overcommandoen over samtlige slesvig-holstenske
Tropper førtes af Prinds Friederich af Noer, hvis Stabschef
var Oberst Fabricius. Brigaderne commanderedes som
tidligere af General Krohn og Hertug Carl af Lyksborg.
Commandoen over Cavaleri-Brigaden var overdraget preus
sisk Major, Prinds Voldemar til Sies vig-Holsten. Da Gene
ral Wrangel var ankommen til Rendsborg, androg Prindsen
af Noer paa, at en preussisk Generalstabsoflicer maatte blive
ansat som Stabschef hos ham; som Folge heraf blev
Capitain Leo, der henhørte til General Bonins Stab,
beordret til at overtage bemeldte Stabschefspost. Oberst
Fabricius overtog Commandoen over den lste Brigade,
og General Krohn blev ansat som Chef for det slesvigholstenske Krigsdepartement i Rendsborg. De slesvigholstenske, regulaire Tropper forbleve indtil den 20de
roligt i deres Cantonnements, der alle laa langs Ej der
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Kanalen fra Sehested indtil Holtenau med Undtagelse
af Cavaleriet, der var disloceret til Hohenwested og
Omegn.
Den 20de udgik Ordre til Concentrationen af
Tropperne, ifelge hvilken Fricorpserne allerede den 21de
om Aftenen skulde samle sig ved Gr. Wittensee for at
agere i Forening med et Detachement af regulaire Trop
per, bestaaende af 5te Bataillon, 1 Jægercompagni,
1 Deling Dragoner og det halve 3-Pds. Batteri; den
hele Styrke skulde staae under Commando af Major
Zastrow.
Besten af Infanteriet og Artilleriet skulde
den 22de trækkes sammen i concentrerede Cantonne
ments mellem Wittensee og Ejderen, og endelig skulde
Cavaleriet paa den sidstnævnte Dag afmarchere til Rends
borg og gaae i Bivouak udenfor samme.
Grunden til
den tidligere Concentreren af den af Major Zastrow
commanderede Styrke vil fremgaae af Dispositionen for
Angrebet paa vor Stilling ved Slesvig, som senere vil
blive fremsat; det vil nemlig her formentligt være paa
rette Sted ferst at kaste et Blik paa de nye Kræfter,
der optraadte paa Krigsskuepladsen, og med ganske faa
Ord berore de Forhold, der kunne være af Interesse ved
Sammenligningen af de 2 Modstandere og ved Bedøm
melsen af deres gjensidige Færd.
Bemærkoinecr
Den preussiske Hær bestod efter den Ordning, der
MtMonds <io Tar bleven den tildel i Aarhundredets første Decennier,
^^krJuter.' ^og som, om end ændret i mange Details, dog endnu
var gjældei’de i sine Hovedtræk, af 3 Dele: Den staaende
Hær, Landeværnet af 1 ste og det af 2det Opbud. Organisa
tionen støttede sig tål den almindelige Værnepligt, der
tog sin Begyndelse med det 20de og i Reglen endte
med det 39te Aar.
I den staaende Hær tjente den
Værnepligtige de første 5 Aar, hvoraf 2 à 3 Aar til
bragtes under Fanen, Resten med Orlov i Hjemmet,
derpaa 7 Aar i Landeværnets 1ste Opbud og 7 Aar i
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sammes 2det Opbud.
Den staaende Hær og Lande
værnet af lste Opbud vare bestemte til at danne Felt
armeen, medens Landeværnet af 2det Opbud skulde afgive
de fornødne Besætninger til de befæstede Punkter. Den
staaende Hær, hvorom vore korte Bemærkninger kun
skulle dreje sig, da samtlige til Hertugdømmerne sendte,
preussiske Tropper hørte hertil, bestod dels af Garde-,
dels af Linie-Tropper. Førstnævnte udskreves fra Monaichiets samtlige Provindser, medens hver Linie-Afde
ling havde sin bestemte Udskrivningskreds; iøvrigt var
der ingen væsenlig Forskjel paa disse Troppers For
mation, Uddannelse og Feltdygtighed. Den almindelige
Værnepligt havde ført Mænd af de dannede Klasser i
de Meniges Bækker, og man havde havt et aabent Blik
for den nødvendige Conseqvents heraf nemlig, at Befalingsmændene med Hensyn til Intelligents maatte staae paa et
forholdsvis højt Standpunkt, hvorfor de Fordringer, der
bleve gjorte med Hensyn til deres Dannelsestrin, vare
forholdsvis temmelig store. Paa Troppernes Uddannelse
var der stedse lagt megen Vægt, den enkelte Mands
Uddannelse var navnlig dieven med Omhu, og saa
vel de ved Afdelingerne stedfindende, almindelige,
som ogsaa de sterre, aarlige Troppeøvelser vare vel
skikkede til at gjøre Befalingsmænd og Mandskab for
trolige med Feltlivets Fordringer. Ogsaa med Hensyn
til Troppernes Udrustning havde Begjeringen ladet sig
det være magtpaaliggende at følge ethvert Fremskridt
og navnlig for Infanteriets Vedkommende at indføre
hensigtsmæssige Forbedringer; saavel i denne Hen
seende som ogsaa i Henseende til Uddannelsesmaaden
og flere andre Forhold tjente den preussiske Hær som
Forbillede for de fleste tydske Staters Hære. Hvad de for
skjellige Vaabenarter angaaer, da skal specielt her be
mærkes Følgende:
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Saavel Garde- som Linie-Infanteriet var delt i
Regimenter à 3 Batailloner, hvoraf de 2 første benæv
nedes Musketer- (for Garden Grenader-) Batailloner, den
3die, der fortrinsvis var bestemt for den lette Tjeneste,
Fusilier-Bataillonen ; hver Bataillon var delt i 4 Com
pagnier. Som ligeledes fortrinsvis bestemte for den lette
Tjeneste talte Hæren et Antal Jæger- og Skytteafdelinger,
der hovedsagelig erholdt deres Tilgang fra Folk, der stode
i Forstvæsenets Tjeneste, eller som paa anden Maade
havde erhvervet sig Færdighed i Brugen afSkydevaaben;
hver Jægerafdeling var delt i 2 Compagnier, den saakaldte Gardejæger-Bataillon og Gardeskytte-Bataillon der
imod i 4 Compagnier. En Bataillons fulde Krigsstyrke
var noget over 1OOO Hoveder, hvoraf godt Halvdelen,
ved Garde-Infanteriet c. s/n, var tilstede i Fredsstyrken.
Ligesom ved Linie-Infanteriet og Jægerne hos os vare
Musketer- (Grenader-) og Fusilier-Bataillonerne opstil
lede paa 3 Geleder, hvoraf det 3die Geled fortrinsvis
var bestemt for den spredte Fægtning, Jæger- og Skytteafdelingeme derimod paa 2 Geleder; Compagniet var
delt i 2 Delinger, og disse atter i Halvdelinger og Sectioner ; af dets 3die Geled dannedes desuden en Skytte
deling. Paa Uddannelsen i den spredte Fægtning var
der efterhaanden blevet lagt mere og mere Vægt, og Trop
perne vare derfor fortrolige med denne Fægtnings An
vendelse og Former; det skal særligt bemærkes, at den
hos os meget anvendte Fægtningsformation „Compagnicolonner“ var fælles for vort og det preussiske Exercerreglement
Bevæbningen ved Garde- og Linie-Regi
menterne var et glatlobet Bajonnetgevær og en kort Sabel,
ved Jæger- og Skytteafdelingerne Riffel og Hirschfænger.
Cavaleriet var delt i Regimenter à 4 Escadroner;
Regimenternes Krigsstyrke var c. 650 Heste, hvoraf c.
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600 vare tilstede i Fredsstyrken.
Escadronen var
ligesom hos os delt i 4 Delinger, hvoraf 4 de Deling
anvendtes til Flankeren. Bevæbningen var ved Kyradsererne Pallask og Pistol, ved Husarerne Sabel, Pistol
og Carabin eller den noget sterre Cavaleririffel.
Artilleriet havde til Besættelse af Feltbatterierne
dels ridende Afdelinger, dels Fodafdelinger; de ridende
Batterier bestode af 6 6-Pds. Kuglekanoner og 2 7-Pds.
Haubitzer, de øvrige Batterier vare enten 12-Pds. à 6 Piecer
eller 6-Pds. à 6 6-Pds. Kuglekanoner og 2 7-Pds. Haubitzer
eller endelig Haubitzbatterier dels à 6 10-Pds., dels à 8
7-Pds.Haubitzer; de 12-Pds. Kuglekanoner og de 10-Pds.
Haubitzer vare forspændte med 8 Heste, alle øv
rige Piecer med 6 Heste. Mandskabet var bevæbnet
dels med Infanterisabel, dels med Cavalerisabel og
Pistol. Materiellet var noget tungt og stod i saa
Henseende tilbage saavel for det hannoveranske og
brunsvigske som for vort; Artilleriet var i det Hele
taget vistnok det Vaaben i den preussiske Hær, som
havde gjort mindst Fremskridt, og paa hvis tidssvarende
Udvikling der var blevet lagt mindst Vægt.
Med Hensyn til Styrken af de preussiske Tropper,
der dirigeredes til Holsten, maa det bemærkes, at
Garde - Infanteriet saavelsom Cavaleriet og endel af
Artilleriet var paa Fredsfod, Linie-Infanteriet derimod
paa Krigsfod. Styrken angives med et rundt Tal til
12000 Mand.
Hvad dernæst Forbunds-Divisionen angaaer, da
vare Afdelingerne hovedsagelig sammensatte af yngre
Mandskab, hvoraf dog en Del havde gjort flere Aars
Tjeneste under Fanerne og ved en omhyggelig, om end
for Størstedelen under andre Forudsætninger navnlig
med Hensyn til Terrainets Natur foretagen Uddannelse
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var vel forberedt til Deltagelse i de forestaaende Begiven
heder ; dette gjaldt især for Cavaleriets og Artilleriets Ved
kommende. De fleste højere Officerer havde ved Del
tagelse i Krigene i Aarhundredets første 2 Decennier
vnndet Krigsvanthed og Krigserfaring, og Divisions
generalen havde i disses Slutning fungeret som Brigadecommandeur og vundet et Navn som saadan. Infan
teriafdelingerne vare, med Undtagelse af den af 2
Compagnier bestaaende, meklenborgske Jægerafdeling,
delte i 4 Compagnier, hvert af disse igjen i 2 Delinger
eller Divisioner, der atter hver var delt i 2 Halvdelinger
eller Pelotons. Det hannoveranske og oldenborgske In
fanteri samt de meklenborgske Jægere stillede paa 2,
Resten paa 3 Geleder. Ved det hannoveranske Ca
valeri bestod Regimentet af 3 Escadroner, den meklen
borgske Division bestod af 2 Escadroner; Escadronerne
vare delte i 4 Delinger, hvoraf ved det hannoveranske
Cavaleri 2 og 2 udgjorde en Division. Batterierne vare
inddelte i Delinger paa 2 Kanoner.
Bevæbningen var ved det hannoveranske og mek
lenborgske Linie-Infanteri et glatløbet Bajonnetgevær.
Ved Førstnævnte vare Underofficererne og 10 Mand pr.
Compagni forsynede med Rifler; af dette Mandskab
med de fornødne Befalingsmænd formeredes ved hver
Bataillon en særegen Skytteafdeling. De lette Tropper
vare bevæbnede med riflede Musketter dog med Und
tagelse af den meklenborgske Jægerafdelings ene Com
pagni, der havde korte, glatløbede Bajonnetgeværer.
Infanterisabel eller Hirschfænger fuldstændiggjorde Be
væbningen. Det oldenborgske Infanteri havde ingen
særegen Skytteafdeling, men man anvendte som saadan
Bataillonens 2 Fløj delinger. Medens den ved det han
noveranske og meklenborgske Infanteri øvede Taktik
mest var baseret paa Afdelingernes Fægtning j sluttet
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Orden, havde de oldenborgske Tropper indevet den
systematiske Brug af større Afdelinger i den spredte
Fægtning, hvorved Compagnicolonner dannede Hoved
formationen. Disse Tropper vare saaledes bedre forberedte
til Kampen i det 6tærkt couperede Terrain, hvor Udvik
lingén i sluttede Linier ikke kunde komme til at spille
nogen fremragende Bolle. Artilleristernes Bevæbning
var for de Berednes Vedkommende Cavalerisabel og
Pistol, for FodmandBkabets Infanterisabel eller Faskinkniv. Batterierne bestode af 1 hannoveransk 9-Pds.
Batteri paa 8 Piecer, hvoraf 2 24-Pds. Haubitzer, ievrigt
af 6-Pds. Batterier à 6 eller 8 Kanoner, hvert med
1 12-Pds. eller 1 à 2 7-Pds. Haubitzer. Bespændingen
ved disse var henholdsvis 8 og 6 Heste. Med Hensyn
til Styrken bemærkes, at de hannoveranske, brnnsvigske
og meklenborgske Batailloner vare imellem 6 à 700,
de oldenborgske 7 à 800 Mand stærke ; de hannoveranske
Escadroner vare hver paa c. 110, de meklenborgske
paa c. 120 Heste. Divisionens totale Styrke var lidt
over 10000 Mand.
Commandoen over samtlige til Hertugdømmerne
afsendte Tropper var, som tidligere alt bemærket, til
Slutningen bleven betroet til General Wrangel. Gene
ralen, der var født i 1784, deltog allerede som Lieute
nant i Dragonerne i Krigen mod Frankrig 1806 og 1807
og avancerede, da han saavel der som i Felttogene
1813 og 1814 flere Gange fik Lejlighed til at udmærke
sig, i de paafølgende Aar hurtigt gjennem de forskjellige
Grader, saa at han 1815 blev Oberst og 1823 General.
Indtil 1834 beklædte Generalen en Brigadecommandeurs
Post i Cavaleriet, og fra 1834 til 1839 fungerede han som
Commandeur for en Division. Sidstnævnte Aar hetroedes
der Generalen Commandoen over det lste Armeecorps,
hvilken han 1842 ombyttede med den over 2det Armee-
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corps, hvorfra han atter kaldtes til Commandoen i
Hertugdømmerne. Som Officer fra en ældre Periode
var General Wrangel ikke i Besiddelse af større, militaiividenskabelig Dannelse, derimod havde han under Felt
togene, hvori han havde deltaget, havt Lejlighed til at
vise megen personlig Tapperhed og Aandsnærværelse,
ligesom han ogsaa i sin lange Tjenestetid havde vist
sig som en energisk Charakter, en bestemt Comman
derende og som Haandhæver af en streng Disciplin;
disse Omstændigheder maatte særligt henlede Opmærk
somheden paa ham i en Tid, hvor nyere Ideer og An
skuelser havde rystet det absolute Kongedømme i sin
Grundvold.
Det er allerede bemærket, at Fyrst Radziwill
havde truffet sine Dispositioner med Hensyn til en
Fremrykning den 23de April, og General Wrangel fandt
ved sin Overtagelse af Commandoen ingen Anledning til
Dispositiouca at gjøre nogen væsenlig Forandring deri. Den trufne
ror Fromryk. Disposition var folgende : Divisionen skulde marchere i
nl0C'ÅEri"2
Colonner, hvoraf 1ste Colonne under General Möllen
dorff skulde bestaae af Garde-Brigaden, hvortil endnu
skulde afgives de 2 Husar-Escadroner og 6 Kanoner af det
ridende Batteri. Colonnen, der saaledes bestod af 7
Batailloner, 2 Escadroner og 12 Stk. Skyts, skulde
den 23de April Kl. 7 om Morgenen sætte sig i Bevægelse
fra Stentenmühle og tage Vejen over Brekendorf og
Over Selk. Den 2den Colonne under Commando af
General Bonin skulde bestaae af Linie-Brigaden, hvortil
endnu skulde afgives det 2det Kyradser-Regiment,
Fodbatteriet og de 2 Haubitzer af det ridende Batteri.
Colonnen, der saaledes bestod af 7 Batailloner, 4 Esca
droner og 10 Piecer, skulde til samme Klokkeslet som
1ste Colonne sætte sig i Marche fra Sorgbriick og
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fjølge Chausseen fra Rendsborg til Slesvig. Til den
1ste Colonne skulde slutte sig 31'2 Bataillon, 3 Esca
droner og 6 Piecer af Forbunds-Divisionen; til den
2den Colonne 4 Batailloner, 3 Jægercoinpagnier, 10
Escadroner og 22 Stk. Skyts af de slesvig-holstenske,
regulaire Tropper samt de Bracklowske Jægere. De 2
Colonners Avantgarder, der skulde sammensættes af
alle 3 Vaaben, skulde kaste vore Forposter tilbage og
sætte sig i Besiddelse af Kurgraven, som derpaa skulde
besættes af General Môllendorffs Colonne; den 2den
Colonnes Gros skulde, saafremt dens Avantgarde ikke
stødte paa alvorligere Modstand, gjøre Holdt ved Krop for,
saasnart 1ste Colonne havde indtaget sin Stilling ved
Kurgraven, derfra at afmarchere til Gr. Reide, hvorhen
samtidigt dens Avantgarde skulde afgaae fra Kurgraven.
Under Fremmarchen skulde den 1ste Colonne ved
Patrouiller søge at sætte sig i Forbindelse med det
Zastrowske Corps og navnlig skyde en mindre Afdeling
frem paa Vejen fra Brekendorf til Flekkeby. Fra den
2den Colonne skulde der strax efter dens Ankomst til
Krop sendes et mindre Detachement til Gr. Reide.
Med Hensyn til det Zastrowske Corps, hvis Sammen
sætning og Concentration ovenfor er berørt, da var det
sammes Bestemmelse at gjøre en Diversion i vor
venstre Flanke, og var det til den Ende bestemt, at
Fricorpserne allerede Natten mellem den 21de og 22de i
Stilhed skulde passere det af os kun ufuldstændigt bevogtede
Terrain mellem Kosel og Snap Mølle og dirigere deres
Marche paa Stubbe, hvor man i al Hemmelighed havde
•samlet endel af de Baade, som den danske Overcommando, som ovenfor berørt, havde undladt at lægge
Beslag paa. Den øvrige Del af Detachementet skulde
marchere paa Mysunde, hvor Major Zastrow allerede
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den 22de skulde søge at forcere Overgangen. Han
skulde ved denne Operation understøttes af Fricorpserne,
der efter at være overførte til den venstre Slibred
skulde gjøre en Diversion i Flanke og Ryg paa den
Styrke, der forsvarede Overgangen. Saafremt Force
ringen af Overgangen dog ikke lykkedes, var det
Bestemmelsen, at Major Zastrow ligeledes skulde søge
at effectuere sin Overgang ved Stubbe. Corpsets Be
stemmelse efter Overgangen over Slien var den, dels
ved egne Kræfter, dels ved en Hejsning af Beboerne i
Angel at true vort Armeecorps's venstre Flanke. Det
var Corpset meddelt, at Hovedstyrkens Angreb paa
Slesvig vilde finde Sted den 24de April, og paalagt det,
saavidt som kun muligt, at besværliggjøre vort Armeecorps’s Retraite over Vedelspang, hvis en saadan skulde
blive forsøgt, og at afspærre Vejen til Holdnæs. løvrigt
skulde Corpset forurolige den forventede Retraite saa
meget som muligt ved Flankeangreb.
Fj«nd«n» Fremi Overensstemmelse med den saaledes trufne
Anpeb'pL^roDisposition sto^e de preussiske og de i Forening med
Forposter s. forjjgge opererende, slesvig-holstenske Tropper den 23de
om Morgenen mellem Kl. 6 og 7 færdige til Fremryk
ning ved de dem anviste Overgange over Sorgen og
rykkede kort efter frem i 2 Colonner. Den højre Fløicolonne, der commanderedes af General Möllendorff,
rykkede fra Stentenmüble frem ad den gamle Landevej
mellem Rendsborg og Slesvig. Avantgarden for denne
Colonne, der commanderedes af Oberstlieutenant Waldersee, marcherede i følgende Orden:
Fusilier-Bataillonen af Grenader-Regimentet Kejser*
Alexander,
Et Pioner-Detachement,
2 Compagnier Gardeskytter,
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2 Piecer af det ridende Batteri,
2 Escadroner af 3die Husar-Regiment,
Fusilier-Bataillonen af Grenader-Regimentet Kejser
Franz.
Den havde fremskudt en Fortrop under Commando
af Capitain Cosel af Grenader-Regimentet Kejser Alexan
der, bestaaende af 1 Deling Husarer,* 1 Compagni af
Grenader-Regimentet Kejser Alexander, V, Compagni
Gardeskytter og 1 Section Pionerer.
Colonnens Gros, der commanderedes af Oberst
Bequignolles, fulgte efter i 2 Træfninger saaledes:
Første Træfning: lste Bataillon af Grenader-Regimentet
Kejser Franz,
4 Piecer af det ridende Batteri,
2den Bataillon af Grenader-Regimentet
Kejser Franz,
6 Piecer af Garde-Fodbatteriet,
Anden Træfning: lste Bataillon af Grenader-Regimentet
Kejser Alexander,
2den Bataillon af Grenader-Regimentet
Kejser Alexander.
Til Dækning af Bagagen vare afgivne 2 Com
pagnier Gardeskytter.
Den venstre Fløjcolonne, der commanderedes af
General Bonin, rykkede fra Sorgbrück frem ad Chaus
seen til Slesvig. Avantgarden under Oberstlieutenant
Wiesener marcherede i følgende Orden:
Fusilier-Bataillonen af det 31te Infanteri-Regi
ment,
2 Piecer af Fodbatteriet,
2 Escadroner slesvig-holstenske Dragoner,
En Afdeling slesvig-holstenske Pionerer,
Fusilier-Bataillonen af det 20de Infanteri-Regiment.
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Som Fortrop var fremskudt de 2 Escadroner
Dragoner og 2 Compagnier af 31te Regiments FusilierBataillon.
Colonnens Gro3 var formeret i 2 Træfninger:
Forste Træfning: 1ste Bataillon af 12te InfanteriRegiment,
4 Piecer af Fodbatteriet,
1ste Bataillon af 20de InfanteriRegiment,
2den Bataillon af 20de InfanteriRegiment
*/. combineret Haubitzbatteri.
Anden Træfning: 1ste Bataillon af 2det (Königs) In
fanteri-Regiment,
2den Bataillon af 2det (Königs) In
fanteri-Regiment.
Cavaleriet fulgte efter 2den Træfning og bestod af:
2det Kyradser-Regiment (Königinn)
7 slesvig-holstenske Escadroner.
Endelig fulgte senere efter i en særegen Colonne
Resten af de slesvig-holstenske Tropper under Prinds
Friederich af Noer med Undtagelse af den til Expedi
tionen under Major Zastrow afgivne Styrke og Bracklower-Jægerne, der først stødte til i Nærheden af
Krop.
Styrken af de ovennævnte Tropper androg ialt
c. 17000 Mand.
General Wrangel fulgte den hejre Flojcolonne.
Divisionen af det 10de tydske Forbunds-Armeecorps, der cantonnerede i og S. for Rendsborg, naaede
den 23de ikke længere, end at dens Avantgarde og
2den Infanteri-Brigade indtoge concentrerede Cantonne
ments i Brekendorf og Ramstorf, medens 1ste Infanteri-
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Brigade og Reserve-Cavaleriet cantonnerede i Rendsborg
og sammes Omegn.
Den hejre Fløjcolonne rykkede raskt frem mod
Brekendorf, hvor der blev gjort et Holdt. Marchen
fortsattes derpaa, idet man ved Udsendelsen af Detache
ments i ostlig og vestlig Retning søgte dels at sikkre
den højre Flanke, dels at tilvejebringe en Forbindelse
med den venstre Fløjcolonne, der kun langsomt rykkede
frem ad Chausseen, idet den sikkrede sig i venstre Flanke
ved Detacheringer over Beunebek til Dørpsted og derfra
henimod Kurborg; i østlig Retning udsendtes fra sidst
nævnte Colonne ligeledes et mindre Detachement for at
søge Forbindelse med den højre Fløjcolonne. Begge
disse Colonner vare imidlertid paa denne Marche ad
skilte fra hinanden ved den, som det af Terrainbeskrivelsen vil erindres, store og impassable Mosestrækning,
Königs Moor, og dette i Forening med den forskjellige
Hurtighed, hvormed der marcheredes, foranledigede, at
Forbindelsen førsflangt senere paa Dagen tilvejebragtes.
Det var saaledes den højre Fløjcolonne, der først stødte
paa vore Foiposter.
Den 22de April bestode den danske Hærs Forposter,
angaaende hvis Ordning der i det Foregaaende er givet
Oplysning, af 2den Linie-Bataillons 4 Compagnier med
Undtagelse af c. 30 Mand samt af Afdelinger af 3die
Dragon-Regiment. Til Afløsning den 23de vare beor
drede 2det Jægercorps og Afdelinger af 6te DragonRegiment. Af 2den Linie-Bataillon havde 4de Com
pagni under Capitain Raasch Post ved Jagel, hvorfra et
Detachement af 1 Underofficer og 20 Mand var skudt
frem til Lottorf. Det 3die Compagni under Lieutenant
Witzleben stod ved Kurborg, 2det Compagni under
Capitain Lange ved Ellingsted, og lste Compagni under
23
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Lieutenant C. F. Schøning ved Sylvested. Cavaleriposteringerne paa de ovennævnte Punkter commanderedes
henholdsvis af Lieutenanterne Cetti, Flindt, Torp og C.
E. Beck. Cavaleriposteringen ostlig for Hadeby Nor i
Nærheden af Geltorf commanderedes af Lieutenant
Frederiksen.
Da Lieutenant Cetti var ankommen til Jagel,
indkom der til det der staaende Compagni en Melding
fra Infanteriposten i Lottorf om, at en fra samme
udsat Vedet havde skudt, og at Fjenden i 3 Afdelinger
avancerede mod denne By; kort efter saaes Posteringen
sammesteds at trække sig tilbage, uden at der dog
fandt nogen fortsat Skydning Sted. Efter Ordre af
Capitain Baasch indsendte Lieutenant Cetti Melding
om det Forefaldne og rykkede deipaa med sit Commando,
der endnu kun var 20 Mand stærkt, som Patrouille
frem imod Lottorf. I Nærheden af denne By traf han
Infanteriposteringen, der atter var under Avancering,
da Meldingen om den fjendlige Fremrykning havde
vist sig urigtig, og som nu paany indtog sin Stilling i
Byen, efter at Terrainet S. for denne var afpatrouilleret.
En over Jagel til henimod Kropperbusch fremsendt
Patrouille opdagede heller ikke noget Fjendligt. Til
sædvanlig Tid modtog Cavaleriafdelingen den befalede
Forstærkning af 20 Mand, der modte ved Over Selk,
og erholdt af Capitain Baasch Ordre til at forene sig
med ham paa Chausseen ved Klosterkro, tål hvilket
Punkt Infanteriposteringen, da Mørket imidlertid be
gyndte at falde paa, trak sig tilbage med sin Hoved
styrke, medens Byerne Jagel og Lottorf endnu stadigt
holdtes besatte af mindre Detachements. At placere
hele sin Styrke ved Klosterkro forekom imidlertid
Lieutenant Cetti urigtigt, navnlig fordi Bevogtningen
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af en af Hovedvejene til Stillingen, den gamle Bendsborg-Landevej, derved vilde være overladt til en
enkelt Post, og han placerede derfor paa bemeldte Vej
ved Over Selk et Commando af 1 Underofficer og 10
Mand med Ordre til stadigt at lade patrouillere saavel
i ostlig Betning henimod Esbrem som ogsaa imod Syd
til Lottorf og Brekendorf. Et Commando af samme
Størrelse placeredes V. for Jagel paa Oxevejen med
Ordre til at patrouillere henimod Kl. Beide og Krop.
Med Besten af Commandoet tog Lieutenanten selv Post
ved Klosterkro, hvorfra der patrouilleredes over Jagel til
Kropperbusch samt til Sideposteringerne. Det til Over
Selk detacherede Commando erholdt Ordre til ved
eventuel Fremrykning af Fjenden at sende Melding
saavel til Slesvig som til Hovedposteringen. Detache
mentet paa Oxevejen skulde foruden til Hovedposteringen
sende Melding til Store Dannevirke. Endelig beordredes
de detacherede Poster til samtidigt med den af Forpostcommandeuren befalede Morgenpatrouille over Jagel
mod Krop og Kropperbusch at fremsende Patrouiller i
Terrainet V. for Krop og til Brekendorf.
Den paa Capitain Baasch’s Ordre indsendte Melding
om Fjendens Fremrykning foranledigede O vorcommandoen,
der paa Grund af en overilet, allarmerende Melding af
en under Fægtningen ved Ekernforde den 21de til
stedeværende Officer havde indskærpet, at der ikke
uden gyldig Grund maatte allarmeres, til at beordre
Capitain Baasch efter Afløsningen den paafølgende Dag
at melde sig i Hovedkvarteret for at retfærdiggjøre sig,
hvad der imidlertid bortfaldt ved Fjendens Fremrykning.
Den 23de om Morgenen Kl.
rykkede Lieute
nant Cetti med en Patrouille paa 18 Heste samt en
Infanteristyrke af 30 Mand under Lieutenant Hammeleff
23*
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frem over Jagel mod Krop og Kropperbusch for at
foretage den befalede Morgenpatrouillering. Foruden
de tidligere omtalte, af Lieutenanten befalede Patrouiller
fra Sideposteringerne udgik der til samme Tid fra
Cavaleriposten ved Geltorf en større Patrouille mod
Brekendorf.
Sidstnævnte Patrouille vendte tilbage
mellem Kl. 5 og 6 om Morgenen uden at have opdaget
noget Fjendligt; det Samme var Tilfældet med Side
posteringerne fra Afdelingen i Jagel. Hovedpatrouillen
fra sidstnævnte By erfarede i Krop, at der den foregaaende Dag havde været enkelte fjendlige Dragoner i
Byen ; ved Ankomsten til Kropperbusch saa man enkelte
fjendlige Vedetter paa de i sydlig Retning liggende
Højder, ligesom ogsaa en sluttet Afdeling paa c. 40
Heste blev seet paa Chausseen ved det der liggende
Bomhus. Instructionen for Cavaleriposteringen ved
Jagel lød paa efter Patrouilleringen til Kropperbusch
om muligt at gaae tilbage over Boglund, og Comman
doet begyndte ogsaa Retraiten ad Vejen til denne By.
Men da man samtidigt bemærkede, at den omtalte,
ijendlige Cavaleriafdeling rykkede frem ad Chausseen i
rask Trav, besluttede Lieutenanten af Frygt for at
blive indviklet i det ufremkommelige Terrain ved Bog
lund og muligen afskaaren hurtigt at søge tilbage til
Chausseen og fortsætte Retraiten ad denne. Den
fjendlige Afdeling gjorde imidlertid Holdt ved Kropper
busch, og Patrouillen naaede uden at blive angreben
henad Kl. 8 tilbage til Jagel, hvorhen Capitain
Raasch imidlertid var rykket frem fra sin om Natten
indtagne, tilbagetrukne Stilling.
Kort efter Patrouillens Tilbagekomst til Jagel, og
endnu førend Morgenrapporten derfra var afsendt, altsaa
omtrent Kl. 8l/2, indkom der Melding om, at Fjenden
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med betydelig Styrke (der nævntes iblandt Andet 2—3
Escadroner) rykkede frem mod Lottorf. Melding herom
afsendtes strax tål Slesvig. Kort efter denne Meldings
Afsendelse modtoges en anden fra den detacherede
Postering ved Over Selk, lydende paa, at den var
bleven angreben af 2 Escadroner preussiske Husarer,
og at den som Felge heraf trak sig tilbage over Vedelspang, hvorom Melding alt var indsendt til Forpostcommandeuren, Major Holm, i Slesvig; Ordonnantsen,
der overbragte Meldingen, tilfejede, at Fjenden trængte
hurtigt frem med betydelig Styrke mellem den gamle
Rendsborg-Landevej og Chausseen. Lieutenant Cetti
overbeviste sig selv om Rigtigheden heraf og afsendte
strax Melding om det Forefaldne saavel til Forpostcommandeuren som til den paa Oxevejen staaende Poste
ring med Ordre til Sidstnævnte om at befordre Meldingen
videre til Store Dannevirke. Samtidigt med den ferste
af de ovennævnte Meldinger indkom til Cavaleriposteringen N. for Geltorf en lignende om Fjendens Frem
rykning med betydelige Kræfter. Lieutenant Frederiksen
begav sig strax ud til den Post, der havde meldt, over
beviste Big snart om Rigtigheden af det Anførte og sendte
i Hast en skriftlig Melding til Hovedqvarteret, lydende
paa, at Fjenden rykkede frem mod Slesvig med stor Styrke
og med alle 3 Vaabenarter. De nysnævnte Meldinger
indtraf til deres Bestemmelsessteder omtrent Kl. 9* 4.
Til Jagel var samtidigt med Fjendens Fremryk
ning ankommet lste Compagni af 2det Jægercorps under
Capitain C. F. F. Hveberg for at afløse Posteringen
dersteds. Denne Afløsning var imidlertid neppe tilende
bragt, førend Fjendens Fremrykning mod Lottorf og
over Over Selk nødte Posteringen til Retraite. Da det
efter de indkomne Meldinger maatte antages at være
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en betydelig, fjendlig Styrke, der rykkede frem, forblev
det afleste Compagni som Reserve for Posteringen, der
fortsatte Retraiten til Klosterkro, hvor der forelebigt
gjordes Holdt, da Fjenden ikke fulgte efter over Lottorf
og heller ikke viste sig paa Chausseen S. for Jagel.
Fortroppen af den fjendlige Avantgarde havde imidlertid
efter at have kastet vore paa Brekendorf-Vejen staaende,
yderste Cavaleriposter, og efter at dens venstre Flanke
var siktaet ved Afsendelse af 1 Compagni mod Lottorf,
fortsat Fremrykningen mod Over Selk, var passeret
denne By og Kurgraven og avancerede uden at mede
nogen Modstand mod Vedelspang. Den der cantonnerende Afdeling af 3die Dragon-Regiment var itide bleven
allarmeret af den fra Over Selk retirerende Cavaleripostering og havde efterhaanden sluttet sig til denne.
Føreren for den preussiske Fortrop, Capitain Cosel, der
ved Ankomsten til Vedelspang saa, at Dannevirkevolden
S. for Bustrup ikke var besat af Vore, fortsatte Frem
rykningen til den sydlige, til Hadeby Nor stødende Gren
af Volden. Under denne sidste Fremrykning vare vore
2 Compagnier samt Dragon-Detachementet forblevne
staaende ved Klosterkro, medens Kongshoj, der var
falden i Fjendens Haand, naturligvis hurtigt blev be
nyttet af endel af de ved Avantgarden værende, højere
Officerer til derfra at erholde et Overblik over det for
anliggende Terrain. Opdagelsen af vor paa Chausseen
staaende Colonne, der først blev anseet for henho
rende til General Bonins Avantgarde, foranledigede
snart, da den erkjendtes for fjendlig, dels at 2
Escadroner Husarer erholdt Ordre til at forsøge paa
at indhente og angribe den, dels at de 2 Piecer ridende
Artilleri, der vare afgivne til Avantgarden, bleve trukne
frem til Kongshoj for at beskyde den. Colonnen til-
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traadte imidlertid, foranlediget ved Fjendens Fremryk
ning i dens venstre Flanke, strax efter Retraiten ad
Bustrup til, saa at.de 2 Escadroners Bevægelse blev
frugtesløs. De 2 fjendlige Piecer fik derimod Lejlig
hed til at gjøre nogle faa Skud, »hvorved en Hest blev
dræbt. Colonnen, der ved Fjendens Beskydning paa
skyndede sin Retraite, naaede Dannevirkevold omtrent
Kl. 10*4.
Lieutenant Frederiksen havde fra sin Post N. for
Geltorf, hvor han ikke selv blev angreben, seet Sidefeltvagten ved Over Selk blive kastet tilbage, ligesom
han ogsaa bemærkede Retraiten af Feltvagten ved Jagel
og dennes Beskydning fra Kongshøj. Som Følge af
denne fjendens raske Fremrykning trak Lieutenanten
sig med sin Feltvagt tilbage over Lopsted til Hadeby
og derfra til Slesvig, bvor han erholdt Ordre til at
støde til sit Regiment.
De første til Slesvig ankomne Meldinger foranle- F»gtninteiw
digede, at Overcommandoen gav Cavaleri-Brigaden Ordre
Momenttil at lade 2 Escadroner rykke ud over Over Selk til
Understøttelse af Forposterne, og at den beordrede Avant
garden til at rykke over i Bustrup; ligeledes afsendtes
en Adjudant fra Hovedqvarteret til Bustrup for at søge
Oplysning om Betydningen af den fjendlige Bevægelse.
Da imidlertid de stadigt paa hinanden følgende Mel
dinger tydede paa en større Fremrykning af Fjenden,
besluttede Overcommandoen sig omtrent Kl. 10 til at
lade blæse Allarm. Commandeuren for Avantgarden,
Oberstlieutenant Magius, der ved den første Meldings
Ankomst tilfældigvis var tilstede i Hovedqvarteret, ilede
selv tilbage til Friederichsberg for at bringe den ham
givne Ordre til Udførelse. Her var der imidlertid kort
forinden paa Foranledning af Oberstlieutenantens Adju-
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dant, Lieutenant Magins, til hvem nogle af de ferst ind
komne Ordonnantser havde afgivet deres Melding, blæst
Appel, og Avantgardens Afdelinger vare ifærd med at
samle sig. Allarmen forplantedes hurtigt over hele
Byen, og samtlige Afdelinger ilede til deres Allarmpladse. Kort efter Kl. 10 rykkede 3die Jægercorps over
Dæmningen mellem Friederichsberg og Bustrup og udvik
lede sig strax paa folgende Maade. 1ste Compagni under
Capitain Lilienscbjold dirigeredes i sydlig Retning ad
Rendsborg-Cbausseen, 2det Compagni under Capitain
Krey i ostlig Retning mod Hadeby, medens 3die og
4de Compagni henholdsvis under Lieutenant L. N. Bruns,
og Capitain Münnich fremsendtes i sydostlig Retning
igjennem Byen for at etablere Forbindelsen mellem de
2 førstnævnte Compagnier. Corpset indvikledes strax
S. ø. for Byen i Fægtning med Fjenden, der kastedes
tilbage til den nordlige Gren af Dannevirkevolden. Det
var med den tidligere omtalte, preussiske Fortrop under
Capitain Cosel, at denne Fægtning blev ført. — Capi
tain Cosel havde nemlig efter Ankomsten til den syd
lige Arm af Dannevirkevolden bemærket, at heller ikke
den nordlige Arm af samme var besat af Vore, han
gik derfor rask frem (ål denne, og da han bemærkede,
at der heller ikke i Terrainet paa den anden Side af
Volden fandtes danske Tropper, troede han, at Stillin
gen var rommet. For at afskjære det Cavaleri, der
var seet i Tilbagerykning saavel over Lopsted som
henimod Bustrup, fortsatte han hurtigt Fremrykningen
tvers over Markerne og de nedenfor liggende Enge
henimod Risbjerg, idet han sikkrede sin højre Flanke
ved en gjennem Hadeby Holt udsendt Patrouille. Den
fjendlige Tirailleurkjæde var paa denne Maade omtrent
Kl. 10*'« passeret Engene, da 3die Jægercorps debou-
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cherede ud fra Bustrup, til hvilken By der tillige kort
efter fra Friederichsberg ankom 12te Linie-Bataillon
og de 2 af Overcommandoen først til Fremrykning
beordrede Escadroner. Capitain Cosel saa sig saaledes
angreben i Fronten af 2 Jægercompagnier, medens han
1 sin hejre Flanke truedes af det mod Hadeby frem
sendte Compagni; han besluttede sig derfor hurtigt til
Retraite, der fortsattes under en heftig Ud indtil den til
Hadeby Nor stedende, nordlige Arm af Dannevirkevolden. lste Compagni af 3die Jægercorps var imidlertid
Tykket frem ad Rendsborg-Chausseen; her bemærkedes
kun en preussisk Husarofficer, der af Commandeuren
for den fjendlige Avantgarde var sendt paa Recognoscering mod Bustrup, og som med et Par Husarer
havde vovet sig ind i selve den sydlige Del af Byen,
men som ved vore Jægeres Ankomst sprængte tilbage.
Compagniet fortsatte sin Fremrykning til Dannevirke,
hvor det besatte Volden mellem Chausseen og Vejen til
Vedelspang. Jægercorpset indtog altsaa paa denne Tid,
henimod Kl. 10B 4, en temmelig udstrakt Linie fra
Rendsborg-Chausseen ved Dannevirke i en Bue Sydest
om Bustrup til Hadeby-Vejen; en levende Tirailleurild
vedligeholdtes med Fjenden, der navnlig fandt Leilighed
til at enfilere det til Dannevirkevold frempousserede
late Compagni af Corpset. Strax efter at sidstnævnte
Compagni havde besat Volden, ankom ad Chaussen de
2 Compagnier og Dragonafdelingen fra Jagel; de 2 Com
pagnier forstærkede foreløbigt højre Fløj, idet 1 Com
pagni stilledes paa hver Side af Chausseen, hvorimod
Lieutenant Cetti med Dragonafdelingen sluttede sig til
■de i Bustrup staaende 2 Escadroner af 3die DragonRegiment.
Efterhaanden vare imidlertid flere Tropper komne
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tilstede; saaledes er allerede nævnt 12te Linie-Ba
taillon, der kort efter Jægercorpsets Udrykning stod
samlet paa sin Allarmplads i Friederichsberg og strax
efter rykkede ud til Bustrup, hvor den af Oberst
lieutenant Magius erholdt Ordre til at forstærke Stil
lingens hejre Fløj med 1 Compagni. Bataillonens 1ste
Compagni under Capitain Neraae dirigeredes derfor ad
Rendsborg-Chausseen og stilledes som Reserve bag 3die
Jægercorps’s 1ste Compagni; 1 Peloton blev skudt frem
til Forstærkning af Jægercompagniets Kjæde paa selve
Volden. 2det Compagni under Lieutenant C. K. Møller
tog Post ved Risbjerg og frempousserede sine Skytter
nogle hundrede Alen mod Ost imellem Hadeby-Vejen
og Slien. Bataillonens 4de Compagni under Capitain
F. Hedemann posteredes S. for sidstnævnte Vej og be
satte dels selve Vejen, dels de nærmeste Gjærder og
smaa Højder S. for denne henimod det der liggende
Teglværk. Som Reserve stilledes Bataillonens 3die
Compagni under Capitain Mechlenhurg ved Foden af
Risbjerg. Den Avantgarden tildelte Husar-Escadron,
der ligeledes mødte i Bustrup, sluttede sig til det
andet der staaende Cavaleri. Af det for Avantgarden
bestemte Artilleri rykkede 2 Kanoner under Bom
barder Bøvig strax efter AUarmeringen til Bustrup,
hvor de dirigeredes frem ad Rendsborg-Chausseen
til dennes Overskjæring af Dannevirkevold; ved An
komsten af Kanonerne til sidstnævnte Punkt var vor
fra Jagel retirerende Styrke netop naaet indenfor
Volden.
Fra denne Opstilling beskødes med nogle
faa Skud de 2 paa Kongshoj opkjørte, fjendlige
Piecer dog paa Grund af den lange Afstand uden
Virkning. Da de 2 andre Kanoner af 3die Batteri
(Jessen), der ifølge Overcommandoens Bestemmelse

363
henhørte til Avantgarden, endnu ikke vare ankomne,
blev der paa Foranstaltning af den til Bustrup afsendte
Adjudant fra Hovedqvarteret dirigeret 2 Piecer af 6te
Batteri (Fuhrmann) under Lieutenant Glud til For
stærkning af Besætningen i Bustrup. Lieutenanten
tog Post ved Sammenstødet af Rendsborg-Chausseen
og Hadeby-Vejen, idet den ene Kanon stilledes
saaledes, at den kunde bestryge en Del af Hovedgaden
igjennem Bustrup, medens den anden fortes saa langt
frem ad Vejen til Hadeby, at den foruden denne Vej
kunde bestryge Terrainet S. 0. for Risbjerg.
Da den ovenfor omtalte, preussiske Husarlieutenant
kom tilbage fra sin Recognoscering i Bustrup og meldte
Oberstlieutenant Waldersee, at de danske Tropper forst
nu vare ifærd med at rykke frem imod den ved
Rendsborg-Chausseen liggende Del af Dannevirkevold,
lod Oberstlieutenanten den ovrige Del af Avantgarden,
der hidtil var bleven staaende ved Over Selk, gaae
frem ad Vejen over Vedelspang mod Bustrup. Under
Fremrykningen bemærkede han imidlertid Capitain
Cosels Retraite og detacherede til hans Understøttelse
1 Compagni af Regimentet Kejser Alexander og *,s
Compagni Gardeskytter, hvilke toge Post langs Volden
paa venstre Fløj af Capitain Cosels Opstilling paa det
Punkt, hvor de 2 Arme af Volden stede sammen, og
hvorfra de foruden at beskyde vore i Fronten fremtrængende Tropper aabnede en enfilerende Ild mod vort
V. forVejen til Vedelspang staaende Infanteri samt mod
de 2 Kanoner under Bombarder Bovig. Infanteriet, der
ingen Fjende havde i Fronten, blev derved foranlediget
til at trække sig tilbage til den sydlige Del af Bustrup
og gjøre en Frontforandring i østlig Retning, medens
Kanonerne bleve trukne tilbage gjennem Bustrup og
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over Dæmningen til Friederichsberg, ved hvis sydlige
Udkant de opstilledes, og fra hvilket Punkt de senere
kom til at tage virksom Del i Fægtningen. Oberst
lieutenant Waldersee rykkede imidlertid stadigt frem
ad Vejen fra Vedelspang til Bustrup, naaede Dannevirkevold og lod strax 1 Compagni Gardeskytter udvikle
sig bag Volden til Fægtning og aabne en heftig Ild
imod vor Avantgardes i den sydlige Del af Bustrup
staaendo hojre Fløj.
Samtidigt faldt fra den paa
Hadeby-Vejen staaende Kanon de første Skud mod den
hidtil bag den nordlige Arm af Volden tilbagetrængte,
ijendlige Styrke, der efter at have modtaget den om
talte Forstærkning, og efter at Avantgardens Hoved
styrke var naaet frem til Dannevirke, atter forsogte at
vinde Terrain. For at støtte denne Fremrykning deta
cherede Oberstlieutenant Waldersee 3 Compagnier af
Grenader-Regimentet Kejser Franz bag om Capitain
Cosels Opstilling for at stille sig paa hans højre Fløj.
Vor Avantgardes Stilling var- meget udstrakt, den havde
i den stedse heftigere Fægtning lidt endel Tab, hvorfor
Oberstlieutenant Magius lod afgaae en Anmodning til
Hovedqvarteret om at erholde Forstærkning. Kort efter
modtog han imidlertid den Befaling, ikke at holde Bu
strup til det Yderste, og besluttede sig derfor til at
paabegynde Retraiten.
Cavaleriet, hvis Nærværelse
skjønnedes unyttig og generende for Infanteriets og
Artilleriets Bevægelser, beordredes til at trække sig
tilbage over Dæmningen til Friederichsberg og derfra
ad Vejen til Store Dannevirke. 1ste Compagni af 12te
og 4de Compagni af 2den Linie-Bataillon beordredes
samtidigt, begge under Commando af Capitain Neraae,
tilbage over Dæmningen til Friederichsberg for at
besætte Højderne V. for Bustrup Teich. Med Resten
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af de tilstedeværende Tropper indtog Oberstlieutenanten
en Stilling over Galgebjerg og Risbjerg paa folgende
Maade: Det lste Compagni af 2det Jægercorps samt
lste Compagni af 3die Jægercorps besatte Galgebjerg
med en Skyttekjæde dels langs det S. for Pavillonen
dersteds værende Hegn, dels i selve Pavillonen; en
mindre Del af Styrken placeredes tæt J&. for Chausseen.
De øvrige, tilstedeværende Tropper indtoge i samme
Orden, som tidligere er omtalt, en tilbagetrukken Stil
ling i en Bue over Smaaliojene foran Risbjerg til hen
imod Slien. Fjenden beuyttede hurtigt vor tilbagegaaende Bevægelse og satte sig ved at folge raskt efter
saavel ad Vejen fra Vedelspang som ogsaa ad den Vej,
der esterfra forer ind i den sydlige Del af Bustrup,
fast i denne Del af Byen. Tirailleurilden fortsattes fra
beggeSider med stor Heftighed. Klokken var omtrent 11* s.
Det vil her være Stedet til at kaste et Blik paa
de Foranstaltninger, der imidlertid vare trufne fra den
danske Overcommandos Side, efter at denne ved de saavel
fra Forposterne som fra den til Bustrup udsendte Ad
judant indløbne Meldinger var kommen til Overbevisning
om, at en større Fægtning forestod, lste InfanteriBrigade erholdt omtrent Kl. 10n.4 ved Udmarchen til
den for samme bestemte Rendezvousplads, Erdbeeren
berg, Ordre til foreløbigt at besætte Terrainet V. for
Slesvig. — Flankecorpset modtog omtrent samtidigt, da
det var ifærd med at tiltræde Marchen til dets Rendez
vousstilling, Hühnerhäuser, Ordre til foreløbigt at
forblive i Altstadt; først Kl. 111.« modtog Corpset Be
faling til at marchere til den omtalte Rendezvousplads,
hvor lste Escadron af 4de Dragon-Regiment, der ifølge
en tidligere berørt Befaling var paa Marchen til Moldened, stødte til Corpset. — Garden erholdt Befaling til
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at besætte Forskandsningerne omkring Slottet og at
træffe Forberedelser til Besværliggørelsen af Passagen
over de 2 til Slotsøen og til Lollfus forende Dæm
ninger; til Forsvaret af sidstnævnte Dæmning afgaves
et Commando, bestaaende af 50 Gardere og 50 Mand af
13de Linie-Bataillon, Alt under Commando af Capitain
Holstein af Garden; Gardens 1ste og 4de Compagni
besatte de S. for Slottet værende Forskandsninger, 2det
og 3die Compagni stod i Reserve N. for Slottet bag de
der opkastede Barricader. Af Espingolbatteriet stilledes
4 Piecer paa Lollfus-Dæmningen, 2 paa Dæmnin
gen til Slotsoen, 6 -O. og 4 V. for sidstnævnte
Dæmning.
En Ingenieurafdeling under Lieutenant
Petersen ordnede Forhugget paa Dæmningerne og
holdt sig færdig til at tænde Minen under LollfusDæmningen. Med Hensyn til bemeldte Mine maa
det her bemærkes, at den liøje Vandstand i Slien
maatte gjore det sandsynligt, at det i Trækasser ind
satte Sprængkrudt var blevet fugtigt, og at Spræng
ningen saaledes neppe vilde lykkes; man havde derfor
ladet forfærdige Zinkkasser til Sprængladningen, og
Omladningen af Minen med disse var bestemt til den
folgende Dag. — 13de Linie-Bataillon erholdt omtrent
Kl. 103 4, da Melding om Fjendens raske Fremtrængen
mod Bustrup naaede Hovedqvarteret, Ordre til at
afmarchere fra Gottorp til den sydlige Del af Friede
richsberg. Ved Ankomsten der trak Bataillonen sig ud
paa Højderne ved Bustrup Teichs nordlige Bred V.
for Dæmningen, hvor der formeredes Compagnicolonner.
Bataillonen kom tilsyne paa de nævnte Højder omtrent
KL UV*. — Til 2den Infanteri-Brigade afsendtes KL10V«
Ordre til at indtage en Stilling foran Falkenberg, hvor
Brigaden indtraf KL 12 med 4de og 7de Linie-Bataillon
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samt 4de Escadron af 5te Dragon-Regiment; 2det Jæger
corps var, som det vil erindres, paa Forpost, og de
2 til Brigaden afgivne Kanoner af 2det Batteri (Bruun)
under Lieutenant Buntzen vare ved Ållarmen i Slesvig
afmarcherede fra Gottorp til den for Brigaden oprindeligt
bestemte Rendezvousplads ved Ziegelei, hvorfra de forst
maatte hentes. Brigaden indtog en Stilling V. for
Chausseen. — Af 6te Batteri (Fuhrmann) var et Halv
batteri bestemt til at følge Cavaleri-Brigaden; Halv
batteriet afmarcherede under Batterichefens egen Com
mando Kl. 11 Formiddag fra sin Allarmplads i
Friederichsberg til Lille Dannevirke. En Deling af
det andet Halvbatteri under Lieutenant Moltke var
tildelt 1ste Infanteri-Brigade og stedte til denne paa
Erdbeerenberg. Batteriets fjerde Deling, der commanderedes af Lieutenant Glud, blev, som ovenfor er om
talt, strax ved Begyndelsen af Kampen i Bustrup afgiven
til Avantgarden. 2det Batteri (Bruun) havde, som nys
berørt, strax ladet Lieutenant Buntzen afmarchere med 1
Deling til Ziegelei for at være til Disposition for 2den
Infanteri-Brigade; den arrige Del af Batteriet blev
staaende paa Gottorp Slot. Kl. 10l.« erholdt Batteriet
Ordre fra Overcommandoen til at lade 2 Kanoner af
gaae til Erdbeerenberg; Lieutenant Thestrup afsendtes
med denne Deling. Fra Erdbeerenberg rykkede Lieute
nanten frem til de sydligere liggende Højder, hvor
han, som det senere skal sees, snart fik Lejlighod til
at gribe ind i Fægtningen ved Bustrup. Ved det
Tidspunkt, hvorved vi her have dvælet, altsaa omtrent
Kl. 11’«, erholdt Resten af Batteriet Ordre til at afgaae
til Ziegelei. Af 3die Batteri (Jessen) var det ene Halv
batteri under Lieutenant Klein afgivet til CavaleriBrigaden og cantonnerede i Skovby. Det andet Halv-
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batten var bestemt til Understøttelse for Avantgarden,
og det er ogsaa ovenfor seet, at den ene Deling under
Bombarder Bovig strax blev afsendt til Bustrup; den anden
Deling under Lieutenant Schreiber blev, da man alt havde
det fornødne Artilleri ved Bisbjerg, dirigeret ad Vejen fra
Friederichsberg til Store Dannevirke under Bedækning af
den netop fra Bustrup tilbagevendende Husar-Escadron.
Delingen blev opstillet paa Højden tæt ved den vestlige,
smallere Del af Bustrup Teich, fra hvilket Punkt den
ligeledes snart erholdt Lejlighed til at tage Del i Kampen.
Af 5te Batteri (Dinesen) vare de 2 Kanoner ved Mysunde;
de resterende 4 Kanoner af Batteriet, hvoraf 2 hørte til
Flankecorpset og 2 til Reserve-Artilleriet, afmarcberede
med Flankecorpset til Hühnerhäuser, hvor de foreløbigt
forbleve. — Af Cavaleri - Brigaden mødte ved Allarnieringen 6te Dragon-Regiment tilligemed Halvbatteriet
under Lieutenant Klein ved Lille Dannevirke; de
2 Escadroner af 3die Dragon-Regiment, der først vare
beordrede til Bustrup, toge efter at være sendte tilbage
derfr a i Forbindelse med Husar-Escadronen Post i Terrainet
mellem Lille Dannevirke og Bustrup Teich, observerende
Terrainet S. for Store Dannevirke og holdende Forbindelse
mellem Lille Dannevirke og de ved Slesvig kjæmpende
Tropper. Resten af den til Cavaleri-Brigaden horende Del
af 3die Dragon-Regiment var, som berørt, paa Forpost.
Til 5te Dragon-Regiment udgik der foreløbigt ingen
Ordre ; Regimentet, der først ved Kanonaden blev averteret
om den stedfindende Kamp, samledes som Følge heraf
i Nærheden af Isted Kro, hvor det forblev, afventende
nærmere Ordre. 2den Escadron af 4 de Dragon-Re
giment var allerede om Morgenen paa gjentagen, ind
trængende Anmodning af Chefen for den ved Mysunde
staaende Styrke, Oberstlieutenant Haxthausen, afmar-
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cheret fra sit Cantonnement i Moldened tål Mysunde. —
De 3 ved Hæren værende Ambulancer gik ifølge
derom truffen Aftale med Corpsstabslægen strax ved
Allarmeringen til de af Overcommandoen bestemte
Punkter, Ambulancerne Nr. 1 og 2 under Overlægerne
Djørup og van Deurs til Ziegelei, Flankecorpsets Am
bulance under Overlæge Thune til Bustrup; da Fægt
ningen paa dette Punkt imidlertid alt var i fuld Gang,
etableredes sidstnævnte Ambulance i Dragonhospitalet
i Friederichsberg. — Trainet beordredes til Helligbæk.
Den preussiske, venstre Fløjcolonne under General
Bonin var imidlertid noget langsomt rykket frem ad
Chausseen; Forbindelse med den højre Fløjcolonne
var som en Folge heraf ikke opnaaet, og da
sidstnævnte under sin Fremrykning ikke stødte
paa nogen Modstand af Betydning S. for Kurgraven og
ved sin fremadgaaende Bevægelse foran samme alt
havde gjort Brud paa den oprindelige Disposition,
blev der sendt Ordre til General Bonin til istedetfor,
som Dispositionen foreskrev, fra Krop at rette sin
Marche mod Gr. Reide at fortsætte Fremrykningen ad
Chausseen til Jagel og derfra dirigere sin Marche paa
Kl. Reide. Denne Ordre naaede Generalen, endnu før
han var ankommen tål Krop, og han fortsatte som en
Følge heraf med Groset sin Fremrykning tål Jagel,
hvor han gjorde Holdt for at lade Tropperne hvile.
Hans Avantgarde, der havde Ordre til at rykke frem
tål Kurgraven, blev dragen med i den højre Fløjcolonnes
fremadgaaende Bevægelse udover dette Punkt, saa
at dens yderste Fortrop indtraf ved Dannevirkevold,
hvor denne overskjæres af Chausseen, netop i det .Øje
blik, da den højre Fløjcolonnes Avantgarde benyttede
24
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Oberstlieutenant Magius’s tilbagegaaende Bevægelse til
at sætte sig fast i den sydlige Del af Bustrup. For
troppen , 1 Compagni af 31te Infanteri-Regiments
Fusilier-Bataillon, kom endnu tidsnok til at deltage i
Fægtningen gjennem denne Del af Byen og fulgtes
strax efter af Resten af Bataillonen, hvoraf 1 Compagni
blev dirigeret ud tilvenstre af Chausseen til Højderne
S. for Bustrup Teich, medens de 2 andre bleve staaende
som Reserve ved Voldens Overskæring med Chausseen.
Fusilier-Bataillonen af 20de Infanteri-Regiment gjorde
Holdt c. 600 Al. S. for Dannevirkevolden.
Avant
gardens Cavaleri, hvoraf General Bonin foruden den tid
ligere til Bennebek og Dørpsted detacherede Deling
Dragoner ved den forandrede Marcheroute havde dispo
neret over 1* <> Escadron til Sikkring af sin venstre
Flanke henimod Kl. og Gr. Reide, og hvoraf der altsaa
kun var 1 Deling Dragoner tilbage, tog tilligemed de 2
Kanoner Opstilling noget bag sidstnævnte Bataillon.
Artilleriet blev imidlertid strax efter beordret til at
gjere en rask Fremrykning ad Chausseen og tage Post
paa Skraaningen af Højden umiddelbart V. for den
sydlige Del af Bustrup ; de 2 Kanoner, der commanderedes
af Lieutenant Laval, joge i stærk Fait og med opsiddet
Mandskab frem til det betegnede Punkt og naaede
dette omtrent samtidigt med 13de Linie-Bataillons
tidligere omtalte Tilsynekomst paa de N. for Bustrup
Teich liggende Højder. Denne Bataillon blev saaledes
strax Maalet for deres Skud, hvorved den led et Tab
af 1 Officer og nogle Menige, men unddrog sig hurtigt
Ilden ved at soge Dækning bag de nærliggende
Huse, medens Kampen optoges af vort paa de ovenfor
angivne Punkter N. og V. for Bustrup Teich placerede
Artilleri samt af den af Lieutenant Glud commanderede
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Deling af 6te Batteri (Fuhrmann.) Den paa HadebyVejen frempousserede Kanon var nemlig, da Oberstlieu
tenant Magius trak sig tilbage til Galgebjerg og Bis
bjerg, bleven nødt til at forlade sin Stilling og havde
sluttet sig til den anden Kanon tæt fj. for Sammen
stødet af Ekernførde- og Rendsborg-Chausseen. Da
de af Lieutenant Laval commanderede Piecer aabnede deres Ud mod den 13de Linie-Bataillon, tog
Lieutenant Glud Post paa selve Vejen foran et ved
samme liggende Hus, fra hvilket Punkt han var istand
til at enfilere de fjendlige Kanoners Stilling. Beskudt
af Lieutenant Gluds, Bombarder Bøvigs, Lieutenant
Thestrups og Lieutenant Schreibers Delinger, maatte
Lieutenant Laval hurtigt opgive sin temmelig udsatte
Stilling og trække sine 2 Kanoner tilbage i en med
Sand og Stendynger opfyldt Udgravning bag Kammen
af Bakken, fia hvilken dækkede Stilling han
søgte at vedligeholde Uden, indtil Forstærkning
kunde tilvejebringes. Klokken var henved 12; den
højre Fløjcolonnes Gros, der hidtil havde staaet ved
Over Selk, men ved Udviklingen af Fægtningen i
Bustrup var beordret til at rykke frem, stod paa denne
Tid med Téten ved Dannevirkevold. Fægtningen i
Bustrup, hvor Colonnens Avantgarde efterhaanden havde
bragt alt sit Infanteri i Uden, var staaende. Fjendens
Bestræbelser rettedes fornemlig paa en Fremtrængen
S. -0. og Q. for Risbjerg; paa førstnævnte Punkt var
det ogsaa lykkedes ham at trænge noget, om end kun
lidt fremad, hvorimod gjentagne Forsøg paa at storme
Teglværket S. for Risbjerg strandede paa den sejge
Modstand, der ydedes af det der opstillede Jægercompagni og . det bag samme staaende Compagni af 12te
Linie-Bataillon. Under Fjendens Forsøg paa at erobre
24*
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Teglværket blev en af dettea Bygninger skndt i Brand,
hvad der vel bevirkede, at selve Teglværket maatte
remmes, men iøvrigt ikke foranledigede nogen væ
senlig Forandring i den gjensidige Stilling paa dette
Sted.
Infanteriilden var paa alle Punkter meget
heftig, og Tabene paa begge Sider følelige; med
Hensyn tål Artilleriilden, da spillede denne ved Fægt
ningen om Bustrup en mindre fremtrædende Rolle og
indskrænkede sig hovedsagelig til den alt berørte
Artillerikamp, der nu ved den Forstærkning,. som blev
reqvireret til de 2 af Lieutenant Laval forte Piecer,
optoges med fornyet Heftighed. Samtidigt med at
den højre Fløjcolonnes Gros ankom med Têten til
Dannevirkevold, modtog den commanderende General
for de preussiske Tropper, der ligeledes havde begivet
sig henimod Bustrup, Melding om Lieutenant Lavals
uheldige Stilling ligeoverfor vort overlegne Artilleri,
og Generalen beordrede derfor strax Garde-Batteriet
til at rykke frem og kort efter det ridende Batteri
til med *1 Kanoner at virke i Forening med hint
Batteri. Ved Garde-Batteriets Ankomst til Bustrup
havde Lieutenant Laval trukket sine Piecer ud afHden
og hen paa den bag Positionen løbende Vej; GardeBatteriet indtog nu hans tidligere havte Plads, hvorimod
de 4 Piecer af det ridende Batteri søgte en Stilling
paa den østligere liggende Bakke umiddelbart V. for
Byen. Det saaledes opkjørte Artilleri søgte først ved
en divergerende Ild at optage Kampen med vore langs
den nordlige Side af Bustrup Teich opstillede Piecer,
men rettede kort efter sin Hd hovedsagelig mod den
paa Vejen placerede Deling under Lieutenant Glud,
en Ild, der ved Kanonernes aldeles blottede Stilling
foran et lystmalet Hus, der afgav et fortrinligt Maal,
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ikke kunde Åndet end blive meget ødelæggende. En
Forstilling, hvis Ammunition imidlertid var opbrugt,
blev skudt i Brand, og Betjeningsmandskabet ved
Skytset formindskedes mere og mere ved Døde og
Saarede, saa at Lieutenant Glud kun ved reqvireret
Hjælp fra de i Nærheden værende Infanteriafdelinger
og ved personlig Deltagelse i Skytsets Betjening saa
sig istand til at vedligeholde Uden. Ved dette fra
Lieutenantens og hans Mandskabs Side udviste, tappre
Forhold lykkedes det at bevare de 2 Kanoners virk
somme Deltagelse i Fægtningen, indtil en Vending i
samme indtraadte, som bevirkede, at det ijendlige
Artilleri opgav sin hidtil havte Stilling. Klokken var
omtrent 121/«.
Forinden man gaaer over til Skildringen heraf,
vil det være nødvendigt at kaste et Blik paa den liele
Situation, saaledes som den efterhaanden havde udviklet
sig, og paa de Dispositioner, som denne Udvikling frem
kaldte hos den danske Overcommando. Den ijendlige Hær
var, som det vil erindres, rykket frem i den Hensigt,
den 23de at blive staaende ved Kurgraven ; dens
Fortrops hastige Fremtrængen over dette Punkt til
Dannevirkevold og forbi samme havde fremkaldt en
Fægtning, der efterhaanden havde draget flere og flere af
Avantgardens Tropper i Ilden, og havde forandret DagensOpgave, en Recognoscering af vor Stilling, til en hidsig
Kamp om det Terrain, man først Dagen efter havde
tænkt sig at vinde. Ogsaa den venstre Fløj colonnes
Avantgarde var bleven draget med ind i Fægtningen;
men dens Gros stod endnu ved Jagel og var ifærd med
at tiltræde Marchen mod Kl. Reide, saa at der først
paa et senere Tidspunkt kunde være Tale om dets Ind
griben i Fægtningen. De slesvig-holstenske Tropper
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og Forbundstropperne vare saa langt tilbage, at der
foreløbigt ikke kunde tillægges deres Medvirkning nogen
Betydning. Som en Følge af disse Omstændigheder
saa den danske Overcommando ingen fjendlige Troppe
bevægelser mod vor højre Fløj, og der var altsaa
efter det Overblik, den havde erholdt, foreløbigt ingen
øjensynlig Fare for en omgaaende Bevægelse i vest
lig Retning.
Det var saaledes alene Kampen i
Bustrup, paa hvilken den havde at rette sin Opmærk
somhed. Men selv paa dette Punkt blev Angrebet,
hvad der iøvrigt var en Følge af dets improviserede
Natur, indtil lienad Middag følt temmelig svagt, og
om end Oberstlieutenant Magius, som det vil erindres,
havde forlangt Forstærkning for at bevare sin først
indtagne Stilling S. for Bustrup, saa viste det sig dog,
at han efter at have indtaget den mere tilbagetrukne
Stilling over Galgebjerg og Risbjerg var stærk nok til
at kunne hævde denne Position, hvad der ikke tydede
paa nogen saa afgjort Overlegenhed fra Fjendens
Side. Fjenden havde vel, omtrent ved Middagstid, bragt
10 Kanoner i Ilden, men disses Deltagelse i Fægtningen
havde ikke gjort nogensomhelst Forandring i Avantgar
dens Stilling i Byen, ligesom ogsaa vort Artilleri holdt
det fjendlige fuldkomment Stangen. Forholdene vare der
for af den Beskaffenhed, at de naturligt kunde fremkalde
hos Overcommandoen Tanken om at opgive den først
tagne Bestemmelse om at rømme Bustrup og at for
søge paa ved en fremadgaaende Bevægelse af Besæt
ningen i denne By, som man da maatte forstærke, i
Forbindelse med et hurtigt og overraskende Angreb i
Fjendens venstre, mod Bustrup Teich vendende Flanke
at fravriste ham Terrainet indenfor Dannevirkevold
og muligen paa dette Punkt tilfeje ham et partielt
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Nederlag. Det var henad Kl. 12, at denne Tanke
paatrængte sig Overcommandoen, og General Hedemann
gav til den Ende 1ste Infanteri-Brigade Ordre til at
afmarchere fra sin Stilling V. for Byen til henimod det
Punkt, i.vor Dannevirkevolden afbrydes af Engpartiet
S. V. for Bustrup Teich, for paa nærmere Vink at
overskride Slugten og foretage et Angreb i Fjendens
Flanke.
Samtidigt erholdt Oberstlieutenant Magius
Ordre til at trakke den i den sydlige Del af Friede
richsberg staaende 13de Linie-Bataillon over i Bustrup
og derpaa foretage en fremadgaaende Bevægelse i
Fjendens Front for, støttet ved den nævnte Flanke
bevægelse , at rense Terrainet mellem Bustrup og
Dannevirkevold for Fjenden. Oberstlieutenant Magius
tog den Beslutning, selv at foretage Angrebet paa højre
Fløj ad .Rendsborg-Chausseen med 13de Linie-Bataillon,
og anmodede Oberstlieutenant Morgenstjerne om ligeledes
at gaae over til Offensiven paa venstre Fløj med hvad
han havde samlet af sin Bataillon. 13de Linie-Bataillons
Fremrykning til Bustrup skete imidlertid særdeles
langsomt; Dæmningen beskødes heftigt af de preussiske
Kanoner, og foi* at komme saa dækket over som
muligt gik Bataillonen i Rodemarcbe langs den nordre
Side af Dæmningen og gjennem de derværende Haver.
Efter at en Del af Bataillonen var ankommen til
Sammenstødet af Ekernførde- og Rendsborg-Chausseen,
besluttede Oberstlieutenanten sig til med denne Styrke
og det der i Reserve staaende 3die Compagni af 12te
Linie-Bataillon at udføre Attaquen paa højre Fløj.
Compagniet af 12te Linie-Bataillon sattes i Teten,
13de Linie-Bataillon fulgte efter, og Colonnen rykkede nu
rask frem ad Chausseen, passerede forbi Galgebjerg og
naaede frem til c. 200 Skridt paa den anden Side af
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dette Punkt; de paa begge Sider af Chausseen fægtende
Jægerafdelinger folgte den fremadgaaende Bevægelse.
Samtidigt med at disse Bevægelser paa vor Side bleve
anordnede, havde Fjenden forstærket sin Angrebssiyrke
mod vor højre Fløj med to Compagnier af Regimentet
Kejser Franz, der efter Ankomsten af den højre Fløj
colonnes Gros til Dannevirkevold af Fyrst Radziwill
vare beordrede frem i Bustrup navnlig til Sikkring af
det derværende Artilleri. Under Fremrykningen erholdt
Compagnierne af General Wrangel Ordre til at medvirke
ved Angrebet paa Galgebjerg; Compagnierne bleve
førte gjennem Slugten tæt N. Q. for Garde-Batteriets
Standplads ind paa vor Stillings yderste, højre Fløj og
havde netop begyndt en fremadgaaende Bevægelse mod
Galgebjerg og navnlig sat sig fast bag et nærved
samme værende Hegn, da Oberstlieutenant Magius
brød frem med den tidligere omtalte Styrke.
En
meget heftig Ud rettedes fra alle Sider mod Colonnen
og tvang den til at standse. Det foran værende Com
pagni, der under Fremgangen havde mistet sin Fører,
Capitain Mechlenburg, trak ind paa Marken V. for
Chausseen og formerede sig her i spredt Orden, indtil
det kort efter blev trukket tilbage til Chausseen i
Højde med Pavillonen. Resten af Colonnen gjorde
omkring og søgte tilbage til den nordre Del af Bustrup,
hvor den sluttede sig til den øvrige Del af Bataillonen,
der efterhaanden var kommen over og nu blev staaende
som Reserve ved Sammenstødet af Ekernførde- og
Rendsborg-Chausseen. Under Angrebet var Bataillonens
Commandeur, Oberstlieutenant Krabbe, bleven saaret,
hvorfot Commandoen overtoges af Capitain Rodenburg.
Oberstlieutenant Morgenstjernes paatænkte Fremrykning
paa venstre Fløj faldt bort, dels fordi der, som ovenfor
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omtalt, var disponeret over det eneste Compagni, han
havde i Reserve, og dels fordi de 2 andre Compagnier
af 12te Linie-Bataillon, der endnu befandt sig i
Bustrup, vare stærkt engagerede af den mod vor
venstre Fløj mere og mere fremtrængende Fjende.
Ogsaa Avantgarden mistede her sin tappre Com
mandeur, Oberstlieutenant Magius, der under An
grebet blev dødeligt saaret. Commandoen overtogeB
af Major Holm, men om en offensiv Optræden med
den i Bustrup forhaanden værende Styrke kunde der
ikke længere være Tale.
Et sejgt og vedholdende
Forsvar af den indtagne Stilling maatte derfor ene
blive Opgaven, kvilken ogsaa lestes saaledes, at Fjenden
endnu paa intet Sted vandt Terrain og paa vor højre
Flej endog nødtes til at opgive nogle Huse, hvori han
havde faaet Lejlighed til at sætte sig fast.
Igjennem Adjudanten ved 1ste Infanteri-Brigade
Lieutenant J. D. Hest, der efter Ordre hidtil havde
fulgt Armeecorpsets Stabschef, overbragtes Oberst
Bülow den af ham ventede Befaling til at begynde
Angrebet. Brigaden, der paa Erdbeerenberg under
Commando af Major Ernst havde efterladt det ikke
paa Forpost værende Mandskab af 2den Linie-Ba
taillon og af den Brigaden tildelte 3die Escadron af
3die Dragon-Regiment samt de 2 Kanoner under Lieute
nant Moltke, formeredes saaledes, at Iste Linie-Bataillon
i Compagnicolonner med Skytter foran dannede 1ste
Træfning, medens Ilte Linie-Bataillon, der endnu var
under Anmarcbe, bestemtes til at danne 2den Træfning.
Klokken var c. 12*.'«. 1ste Linie-Bataillon overskred
den Slugt, hvori Bustrup Teich ender mod Syd, en
Passage, der saavel ved Jordbundens Beskaffenhed som
ogsaa paa Grund af det Vandløb, der trækker sig
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igjennem samme, var yderst besværlig. Bataillonens
1ste, 2det og 3die Compagni rettede deres Angreb
mod Højderne paa den anden Side af Slugten S. for
Dannevirkevold, 4de Compagni mod selve Volden.
Højderne paa den østlige Side af Slugten vare besatte
med en Skytteafdeling af et Compagni af 31te In
fanteri-Regiment, der, kort før Angrebet skete,
var sendt frem fra den paa Chausseen staaende
Reserve for den Boninske Avantgardes Fortrop for at
observere Terrainet i denne Retning; desuden stod N.
for Dannevirkevold mellem Slugten og den sydlige Del
af Bustrup det alt tidligere omtalte Compagni af samme
Regiment. Da nysnævnte Skytteafdeling aabnede sin
Ild paa vore fremtrængende Tropper, sendte Avantgardens
Commandeur strax 1 Compagni af 20de Infanteri-Regim ent
til Understøttelse og, da han af en Melding erfarede
Styrken af den fremrykkende Afdeling, endnu 1 Com
pagni af samme Regiment til Forstærkning, saa at
en Styrke af ialt c. 3l 2 Compagni strax var ved Haanden
til at møde 1ste Brigades Angreb. 1ste Linie-Bataillon
stormede imidlertid rask Højderne og gik derpaa
fremad under en levende Tirailleurild.
Ilte LinieBataillon, der samtidigt ankom til Slugten, erholdt lier
Befaling til ligeledes strax at overskride denne.
Bataillonen, der var formeret i Colonne paa Midten,
tog Retning mod Højderne N. for Dannevirkevold og
kom derved til at passere Slugten nærmere ved Bu
strup Teich end 1ste Linie-Bataillon. Overgangen her
var endnu besværligere saavel ved Mosens større Sidhed
som paa Grund af Vandløbets større Brede, saa
at mange Folk sank i til Beltestedet. Efter at være
naaet over Slugten fremsendte Bataillonen samtlige
Skytter, der snart indvikledes i et heftigt Engagement
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med det tidligere omtalte N. for Dannevirkevold staaende
Compagni af 31te Infanteri-Regiment, hvis Forer, da
han blev opmærksom paa Angrebet, strax besatte det
nærmest ved Slugten liggende Hegn.
Bataillonens
Skytter trængte imidlertid raskt frem og tvang den
fjendlige Styrke til at retirere henimod den sydlige
Del af Bustrup og truede saaledes snart det preussiske
Artilleris Position V. for Byen i Flanke og Ryg.
Pludseligt taug den hidtil saa heftige, fjendlige Artille
riild; Garde-Batteriet, de 2 Kanoner under Lieutenant
Laval, som vare trukne noget længere tilbage, samt de
4 Piecer ridende Artilleri protsede i Hast paa og forlode deres Stilling. Imidlertid rykkede vore Tropper
stedse nærmere, kun 50 Skridt skilte vore Tirailleurer
fra de fjendlige Kanoner, og den heftige Geværild,
hvorved flere Folk og Heste saaredes, i Forbindelse
med det ujevne Terrain gjorde det meget vanskeligt
for det nævnte Artilleri at komme bort; efter forskjellige
Uheld lykkedes det dog at bringe Skytset i Sikkerhed
igjennem Byen og henad Vejen til Over Selk. lste
Linie-Bataillon var imidlertid langs Dannevirkevold og
S. for samme under heftig Tiraillering trængt frem
omtrent i Højde med Ilte Linie-Bataillon. Bataillonens
Fane førtes efter Oberst Biilows Befaling paa selve
Volden, hvor den tjente som Forbindelsesmiddel
mellem de paa begge Sider af denne kjæmpende Af
delinger. Det Overraskende i Angrebet, dets raske og
djærve Udførelse og Vanskeligheden for Fjenden i Be
dømmelsen af Bevægelsens sande Betydning paa Grand
af Umuligheden af strax at faae et Overblik over den
Styrke, hvormed Angrebet førtes, fremkaldte en betydelig
Forvirring i de fjendlige Rækker og bevirkede, at
General Wrangel ansaa Momentet for kritisk, og at
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han ikke blot ved Hjælp af de nærmest staaende Af
delinger sogte at tilvejebringe en saa kraftig Modstand
som muligt mod vore fremrykkende Tropper i disses
Front, men at han ogsaa ansaa det fornødent at paa
skynde Fremrykningen af den Boninske Colonnes Gros,
som han efter en tidligere Ordre maatte formode at
være i Anmarche paa Chausseen N. for Jagel. Allerede
Kl. 12 havde nemlig General Wrangel, der ved den
stærke Modstand, han mødte i Bustrup, ansaa det nød
vendigt at trække flere Tropper til dette Punkt, sendt
Ordre til General Bonin om ikke at tage Vejen til
Kl. Beide, men derimod at fortsætte sin Fremrykning
ad Chausseen. Ved det af den 1ste lnfanteri-Bngade
udførte Flankeangreb sendte Generalen en ny Ordre til
hiu'tig Fremmarche og endelig, da Faren syntes at
voxe, en tredie, indeholdende Befaling til en hurtig Frem
rykning og Angreb i vor 1ste Infanteri-Brigades Flanke;
samtidigt afsendtes Ordre til Prinds Friederich af Noer,
der, som det vil erindres, fulgte efter den venstre
Fløjcolonne paa Chausseen, om at fortsætte Marchen
ad denne og hurtigst muligt lade et Batteri rykke frem
til Bustrup. Den første af disse Ordrer indtraf imid
lertid til Jagel, efterat General Bonin var afmarcheret
ad Kl. Beide til. Ordonnantsen, der overbragte samme,
fulgte efter Colonnen og overgav Ordren til Comman
deuren for General Bonins 2den Træfning, Major Stein
metz. Majoren sendte Ordren videre, men gjorde selv
med de ham underlagte Tropper, 1ste og 2den Ba
taillon af 2det (Königs) Regiment, omkring og mar
cherede tilbage til Chausseen, som han fulgte ad Bu
strup til, stadigt forcerende Marchen mere og mere
paa Grund af de gjentagne Ordrer til hurtig Frem
rykning, som han uudervejs modtog fra General Wrangel.
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Da den sidste af disse Befalinger paabad en hurtig
Indgriben i Fægtningen, bøjede Majoren, der havde
formeret sin Styrke i 4 Halvbataillonscolonner, af fra
Chausseen til den V. for samme løbende Vej, fra hvilket
Punkt han begyndte den ham befalede Bevægelse imod
vor 1ste Infanteri-Brigades høire Flanke.
Imidlertid var, som ovenfor antydet, Modstanden
i vore Troppers Front stadigt tiltagen. De 2 Compag
nier af 31te Infanteri-Regiment, der stode i Reserve
ved Dannevirkevoldens Overskjæring af Chausseen, be
ordredes frem langs Volden; de 2 sydligere paa Chaus
seen endnu staaende Compagnier af 20de InfanteriRegiment kastedes frem til Forstærkning af de 2 andre,
allerede S. for Volden kjæmpende Compagnier af samme
Regiment; de 2 i den sydlige Del af Bustrup hidtil
staaende Compagnier af Kejser Alexander-Regimentets
Fusilier-Bataillon samt en Del af det dersteds værende
Compagni af 31te Infanteri-Regiment rykkede endelig
af egen Drift frem imod den mod Bustrup fremtrængende Ilte Linie-Bataillon. Ved disse efterhaanden
tilkommende Forstærkninger bevirkedes en Standsning
i vore Troppers Fremrykning. Den Ilte Linie-Bataillon
udviklede efterhaanden de 3 Compagnier i tæt Kjæde
mod de langs Volden fremtrængende, fjendlige Tropper,
og denne Del af BataiUonen erholdt derved Front imod
Sydøst. Fjendens Fremtrængen i Forening med Bataillonens udstrakte Stilling foranledigede Oberst Bülow til
at beordre den til at slutte sig nærmere til 1ste LinieBataiUon, hvilken Bevægelse ogsaa udførtes under en
levende Tirailleurild fra begge Sider paa nært Hold.
Fægtningen var staaende; de af fjenden fremsendte
Forstærkninger havde vel, som vi have seet, standset
Oberst Bülows Fremtrængen, men formaaede ikke at
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bringe ham til at vige, forinden det ved General
Wrangels Ordre til venstre Fløjcolonne forheredede
Flankeangreb pludseligt forandrede Situationen. Major
Steinmetz dirigerede nemlig, da ban havde naaet den
tidligere omtalte Vej V. for Chausseen, en Del af sin
Styrke lige mod Dannevirkevold, medens han lod Re
sten fortsætte Marchen henimod Slugten, der danner
Fortsættelsen af Bustrup Teich. Majoren kunde udføre
denne Bevægelse med saameget mere Kraft, som han
stod i den Formening, at den af ham modtagne og
videre sendte Ordre i kort Tid maatte bevirke An
komsten ni den venstre Fløjcolonnes 1ste Træfning bag
ved ham som Reserve. Samtidigt trængte de fra Bu
strup til Assistance ilede Compagnier Ilte LinieBataillon stærkt i den venstre Flanke.
Den 1ste
Infanteri-Brigade, der saaledes paa engang angrebes i
Fronten og begge Flanker, kunde ikke længere modstaae
det fjendlige Angreb; den paa højre Fløj staaende
1ste Linie-Bataillon begyndte at vige først langsomt,
senere hurtigere tilbage imod Slugten. Den fjendlige
Overmagt i Forbindelse med Tanken om den besværlige
Retraite, der forestod, gjorde Befalingsmændenes utrætte
lige Anstrengelser for at tilvejebringe en Standsning
resultatløse, og da det saaledes blev klart, at det vundne
Terrain maatte opgives, var der ved Ankomsten til
Slugten heller ikke örund til Andet end at søge denne
farlige Overgang passeret saa liiirtigt som muligt.
I raskt Løb gik Bataillonen ned ad Skraaningen, pas
serede den sumpige Eng og søgte Dækning bag de paa
den modsatte Side liggende Hegn, hvor den atter ord
nedes til fornyet Modstand. Bataillonens Retraite, der
saaledes skete noget pludseligt og hurtigt, blottede den
nordligere kjæmpende Ilte Linie-Bataillons højre Fløj.
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Der var for sidstnævnte Bataillon, da Situationen blev den
klar, intet Andet at gjere end hurtigt at feige Iste LinieBataillon. Det vil erindres, at Bataillonen blev stærkt
trængt i sin venstre Flanke, og dette i Forbindelse med
hejre Flejs hurtige Tilbagevigen, det lidet fremkommelige
Terrain, hvorover Retraiten skulde skee, og det store
Tab af Befalingsmænd, som Bataillonen havde lidt under
den hidsige Tirailleurfægtning, den havde bestaaet— hvor
til endnu kom, at dens Commandeur, Oberstlieutenant
Staggemeier, ved et Spring ned fra et hejt Dige fik sit
ene Ben beskadiget, saa at han maatte bæres bort —
kunde ikke Andet end fremkalde en Mangel paa Sam
menhold, som det ikke var muligt at raade Bod paa,
og lade Tilbagegangen efterhaanden udarte til en
meget ilsom Retraite. Bataillonens ligesom ogsaa 1ste
Linie-Bataillons iforvejen betydelige Tab forøgedes ved
Overgangen over Slugten end yderligere, idet Mange
sank i og ikke atter kunde komme op igjen. Ligeledes
bleve Mange saarede ved den heftige Skydning af de til
den østlige Dalrand hurtigt fremtrængende, ijendlige
Afdelinger, mod hvilke vore paa den vestlige Side af
Bustrup Teich opstillede Kanoner nu atter begyndte at
spille. Oberst Bülow søgte, da Ilte Linie-Bataillon
var naaet over paa den vestlige Side af Slugten,
saavidt muligt at retablere Ordenen i Bataillonen, over
hvilken Capitain Lorentzen midlertidigt overtog Com
mandoen. Klokken var lidt over l12.
Det nys beskrevne, kjækt udførte Angreb af 1ste
Infanteri-Brigade havde saaledes vel ikke kunnet frem
kalde det tilsigtede Resultat, men havde dog bevirket
en Standsning og Forvirring i de ijendlige Rækker.
Det ijendlige Artilleri var skræmmet bort fra sin Dæm
ningen mellem Bustrup og Friederichsberg beherskende
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Standplads, og den eneste praktikable Retraitevej for
Avantgarden var saaledes gjort lettere at passere. Major
Holm, der, som det vil erindres, havde overtaget Com
mandoen over Avantgarden, og som, efter at 1ste In
fanteri-Brigades Angreb var slaaet tilbage, ikke havde
nogen Grund til at holde Bustrup yderligere, besluttede
nn at benytte dette Moment til efterhaanden at trække
de i Byen fægtende Afdelinger ud af samme. Efter
at de af Lieutenant Glud commanderede Kanoner vare
sendte tilbage til Friederichsberg, trak 13de Linie-Bataillon
sig tilbage til Gottorp, hvorfra den efter Befaling rykkede
over den nordlige Dæmning og tog Stilling i Neuwerk.
Den 12te Linie-Bataillons 3 Compagnier samledes i den
nordlige Del af Bustrup, dog med Undtagelse af c. 40
Mand, der vare sendte saa langt frem til Understøttelse
af Jægerne, at de forst senere knnde støde til Bataillonen ;
i sluttet Colonne marcheredes gjennem Friederichsberg
til Kirken ved Hnsum-Vejen, hvor 3die Compagni efter
lodes til Soutien for de endnu i Bustrup værende Jægere,
medens 4de Compagni posteredes paa Vejen, der fra
Kirken løber ned mod Bustrup Teich. 2det Compagni
marcherede til Erdbeerenberg, hvor senere de 2 i
Friederichsberg efterladte Compagnier ligeledes ankom.
Tilbage i Bustrup var saaledes kun 3die Jægercorps samt
1ste Compagni af 2det Jægercorps, hvilket sidste stadigt
forsvarede sin Post paa Galgebjerg, hvor det var udsat
for en meget heftig Beskydning af de mod dette Punkt
fremsendte, preussiske Tropper; under Fægtningen havde
Compagniet mistet sin Commandeur, Capitain Hveberg,
efter hvis Fald Lieutenant Wolle overtog Comman
doen. Imdlertid havde General Möllendorff, da den
ved 1ste Infanteri-Brigades offensive Bevægelse foran-
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ledigede Uro havde lagt sig, befalet den lste Bataillon af
Regimentet Kejser Franz, henhørende til Avantgardens
Gros, at rykke frem til Angreb gjennem selve Bustrup
By. Under Bataillonens Fremrykning vare vore Jægere ifærd
med successive at rømme Stillingen, idet Major Holm
havde beordret lste Compagni af 2det Jægercorps til
at holde denne, indtil Avantgarden havde trukket sig
ud af Uden. 3die Jægercorps trak sig efterhaanden
i Løb over Dæmningen til Friederichsberg; den ad
Chausseen avancerende Garde-Bataillon, der i sin Frem
rykning drog Dele af de paa begge Sider af denne
Vej fægtende Afdelinger med sig, kunde selvfølgelig
kun i meget kort Tid opholdes af den svage, i Stil
lingen efterladte Styrke, som under en levende Tirailleurild, mod hvilken de fjendlige Tropper søgte Dæk
ning dels bag Husene i Byen, dels bag den lave Mur
langs den østlige Side af Chausseen paa dette Punkt,
trak sig tilbage til Dæmningen og over samme til den
sydlige Del af Friederichsberg. 2det Compagni og
Dele af 3die og 4de Compagniaf 3die Jægercorps
tilligemed de ovenfor berørte c. 40 Mand af 12te
Linie-Bataillon havde maattet udføre deres Retraite
under et heftigt Engagement mod de samtidigt mod
den østlige Side af Teglværket og mod Risbjerg
fremtrængende, fjendlige Tropper; ved Fjendens raske
Fremgang mod Dæmningen blev en Del af 2det
Compagni og noget Mandskab af 12te Linie-Bataillon
afskaaret fra et benytte denne til Retraite til Friede
richsberg; de nødtes derfor, beskudte i Front og
Flanke, til at iværksætte Tilbagegangen over det side
Engparti mellem Dæmningen og Slien og, da den
ovennævnte Garde-Bataillon trængte frem til den vest
lige Ende af Dæmningen for at afskjære dem, over
25
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Odderkule til Dre, hvorfra de ad Vejen til Friederichs
berg stedte til Corpset. Denne Tilbagegang over det
sumpige Engparti og over Odderkulen foranledigede i
Forbindelse med den Ijendlige Ild, at Afdelingen led
endel Tab.
1ste og 2det samt en Del af 3die og 4de Com
pagni af 3die Jægercorps fortsatte Retraiten gjennem
Friederichsberg til Gottorp og derfra til Stampemellen;
den øvrige Del af 3die og 4de Compagni dirigeredes
af Major Holm ad Pulvermühle til. Med 1ste Com
pagni af 2det Jægercorps trak Majoren sig tilbage
gjennem Friederichsberg til Bjelkes Palais og derfra
ad en Gjenvej ud til Vejen fra Gottorp til Pulver
mühle, langs hvilken der formeredes en Kjæde til
Dækning af de paa Erdbeerenberg staaende Afdelingers
Retraite. De 2 Kanoner under Lieutenant Glad, der
vare gaaede tilbage til Friederichsberg, havde protset
af i Hovedgaden, hvor de fik Lejlighed til endnu at
løsne et Par Kardætskskud mod den over Dæmningen
fremtrængende, preussiske Colonne, hvornæst de trak
sig tilbage til Gottorp; den ene Kanon blev opstillet
paa Dæmningen til Friederichsberg, den anden ved den
sydøstlige Bastion. Klokken var henad 2.
Den første Del af denne Dags Kamp var saaledes
afsluttet med den fuldstændige Rømning af BustrupPartiet; Kampen her var ført videre end efter Overcommandoens oprindelige Disposition ved 1ste InfanteriBrigades Fremsendelse over Slugten og dens derved
foranledigede Indgriben i den Avantgarden alene
tiltænkte Virksomhed. Saaledes som Fægtningen efter
haanden havde udviklet sig, skulde efter den oprinde
lige Disposition Hovedkampen fores i Gottorp-Hysby-
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Stillingen, til hvilken de hidtil i Fægtningen indviklede
Afdelinger efterhaanden trak sig tilbage. Af sidst
nævnte havde 1ste og Ilte Linie-Bataillon, til Dæk
ning af hvis Retraite de 2 Kanoner under Lieu
tenant Schreiber virksomt havde medvirket, $oin
bereit, atter saavidt gjørligt ordnet sig. De 2 Ba
tailloner af 2det (Königs) Regiment fulgte imidlertid
snart efter over Slugten paa flere Punkter S. for Dannevirkevolden og formerede sig efter deres Ankomst paa
Højderne V. for samme til Fremrykning. Den nordligst
værende Halvbataillon tog Retning mod Erdbeerenberg,
de 3 andre under Major Steinmetz’s personlige Le
delse avancerede i en mere vestlig Retning. 1ste og
Ilte Linie-Bataillon vege, efterfulgte af de nys nævnte
Tropper, dels over Erdbeerenberg, dels over Engene V.
for samme langsomt tilbage til Pulverholz og den
foran samme liggende Højde. Commandeuren for 1ste
Linie-Bataillon og hans Adjudant mistede ved Over
gangen over disse Enge deres Heste, som sank i og
dræbtes, da man indsaa Umuligheden af at føre dem
videre. De 2 Kanoner under Lieutenant Schreiber toge
under Bedækning af Husar-Escadronen Vejen over Pulver
holz til Schurbjerg, hvorfra de senere fik Lejlighed til
væsenlig Medvirkning ved Forsvaret af Terrainet om
Pulverholz. — Paa Erdbeerenberg, var, som det vil er
indres, Major Ernst bleven efterladt med den ikke paa
Forpost værende Del af 2den Linie-Bataillon (1 Under
officer og c. 30 Mand) og af 3die Escadron af 3die
Dragon-Regiment samt de 2 til 1ste Infanteri-Brigade
afgivne Kanoner af 6te Batteri (Fuhrmann) under
Lieutenant Moltke. Cavaleriafdelingen var kort efter ble
ven sendt tilbage til Pulvermühle, hvorfra den senere blev
beordret at afgaae for at agere i Forening med det øvrige
25’
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Cavaleri. 1ste Compagni af 12te Linie-Bataillon og
4da Compagni af 2den Linie-Bataillon, der af Oberst
lieutenant Magius ved den farst besluttede Rømning
af Bustrup under Capitain Neraaes Commando vare
beordrede tilbage til den nordre Side af Bustrup Teich,
hvor en Del af førstnævnte Compagni midlertidigt havde
afgivet Bedækning for de 2 Kanoner under Lieutenant
Thestrup, trak sig, da Friederichsborg rommedes af
vore Tropper, tilligemed Kanonerne tilbage over Erd
beerenberg. Omtrent samtidigt indtraf her, som tid
ligere berørt, de øvrige 3 Compagnier af 12te LinieBataillon og tillige de 2 Kanoner under Bombarder
Bevig. Disse sidste vare ved fjendens Fremtrængen i den
nordlige Del af Bustrup bievne dirigerede ud af Vejen
til Store Dannevirke for at sege en Position, hvorfra
Bustrup og Dæmningen til Friederichsberg kunde bestrygcs, men havde maattet opgive dette paa Grund
af Fremrykningen af Major Steinmetz’s Tropper paa
den vestlige Side af Slugten.
Kanonerne fortsatte
Retraiten over Pulvennûhle ad Vejen til Schurbjerg.
Af Infanteri placeredes foruden den tidligere omtalte
Styrke af 2den Linie-Bataillon Shyttepelotonet af Bataillonens 4de Compagni under Lieutenant Hammeleft'
paa selve Erdbeerenberg og dækkede i Forening med
den af Major Holm gjennem Bjelkes Palais til
Vejen til Pulvermühle førte Afdeling Compagniets
og den efterhaanden samlede 12te Linie-Bataillons
Retraite. En Stilling toges af denne sidste Bataillon
med 3 Compagnier i det af Hegn gjennemskaarne
Terrain mellem Erdbeerenberg og Pulvermühle, medens
Bataillonens 2det Compagni sendtes tilbage som Reserve
til Udkanten af Lystskoven ved sidstnævnte Punkt;
Capitain Raasch fulgte med den under hans Commando
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staaende Del af 2den Linie-Bataillons 4de Compagni den
tilbagegaaende Bevægelse til ovennævnte Skov. De 2
Kanoner paa Erdbeerenberg under Lieutenant Moltkes
Commando havde imidlertid fra deres Position havt
Lejlighed til virksom Chargering, navnlig mod de 2
Batailloner af 2det (Königs) Regiment, der vare fulgte
efter 1ste og Ilte Linie-Bataillon, og som under deres
Fremrykning vare udsatte for Kanonernes enfilerende Ild.
Da imidlertid Friederichsberg varrømmet af vore Tropper,
og ïjenden efter at have sat sig i Besiddelse af den sydlige
Del af samme, saaledes som senere udførligere vil blive
omtalt, sendte en Afdeling mod Erdbeerenberg, saa
Lieutenanten sig nødsaget til at rømme sin fordelagtige
Position. Det ijendlige Infanteri kom de 2 Kanoner paa
c. 100 Skridt nær, saa at der kun blev Lejlighed til
at fyre paa dem med Blikkardætsker, hvornæst der protsedes paa og, da den svage Bedækning for Skytset ikke
var istand til at opholde den overlegne Fjende, hurtigt
retireredes ad Vejen til Pulvermühle, paa den anden
Side af hvilket Punkt en Stilling atter toges. Ved
Paaprotsningen traadte Stanghestene ved den bageste
Kanon over, 1 Trainconstabel og 2 Constabler ble ve
saarede, men det lykkedes dog Lieutenanten i Forening
med Overconstabel Heininge og Constabel Sørup, del
ved denne -Lejlighed lagde en fortrinlig Raskhed og
Koldblodighed for Dagen, at faae Skytset bort i god
Behold. Bedækningen trak sig tvers over Markerne
tilbage til Pulvermühle og derfra til Skoven N. for
samme. Vore S. og Q. for Pulvermühle endnu væ
rende Tropper trak sig efterhaanden tilbage til dette
Punkt og den med Krat bevoiede Bakke N. for samme,
og saaledes var den Del af Avantgardens Infanteri, der
var retireret Vest om Slesvig, og de Afdelinger af 1ste
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Jnfanteri-Brigade, der havde været engagerede i Fægt
ningen, efterhaanden samlede i Terrainet ved Anettenhöhe. Klokken var henved 23/«.
ritgtniiigcn.
yj
nu ve(j Begyndelsen af det 2det Moment
idet Moment.
OJ
) Fægtningen, Kampen i Gottorp-Hysby-Stillingen.
Forinden der imidlertid gives en Fremstilling af dennes
Enkeltheder, vil det være nødvendigt at kaste et Blik
paa, hvorledes Forholdene efterhaanden havde udviklet
sig paa den fjendlige Side, og paa de Bevægelser, som
vor Hærs ved Lille Dannevirke staaende, hejre Flei
havde foretaget, samt paa de Dispositioner, der af den
danske Overcommando vare trufne til Kampens kraftige
Fortsættelse.
Den fjendlige Overgeneral, der efter Major Stein
metz’s Fremrykning over Bustrup-Slugten havde begivet
sig over paa den vestlige Side af denne, sendte, da det
var hans Hensigt nu at afbryde Kampen for denne
Dag, Ordre til Majoren om at standse sine 2 Batailloners Fremrykning og befalede samtidigt, at FusilierBataillonerne af det 20de og det 31te Regiment skulde
rykke over i Terrainet V. for Slugten for at etablere
Forbindelsen mellem den højre Fløj i Friederichsberg
og Major Steinmetz’s Afdeling. Den første af disse
Befalinger naaede imidlertid ikke sin Bestemmelse, og
kun 1 af de af Major Steinmetz selv ledede Halvbatailloner, der var holdt noget tilbage, erholdt Meddelelse
om Generalens Hensigt; de 2 andre Halvbatailloner
forbleve saaledes, fulgte i nogen Afstand af de 2 sidst
nævnte Fusilier-Batailloner, i Marche mod Pulverholz
og vare paa det Tidspunkt, hvorved vi her ere stand
sede, omtrent naaede frem til den S. for Skoven lig
gende Bakke. Den førstnævnte Halvbataillon, der ved
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Modtagelsen af Generalens Befaling havde gjort Holdt,
fulgte imidlertid kort efter de 2 andre og erholdt
af Major Steinmetz Ordre til en Bevægelse i vestlig
Retning for at dække den venstre Flanke. Den Qerde
Halvhataillon opererede, som det vil erindres, mod Erdheerenberg. — Af den preussiske, hejre Flojcolonne var
der imidlertid fra den sydlige Del af Friederichsberg
sendt c. I14 Compagni til den vestlige Udkant af Byen,
en mindre Afdeling var sendt imod øxz dels til For
følgning af den Del af vore Jægere, der havde trukket
sig tilbage over dette Punkt, dels for at omgaae vore
2 i Hovedgaden staaende Kanoner; Resten af den over
Dæmningén fremskudte Bataillon» blev af General
Möllendorff beordret til at rykke frem i Hovedgaden.
Da imidlertid saavel Kanonerne som de enkelte, mindre
Jægerafdelinger, der hist og her endnu holdt sig i
Friederichsberg, hurtigt trak sig tilbage, beordrede
Generalen i Overensstemmelse med den commanderende
Generals Hensigt, ikke denne Dag at rykke længere
frem end til Bustrup-Afsnittet, de fremskudte Afdelinger
til at vende tilbage til Bustrup. Denne Befaling foran
dredes imidlertid paa Avantgardecommandeurens, Oberst
lieutenant Waldersees, Forestilling saaledes, at Avant
garden skulde besætte Friederichsberg. Det i Tilbage
gang værende Gros af den omtalte Bataillon beordredes
atter til Fremmarche, medens der sendtes de i
Bustrup værende Afdelinger af Avantgarden Ordre til
at passere Dæmningen. Hovedstyrken af den først
nævnte Bataillon rykkede frem til den nordlige Del
af Friederichsberg, hvor den mod Øre fremsendte Af
deling sluttede sig til den; den i vestlig Retning ud
sendte Styrke af Bataillonen fulgte efter vore over
Erdbeerenberg retirerende Tropper og nødte, saaledes
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som vi ovenfor have omtalt, de paa dette Punkt efter
ladte 2 Piecer under Lieutenant Moltke og den til
sammes Bedækning afgivne, mindre Infanteristyrke, der
samtidigt fra den anden Side truedes af den ene Halvbataillon af 2det (Königs) Regiment, til hurtig Retraite.
De forskjellige mod Erdbeerenberg opererende, preussiske
Afdelinger fulgte efter vore Tropper ad Pulveimühle
til og vare paa det Tidspunkt, hvorved vi her have
dvælet, naaede henimod dette Punkt. Efterat Avant
gardens Afdelinger vare komne tilstede i Friederichsberg,
besatte Fusilier-Bataillonen af Regimentet Kejser Franz
Bjelkes Palais og fremsendte mindre Afdelinger til
Besættelse af de nærmest ved Gottorp-Dæmningen
værende Huse og til Observation af Vejen til Pulver
mühle ; den i sidstnævnte øjemed detacherede Afdeling
blev dragen med i den almindelige Fremrykning mod
Pulverholz. Fusilier-Bataillonen af Regimentet Kejser
Alexander tog Post midt i Friederichsberg og detache
rede 1 Compagni til Erdbeerenberg. Bag denne Bataillon
posteredes de 2 Compagnier Gardeskytter, som lige
ledes afsendte Detachements dels henimod LollfusDæmningen, dels i ostlig Retning til Observation af
Slien. De øvrige mod Bustrup dirigerede, preussiske
Tropper stode i og ved denne By, hvor desuden
kort efter 1ste og Ilte Linie-Bataillons Retraite som
Folge af Generals Wrangels derom givne Befalinger
1 Batteri slesvig-bolstensk Artilleri var ankommet
under Bedækning af 2 Escadroner Dragoner. — General
Wrangel, der efter de af ham givne Ordrer maatte
antage denne Dags Kamp for endt, og at saavel de
slesvig-holstenske Tropper som venstre Fløjcolonnes
Gros under General Bonin omtrent maatte være
naaede frem til Dannevirkevold S. for Bustrup, opslog
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sit Hovedqvarter i Friederichsberg. Angaaende de
slesvig-holstenske Troppers Ankomst paa det nævnte
Punkt modtog Generalen ogsaa kort efter Melding,
derimod udeblev den venstre Fløjcolonnes Gros,
hvortil Grunden var følgende. Det vil erindres, at
Major Steinmetz efter at have gjennemlæst General
Wrangels Ordre til General Bunin om at fortsætte
Fremrykningen ad Chausseen selv bragte denne i Ud
førelse for sit Regiments Vedkommende og sendte
Ordren videre til de foran marcherende Afdelinger, for
at den saaledes kunde naae til Generalen. Det er,
saavidt vides, ikke senere oplyst, hvorledes bemeldte
Ordre uudervejs er gaaet tabt, men den naaede ikke
Generalen, der befandt sig i Têten af Colonnen og
stod i den Formening, at Groset af hans egen Colonne
ligesom ogsaa de slesvig-holstenske Tropper fulgte
efter, saa at han roligt fortsatfe Marchen mod Kl.
Reide; Cavaleriet og 1 dertil afgivet slesvig-holstensk
Batteri vare bievne efterladte ved Jagel. Uden at
støde paa noget Fjendligt marcherede Generalen over
Kl. Reide til Kurgraven, hvor han gjorde Holdt for
at formere sine Tropper, og først her bemærkede
han, at han kun havde sin Colonnes første Træfning
hos sig. I Terrainet bag den ligeoverfor liggende Del
af Dannevirkevold bemærkedes Tropper af alle
Vaabenarter, og Beboernes Udsagn om disses Styrke
fremkaldte hos Generalen Betænkeligheder ved at
angribe dem. Kort efter indtraf en Officer med den
samme mundlige Ordre fra General Wrangel om at
fortsætte Fremrykningen ad Chausseen, som denne
tidligere havde afsendt skriftligt. Officeren, der havde
søgt tvers over Markerne, havde som en Følge heraf
ikke mødt Major Steinmetz. General Bonin, der var
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kommen saa langt bort fra den ham ved den nye
Ordre betegnede Vej, formente nu at kunne gribe
virksommere ind i Fægtningen ved at gjere en
Diversion imod Store Dannevirke; han sendte derfor
Befaling til Major Steinmetz, som han antog ikke
kunde være naaet meget langt bort, om at vende om
og atter slutte sig til Colonnen, til Forstærkning af
hvilken endvidere Kyradser-Regimentet og 3 Escadroner
Dragoner beordredes frem fra Jagel. Indtil disse Troppers
Ankomst formente Generalen at burde forholde sig
passiv, hvorfor lian paa det Tidspunkt, hvorved vi her
have dvælet, endnu ikke havde foretaget nogen Bevægelse
mod vor højre Fløj. Den Officer, der var afsendt for
at opsøge Major Steinmetz, traf naturligvis ikke
denne, der alt i længere Tid havde været indviklet
i Fægtning, derimod fik han Lejlighed til at meddele
den S. for Bustrup ankomne, commanderende General
for de slesvig-holstenske Tropper Sagernes Stilling
paa den venstre Fløj. Prinds Friederich fandt sig
herved foranlediget til strax at detachere 2 Batailloner
Infanteri, 2 Compagnier Jægere og 4 Kanoner, Alt under
Commando af Oberst Fabricius, ad Store Dannevirke
til for at cooperere med General Bonin. Den oven
omtalte Melding fra Prindsen til General Wrangel
om hans Ankomst til Bustrup indeholdt tillige Meddelelse
om denne Detachering.
Paa vor Hærs højre Fløj havde der under den
hidtil beskrevne Del af Fægtningen tildraget sig
Følgende. 2den Linie-Bataillons 3die Compagni under
Lieutenant Witzleben, der den 22de April efter An
visning af Forpostcommandeuren havde indtaget
Posten ved Kurborg, hvorfra Gr. og Kl. Reide
observeredes, havde om Morgenen den 23de i Forening
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med det derværende Cavaleri - Detachement under
Lieutenant Flindt foretaget den befalede Morgenpatrouillering til de nævnte Byer og afløstes henved KL
11 af 2det Jægercorps’s 2det Compagni under Capitain
Scharffenberg.
Under Patrouilleringen var aldeles
intet Fjendligt opdaget, men under Afløsningen indløb
der Melding om Skydning i Betning af Slesvig. Da
Afløsningen var endt, marcherede Lieutenant Witzleben
omtrent Kl. 12 Vest om Lille Dannevirke ogHysby til
Skovby, under hvilken Marche Skydningen stedse hørtes
stærkere og stærkere; herfra tog Lieutenanten Vejen
igjennem Pølhegn til henimod Thiergarten, hvor
Compagniet af Overcommandoens Stabschef erholdt
Orde til at slutte sig til Flankecorpset. Capitain
Scharffenborg forblev med sit Compagni paa den af
ham besatte Post, indtil General Bonin under sin
Opmarche nærmede sig- Kurgraven ; Capitainen trak sig
da tilbage bag Dannevirkevold, hvor han tog Stilling. —
Posten i Ellingsted var den 22de om Formiddagen
bleven etableret af 2det Linie-Bataillons 2det Compagni
under Capitain Lange; Cavaleristyrken sammesteds
commanderedes at Lieutenant Torp. Den 23de Kl. c.
1O1 » afløstes Compagniet af 2det Jægercorps’s 3die
Compagni under Capitain Branner og tiltraadte derpaa
Tilbagemarchen til Slesvig. Ved Store Dannevirke
mødte det Commandeuren for Cavaleri-Brigaden, Oberst
Juel, der gav det Befaling til at vende tilbage til
Lille Dannevirke for at besætte denne By til Dækning
for Cavaleriet.
Capitain Branner havde i Overens
stemmelse med Forpostcommandeurens Ordre fremsendt
et Commando af 1 Officer og 50 Mand til Passene ved
Hollingsted og Klove, hvis Bevogtning hidtil, som det
vil erindres, havde været overdraget til 4de Dragon-
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Regiments lste Escadron. Kort etter at Compagniet
harde indtaget sin Stilling, hertes der Kanonade i
estlig Retning, og da senere det Posteringen tildelte
Cavaleri-Detachement erholdt Ordre til at trække sig
tilbage, ansaa Capitain Branner det for rigtigst,
ligeledes at tiltræde Retraiten, der rettedes paa Hysby,
hvor Compagniet ankom Kl. henad. 3. — Af CavaleriBrigaden havde 6to Dragon-Regiment taget Stilling V.
for Lille Dannevirke; de med Oberst Juel fra Bustrup
tilbagevendte Escadroner af 3die Dragon-Regiment, der,
som tidligere omtalt, tilligemed Husar-Escadronen
havde opstillet sig i Terrainet mellem Lille Dannevirke
og Slesvig, vare forblevne der indtil Kl. henad 1, da
den af General Bonin forte Colonne nærmede sig Kl.
Reide. Oberst Juel havde dernæst ladet Escadronerne
af 3die Dragon-Regiment afmarchere til Lille Danne
virke, efterladende en Observationsstyrke ved Store
Dannevirke. Ved Lille Dannevirke indtoges følgende
Stilling: 6te Dragon-Regiment V. for Byen, 2 Kanoner
paa den foranliggende Vold, 2 Kanoner bag det S. for
Lille Dannevirke opkastede Brystværn, 3die DragonRegiment N. for Byen ; de fra Slesvig ankomne 4 Piecer
af 6te Batteri (Fuhrmann) anbragtes ligeledes paa Volden
S. V. for Lille Dannevirke. Til Bedækning for Artilleriet
afgaves 2 Escadroner; desuden vil det erindres, at
2den Linie-Bataillons 2det Compagni holdt Lille
Dannevirke besat. Den Passivitet, som General Bonin
iagttog, bevirkede, at den saaledes opstillede hejre
Fløj af vor Styrke foreløbigt blev ubeskjæftiget i
Fronten. DaKlokken imidlertid var bleven lidt over 2, blev
der meldt Obersten fra Posteringen i Store Dannevirke,
at Fjenden rykkede rask frem mellem denne By og
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Slesvig og truede, hans venstre Flanke. Obersten be
sluttede da at tiltræde Retraiten, der iværksattes saa
ledes, at 3die Dragon-Regiment med de nærmest Lille
Dannevirke staaende 6 Kanoner marcherede ad Oxe
vejen, medens 6te Dragon-Regiment med 2 Kanoner
gik Vest om Hysby, idet det holdt Forbindelse' med
førstnævnte Regiment og observerede Terrainet i syd
vestlig Retning, hvor den af General Bonin commanderede Colonne stadigt bemærkedes ubevægelig i sin
Stilling; 2det Compagni af 2den Linie-Bataillon fulgte
Cavaleriets Bevægelse. Posteringen N. for Kurborg
tiltraadte ligeledes nogen Tid efter langsomt Retraiten.
Capitain Scharffenberg blev nemlig af en fra Ellingsted
retournerende Cavaleriofficer underrettet om, at Oberst
Juels Commando havde tiltra^dt Retraiten paa Grund
af Fjendens Fremtrængen mellem Slesvig og Store Danne
virke. Da Capitainen af denne Meddelelse sluttede, at
Fjenden havde gjennembrudt vor Stilling, dirigerede han
sin Retraite Vest om Sûderholz for i fornødent Fald at
kunne slaae ind paa Vejen til Sylvested; da han
imidlertid senere under Tilbagegangen hørte heftig
Skydning i Retning af Slesvig, bøjede han ind i østlig
Retning Nord om Hysby.
Armeecorpsets højre Fløj var altsaa paa det
Tidspunkt, som tidligere er fastholdt, ifærd med at
iværksætte den ovennævnte Retraite.
Posteringen ved Sylvested bestod den 22de af
2den Linie-Bataillons 1ste Compagni under Lieutenant
C. F. Schøning; Cavaleri-Detachementet sammesteds
commanderedes af Lieutenant Beck. Infanteri-Compagniet afløstes den 23de Kl. henimod 11 af 2det
Jægercorp’s 4de Compagni under Capitain Westergaard; kort efter hørtes en livlig Kanonade i Retning
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mod Slesvig. Efter at Afløsningen henimod Kl. 12
var tilendebragt, afmarcherede det afløste Compagni
ad Husum-Vejen. Under Marchen erfarede man, at
vore Tropper trængtes haardt af den fremrykkende,
preussiske Hær, hvorfor Compagniet over Markerne
trak sig ned til den nordlige Udkant af Skovene V.
for Slesvig for igjennem disse at naae hen til Hovedcorpset.
Paa denne Marche mødte Compagniet
Kl. omtrent
Major Trepka, af hvem det udbad
sig en Ordre, og erholdt af ham Befaling til at tage
Stilling paa en Bakke N. for Thiergarten mellem
Husum-Vejen og Slesvig-Cliausseen. Compagniet var
altsaa paa Vejen til denne Stilling i det Moment af
Fægtningen, som vi ere standsede ved. 4de Compagni
af 2det Jægercorps forblev paa sin Post, indtil kort
efter Afløsningen Lieutenaut Beck erholdt Ordre fra
sin Escadronscommandeur til at trække sig tilbage
henimod Slesvig, da Preusserne havde angrebet denne
By; Capitain Westergaard ansaa det da for rettest
ligeledes at tiltræde Retraiten. Af Frygt for at blive
afskaaret, naar Marchen fortsattes ad Husum-Vejen,
tog Capitainen efter Conference med Lieutenant Beck
den Beslutning at marchere ad Vejen til Jydbæk for
over denne By og Arnholt at naae Chausseen fra
Flensborg til Slesvig. Commandoet befandt sig saa
ledes paa det fastholdte Tidspunkt paa Marchen til
Jydbæk.
Vi vende nu tilbage til vor Hærs ved Slesvig
kjæmpende Hovedstyrke.
Omtrent samtidigt med
Oberst Bülows Fremrykning over Slugten ved Bustrup
Teich afgik der fra Overcommandoen Ordre til Flanke
corpset, der, som det vil erindres, stod paa sin Rendez
vousplads ved Hühnerhäuser, om at rykke frem ad
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Husum-Vejen og skyde en Bataillon frem til Ziegelei.
Ved Vejen, der bojer af til det sidstnævnte Punkt, gjorde
Colonnen Holdt. Oberst Schleppegrell begav sig frem
til Ziegelei og modtog kort efter sin Ankomst her, Kl. om
trent 18 4, en ny Ordre om at lade 1ste Jægercorps rykke
frem og tage Retning paa Store Dannevirke, hvilken
Befaling blev fremkaldt ved ønskeligheden af at
tilvejebringe en Understøttelse for 18te og Ilte LinieBataillon under deres paa dette Tidspunkt sand
synlige Retraite og navnlig af Hensyn til den Styrke,
som Fjenden udviklede V. for Rendsborg-Chausseen
imellem denne og Slugten. 1ste Jægercorps, der stod
i Queuen af Flankecorpsets Infanteri, blev trukket
frem ad Vejen til Ziegelei.
1ste og Ilte LinieBataillons pludselige Retraite over Slugten og Fjendens
Forfølgning af disse Afdelinger i Retning af Pulverholz
foranledigede imidlertid en ny Ordre fra Overcomman
doen til Flankecorpset om at lade Jægercorpset under
støtte Fægtningen i Nærheden af sidstnævnte Punkt.
Efter denne Ordre, der modtoges Kl. c. 27«, dirigeredes
Jægercorpset fra Ziegelei i sydlig Retning gjennem den
vestlige Del af Thiergarten, i hvis sydlige Udkant det
formeredes i Compagnicolonner med Blænkerkjæde
foran. Paa det fastlioldte, oftanførte Tidspunkt var
Corpset ifærd med at rykke frem over Mosen, der
skiller Thiergarten fra Pulverholz. Af Flankecorpsets
øvrige Afdelinger var til samme Tid 10de LinieBataillon i Fremrykning over Ziegelei for at være nærmere
ved Haanden til eventuelt at gribe ind i Fægtningen;
den gjorde kort efter Holdt paa Vejen, der fra
Ziegelei fører til Hysby, og udsendte efter Ordre 2 Pa
trouiller under Lieutenanterne Ross og Westengaard
hen imod sidstnævnte Punkt. De 4 Kanoner af 5te
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Batteri (Dinesen) opstilledes under Bedækning af lste
Compagni af nysnævnte Bataillon paa Højden S. for
Ziegelei. Resten af Flankecorpset forblev indtil videre
staaende paa Husum-Vejen. — Samtidigt med Overcommandoens sidstnævnte Ordre til Flankecorpset afsendtes
til 2den Infanteri-Brigade, der, som det vil erindres,
befandt sig i Stilling foran Falkenberg, Befaling til at
rykke frem til Ziegelei med sit disponible Infanteri.
I det fastholdte Moment havde Brigaden netop sat sig
i Marche mod det betegnede Punkt. Det var saaledes
i Egnen ved Ziegelei, at Overcommandoen efterhaanden
concentrerede de endnu disponible Infanteriafdelinger,
og det var, som ovenfor alt bemærket, ligeledes her, at
de 6 Piecer af 2det Batteri (Bruun) og de 4 Piecer af 3die
Batteri (Jessen) samledes. Til det førstnævnte Batteri
beordredes kort efter 2 af de S. for Ziegelei posterede
Kanoner af 5te Batteri (Dinesen) under Lieutenant
Lindsted at slutte sig. — 5te Dragon-Regiment holdt ved
denne Tid endnu paa sin Allarmplads i Nærheden af Isted
Kro; da den forventede Ordre til Regimentet ikke indløb,
afsendtes en Officer for at opsøge den commanderende
General og af denne erholde nærmere Ordre med Hensyn
til Regimentets Bestemmelse. — Den til Mysunde afgaaede 2den Escadron af 4de Dragon-Regiment rappelleredes ved Middagstid til Hovedstyrken og ankom paa
det fastholdte Tidspunkt til Hühnerhäuser, hvor den
forblev under den øvrige Del af Fægtningen.
I Terrainet ved Pulverholz var Situationen følgende.
Paa højre Fløj havde lste Linie-Batailon besat den
foran Pulverholz liggende Højde samt Vejhegnet fra
Annetten höhe til henimod Pulvermühle med Reserver i
selve Skoven, hvor ligeledes den endnu ej ganske ord
nede Ilte Linie-Bataillon tildels befandt sig. Af 12te
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Linie-Bataillons sidst tilbagegaaede 3 Compagnier havdeIste Compagni med sine Skytter besat det nærmest N.
for Pulvermühle liggende Terrain med Reserve i den
sydøstlige Udkant af Skoven ved Annettenhöhe, medens
3die og 4de Compagni til Dækning af den venstre
Flanke vare bievne posterede noget nordligere langs
den østlige Udkant henboldsvis af den omtalte Skov
og det bagved liggende Krat, hvor sidstnævnte Com
pagni beskød endel fjendlige Blænkere, der snege sig
langs Bredden af Gottorp Sø og toge Post bag de i
Engene dersteds løbende Hegn. 2det Compagni var
forblevet i den Stilling, det var beordret tål at indtage
før de 3 andre Compagnies Retraite bag Pulvermühle.
Den af Major Holm commanderede Styrke, der havde
fulgt 12te Linie-Bataillon paa den sidste Del af dens
Retraite, agerede i Forening med denne paa det samme
Terrain. Major Ernst havde med den ham underlagte,
fra Erdbeerenberg tilbagetrukne, svage Infanteristyrke
og med den af Capitain Raasch førte Del af 2den LinieBataillons 4de Compagni taget Post i Krattet bag de
3 Compagnier af 12te Linie-Bataillon. De 2 af Lieute
nant Moltke commanderede Kanoner beskøde fra den
af dem indtagne Stilling paa Skraaningen af Højden
V. for Pulvermühle den over Erdbeerenberg efter
følgende Del af de fjendlige Tropper. — Paa Hovedcorpsets venstre Fløj ved Gottorp Slot og bag samme
stode Tropperne endnu i deres tidligere anførte Stilling.
De fjendlige Afdelinger af 2det (Königs) Regiment
og af Regimentet Kejser Franz samt de 2 FnsilierBatailloner, der vare beordrede at følge Førstnævnte
for at etablere Forbindelsen med Tropperne i Friede
richsberg, trængte efterhaanden frem i Terrainet O., S.,
og V. for Pulvermühle og tvang navnlig 1ste Linie2«
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Bataillon til at opgive de af gamme besatte Gjærder
paa Hejden V. for dette Sted og trække sig tilbage
bag Vejhegnet ved Annettenhôhe, hvilket Punkt Bataillonens højre Fløj havde inde. Paa den fjendlige, højre
Fløj holdtes Fægtningen staaende i nogen Afstand fra
Pulvermühle ved den der af 12te Linie-Bataillon og
Major Holms Commando ydede Modstand. Ved Op
givelsen af Hojden S. for Pulverholz blev derimod
Lieutenant Moltke efter at have løsnet nogle faa Skud
nødt til med sine to Kanoner hurtigt at retirere ad
Vejen til Schurbjerg. Major Ernst, hvis Commando
tidligere havde tjent som Bedækning for disse Kanoner,
beordredes, da Kanonerne vare afgaaede, til at trække
sig tilbage til den sydligo Del af Thiergarten for der
at optage eventuelt fra Pulverholz retirerende Afdelinger.
Til ham sluttede sig kort efter Capitain Raasch med
den af ham selv forte Del af hans Compagni samt
1ste og 3die Compagni af Ilte Linie-Bataillon, som
det ferst her lykkedes fuldstændigt at ordne. De sidst
nævnte Afdelinger forlode imidlertid kort efter Stillingen
i Thiergarten og toge efter Ordre Post som Repli ved
Hühnerhauser. Paa den fjendlige, venstre Fløj blev
imidlertid Fægtningen kort efter ligeledes staaende, idet
Iste Jægercorps, som vi forlode ifærd med at overskride
Mosen N. for Pulvorholz, nu rykkede frem mod Fjen
dens venstre Flanke og derved bragte en Standsning
tilveje. Af Corpset forblev 4de Compagni under Ca
pitain Bonnez foreløbigt i den nordre Udkant af Krattet.
1ste Compagni under Lieutenant H. W. Mathiesen havde
højre Fløj ; det rykkede frem med 1 Peloton i Kjæde og
sendte under Fremrykningen 1 Division til Besættelse
af den vestlig for Compagniets Fremrykningslinie lig
gende, med Krat bevoxede Bakke til Dækning af mulige
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Angreb fra denne Side; ttesten af Compagniet rykkede
frem over den foranliggende, ligeledes med Krat bevoxedé
Bakke og tog Post bag et Gjærde, hvorfra en virksom
Tirailleurild rettedes mod Fjenden, hvis sluttede Afdelin
gers Fremrykning desuden modarbejdedes ved Artilleri
ilden fra Schurbjerg, hvor de 2 af Lieutenant Schreiber
commanderede Kanoner havde taget Post og nu rettede en
levende Ild mod de ijendlige Colonner. Til venstre af
1ste Compagni rykkede 2det Compagni under Capitain
Wilster, og tilvenstre for dette 3die Compagni under
Capitain Michaelsen frem gjennem Krattet. 2det Compagnis ene i Kjæde formerede Division naaede frem til
den sydlige Udkant af Krattet V. for Annettenhöhe,
hvorfra den i kort Tid uden at forandre sin Stilling
chargerede Fjenden. 3die Compagnis Blænkere, 1 Peloton,
toge Retning henimod Annettenhöhe og naaede dette
Punkt omtrent samtidigt med, at en Episode i Fægt
ningen indtraadte, som ikke alene standsede disses Fremtrængen, men endog bevirkede en kortvarig Tilbagegang
over hele Linien.
Paa den Ijendlige Side vare nemlig de to tidligere
omtalte Fusilier-Batailloner nu naaede op til Fægtnings
linien, hvor den ene, nemlig den af 20de InfanteriRegiment, rykkede ind i selve Linien, medens den andeu
stilledes tæt bagved som Reserve, og det lykkedes nu
de foran Pulvermühle fægtende, fjendlige Afdelinger
ved en rask fremadgaaende Bevægelse at tvinge vore
der staaende Tropper til at opgive deres Stilling og trække
sig tilbage til den bagved liggende Skov. Samtidigt
rykkede de ijendlige Tirailleurer, der vare placerede
paa det østlige Affald af den S. for Annettenhöhe
liggende Bakke, frem mod sidstnævnte Punkt, hvor
de bleve beskudte fra Bygningens Vinduer og Tag
26*

404

af vore der posterede Tirailleurer. Da imidlertid den
fjendlige Afdeling, der havde sat sig fast i Pulvermühle,
fulgte efter vore vigende Tropper og dirigerede en
Afdeling mod Annettenhöhe for at medvirke til An
grebet paa samme fra den østlige Side, blev den til
Forsvar af Huset un vendte Styrke nødt til at opgive dette
og trække sig tilbage i Højde med de øvrige, O.
derfor fægtende Tropper, og de fra 2 Sider fremtrængende, fjendlige Afdelinger besatte nu Byg
ningen og den bag ved samme liggende Gaardsplads.
Det var i den nys omtalte Retraite, at Blænkerne af
lste Jægercorps’s 3die Compagni bleve indviklede, og
der be virkedes ogsaa herved en kort tilbagegaaende
Bevægelse af lste og 2det Compagni af samme Corps.
3die Compagnis Reserve, der stod noget tilbage i
Krattet, rykkede nu frem til Understøttelse for
Blænkerne, ’2 det Compagni trak samtidigt noget mere
tilvenstre for at understøtte Fægtningen, og de nærmest
værende Afdelinger af 1 ste Linie-Bataillon grebe
paany Offensiven.
Paa hele Linien gik det nu
atter fremad for at tilbagevinde det tabte Terrain,
der foruden af de alt nævnte Afdelinger forsvaredes
af endel paa den fjendlige, venstre Fløj af Major
Steinmetz fremskudte Tirailleurer, som ved den nys
omtalte, tilbagegaaende Bevægelse paa vor Side vare
fulgte efter og søgte at sætte sig i Besiddelse af
Udkanten af Krattet paa dette Punkt. Det fra vor
Side fornyede Angreb førte efter en hidsig Fægtning
til et heldigt Resultat.
Paa højre Fløj trængte
lste Jægercorps’s lste Compagni, der havde trukket
sin i østlig Retning udsendte Division til sig, i For
ening med Corpsets 4de Compagni, der af General
Hedemann var blevet dirigeret hen mod Corpsets højre
Fløj, under en heftig Tiralleurild frem og kastede
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de af Major Steinmetz fremsendte Tirailleurer tilbage
fra den af dem indtagne Stilling. Enhver Under
støttelse af disse Tirailleurer fra de bagved staaende,
sluttede Afdelinger hindredes stadigt ved den velrettede
Ud af vort paa Schurbjerg opstillede Artilleri, hvor de
2 fra Pulvermuhle tilbagetrukne Kanoner under Lieute
nant Moltke nu havde sluttet sig til de 2 af Lieutenant
Schreiber commanderede, ligesom ogsaa den S. for
Ziegelei staaende Deling af 5te Batteri (Dinesen) af
og til fandt Lejlighed til at deltage i Kampen.
Jægercorpsets 2det Compagni trængte ligeledes frem
til den sydlige Rand af Krattet og deltog med sin
venstre Fløj i Kampen om selve Annettenhöhe, imod
hvilket Punkt en Del af 1ste Linie-Bataillons 2del
Compagni under Lieutenant Myhre samt Jægercorpsets
3die Compagni rettede deres Angreb. Den saa hurtigt
efter Annettenhöhes Opgivelse paafulgte, fremadgaaende
Bevægelse fra vor Side kom de i Gaarden indtrængte,
preussiske Afdelinger meget uventet. Endel preus
siske Soldater vare inde i selve det forladte Hus,
de øvrige befandt sig endnu paa Gaardspladsen ; de
Sidste overraskedes pludseligt af vore gjennem Husets
Have fremtrængende Tirailleurers heftige Ild. Forgjæves
anstrængte den der commanderende Officer, Capitain
Zweiffel, sig for at bringe en ordnet Modstand
tilveje; de overraskede Soldater søgte at trænge
ind i Huset for gjennem samme at naae den Udgang,
som de formodede paa den modsatte Side, hvor der
imidlertid ingen saadan fandtes. I Huset, hvor den
iforvejen store Forvirring og Sammenblanding af Trop
perne vanskeliggjorde Tilvejebringelsen af en ordnet
Modstand, søgte strax ved Angrebets Begyndelse den
derværende, preussiske Officer, Capitain Schwarzkoppen,
at tilvejebringe et Slags Forsvar ved at opstille
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endel Skytter ved de mod Husets Gaardsplads vendende
Vinduer. Da imidlertid Bestyrtelsen var for stor til,
at nogensomhelst Orden kunde tilvejebringes, forsegte
ogsaa han at etablere et Forsvar i Gaarden, men
da dette paa Grund af den stedfindende For
virring kurtigt maatte opgives, stræbte han med endel
Mandskab at undkomme gjennem Indkjørselen til
Gaarden, hvilket ogsaa lykkedes. Endel af vore Tropper
vare imidlertid under Anførsel af Sergent V. Larsen
af 1ste Jægercorps og Sergent Muller af 1ste LinieBataillon naaede ben til Gaardspladsen, stormede frem
mod Huset, sprængte Dorene og indsloge Vinduerne.
I Huset herskede den største Forvirring, forgjæves
havde de derhen trængte, af Capitain Zweiffel førte
Soldater søgt en Udgang paa Husets sydlige Side,
endel søgte Hedning ved at springe ud af de der
værende Vinduer, Hesten indvikledes i en blodig Kamp
med vore fra Værelse til Værelse fremtrængende
Tropper, en Kamp, der havde hele Haandgemængets
hidsige Charakter, hvor der hverken forlangtes eller
gaves Pardon; kun 1 af de i Huset tilbageblevne,
fjendlige Soldater reddede Livet ved at kaste sig
ned og anstille sig død, i hvilken Stilling ban for
blev, indtil Preusserne, som det senere vil sees, atter
satte sig i Besiddelse af Annettenhöhe. Capitain
Zweiflet og en anden med ham følgende, preussisk
Officer vare blandt dem, der undkom ved at springe
ud af Vinduerne. Annettenhöhe var saaledes Kl. om
trent 3* 2 atter i vor Besiddelse, og de derfra fordrevne,
preussiske Afdelinger fa-ak sig tilbage dels til Pulverlnfihle, dels til Højden S. for Annettenhöbe, heftigt
besk ødte af vore efterfølgende Tirailleurer, der atter
satte sig i Besiddelse af Vejhegnet ø. for dette
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Punkt. Stillingens venstre Flanke dækkedes af vore i
den østlige Udkant af Skoven ved Annettenhöhe
staaende Tropper, som kraftigt besvarede den mod
dem rettede Infanteriild, der efter Pulvermühles Be
sættelse af Fjenden var tiltaget i Heftighed, da 1 Compagni
af den i Reserve staaende Fusilier-Bataillon af 31te
Regiment fremsendtes til Forstærkning af den fjendlige,
hejre Floj. Under Tirailleurfægtningen V. for Annet
tenhöhe blev Commandeuren for lste Jægercorps,
Major Schepelern, haardt saaret, hvorfor han maatte
afgive Commandoen til Capitain Bonnez ; Lieutenant du
Plat overtog Commandoen over Corpsets 4de Compagni.
Den ovenfor omtalte, tilbagegaaende Bevægelse af
de V. for Annettenhöhe kjæmpende Tropper foranledi
gede Oberst Schleppegrell til at lade 10de Linie-Ba
taillon gribe ind i Fægtningen ved at foretage en fremadgaaende Bevægelse over den vestligst liggende, kratbevoxede Bakke imod Fjendens venstre Flanke. Ba
taillonen udførte sin Fremrykning i Compagnicolonner
med Skytter foran; Skyttekjæden rykkede frem over
Bakken og indvikledes strax i en livlig Tirailleurfægtning med den Afdeling af 2det (Königs) Regiment,
der, som vi ovenfor haveseet, var placeret paa Fjendens
yderste, venstre Flej til Dækning af hans Flanke.
Da Skytternes Fremtrængen herved standsedes, be
ordredes den øvrige Del af Bataillonen frem tål For
stærkning. Under Fremrykningen, der skete under
Fjendens heftige og velrettede lid, saaredes imidlertid
flere Officerer, deriblandt Bataillonscommandeuren,
Major J. Ræder, og Bataillonen nodtes efter en kort
Kamp til at trække sig tilbage bag Kammen af
Bakken, som den besatte, og hvor den under stadig
Chargering forblev, indtil, som det senere vil sees,
Stillingen paa de kratbevoxede Bakker opgaves. Ba-
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taillonen understettedes i den sidste Del af Fægtningen
i nogen Tid af 2den Linie-Bataillons 3die Compagni
under Lieutenant Witzleben, der, som ovenfor anført,
efter dets Tilbagekomst fra Forpost havde erholdt Ordre
til at slutte sig til Flankecorpset, og som Oberst
Schleppegrell efter at have ladet det hvile en kort Tid
gav Befaling til at agere i Forening med lüde LinieBataillon. Den udmattede Tilstand, hvori Compagniet
befandt sig, bevirkede imidlertid, at det kort fer Op
givelsen af Stillingen paa de kratbevoxede Bakker er
holdt Tilladelse af Oberst Schleppegrell til at trække
sig ud af Uden og gaae tilbage til Husum-Vejen, hvoi
der senere disponeredes over det til Dækning for 2det
Batteri (Bruun).
Ved lüde Linie-Bataillons nysomtalte Tilbagegang
opstod der en Afbrydelse i Flankecorpsets Fægtnings
linie, idet den midterste, kratbevoxede Bakke, hvorover
Hovedvejen i Afsnittet fører, ikke var occuperet af vore
Tropper.
Oberst Scbleppegrell befalede derfor Ode
Linie-Bataillon, der omtrent Kl. 3 havde erholdt Ordre
til at rykke frem ad Ziegelei-Vejen, og som nu kom
tilstede paa Kamppladsen, at felge den ovennævnte
Hovedvej og tage Post paa den midterste Bakke for at
udfylde Intervallet. Bataillonen, der kun var 3 Compagnicr stærk — Bataillonens 3die Compagni under
Capitain Holm var, som det vil erindres, efterladt i
Ekernforde — Tykkede frem igjennem Hulvejen og over
den foranliggende Mose. 4de Compagni under Capitain
Silberloh efterlodes som Reserve i den mellem den
midterste og vestligste Bakke løbende Slugt ; de 2 andre
Compagnier fortsatte Fremrykningen, formerede i Compagnicolonner med Skytter foran. 1ste Compagni under
Capitain Krabbe trak sig ud Q. for Vejen for at tilveje-
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bringe Forbindelse med 1ste Jægercorps’s hejre Fløj ;
2det Compagni under Capitain Henckel posteredes paa
den vestlige Side af Vejen tæt ved denne. Ved Frem
rykningen over Kammen af Bakken modtoges Bataillonen
af en Btærk Tirailleurild fra de paa det nordvestlige
Affald af Højden S. for Annettenhöhe og vestlig for
samme staaende, fjendlige Afdelinger; den forcerede sin
Fremrykning og trængte med sine Blænkere frem til
den sydlige Udkant af Krattet, hvor disse paa venstre
Fløj kom i Forbindelse med dem af 1ste Jægercorps.
Foruden Skyttekjæden i den sydlige Del af Krattet
placerede 2det Compagni 1 Peloton i tæt Kjæde
langs Kammen af Bakken, hvorved man paa dette
Punkt opnaaede at kunne chargere Fjenden med 2
Etagers Ud; Resten af Compagniet stod noget længere
tilbage i Reserve. Denne Stilling hævdede Bataillonen
under den følgende Del af Kampen om de kratbevoxede
Bakker, idet den dog noget senere paa Foranledning af
Oberst Schleppegrell detacherede Skyttepelotonet af Iste
Compagni under Lieutenant Falkenskjold til den vest
ligere liggende Bakke til Understøttelse for 10de LinieBataillon; et Forsøg af de ijendlige Blænkere paa at
sætte sig fast bag et Hegn i Lavningen S. for den
tidligere omtalte Slugt tilbagevistes ved et Peloton af
det i Reserve holdte Compagni. Ved 9de Linie-Bataillons nys beskrevne Fremrykning var saaledes om
trent Kl. 4 en fuldstændig Forbindelse tilvejebragt i
hele den af Flankecorpset overspændte Fægtningslinie.
Fægtningen var overalt staaende og navnlig paa venstre
Fløj, hvor Annettenhöhe atter var i vor Besiddelse,
temmelig mat; mod vor højre Fløj saaes endnu ingen
truende Bevægelse fra Fjendes Side, og disse forskjel
lige Omstændigheder fremkaldte hos Overcommandoen
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Tanken om ved Anvendelse af de sidste disponible
Kræfter til et Angreb i Fjendens venstre Flanke og
ved en dermed combineret Fremrykning af hele den
kjæmpende Linie muligen at give Fægtningen en heldig
Vending. Som Folge heraf erholdt 2den InfanteriBrigade, af hvilken 4de og 7de Linie-Bataillon, som
det vil erindres, vare beordrede til at marchere til
Ziegelei, Befaling til Fremrykning, ligesom ogsaa 2det
Batteri (Bruun) fik Ordre til at stotte den paatæukte
Bevægelse.
Den hele Plan blev imidlertid kort
efter igjen opgiven; Grunden hertil vil fremgaae af
efterfolgende Fremstilling af, hvorledes Forholdene imid
lertid havde udviklet sig paa den fjendlige Side og paa
vor Hovedstyrkes venstre Fløj.
Klokken var lidt over 3, da det preussiske Hovedqvarter, der, som vi have seet, var blevet opslaaet i
Friederichsberg, allarmeredes ved den Heftighed, hvor
med den for afbrudt antagne Kamp paany blussede op
i Egnen om Annettenhöhe. General Wrangel begav
sig ud ad Vejen til Store Dannevirke for at erholde et
Overblik over Situationen og kom snart til den Erkjen
delse, at det var nødvendigt at trække Forstærkning
til, naar Fægtningen, der havde udspundet sig til et
Punkt, hvor den ikke let kunde afbrydes, skulde kunne
gjennemfores med et heldigt Resultat. Han gav derfor
Ordre til, at de i Bustrup staaende Tropper af den
højre Fløjcolonne saavel som den derværende Del af de
slesvigholstenske Tropper skulde rykke frem, en Be
faling, der kort efter modificeredes til kun at gjælde de
sidstnævnte Tropper, da man i Betragtning af et
muligt Udfald fra Gottorp Slot nærede Betænkeligheder
ved at drage de førstnævnte bort fra deres Reserve-
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stilling. Med Hensyn til Anvendelsen af de slesvig
holstenske Tropper blev der truffet den Disposition, at
1 Bataillon og 1 Batteri skulde afgaae tål Erdbeeren
berg til Understøttelse for de ved Pulverbolz kjæmpende
Troppers højre Fløj, medens de øvrige Afdelinger
skulde tjene den venstre Fløj til Understøttelse. I
Overensstemmelse hermed lod Prindsen af Noer
Bracklower-Jægerne og den 6te Bataillon samt 1
Batteri rykke frem tål Erdbeerenberg. Kesten af In
fanteriet, 3die Bataillon og 1 Jægercompagni, samt 4
Kanoner fulgte efter gjennem Bustrup og toge Vejen
ad Store Dannevirke til, til hvilken sidste By de 2
med Batteriet til Bustrup først afsendte Escadroner
ogsaa beordredes for at slutte sig tål deres Regiment.
Bracklower-Jægerne rykkede ind i Fægtningslinien
tilhøjre for det tidligere omtalte, fra 31te Regiments
Fusilier-Bataillon til Forstærkning af højre Fløj frem
sendte Compagni og aabnede deres Ud mod den øst
lige Skovrand. Den 6te Bataillon og Batteriet ankom
kort efter til Erdbeerenbérg. De 2 Compagnier og
*/« Batteri efterlodes paa Erdbeerenberg; Resten af
Batteriet rykkede med de 2 andre Compagnier tål
Bedækning frem tål de mindre Højder Q. for Pulver
mühle for derfra at deltage i Beskydningen af Pulver
holz. Klokken var lidt over 4, da denne sidste
Stilling indtoges, hvorved der bødes det paa Gottorp
værende Artilleri Lejlighed tål at virke. Den i den
sydøstlige Bastion placerede Kanon løsnede nogle
Skud mod det nævnte Halvbatteri, hvorved flere Folk
og Heste saaredes; Halvbatteriet vendte sig derfor
strax med et Par Kanoner mod Slottet for at be
svare Ilden.
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Slottets Besætning havde hidtil indskrænket sig
til en Observation af den ligeoverfor i Friederichsberg
staaende, fjendlige Styrke og kun fundet Lejlighed til
ved et enkelt Kanonskud og ved Affyringen af en
Espingol at forurolige denne. Ogsaa den nys omtalte
Beskydning af det slesvig-holstenske Halvbatteri opherte, efter at faa Skud vare lesnede, og Kanonen
blev trukken tilbage. Aarsagcn hertil var en Melding,
som Oberst Juel netop paa dette Tidspunkt erholdt,
og som i Forening med Fjendens forstærkede Frem
rykning mod Pulverholz foranledigede ham til en Be
vægelse, der, hvis den strax var bleven bemærket og
benyttet af fjenden, vilde kunne have havt en uheldig
Indflydelse paa hele Armeecorpsets Stilling, Denne
Melding led paa, at Fjenden havde overfort Tropper
fra den sydlige Bred af Slien ved Fartorp til den ost
lige Del af Slesvig By, og paa dens Rigtighed troede
man at finde Bekræftelse, da man autog at hore
Geværskud i østlig Retning. Oberst Juel ansaa der
for sin Förbliven i Stillingen paa Gottorp for utilraadelig; han rømmede i al Stilhed Slottet omtrent
Kl. 4* 9 og tog Stilling bagved samme i Forening med
den ved Neuwerk staaende 13de Linie-Bataillon.
Capitain Faaborg af Generalstaben, der, som det vil
erindres, var attacheret Hovedqvarteret, og som af
dette ved Allarmeringen var bleven efterladt paa Slottet
for i fornødent Fald at drage Omsorg for Sikkringen
af dets Archiv m. m., afsendte Kl. 4*'« følgende
Melding til General Hedemann: „Garden forlader
nu Gottorp Slot, da Oberst Juel anseer sig for om
fløjet“.
Den hejsteommanderende Ingenieurofficer,
Major Lunding, der ligeledes befandt sig paa Gottorp,
sendte samtidigt en Underofficer ad Mysunde til for
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at avertere Oberstlieutenant Haxthausen om denne for
mentlige Bevægelse fra Fjendens Side. Forinden Got
torp forlodes, blev der givet Ordre til at sprænge
Minen under Lollfus-Dæmningen; den alt tidligere be
rørte Frygt for, at Sprængkrudtet skulde være blevet
fugtigt, viste sig vel begrundet, idet Minen forsagede.
Capitain Faaborgs Melding traf General Hedemann Kl.
lidt over 41/9, ligesom han var ifærd med at føre 4de
og 7de Linie-Bataillon frem til det af ham paatænkte
Angreb i Fjendens venstre Flanke, og bevirkede ved
den totale Forandring i Situationen, som var indtraadt,
at den tilsigtede Bevægelse idetmindste foreløbigt
maatte standses. Generalen beordrede en Adjudant
til hurtigst muligt at bringe Oberst Juel Befaling til
atter at besætte Slottet og at holde sig der til det
Yderste; han selv fulgte efter for personlig at gjøre
sig bekjendt med Forholdene paa dette vigtige Punkt.
Undervejs modtog han imidlertid Melding om, at Oberst
Juel, da han havde bragt i Erfaring, at den ham tilgaaede Efterretning var urigtig, atter var rykket ind
paa Gottorp. Til Observation og eventuelt til Sikkring mod fjendlige Bevægelser som de i den ofte
omtalte Efterretning angivne havde Obersten deta
cheret 13de Linie-Bataillons 1ste Compagni under
Lieutenant Harboe i østlig Retning. Den hele Bevæ
gelse var aldeles undgaaet Fjendens Opmærksomhed,
og denne havde som Følge deraf ved vore Troppers
Bortgang ikke gjort noget Skridt for at besætte
Slottet. Imidlertid var Klokken bleven 5, og det be
lejlige -Øjeblik til Udførelsen af det af Overcomman
doen paatænkte Flankeangreb gaaet tabt, Dagen be
gyndte at helde, større fjendlige Troppemasser saaes i
Bevægelse mod vor højre Fløj, og Kampen i Omeg-
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nen af Pulvermülle var atter begyndt med fornyet
Kraft og med Held paa endens Side. Overcomman
doen besluttede paa Grund af disse Omstændigheder at
afbryde Fægtningen, og de 2 Batailloner, der skulde
have udført Flankeangrebet, bleve derfor bestemte til
at anvendes til Forstærkning af hejre Fløj og .til
Understøttelse af de Punkter i Fægtningslinien, hvor
det under Kampens videre Udvikling maatte skjønnes
fornødent efterhaanden at trække de udmattede Tropper
ud af Ilden.
Som det vil erindres af hvad der ovenfor er
fremsat, havde Fjenden trukket Forstærkning frem til
sine foran Pulverholz kjæmpende Afdelinger og navn
lig til disses højre Fløj.
Trods den derved i høj
Grad forstærkede Ild formaaede denne Fløj dog ikke
at vinde synderligt Terrain. Derimod opnaaede den
ved sin enfilerende Ild mod de af vore Tropper, der
stode tæt 0. for Annettenhöhe, at gjøre disses Stil
ling uholdbar og tvinge dem til atter at trække sig
tilbage til den sydlige Skovrand.
Denne Tilbage
gang bevirkede tillige, at Annettenhöhe blev røm
met; strax efter rykkede samtlige 4 Compagnier af
den 20de Füsilier-Bataillon tilligemed de nærmest
staaende Afdelinger af 2det (Königs) Regiment frem
mod. dette Punkt, der saaledes uden Modstand atter
faldt i Fjendens Hænder.
Efterat være kommen i
Besiddelse af Annettenhöhe trængte Fjenden med
sin hojre Fløj frem til den sydøstlige Del af Sko
ven og fulgte nu efter vore Tropper, der lang
somt og under en kraftig Modstand vege tilbage.
Skjøndt en samtidig, fremadgaaende Bevægelse af
Fjenden V. for Annettenhöhe tilbagevistes af de der
staaende Dele af 1ste Jægercorps og 9de Linie-Bataillon,
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var ved den fjendlige hejre Fløjs Fremtrængen i
Skoven vor Stilling der ej længer holdbar, og vore
Tropper trak sig dérfor under en heftig Chargering
efterhaanden tilbage over de kratbevoxede Bakker V.
op N. for Annettenhöhe for i den bagved liggende
Stilling i og ved Thiergarten at gjenoptage Kampen.
Jægercorpset gik over den V. for Annettenhöhe liggende
Bakke og ad den over samme til Thiergarten førende
Vej og besatte den sydlige Udkant af bemeldte Skov.
De Dele af 1ste og Ilte Linie-Bataillon. der havde
deltaget i Fægtningen i Pulverliolz, trak sig over Mosen
ligeledes tilbage til Thiergarten. Det af Major Holm
førte Commando samt 12te Linie-Bataillon retirerede
gjennem den østlige Del af Krattet N. for Skoven ved
Annettenhöhe og tog Post paa de N. 0. for dette
-Krat mellem Gottorp Sø og Thiergarten liggende,
mindre Højder. Samtidigt med Jægercorpsets Retraite
beordredes 10de Linie-Bataillons paa højre Fløj staaende
Compagnier til at tage Post ved Slugten, igjennem
hvilken Vejen fra Pulvermûhle fører op til Schurbjerg,
og endelig erholdt 9de Linie-Bataillon Befaling til
ligeledes at trække sig tilbage over Mosen, hvor den
stillede sig med 2 Compagnier i første Linie, 1 paa hver
Side af den nysnævnte Vej, med Tirailleurer langs
den sydlige Rand af Skrænten og med det tredie Com
pagni som Reserve paa selve Bakken.
10de LinieBataillons 1ste Compagni var strax ved Retraitens
Begyndelse rykket frem fra sin hidtil havte Stilling
som Dækning for de 2 S. for Ziegelei staaende
Kanoner af 5te Batteri (Dinesen) til den sydlige
Udkant i Thiergarten for at deltage i Forsvaret af
denne.
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fjenden, der paa dette Tidspunht fandt en Stette
for sine Bevægelser i den Fremgang, hans venstre Fløjs
Operationer over Store og Lille Dannevirke, hvilke i
det nærmest Paafølgende ville blive udførligt omtalte,
imidlertid havde havt, fulgte rask efter, besatte de kratbevoiede Bakker og rettede herfra en levende Ild mod
vore Tropper, der atter holdt Fægtningen staaende i
den sidst indtagne Stilling.
^en lanEvar*&e Kamp havde imidlertid meget
udmattet flere af vore Afdelinger, der ogsaa vare bievne
blandede mellem hverandre, hvad der i Forening
med det ikke ubetydelige Tab af Befalingsmænd be
sværliggjorde en ordnet Commando. Overcommandoen
befalede derfor 2den Infanteri-Brigade at lade den
ene af sine disponible Batailloner rykke frem til
Understøttelse for de i den sydlige Udkant af Thier
garten kjæmpende Afdelinger og at lade den anden
Bataillon afløse 9de og 10de Linie-Bataillon. 4de
Linie-Bataillon, der erholdt det førstnævnte Hverv,
rykkede ind i Skoven, formeret i Compagnicolonner; 1ste og 2det Compagni posteredes i den
vestlige Del af Skoven, 3die og 4de Compagni
noget østligere. De 2 førstnævnte Compagnier rykkede
frem med deres Skyttepelotoner til den sydlige Skov
rand, hvor de kort efter forstærkedes med 2 andre
Pelotoner, medens det tredie Peloton af hvert Compagni
forblev bagved i Reserve. 3die og 4de Compagni stødte
ved Udkanten af Thiergarten paa 12te Linie-Bataillon,
der efter et kort Ophold paa de S. for Skoven liggende,
mindre Højder havde trukket sig ind i denne; de af
løste her Bataillonen og optoge i Forening med Major
Holms paa en af de nævnte Højder forblevne Commando
Kampen paa dette Punkt. 7de Linie-Bataillon sendtes
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frem over Ziegelei ad .Vejen til Pulvermühle, hvor
Bataillonens samlede Skytter samt 2det og 4de Com
pagni afløste de 3 Compagnier af 9de og de 3 Compag
nier af 10de Linie-Bataillon i den af dem indtagne
Stilling, medens de 2 resterende Compagnier af Bataillo
nen foreløbigt holdtes tilbage som Reserve. Af vort
i Egnen ved Ziegelei samlede Artilleri hævdede de 3
paa Højderne V. for Thiergarten posterede Delinger
under Commando af Capitain Dinesen og Lieutenanterne
Schreiber og Moltke endnu stadigt deres Plads; Resten
blev efterhaanden beordret tilbage i Stillingen ved
Taterkro. Klokken var omtrent 5*/î.
Mod Besætningen af Gottorp, der efter atter at
være indrykket sammesteds havde indtaget sin tidligere
Stilling, havde Fjenden Intet foretaget sig, og Situa
tionen her var saaledes paa det ovennævnte Tidspunkt den
samme som tidligere paa Dagen. Den i Neuwerk
efterladte 13de Linie-Bataillon var i Mellemtiden ble ven
forstærket med 2den Linie-Bataillons lste Compagni,
der efter at have opholdt sig en Tid i den Compagniet
af Major Trepka anviste Stilling N. for Hühnerhäuser
var rykket frem ad Chausseen og havde sluttet sig til
den nævnte Bataillon. Under Opholdet i den først
omtalte Stilling havde Compagniet optaget endel for
sprængte Menige af andre Afdelinger, hvorved det var
naaet op til en Styrke af c. 250 Mand.
Vi have ovenfor bemærket, at Overcommandoens
Beslutning om at afbryde Fægtningen blandt Andet var
grundet paa, at en betydelig, fjendlig Troppestyrke saaes
i Bevægelse mod Stillingens højre Fløj. Det vil derfor
her være paa rette Sted at gjenoptage Fremstillingen
af hvad der imidlertid havde tildraget sig ved den Del
af Armeecorpset, som vi forlode paa Retraiten til Hysby,
27
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og af de Qendlige Bevægelser fra Kl. Reide og Store
Dannevirke mod den nævnte By og i Terrainet O. for
samme.
Paa den nysnævnte Retraite erholdt Oberst Juel
omtrent Kl. 3 ved en Adjudant fra Hovedqvarteret Be
faling til at gjore en Diversion i østlig Retning til
Understøttelse for vort (1er kjæmpende Infanteris højre
Pløj.
Oborsten bestemte til denne Diversion 3die
Compagni af 2det Jægercorps under Capitain Branner,
der, som det vil erindres, netop samtidigt var ankommet
til Hysby, samt 3die Dragon-Regiment og 2 Kanoner
af 6te Batteri (Fuhrmann) under Lieutenant Gøtzsche.
Jægercompagniet og de 2 Kanoner toge Post paa
Højderne 0. for Hysby, hvor Kanonerne fandt en hen
sigtsmæssig Stilling paa Compagniets venstre Fløj, og
hvorfra de fik Lejlighed til, dog kun med c. 15 Skud,
at beskyde den venstre Fløj af den mod Pulverholz
fremrykkende, fjendlige Styrke og besværliggjøre dens
Colonners Fremrykning til Understøttelse for Tirailleurkjæden; Dragon-Regimentet tog Stilling bagved Infan
teriet og Artilleriet som Soutien for samme. Medens
denne Bevægelse udførtes, beordredes den anden, her
tilstedeværende Deling af Gte Batteri (Fuhrmann) til at
tage Post paa en Højde umiddelbart O. for Oxevejen
ved en fra samme i østlig Retning udgaaende Markvej.
Fremdeles havde 2den Linie-Bataillons 2det Compagni,
der havde erholdt Ordre til at sikkrc Bevægelsen mod
Angreb Syd fra, taget Post i Teirainet umiddelbart S.
for sidstnævnte Punkt, hvor det formeredes i Compagnicolonne med Skyttekjæde bag de derværende Hegn.
De 2 Kanoner af 3die Batteri (Jessen), der vare gaaede
tilbage ad Oxevejen, toge Stilling ved Sammenstødet af
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sidstnævnte Vej ogHysby-Slesvig-Vejen paa de derværende
Højder til Optagelse af den foran værende Styike. 6te
Dragon-Begiment tjente tilligemed de 2 resterende Ka
noner af 3die Batteri (Jessen) til Dækning af den højre
Flanke. I samme -Øjemed patrouillerede tillige HusarEscadronen, der efter med de 2 Kanoner under Lieute
nant Schreiber at være retireret til Schurbjerg havde
erholdt Ordre til at observere Egnen V. for Hysby og
Skovby for at sikkre Armeecorpset mod uventede An
greb i højre Flanke. 6te Dragon-Regiment og de 2
Kanoner bleve kort efter trukne ud paa Oxevejen.
Kanonerne sluttede sig til den anden Deling af Halv
batteriet i den af denne indtagne Stilling, bag hvilken
den til Bedækning af Halvbatteriet afgivne Escadron
af 6te Dragon-Regiment under Ritmester Würtzen
tog Post.
Til General Bonin vendte den efter 2det (Königs)
Regiment afsendte Officer tilbage Kl. lidt over 3
med Meddelelse om det ovenfor omtalte Udfald af
hans Sendelse samt om den af Prindsen af Noer
paa egen Haand foretagne Detachering ad Store
Dannevirke til. Generalen, der imidlertid foruden de
tidligere berørte Tropper havde beordret det endnu ved
Jagel staaende Batteri og de ligeledes der efterladte 2
Escadroner slesvig-holstenske Dragoner til at slutte sig
til ham, tog nu den Bestemmelse, efter Ankomsten af
disse Tropper at rykke frem, i det Haab, mutigen dog at
kunne komme til at tage nogen Del i Fægtningen, der
iøvrigt efter den fra Bustrup tilbagevendte Officers Ud
talelser maatte ansees for saa godt som afgjort. Gene
ralen bestyrkedes i sin Forventning ved den Omstæn
dighed , at man endnu fornylig havde bemærket nogle
af vore Tropper bagved Dannevirkevold N. for Kurborg;
27*
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det var 2det Compagni af 2det Jægercorps og det til
sammes Forpoststilling afgivne Cavaleri, der ferst kort
iforvejen havde tiltraadt Retraiten. Fremrykningen,
der begyndtes omtrent Kl. 3*/4, skete saaledes, at den
ene Bataillon af 20de Infanteri-Regiment havde Teten
og efterfulgtes af den anden Bataillon af samme Re
giment, de 8 til General Bonins Commando hen
hørende, preussiske Piecer og Bataillonen af 12te Infan
teri-Regiment; det 2det Kyradser-Rcgiment og de 5
Escadroner slesvig-holstenske Dragoner med det dertil
horende Batteri sluttede Colonnen. Efter at have pas
seret Dannevirkevold dirigerede General Bonin Marchen
i Retning Vest om Sûderholz paa Hysby for ad denne
Vej at naae hen til Oxevejen ved sidstnævnte By, fra
hvilket Punkt Generalen mente ved en omgaaende Be
vægelse at kunne indvirke paa Resultatet af den ved
Slesvig stedfindende, og, som han formente, saa godt som
afgjorte Fægtning. Under Marchen hørte han imidlertid
den ved Gjenoptagelsen af Fægtningen i Pulverholz
stedse heftigere og heftigere tiltagende Skydning, hvori
ogsaa de 2 af Oberst Juel 0. for Oxevejen frem
skudte Kanoner under Lieutenant Gøtzsche deltoge, og
da denne Omstændighed maatte lade ham formode, at
Kampen dog endnu ikke var afgjort, besluttede han at
slaae ind i mere østlig Retning for om muligt ad den
korteste Vej at komme til at gribe directe ind i Fægt
ningen og dirigerede derfor sin Marche ad Vejen, der
fører imellem de 2 adskilt liggende Dele af Sûderholz
til Lille Dannevirke. Klokken var henved 4a. <, da han
ankom til sidstnævnte By, hvor han erfarede, at Oberst
Juels Commando havde trukket sig tilbage ad Hysby
til, og hvor han tillige af Beboerne erholdt Meddelelser
om den haardnakkede Kamp ved Pulverholz, der lode
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ham indseç det -Ønskelige i ved en hurtig Fremrykning
ad Oxevejen at kaste det ved Hysby staaende Corps
for derfra at kunne true den højre Flanke af vore øst
ligere kjæmpende Afdelinger. Som en Følge heraf be
ordrede han Fremmarchen ad denne Vej; hans Colonne
forblev ordnet paa samme Maade som ovenfor nævnt
med Undtagelse af, at 1 Escadron af Kyradser-Regimentet allerede tidligere var detacheret Vest om Süderholz mod Hysby. Til de af Prindsen af Noer mod
Store Dannevirke afsendte Tropper saa Generalen Intet,
og efter de foreliggende Beretninger synes der hverken
fra hans elle/ fra de nævnte Troppers Side at være gjort
Skiidt for at tilvejebringe en Forbindelse; i ethvert
Fald skete deres videre Operationer uafhængigt af
hinanden.
Angaaende sidstnævnte Troppers Bevægelser skal
her anføres, at Oberst Fabricius havde dirigeret 1 Jægercompagni over Bustrup-Slugten for ad kortest mu
lige Vej at naae Store Dannevirke, medens han selv
med Resten af Detachementet fulgte Vejen Syd om
denne Slugt. Kl. 41'4 ankom Commandoet til Store
Dannevirke, omtrent samtidigt med at Reserven af
de af Prindsen af Noer førte Tropper, 1 Ba
taillon, 1 Jægercompagni og 4 Stk. Skyts, fra Friede
richsberg rykkede frem paa Vejen til Store Dannevirke og
efter General Wrangels Ordre opmarcherede tæt N. for
denne Vej som Reserve for den venstre Fløj af de
foran kjæmpende, preussiske Tropper. Oberst Fabricius
besluttede efter at have vundet en Oversigt over Fægt
ningen at dirigere den ham underlagte Styrke mod
den højre Fløj af vore i Pulverholz kjæmpende Tropper.
De 2 Jægercompagnier erholdt derfor Ordre til at rykke
frem imod denne Fløj i og umiddelbart 0. for den fra
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Thyraborg i nordlig Retning gaaende Lavning. Obersten
fulgte selv efter med det øvrige Infanteri som Reserve,
medens de 4 Kanoner beordredes til at rykke frem
paa den anden Side Dannevirkevolden og der at opsøge
en Stilling, hvorfra de knnde optage Kampen mod
vort paa Schurbjerg posterede Artilleri. Overvejelserne
med Hensyn til Angrebspunktet havde medtaget nogen
Tid, og det var derfor først Kl. henad 4"/^, at de her
omhandlede Tropper satte sig i Marche. Artilleriet tog
Post paa en Hojde umiddelbart N. for det tæt ved Danne
virkevold liggende Vejsammenstødspunkt og begyndte
sin Ud mod det det anviste Maal. Da Afstanden imid
lertid var c. 2600 Alen, var Ilden uden Virkning, og
Kuglerne faldt alle i den foran vor Stilling liggende,
side Eng uden at anrette nogen Skade; derimod foraarsagede de strax nogen Uro i de egne, forudsendte
Jægeres Rækker, idet den i Begyndelsen antagne Af
stand var saa fejlagtig, at de først udskudte Projectiler
ikke naaede længere end til disse. Infanteriet fortsatte
imidlertid sin Fremrykning mod vor Hovedstyrkes højre
Fløj. Vi have ovenfor seet, at denne Fremrykning var
en medvirkende Aarsag til, at den danske Overcommando
Kl. lidt over 5 opgav Gjenoptagelsen af Tanken om
en fremadgaaende bevægelse og besluttede sig til at
afbryde Fægtningen. Fremrykningen mødte ingen Mod
stand, da ingen af vore Tropper befandt sig i dette
Terrain, og de 2 Kanoner under Lieutenant Gotzsche,
der fra deres Standplads vilde have været de nærmeste
til at forurolige Fremmarchen, vare netop ved dennes
Begyndelse paa Grund af General Bonins Avancering
trukne tilbage, da deres Stilling derved blev noget
exponeret.
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Vi vende os nu til den af Oberst Juel commanderede Styrke, som vi forlode i Stillingen ved Hysby,
hvor de 2 Kanoner under Lieutenant Gøtzsche havde
sluttet sig til de 2 andre, ved Oxevejen staaende
af samme Halvbatteri, medens 3die Dragon-Regiment
havde forenet sig med det øvrige, paa nævnte Vej
holdende Cavaleri.
3die Compagni af 2det Jæger
corps havde beholdt sin Stilling 8. for Oxevejen,
hvorfra det iagttog Fremrykningen af de af Oberst
Fabricius forte Tropper.
Kort efter rykkede 2det
Compagni af samme Corps efter at have passeret
Oxevejen frem 8. for fornævnte Compagni til Under
støttelse af vor Hovedstyrkes ved Schurbjerg kjæm
pende, yderste hejre Fløj. Strax efter at Lieutenant
Gøtzsche havde sluttet sig til Halvbatteriet, blev der
af den Terrainet V. for Hysby observerende HusarE8cadron bragt Oberst Juel Melding om, at fjendligt
Cavaleri rykkede frem V. for Suderholz og under
Bevægelsen i det aabne Terrain afgav et meget godt
Maal for Artilleri. Obersten beordrede derfor Lieute
nant Gøtzsche med sine 2 Kanoner frem gjennem
Byen for at chargere den fjendlige Colonne. Lieute
nanten, hvem ingen Bedækning medgaves, fandt
i den sydvestlige Udkant af Byen en Stilling, hvorfra
han fik Lejlighed til at gjøTe nogle Skud mod den
tidligere omtalte Kyradser-Escadron, hvis videre
Fremgang herved standsedes. For de 2 Kanoner,
der forbleve tilbage ved Oxevejen beordredes 2den
Linie-Bataillons 2det Compagni, der, som det vil
erindres, stod S. for Byen, til eventuelt at afgive
den fornødne Bedækning,
og bestemtes hertil
Compagniets Skyttepeloton under Lieutenant F. W.
Lund.
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Imidlertid var General Bonins Hovedcolonne rykket
rask frem ad Oxevejen til i Højde med den nordlige
Del af Sûderholz. De af den fjendlige AvantgardeBataillon fremsendte Tirailleurer indvikledes i en kort
Fægtning med 2den Linie-Bataillons 2det Compagni,
hvis Hovedstyrke trak sig tilbage gjennem Byen,
medens Skyttepelotonet satte sig fast i Terrainet
umiddelbart foran de to Kanoners Position, livis Dæk
ning var det anbetroot. Saasnart de ijendlige, sluttede
Afdelinger kom tilsyne, aabnede de 2 sidstomtalte Ka
noner deres lid paa dem, og denne bevirkede en kort
Standsning saavel i disses som i de foranværende
Tiraillenrers Fremrykning, under hvilken der fra den
ijendlige Side blev truffet Dispositioner til Angrebet
paa Byen; til Understøttelse for dette blev det halve
Haubitzbatteri trukket frem og opstillet med 2 Piecer
paa selve Oxevejen og 2 umiddelbart V. for samme
1 en Afstand af c. 400 Alen fra vor Artilleriposition.
Dette var saaledes den gjensidige Stilling paa dette
Punkt af Kamppladsen i det Moment, vi tidligere have
søgt at fastholde, altsaa Kl. c. 51/?.
Halvbatteriet aabnede strax Ilden mod vore 2 Ka
noner, der besvarede samme, men da det fjendlige Infanteri
samtidigt paany begyndte sin fremadgaaende Bevægelse,
sendte Capitain Fuhrmann, der indsaa Nødvendigheden
af en snarlig Retraite, og som navnlig frygtede for de
2 under Lieutenant Gøtzsche uden Bedækning til den
vestlige Del af Byen fremsendte Kanoners Sikkerhed,
Lieutenanten Ordre til hurtigst muligt at gaae til
bage. Lieutenanten lod strax protøe paa og retirerede
i stærkeste Trav og Galop tilbage ad den samme
Vej, som han havde fulgt ved Indrykningen. Det
var imidlertid ikke lykkedes den ved Oxevejen
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staaende, stærkt engagerede Deling at hindre det fjendlige Infanteris raske Fremgang mod Byen; den blev
selv nødt tål hurtigst muligt at iværksætte sin Retraite,
efterfulgt af det til Bedækning afgivne Skyttepeloton,
der dog ikke kunde følge dens hurtige Bevægelse og
derfor heller ikke senere naaede samme, men tog
Stilling N. for Hysby i Højde med den sydlige Del af
Pølhegn imellem denne Skov og Oxevejen. Ved
Fremrykningen af det fjendlige Infanteri var en mindre
Tirailleurafdeling netop naaet frem til den Vej, ad
hvilken Lieutenant Gøtzsche i største Hast retirerede
med sine Kanoner. Pludseligt standsedes Delingen ved
Geværild, og Lieutenant Gøtzsche, der indsaa Umulig
heden af at kunne rykke længere frem ad Vejen, søgte
at redde sine Kanoner ad en smal Sidevej i nordlig
Retning, der var lukket med et Led. Det lykkedes
ogsaa Lieutenanten at aabne Ledet, men da samtidigt
2 af Hestene for den forreste Kanon vare bievne sky
og ved at styrte havde indviklet de andre Heste i
Skaglerne, var det umuligt i -Øjeblikket at faae
Delingen hverken frem eller tilbage. Lieutenanten,
der under de foreliggende Omstændigheder maatte
ansee Kanonerne for tabte, hvis ikke hurtig Hjælp
kunde tilvejebringes, ilede nu selv ad den omhandlede
Sidevej tilbage for at bringe Oberst Juel Melding om
det Forefaldne. De fjendlige Tirailleurer, der gik
frem JØ. for Oxevejen havde imidlertid efter vore ved
denne Vej posterede 2 Kanoners ilsomme Retraite
fortsat den fremadgaaende Bevægelse paa dette Punkt
og naaede efterhaanden meget nær til det, som det
vil erindres, bag Hysby-Slesvig-Vejen placerede Halv
batteri under Lieutenant Klein, der fik Lejlighed til
her at løsne nogle Kugle- og Kardætskskud. Da man
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imidlertid knn havde spredte, Qendlige Afdelinger for
sig, og Halvbatteriets Stilling ved den af de foranværende Afdelinger efterhaanden tiltraadte Retraite var
meget exponeret, beordredes det til ad Oxevejen at
trække sig tilbage mod Skovby. Netop som Batteriets
Bedækning, den lste Escadron af 6te Dragon-Regiment,
vilde følge efter samme, modtog Oberst Juel af Rit
mester Marcher, der havde bemærket den Fare, hvori
Lieutenant Gøtzsches 2 Kanoner svævede, Underretning
om denne og beordrede strax Escadronen til ved et
Indhug mod Byen om muligt at bortdrage Fjendens
Opmærksomhed fra Kanonerne, og derved give Lieute
nant Gøtzsche Tid til at undslippe; Skytterne af 2den
Linie-Bataillons 2det Compagni erholdt samtidigt Ordre
til fra den af dem indtagne Stilling mellem Oxevejen
og Polhegn at rykke frem mod det Q. for Oxeveien
fremskudte, fjendlige Infanteri for derved at understøtte
Escadronens Angreb. Strax efter modtog Obersten af
Lieutenant Gøtzsche selv yderligere Bekræftelse paa
Efterretningen om den Fare, hvori Kanonerne svævede, og
Sandsynligheden af, at de vare ganske tabte.
Ritmester Würtzen rykkede imidlertid raskt frem
ad Oxevejen, passerede uden at blive videre forulempet
de O. for denne fremskudte Tirailleurafdelinger og
frembragte ved sin Escadrons pludselige Tilsynekomst
ved den Bøjning, som Oxevejen gjør S. O. for HysbySlesvig-Vejeu, og dens Angreb i stærkeste Carriere og under
rungende Hun-a den fuldstændigste Forvirring mellem de
paa Oxevejen og paa begge Sider af samme staaende,
fjendlige Afdelinger. Paa engang lød Raabet: nEs kommt
Cavallerie !“ og hele Opmærksomheden fængsledes af den i
samme Øjeblik attaquerende Escadron i den Grad, at
man under Escadropens Fremrykning kun paa ganske
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enkelte Steder løsnede Skud paa den. Et Par preus
siske Officerer, der vare redne noget frem paa Oxevejen*
fik netop Tid til at frelse sig ved en ilsom Flugt,
idet de raabte til det paa Vejen holdende Artilleri, der
havde protset paa for at følge efter de fremrykkende
Tirailleurer, at de skulde vende om. En Omprotsning
blev ogsaa forsøgt, men i Forvirringen kjørte Bespændingerne for Kanonerne i hinanden, en Forstilling gik
istykker, og det Hele var saaledes hverken til at bringe
frem eller tilbage; Bedækningen for Haubitzbatteriet,
der laa i Vejgrøvterne paa begge Sider af Kanonerne,
reddede sig over de høje Vejhegn. I samme -Øjeblik
naaede Escadronen Kanonerne, brød hurtigt den svage
Modstand, som Commandeuren for disse, Lieutenant
Petzel, søgte at tilvejebringe, og huggede nu ind paa
Mandskabet ved Bespændingen. Den ved de fjendlige
Kanoners uheldige Vending foranledigede Spærring
af en Del af Vejen standsede her den sterste Del af
Escadronen ; Choken havde imidlertid været saa
voldsom, at Resten brød igjennem det snevre
Rum, der var ladet aabent paa Vejen, og forsatte
Attaquen til de bagved staaende, sluttede Af
delinger af Avantgarde-Bataillonen, enkelte Ryttere
naaede endogsaa frem til den helt bagved staaende
2den Bataillon af 20de Infanteri-Regiment. Atta
quen var hermed endt, og under de foreliggende
Omstændigheder var der kun Eet at gjøre, nemlig saa
hastigt som muligt at søge tilbage for at redde
hvad reddes kunde, ud af den ijendlige Ild, der
naturligvis ikke havde ladet vente længe paa sig. Da
nemlig den første Bestyrtelse var forbi, kom Alt i travl
Virksomhed for at berede Escadronen en saa vanskelig Re
traite som muligt; Alt hvad der var ved Haanden af Infan-
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teri, blev kastet langs de Oxevejen indesluttende Hegn,
og under denne Ild maatte Escadronen trække
sig tilbage, hvad der ikke gik af uden meget
betydelige Tab af Mandskab og Heste. Ved Indhugget
blev Hesten skudt under Lieutenant Wedell-Wedellsborg, Escadronens Overvagtmester Midskov og Vagt
mester Lundby, der begge udmærkede sig særdeles,
bleve haardt saarede, og ved Rallieringcn savnedes for
uden Lieutenant Wedcll-Wedelsborg 1 Officersaspirant,
Baron C. Juel, 1 Corporal, 3 Undercorporaler og c.
40 Menige.
Under Tilbagetoget styrtede Ritmester
Würtzens Hest; Vagtmester Schroder, der ogsaa under
Attaquen havde udmærket sig særdeles, og Dragon
Oure ilede imidlertid deres Commandeur til Hjælp, tik
hans Hest standset og dens Rytter atter i Sadlen.
Vagtmesteren sogte dernæst at redde Estandarten,
hvis Forer havde faaet sin Hest skudt under sig og i
Faldet var bleven aldeles bedovet; det lykkedes ham
imidlertid ikke, da Preusserne allerede havde faaet den
indenfor Vejgjærdet. Den hele, smukke Affaire var faa
Minuters Værk, og Tabet paa vor Side sikkerlig stort;
men Hensigten med Escadronens Bevægelse ppnaaedes
fuldstændigt, idet hele Opmærksomheden rettedes paa
Oxevejen, og selv den Tirailleurafdeling, i hvis Magt
det utvivlsomt stod at bemægtige sig de 2 Kanoner,
slap dette Bytte for at vende sig i Hetning mod Cava
leriet, hvorved det vel lykkedes den at foroge Esca
dronens Tab paa dens Tilbagetog, njen hvorved der
tillige gaves Kanonerne Lejlighed til at faae protset
om og undslippe ad en anden, vestligere Vej til Oxe
vejen. Det vaj- navnlig Overconstabel Lundegaardshus,
der under Lieutenant Gotzsches Fraværelse i dette Ojeblik ved sin Raskhed og Uforfærdethed i Forening
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med et flinkt Betjeningsmandskab tilvejebragte dette
Resultat.
Uavaleri-Brigaden fortsatte Retraiten ad Skovby
til under Dækning af 4de Escadron af 3die DragonRegiment under Ritmester Hviid, der strax efter Esca
dronen Wûrtzens Tilbagekomst efter den af samme
udførte Attaque af Oberst Juel var bleven beordret til
at rykke rask frem mod Hysby for ved denne Bevægelse
at give de andre Tropper Tid til at iværksætte deres
Tilbagegang. Den nævnte Escadron fulgte imidlertid
kort efter den tilbagegaaende Bevægelse efter at have
lidt et Tab af en Underofficer.
Lieutenant Lund, der, som det vil erindres, med
sit Skyttepeloton samtidigt med Escadronens Indhug
havde gjort en fremadgaaende Bevægelse, retirerede,
efterat Attaquen var afslaaet, og Escadronen vendt'
tilbage, i Retning mod den sydlige Del af Polhegn og
videre gjennem samme.
Til Forfølgning af Escadronen Wurtzen var der paa
den Qendlige Side, efter at Forvirringen havde lagt sig,
intet Cavaleri umiddelbart disponibelt, og hvad der
stod længere tilbage i Colonnen var ikke let at faae
frem paa den stærkt belemrede Vej. General Bonin
befalede derfor Avantgarde-Bataillonen atter at rykke
frem og aflaste det ved Avantgarden værende Artilleri
med 19 Batteri af Reserven. Uden at mode nogen
somhelst Modstand fortsatte Generalen nu sin Frem
rykning gjennem Hysby og lod sin Avantgarde tage
Stilling N. for denne By. Halvbatteriet tog Stilling
paa en Hej de S. for Sammenstodet af Oxevejen og
Hysby-Slesvig-Vejen og sagte derfra dog uden nogen
Virkning at forurolige Cavaleri - Brigadens Retraite.
Ligeledes rettedes et Par Skud mod 3die Compagni af
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2det Jægercorps, der var blevet staaende som Reserve
for 2det Compagni af samme Corps under dets tidligere
omtalte Fremrykning. Capitain Branner, der ferst ved
denne Skydning averteredes om Oberst Juels Tilbage
gang fra Hysby, foranledigedes herved til, dækket af
Hegnene, at trække sit Compagni tilbage til Polliegn
og gjennem denne Skov til henimod Nykro, hvor han
atter gjorde Holdt.
Vi vende nu tilbage til de i og ved Thiergarten
kjæmpende Tropper. Fægtningen var her paa hele
Linien forbleven staaende under en levende Tirailleurild
fra begge Sider. Imidlertid rykkede den af Oberst
Fabricius forte Colonne slesvig-holstenske Tropper i den
tidligere berørte Orden stadigt fremad, og omtrent
Kl. 6 naaede det østligst marcherende Jægercompagni
op i Højde med venstre Fløj af 2det (Königs) Regiment
og begyndte her at tage Del i Fægtningen. Det andet,
paa venstre Floj af dette fremrykkende, slesvigholstenske Jægercompagni søgte samtidigt at trænge
frem til Foden af Schurbjerg for om muligt at omgaae
den højre Fløj af vort Hovedcorps’s Stilling. I samme
Hensigt fortsatte Oberst Fabricius med Hovedstyrken sin
Marche bag de to fornævnte Compagnier for at naae op
til Vejen mellem Hysby og Slesvig; de 4 N. for
Dannevirkevold opstillede Kanoner havde alt tidligere
erholdt Ordre til at rykke nærmere ind paa vort paa
Schurbjerg staaende Skyts. Ligeledes var den af Prinds
Friederich af Noer commanderede Reserve bleven beordret
til at følge den fremadgaaende Bevægelse. Paa vor Side
sendte 7de Linie-Bataillon, som alt tidligere havde
beordret sit 3die Compagni til Dækning af Bataillonens
højre Fløj, ved den nysomtalte Bevægelse det endnu
i Reserve staaende lste Compagni til Understøttelse
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for 3die Compagni, og samtidigt naaede fra den vestlige
Side Capitain Scharfenberg paa sin tidligere omtalte
Marche frem til Engene S. for Schurbjerg, hvor en
Division af Compagniet under Capitainens egen An
førsel strax greb ind i Fægtningen, medens den anden
Division efterlodes noget længere tilbage som Soutien.
Det Qendlige Jægercompagni, der agerede længst mod
V., blev derved standset i sin Fremrykning og truet
saaledes i Front og Flanke, at dets Commandeur ilte
med at sende Anmodning til Oberst Fabricius om
Understøttelse. En saadan blev dog ufornøden ved
den Beslutning, der imidlertid var tagen og tildels
bragt i Udførelse fra den danske Overcommandos
Side om efterhaanden at trække Tropperne tilbage i
Taterkro - Stillingen. Omtrent Kl. 614 havde nemlig
General Hedemann givet Ordre til, at Fægtningen paa
højre Fløj skulde afbrydes, og i den Anledning befalet,
at 9de og de 3 derværende Compagnier af 10de LinieBataillon skulde afmarchere tål Højderne Q. for Tater
kro, hvorhen ligeledes de 2 Piecer under Capitain
Dinesen, der vare placerede S. for Ziegelei, dirigeredes.
De 4 Kanoner under Lieutenanterne Schreiber og Moltke
beordredes ligeledes tilbage i Taterkro-Stållingen, hvor
Lieutenant Moltkes 2 Kanoner kjørte op i Nærheden
af de 2 under Capitain Dinesen, medens Lieutenant
Schreibers toge Post noget vestligere i Forening med
de 2 andre her værende Kanoner af 3die Batteri
(Jessen). Yderst paa højre Fløj stode de 6 Piecer
af 2det Batteri (Bruun) og de 2 tål Forstærkning af
samme afgivne Kanoner af 5te Batteri (Dinesen) under
Lieutenant Lindsted. Endelig stode de 2 Kanoner af
2det Batteri (Bruun) under Lieutenant Buntzen i den
samme Position N. for Husum-Vejen, som de havde
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indtaget tidligere paa Dagen. Med Hensyn til de
6 Kanoner, der havde været posterede paa Schurbjerg
og S. for Ziegelei, maa det endnu bemærkes, at disse
indtil det sidste øjeblik væsenligt bidroge til Hævdelsen
af Positionen og i hej este Grad besværliggjorde Fjen
dens Forseg paa paa dette Punkt af Kamppladsen at
fere sterre, sluttede Afdelinger frem. Af det fjendlige
Artilleri bleve disse Kanoner under deres vedholdende
Deltagelse i Fægtningen om Pulverholz og Thiergarten
aldeles ikke forulempede; det er ovenfor seet, at kun
2 Kanoner af et slesvig-holstensk Batteri bleve bragte
i Position imod dem paa altfor stor Afstand til at kunne
faae nogen Betydning, og, da disse Kanoner senere be
ordredes til at tage en noget mere fremrykketPosition, vare
vore efter den givne Ordre ifærd med at iværksætte deres
Retraite. I sidste Øjeblik erholdt de en ny Modstander
i det Halvbatteri, som det vil erindres, at General
Bonin efter at være trængt frem igjennem Hysby havde
ladet kjere op paa en Højde 0. for denne By, og som
efter at have chargeret imod de sidste af vore her
retirerende Afdelinger rettede nogle Skud imod dem,
en Beskydning, der paa Grand af den over 2000
Alen lange Afstand var aldeles resultatløs. — Efter at
Artilleriet var trukket bort, blev endelig 2den InfanteriBrigade beordret til at lade 7de Linie-Batallion retirere
indtil i Højde med Ziegelei og dernæst lade den i
Thiergarten engagerede 4de Linie-Bataillon følge den
tilbagegaaende Bevægelse. De af Oberst Fabricius og
Prindsen af Noer førte Reserver vare imidlertid naaede
frem til henimod Schurbjerg, hvor Oberst Fabricius’s
Colonne truede den af Capitain Scharffenberg forte Af
delings højre Flanke saaledes, at Capitainen saa sig
nødsaget til at gaae tilbage for at repliere sig paa sin
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i Reserve efterladte Division. Denne var imidlertid ved
2det Jægercorps’s 3die Compagnis Tilbagegang ligeledes
gaaet tilbage til den sydlige Del af Pølhegn, hvor Tien
havde posteret sig til Optagelse af den fremskudte Di
vision. Da Capitainen desuden blev beskudt fra det
Çendlige, ved Hysby staaende Halvbatteri, dirigerede
han sin Retraite i nordostlig Retning og stødte derved
sammen med den anden Division, saa at Compag
niet atter var samlet i den sydøstlige Udkant af Pøl
hegn, hvor det tog Stilling til Optagelse af 1ste Com
pagni af 7de Linie-Bataillon, der iværksatte den befalede
Retraite gjennem Pølhegn. Resten af sidstnævnte Ba
taillon, der under Fægtningen havde mistet sin Comman
deur, Capitain Friederichsen, retirerede mellem denne Skov
og Thiergarten under heftig Tiraillering fra Hegn til
Hegn med de efterfølgende, slesvig-holstenske Tropper
indtil i Højde med Königswille, hvorfra den videre
Tilbagegang til Husum-Vejen iværksattes uden Kamp.
De slesvig-holstenske Troppers venstre Fløj udbredte sig
efterhaanden i nordvestlig Retning henimod Pølhegn,
og Oberst Fabricius sendte nogle Afdelinger af 1ste
(14de) Bataillon ind i denne Skov til Dækning af den
venätre Flanke. — 1ste og 2det Compagni af 4de LinieBataillon trak sig i Overensstemmelse med den givne
Ordre i nordlig Retning tilbage igjennem Skoven og
kom i Højde med Königswille i Forbindelse med 7de LinieBataillon, i Forening med hvilken Compagnierne ligeledes
retirerede til Husum-Vejen, hvor de saaledes her samlede
Dele af 2den Infanteri-Brigade erholdt Ordre til at be
sætte de vestlige Højder i Taterkro-Stillingen i For
bindelse med det der Btaaende Artilleri.
Ved denne Retraite, om hvilken ingen Befaling eller
Meddelelse fra Overcommandoen sees at være naaet til de
28
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endnu i Thiergarten værende Afdelinger af Flankecorpset
og 1ste Infanteri-Brigade, saa 1ste Jægercorps sig nød
saget til at gaae tilbage til den nordlige Kant af den
skovbevoxede Skrænt, langs hvis Fod det hidtil stadigt
havde hævdet sin Stilling. Da kort efter det hejre
Fløj compagni af de slesvig-holstenske Jægere i Forening
med Afdelinger af 2det (Königs) Regiment efter 7de
Linie-Bataillons Tilbagevigen brøde frem mod Corpsets
højre Fløj, formerede dette med sit 1ste og 2det Com
pagni en tilbagetrukken Flanke, under Dækning af
hvilken Retraiten igjennem Thiergarten foretoges. De
nævnte Compagnier ind vikledes herved paany i en heftig
og ved den omgaaende Bevægelse af Fjenden vanskelig
Fægtning, og navnlig var 2det Compagni under Capitain
Wilster, til hvilket 1ste Compagni af 10de Linie-Bataillon allerede under Fægtningen i den sydlige Rand
af Thiergarten havde sluttet sig, et -Øjeblik udsat for
at blive afskaaret, hvad der dog ved en resolut Bevæ
gelse under den fjendlige Ild lykkeligt blev undgaaet.
Samtidigt kastede Oberst Bülow sig med en Del af
Iste og Ilte Linie-Bataillon imod de ijendlige Tropper,
der efter Tilbagegangen af 2den Infanteri-Brigades der
staaende Afdelinger søgte at trænge ind i den sydlige
og vestlige Del af Skoven, og sikkrede derved vore
her engagerede Tropper en rolig Retraite.
Den tilbagegaaende Bevægelse meddelte sig efter
haanden til de øvrige, i Thiergarten kjæmpende Troppe
afdelinger, der successivt, eftersom hojre Floi trak
sig tilbage, iværksatte deres Retraite i Retning af
Hühnerhäuser og Taterkro. Paa den venstre Fløj havde
den af Major Holm førte Afdeling og odie og 4de
Compagni af 4de Linie-Bataillon med stor Udholdenhed
modstaaet Fjendens Fremtrængen.
Man havde gjort
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et Forseg paa ved en offensiv Bevægelse at fordrive
fjenden fra den ligeoverfor sidstnævnte Compagnie«
Stilling liggende, mindre Hej de, imod hvilken det 4de
Compagni under Capitain M. Müller ogsaa trængte
frem, men ved Fjendens enfilerende Ild nedtes det til
at tage Stilling bag en paa Dyrehavshegnet lodret le
bende Jordvold; det kom herved i directe Forbindelse
med det under Major Holm staaende Commando. Stil
lingen hævdedes her, indtil den ovenomtalte, tilbage
gaaende Bevægelse af vor højre Fløj naaede ogsaa disse
Compagnier og tvang dem til at opgive deres Stilling,
hvorfra de fægtende trak sig tilbage igjennem Skoven.
Major Holms Commando retirerede over Stampemøllen —
hvorfra den der tidligere staaende Del af 3die Jæger
corps var trukken tilbage til Højderne ved Taterkro —
og, efterat dette Punkt i nogen Tid var holdt,
mod Hühnerhäuser ; paa dette sidste Tidspunkt
saaredes Avantgardens tappre Fører, Major Holm. —
Major Ernst, hvis ringe Styrke efterhaanden var bleven
forøget med Mandskab af de forskjellige, i Pulverholz
kjæmpende Afdelinger, gik ligeledes tilbage paa Hüh
nerhäuser og tog V. for dette Punkt en Stilling i For
ening med de sidst retirerede Tropper, navnlig 4de
Linie-Bataillons 4de Compagni. Her udspandt sig det
sidste Engagement med det gjennem Skovens østlige
Del efter vore Tropper følgende, Qendlige Infanteri, i
hvilken Kamp 2 af de paa Taterkra-Højderne opkjørte
Piecer under Lieutenant Moltke fik Lejlighed til at
deltage med nogle faa Skud; paa Grund af det indtræ
dende Mørke døde imidlertid denne Ud efterhaanden hen.
I Stillingen ved Taterkro havde Overcommandoen
imidlertid samlet Afdelingerne, efterhaanden som de bleve
trukne ud af Kampen, under Dækning af det der opstillede

436
Artilleri, af hvilket foruden de nysnævnte 2 Kanoner under
Lieutenant Moltke 2det Batteri (Bruun) fik Lejlighed
til at losne enkelte Skud paa de slesvig-holstenske
Tropper, der langsomt fulgte efter vore Tropper i Ter
rainet mellem Polhegn og Thiergarten, men gjorde Holdt
i Hej de med den nordlige Udkant af disse Skove. —
2det Compagni af 2det Jægercorps forblev, efter at det
af samme optagne Compagni af 7de Linie-Bataillon var
gaaet tilbage, endnu en kort Tid uden at blive angrebet
i den sydøstlige Del af Pølhegn. Capitain Scharffenberg
sendte derpaa den tidligere fremskudte Division tilbage
gjennem Skoven med Ordre til at tage Post ved
dens nordlige Udkant; han selv fulgte efter ad
den samme Vej gjennem Skoven. Den først tilbagegaaende Division naaede uden at støde paa nogen
Fjende sin Bestemmelse; derimod bemærkede Capitain
Scharffenberg pludseligt under sin Retraite de Af
delinger af 1ste (14 de) Bataillon, dér, som ovenfor
berort, af Oberst Fabricius vare sendte ind i Skoven,
og som rykkede frem imellem ham og hans tilbage
sendte Reserve og strax standsede, da de bleve opmærk
somme paa Jægerne. Capitain Scharffenberg benyttede
i dette Oje blik med megen Aandsnærværelse sit eget
og et Par Hornblæseres Kjendskab til Plattydsk til at
faae den nærmeste, ijendlige Afdeling til at antage Com
mandoet for slesvig-holstenske Jægere, der vare under
Fremrykning ad samme Vej, som den selv. Fremrykningen
fortsattes nu efter Capitaincns Opfordring i Fællesskab til
N. for Skoven, hvor de fjendlige Infanterister, da de
pludseligt bemærkede den bag et Stengjærde staaende
anden Division af Jægercompagniet mærkede Uraad;
paa Førerens Raab søgte endel af dem i Hast tilbage
til Skoven, Resten overvældedes af Jægercompagniet,
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hvis 2 Divisioner paa engang styrtede sig over dem
og efter et kort Haandgemæng, hvorved der paa begge
Sider havdes nogle faa Saarede, gjorde 54 Fanger. I
Forening med Corpsets 3die Compagni retireredes der-r
paa paa Falkenberg, hvor de 2 Compagnier traf sammen
med Corpsets 1ste og 4 de Compagni. Sidstnævnte
Compagni, der, som det vil erindres, fra sin Forpoststilling
ved Sylvested var marcheret over Jydbæk, var Kl. 6* «
naaet hen til Falkenberg, hvor det gjennem en Adjudant
fra Hovedqvarteret erholdt Ordre til at besætte en lille
Skov S. V. for denne Gaardr hvorhen 1ste Compagni
ligeledes dirigeredes fra Hühnerhäuser. — Besætningen
paa Gottorp forlod ifølge General Hedemanns Ordre
henad Kl. 7 sin Stilling. De 2 Kanoner under Lieute
nant Glud og Espingolbatteriet bleve først trukne til
bage, dernæst afrnarcherede Garden; ved Hühnerhäuser
stedte 13de Linie-Bataillon til og fulgte efter at have
trukket sit mod Altstadt detacherede Compagni til sig
Flensborg-Chausseen til Taterkro. Heller ikke denne
anden Rømning af Gottorp bemærkedes af Ijenden, der
først ved Mørkets Frembrud erholdt Underretning derom.
Armeecorpsets højre Fløj, Bom vi forlode under
Retraite mod Skovby, havde imidlertid fortsat sin Til
bagegang uden at foruroliges yderligere af de under
General Bonins Commando staaende Tropper, der gjorde
Holdt N. for Hysby. Efter at være passeret Skovby
tog Oberst Juel Stilling N. for denne By saaledes, at
2 Kanoner under Bedækning af */» Escadron posteredes
ø. for Oxevejen for at beskyde de ijendlige Tropper
ved deres forventede Debouchering ud af Pølhegn, hvor
en levende Tirailleurfægtning stadigt hørtes ; 2 Kanoner
ligeledes under Bedækning af ’/« Escadron placeredes
saaledes, at de knude bestryge den nordlige Udkant af
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Skovby ; det ovrige Cavaleri og Artilleri stod i
Reserve, Artilleriet paa selve Oxevejen, Cavaleriet op
marcheret cscadronsvis paa begge Sider af samme. I
denne Stilling, hvor de Afdelinger af 3die Dragon-Re
giment, som havde været paa Forpost, stedte til, og
hvorhen ligeledes 5te Dragon-Regiment efter den fra
General Hedemann indhentede Ordre havde rettet sin
Marche, forblev Corpset uden at engageres staaende
indtil Fægtningens Ophor. 2den Linie-Bataillons 2det
Compagni fulgte fremdeles med sin Hovedstyrke Cavalericts Bevægelse ad Oxevejen, medens Skyttepelotonet
under Lieutenant Lund, som ovenfor berort, retirerede
igjennem Polhegn; i Skoven opdagede Lieutenanten lige
som Capitain Scharffenberg Jj enden i Avancering foran
sig, men dot lykkedes ham ved at trække sig noget
længere ud mod V. at unddrage sig hans Opmærksomhed.
F«guinrcO8
Under Troppernes Tilbagerykning i Taterkrocorpiet* RetraiteStillingcn var Solen gaaet ned, og den korte
tiistiniugeu Skumring, under hvilken de sidste Skud fra Artilleriet
7" o"
den nævnte Stilling faldt, aflestes snart af det fuld

stændigt indtrædende Morke. Fjenden gjorde ikke Mine
til at ville fortsætte Kampen, og, selv om han havde
vist sig tilbejelig dertil, vilde en længere Förbliven af
vor Hær i Taterkro-Stillingen, hvis Hovedstyrke maatte
seges i dens dominerende Artilleripositioner, nu, da
vort Infanteri under Artilleriets Beskyttelse var
draget tilbage, og det frembrydende Morke gjorde
Virkningen af Artilleriets Ild temmelig illusorisk, ansees
for forkastolig. Under de nuværende Omstændigheder
maatte det navnlig være Overcommandoen magtpaaliggende at bringe Hæren i en Stilling, der nogenlunde
let kunde bevogtes, og som ikke laa saa umiddelbart
ved Ilendens, at det derved blev forbudt at unde Trop-
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perne nogen Hvile, hvortil de efter denne Dags lange
og haardnakkede Kamp i hej Grad kunde trænge, og
som var Betingelsen for, at de fornødne Kræfter kunde
være tilstede for en fornyet Kamp eller en ordnet Re
traite den følgende Dag. Allerede Kl. 71.«», da Garden
paa Chausseen naaede op i Højde med den vestligere
staaende 2den Infanteri-Brigade, havde General Hedemann derfor ogsaa givet Ordre til, at Afdelingerne suc
cessivt skulde rykke tilbage til den, som det vil erindres,
ved mindre fortificatoriske Værker forstærkede Stilling
mellem Arnholt Sø og Langsø, hvor de, efter at For
posterne vare udstillede, skulde gaae dels i Bivouak,
dels i concentrerede Cantonnements. Bemeldte Stilling
indtoges paa følgende Maade.
Cavaleri-Brigaden, hvortil fremdeles Husar-Escadronen
sluttede sig, gik fra Stillingen ved Skovby tilbage over
Lyrskov og tog foreløbigt Stilling mellem Arnholt Sø og
Chausseen bag de derværende Forskandsninger; 1 Escadron
Bendtes til Arnholt for at sikkre højre Flanke ved Fremsen
delse af Patrouiller ad Vejen til Solbro. Da Forposterne vare
udstillede, beordredes 3die Dragon-Regiment til at gaae
i Bivouak ved Isted By, 6te Dragon-Regiment afgik til
Gammellund, og Husar-Escadronen gik i Bivouak tæt ved
Isted Kro. Af det med Cavaleri-Brigaden følgende Artilleri
toge de 4 Kanoner af 3die Batteri (Jessen) under Lieu
tenant Klein Post i de nys omtalte Forskandsninger, hvor
tillige 2det Compagni af 2den Linie-Bataillon placeredes,
og hvor Lieutenant Lund med Skyttepelotonet kort efter
sluttede sig til samme; Compagniet afløstes senere af
12te Linie-Bataillon og søgte, da Mandskabet ved den
forcerede Retraite i Forening med Cavaleriet var meget
udmattet, Hvile i en nærliggende Gaard. De 4 Kanoner
af 6te Batteri (Fuhrmann) gik i Bivouak tæt ved Isted

440
Kro V. for Chausseen, hvor de 2 detacherede Delinger
af Batteriet under Lieutenanterne Moltke og Glud kort
efter stedte til samme. — Af 2den Infanteri-Brigade gik
7de Linie-Bataillon og 1ste og 2det Compagni af 4de
Linie-Bataillon samt den til Brigaden afgivne Escadron
af 5te Dragon-Begiment ligeledes tilbage over Lyrskov
til Arnholt; 1 Compagni af 4de Linie-Bataillon place
redes som Vagt i Skandsen ved Dæmningen og satte
sig ved Patrouiller i Forbindelse med de østligere bivouakerende Tropper. Besten af den omhandlede Styrke,
hvortil senere sluttede sig 4de Compagni af 4de LinieBataillon, indqvarteredes i Arnholt. Det 3die Compagni
af sidstnævnte Bataillon, der var forblevet ved Falken
berg, forenedes først i Flensborg med Bataillonen Til
sidstnævnte Compagni havde foruden endel forsprængt
Mandskab af forskjellige Afdelinger tillige Lieutenant
Hammeleff med Skytterne af 2den Linie-Bataillons 4de
Compagni sluttet sig. Marchen til Falkenberg, der skete
efter Ordre af en Adjudant fra Hovedqvarteret, foretoges
ad en Sidevej ; da imidlertid ingen andre Tropper saaes
at følge samme Vej, gik Lieutenant Hammeleff med
sit Mandskab tilbage til Hühnerhäuser for at slutte sig
til de Tropper af Vore, som formodedes endnu at staae
der. Ved Tilbagekomsten til det nævnte Punkt var
dette forladt af vore Tropper uden dog at være besat
af Fjenden, hvorfor Lieutenanten besluttede atter at
tiltræde Marchen til Falkenberg. I Mørket forfejledes
imidlertid Vejen og, da man efter at have marcheret i
nogen Tid blev opmærksom herpaa, rettedes Marchen
mod en Vagtild, der saaes i nogen Afstand. Da Com
mandoet nærmede sig denne. blev det pludseligt
anraabt og strax efter beskudt, hvorfor det trak sig
tilbage til Hovedlandevejen, ad hvilken det var kommet.
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Det opdagedes nu, at man i Mørket var kommen ind paa
Vejen til Husum, og at det var en ved Skovby udstillet,
fjendlig Feltvagt, man var stødt paa. I et ved Lande
vejen liggende Hus skaffedes en Fører tilveje, der ad
eu Fodsti førte Commandoet til Falkenberg, hvor det
atter stødte til 4de Linie-Bataillons 3die Compagni, i
Forening med hvilket det overnattede paa den nævnte
Gaard. — Størstedelen af de øvrige Tropper fulgte Chaus
seen til Flensborg. De 2 Kanoner af 2det Batteri (Bruun)
under Lieutenant Buntzen afgik fra Falkenberg til de
ovenfor omtalte Forskandsninger tilligemed de 2 Kanoner
af 3die Batteri (Jessen) under Sergent Bøvig, hvorimod
de resterende 2 Kanoner af dette sidste Batteri under
Lieutenant Schreiber anbragtes bag det ved Chausseen
opkastede Brystværn. Hesten af 2det Batteri (Bruun)
gjorde Holdt i Højde med Isted, hvor det gik i Bivouak.
De 2 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen) under Lieutenant
Lindsted, der havde været beordrede til at følge
2det Batteri, stødte paa Chausseen sammen med
de 2 af Batterichefen selv commanderede Piecer
og marcherede i Forening med dem til Isted Skov,
hvor der udsøgtes en passende Bivouakplads. 2den
Linie-Bataillons 3die Compagni, der, som det vil erin
dres, var afgivet til Bedækning for 2det Batteri (Bruun),
erholdt Ordre til i Forening med det øvrige Infanteri
at retirere ad Chausseen, ad hvilken det fortsatte Marchen
lige til Flensborg, hvor det indqvarteredes den 24 de
om Morgenen Kl. 5. I den sydvestlige Del af Isted
Skov indtoge Garden, 13de Linie-Bataillon og 1ste In
fanteri-Brigade Bivouakstilling, Sidstnævnte med 1ste
Linie-Bataillon samt 1ste og 3die Compagni af Ilte
Linie-Bataillon, til hvilke 2det.og 4de Compagni
af Bataillonen snart efter sluttede sig.
Ligeledes
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meldte Major Ernst sig her til Brigaden efter at have
beordret de forskjellige, mindre Commandoer, der efter
haanden vare komne under hans Befaling, til at sege deres
respective Afdelinger og efter at have gjort nogle forgjæves
Forsog paa at finde de spredte Compagnier af sin Ba
taillon; med den tilbageværende, ringe Styrke af denne,
der ved Kampens Begyndelse havde staaet under hans
Commando, bivouakerede Majoren i Forening med Bri
gaden. Endel af 4de Compagni ligesom ogsaa 1ste
Compagni af Bataillonen havde fortsat Retraiten læn
gere Nord paa og vare for Natten bievne anbragte i
nogle Huse ved Chausseen; angaaende Resten af Ba
taillonen er ovenfor det Fornødne anført. 3die Jæger
corps bivouakerede tæt V. for Chausseen i Højde med
1ste Infanteri-Brigade. Espingolbatteriet gik i Bivouak
ved Isted Kro, V. for hvilken tillige 1ste Escadron af
4de Dragon-Regiment camperede. Den Ingcnieurafdeling, der havde været detacheret til Gottorp, sluttede sig,
efter at dette Punkt var opgivet, til de øvrige Ingenieurtropper, der, som dot vil erindres, vare beskjæftigede
med fortificatoriske Arbejder i Stillingen mellem Arnholt
Sø og Langsø, og som med Undtagelse af en mindre Af
deling under Lieutenant Jørgensen, som ifølge sin Instrux havde sluttet sig til 2den Infanteri-Brigade, vare
forblevne her under hele Fægtningen ; den samlede Styrke
bivouakerede om Natten i Nærheden af disse Forskandsninger. — Forposttjenesten overtoges af 12te Linie-Ba
taillon, 2det Jægercorps og Flankecorpset samt 5te
Dragon-Regiment. Førstnævnte Bataillon afgik til Forskandsningerne ø. for Arnholt Sø, hvor Bataillonen, som
berørt, afløste det der staaende Compagni af 2den LinieBataillon.
2det Jægercorps marcherede fra Falken
berg til den sydlige Udkant af Isted Skov, hvor det
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indtog en Forpoststilling med højre Fløj til Chausseen
og venstre Fløj i Forbindelse med 1ste Jægercorps, der
atter paa sin venstre Fløj stod i Forbindelse med 9de
Linie-Bataillon, som bevogtede den østligste Overgang
over det mellem Langsø og Chausseen gaaende Eng
drag. Af 10de Linie-Bataillon bivouakerede 3die og
4de Compagni bag 9de Linie-Bataillons Stilling; 1ste
og 2det Compagni, der dels ved Fægtningen og dels
senere under Retraiten vare bievne skilte fra de andre
2 Compagnier, fortsatte efter forgjæves at have søgt
disse Marchen og overnattede i nogfe nordligere
liggende Landsbyer. 5te Dragon-Regiment stod med de
3 Escadroner bag Forskandsningerne ved Arnholt Sø med
Ordre til at patrouillere hele Natten henad mod Skovby og
derfra D'St om Falkenberg tilbage ad Chausseen; den ijerde
Escadron var, som anført, i Arnholt. I Nærheden af
dette Regiment bivouakerede 2den Escadron af 4de
Dragon-Regiment.
Den commanderende General opslog sit Hovedqvarter i Isted Kro.
Hvad Abulancerne angaaer, da er disses Placering
ved Fægtningens Begyndelse alt anført. Den langvarige og
haardnakkede Kamp i Bustrup havde foranlediget, at den
ene af de i Ziegelei placerede Ambulancer, der vare forblevne* uden Virksomhed, nemlig den under Overlæge
Djørup, var afgaaet til Friederichsberg, hvor den ligesom
Overlæge Thunes Ambulance var bleven etableret i Dragon
hospitalet. Da man her undpr den travle Virksomhed ikke
blev underrettet om vor Avantgardes Tilbagegang, var det ,
et rent Tilfælde, at Fjendens Nærmelse opdagedes saa be- •
timeligt, at Overlæge Djørup blev sat istand til at redde
sin egen Ambulance og de til Overlæge Thunes hen
hørende Voiturer. Sidstnævnte Overlæge samt nogle
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audre dels til hans Ambulance, dels til Afdelingerne
hørende Læger geraadede derimod i Fangenskab. Over
læge Djørup gik tilbage over Hühnerhäuser og Isted
Kro til Helligbæk. Under den senere Del af denne
Dags Kamp var den ved Ziegelei tilbageblevne Ambu
lance kommen i Virksomhed. Da Hovedstyrkens højre
Fløj retirerede, var den gaaet tilbage til Ruhekro og
efter el Ophold der til Isted Kro, hvor den forblev om
Natten.
Efter at General Wrangel fra Egnen ved Ziegelei
havde recognosceret vor paaTaterkro-Hejderne indtagne
Rctraite-Stilling, besluttede han i Betragtning af sine
i Fægtningen engagerede Troppers store Udmattelse og
af den lange Afstand, hvori hans endnu intacte Afde
linger befandt sig, samt paa Grund af det frembrudte
Mørke at standse sin Fremrykning og beordrede Prinds
Friedrich af Noer til med de slesvig-holstenske Tropper
at indtage en Forpoststilling langs den nordlige
Rand af Thiergarten og Pølhegn samt at tilvejebringe
Forbindelse paa venstre Fløj mod General Bonin og
paa højre Fløj med de gjennem Thiergarten fremtrængte Afdelinger af 2det (Königs) Regiment. Den
sidstnævnte Forbindelse blev ogsaa tilvejebragt, da 1ste
Halvbataillon af dette Regiment efter Mørkets Frembrud
havde besat Hühnerhäuser; paa venstre Fløj derimod
udstraktes Forpoststillingen til Skovby, uden at nogen
Forbindelse med General Bonin opnaaedes. Generalen,
der antog, at vore Tropper, stadigt holdt Skovby besat,
havde nemlig ved Mørkets Frembrud ladet AvantgardeBataillonen indtage en Forpoststilling N. og N. V. for
Hysby samt beordret Resten af Infanteriet til at gaae
i Bivouak S. for denne By paa begge Sider af Oxe
vejen, medens Cavaleriet og Artilleriet gik tilbage til
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Lille Dannevirke. De øvrige, preussiske Tropper gik
dels i Bivouak paa eller i Nærhedeu af de Steder, hvor
de befandt sig ved Fægtningens Ophor, dels i concentreret Cantonnement i Lollfus, Friederichsberg og
Bustrup. Først ved General Wrangels Tilbagekomst
til Friederichsberg, hvor han opslog sit Hovedqvarter,
blev der givet Ordre tål at besætte Gottorp Slot med
1 Compagni.
Der staaer endnu for Slaget ved Slesvigs Ved-1
kommende kun tilbage at omtale hvad der havde
tildraget sig ved den til Mysunde detacherede Styrke,
idet Ekernførdes Besætning, saaledes som det paa
et senere Punkt af Fremstillingen vil sees, ikke directe
blev berørt af de den 23de April forefaldne Begivenheder.
Oberstlieutenant Haxthausen havde, som det vil erindres
af hvad der ovenfor er fremsat, efter at Commandoet
under Oberst Schepelern den 22de April havde repasseret Slien, indtaget sin tidligere Stilling ved Mysunde
dog med den Forandring, at Forpoststyrken var bleven
forøget med
Compagni. Oberstlieutenanten, der den
22de om Morgenen selv havde været i Ekernforde,
erholdt, da han vendte tilbage derfra, i Nærheden af
Snap Mølle af en Bonde fra Kokkendorf Meddelelse om,
at Fjenden med betydelig Styrke rykkede mod -Osterby,
og at hans Patrouiller allerede vare sete i Omegnen
af Kokkendorf. Ved sin Tilbagekomst til Kosel be
falede Oberstlieutenanten strax, at en Cavaleripatrouille
skulde udsendes for at undersøge Rigtigheden af den ham
gjorte Meddelelse; Patrouillen vendte imidlertid tilbage
uden at have seet noget til Ilenden. Om Aftenen ud
sendtes atter en Patrouille imod Osterby, i Nærheden
af hvilken By den kom i Engagement med fjendlige
Patrouiller og ved den Allarm, som Skydningen for-

ftnlngcii ved
Mysunde.
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aarsagede tæt ved og i selve Byen, overbeviste sig om,
at en større, fjendlig Styrke var tilstede sammesteds.
Det var det af Major Zastrow commanderede,
af regulaire, slesvigholstenske Tropper og af Friskarer
sammensatte Corps, med hvis Forposter Patrouillen
var stedt sammen. Det vil erindres, at Major Za
strow ifolge don tidligere omtalte Disposition for
Fremrykningen mod vor ved Slesvig staaende Hær
med 5te Bataillon, 1 Jægercompagni, et Detachement
Dragoner og 1 3-Pds. Batteri samt med de under
Capitain Gersdorffs Commando staaende Fricorpser
var bestemt til at skulle operere mod vor ved My
sunde staaende Styrke og eventuelt overskride Slien
paa dette Punkt eller N. derfor, i hvilken Anledning
man i al Hemmelighed havde opfordret Skipperne paa
Slien til at samle endel Baade ved Stubbe. Henad
Aften den 21de April vare i Henhold til denne
Disposition samtlige disse Tropper samlede i Egnen
mellem Gr. Wittensee og Haby, hvor de gik i Bivouak,
da en yderligere Fremrykning afFricorpserne om Natten
i Overensstemmelse med Dispositionen maatte ansees for
mislig dels paa Grund af Fægtningen, der paa denne Dag
havde fundet Sted S. for Ekernførde, dels af Hensyn til
den ved denne constaterede Forstærkning af vore Tropper
0. for Slien. Den følgende Dag fortsatte Major Zastrow
sin Marche mod Mysunde, roen naaede ikke længere
enå til-Østerby, hvor han ifølge en ham eftersendt Ordre
fra Prindsen af Noer gjorde Holdt. I Bivouaken her
modtog han senere en skriftlig Meddelelse fra Prindsen
om, at der sandsynligvis vilde blive gjort Forsøg paa
at transportere svært Skyts fra vore ved Ekernførde
liggende Krigsskibe til Slesvig, og stilledes det ham
som Hovedopgave at forhindre dette, medens det dog
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samtidigt paalagdes ham med mindre Afdelinger eller
enkelte Folk af Fricorpserne at sage Befolkningen i
Angel bragt i Bevægelse. Prindsen gav endelig Ma
joren Dispositionsret over 2 Compagnier af Jde Ba
taillon, der var beordret til den 23de om Morgenen
at staae i en Reservestilling ved Sehested med 1 Com
pagni detacheret til Bunge. Major Zastrow besluttede
imidlertid trods den ham tilgaaede Befaling saavidt
muligt at operere i Samklang med den oprindelige
Plan og bestemte derfor, at de sidstnævnte Tropper
skulde anvendes til en Opstilling mod Ekernforde. Han
haabedc derved at kunne sikkres imod uventet Debouchering af Besætningen i denne By, om hvis Formindskelse
den 22de om Formiddagen han ikke synes at have er
holdt nogen Underretning, og tillige at kunne forhindre
den omhandlede Transport af svært Skyts. Bestræbelsen
for at komme i Forbindelse med den 4de Bataillon
lykkedes imidlertid ikke. Natten mellem den 22de og
23de tilbragtes, som ovenfor nævnt, i Bivouak ved
østerby, hvor det ligeledes berørte Sammenstød
mellem vor Patrouille og de udstillede Forposter foraarsagede en kortvarig Forvirring, og hvor Majoren
havde at kjæmpe imod forskjellige Ønsker fra Friskarernes Side, hvis Chef, Capitain Gersdorff, frygtede
for, at de ved Stubbe samlede Baade atter skulde
spredes, naar deres Førere ventede forgjæves, og som
derfor i Løbet af Natten vilde sende en Del af sit
Commando til dette Punkt.
Dette synes Major
Zastrow ikke at have havt Myndighed nok til
ganske at forhindre, idet uden hans Vidende en
Afdeling paa ca. 60 Mand under Capitain Al
dosser beordredes til at benytte den meget mørke
Nat til et Forsøg paa at naae Stubbe.
Capitain.
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Aldosser passerede imellem vore ved Kosel staaende
Forposter og Posten ved Snap Mølle, naaede ved Hjælp
af i Hast reqvirerede Vogne til Stubbe, hvor han rig
tigt forefandt Skipperne, lod sig endnu om Natten sætte
over Slien og begav sig derpaa med sin Afdeling over
Dorne til Sr. Brarup.
Major Zastrow ventede om
Natten forgjævos paa Melding om, at 4de Ba
taillon havde modtaget hans Ordre.
Skjendt han
imidlertid ingen saadan modtog, gav han dog den 23de
om Morgenen Kl. c. 5 Befaling til Opbrud mod My
sunde, ved hvilken Fremrykning nogle af hans Tropper
dirigeredes over Hummelfeld, andre over Möblhorst
og Kokkendorf til Kosel.
Oberstlieutenant Haxthausen havde imidlertid for
at tilvejebringe yderligere Efterretning om Fjenden den
23de om Morgenen Kl. 3* •> ladet udgaae en Patrouille
af 40 Mand Infanteri og den største Del af DragonDetachementet, Alt under Commando af Lieutenant Dræby
af 5te Linie-Bataillon, over Kokkcndorf mod Osterby
og et andet Commando under Capitain Harboe, Comman
deur for Bataillonens 2det Compagni, der den Dag var
paa Forpost, mod Möblhorst. Den forste af disse Pa
trouiller passerede Kokkendorf, hvor intet Fjendligt fore
fandtes, og nærmede sig Osterby, hvor en Bonde
meddelte Lieutenanten, at Fjenden for omtrent ’ s Time
siden havde forladt Byen. For at erholde nøjere Op
lysning gik Patrouillen ind i Byen, hvor Sognefogden
angav den ijendlige Styrke til 2 à 3000 Mand med
henved 8 Kanoner og til Bekræftelse af Angivelsens
Bigtighed henviste til den nylig forladte Lejr udenfor
Byen. Lejren fandtes bestaaende af ca. 100 Hytter af
Risqviste og Straa, og der bemærkedes Spor af Cavaleri
og Artilleri. Patrouillen forlod nu atter Byen i Ret-
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ning mod Kokkendorf og saa paa denne Marche ijend
lige Afdelinger paa Højderne ved Hummelfeld. I Nær
heden af Kokkendorf opdagede den, at denne By var
besat af Fjenden. Patrouillen nærmede sig til Byen,
og der vexledes nogle Skud med de ijendlige Tirailleurer,
men da Fjenden paa dette Punkt viste en saa stor
Styrke, at der ikke kunde være Tale om at bryde
igjennem samme, slog Lieutenant Dræby med sit Com
mando ind i østlig Retning for over Snap Mølle at
naae tilbage til Kosel. Efter at være ankommen paa
Højderne i Nærheden af Møllen bemærkede man imid
lertid , at Vejen til Kosel var spærret af ijendlige Af
delinger, og Lieutenant Dræby besluttede sig derfor til
at repliere sig paa Ekernførde. Da Lieutenanten indsaa
det Mislige i at føre Dragonerne med til sidstnævnte
Sted, hvor man ved en eventuel Indskibning sandsyn
ligvis vilde blive nødsaget til at lade Hestene i Stikken,
var han et øjeblik betænkt paa at lade dem forsøge
paa at hugge sig igjennem. Ankomsten af et Par for
sprængte Dragoner, der sluttede sig til Commandoet og
afgave Melding om, at Fjenden var i stærk Fremrykning
imod Mysunde, samt at Vejen var aldeles spærret, be
virkede imidlertid, at Lieutenanten opgav denne Tanke
og førte hele sin Patrouille til Ekernførde, hvor han
meldte sig til Capitain Wørishøffer. Hans Commando
var ved Tilgang af enkelte forsprængte Folk og af Po
sten i Snap Mølle voxet op til 52 Mand Infanteri og
26 Dragoner.
Recognosceringscommandoet under Capitain Harboe,
der, som ovenfor berørt, rykkede mod Möhlhorst, op
dagede snart Fjenden i Fremrykning med betydelig
Styrke fra Hummelfeld. Capitainen trak som Følge
heraf Forpostposteringen henimod Store Bredning til sig
29
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og trak sig derpaa i Forening med denne tilbage til
Kosel og derfra til Mysunde, idet han med sin Bagtrop
stadigt beholdt den fremrykkende Fjende i Sigte; en
fjendlig Frivillig gjordes under denne Retraite tilfange,
hvis Angivelse af Fjendens Stridskræfter til 4000 Mand
og S Kanoner bekræftede Rigtigheden af hvad man selv
havde overbevist sig om, nemlig at Fjenden i hvert
Fald rykkbde frem med en betydelig Styrke.
Oberstlieutenant Haxthausen lod derfor samtlige til
bagekomne Afdelinger af Forpostcommandoet passere Slien
og placerede den til hans Disposition staaende Styrke paa
den nordlige Side af samme paa følgende Maade. De 2
Granatkanoner stilledes bag det paa Bakken S. V. for Færge
stedet opkastede Brystværn, til begge Sider af hvilket
den tilbagevendte Del af Forpostcompagniet placeredes
i de der tilvejebragte Løbegrave. Det 3die Compagni
under Lieutenant C. F. Bruns tog Post ved Foden af
den nysomhandlede Bakke i de paa begge Sider af
Færgegaarden opkastede Løbegrave med en Reserve ved
selve Færgegaarden. 4de Compagni under Capitain
Nielsen placeredes som Hovedrepli paa den skovbevoxede
Bakke mellem Færgegaarden og Brodersby. Til sidst
nævnte By, hvor nogle Proviantvogne befandt sig under
Bedækning af et mindre Infantericommando, beordredes
tillige Lieutenant Gerlach at trække sig tilbage med sit
Commando og herfra at fortsætte den ham paalagte
Patrouillering henimod Ulsnæs. Af Cavaleri-Detacliementet var, som det vil erindres, den største Del bleven
nødt til at retirere paa Ekernforde ; foruden Lieutenant
Gerlacbs Commando var der saaledes kun enkelte Dra
goner forhaanden til at gjøre Tjeneste som Ordonnants«-.
Bataillonens Bagagetrain, ialt 10 Vogne, beordredes til at
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afgaae til Tolk under Bedækning af et Infantericommando
af 1 Underofficer og 12 Mand; Sergent og Corpsskriver
StephanBen var beordfet til at fere Trainet. Afskæ
ringen af den med Lieutenant Dræby fulgte, største Del
af Cavaleri-Detachementet fra dens Retraite til Mysunde
foranledigede endelig, som tidligere berørt, Oberstlieute
nanten til at anmode den i Moldened cantonnerende
2den Escadron af 4de Dragon-Regiment om Understøttelse.
Escadronen rykkede som en Følge af denne Opfordring
ogsaa frem til henimod Brodersby, men blev ved Mid
dagstid rappelleret til Hovedstyrken ved Slesvig.
Major Zastrow lod ved Kosel Capitain Gersdorff
tage Vejen til Stubbe, medens han selv med de regulaire Tropper rykkede frem til Mysunde. Han ankom
dertil Kl. henad 9. Da hans Infanteri viste sig paa
Bakkerne S. for Byen, fik Commandeuren for vore 2
Kanoner, Lieutenant Jürgensen, Lejlighed til at gjøre
nogle Granatskud imod samme. Fjenden søgte imid
lertid Dækning i Byen og bragte efterhaanden sine 4
Kanoner i Batteri bag det nærmest Slien løbende, høje
Hegn med 2 Piecer paa hver Side af Vejen. Henved
1 Compagni Jægere og Linie-Infanterister fordeltes bag
det samme Hegn og langsmed Slien; Resten stod som
Reserve- i Byen og S. for samme. Ved Hjælp af det
Major Zastrow tildelte Cavaleri observerede han Vejen
fra Ekernførde til Slesvig. De fjendlige Kanoner be
gyndte strax deres Ild, hvilken, da vort Infanteris Op
stilling ikke frembød noget Maal for dem, næsten ude
lukkende var rettet mod vore Kanoner.
Lieutenant
Jurgensen vedligeholdt imidlertid Uden flere Timer, da
han havde det Uheld, at en Kugle, der traf Hovedet
af den ene Kanon, bibragte denne en Revne lige op til
Halsbaandet, saa at den blev utjenstdygtig. Den anden
29»

452
Kanon erholdt omtreut samtidigt et Hjul beskadiget,
og det blev saaledes kim muligt i Lobet af Dagen med
enkelte Skud at besvare den fjendlige Ild, der med faa
Mellemrum vedblev, indtil Merket faldt paa. En levende
Infanteriild vedligeboldtes samtidigt hele Dagen fra de
nærmest Slien fremsendte, fjendlige Tiraillenrer mod vore
i og paa begge Sider af Færgegaarden staaende Tropper,
der ogsaa af og til beskodes nf det fjendlige Artilleri
med Kardælsker. Denne Infanteriild besvaredes i Be
gyndelsen fra vor Side, men Oberstlieutenant Haxthausen
lod snart holde inde med Chargeringen, der paa Grund
af Afstanden ikke kunde have nogen Virkning af Be
tydning. Angaaende det forefaldne Angreb og Sagernes
Stilling sendte Oberstlieutenanten i Lebet af Dagen flere
Gange Melding til det venstre Flankecorps; Svaret paa
den ferste af disse Meldinger var en Befaling til at
holde sig ved Mysunde, ievrigt tilgik der ham i Lebet
af Dagen slet ingen Meddelelser om Tildragelserne ved
Slesvig, om hvilke han ikke engang kunde gjere sig
nogen Forestilling ved Kanontordenen, som han paa Grund
af det Engagement, hvori han selv var indviklet, ikke
havde hert. Omtrent Kl. 7 om Aftenen indlob der
Melding til ham fra Capitain Nielsen om, at Fjenden
havde angrebet Brodersby, sprængt det derværende svage
Infanteri- og Cavaleri-Detachement og gjort nogle Fanger.
Oberstlieutenanten besluttede da ferst at lade en Del
af det ved Færgegaarden staaende Compagni gjere en
Diversion mod Brodersby, men da der samtidigt indløb
en ny Melding fra Capitain Nielsen, lydende paa, at
der, hvis man ikke paaskyndede Tilbagetoget, vilde
være Fare for, at hele Commandoet kunde afskjæres,
samt at kun Vejen over Geel mod Slesvig endnu var
aaben, bestemte han sig til Tilbagetog. Han befalede
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Lieutenant Bruns efterhaanden at trække sit Compagni
tilbage og samle det 6 à 700 Alen V. for Færgegaar
den; da Compagniet var samlet, beordredes det til
at tage en Stilling mod Brodersby. Ingenieurcapitain
Linde var det allerede tidligere paa Dagen paalagt at
gjere begge de tilstedeværende Færger ubrugelige og
at kappe Færgetougene. Paa Grund af Fjendens Dd,
der paa den Tid var meget stærk, blev Udførelsen af
dette Foretagende udsat, indtil Mørket faldt paa. Da Mel
dingen om Fjendens Freintrængen til Brodersby imid
lertid ankom, blev Sappeurcommandoet beordret til at
tilvejebringe en Debouchee tæt bag ved Stillingen, og
samtidigt forsøgte Lieutenant Stampe af 5te Linie-Ba
taillon at faae kappet Touget til den store Færge, hvad
der trods Fjendens levende Ild ogsaa lykkedes ham at
udføre ved Understøttelse af Menig Oure af Bataillonens
2det Compagni. Derimod maatte man opgive Kap
ningen af 'Touget til den anden, mindre, af Baade sam
mensatte Færge paa Grund af dens meget udsatte Be
liggenhed. De to Kanoner og det paa begge Sider af
samme staaende 2det Compagni under Capitain Harboe
beordrédes nu til at repliere sig paa det først tilbage
trukne Compagni, ligesom ogsaa Bataillonens 4de Com
pagni under Capitain Nielsen kort efter blev beordret
tilbage til det samme Punkt. Da der imidlertid slet
intet Fjendligt rykkede frem fra Brodersby, besluttede
Oberstlieutenant Haxthausen nærmere at undersøge,
hvad der af Fjendligt befandt sig i Byen.
Ka
nonerne, der dels paa Grund af det indtraadte Mørke
og dels paa Grund af deres brøstfældige Tilstand her
ikke kunde være til nogen Nytte, sendtes under Be
dækning af 4de Compagni tilbage ad Vejen til Slesvig
med Ordre til at tage Stilling ved Geel. Med Resten
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af sit Commando rykkede Oberstlieutenanten frem mod
Brodersby, hvor der forefandtes enkelte af Fjenden til
vejebragte Barricader, men som iøvrigt var forladt af
denne, der efter Beboernes Sigende havde taget Vejen
til Geelbyholt. Der udsendtes derfor til Observation
2 Commandoer, et i Betning mod -Øst-Brodersby og et
imod Geelbyholt. Sappeurcommandoet under Capitain
Linde samt Skyttepelotonet af 3die Compagni under
Lieutenant Darre beordredes tilbage til Mysunde Færge
sted for om muligt at ødelægge de tilbageladte Færger.
Resten forblev i Stillingen ved Brodersby. Ved det
nævnte Commandos Ankomst til Færgegaarden var
den store Færge, der ikke var bleven forsvarligt bunden
fast, imidlertid dreven bort; iøvrigt var Alt ufor
andret. Der gjordes nu af Sapeurerne Forsøg paa
at ødelægge den mindre Færge, hvilket dog ikke lyk
kedes, da der manglede Boreapparater; man nøjedes
derfor med at kappe Færgetouget og fastsurre Færgen
forsvarligt. — Det var sikkert ikke nogen heldig Stilling,
hvori Commandoet ved Mysunde for -Øjeblikket befandt
sig ; vistnok kunde det antages, at det kun var fjendligt
Infanteri, der havde iværksat Overgangen over Slien
N. for Mysunde, og som havde foruroliget dets Flanke
og truet dets Retraitelinie, men Beretningen om denne
Afdelings Størrelse, de Blinklyr og Blus, der i den
mørke Aften saaes i Retning mod Geelbyholt, Uvisheden
om, hvorledes Forholdene stode ved Slesvig, i Forening
med Visheden om, at der paa den anden Side af Slien
stod en ikke ubetydelig, fjendlig Styrke, Alt dette kunde
ikke Andet end gjøre Commandoets Stilling meget precair.
Oberstlieutenant Haxthausen ansaa det imidlertid for rigtigt
ikke at opgive sin Post, forinden en Melding fra ham
om hvad der var passeret, var naaet til Hovedqvarteret,
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wg han derfra havde modtaget nærmere Forholdsordre.
Han afsendte denne Melding Kl. Il1 s ved sin Adjudant,
Lieutenant Sperling. */« Time senere lod han de 2
Kanoner og nogle af Bataillonens Proviantvogne under
Bedækning af et Infantericommando afmarchere ad Vejen
til Slesvig. Capitain Nielsen beordredes til med sit
Compagni at besætte Brodersby og skyde sit Skytte
peloton frem mod Færgegaarden til Repli for Lieute
nant Darres Commando, medens den Styrke, der tid
ligere havde staaet ved Brodersby, blev trukken tilbage
paa Vejen til Geel, hvorfra man ved Poster og Pa
trouiller i nordlig Retning sikkrede sig mod fjendlige
Bevægelser fra Geelbyholt.
Af hvad der {idligere er anført vil det fremgaae, at den Foruroligelse, hvorfor Styrken ved My
sunde havde været udsat, kun kunde være foran
lediget ved den under Capitain Aldossers Commando
staaende Friskareafdeling, der Natten mellem den
22de og 23de var gaaet over Slien ved Stubbe. Efter
at have opholdt sig i nogen Tid i Sr. Brarup, hvor
han ligesom ogsaa i Bome havde gjort forgjæves Anstrængelser for at faae Landbefolkningen til at rejse
sig, begav Capitain Aldosser sig frem ad Vejen til
Slesvig, hvor Rygtet sagde, at der fandt en Fægtning
Sted. Paa Vejen erholdt han imidlertid Underretning
om Tilstedeværelsen af vor ved Mysunde staaende Troppe
styrke og ilede nu i denne Retning. Ved Brodersby
bleve det der staaende Patrouilleringscommando under
Lieutenant Gerlach samt Proviantvognene med deres
Bedækning overrumplede og for Størstedelen tagne;
ligeledes opsnappedes her den af Major Lunding med
Melding til Oberstlieutenant Haxthausen om Fjendens
formodede Overskibning fra Fartorp afsendte Under-
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officer, saa at de Meddelelser, han havde formaaet
at give angaaende Sagernes Stilling ved Slesvig, lige
ledes undgik Oberstlieutenanten. Ved Efterretningen
om Styrken af vor Postering trak Capitain Aldosser,
der strax havde ladet Indgangen til Byen barricadere,
sig kort efter tilbage til Geelbyholt, hvorfra han ud
sendte enkelte Folk til Recognoscering i Omegnen. En
af disse Folk bragte ham den Efterretning, at nogle
af vore Bagagevogne befandt sig i Nærheden af
Tolk. Med en Del af sit Mandskab ilede Capitainen
tilvogns ad den nævnte By til, hvorhen, som det vil
erindres, Oberstlieutenant Haxthausen tidligt om Mor
genen havde sendt Bagagen.
Sergent Stephansen
havde, da han der ikke kunde erholde Befordring til
Marchens eventuelle Fortsættelse, og da Beboernes
Stemning var meget ophidset, om Aftenen besluttet sig
til at vende tilbage til Bataillonen med Bagagen.
Noget udenfor Tolk opdagedes imidlertid en fjendlig
Afdeling, hvorfor Bagagevognene vendte om og skyndte
sig tilbage gjennem Byen og videre ad Vejen mod Ve
delspang; men kort efter at Byen var passeret, bleve
de indhentede, den svage Bedækning forsvarede sig en
Tid, hvorved en Underofficer saaredes, men snart efter
blev den overvældet, og Bagagen tagen. Af Bedæk
ningen undslap 3 Mand, 2 bleve bortførte med Bagagen
til Thorsted, hvorhen Capitain Aldosser havde beordret
den tilbageladte Del af sit Mandskab at afgaae. Sergent
Stephansen, den saarede Underofficer og det resterende
Mandskab af Bedækningen bragtes til Kroen i Tolk, hvor
den fjeDdlige Afdeling, der havde udført dette Coup,
tog Ophold for Natten. Ritmester Flindt, der med en
Trompeter havde begivet sig ud ad Vejen til Tolk, blev

ligeledes opsnappet af den ijendlige Afdeling og bragt
til Tolk Kro.
Oberstlieutenant Haxthausen forblev i den sidst
anførte Stilling indtil Kl. 2 om Morgenen i Forventning
om, at den til Slesvig sendte Adjudant skulde vende
tilbage med de fornodne Forholdsordrer. Natten var
forløben roligt, men da Oberstlieutenanten ansaa det
for urigtigt at forblive i sin exponerede Stilling til Da
gens Frembrud, besluttede han nu at trække sig tilbage
ad Vejen forbi Geel for at indtage en Stilling bag Lojt
Aa, i hvilken han da vilde oppebie nærmere Ordre. I
denne Hensigt samlede han sit Commando og afmar
cherede Kl. 2*/t ad den betegnede Vej. Tæt ved Over
gangen over Lojt Aa meldte Lieutenant Sperling sig
imidlertid til ham, ligesom han ogsaa her traf de til
bagesendte Kanoner og Proviantvogne. Adjudanten
bragte den Efterretning, at Slesvig var rømmet af vore
Tropper og besat af Fjenden. Med sit saaledes sam
lede Commando besluttede Oberstlieutenanten nu at
marchere over Skaleby til Tolk og efter der at have
medtaget Bagagen at slaae ind paa Vejen til Flensborg.
Foran Tolk ankom Commandoet, ligesom Dagen brød
frem. Fortroppen erholdt her af en af Beboerne Un
derretning om, at Fjenden havde taget Bagagen og
fanget dens Bedækning, hvilken sidste endnu befandtes
i Byen under Bevogtning. Ved Indmarchen i Byen
fandtes ogsaa Sergent Stephansen, den saarede Under
officer og de 7 Mand i Kroen; den Ijendlige Afdeling
var itide bleven underrettet og havde i Hast taget
Flugten. Bitmester Flindt, der erklærede at have givet
sit Æresord paa ikke at ville forlade Kroen, efterlodes
der tilligemed Trompeteren, medens Oberstlieutenanten
med sit Commando og medførende 3 ligeledes i Tolk
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tilbagetagne Dragonheste ad Vejen over Vedelspang,
Nr. Farensted, Oxager og Husby fortsatte Marchen
til Flensborg, hvor han ankom den 24 de om Eftermid
dagen.
Major Zastrow var i Lobet af Natten forbleven i
sin S. for Slien indtagne Stilling; han havde allerede
tidligt om Aftenen fra Capitain Gersdorff erholdt Mel
ding om, at Sidstnævnte var ankommen til Stubbe, og
at de af ham forte Fricorpser i Lobet af Eftermiddagen
alle vare overskibede. Majoren nærede imidlertid Be
tænkeligheder ved at benytte de saaledes til Raadighed
staaende Baade til selv at overskride Slien af Hensyn
til det ham givne Paalæg om Observation af Ekern
forde, da han endnu ingen Efterretning havde om
4de Bataillons Ankomst til dette Punkt, og desuden
de Meddelelser, som han hidtil havde modtaget fra
Prindsen af Noer, lode paa, at Kampen ved Slesvig
endnu stadigt vedvarede. Han indskrænkede sig derfor
til at beordre Capitain Gersdorff til den paafblgende
Morgen at rykke frem med sine Fricorpser. Denne
Ordre traf Capitainen i Borne, hvor han var gaaet i
Cantonnement, og hvor henad Midnat Major v. d. Tann
meldte ham, at det af ham commanderede Fricorps,
der først den 23de var brudt op fra Gr. Wittensee, var
ankommet til Siseby og af Mangel paa Overfartsmidler
var gaaet i Cantonnement sammesteds. I Overens
stemmelse med den af Major Zastrow givne Ordre blev
det her bestemt, at Capitain Gersdorff skulde bryde op,
og v. d. Tann ved Hjælp af de ved Stubbe samlede
Baade iværksætte sin Overgang over Slien saa tidligt
den paafelgende Dag, at begge henad Eftermiddagen
kunde være ved Vejen fra Vedelspang til Holdnæs.
Major Zastrow erholdt ferst om Morgenen Kl. 4 den
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Meddelelse fra Prindsen af Noer, at den danske Hær
havde rømmet Slesvig By, men tillige at den Stilling,
den havde indtaget N. for samme, lod formode, at
Kampen vilde blive fortsat den felgende Dag. Da han
desuden ved en over Slien sendt Patrouille nu bragte
i Erfaring, at vore Tropper havde rømmet deres Stilling
dersteds, stræbte han saa hurtigt som muligt at faae
de paa den nordre Side af Slien liggende Overfarts
midler bragte over paa den søndre Bred for dermed at
overføre sine Tropper, hvad der imidlertid selvfølgelig
kun kunde skee saa sent, at ingen Foruroligelse af Oberst
lieutenant Haxthausens Retraite kunde finde Sted.
Vi forlode Armeecorpsets Hovedstyrke i Bivouaken (Ivercommtnduen
mellem
Arnholt
Sø
og
Langsø. ,Det Spørgsmaal,
derbe,,
'in,ntr •'«1,1
,
.
.
,
„
?
.
•< lække Armee her først forelaa for Overcommandoen at afgjøre, var, Mtp„, tHb.seiii
om man den paafølgende Dag i den nu indtagne StilB’vling skulde modtage et nyt Angreb af Fjenden, eller
om man skulde fortsætte Retraiten. Der forelaa føl
gende Omstændigheder, som maatte komme i Betragtning.
Den langvarige og heftige Kamp, der var ført, havde
udmattet Tropperne meget, og Bivouakeringen i den
kolde, fugtige Nat var i Forbindelse med den mangel
fulde Forplejning, der kunde blive Tropperne tildel,
ikke egnet tål at retablere Kræfterne. Vi havde den
foregaaende Dag havt at kjæmpe med preussiske og
slesvig-holstenske Tropper, medens de øvrige, tydske
Forbundstropper slet ikke havde været i Uden; det
var altsaa tål at formode, at Fjenden havde truffet
sine Dispositioner saaledes, at han den følgende Dag
kunde angribe os med friske Tropper, medens den
danske Overcommando af intacte Afdelinger kun havde
noget Cavaleri og Artilleri tål sin Raadighed. Med
Hensyn til Sikkringen i venstre Flanke havde Over-
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commandoen fra Oberstlieutenant Haxthausen faaet
Melding om, at han var engageret af en betydelig
Styrke, og at han formodede, at der fra Fjendens
Side vilde blive gjort Forsag paa en Overgang over
Slien ved Arnæs. Overcommandoen bestemte sig der
for til at trække Armeecorpset tilbage gjennem Flens
borg til Bov, hvor den med Hovedstyrken i Bov-KrusaaPartiet og med Forposterne S. for Flensborg vilde af
vente Fjendens videre Fremrykning og byde ham ny
Modstand. I Henhold hertil udgaves de fornødne Or
drer til de i Stillingen imellem Arnholt Sø og Langsø
bivouakercnde Tropper om at bryde op den paafølgende
Morgen Kl. 3, dog at de Afdelinger, der vilde blive
bestemte til at danne Arrieregarden, skulde forblive i
Stillingen til Kl. 7. Ligeledes afgik der til Vedelspang
Befaling til Oberstlieutenant Haxthausen om at iværk
sætte sin Retraite til Flensborg. Ordren, der over
bragtes ved en større Husarpatrouille, naaede imidlertid
ikke Oberstlieutenanten, der iøvrigt, efter hvad der er
meddelt, ved de Begivenheder, der havde tildraget sig
ved hans Post, blev ført hen netop i den Betning, som
Ordren foreskrev.
ForcUMe BeretTil Krigsministeren afrendte den commanderende
Kl. 12 Midnat en kortfattet Beretning om den
Kampen »e.i foregaaende Dags Kamp. Da denne Beretning saavel
siesvig.
gjf. indhold som ved sin Form giver et godt Bil
lede af, hvorledes Overcommandoen betragtede Situa
tionen, skulle vi her meddele den in extenso:
.,Hr. Krigsminister!

Fra Kl. 10*/« Formiddag til henimod Solnedgang
have vi slaaedes med Preusserne ved Slesvig. Kl. 6'/«
var Fægtningen staaende. De fjendlige Tropper, der
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vare i Uden, trængte ikke mere paa; men stærke Reservemasser rykkede frem. Vore Tropper vare 3 Gange
afløBte, og da vi havde bragt vor sidste Reserve i Ilden,
fandt vi det rigtigt at trække os tilbage. Dette skete
med al Orden og Ro, og uden at Fjenden forfulgte. Vi
bivouakere for .Øjeblikket i Stillingen mellem Arnholt
Sø og Langsø, hvorfra vi bryde op imorgen til Flens
borg. Vi have ingen Kanoner mistet, men vort Tab
af Døde og Saarede er stort; navnlig have vi tabt mange
af vore dygtigste Officerer ; Oberstlieutenanterne Magius,
Staggemeyer og Krabbe, Majorerne Schepelern, Holm
og Ræder, Capitainerne Friederichsen, Neraae, Mechlenburg, Obel, Bonnichsen og Hveberg og mange andre
Officerer ere mere eller mindre saarede. Vort hele Tab
ligesaavel som Fjendens er det umuligt at angive.
Armeecorpset er i kampdygtig Stand og skal gjøre sin
Pligt til det Sidste.
Hovedqvarteret Isted Kro, første PaaskedagKl. 12 Aften.
Hedemann.

Til
Krigsministeren.1,
I Henhold til den ovenfor berørte Befaling iværk- Armeecorpset
satte Armeecorpsets Hovedstyrke sin Retraite paa fel-b2m*r.^n.m"
gende Maade.
Amhoit s»
Trainet afmarcherede Kl. 2 om Morgenen under
Dækning af Husar-Escadronen til Flensborg, hvor det
ankom Kl. 7 om Morgenen.
Det rykkede gjennem
Byen og opmarcherede tilligemed Escadronen paa en
Plads N. for samme, hvor der fodredes; det havde Be
faling til atter at være færdigt til Afmarche Kl. 12
Middag. Samtidigt afgik den ved Helligbæk Kro værende
Ambulance under Overlæge Djørup til Skovkro, hvor
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den atter etableredes, og hvor den senere erholdt Ordre
til at felge Arrieregarden.
Af 2den Infanteri-Brigade brede de 3 Compagnier
af 4de Linie-Bataillon, 7de Linie-Bataillon samt den
Brigaden attacherede Escadron af 5te Dragon-Regiment
ved Daggry op fra Cantonnementet i Arnholt. Brigaden
havde Ordre til at gaae i Cantonnement i Byerne tæt
S. 0. for Flensborg.
Garden, 13de Linie-Bataillon, 3die Jægercorps,
lste Infanteri-Brigades Infanteriafdelinger, lste Esca
dron af 4de Dragon-Regiment, 6te Batteri (Fuhrmann),
6 Piecer af 2det Batteri (Bruun), 4 Kanoner af 5te
Batteri (Dinesen), 3 Sectioner Ingenieurtropper under
Lieutenanterne Petersen og Møller samt Ambulancen
under Overlæge van Deurs gik ligeledes ved Daggry
tilbage ad Flensborg-Chausseen, medens det venstre
Flankecorps fulgte Vejen over Isted, Stollik, Klapholt
og Havetofte til Store Solt.
Som Arrieregarde efterlodes i Stillingen under
Befaling af Cavaleri-Brigadens Commandeur, Oberst
Juel, et Commando bestaaende af 12te Linie-Bataillon,
2det Jægercorps, 3die og 6te samt 3 Escadroner af 5te
Dragon-Regiment, 3die Batteri (Jessen), 2 Kanoner af
2det Batteri (Bruun) under Lieutenant Buntzen, Espingolbatteriet samt 2 Sectioner Ingenieurtropper under
Capitain Ernst og Lieutenant Bauditz.
Flankecorpset
efterlod til Dækning af sin Retraite 2 Compagnier af
lste Jægercorps, som forbleve i Stillingen ø. for Chaus
seen og senere ad denne fulgte Arrieregardens Bevæ
gelser, medens de 2 andre Compagnier erholdt Ordre
tål at gaae tilbage til Isted By for der at slutte sig til
Hovedstyrken. Arrieregarden havde Ordre til at holde sin
Stilling til henimod Kl. 7 om Morgenen. Oberst Juel for-
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delte den ham underlagte Styrke saaledes, at 3die DragonRegiment afeendtes til Dækning af den hejre Flanke
ad Vejen til Bredsted modJydhæk; 12te Linie-Bataillon
forblev i sin Stilling ved Defileet ved Arnholt Se med
Besætning i de derværende Forskandsninger, hvor de 2
Kanoner af 2det Batteri (Bruun) under Lieutenant
Buntzen og de 6 Kanoner af 3die Batteri (Jessen) un
der Lieutenant Klein og Bombarder Bevig samt 8 Piecer
af Espingolbatteriet vare posterede ; som Bedækning for
Artilleriet opstilledes 5te Dragon-Regiments 3 Escadroner
paa Sletten bag Defileet; til Forsvar af Chausseen pla
ceredes 2det Jægercorps i Skoven ved samme, hvor det
stod i Forbindelse med de 2 af Flankecorpset efterladte
Compagnier af 1ste Jægercorps; de 2 resterende Ka
noner af 3die Batteri (Jessen) under Lieutenant Schreiber
samt det andet Halvbatteri Espingoler vare anbragte i
det V. for Chausseen opkastede Skulderværn under Be
dækning af Escadron af 3die Dragon-Regiment. Ende
lig placeredes 6te Dragon-Regiment som Reserve noget
længere tilbage bag 5te Dragon-Regiments Escadroner.
De 2 Sectioner Ingenieurtropper afspærrede Chausseen
ved et svært Forhug. Denne Stilling var indtagen af
Arrieregarden Kl. 5 om Morgenen.
Med Hensyn til de enkelte, mindre Commandoer,
der ved den foregaaende Dags Kamp eller senere ved
Mørkets Frembrud vare bievne skilte fra deres Af
delinger, maa det endnu bemærkes, at 4de LinieBataillons 3die Compagni under Capitain Bokkenbeuser
og det af Lieutenant Hammeleff førte Commando, der,
som det vil erindres, havde overnattet paa Falken
berg , og som saaledes havde cantonneret udenfor
Forpostlinien, dækket af nogle udstillede Poster,
den paafølgende Morgen Kl. henad 5 afmarcherede for
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at støde til deres Afdelinger. Commandoet, der var
formeret som 1 Compagni under Capitain Bokkenheuser,
erholdt i Lyrskov af Commandeuren for Arrieregarden
Anvisning til at marchere ad Flensborg til, hvor det,
som allerede ovenfor for Capitain Bokkenheusers Compagnis Vedkommende er anfert, ankom om Eftermid
dagen. De spredto Compagnier af 2den og 10de LinieBataillon forenedes ligeledes dels paa Marchen, dels i
Flensborg med deres Afdelinger.
Størstedelen af den ad Chausseen retirerende Hoved
styrke ligesom ogsaa venstre Flankecorps gjorde mellem
Kl. 9 og 10 Formiddag et længere Holdt henholdsvis
ved Overs« og Store Solt, afventende Nærmelsen af
den i Stillingen ved Langs« efterladte Arrieregarde. I
Flankecorpsets Hovedstyrke manglede her foruden de
nys omtalte Compagnier af 10de Linie-Bataillon end
videre de 2 Compagnier af 1ste Jægercorps, der efter
den Corpset givne Ordre skulde have forenet sig med
Hovedstyrken i Isted By, men hvis Ankomst dertil
Oberst Schleppegrell ikke havde afventet, hvorfor de
forbleve staaende ved Byen, indtil Arrieregardens Af
delinger henad Kl. 7 trak sig tilbage. Compagnierne
afmarcherede da ad samme Vej, som Flankecorpsets
Forandring i Hovedstyrke havde fulgt. — Under dette Armeecorpsets
DhpositioMn
indtraf imidlertid en Omstændighed, der bevirkede
. en Forandring i den af Overcommandoen ferst trufne
Disposition for den videre Retraite. Da denne For
andring i Forbindelse med flere andre Omstændigheder
kort efter medførte beklagelige Følger for Hæren, vil
det være nødvendigt her at dvæle noget ved Grun
den til samme og for et øjeblik at afbryde den
fremadskridende Beretning om Begivenhederne for at
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kaste et Blik paa de diplomatiske Forhandlinger, der
vare førte samtidigt med de militaire Operationer.
Som det vil erindres, var kort efter det nye Cabi
nets Dannelse General W. Oxholm bleven afsendt til
Set. Petersborg, og Minister Orla Lehmann til Berlin og
London. De Forhandlinger, som den Førstnævnte førte
med den russiske Regjering, lode det vel staae klart,
at der paa Grund af Tidsomstændighederne ikke var
nogen activ Hjælp at vente derfra, men de aabnede dog
Udsigt til en Understøttelse ad diplomatisk Vej, idet
Rusland erklærede sig rede til at støtte de Bestræ
belser, der fra Englands Side maatte blive gjorte ved
de tydske Hoffer og Forbundsdagen for Fredens Be
varelse. Fra Minister Lehmann, der efter et kort og
frugtesløst Ophold i Berlin havde begivet sig til London,
hvor han ankom den 7de April, var der indløbet for
skjellige Meddelelser, der godtgjorde Englands Utilbøje
lighed til at gjøre Spørgsmaalet til en casus belli; en
lignende Opfattelse maatte man føres til ved det Svar,
der af Lord Palmerston blev givet paa nogle Interpel
lationer i Parlamentet angaaende denne Sag, og som
gik ud paa, at den af England givne Garanti formentligt
var indskrænket til det Tilfælde, at Kongen af Dan
marks Besiddelsesret til Hertugdømmet Slesvig blev
bestridt, hvad der her ikke var Tilfældet fra Tydsklands
Side. Meddelelse angaaende den engelske Note af 12te
April, der, som tidligere omtalt, blev overrakt i Berlin
af Grev Westmoreland den 18de April, og hvori ud
taltes de mest levende Forhaabninger med Hensyn til
Opgivelsen eller i ethvert Fald Standsningen af fjendlige
Skridt imod Danmark samt paaberaabtes Garantitractaten af 1720, kom først den 22de April til den danske
Udenrigsministers Kundskab gjennem en fortrolig Note,
30
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der foruden de foranstaaende Oplysninger tillige inde
holdt den Udtalelse fra Lord Palmerston, at han troede
at kunne indestaae for, at Hannoveranerne ikke gik over
Ejderen. Trods den imidlertid forefaldne, skarpe Notevexling med den preussiske Regjering kunde denne Med
delelse ikke Andet end vække Haabet om, at et Freds
brud muligen endnu ved Englands Mellemkomst kunde
undgaaes, et Haab, der yderligere styrkedes ved de
ovennævnte, af den samtidigt tilbagekomne General Oxholm
hjembragte Efterretninger angaaende det russiske Hofs
Stilling ti) det foreliggende Spørgsmaal.
Da Krigsministeren havde erholdt Meddelelse om
Ankomsten af de foran nævnte, diplomatiske Efterret
ninger, sendte han den 22de April sent om Aftenen
sin Adjudant, Capitain Harbou, til Udenrigsministeren,
Grev Knuth, med Ordre til efter hos denne at have
indhentet fuldstændige Oplysninger at meddele General
Hedemann de Instructioner, hvortil disse maatte give
Anledning. I Udenrigsministeriet udfærdigede Adju
danten en Skrivelse til General Hedemann, dateret den
23de April Kl. 1 Morgen, hvori han efter en Meddelelse
af hvad ovenfor er anført angaaende den politiske
Situation, paa Krigsministerens Vegne udtalte, at lige
som man vilde kunne haabe, at Preusserne nu ikke
vilde trænge frem, saaledes maatte Sligt heller ikke skee
fra vor Side, og dernæst udtalte, at ihvorvel de preussiske
Prætensioner stedse burde mødes med Bestemthed, og
Generalen ikke turde vige undtagen for en decideret
Overmagt, saa maatte han dog ogsaa vel vogte sig for,
at ban ikke ved nogen unødvendig Demonstration frem
kaldte et Vaabenbrud, der nu muligt ikke længere
ønskedes fra preussisk Side. Denne Skrivelse afsendtes
strax til General Hedemann med Stafet og kom 6e-
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neralen ihænde, netop medens Armeecorpset gjorde
det omtalte Holdt ved Oversø.
Skjøndt de Forudsætninger, hvorpaa det i den
nys omtalte Skrivelse givne Tilhold var bygget, bleve
alt Andet end bekræftede ved hvad der den foregaaende
Dag var passeret, saa kunde dette dog ogsaa forklares
ved j&nsket hos den preussiske Begjering om at levere
en Kamp for Vaabenæren og udelukkede ikke Mulig
heden af, at den fjendlige Invasion hermed vilde være
standset, en Mulighed, der fandt en ikke ringe Bekræf
telse derved, at vor i Stillingen mellem Arnholt Sø
og Langsø efterladte Arrieregarde, saaledes som det
senere vil sees, forblev der til henad Kl. 7 uden at
spore nogetsomhelst Tegn til en Gjenoptagelse af Kam
pen fra fjendens Side. Den Omstændighed, at For
bundstropperne af det 10de Armeecorps aldeles ikke
havde deltaget i Gaarsdagens Kamp, talte endvidere
for, at Lord Palmerstons ovenfor omtalte Erklæring om,
at han troede at kunne indestaae for, at Hannoveranerne ikke vilde rykke over Ejderen, kunde ansees for
fuldstændigt berettiget. Disse Overvejelser i Forbin
delse med vore Troppers store Udmattelse og det nær
liggende -Ønske om at skaffe dem en Dags Hvile og
god Forplejning efter Kampen den foregaaende Dag og
den derpaa følgende, anstrengende Marche i et regn
fuldt Vejrligt, hvad der vanskeligt vilde kunne opnaaes
i Stillingen ved Bov, foranledigede den danske Overcommando til at forandre sin første Disposition og
beordre den overvejende største Del af Armeecorpset
til at gaae i Cantonnement i Flensborg By.
Vor i Stillingen mellem Arnholt Sø og Langsø
efterladte Arrieregarde brød i Overensstemmelse med
30‘
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den givne Ordre op Kl. henad 7.
3die DragonRegiment gik over Jydbæk til Bollingsted, 6te DragonRegiment over Gammellund til samme By; de 3 Esca
droner af 5te Dragon-Regiment ftdgte ligeledes den
sidstnævnte Vej tilligemed de 2 Kanoner af 2det
Batteri (Bruun) og de 2 Kanoner under Bombarder
Bøvig af 3die Batteri (Jessen), begge Delinger under
Commando af Lieutenant Buntzen; 3die Escadron af
5te Dragon-Regiment under Ritmester Letb var afgiven
til Bedækning for de 4 Kanoner. Fra Bollingsted fortsattes
Retraiten over Tarup og Frørup til Oversø. De øvrige, til
Arrieregarden børende Tropper, hvortil, som ovenfor be
mærket, de i Compagnier af 1ste Jægercorps sluttede sig,
trak sig tilbage ad Chausseen ligeledes til Oversø.
Marchen var navnlig for det over Bollingsted marche
rende Artilleris Vedkommende meget besværlig, og dette
havde Vanskelighed ved ad den dybe og sandede Vej
at følge Cavaleriet. — Ved Oversø opløstes Arriere
garden efter Befaling fra Overcommandoen, der anviste
de forskjellige Afdelinger, hvilke Cantonnements de
havde at belægge, og udgav Ordrer med Hensyn til de
Sikkringsforanstaltninger, der vilde være at træffe.
Armeecorpset
Overcommandoens Tanke ved sidstnævnte Fore.r‘C"0°°°>nstaltninger
klarest fremgaae af de tilfældigvis
oB nBrmc»te bevarede Notitser, der under Hovedqvarterets Ophold
sftkri^eforao'i Oversø Kro af Stabschefen bleve gjorte med Hensyn
stnitointtor. til Armeecorpsets Dislocation, og som dannede Grund
laget for de Ordrer, der udgik til Afdelingerne. Disse
Notitser lyde saaledes:
„Flensborg:
Batt. Bruun 6 P.
1ste, 2den, Ilte Bati,
3die JCorps.
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Nyhus Garden, 2 K. Batt. Jessen.
Klus — 13de Batl.
Flensborg Flankecorpset (5, 9, 10, Batl., 1 J.C.)
4 K. Batt. Jessen
6 D.R.{
i Harreslev
og Frøslev.
3 D.R. Tostrup eller Tarup, Adelby og Sønderup.
2 J.Corps Oversø — 2 Kan. Bruun Oversø.
5 D.R.
do. Julskov, Munkvolstrup, Jaruplund.
2E.4. R. J
Husar. I Flensborg.
4de og 7de Batl. Adelby, Tamp, Jørgensgaarde,
Fruerlund,
12 Batl. Flensborg.
Resten af Artilleriet i Flensborg.
Adjudanterne møde Kl. 4 i Hovedqvarteret.
4de og 7de Batl. i Forbindelse med det der
liggende Cav. Reg. udstille en Forpoststilling Q. om
Flensborg fra Stranden til henimod Vejen fra
Flensborg til Store Solt, hvor den træder i Forbindelse
med en Forpostkjæde, som 5te D. R. og 2det J.Corps
udstille langs Kilsaa og S. om Oversø henimod
Husum-Vejen. Cavaleriet i Frøslev og Harreslev
udstiller Forposter mod S. og S. V. Det Nærmere
angaaende Forbindelsen aftales ved Adjudanternes
Møde.“
Det var altsaa ved en for Størstedelen sammen
hængende og temmelig svag Forpostlinie -Øst, Syd
og Vest om Flensborg i en Afstand fra denne By af
—1 Mil, at man vilde sikkre det i Byen og N. for
samme cantonnerende Armeecorps’s Hovedstyrke. Paa
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Fjendens sandsynlige Hovedoperationslinie, Chausseen,
var det vel bestemt, i Oversø og Byerne N. for samme
at efterlade et Jægercorps med 2 Kanoner samt 1 Dra
gon-Regiment, men denne Styrke var dels i og for sig
som Arrieregarde paa Hovedoperationslinien meget svag,
dels uden indre Forbindelse, idet man havde forsømt
at udnævne en fælles Commandeur for Jægercorpset og
Dragon-Regimentet. Endelig vare Ordrerne til denne
Arrieregardes Opstilling dels ufuldstændige, dels frem
kaldte de ved deres Ordlyd Misforstaaelser samt urigtige
Opfattelser af Opstillingens Betydning og deraf flydende,
mangelfulde Foranstaltninger. Den alt ovenfor omtalte,
ved forskjellige, sammentræffende Omstændigheder frem
kaldte Tryghed bevirkede endvidere, at man, som det
ogsaa fremgaaer af ovenstaaende Notitser, troede at kunne
opsætte den nærmere Angivelse af Forbindelsen mellem
de forskjellige, til Sikkiing bestemte Afdelinger til om
Eftermiddagen Kl. 4, til hvilken Tid disse Afdelingers
Adjudanter vare tilsagte til at møde i Hovedqvarteret.
Virkningen af denne Opsættelse vil, som. det senere
skal sees, ogsaa kunne spores i forskjellige Foranstalt
ninger, der sigtede til at skaffe de udmattede Tropper
nogen Hvile og Forplejning, men som kun højst ufuld
stændigt kunde bringe Sikkringen tål strax at svare til
Overcommandoens Tanke. Vi skulle nu omtale de
Ordrer, som udgik til de forskjellige Afdelinger, og den
Maade, hvorpaa de bleve udførte.
2det Jægercorps erholdt Befaling til fra Oversø
at etablere en Forpoststilling til Dækning af Chausseen
og til Observation af Vejene fra Flensborg til Mysunde
og Husum. Oberstlieutenant Styrup var underrettet
om, at 2 Kanoner vilde blive placerede i Oversø, lige-
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som ogsaa at et Dragon-Regimont var bestemt til at
deltage i Sikkringen. Med Hensyn til dette Regiments
Cantonnement og Deltagelse i Forposttjenesten see3
der ikke at være givet Oberstlieutenanten nogen bestemt
Meddelelse; men at han har staaet i den Formening,
at bemeldte Regiment udførte den længere udgaaende
Sikkrings- og Patrouilletjeneste foran og tål Siderne af
haus Forpoststilling, fremgaaer saavel af Udtalelser til
hans nærmeste Omgivelser som af Omstændigheder, der
senere ville blive anførte. Oberstlieutenanten fordelte
Corpset saaledes, at 1ste og 2det Compagni henholdsvis
under Lieutenant Wolle og Capitain Scharffenberg forbleve i Oversø, hvorfra sidstnævnte Compagni fremskød
en Feltvagt paa
Compagni under Lieutenant J. T. Hein
til Frørup. 3die Compagni under Capitain Branner deta
cheredes til Barderup med Ordre til at observere HusumVejen henad mod Vanderup. 4de Compagni under Capitain
Westergaard fik Ordre til at besætte Aagaard med
Tilkjendegivelse af, at det vilde være ønskeligt, om Com
pagniet tillige kunde besætte Store Solt. Da Terrainet S.
for Trenen i Omegnen af Aagaard var aldeles over
svømmet, besatte Capitain Westergaard med sin Hoved
styrke Aagaard og stillede paa Fløjene Observations
poster bag ved Vandløbet. Da endvidere Store Solt
laa for langt boi-te til, at han antog det for muligt,
ogsaa at kunne besætte dette Punkt, udstillede
ban en Kosakvedetkjæde der henimod for saaledes at
iagttage Overgangsstedet over Bondeaa. 3die Com
pagni i Barderup observerede Terrainet i sydlig og
sydvestlig Retning. Det midt imellem Posteringerne ved
Barderup og Oversø liggende Overgangssted over Trenen
ved Søvad umiddelbart V. for Sankelmark Sø forblev
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ubevogtet. Grunden hertil maa, forsaavidt bemeldteOvergangssteds Betydning ved Indtagelsen af Stillingen
har været tilstrækkeligt kjendt og vurderet, søges deri,
at Capitain Branner efter den ham givne Instruction
har anseet Observationen af Husum-Vejen for sin egen
lige Opgave og antaget Bevogtningen af Overgangen ved
Sevad udført fra Posteringen ved Oversø, medens
Oberstlieutenant Styrup bar været af den Mening, at
Bevogtningen henhørte under det i vestlig Retning
detacherede Compagnis Ressort.
Med Hensyn til de 2 Kanoner da erholdt Lieute
nant Buntzen kort efter sin Ankomst til Oversø Kl.
henad 1 fra Bombarder Bøvig, der noget tidligere var
ankommen til dette Punkt, Melding om, at der var
kommen Ordre fra Major dcMeza til, at de 2 af Bombar
deren commanderedc Kanoner skulde marchere videre,
men at Lieutenanten med sine Kanoner skulde forblive i
Oversø. Samtidigt forlod den til Bedækning af Ka
nonerne hidtil afgivne Escadron af 5te Dragon-Regiment
disse efter Ordre af Regimentscommandeuren. Lieute
nanten, der saaledos stod alene uden Bedækning og
uden nogen anden Ordre eller Instruction end den, at
han skulde forblive i Oversø, og som derfor i den For
mening, at andre Tropper stode længere Syd paa, lod
sit Mandskab og sine Heste indqvartere i Byen og
Hestene afsele, erfarede først noget efter, da han ved
at gaae omkring i Byen traf Oberstlieutenant Styrup,
at han befandt sig ved Arrieregarden; han gav derfor
øjeblikkelig Ordre til atter at lade opsele og holde Alt
færdigt til hurtig Udrykning samt traf den Aftale med
Oberstlieutenanten, at denne ved Hornsignal skulde
avertere hans Commando om, naar noget Fjendligt
observeredes ved Forposterne.
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Oberst Astrups Ordre fød paa med de 3 Esca
droner at indrykke i et Cantonnement i Munkvolstrup,
Julskov og Jaruplund samt udsætte Feltvagter, som
skulde sætte sig i Forbindelse med et Jægercorps i
Overse. Adjudanten, der overbragte Ordren, gav Ober
sten en lille Seddel, hvorpaa dette skriftligt var med
delt, men den stærke Regn havde gjort Seddelens Ind
hold saa godt som ulæseligt. Den overbragte Ordre
udtalte ikke Noget om, naar Feltvagterne skulde ud
stilles, ligesom heller ikke, hvilket Terrain der skulde
gjores til Gjenstand for deres Observation.
Med
Hensyn til det første af disse Punkter laa det nær at
foretage Udstillingen strax, roen ved de Obersten gjorte
Forestillinger om Folkenes og Hestenes Udmattelse
lod han sig aflede fra denne sin første Bestemmelse og
gav Ordre til, at Feltvagterne først skulde udsættes
Kl. 6, hvorved der vilde undes Mandskab og Heste et
Par Timers Hvile, hvad han antog at kunne gjere uden
Fare, da Ordren fød paa, at han skulde gaae i Can
tonnement, og da han troede sig tilstrækkeligt dækket
ved de Jægere og det Artilleri, der, som han vidste,
vare efterladte i Overse.
2den Infanteri-Brigade erholdt Ordre til med 4de
og 7de Linie-Bataillon at indtage Cantonnement i
Byerne -O. for Flensborg og i Forening med det lige
ledes derhen dirigerede 3die Dragonregiment at ud
stille den paatænkte Forpostlinie mellem Flensborg
Fjord til henimod Vejen fra denne By til Store Solt.
Brigaden detacherede imidlertid kun den 4de Escadron
af 5te Dragon-Regiment, der var forbleven ved samme,
ad Tarup til for foreløbigt i Forening med ovennævnte
Dragon-Regiment at udføre Forposttjenesten, medens
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de 2 Batailloner erholdt Ordre til for nogle Timer at
indqvartere sig i den østlige Del af Flensborg, for at
Folkene knnde udhvile sig og blive bespiste. Adjudanterne
ved de 2 Batailloner bleve tilsagte til at møde ved
Brigade-Stabsqvarteret, der toges i Adelby Præstegaard,
noget efter Kl. 4 for at modtage Ordre med Hensyn
til Sikkringstjenesten i Overensstemmelse med de
nærmere Befalinger, der til denne Tid ventedes fra
Hovedqvarteret. Af Bataillonerne indqvarteredes som
Følge heraf den 7de Linie-Bataillon foreløbigt i Jørgensby, medens den 4de Linie-Bataillon ved en Fejltagelse
anvistes Qvarter i den nordlige Del af Byen.
Heller ikke af 6te Dragon-Regiment, der med 2
Escadroner gik i Cantonnement i Harreslev, hvorhen tillige
det Cavaleri-Brigaden attacherede Halvbatteri af 3die
Batteri (Jessen) under Lieutenant Klein forlagdes,
og med 2 Escadroner i Frøslev, blev der strax ved
Indrykningen udsat cle paatænkte Feltvagter i sydlig og
sydvestlig Retning.
En Sammenligning mellem den i de ovenan
førte Notitser liggende Tanke med Hensyn til Sikkringen af Armeecorpset under dets Ophold i og
ved Flensborg og den Sikkring, der i Virkeligheden
foreløbigt kom til at finde Sted, viser en ikke ringe
Forskjel imellem begge. Førstnævnte anviser saaledes
5te Dragon-Regiment Cantonnement i Oversø, Munkvolstrup, Julskov og Jaruplund, medens den Oberst
Astrup overbragte Ordre kun lyder paa de 3 sidstnævnte
Byer; ihvorvidt Grunden hertil maa søges i, at det
„do.“, der i Notitserne noget utydeligt repræsenterer
Ordet „Oversø“, er blevet overseet ved Udgivelsen af
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Ordren, eller oin denne Indskrænkning i Cantonnementet
har været en Felge af, at man senere har erindret sig,
at den ene Escadron af 5te Dragon-Regiment fulgte
2den Infanteri-Brigade, er ikke oplyst. Ferstnævnte
antyder endvidere, at 2det Jægercorps i Forening med 5te
Dragon-Regiment skulde tilvejebringe en Forpostlinie
mellem Vejene fra Flensborg henholdsvis til Mysunde
og Husum, medens Oberstlieutenant Styrup sees at
have opfattet den ham overbragte Ordre og Meddelelse
saaledes, at Jægercorpset alene skulde overspænde
denne Strækning, hvad der medførte en Spredning af
Corpsets Underafdelinger paa en Strækning af c. a4
Mil, saa at 2 Compagnier og 2 Kanoner var den hele
Styrke, Oberstlieutenanten beholdt til sin Raadighed
umiddelbart paa Fjenden9 sandsynlige Hovedoperations
linie. Med Hensyn til Cavaleriet formoder Oberstlieute
nanten, at det hovedsagelig agerer i Terrainet foran
lians Stilling, og han sees at være saa lidt i Forbindelse
med samme, at endog dets Cantonnement er ham
ubekjendt. Oberst Astrup troer sig paa sin Side
fuldstændigt dækket ved de Jægere og det Artilleri,
som vare ladte tilbage i Overse, og opsætter Ud
stillingen af Feltvagterne — om hvis Placering hverken
den ham overbragte, mundlige Ordre eller den samtidigt
modtagne, skriftlige, af Regnen desuden ulæselig gjorte
Meddelelse indeholdt nærmere Forklaring — indtil han ved
Adjudantens Tilbagekomst fra det Møde, hvortil
denne var tilsagt ved Hovedqvarteret, havde er
holdt Klarhed om dette Punkt. Med Hensyn en
delig til Sikkringen S. 0. og V. for Flensborg, da
sees ogsaa her Overcommandoens Tanke foreløbigt
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kun ufuldstændigt eller slet ikke at være kommen til
Udførelse.
Under denne saaledes højst ufuldstændige Beskyt
telse gik Besten af Armeecorpset i Cantonnement i
Flensborg og Byerne N. for samme i Overensstemmelse
med den i de anførte Notitser angivne Dislocation
kun med den mindre Afvigelse, at de 2 Kanoner af
3die Batteri (Jessen) under Bombarder Bøvig sluttede
sig til de 2 andre Kanoner af samme Batteri under
Lieutenant Schreiber i disses Cantonnement i Nyhus. —
Den af Oberstlieutenant Haxthausen commanderede
Styrke var i Flensborg stødt til Flankecorpset, hvorimod
de 2 Compagnier af 1ste Jægercorps, der vare forblevne i Isted By tål henad Kl. 7, og som saaledes først
naaede Solt omtrent samtidigt m ed Arrieregardens Ankomst
til Oversø, først senere sluttede sig til Corpset i Flens
borg.
Hverken Oberstlieutenant Haxthausens Com
mando eller Oberst Schleppegrells Hovedstyrke vare
under deres Retraite bievne foruroligede af de til
Angel overførte Friskareatdelinger. De 2 ovennævnte
Compagnier- af 1ste Jægercorps havde derimod knap
forladt Store Solt, i hvilken By de havde gjort et
Holdt ved Kroen, da en mindre Friskareafdeling naaede
samme, hvor endnu Lieutenanterne Maes, E. Schau og
Herskind, der ved Afmarchen vare bievne en kort Tid
tilbage i Kroen, befandt sig. Lieutenant Schau und
slap, de 2 andre skjultes af Værten indtil Aften, da
de, begunstigede af Mørket, ligeledes saa Lejlighed til
at komme bort. Lieutenant Maes opsnappedes senere
af nogle Bønder i Angel, hvorimod det lykkedes
Lieutenant Herskind efter flere Fataliteter at naae over
til Als.
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Armeecorpsets Train, som vi forlode opmar
cheret paa en Plads N. for Flensborg, fik Befaling til
at rykke ind i Byen, hvor ligeledes Ambulancerne indqvarteredes.
Med Hensyn til de Afdelinger, der vare bestemte
“til at danne det højre Flankecorpg under General
Wedell-Wedellsborg, og om hvis Concentration det
Fornødne indtil dette Tidspunkt allerede tidligere er
fremsat, staaer der her kun tilbage at bemærke, at
den 3die Linie-Bataillon, som vi forlode den 23de om
Eftermiddagen i Eggebæk. paa Efterretning om Ud
faldet af Slaget ved Slesvig samme Dags Aften mar
cherede tilbage til Oversø, hvor Bataillonen ankom den
24de kort før Daggry, og hvorfra den efter indhentet
Ordre fra General Wedell-Wedellsborg vendte tilbage til
Flensborg.
Den Hvile, hvortil de i Flensborg og nærmeste
Omegn cantonnerende , af de sidste 2 Dages Anstren
gelser udmattede Tropper overgave sig, skulde kun
blive meget kortvarig og give Plads for en Uro og
Forstyrrelse, som det ikke var muligt i det første-Øjeblik
at beherske, og som derfor maatte irdøve en væsenlig
Indflydelse paa Overcommandoens Bestemmelser med
Hensyn til det videre Forsvar. Forinden man imidlertid
skrider til Fremstillingen heraf, vil det være nød
vendigt at dvæle nogle Øjeblikke ved hvad der paa
den fjendlige Hærs Side havde tildraget sig siden
den 23de om Aftenen. —
General Wrangel, der efter Slagets Ophør ikke Fjend«« f«®.
synes at have næret nogen Tvivl om, at den danske
*7*
Hær, der hele Dagen den 23de havde gjort ham
’Terrainet ved Slesvig stridigt, den paafølgende Dag
vilde fortsætte Kampen, traf efter at være vendt
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tilbage til Friederichsberg sine Dispositioner for Angrebet
den følgende Dag i Overensstemmelse hermed. Han
beordrede General Halkett til med de under hans Be
faling staaende Forbundstropper at bryde op fra de
Cantonnements, hvortil disse Tropper den 23de vare
naaede, og som laa spredte imellem Brekendorf og
Bendsborg, saa betimeligt, at han den 24de om Mor
genen Kl. 9 kunde staae S. for Slesvig. De i Slesvig
og Omegn staaende, preussiske og slesvig-holstenske
Tropper erholdt Befaling til samtidigt at være fær
Dispositionen for Fremryk
dige til Fremmarche.
ningen var den, at Forbundstropperne skulde danne
Têten af den højre Fløjcolonne, der, fulgt af den under
General Möllendorf staaende Brigade, hvoraf dog 2 Ba
tailloner bleve efterladte som Besætning i Slesvig,
skulde følge Chausseen til Flensborg, medens den
venstre Colonne, bestaaende af General Bonins Com
mando og de slesvig-holstenske Tropper, efter at
have samlet sig ved Skovby skulde iværksætte Fremryk
ningen fra dette Punkt; med Hensyn til det af
Major Zastrow commanderede Detachement var man i
det preussiske Hovedqvarter uden Efterretning, men den
Formodning laa nær, at samme gjennem Angel vilde
søge at operere mod vor venstre Flanke.
Af Forbundstroppeme var den 1ste Infanteri-Bri
gade under Oberst Marschalck brudt for sent op fra
sit Cantonnement i Bendsborg, hvor den havde efterladt
2 Batailloner til Besætning, til at den kunde naae
Slesvig til den fastsatte Tid; Grunden hertil var et i
Bendsborg udbredt Bygte om, at danske Tropper vare
landede i Kiel, der først senere viste sig ugrundet Besten
af Divisionen var mellem Kl. 9 og 10 samlet S. for'
Slesvig og rykkede kort efter gjennem Byen og frem
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ad Chausseen til Flensborg. I Teten marcherede Avant
garden, hvortil det til lste Infanteri-Brigade hørende
9-Pds. Batteri sluttede sig, derpaa fulgte Reserve-Cavaleriet og endelig 2den Infanteri-Brigade. Fortravet, der
dannedes af den 3die lette Bataillon, opdagede snart, at
ikke blot den af os den forgaaende Aften holdte Stilling
ved Taterkro, men ogsaa Stillingen mellem Amholt Sø
og Langsø var rømmet, og ryddede det over Chausseen
anbragte Forhug. N. for Lyrskov blev der gjort Holdt
for at lade Colonnen under General Bonin, der imid
lertid var rykket frem fra Skovby over Lyrskov, og
som paa en kort Strækning maatte passere Chausseen
for derfra over Gammellund at naae ind paa Vejen til
Vanderup, passere forbi, hvornæst Fremrykningen fort
sattes ad Chausseen. Samtidigt med denne Fremryk
ning, dog uden nogensomhelst Forbindelse dermed,
vare de under Major Zastrows Commando staaende,
regulaire Tropper og Friskareafdelinger ad forskjellige
Veje rykkede frem i Angel og naaede om Eftermid
dagen til en Cantonnementslinie over Byerne Husby,
Hyrup og Store Solt. Fortravet af det Wasmerske
Fricorps, der allerede før Middag havde naaet sidst
nævnte By, overraskede, som alt ovenfor meddelt, i
Kroen dersteds de 3 tilbageblevne Officerer af lste
Jægercorps; saavel herfra som fra andre Punkter fore
toges forskjellige mindre Strejferier henimod Flensborg.
Omtrent Kl. 3 om Eftermiddagen ankom en ArriereganieBonde til Posteringen ved Oversø og anmeldte, atF"’oXr”
han, da han forlod Sr. Smedeby, havde seet fjendlige
Tropper af alle 3 Vaaben og i betydelig Styrke i
Fremrykning ad Chausseen tæt ved denne By. Oberst
lieutenant Styrup, der efter hans tidligere berørte Op
fattelse af Overcommandoens Dispositioner med Hensyn
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til Arrieregarden stod i den Formening, at vort eget
Cavaleri patrouillerede i Egnen S. for 2det Jægercorps’s
Stilling, vilde i Begyndelsen ikke fæste Lid til denne
Efterretning, og det var først, da Bonden ved yderligere
Examination beskrev de fjendlige Uniformer, at han
bragtes til at antage, at det var den fjendlige Avantgarde,
vi havde for os, hvilken Anskuelse bestyrkedes ved, at
man samtidigt troede at bemærke fjendlige Cavaleripatrouiller
for Chausseen henimod Frørup Skov.
Da der endelig ligeledes af en Bonde meldtes Oberst
lieutenanten , at Store Solt var besat af Fjenden, sendtes
en Patrouille paa 30 Mand under Lieutenant O.A.Scliening
over Aagaard mod den nævnte By. Feltvagten i
Frørup erholdt nu fra sit Compagni Befaling til at
repliere sig paa Overso. Da den imidlertid ved sin
Ankomst hertil meldte, at Fjenden ikke havde indledet
noget Engagement mod den, ansaa Oberstlieutenanten
det for rettest, atter at lade den indtage sin tidligere
Stilling. Kl. henad 4 trak imidlertid Feltvagten sig
paany tilbage, fulgt af den fjendlige Avantgarde.
Oberstlieutenant Styrup lod nu give det med Lieutenant
Buntzen aftalte AUarmsignal. Lieutenanten ilede strax
til sin Parkplads, som var midt i Byen, hvor han søgte
at paaskynde Forspændingen saa meget som muligt;
forinden imidlertid de først ankomne Trainconstabler
havde forspændt, modtog han Ordre fra Oberstlieute
nanten til snarest muligt at komme ud paa Chausseen
N. for Byen, da Fjenden var i Begreb med at omgaae
denne. Lieutenanten svarede herpaa, at han maatte
have lidt Tid endnu, da ikke alle Hestene vare
samlede, og tilføjede den Begjæring, at Oberstlieute
nanten, for det Tilfælde at ban saa sig nødt til at
afmarchere, vilde efterlade hvad han kunde undvære,
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til Kanonernes Bedækning.
Paa denne Anmodning
erholdt han imidlertid strax igjen det Svar, at man
Intet kunde undvære, at man allerede var ifærd med at
iværsætte Retraiten, og at Lieutenanten maatte komme
strax, hvis han ikke vilde afskjæres. Lieutenanten tog
derfor det Parti, at lade spænde for med 4 Heste for
liver Voiture, saasnart Bomhestene vare mødte, og lod
paa denne Maade strax Ammunitionsvognene under
Bombarder Dreyer i Galop rykke ud paa Chausseen;
han selv fulgte faa .Øjeblikke efter samme Vej med
Kanonerne og efterlod en Mand paa Parkpladsen for
at samle de manglende Heste og om muligt bringe
dem ud af Byen. Ved Kanonernes Ankomst til
Chausseen, hvor de omtalte Heste strax efter mødte
og bleve forspændte, havde Oberslieutenant Styrup
med de 2 Compagnier indtaget en StilHng bag Trenen
med 1ste Compagni i Kjæde, understøttet af mindre,
sluttede Afdelinger, og 2det Compagni i Colonne
paa selve Chausseen*). Til det bagved cantonnerende
Cavaleri blev der ikke sendt nogen Melding om det
Forefaldne, hvad der maa forklares dels ved, at
Oberstlieutenanten forudsatte, at dette selv deltog i
Forposttjenesten, og dels derved, at ingensomhelst
Forbindelse havdes med samme, saa at han var uvidende
om, hvorhen Meldingen skulde gaae. Derimod afsendtes
en Ordonnants til Flensborg med Melding til Hoved
qvarteret om Fjendens Fremrykning, ligesom der
ogsaa strax, da Allarmsignalet blev givet, afsendtes en
Jæger til Capitain Branner med Underretning om, at
Corpset var ifærd med at kække sig tilbage, og med
Ordre til, at Compagniet skulde soge saa godt som
muligt selv at iværksætte sin Retraite. Bemeldte
>) Se Plan V.
31
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Jæger henhørte tål Capitain Branners Compagni og
var fra Barderup sendt til Overs® for at over
bringe Oberstlieutenant Styrup Melding om Compagniets Stilling og om Umuligheden af uden Hjælp
af Cavaleri at kunne holde Forbindelse med Corpset,
— hvorfor Capitainen ogsaa anmodede om, hvis intet
Cavaleri ankom, ved Mørkets Frembrud at maatte
trække sig nærmere til Hovedstyrken ved Overs® — samt
for eventuelt hurtigst muligt at kunne bringe Compagniet
Underretning, naar Noget passerede. — Vivende os nu
til den fjendlige Avantgardes Bevægelser.
Forbunds-Divisionen, der indtil henad Kl. 4 uden
Modstand havde fortsat sin Fremmarche, var paa
denne Tid naaet frem til Frorup, hvor den stødte paa
vor der placerede Feltvagt, der, som alt anført,
replierede sig paa Overs®. Strax da man opdagede vore
Vedetter, blev der fra fjendlig Side sendt en Af
deling Husarer til Recognoscering af Terrainet G. for
Chausseen, hvor det lykkedes Afdelingen at afskjære og
fange 1 Underofficer og 5 Mand. Ved Ankomsten til
Frørup bragtes i Erfaring, hvilken Styrke der omtrent
stod ved Overso, og Beboerne berettede ligeledes, at
Cavaleri var efterladt i Nærheden af dette Punkt. Det
blev da besluttet at foretage en omgaaende Bevægelse
med den største Del af Avantgardens Cavaleri Ost og
Vest om Oversø, medens samtidigt Hovedstyrken
rykkede frem ad Chausseen. En meklenborgsk Esca
dron og en Afdeling Husarer beordredes til at
foretage den omgaaende Bevægelse i østlig Retning
over Aagaard og Mnnkvolstrup, medens Resten af
Husar-Regimentet Königinn bestemtes til, forsynet
med 2 beredne Førere, at omgaae Overs® Vest om
• Sankelmark S® og tage Retning paa Bilskov Kro.
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Hovedstyrken rykkede frem ad Chausseen; den tilbage
værende, meklenborgske Escadron havde Têten, efter
den fulgte Avantgardens Infanteri og Artilleri med den
hannoveranske 3die lette Bataillon i Spidsen. Divisio
nens Gros fulgte efter i samme Marcheorden, som tid
ligere anført. Fortroppen af den ad Chausseen frem
rykkende Escadron var netop kommen Oversø paa god
Kanonskuddistance nær, da Lieutenant Buntzen, som
ovenfor anført, rykkede ud paa Chausseen. Lieute
nanten lod protse af og gjøre færdig til Ladning,
men i samme øjeblik bemærkedes Husar-Regimentet
i hurtig Gangart at rykke frem V. for Overse. Da
Hensigten med denne Manoeuvre, nemlig Vest om
Sankelmark Se at sege at naae ind paa Chausseen
i Ryggen paa vore Tropper, ikke kunde være tvivl
som, ansaa Oberstlieutenant Styrup det for rigtigst, at
lade Kanonerne strax retirere paa Chausseen ad Flens
borg til, idet han indsaa Usandsynligheden af ved selv
at følge denne Vej med Held at kunne værge sig mod
den overlegne Fjende, medens han haabede at kunne
iværksætte sin Retraite med Jægerne alene ved at trække
sig ind i det af Moser og Enge opfyldte Terrain til
Siden af Chausseen. Lieutenant Buntzen lod strax
protse paa, travede tilbage ad Chausseen, passerede
i god Tid Bilskov Kro og fortsatte derfra sin Tilbagemarche ad Flensborg til. Kort efter tiltraadte
Oberstlieutenant Styrup under Dækning af 1ste Com
pagni og efterfulgt af den meklenborgske Escadron
langsomt Retraiten fra Stillingen bag Trenefloden
ad Bilskov Kro til, paa hvilken Retraite først den
under Lieutenant Schøning udsendte Patrouille og
senere Corpsets 4de Compagni under Capitain Wester
gaard stedte til ham. Lieutenant Schening var med
si’
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sin Patrouille marcheret til Aagaard og derfra videre
frem ad Vejen, der Nord om Træs® ferer ad Store Solt
til, men traf her en Afdeling af 5te Dragon-Regiments
3die Escadron under Lieutenant A. Dahl, af hvem han
erfarede, at bemeldte By var besat af Ej enden. Lieute
nanten vendte nu ad korteste Vej, altsaa Nord om Aagaard,
tilbage til Corpset og sendte efter et Capitain Wester
gaard givet Lofte Underretning til denne om hvad han
havde bragt i Erfaring. Forinden Meldingen imid
lertid var naaet til Capitain Westergaard, havde
denne, da han erfarede, at Lieutenant Schönings Pa
trouille i nogen Afstand bag hans Postering var gaaet
tilbage, sendt Lieutenant Recke med 16 Mand som Pa
trouille mod Store Solt. Patrouillen var allerede for
langt borte til, at den kunde rappelleres ved Signal, da
der meldtes Capitain Westergaard, at Corpset var i
fuld Retraite paa Chausseen. Capitainen inddrog hur
tigt sine Poster og trak sig tilbage til det N. V. for
Aagaard liggende Krat og derfra til Chausseen, hvor
han forenedes med Corpset. Kort efter at Aagaard var
forladt, passerede den til Omgaaen af vor Stilling i
venstre Flanke bestemte, fjendlige Cavaleriafdcling dette
Punkt og tog i rask Gangart Retning imod Munk
volstrup.
Vi forlode de 3 Escadroner af 5te Dragon-Regiment
ifærd med at gaae i Cantonnement i Byerne Jaruplund,
Munkvolstrup og Julskov. 2den Escadron under Rit
mester Fenker belagde Jaruplund, Regimehtstaben og
1ste Escadron under Ritmester Bjerg Munkvolstrup,
medens 3die Escadron under Ritmester Letli afgik til
Julskov. Escadronerne havde Ordre til at afsadle og.
til at lade nogle mindre Commandoer mede ved Stabsqvarteret Kl. 5‘/» for at anvendes til de befalede Felt-
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vagter, om hvis Placering etc. det var paalagt den til Flens
borg afsendte Regimentsadjudant at indhente nærmere
Instruction ; Regimentets Allarmplads var ved Bilskov Kro.
lste og 2den Escadron befandt sig saaledes efter Ind
rykningen i Cantonnementet snart i dybeste Ro. - Rit
mester Leth marcherede med sin Escadron til Julskov;
men da denne By kun bestod af nogle faa Gaarde, og
Ritmesteren som en Følge heraf kun kunde faae endel
af sine Heste under Tag, befalede han, at 2 Officerer
med 30 Heste og Escadronens Bagage skulde indqvarteres i Julskov, medens han selv med Resten af Esca
dronen foretog en Recognoscering i østlig Retning for
i en af de nærmest liggende Byer at søge Qvarter
til denne. Da det imidlertid ved Recognosceringen
viste sig, at Store Solt var besat af Fjenden, der
dog kun viste enkelte Infanterister og et Par mindre
Afdelinger paa 10—12 Mand, og det tillige blev
berettet, at der i Lille Solt var reqvireret Bespisning
til 20 Mand, vendte Ritmesteren atter om, averterede
den i Julskov indqvarterede Del af Escadronen om
fjendens Tilstedeværelse i Egnen og rykkede selv til
Munkvolstrup, hvor han meldte det Passerede til Oberst
Astrup og af denne erholdt Tilladelse til her og i Bil
skov Kro at indqvartere Lieutenant H. Sehestedt med
64 Mand. Han selv vendte derpaa tilbage til Julskov,
hvor han havde ladet den endnu resterende Del af Es
cadronen under Lieutenant A. Dahl søge Qvarter sam
men med den tidligere der efterladte Styrke. I Jul
skov havde Officererne paa det af Ritmesteren givne
Avertissement strax igjen ladet opsadle og ved Ud
stilling af de fornødne Poster sikkret sig mod Over
raskelse fra den Side, hvor de fjendlige Afdelinger
vare sete.
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Paa Kitmester Leths til Oberst Åstrup i Munkvolstrup afgivne Melding om, at smaa, Qendlige Af
delinger havde vist sig i Egnen Q. for Julskov, erholdt
han af Obersten den Befaling, ved sin Tilbagekomst
til Jnlskov at vise forneden Opmærksomhed, og Lieute
nant Sehestedt, der holdt i Munkvolstrup for at indqvartere, fik Tilhold om ikke at lade afsadle. Obersten
gav ligeledes Ordre til at lade avertere i 1ste Escadron
om at sadle op ; men dette Avertissement er i alt Fald ikke
naact synderlig vidt, idet hverken Escadronens Chef eller
nogen af dennes Officerer erholdt Kundskab derom.
Lieutenanterne Jessen og Sperling havde imidlertid, da
de erfarede den af Ritmester Leth overbragte Melding,
strax paa egen Haand ladet opsadle i deres Qvarterer.
Kl. lidt over 4 bragtes der ved Lieutenant Morgenstjerne
Melding til Obersten om, at Værten i det Qvarter, hvori
Ritmester Bjerg og Lieutenanten vare indrykkede, havde
fortalt dem, at der i Byen Hyrup var indrykket flere
tusinde fjendlige Tropper, navnlig Friskarer, og at disse
skulde have yttret endnu samme Nat at ville være i
Flensborg. Skjondt Obersten kun fæstede ringe Lid til
dette Rygtes Paalidelighed, lod lian dog Kl. 4* 2 en
Ordonnants afgaae til Hovedqvarteret med Melding saa
vel derom som ogsaa om den af Ritmester Leth an
meldte Tilstedeværelse af fjendlige Tropper i Eg
nen.
Lidt fer Kl. 5 meldte Escadronens Sadel
mager, Mauritzen, til Ritmester Bjerg, i hvis Qvarter
foruden Lieutenant Morgenstjerne Lieutenanterne Jessen
og Sperling i samme Ojeblik befandt sig, at fjendligt
Cavaleri Syd fra nærmede sig Byen. Samtidigt var Oberst
Astrup bleven underrettet om Fjendens Nærhed, og strax
efter gav han ved Stabstrompeteren Signal til hurtig
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Udrykning, et Signal, der dog paa Grund af Byens store
Udstrækning og Beliggenheden af Stabsqvarteret i dens
vestre Udkant i første -Øjeblik kun averterede de nærmest
derved Indqvarterede. Lieutenanterne Jessen og Sperling
vare hastigt ilede til deres Qvarterer og mødte kort efter
med Mandskabet fra disse ved Ritmesterens Qvarter, som laa
ligeoverfor Stabsqvarteret, og h vorLieutenant Morgenstj erne
tilligemed Estandarten og noget Mandskab allerede holdt
tilhest. Regimentscommandeuren, der ligeledes i samme
-Øjeblik kom tilhest, red i Galop ud ad Vejen, der førte
til Regimentets Allarmplads, efterfulgt af Lieutenant
Morgenstjerne, Estandarten og nogle Dragoner.
Et
-Øjeblik efter tog Ritmester Bjerg tilligemed de 2 andre
Lieutenanter og Resten af det ved Ritmesterens Qvarter
samlede Mandskab, hvoraf nogle vare paa usadlede Heste,
den samme Vej og søgte for hurtigere at naae Ober
sten, der alt var kommen ind paa Chausseen, i nordvest
lig Retning tvers over Markerne henimod Bilskov Kro.
Den ijendlige Cavaleristyrke, hvis Flankeurer, da den
sidstomtalte Trop satte sig i Bevægelse, vare komne
denne paa Pistolskuddistance nær, besatte nu hurtigt
de sydlige og vestlige Tilgange til Byen. Forvirringen
mellem det tilbageblevne Mandskab blev derved fuld
stændig. Det søgte først til Ritmesterens Qvarter, men
da det fandt Vejen dertil spærret af Ijenden, ilede det
atter tilbage og stræbte at hugge sig igjennem den
efterhaanden i Byen indtrængende Fjende og at und
komme gjennem de nordlige Udgange. En Del deraf
samledes her af Overvagtmester Sørensen. Da denne
erfarede, at Escadronens Officerer og Estandarten ikke
havde taget samme Vej, vilde han først føre Mandskabet
tilbage gjennem Byen for at naae disse, men opgav imid
lertid snart Forsøget paa Grund af Fjendens Styrke og
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Umuligheden af under den stedfindende Forvirring at
kunne bringe Orden og Ro tilveje blandt Mandskabet.
Overvagtmesteren forte da dette i nordlig Retning ad
Flensborg tål, hvorhen ogsaa de Folk, der enkelt
vis vare undslupne over Markerne og ad forskjel
lige, mindre Veje, i største 11 søgte at naae.
Lieutenant Sehestedt lykkedes det i Forvirringen at samle
ialt 31 Underofficerer og Menige, med hvilke han und
kom ad Byens nordøstlige Udgang, hvorfra han naaede
over paa Vejen fra Mysunde til Flensborg. Hen ved
20 Mand, Regimentstabens og Escadronemes Bagage,
en Patronvogn og endel Cavaleri- og Trainheste faldt
ved dette Overfald i Fjendens Hænder, ligesom ogsaa
endel Vaaben etc., der i Forvirringen vare bievne efter
ladte af det flygtende Mandskab, gik tabt.
Samtidigt med den nys beskrevne, fjendlige Be
vægelse mod Munkvolstrup vare de 3 hannoveranske
Escadroner, der i vestlig Retning havde omgaaet Sankelmark Sø, naaede frem til henimod Bilskov Kro. I Nær
heden af Chausseen og tæt ved Kroen bleve de 2 Esca
droner opstillede, medens den tredie holdtes noget
længere tilbage i Reserve. Regimentet havde under
sin Bevægelse kun bemærket en Escadron af vort Cava
leri, der, skilt ira samme ved det betydelige Mosetræk
mellem Sankelmark og Jaruplund, fra sidstnævnte By
saaes at trække sig ud paa Chausseen og forsvinde paa
denne ad Flensborg til; derimod hørte man en stedse
tiltagende Tirailleurild S. for Bilskov Kro. Pludseligt
opdagedes danske Dragoner i Retning mod Munkvolstrup,
hvilke i fuld Fart toge Vejen til Bilskov. Som en Følge
heraf lod den hannoveranske Regimentscommandeur de
2 i første Linie staaende Escadroner rykke ud paa Chaus
seen. Det til Bilskov Kro henlagte Mandskab af 3die
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Escadron, der blev underrettet om Teendens Nærhed,
da det fjendlige Husar-Regiment indtog sin ferste
Stilling, kom tidsnok tilhest til dels at kunne
undslippe ad Munkvolstrup til, dels at kunne hugge
sig igjennem de ferste paa Chausseen udrykkende
Husarer. Neppe havde de 2 fjendlige Escadroner
indtaget deres Stilling paa Chausseen, fer vore fra
Munkvolstrup kommende Dragoner naaede ud paa
denne. Det var Oberst Astrup med den ham føl
gende, mindre Afdeling, hvortil de fra Bilskov Kro
flygtende Dragoner og senere den under Ritmester
Bjerg udrykkede Trop tildels havde sluttet sig, der
pludseligt saa Vejen spærret for sig af de nævnte 2
Escadroner. Et kort Haandgemæng opstod, som endte
med Tilfangetagelsen af den hele Trop. Lieutenanteme
Jessen og Sperling tilligemed nogle af Dragonerne,
der sidst kom ind paa Chausseen, gjorde, da dc
bemærkede, at de Foranværende alt havde overgivet
sig, et Forsøg paa gjennem Staldbygningen ved Bilskov
Kro, hvis Porte stode aabne, at komme ud paa den i
vestlig Retning fra Chausseen afgaaende Vej.
Da
her imidlertid ingen Udgang fandtes, og Passagen var
spærret ved høje Stengjærder, som det var umuligt at
sætte over tilhest, kastede de sig af Hestene for om
muligt at undkomme tilfods, hvad der dog mislykkedes,
da de fjendlige Husarer dels gjennem Staldbygningen,
dels fra Chausseen satte ind paa dem; nogle Dragoner,
der under Forvirringen søgte at skjule sig i deu oven
nævnte Bygning, bleve senere opdagede og tagne til Fange.
Regimentscommandeuren, 4 Officerer samt 5B Underoffi
cerer og Dragoner med deres Heste faldt paa dette Sted i
Hænderne paa fjenden, der ligeledes bemægtigede sig
Escadronens Estandart, et Resultat, der paa den fjendlige
Side kun kostede et Par Saarede og nogle faa Heste.
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Som ovenfor berørt, havde det hannoveranske
Husar-Regiment, da det naaede henimod Bilskov, hort
Tirailleurild mellem dette Sted og Oversø. Denne Ild,
der stadigt tiltog i Heftighed, hidrørte fra den Kamp,
der imidlertid havde udviklet sig mellem den ad Chaus
seen retirerende Del at 2det Jægercorps og den efter
følgende, fjendlige Avantgardes Hovedstyrke. Oberst
lieutenant Styrup fortsatte sin Retraite langs den til
den vestlige Side af Chausseen stødende, lille Skov.
Den nærmest efter liani følgende, meklenborgske
Escadron havde standset sin Fremrykning noget,
hvad der var foranlediget ved, at Commandeuren for
den meklenborgske Dragon - Division, Major Below,
ansaa det for urigtigt at lade Cavaleri angribe Jægere
i det for disse gunstige Terrain, hvortil de nu vare
naaede. Derimod bemærkede man fra Chausseen en
Cavaleristyrke i rask Fremrykning mod Munkvolstrup,
ligesom Jægercorpset ogsaa, da det paa Retraiten var
naaet til den nordlige Grændse af den omtalte Skov,
altsaa c. 1000 Alen S. for Bilskov Kro, bemærkede det
hannoveranske Husar - Regiment i Nærheden af denne
Kro.
Standsningen af den meklenborgske Escadron
var imidlertid kun kortvarig, idet General Wrangel,
der befandt sig ved Avantgarden, trods Major Belows
Forestillinger gav denne Ordre til at lade Escadronen an
gribe Jægerne. Samtidigt med at man saaledes paa vor
Side opdagede det hannoveranske Husar-Regiment i Ryggen
paa sig, saa man den meklenborgske Escadron atter i
rask Trav at rykke frem paa Chausseen. For ikke at
udsættes for et Angreb fra begge Sider lod Oberst
lieutenant Styrup 2det og 4de Compagni forlade Chaus
seen og tage en Opstilling c. 50 Alen V. for samme i
det for Cavaleri ugunstige, sumpige Terrain, hvor

491

der formeredes Carré; 2det Compagni stod nærmest
ved Chausseen, 4de Compagni bagved 2det Compagni.
Bevægelsen dækkedes af 1ste Compagni, der nu i Hast
veg for det fremrykkende Cavaleri og efter at have
trukket sine paa den østlige Side af Chausseen værende
Blænkere til sig formerede en særskiltKreds paa hejre Fløj
af den af den øvrige Styrke dannede Carré. Neppe
var denne Stilling indtagen, før den meklenborgske
Escadron naaede op i Højde med samme og med
<*n Svingning tilvenstre styrtede sig fra Chausseen
ned i Engen til Attaque paa Jægercorpset
I det
sumpige Terrain sank endel Heste strax i, og Attaquen,
hvis Kraft allerede derved blev brudt, afsloges fuld
stændigt ved 1ste og 2det Compagnis paa nært Hold
afgivne Dd. En fuldstændig Forvirring opstod i Escadronen, af hvilken Alle, der ikke vare saarede, i vild
Flugt dels tilhest, dels tilfods søgte tilbage ad den Vej,
de vare komne. Efter at det fjendlige Angreb saaledes
var afslaaet, formerede Compagnierne sig paany til
Ketraite gjennem det sumpige Terrain V. for Chausseen,
hvilket man ikke troede at burde forlade paa Grund af
det fra flere Sider truende Cavaleri. 1ste Compagni
under Lieutenant Wolle gik først tilbage, dernæst fulgte
de 2 andre Compagnier. Imidlertid var den fjendlige
Avantgardes Infanteri, rykket frem, og den hannoveranske
3die lette Bataillon, der havde Teten, kastede en Skytte
afdeling ind i Skoven paa den vestlige gide af Chaus
seen. Efter at have passeret Skoven aabnede denne en
heftig Ild paa vore retirerende Colonner, hvorfor 2det
og 4de Compagni lod formere en Tirailleurlinie til Be
svarelse af samme.
Under Dækning af disse J?irailleurer trak Compagnierne sig tilbage i nordlig Betning,
idet de søgte Dækning i de Grøvter, der gjennemskjære
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den smallere Del af Mosen mellem det Vandlob, der
gjennemstrømmer den, og den mindre Bakke, som S.
for Bilskov Kro fra Chausseen skyder sig ud deri.
Sidstnævnte Bakke besattes ligeledes med nogle Tirail
leurer. Tirailleurkjæden replierede sig kort efter paa
Reserverne og besatte i Forening med dem Mosegrøvterne. En heftig Tirailleurild udspandt sig nu imellem
vore 2 Compagnier, der forsvarede sig med yderste
Haardnakkethed, og det fjendlige Infanteri, der stadigt
forstærkedes, idet Fjenden navnlig efterhaanden bragte
hele 3die lette Bataillon i Ilden. En Del af Bataillonen
sendtes til Understøttelse for de i Skoven fremsendte
Skytter, medens flere og flere Afdelinger af samme
skødes frem ad Chausseen henimod den tidligere om
talte, lille Bakke, som vore Tirailleurer nødtes til at
rømme for at slutte sig til deres i Mosen fægtende
Afdelinger. Fjenden rykkede efterhaanden frem paa
den oftnævnte Bakke og omgik saaledes, yderligere
forstærket med en Afdeling Jægere, mere og mere
vore 2 Compagnier, som søgte at værge sig mod
dette Angreb ved en Tirailleurkjæde, der formeredes
langs den vestlige Side af Vandløbet, og som, idet den
skød over Hovedet paa Reserverne, besvarede den
fjendlige Ild saa kraftigt, at de gjentagne Forsøg,
der blcve gjorte paa fra Bakken at styrte sig ned
over vore Tropper, mislykkedes, og Fjenden nødtes
til for at bringe Kampen tilende at trække endnu
en Bataillon frem. Vore 2 Compagniers Stilling blev
mere og mere mislig, deres Tab forøgedes sta
digt, Oberstlieutenant Styrup blev efter først at være
saaret å Knæet dødeligt truffen af en Kugle i Tin
dingen, og Commandeuren for 4de Compagni, Capitain
Westergaard, blev saaret, men vedblev desuagtet
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at £øre Commandoen over sit Compagni; Fjenden
omgik stedse mere og mere Stillingen i venstre Flanke,
og Retraiten i nordvestlig Retning var dels meget farlig
paa Grund af den heftige Ud, for hvilken Compagnieme,
naar de opgave deres af Bakken nogenlunde dækkede
Stilling, vilde blive udsatte fra det Bakken couronnerende, fjendlige Infanteri, dels truet af det liannoveranske Husar-Regiment, der tidligere havde staaet
ved Bilskov Kro, men nu havde taget en Stilling
V. for Mosen for at modtage vore Jægere, naar de
vovede sig ud af denne. Nogen Understøttelse af vort
eget, bag Stillingen formodede Cavaleri var ikke til at
vente, thi kort efter, at Angrebet af den meklenborgske
Escadron var afelaaet, havde man i Retning af Bil
skov seet endel af vore Dragoner dels tilhest, dels
tilfods forsprængte i alle Retninger, hvoraf man maatte
slutte, at det fjendlige Cavaleri havde overmandet vort.
Grunden til, at det hannoveranske Husar - Regiment
efter det ovenberørte Coup ved Bilskov Kro havde ind
taget den nævnte Stilling V. for Mosen, var den, at
Lieutenant Wolle, der under Retraiten i Mosen op
dagede det fjendlige Cavaleri i Nærheden af Bilskov
Kro, for at skaffe Vejen fri gik los paa samme med
sit Compagni, hvortil Dele af 2det og 4de Compagni
under Tilbagegangen havde sluttet sig. Det fjendlige
Cavaleri-Regiment trak sig ved den imod samme
rettede, levende Ud noget bort fra Chausseen i
vestlig Retning og derfra ved det fortsatte Angreb til
den omtalte Stilling V. for Mosen. Lieutenant Wolle
fik saaledes sin Retraite fri og tog Post N. for Mosen.
Ved denne Bevægelse var han imidlertid bleven skilt
'fra de 2 andre Compagnier og lod nu ved ofte
gjentagne Signaler tilkjendegive disse, at de skulde
følge efter.
Signalerne hørtes af de 2 Compagnier,
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der ogsaa meget vel forstode Meningen dermed, nem
lig at de kunde repliere sig paa ham; men den
Slugt, hvorigjennem de maatte passere for at udføre
dette, var allerede da saa stærkt bestrøgen fra Bakken
S. for Bilskov Kro, at det maatte ansees for en Umu
lighed at trænge igjennem paa dette Punkt. Den Ba
taillon, som Fjenden havde trukket frem, nemlig den
2den brunsvigske Bataillon, var imidlertid ad Chaus
seen naaet hen til l akken, bag hvilken den formerede
sig i Compagnicolonner. Pludseligt brød den frem
til Bajonnetangreb mod vore fra alle Sider haardt
trængte Jægere.
Et kort Haandgemæng opstod,
men da Folkene saa, at al Modstand var forgjæves,
kastede de Geværerne, og Kampen, der nu havde været
ført henved 2 Timer med saa stor Haardnakkethed,
endte saaledes med, at de 2 Compagnier maatte over
give sig. Lieutenant Wolle forblev i sin Stilling, ven
tende, at de 2 Compagnier skulde repliere sig paa ham;
da dette imidlertid ikke skete, og da Skydningen efter
haanden aldeles døde hen, blev det ham klart, at Alt
var tabt for dem, og han besluttede derfor at iværk
sætte sin Betraite i nordlig Betning for om muligt at
redde den af ham selv førte Afdeling. Ved stadigt at
følge Moserne paa den vestlige Side af Chausseen
lykkedes det ham ogsaa at naae Flensborg henad Kl. 8
om Aftenen.
Der staaer endnu tilbage at omtale hvad der
under den nys beskrevne Affaire havde tildraget sig ved
den i Julskov og Jaruplund cantonnerende Del af 5te
Dragon Begiment samt ved det til Barderup detacherede
3die Compagni af 2det Jægercorps. Bitmester Leth
havde efterat være vendt tilbage fra Munkvolstrup kun
opholdt sig en ganske kort Tid i sit Qvarter i Julskov,
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da der m eldtes bam, at fjenden nærmede sig Byen ira
flere Sider. Bitmesteren gav strax Ordre til Udrykning,
og da Officererne, Estandarten og endel af Mandskabet
vare modte, efterlod han en Officer for at samle Re
sten og sorge for, at Escadronens Bagage blev bragt ud
af Byen, og rykkede selv henimod Munkvolstrup, mod
hvilken By det fjendlige Cavaleri, der forst var blevet
seet fra Julskov, havde taget Retning. Da Ritmesteren,
til hvem den efterladte Officer med sit Mandskab snart
sluttede sig, naaede henimod Munkvolstrup, var den
tidligere skildrede Overrumpling der allerede foregaaet,
og Byens Tilgange besatte af fjendlige Cavaleriafdelinger.
Afdelingen gik frem i Galop mod den sydostlige Ind
gang til Byen, men, da den fjendlige Afdeling trak sig
ind i Byen, da man aldeles ikke saa Noget til 1ste
Escadron, og da en stærkere Cavaleriafdeling ved Byens
vestlige Indgang, som man forst antog for vore Dra
goner, viste sig at være fjendlig, ansaa Rit
mesteren det for urigtigt med den ringe Styrke, han
disponerede over, at folge efter fjenden ind i Byen.
Han gjorde derfor Holdt og retirerede kort efter ad
Julskov til. Under Tilbagemarchen bemærkedes det,
at denne By truedes af en mindre Friskareafdeling,
der fra Store Solt var rykket frem imod samme, ligesom
der ogsaa bemærkedes stærke, ijendlige Afdelinger i
Fremrykning paa Chausseen, hvilke alt med en Infanteri
styrke havde besat det fj. for denne liggende Krat.
Saaledes truet fra tre Sider havde Ritmester Leth intet
andet Valg, end at forsoge paa at iværksætte sin Re
traite i nordostlig Retning tvers over Markerne henad
mod Lille Solt Kirke for derfra ad Vejen fra Mysunde
til Flensborg at naae sidstnævnte By. Bagagevognene,
der ikke kunde folge denne Vej, beordredes til at for-
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søge paa at naae Flensborg-Vejen gjennem den vest
lige Del af Julskov ad en Vej, der gaaer Nord om Byen.
Begge disse Bevægelser lykkedes. Af Bagagen tabtes
kun 1 Vogn, der under den til Skoven Q. for Julskov
fremrykkede Friskareafdelings Beskydning kjorte i en
Grovt og maatte efterlades, medens de andre Voiturer
reddedes. Escadronen naaede efter en besværlig Marche
over Grøvter og Gjærder Lille Solt Kirke, hvorfra Retraiten
fortsattes ad Flensborg til. Lieutenant Recke, der,
som det vil erindres, kort for Jægercompagniets Afinarche
fra Aagaard var afsendt med en Patrouille henimod
Store Solt, stødte under den første Del af Re
traiten til Escadronen og ydede god Tjeneste ved med
-sit Commando at dække den mod Angreb af den i
Julskov indrykkede, fjendlige Afdeling. Paa Vejen til
Flensborg stødte Lieutenant Sehestedt med det Mand
skab, som det var lykkedes ham at redde fra Munkvolstrup, til Escadronen. En Officer sendtes forud med
Melding til General Hedemann om det Passerede, og ved
Ankomsten S. for Flensborg erholdt Escadronen Ordre
til gjennem Byen at marchere til Bov. — 5te DragonRegiments 2den Escadron var itide bleven averteret
om Fjendens Nærmelse; Ritmester Fenker samlede
hurtigt Escadronen og rykkede ud paa Chausseen. Un
der Udrykningen bemærkede Ritmesteren det hannove
ranske Husar-Regiment i Nærheden af Bilskov, hvorfor
han fulgte Chausseen ad Flensborg til. Paa Chausseen
traf han de to Kanoner under Lieutenant Buntzen, foran
hvilke han i nogen Tid marcherede; men noget efter
forstærkede Escadronen, sandsynligvis paa Grund af de
forbijagende, forsprængte Dragoners Udsagn, atter Gang
arten, saa at de langsommere marcherende Kanoner ej
kunde følge den. Ved Ankomsten S. for Flensborg

4Ö7

erholdt Escadronen af General Hedemann Ordre til at
afmarchere til Bov.
Med Hensyn til 2det Jægercorps’s 3die Compagni
da vil det erindres, at Oberstlieutenant Styrup strax
ved den fjendlige Avantgardes Fremrykning, altsaa om
trent Kl. 4, sendte den ved Corpset værende Jæger af
Compagniet tilbage til samme, hvor han ankom omtrent
Kl. 5 og overbragte Capitain Branner Melding om, at
Corpset for en Time siden havde paabegyndt Retraiten,
samt Ordre til saa godt han formaaede ligeledes at trække
sig tilbage. Capitainen inddrog som en Folge heraf sine
Poster og marcherede ad Jaruplund til for over denne
By at naae Corpset paa Chausseen. Da man imidlertid,
kort efter at Marchen var tiltraadt, opdagede Cavaleri
ved Jaruplund, som man antog for Qendligt, men som
i Virkeligheden kun kan have været 4de Escadron af
5te Dragonregiment, der var ifærd med at rykke ud,
trak han sig Vest om Mosen henad til Vedding og derfra
ad Husum-Vejen til Flensborg, hvor han ankom mellem
Kl. 7 og 8, og hvor kort efter Lieutenant Wolle med
sit Commando stedte til.
Klokken var omtrent 7, da 2det Jægercorps’s helte
modige Kamp var tilende; den havde krævet store og
smertelige Offre, men Corpset havde gjort sit Mulige
for at opfylde sin Bestemmelse, at sikkre Armeecorpset,
det havde trods sin ringe Styrke og trods sin Mangel
paa Forbindelse med og Understøttelse af det bagved
værende Cavaleri standset Fjendens Fremmarche i hen
ved 3 Timer, og, da det endelig maatte bukke under
for Overmagten, var Dagen skreden saa langt frem, at
der fra Fjendens Side ikke vel kunde være Tale om
nogen videre Fremrykning før den paafølgende Dag.
Den flendlige Avantgarde udstillede Forposter i
32
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det af den occuperede Terrain og gik derpaa i Bivouak
ved Overse, medens Reserve-Cavaleriet og 2den InfanteriBrigade bivouakerede ved Frorup. General Halkett op
slog sit Hovedqvarter i Overse, i hvilken By General
Wrangel ogsaa forblev Natten over.
Têten af Ge
neral Bonins Colonne var naaet frem til Vanderup.
Den som Hovedreserve ad Chausseen folgende, preus
siske Brigade nnder General Möllendorff bivouakerede
i Isted Skov. — Det 2det Jægercorps’s tappre Modstand
fandt en smuk Anerkj endelse fra den fjendlige Side,
idet General Wrangel i Overse, hvorhen Fangerne
bleve bragte, forlangte sig den ældste, tilstedeværende
Officer fremstillet; da Capitain Westergaard var saaret,
var det Capitain Scharffenberg, der ved denne Lejlighed
modtog den fjendlige Overgenerals anerkjendende Ud
talelser om det af vore Tropper udviste Forhold, en
Anerkjendelse, der fandt et yderligere Udtryk derved, at
Generalen overrakte Capitainen hans Sabel med den
Yttring, at han ikke vilde berøve ham et Værge, som
han saa hæderligt havde baaret.
Den i Ann«.
Medens den nys beskrevne Arrieregardefægtning
torps« op>tue<iepan^ Sted imellem Overse og Bilskov Kro, opstod der,
.lettes Tilbage-som tidligere antydet, i det i Flensborg og nærmeste
mog tu bov ««Omegn cantonnerede Armeecorps en beklagelig For
virring, der ikke blot havde uheldige Følger ved
den øjeblikkelige Oplosningstilstand, hvori de fleste
Afdelinger geraadede, men ogsaa indvirkede forstyrrende
paa Overcommandoens oprindelige Dispositioner med
Hensyn til en fortsat Modstand mod den i Hertug
dømmet Slesvig indtrængende fjende. Samtlige Armee
corpsets Afdelinger havde efter Ankomsten til deres
Cantonnements sogt den saa haardt fornødne Hvile,
og -Ønsket om at udstrække den til saa mange som
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muligt havde, tildels i Forening med Uvantheden i
de nye Forhold, bevirket Undladelsen af flere Sikkringsforanstaltninger og Anordninger for det Tilfælde, at en
eller anden uforudselig Begivenhed pludseligt skulde for
styrre Boen. Vistnok var den Afstand, hvori Arrieregarden var bleven efterladt paa Chausseen, saa stor, at
Overcommandoen med Bette kunde vente, at Armeecorpset saa tidligt vilde blive underrettet om Fremrykningen
af Fjendens Hovedstyrke, at der ingen Fare vilde være
for, at Corpset pludseligt skulde blive overrumplet; men
den Spænding i Gemytterne, som de sidste Dages
Kampe og Anstrengelser havde fremkaldt, og som
ved en muligvis rent partiel Overrumpling af vore
Sikkringstropper og et derved foranlediget ilfærdigt,
allarmerende Rygte let kunde forvandles til en panisk
Skræk, var en Factor, man ikke havde taget med i
Betragtning. Der var saaledes ikke givet de større
Dele af Armeecorpset nogen Befaling med Hensyn til,
hvor de skulde samles i Tilfælde af, at en slig, pludselig
Allarmering skulde skee, ligesom det ogsaa sees, at flere
Afdelinger havde forsømt at bestemme deres Allarmpladse. Den under slige Omstændigheder fornødne,
stærke Cantonnementsvagt var heller ikke tilstede.
2den Infanteri-Biigades Stab var, som det vil erin
dres, gaaet i Qvarter i Adelby. Noget efter Ankomsten her
til indløb der Melding fra den til foreløbig Besørgelse af
Forposttjenesten udsendte 4de Escadron af 5te DragonRegiment, at der befandt sig fjendlige Patrouiller i Eg
nen, af hvilke en Cavaleripatrouille havde nærmet sig
Byen Tarup og var geraadet i Engagement med vore
Cavaleripatrouiller. Meldingen om dette Engagement,
som fandt Sted med en fra Friskarernes Cantonnement
i Husby mod Flensborg fremsendt Cavaleripatrouille,
32*
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der efter at have vexlet nogle faa Skud med vore
Tropper hurtigt trak sig tilbage, bevægede Bri
gaden til at beordre 2 Compagnier af 7de Linie-Ba
taillon til strax at samle sig til Udrykning. Brigade
adjudanten, der overbragte denne Ordre, anmeldte der
paa det Forefaldne i Hovedqvarteret, hvis Stabschef til
fods begav sig ud Q. for Byen, hvor han, da intetsom
helst Fjendligt observeredes, gav de fornødne Bestem
melser med Hensyn til den forestaaende Udstilling af
Forposterne, ligesom ogsaa Major Trepka designeredes
til Forpostcommandeur for denne Del af Sikkringslinien.
Stabschefen begav sig derpaa tilbage til Hovedqvarteret, me
dens Brigadeadjudanten afgik til Adelby; de 2 Compag
nier af 7de Linie-Bataillon, der under Commando af Lieute
nant Rist havde taget Post Q. for Byen paa Vejene
henholdsvis til Kappel og Holdnæs. bleve kort efter be
ordrede tilbage til Bataillonen. Den i Brigadeqvarteret
ifolge den tidligere omtalte Ordre tilstedeværende Ad
judant ved 4de Linie-Bataillon erholdt Befaling til, at
Bataillonen strax skulde samles og rykke ud ad Vejen
til Adelby. — Efter at være kommen tilbage til Hoved
qvarteret meddelte Stabschefen de her efterhaanden tilstedekoinne Adjudanter de tilsagte, nærmere Bestem
melser angaaende Sikkringstjenesten, hvornæst han steg
tilhest og alene begav sig ud ad Vejen til Skæferhus
for at recognoscere Terrainet V. for Flensborg med Hen
syn til Indledningen af en Kamp den paafelgende Dag,
hvis en saadan imod Forventning skulde finde Sted.
De nysnævnte Foranstaltninger havde ikke fremkaldt
nogen Uro udenfor de Afdelinger, der directe berørtes
deraf, og endnu Kl. lidt over 5 var med Undtagelse
af 4de Linie-Bataillon, der ifølge Brigadens Ordre var
ifierd med at samles i den nordlige Del af Byen, Alt i
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denne i Ro. Den Stilhed, der herskede i Gaderne,
vilde neppe have ladet Nogen formode, at Byen foruden
sin Befolkning rummede en større, militair Styrke, hvis
ikke de paa Byens Torve parkerende Batteriers og en Del af
Trainets Voiturer havde betegnet dennes Tilstedeværelse.
Omtrent Kl. ö’/s aflestes imidlertid denne Stil
hed af en almindelig Tummel og Forvirring. Den
forste Aarsag hertil er ved de senere foretagne Under
søgelser ikke fuldstændigt oplyst, men højst sandsynligt
maa den tilskrives Ankomsten af enkelte af de ved
Overfaldet paa 5te Dragon-Regiment i Bilskov Kro og
Munkvolstrup forsprængte Dragoner. Det Rygte om
Fjendens Fremrykning, som fremkaldtes ved disses Be
retninger, der selvfølgelig vare farvede endel af Skræk
ken for den Fare, hvorfra de nys vare undslupne, og
som saa haardt havde truffet deres Kammerater, for
plantede sig over hele Byen og antog ved Forplanteisen
stedse større og større Dimensioner, saa at man tilsidst
paa mange Steder hørte raabe, at Fjenden var i Byen,
en Efterretning, der saavel af den ildesindede som af
den velsindede Del af Befolkningen, naturligvis af al
deles modsatte Grunde, udbredtes i de enkelte Qvarterer. I et Nu fyldtes de stille Gader af Mandskab,
der, skræmmet op af dets Ro og tildels med Efterladelse af Armatur- og Munderingssager, ilede dels til
den nordlige Udkant af Byen, dels til Underafdelings
chefernes Qvarterer, dels endelig til Havnen for paa de
der liggende Skibe at søge Tilflugt mod den for
modede Fjende. Samtidigt lød, dog ikke efter Ordre
fra Hovedqvarteret, Allarmsignalet for Artilleriet, og
kort efter joge Trainconstabler og Cavalerister i fuldt
Firspring igjennem Gaderne til Parkpladsene paa Tor
vene og til Samlingspladsene for Escadronerne. Under
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den saaledes opstaaede, fuldstændige Forvirring var det
naturligvis de efterhaanden tilstedekomne Officerer umu
ligt at samle og ordne de enkelte Afdelinger, og Største
delen af disse ilede derfor i mere eller mindre mangel
fuld Orden mod Byens nordre Udgang, hvor den com
manderende General, der, da Forvirringen blev ham
meldt, først havde begivet sig til Byens sydlige Udkant
og derfra til Møllebakkerne N. for samme, besvarede
de til ham rettede Spørgsmaal om hvad der skulde
foretages, med at Alt skulde gaae tilbage til Bov. Ikkun
ganske enkelte Afdelinger lykkedes det Førerne om end
ufuldstændigt at samle saaledes, at der med dem kunde
tænkes paa Mödstand mod det formodede,, f|endlige An
greb. Commandeuren for 1ste Infanteri-Brigade, Oberst
Bülow, der ved Indrykningen i Flensborg havde draget
Omsorg for, at 1ste og Ilte Linie-Bataillon bleve indqvarterede nogenlunde samlede, og at der blev dem an
vist Allannpladse i Nærheden af Qvartererne, blev ved
denne Foranstaltning istand til med den største Del af
Ilte Linie-Bataillon at rykke ud af Byens sydlige Ud
gang og besætte Terrainet S. for denne, hvorhen ogsaa
endel af 12te Linie-Bataillon, der var samlet af Lieu
tenant Hirsch, senere dirigeredes af en af Hovedqvarterets Adjudanter; 1ste Linie-Bataillon, der samledes paa
Sønder Torvet, rykkede efter Anvisning af den fra
Skæferhus tilbagekomne Stabschef ved Hovedqvarteret
ud ad Vejen til Skæferhus og tog Stilling S. V. for Byen.
Strax efter Indtagelsen af denne Stilling ankom fra
Oversø de af Lieutenant Buntzen commanderede 2 Ka
noner, som Oberst Bülow lod tage Position paa.en af
Højderne S. for Byen i Forening med den af ham førte
Infanteristyrke. Den tilstedeværende Del af 9de samt
en Del af 10de Linie-Bataillon, som ligeledes var bleven
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samlet, tog under Oberst Schleppegrells Commando en Stil
ling ved Møllerne N. for Flensborg, hvor ogsaa Dele af 5te
Linie-Bataillon og 1 ste Jægercorps samt endel Underofficerer
og Menige afforskjellige andre Afdelinger foreløbigt forme
redes og opstilledes mellem Møllerne og hjorden under
Commando af Oberstlieutenant Haxthausen. Af Espingolbatteriet førtes samtlige 16 Piecer med det først tål-,
komne Mandskab ud af Byens Nordende og indtog der
tildels efter Anvisning af Major de Meza en Stilling,
hvorfra Hovedgaden i Byen og Terrainfet N. for samme
kunde bestryges. Efterhaanden som Mandskab og Bespænding ankom til Pladsen, bleve Batteriets Rørvogne
og Forstillinger ligeledes bragte ud af Byen og samledes
der med Piecerne. Commandeuren for Cavaleri-Brigaden,
Oberst Juel, begav sig med den commanderende Gene
rals Samtykke til Harreslev i den Hensigt med det
der og i Frøslev cantonnerende 6te Dragon-Regiment
samt de 4 Cavaleri - Brigaden attacherede Kanoner
under Lieutenant Klein at rykke frem tål Skæferhus for ved denne Diversion at dække Flensborg mod
en omgaaende Bevægelse af Fjenden. Commandeuren
for 12te Linie-Bataillon, Oberstlieutenant Morgenstjerne,
havde strax, da Allarmen begyndte, med Bataillonens
Fane begivet sig ud tål Højderne N. for Byen for at
standse de Flygtende. Det lykkedes ham ogsaa med
Bistand af endel tålstedekomne Officerer nogle hun
drede Alen bag Flankecorpsets Stilling at faae samlet
endel af sin egen og af andre Batailloners Mandskab.
Af dette og endel af 2den Linie-Bataillon, som tildels
under Major Ernsts Commando rykkede ud af Byen, for
merede Oberstlieutenanten med den commanderende Ge
nerals Sanction 1 Bataillon, som han efter et kort Op
hold N. for Byen førte tilbage ad Vejen tål Bov. Samt-
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lige øvrige Afdelinger af Armeecorpset, der cantonnerede
i Flensborg, og hvoraf større og mindre Dele efter
haanden vare bievne samlede N. for denne By, mar
cherede efter den af den commanderende General givne
Anvisning i mere eller mindre ordnet Tilstand ad Vejen
til Bov. Samme Vej tog det Q. og S. Q. for Flensborg
cantonnerende 3die Dragon-Regiment efter en ved
en Adjudant fra Hovedqvarteret overbragt Ordre, som
var udgaaet fra Stabschefen ved Armeecorpset, strax
efter at denne var kommen tilstede efter Allarmeringen.
2den Infanteri-Brigade erholdt ligeledes fra Stabschefen
Ordre til at tage Post V. for Flensborg henimod
Skæferhus. Ingen af Brigadens Afdelinger naaede
imidlertid deres Bestemmelse.
4de Linie-Bataillon
erholdt nemlig ved sin med Allarmen sammenfaldende
Udrykning af den commanderende General Ordre til at
rykke ad Bov til; 7de Linie-Bataillons Compagnier bleve
under Forvirringen tildels skilte fra hverandre, og
Bataillonen samledes forst senere paa Vejen til Bov,
dog med Undtagelse af 4de Compagni under Capi
tain Dodt, der af Stabschefen ved Armeecorpset
erholdt Ordre til at escortere nogle Vogne til
Sønderborg, hvorhen Capitainen marcherede over Egern
sund. Commandeuren for 4 de Escadron af 5te DragonRegiment erholdt fra Brigadecommandeuren Meddelelse
om Allarmen i Flensborg samt Befaling til at samle
sin Escadron og med denne at marchere gjennem
Flensborg og tage Vejen til Skæferhus, hvor han vilde
træffe 4de og 7de Linie-Bataillon. Escadronen passerede
Flensborg omtrent Kl. 7, hvornæst den bøjede af i
vestlig Retning for at naae henad Skæferhus til; imidlertid
faldt Mørket efterhaanden paa, og da Escadronschefen, Rit
mester Faber var ukjendtiEgnen, da han ikke paa sin Marche
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stødte paa Bataillonerne, og den tilstedekomne Brigade
adjudant heller ikke kunde give nogen Oplysning om
disse, besluttede han at vende tilbage til Flensborg.
Escadronen gjorde Holdt udenfor Byen, og en Officer
sendtes ind i samme for at afgive Melding til den
commanderende General. Da man imidlertid erfarede,
at denne havde forladt Byen og begivet sig ad Bov til,
marcherede Ritmesteren ligeledes denne Vej og stedte
her til Brigaden. De Befalingsmand og Menige, der
i fors te .Øjeblik havde søgt Tilflugt paa Skibene i
Havnen, bleve, da den forste Skræk havde lagt sig
noget, for en stor Del landsatte tæt N. for Flensborg
og søgte derfra at naae deres Afdelinger; Resten debarqueredes først i Sønderborg. Marchen ad Bov til
kunde paa Grund af Afdelingernes Sammenblanding
mellem hverandre og Vejens Belemring med Trainvoiturer kun gaae langsomt for sig, og det var derfor
forst sent paa Aftenen, at de i Omegnen af Bov ind
træffende Afdelinger kom i Bivouak. Troppernes Retraitevej ligesom ogsaa Chausseen og Flensborgs Hoved
gade bare sørgelige Spor af den stedfundne Forvirring
i de paa mange Steder henslængte Vaaben, Tornystre
og andre Munderingssager.
De første Flygtendes allarmerende Efterretninger om,
at Fjenden var trængt ind i Flensborg, skræmmede selv
følgelig snart deN. for Flensborg cantonn erende Afde
linger, Garden, 13de Linie-Bataillon og de 4 Kanoner af
3die Batteri (Jessen), op af deres Ro. Garden marcherede
først henad mod Bov. Major Kirchhoff, der paa Grund
af Oberst Juels Sygdom havde overtaget Commandoen
over Corpset, averterede den ligeledes i Nyhus cantonneTende Del af 3die Batteri (Jessen) ligesom ogsaa 13de
Linie-Bataillon i Klus om denne Bevægelse og sendte
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samtidigt 2 Dragoner til Flensborg for at skaffe sig
Underretning om Sagernes virkelige Stilling. Da disse
bragte den Efterretning tilbage, at Rygtet om Fjendens
Indtrængen i Byen vel var usandt, men at der herskede
stor Forvirring sammesteds, besluttede Majoren sig til
at vende tilbage til Nyhus; men paa Vejen derhen
erfarede han, at det var den commanderende Generals
Bestemmelse, at alle Tropper skulde gaae til Bov,
hvorfor han atter vendte om, marcherede igjennem sidst
nævnte By og stillede sit Corps N. for samme paa den vest
lige Side af Oxevejen. De 4 Kanoner af 3die Batteri (Jes
sen) og 13de Linie-Bataillon fulgte Gardens Bevægelse til
Bov. — Det vil senere sees, at Beretningerne om den ved
Armeecorpset forefaldne Episode, der afgaves af de Flyg
tende, og som synes at have antaget grellere Farver, jo
længere disse naaede bort fra Skuepladsen for samme, ogsaa
fremkaldte overdrevne Forestillinger om dens Betydning
baade hos de Troppeafdelinger, der vare i Bevægelse til Ar
meecorpset, og hos Indbyggere og Autoriteter i Sønderborg
og i Byerne langs -Ostkysten af Slesvig, som de Flygtende
passerede under deres ilfærdige Stræben for at undflye
den formodede, overhængende Fare. Fremstillingen
maa imidlertid først dvæle ved de ved Flensborg og
V. for samme efterladte Tropper og ved de Dispositioner,
der af Overcommandoen bleve trufne saavel for Ar
meecorpsets Sikkring i Løbet af Natten som for Fort
sættelsen af Operatiouerne, paa hvilke den nys
beskrevne Begivenhed ikke kunde Andet end faae en
modificerende Indflydelse.
Efterat lste og Ilte Linie-Bataillon havde ind
taget den ovenfor omtalte Stilling S. og S. V. for
Byen, sendte Oberst Bülow ved sin Stabschef, Capitain
Neergaard, Melding derom til den commanderende
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General og modtog fra denne Ordre til at dirigere sin
Retraite uden om Byen, da Generalen vilde undgaae
en Fægtning i denne. Obersten forblev i sin Stilling
indtil lidt over Kl. 7.
Da der imidlertid intet
Fjendligt viste sig, og da det erfaredes, at Armeecorpset
gik tilbage til Bov, dirigeredes de 2 Kanoner under
Lieutenant Buntzen, der havde sluttet Big til Brigaden,
gjennem Flensborg tilbage til Bov, hvor de stødte til
deres Batteri; med de 2 Linie-Batailloner gik Obersten
Vest om Byen til dens nordre Udkant. Imidlertid var
Stabschefen ved Overcommandoen, som efter at have
givet de tidligere omtalte Befalinger -til 1ste Linie-Ba
taillon og 2den Infanteri-Brigade havde begivet sig ad
Vejen til Bov for at søge den commanderende General,
vendt alene tilbage til den nordlige Udkant af Flens
borg, hvor Adjudanten ved Hovedqvarteret, Lieutenant
Dreyer, og Adjudanten ved Artillericommandoen, Lieute
nant Stjernholm, kort efter sluttede sig til ham.
Lieutenant Stjernholm havde bortskaffet endel efter
ladte Ammunitionsvogne og i Forening med flere
andre Officerer, tildels med Understøttelse af nogle af
Indbyggerne, ligeledes opnaaet at faae en stor Del af
de i Flensborg Hovedgade efterladte Armatur- og
Munderingssager opsamlet og paa i Hast tilvejebragte
Vogne transporteret ud af Byen. -Ønskeligheden af at
formilde det uheldige Indtryk, som den nys forefaldne
Episode nødvendigvis maatte bave efterladt hos Byens
Indbyggere, og at hæve Stemningen hos den tilstede
værende Del af Tropperne bevægede Capitain Læssøe
til at foreslaae Oberst Schleppegrell, der, som det vil
erindres, med en Del af Flankecorpset stod N. for
Byen, atter at marchere ind i denne.
Ober
sten efterlod den tilstedeværende Del af 10de LinieBataillon og de under Oberstlieutenant Haxthausens
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Commando stillede Tropper N. for Byen og marcherede
selv, ledsaget af Overcommandoens Stabschef og de
med ham følgende Officerer og fulgt af 9de LinieBataillon, med klingende Spil ind igjennem Byens
Hovedgade tål Sender Torvet, hvor der gjordes
Holdt.
Kort efter vendte man ad samme Vej
tilbage til den nordlige Udkant af Byen, derfra
marcherede 9de og 10de Linie-Bataillon og en Del
af 5te Linie-Bataillon under Capitain Nielsen, der
havde faaet Post anvist V. for Chausseen sammen mod
de der staaende Tropper, til Nyhus, hvorhen ligeledes
det N. for Byen placerede Espingolbatteri dirigeredes;
Capitain Nielsen blev her med sit Commando afgivet
til Bedækning for 5te Batteri (Dinesen) og marcherede
med dette til Bov. Da Oberst Bülow Vest om Flens
borg ankom til denne Bys nordlige Udkant, blev
denne besat med Ilte Linie-Bataillon, og Conimandoet under Oberstlieutenant Haxthausen over
Klusris diiigeret til Krusaa med Ordre til at besætte
Passet dersteds. Den Del af 12te Linie-Bataillon, der
under Lieutenant Hirsch var bleven sendt til Byens
sydlige Udkant, erholdt Ordre at afmarchere ad Bov
til. 1ste Linie-Bataillon erholdt Befaling tål at tage
en Stilling paa Højderne ved Teglværkerne Q. for
Harreslev for at tjene som Soutien for 2det Jæger
corps, hvis Tilbagekomst man trods de allarmerendc Rygter endnu troode at kunne vente, og even
tuelt at retirere i Højde med Ilte Linie-Bataillon.
I denne Stilling forblev Brigaden, indtil det var blevet
fuldkomment mørkt. 1ste Linie-Bataillons Comman
deur, Oberstlieutenant Bye, besluttede da paa Grund
af en Misforstaaelse af den ham givne Ordre at
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marchere til Bov, medens Oberst Bulow forst henad
Kl. 9 erholdt Befaling til at gaae tilbage og besætte
Passet ved Krusaa. Obersten tiltraadte Marchen med
Ilte Linie-Bataillon efter at have sendt den
fornødne Befaling til Oberstlieutenant Rye, hvilken
Befaling altsaa først traf denne, da han alt var under
vejs. lste Linie-Bataillon naaede imidlertid ikke længer
end til Nyhus, hvor den Kl. Il1/® gjennem en Adjudant
fra Hovedqvarteret modtog Befaling til at søge at komme
under Tag der saa godt som muligt for Natten.
Oberst Bülow indtraf ved Krusaa henimod Midnat,
passerede det af de tidligere ankomne Tropper besatte
Defilee og lod 11te Linie-Bataillon indtage et concentreret
Cantonnement i Nr. Smedeby. Under Oberst Bülows
Ophold ved den nordre Udkant af Flensborg ankom til
Byen Røsterne af 2det Jægercorps, der her forenedes
under Capitain Branner og marcherede videre ad Vejen
til Bov; ved Nyhus traf Commandoet paa Capitain
Læssøe, der beordrede Capitain Branner til ad
nærmeste Vej at føTe Resterne af Corpset tilbage til
Sønderborg. Capitainen tog Vejen over Kollund og
langs Stranden til Ringenæs og naaede Als den
følgende Dags Middag, hvor han af Commandanten
anvistes Cantonnement i Hørup. — Under det nævnte
Ophold bragte man endvidere i Erfaring, at endel
Materiel, henhørende til Armeecorpsets Brotrain, var
efterladt i nogle Gaarde i Nærheden af Havnen.
Lieutenant Stjernholm tilvejebragte ved Hjælp af et
Par Ordonnantser den højst fornødne Bespænding til Bort
skaffelsen af Voiturerne, og det lykkedes derved dog først
Kl. 11 om Aftenen og efter store Anstrængelser at bringe
dette Materiel i Sikkerhed ; de Armatur- og Munderingsgjenstande, der vare opsamlede i Hovedgaden, og som af
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Mangel paa Vogne ikke tidligere vaie bievne førte
ud af Byen, fandt Plads i Brotrainets Pontons.
6te Dragon-Regiment med de samme attacherede
4 Kanoner af 3die Batteri (Jessen) under Lieutenant
Klein forblev i den af Regimentet indtagne Stilling
ved Skæferhus indtil Kl. licnad 9*,'2. Da Oberst Juel
paa denne Tid af en til Flensborg afsendt Officer
erfarede, at Byen var fuldstændigt rummet af vore
Tropper, og at disse havde trukket sig tilbage ad
Bov til, besluttede han sig til ligeledes at tiltræde
Retraiten til dette Punkt, hvor han erholdt Ordre til
at slutte sig til det ovrige, mellem Bov og Bommer
lund bivouakerende Cavaleri.
Til Sikkring af do ved Nyhus og Bov efterhaanden
samlede Dele af Armeecorpset bestemtes for det første
Steds Vedkommende 2den og 12te Linie-Bataillon,
hvilke 2 Afdelinger her atter vare bievne sær
skilt formerede, efterat Lieutenant Hirsch med den
af ham førte Del af 12te Linie-Bataillon var stedt
til; 12 te Linie-Bataillon overtog Forposttjenesten,
medens 2den Linie-Bataillon stilledes som Reserve ved
Broen. Ved Bov overdroges Sikkringen til 13de Linie-Ba
taillon, der indtog en Feltvagtstilling S. for Byen, og
en Del af Garden, der udstillede en Feltvagt, hvis
Vedetter stodc rundt om den sydvestlige Del af Byen,
og som paa bojre Flej holdt Forbindelse med Pa
trouiller, der udsendtes fra Armeecorpsets Cavaleri.
Den allerede tidligere anordnede Sikkring af Passet
ved Krusaa forstærkedes ved Afsendelsen derhen af
5te Batteri (Dinesen), der med det til sammes Be
dækning afgivne Commando under Capitain Nielsen
stedte til den der under Oberstlieutenant Haxthausen
staaende Styrke.
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Sent paa Aftenen den 24de April stod saaledes n“'
det danske Armeecorps samlet paa det Terrain,
hvor man efter Overcommandoens Beslutning havde0” “ jderüsero.
havt til Hensigt atter at byde fjenden Modstand.
Udførelsen af denne Tanke .var imidlertid efter hvad
der nys var foregaaet, endnu langt vanskeligere, end da
Beslutningen toges, og navnlig var den Styrkning af
Kræfterne, som man havde haabet at vinde ved
Armeecorpsets Ophold og Forplejning i Flensborg, falden
ud til det Modsatte, idet den stedfundne Uorden umuligt
kunde Andet end virke svækkende og nedtrykkende paa det
Hele. Bivouakeringcn ved Bov af Størstedelen af
Armeecorpsets Afdelinger i den kolde og regnfulde
Foraarsnat kunde ikke give nogen Udsigt til Forøgelse
af Troppernes Modstandsevne den følgende Dag.
Disse Omstændigheder i Forening med Efterretningen
om, at det var Forbundstropperne, der havde udført
Angrebet paa vor Postering ved Overse, en Efterret
ning, som godtgjorde Urigtigheden af den Formodning
om Grunden til fjendens og navnlig Forbundstrop
pernes Passivitet, der var vakt ved den fra Krigs
ministeriet modtagne Skrivelse, og som lod for
vente et Angreb paa vor Stilling den følgende Dag
ved friske Tropper, bevægede Overcommandoen tål at
opgive Tanken om yderligere Modstand ved Bov og til
at tage den Beslutning, med Armeecorpsets Hovedstyrke
at gaae tilbage gjennem Sundeved til Als. Kun et
mindre Corps, hovedsagelig bestaaende af Cavaleri,
skulde gaae tilbage gjennem det mere aabne Terrain
af Slesvigs Fastland og paa Retraiten optage de
Tropper, der fra Jylland maatte være beordrede Syd paa.
Efter at denne Beslutning var fattet, tog General
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Hedemann sit Hovedqvarter i Krusaa; Armeecorpsets
Stabschef forblev derimod den störste Del af Natten i
Bov for at ordne det Fornødne med Hensyn til Beslut
ningens Udførelse. Det mindre Corps, der skulde
gaae Nord paa, og over hvilket Commandeuren for højre
Flankecorps, General Wedell, overtog Commandoen,
formeredes af Bdie Linie-Bataillon, hele Cavaleriet, med
Undtagelse af 2den Husar-Escadron og 1ste Escadron
af 4de Dragon-Regiment, samt 8de Batteri (Marcussen).
Sidstnævnte Batteri, der, som det vil erindres, den 24de
om Morgenen var afgaaet fra Sønderborg til Bov mødte om
trent 1 1 2 Mil fra denne By endel Flygtende. Trods disses
Beretninger om hvad der var passeret i Flensborg,
marcherede Capitain Marcussen 12 Mil videre frem,
men, da han stadigt mødte flere og flere Flygtende,
lod han Batteriet gjøre Holdt og sendte en Under
officer forud for at indhente General Wedells Befaling.
Denne Befaling, der blev given Underofficeren af en Adj udant, som han mødte paa Vej en, lød paa, at Batteriet skulde
blive staaende, hvor det var, og at det muligen skulde
til Aabenraa, hvorfor Capitaincn lod Batteriet protse
om. Han ventede nu, indtil det var blevet fuldkom
ment mørkt, paa nærmere Ordre, men da ingen saadan
tilgik ham, besluttede han at fortsætte sin Fremmarche til
Bov, hvor han meldte sig til General Wedell og, som
ovenfor bemærket, fik Ordre til at indgaae under det
højre Flankecorps.
Batteriet havde ved Omprotsningen havt det Uheld, at dets Vogne skiltes fra
samme, idet Commandersergenten, der med disse
befandt sig i Queuen af Batteriet, og som antog Omprotsningen for Signal til at retournerc til Sønder
borg, uden Ordre afmarcherede og senere, da hans
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Fraværelse bemærkedes, trods flere ham tålgaaede
Ordrer ikke atter var at bringe til Batteriet.
General Wedell erholdt Befaling til med det saa
ledes formerede, hejre Flankecorps at tage en Stilling
ved Bommerlnnd og at forblive i denne tål henad Mid
dag den 25de, hvomæst Retraiten kunde tiltrædes i den
ovenfor angivne Retning. Generalen bred op fra
Bivouaken ved Bov Kl. 3*2 Morgen.
Medens der saaledes ved den General Wedell
givne Ordre var serget for, at Armeecorpsets Retraite Ann«corpUts
ikke vilde- blive væsenligt forulempet ved en Çendligg^’’^,‘^,ut
Fremrykning over Bov, bestemtes de ved Krusaa
au.
under Oberst Bûlows Commando staaende Tropper
tål at danne Corpsets Àrieregarde, tål hvilken
Garden og lste Escadron af 4de Dragon-Regiment
skulde slutte sig den paafelgende Morgen.
Den
største Del af Ingenieurcompagniet, der tilligemed
de andre Tropper var ankommen tål Bov, beordredes
kort efter Ankomsten til at marchere tål Sønderborg
for at fremme de derværende Skandse- og Broarbejder.
Efter et Ophold om Natten i Holdbi marcherede dette
Commando tål Dybbøl, hvor det ankom den 25de om
Formiddagen. Major Lunding ilede med nogle Ingenieurofficerer forud tål Sønderborg for at undersøge den der
etablerede Skibsbro med Hensyn til dens Anvendelighed
ved Armeecorpsets Overgang. Fra Kl. c. 11 om Af
tenen og i Løbet af Natten dirigeredes Armeecorpsets
ved Bov staaende Afdelinger over Holebøl og Graa
sten ad Sønderborg til; 13de Linie-Bataillon, Gar
den og lste Escadron af 4de Dragon-Regiment
forbleve staaende, indtål de i Nyhus posterede Af
delinger havde passeret samme. Disse sidste brøde
33
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op Kl. lidt over 3 om Morgenen og fulgte efter at
have passeret Bov den samme Vej som de tidligere
afmarcherede Afdelinger.
13de Linie-Bataillon slut
tede Hovedcolonnen,- og Garden afmarcherede ifølge
sin tidligere omtalte Bestemmelse omtrent Kl. 4‘« til
Krusaa, ledsaget af 1ste Escadron af 4de Dragon-Regi
ment. Under Retraiten beordredes Oberst Schleppegrell
til med de 2 under hans Commando værende Batailloner
af venstre Flankecorps at besætte Munkemølle; Espingolbatteriet erholdt ved Hokkerup Ordre til at afgive 4
Piecer til Understøttelse for Flankecorpset i denne Stil
ling. De øvrige Tropper, henhørende til Hovedcolonnen,
indtoge ved Graasten en foreløbig Stilling.
De ved Krusaa paa Forpost værende Afdelin
ger havde foruden dette Pas tillige besat Kobber
møllen, hvor Broen afbrødes ved Foranstaltning af
Lieutenant Petersen af Ingenieurerne, der med den
Del af det ham underlagte Mandskab, som det
var lykkedes ham at samle under Forvirringen i Flens
borg, var stødt til de ved Krusaa staaende Tropper.
Kl. 6’/® om Morgenen brød Oberst Bülow op fra Arrieregardestillingen og trak sig tilbage dels over Holdbi,
dels over Hønsnap ad Ringenæs til.
Ved de saaledes trufne Dispositioner var der efter
haanden bragt nogen Orden tilveje i Armeecorpsets Be
vægelser, og da Fjenden aldeles ikke forfulgte, var der god
Udsigt til, at man uden yderligere Uheld kunde naae over
til Als. Commandanten paa denne O, der, som det
vil erindres, tillige var Commandant over Dybbøl og
Holdnæs, havde under Hærens Cantonnercn ved Sles
vig ladet anlægge nogle Forskandsninger paa Dybbølbjerg og nogle Batterier paa Als, hvilke sidste den 25de
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April vare under Montering med 4 84-Pds. Granatkanoner
og 8 24-Pds. Kuglekanoner, der i Overensstemmelse med
Ministeriets tidligere omtalte Tilsagn vare oversendte fra
Kjøbenhavn. Ligeledes havde han, som berørt, paa Til
skyndelse af Overcommandoen søgt at tilvejebringe en For
bindelse mellemmen og Sundeved ved Hjælp af enSkibsbro.
Bygningen af denne var den 24de saa vidt fremmet, at
man ventede at kunne faae den færdig den 25de eller
senest den 26de, hvorom Overcommandoen underrettedes
ved en Skrivelse fra Commandantskabet af 24de, og hvor
paa Ingenieurlieutcnant Jørgensen, der under Retraiten
den 24de fra Slesvig tilFlensborg var bleven sendt forud til
Als for at uudersøge, hvorvidt Broarbejdet var fremmet,
bragte yderligere Bekræftelse ved sin Tilbagekomst til
Flensborg, kort før Forvirringen dersteds opstod.
Da imidlertid de Flygtende, der toge Vejen til Sønder
borg, gave en saadan Skildring af livad der var
passeret, at Commandanten antog Armeecorpset for
saa godt som opløst og under Retraite til Aabenraa,
troede han det nødvendigt for-Øens Sikkerhed, atter at
afbryde den næsten færdige Bro. Den nedslaaende Ef
terretning om denne Foranstaltning modtog General
Hedemann under Retraiten fra Bov til Sønderborg.
Istedetfor den hurtige og uhindrede Overgang af Armeecorpset til Als, hvorpaa man havde gjort Regning,
var man nu henvist til de faa Overskibningsmidler, som
fandtes ved Sønderborg, og som for Cavaleriets, Artilleriets
og Trainets Vedkommende indskrænkede sig til 2 Træk
færger. Under de givne Omstændigheder var der imidlertid
intet Andet at gjøre, end at fortsætte Retraiten og tage
en Stilling paa Dybbølbjerg til Dækning af den successive
Overskibning af Armeecorpset. De Afdelinger, der havde
33*
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gjort Holdt ved Graasten, forbleve der, indtil Arrieregarden under Oberst Bülow nærmede sig dette Punkt, og
fortsatte derpaa deres Marche til Dybbelbjerg, hvor de toge
Stilling dels i Porskandsningerne, dels foran og til Siderne
af samme. Da Arrieregarden var naaet tilbage i Højde
med Oberst Schleppegrells Stilling ved Munkemølle, trak
denne sig over Egernsund tilbage ad Sønderborg til, idet
han paa Dybbelbjerg atter afgav de ham tidligere tildelte 4
Espingoler, der her sluttede sig til de øvrige, i Forskandsningerne placerede. OberstBülows Commando trak
sig ved Ankomsten til Dybbelbjerg gjennem de der opstil
lede Afdelinger, der først senere bleve trukne tilbage til
Færgestedet.
Efterhaanden som Tropperne ankom
hertil, bleve de overskibede, hvormed fortsattes ind
til den følgende Dags Morgen.
Ved Major Lundings Ankomst til Sønderborg paabegyndtes vel Bro
slagningen paany, men Arbejdet standsedes atter
Natten mellem den 25de og 26de April, da til den Tid
Størstedelen af Tropperne var overført. Under Re
traiten til Sønderborg var Armeecorpset blevet forøget
med 7dc Batteri (Baggesen), der den 24de om Middagen
var afmarcheret fra Sønderborg ad Bov til, men, da
det noget paa den anden Side af Ringenæs havde
erholdt Efterretning om Begivenhederne i Flensborg, var
vendt tilbage til Ringenæs, hvor det overnattede. Lige
ledes stodte under Retraiten den i Ekernforde efter
ladte Besætning under Capitain Wørishøffer til Corp
set. Capitainen havde i Løbet af den 23de og 24de
ikke modtaget nogensomhelst Efterretning fra Armee
corpset, og kun enkelte Rygter vare naaede til ham om
Begivenhederne ved Slesvig den 23de. Den 24de om
Morgenen rykkede 4de Insurgent-Bataillon fra sin tid
ligere omtalte Reservestilling ved Sehested tilligemed
en Afdeling Cavaleri frem mod Byen, angreb Posterin-
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gens Vedetlinie, men nødtes snart efter ved dennes og
en Kanonbaads Ild til atter at trække sig tilbage.
Capitain Wørishøffers isolerede Stilling og Uvisheden
om hvorlænge Hekla kunde forblive i Havnen be
vægede ham til d. 24de om Aftenen Kl. 8 at indskibe sig
med sit eget Commando og den til Ekernforde ankomne
Patrouille under Lieutenant Dræby dog med Efterladelse
af et Par haardt saarede Menige og af de til den nævnte
Patrouille horende Dragoners Heste, der ikke kunde
medfores, og som derfor bleve overgivne i Magistratens
Varetægt. Den 25de om Morgenen Kl. 7 landsattes
Commandoet ved Brunsnæs. — Ekernforde blev d. 25de
April besat af Ijenden med en af de LSlesvig efter
ladte Batailloner af Regimentet Kejser Franz.
Endelig var 6te Linie-Bataillon, der, som det vil
erindres, var underlagt Commandanten paa Als, af denne
den 24de trukken sammen i Bivouak paa Dybbolbjerg.
Efterhaanden som Afdelingerne ankom til Als, anvistes der dem af Commandantskabet Cantonnements
paa -Øen, hvor Armeecorpset den 26de om Aftenen var
saaledes fordelt:
Overcommandoen ...................................... Sonderborg.Dea AI, retl
reredø H*«flste Infanteri- ' lste Linie-Bataillon Lysabild.
. -n-

Brigade:

2den do.

do...

i .

delings Dlslocn-

og

J Langesøby.
Asseballe.
Guderup,
4de do.
do... , Egen, Dynnevit og Stolbro.
2den InfanteriGuderup og
Brigade:
< 7de do.
do...
Egen.
(Stabsqvarier:
Horup,
MinteSenderborg.)
2det Jægercorps.. • bjerg, Majbøl
og Lambjerg.
(Stabsqvarter:
Hagenbjerg.)

Ilte do.

do.

apfU-
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5te Linie-Bataillon

Venstre
Flankecorps:

U m id d e lb a r t u n d e r O v e rc o m m a n d o e n .

(Stabaqvarter:
Senderborg).

Lysabild.
Stevning og
do...
9de do.
Svenstrup.
<
Nordborg,
10de do.
do...
Holm m. m.
1ste Jægercorps .. { Kettinge og
Sebelev.
Garden................
6te Linie-Bataillon

12te do.

do...

13de do.

do...

Infanteri:

3die Jægercorps..

Cavaleri.

Sonderborg.
Senderborg.
Stevning og
Svenstrup.
Oxbol,Mels og
Broballe.
Notmark og
Hunslev.

' 2den GardehusarEscadron.............. Sønderborg.
4de Dragon-Regi- ( Gundestrup
mentslsteEscadron |
m. m.

2det Batteri (Bruun) ( Rui°ohrsgaard
I og Sebelev.
3die do. (Jessen).. Miang.
Artilleri:
5te do. (Dinesen).. Vollerup.
6te do. (Fuhrmann) Ulkebøl.
7de do. (Baggesen) Sønderborg.
Espingolbatteriet . Sønderborg.
Ingenienrafdelingen......................... Sønderborg.
Brotrainet...............................
Sønderborg.
Ambulancerne..................................... Sønderborg.

I Overensstemmelse med den General Wedell
givne Ordre indtog denne om Morgenen den 25de
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en Stilling ved Bommerlund og forblev i denne ind- Hoj« riankc.
til Middag uden at forulempes af Fjenden, der
kun viste enkelte Cavalerivedetter ved Bov. Der-isdetu <ion27<io
næst trak Generalen sig tilbage bag Gejlaaen, hvor
AprlL
hejre Flankecorps indtog et Cantonnement mellem Ege
bæk og Uge, og hvor der indlob Melding fra Ritmester
Hegermann-Lindencrone om, at han med Reserve-Husar-Escadronen havde taget Cantonnement i Hjortkjær.
Flankecorpset blev inddelt i to Brigader, den 1ste eller
hojre Brigade under Oberst Juel, bestaaende af 3die
Linie-Bataillon, 3die og 6te Dragon-Regiment og 4
Kanoner, og den 2den eller venstre Brigade under Oberst
lieutenant Pfaff, bestaaende af 5te Dragon-Regiment,
2den Escadron af 4de Dragon-Regiment og 4 Kanoner.
Paa Efterretning om, at Fjenden nærmede sig, brød
Generalen op fra det nævnte Cantonnement den 26de om
Morgenen Kl. 4. Den 1ste Brigade marcherede ad
nærmeste Vej til Bested og havde Ordre til at fremsende
Patrouiller til henimod Løgumkloster. Den 2den Bri
gade erholdt Ordre til ad de østligere gaaende Veje
under Observation af Oxevejen og optagende ReserveHuBar-Escadronen at gaae tilbage paa Hellevad. Mellem
Hellevad og Bested indtoges langs Susbækken og Arnaaen en Stilling med hele Corpset, som man her haabede at see forstærket med de bevæbnede Landboere,
der ifølge en Indberetning fra Krüger i Bevtoft vilde
findes samlede ved Hellevad i et Antal af 3—4000
Mand. Ved General Wedells Ankomst erfaredes det
ogsaa, at der havde været en betydelig Del samlet der,
men at de Alle igjen vare gaaede hver til Sit med
Undtagelse af 31 Mand, der endnu vare tilstede i Kroen
ved Hellevad; disse Sidste sluttede sig til Corpset, men
forlode det igjen snart efter. Da det i denne Egn var
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umuligt at erholde Fourage hos Beboerne, og da der
endnu ikke var organiseret nogen Intendantur ved Corp
set, saa General Wedell, hvis oprindelige Hensigt det
var, foreløbigt at forblive i denne Stilling, sig nød
saget til at fortsætte Marchen til Toftlund, hvor Corp
set den 26de om Aftenen gik i Bivouak. Bitmester
Brechwoldt, fra hvem der var indløbet Melding til
Corpset om 1ste Husar-Escadrons Ankomst til Røde
kro , erholdt Befaling til at trække sig tilbage til Toft
lund og der at støde til 2den Brigade. Det var General
Wedclls Beslutning at lade Flankecorpset forblive i
Egnen ved Toftlund saa længe som muligt for, hvis
Fjenden trængte frem langs østkysten af Slesvig, saavidt gjørligt at forurolige ham i Flanken. Den 27 de
om Aftenen altsaa Dagen efter, at de sidste Tropper
af det øvrige Armeecorps vare indrykkede i deres Can
tonnements paa Als, indtog det højre Flankecorps derfor
Cantonnements i Omegnen af Toftlund, hvor Corpset
disloceredes paa følgende Maade:
iiojre rnoitocurp’a Disloca

Overcommandoen

.. -Ørderup.
Popgaard,
Brøndlund,
3die Linie-Bataillon
Aalkjær og
Skibelund.
Toftlund,
3die Dragon-Begiment < Allerup og
Stenderup.
Rørnet, Hen
6te Dragon-Regiment < ning, Arrild
og Høbjerg.
4 Kanoner af
Stenderup.
8de Batteri (Marcussen)

(
I

tion den 27de
April.

1ste Brigade:
(Stabsqvarter:
Ållemp.)
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Iste GardehusarEscadron

Gardehusar-ReserveEscadronen

"2den Brigade : •
(Stabsîjvarter:
Tyrelund.)

Skrydstrup.
Bevtoft, Hjartbro og Vraagaarde.

4de Dragon-Regiments
2den Escadron

Götrup og
-Ørderup.
Gabøl, Aabøl,
5te Dragon-Regiments
Tyrslund og
2den Escadron
Kastrup.
4 Kanoner af
Tyrslund.
8de Batteri (Marcussen)

Lignende, foruroligende Virkninger, som de Elyg- Den i Armeetendes Beretninger om Forvirringen i Flensborg fremkaldte”^^'*“1^''
paa Als, sporedes naturligvis ogsaa paa HovedvejenPi*nter«ig i«>Es
mod Nord langs -Østkysten af Slesvig, ad hvilken forudenHoT'^'|‘,‘ “od
mange Flygtende en stor Del af Trainet søgte at undgaae den formodede Overrumpling. Det lykkedes Pladscommandanten i Aabenraa, Lieutenant Rosen, at standse
endel af de Førstnævnte, men det kunde ikke forhindres,
at endel brød igjcnnem og bragte de mest nedslaaende
Efterretninger om Hærens Opløsning etc. til Haders
lev og Kolding, i hvilken sidste By de første Flygtende
allerede indtraf den 25de om Morgenen. Det Mand
skab, der var blevet standset i Aabenraa, lod Lieute
nant Rosen den næste Morgen samle for under et Par
tilstedeværende Officerers Commando at føres til Søn
derborg, hvortil Vejen efter Meddelelse fra paalidelige
Folk endnu maatte antages at være aldeles fri. Neppe
vare imidlertid de reqvirerede Vogne, paa hvilke dette
Mandskab befordredes, naaede udenfor den søndre Port
af Byen, før de atter vendte tilbage i største II under
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Raab om, at Preusserne stode udenfor Byen; endel joge
igjennem Byen Nord paa, Resten standsedes af Pladscommandanten, der lod nogle i Havnen liggende Skibe
gjore sejlklare for paa disse at overfere Mandskabet til
Senderborg. Samtidigt med dette Mandskab overfertes
ogsaa c. 300 Ambulancesoldater, der vare paa Marche
til Hæren. I Lebet af den 25de og 26de evacueredes
efter Ordre fra Corpsintendanturen alt det i Aabenraa
af denne efterladte Materiel etc. til Als. Af det Train,
der var gaaet Nord paa, var den 24de om Aftenen den
storste Del samlet i Aabenraa; ved de allarmerende
Efterretninger om Morgenen den 25de vare endel Kudske
uden Ordre jagede ad Haderslev til, men bleve der
indhentede af Vognmester, Lieutenant Mortensen, der
atter forte dem tilbage til Aabenraa samme Dags Af
ten. Dette Train blev dels ad Sovejen, dels over Land
dirigeret til Senderborg med Undtagelse af Cavaleriets
Train, der sendtes til Hellevad. Den sidste, til Sen
derborg ad Landvejen afsendte Transport afgik den
26de om Aftenen Kl. 8 under Commando af Lieutenant
Mortensen. Ved Ankomsten til Felsted erfarede Lieute
nanten af Beboerne, at fjendlige Tropper vare ankomne
til Kvers samme Dags Eftermiddag; da Beboerne imid
lertid tilsikkrede ham, at Vejen over Borup, Ullerup
og Sottrup var fri, fortsatte Lieutenanten Marchen og
naaede Sonderborg den 27de om Morgenen. Den 26de
om Aftenen modtog Lieutenant Rosen Efterretning om
Fjendens Fremrykning og den 27de om Morgenen meldtes det ham, at en større fjendlig Styrke allerede
viste sig i de nærmest Aabenraa liggende Lands
byer.’ Lieutenanten lod Halvdelen af sit Commando
indskibe i Orlogsbriggen Set. Thomas, der laa paa
Rheden, og traf den Aftale med Chefen for samme, Capitainlieutenant Suenson, at Briggen, saasnart man fra
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denne observerede Fjenden, skulde lesne et Skud som
Signal for den tilbageblevne Styrke til dennes Indskib
ning. Kl. 5 om Eftermiddagen meldtes der Etappecommandanten, at Fjenden stod i Skoven tæt S. for
Byen, og kort efter faldt Skuddet fra Briggen, hvorpaa
Lieutenant Rosen med Resten af sit Commando indskibede sig. Med Undtagelse af nogle Syge, enkelte
utjenstdygtige Heste og nogle Skandseredskaber var til
denne Tid Alt evacueret fra Aabenraa.
Pladscommandanten i Haderslev, Lieutenant S. U.
R. Lundbye af 13de Linie-Bataillon var ved flere Estafetter fra Lieutenant Rosen averteret om det Overdrevne
i de Flygtendes Beretninger, og ved hans Medvirkning
blev, som vi have seet, endel af det tilbageilende Train
etc. atter sendt Syd paa. De foruroligende Efterretninger
foranledigede imidlertid, at endel Embedsmænd ligesom
ogsaa den i Haderslev etablerede Regjeringscommission
forlode Byen, hvorved det, da Separatisterne dersteds
atter begyndte at hæve Hovedet, blev mere og mere
vanskeligt for den svage Etappestyrke at overholde Or
den. Disse Omstændigheder i Forening med Efter
retningen om fjendens Fremrykning mod Aabenraa
foranledigede Lieutenant Lundbye til den 27de om Efter
middagen Kl. 3 at trække sit Commando ud af Byen
og marchere til Kolding, paa hvilken Marche han escorterede en storre Artilleritransport under Lieutenant Schau,
der var paa Vejen tål Hæren. Foruden ovennævnte
Transport var allerede den 25de ligeledes tål Kolding
retourneret en Transport af c. 200 frivilligt stillede
Cavaleriheste, der vare sendte Syd paa tål Armee
corpsets Remontering , men som af Fladscommandanterne i Aabenraa og Haderslev bleve sendte tålbage
tål denne By, da man eftei- de ankomne Efterretninger
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ikke antog, at de vilde kunne naae deres Bestemmelses
sted. Hvilke Dimensioner Rygterne om -Forvirringen i
Flensborg under dere3 Forplantelse Nord paa antoge, kan
blandt Åndet sees af den Omstændighed, at iøvrigt paalidelige og fornuftige Folk for fuldt Alvor berettede til
Officerer af Staben ved Generalcommandoen i Nørre
jylland, der fra Kolding vare redne Syd paa for at til
vejebringe paalidelige Oplysninger med Hensyn til de
forvirrede Rygter, der vare bragte til denne By, at Alt
var tabt, og som Støtte derfor henviste til de nys om
talte Heste, der af dem fortaltes at være sendte tilbage
af Artilleriet, efterat Kanonerne havde maattet lades
i Stikken.
I Kolding, hvor Generalmajor Moltke forst den
25de om Eftermiddagen overtog den ham ved den tid
ligere omtalte, krigsministerielle Ordre af 18de April
overdragne Post som commanderende General i Nørre
jylland, lagde den ved de Flygtendes Beretning fremkaldte
Uro sig iøvrigt snart; de Fleste af de Ankomne dirige
redes atter Syd paa, og beroligende Efterretninger sendtes
til Fredericia, hvor, som det vil erindres, Hs. Majestæt
Kongen endnu opholdt sig. —
ita/opm*
forlode Bj enden i den af ham indtagne Bivouakuoner d» sidestilling over Vanderup, Oversø og Hyrup. Den 25de
or 2sde Apm
om Morgenen brød General Wrangel op med
Hovedcolonnen ad Chausseen tål Flensborg, mod hvilken
By Oberstlieutenant ZastrowB Commando ligeledes tål
samme Tid satte sig i Bevægelse fra Hyrup og Omegn.
Efter at være ankommen i Nærheden af Flensborg er
farede Generalen, at Byen var forladt af vore Tropper
og allerede besat af on Friskareafdeling, men at nogle
af vore Krigsskibe laa i Havnen, hvorfra de beherskede
Chausseen N. for Byen. Generalen beordrede derfor det

525
brunsvigske Batteri og det hannoveranske 9-Pds. Bat
teri , der ogsaa paa denne Dag fulgte Avantgarden, til
at rykke frem og fordrive disse Skibe fra Havnen. Først
nævnte Batteri tog Stilling umiddelbart ved Havnen, sidst
nævnte paa en Højde noget borte fra samme, og begge
aabnede nu en levende Hd mod Skibene, nemlig Damp
skibene Hekla og Gejser og 3 Kanonjoller, der en Tid lang
besvarede Uden, men derpaa uden at have lidt noget Tab
stode ud af fjorden, idet Hekla tog Kanonjollerne paa Slæb.
Under Artillerikampen var Fremrykningen bleven fort
sat, idet saavel den mobile Division som Oberstlieutenant
Zastrows Commando trak sig Vest om Byen og toge
Betning mod Pov, mod hvilket Punkt de under General
Bonin og Prindsen af Noer staaende Tropper, hvis Afmarche var bleven forsinket, ligeledes satte sig i Be
vægelse mellem KL 9 og 10 om Formiddagen, idet de
fra Vanderup toge Vejen over Hyllerup, Hanved, Ellund
og Frøslev. For fuldstændigt at fordrive vore Krigs
skibe fra Flensborg fjord beordredes det preussiske,
ridende Batteri under Bedækning af en Husar-Escadron
til Holdnæs. Her laa, som det vil erindres, Corvetten
Najaden og 2 Kanonbaade under Commando af Capitain
Krenckel. Da det ijendlige Batteri aabnede sin Dd
mod Skibene, optog denne Flaadeafdeling strax Kampen
og tvang snart Batteriet til at fortrække. — Vore Troppers
divergerende Retraite dels til Als, dels mod Nord synes
at have gjort General Wrangel tvivlraadig med Hensyn
til Dispositionen for hans Armeecorps’s videre Fremryk
ning, idet han var usikker om, hvilken Vej vor Hoved
styrke havde taget; der var vel under Fremmarchen
indbragt enkelte Efternølere, men hverken af disse eller
af den meget dansksindede Befolkning lykkedes det at
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erholde paalideligc Efterretninger om vore Bevægelser;
ej heller havde Fremsendelsen af en Parlamentair i
Retning af Aabenraa i saa Henseende ledet til noget
Resultat, da denne ikke var stødt paa vore Tropper.
Under disse Omstændigheder besluttedo General Wrangel
Kl. 3 om Eftermiddagen foreløbigt at opgive den videre
Fremrykning af sit Årmcecorps og lod det, idet han
selv opslog sit Hovedqvarter i Flensborg, indtage føl
gende Cantonnements.
Af den mobile Division dirigeredes Avantgarden
til Holebøl med detacherede Afdelinger i Gstcr Gejl,
Hokkcrup og Kjcistrup; den 2den Infanteri-Brigade anvistes Cantonnements i Vejbæk og Omegn, RcserveCavaleriet i Kidskelund og Nr. Smedeby; den 1ste In
fanteri-Brigade (3 Batailloner), der paa denne Dag var
stødt til Divisionen, den meklenborgske Garde-GrenaderBataillon samt den til Avantgarden hørende, meklenborgske
Dragon-Division indqvarteredes i Flensborg. Oberstlieute
nant Zastrows Corps henlagdes til Bov, Nyhus og Krusaa.
Af General Bonins Colonne og de slesvig-holstenske
Tropper, der forst Kl. 4 om Eftermiddagen vare naaede til
Bov, dirigeredes Infanteriet og Artilleriet til Flensborg
og de nærmest S. O. derfor liggende Landsbyer, medens
Cavaleriet cantonncrcde V. for Flensborg i Harreslev
og Frøslev m. m.
General Mdllendorffs Brigade dirigeredes over Flens
borg til Lyksborg for at observere Holdnæs. Henad
Aften udsendtes der fra den mobile Divisions Forposter
Recognosceringscommandoer ad Vejene til Graasten og
Kvers, men heller ikke disse bragte nogen nærmere
Efterretning angaaende vore Tropper. Den 26de be
stemtes til Rastdag, og Armeecorpsets forskjellige Af
delinger forbleve paa denne Dag i de af dem indtagne
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Cantonnements med Undtagelse af den til den mobile
Division hørende 2den Infanteri-Brigade, der disloceredes
til Kliplev, Kvers, Lundtoft og Vilsbæk. En til Sønder
borg sendt Parlamentair bragte General Wrangel Vished
om, at den danske Hærs Hovedqvarter var i denne By,
og Oplysninger om, at vore Tropper arbejdede paa For
skandsninger ved Alssund, samt om at flere af vore
Krigsskibe laa der i Nærheden. —
Slaget ved Slesvig, af hvis Gang og nærmeste O"”1«1 °'cr
Følger den foregaaende Udvikling vil have givet et de-den »m« og »Vié
tailleret Billede, hører til de Begivenheder, der indtage
Afr11
en fremragende Plads i Krigshistorien for den heromhandlede Periode, og vil trods det for vore Vaaben
uheldige Udfald mindes af Nationen med den Forkjærlighed, hvormed Erindringen om en kraftig og vel ledet
Modstand mod en overlegen fjende stedse bevares.
Ligeledes frembyde de forskjellige Phaser af Kampen
og disses Indvirkninger paa Gangen af samme saa megen
Interesse, at det vel tør ansees for berettiget, at søge
dette complicerede Billede fæstnet i Tanken ved en kort,
sammentrængt Oversigt over hvad der ovenfor udførligt
er beskrevet. Der er da først at fremhæve den Hovedforskjel mellem de to Modstandere, at medens Angri
beren bar besluttet Et og udfører noget Andet, er For
svarerens Opgave klar og bestemt, og Udførelsen deraf
paa faa, af Kampens Gang fremkaldte Undtagelser nær
Sammenfaldende med den for Forsvaret trufne Disposition.
Det vil for Angriberens Vodkommende erindres, at General
Wrangel ikke tilsigtede d. 23de April at levere et Slag,
men kun at foretage en Opmarche til Kurgraven
og i Højde med denne og derpaa den 24de med
højre Fløj af sit Årmeecorps at beskjæftigo vor
ved Slesvig staaende Hær i Fronten, medens den

528

Tenstre Fløj pousseredes frem i vor højre Flanke,
og samtidigt de øst om Slien dirigerede Tropper, der
den 23de antoges at ville kunne staae i Angel, om mu
ligt ved Hjælp af en Hejsning af Befolkningen dersteds
truede vor venstre Flanke og Ryg og spærrede Vejen
til Holdnæs. Denne Disposition maa sikkert erkjendes
for vel begrundet i Terrainets Beskaffenhed og i vor
Hærs Stilling og naturlige Opgave navnlig under
den Forudsætning, at Stillingen ved Slesvig, saaledes
som man antog i det preussiske Hovedqvarter, var
stærkt forskandset. En vel ledet og heldig Udførelse af
de tilsigtede, omgaaende Bevægelser vilde uvilkaarligt
have neutraliseret vor Styrke i Fronten og sand
synligrå tvunget den til af Hensyn til Retraitevejenes ringe Antal og Beskaffenhed at opgive Forsvaret,
inden Stillingens defensive Fordele havde kunnet benyttes
i større Udstrækning. Men hele denne Disposition faldt,
som det er seet, fuldstændigt sammen, idet den fjend
lige, højre Fløjcolonnes fortsatte Fremrykning ud over
det bestemte Maal gav Anledning til, at der netop der,
hvor Fægtningen skulde have været henholdende og
beskjæftigende, udviklede sig en hidsig Kamp. Denne
Kamp antog dels ved den Modstand, Angrebet mødte
i Fronten, dels ved vor lste Infanteri-Brigades Flanke
angreb over Bustrup-Slugten saa store Dimensioner, at
General Wrangel ansaa det for nødvendigt at opgive
Marchen af sin venstre Flojcolonnes Gros i vestlig
Retning og den derved tilsigtede Omgaaen af ■ vor
højre Fløj og trække disse Tropper til sig S. for Bustrup,
hvorhen Golonnens Avantgarde alt var dragen med ved
den højre Fløjcolonnes Fremrykning. Ved en Forsømme
lighed ved Ordrens Overbringelse kom vel denne Dis
positionsforandring kun til at omfatte en Del af bemeldte
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Gros, men Formindskelsen var dog stor nok til at
foranledige, at General Bonin ikke ansaa sig for stærk
nok til at støtte Angrebet i Fronten ved en Fremryk
ning fra Kurgraven N. for Kl. Reide, der under
de forandrede Forhold maatte ansees for meget ønske
lig, og at denne Fremrykning derfor standsedes i flere
Timer, saa at Colonnens Deltagelse i Kampen blev uden
væsenlig Indflydelse paa Slagets Udfald. — Ogsaa det
•Øst om Slien detacherede Commandos omgaaende Be
vægelse blev uden Betydning, da Major Zastrow ved en,
som det synes, egenmægtig Ordre fia Prindsen af Noer
standsede sin Marche ved -Østerby, og da den Mod
stand , han senere mødte ved Mysunde, foranledigede, at
kun en mindre Friskareafdeling den 23de overskred
Slien og rykkede ind i Angel, hvor den planløst
ilede omkring fra Sted til andet, og hvor den,
da den ikke fandt den forventede, active Tilslut
ning hos Befolkningen, og ej heller Posteringen ved My
sunde lod sig skræmme bort ved dens Demonstrationer,
ikke opnaaede andet Resultat end Overrumplingen af et
mindre, detaeberet Commando og Erobringen af nogle
Trainvogne.
Da de øvrige Friskareafdelinger sent
paa Dagen den 23de samt den 24de naaede over Slien,
var det forsiide, til at de kunde erholde nogen Ind
virkning af Betydenhed paa vor Hærs Retraite tiL
Flensborg.
Hvad selve Kampen ved Slesvig angaaer, da paa
trænger der sig ved Betragtningen deraf strax det mær
kelige Forhold, at de gjentagne Dispositionsforandringer
paa fjendens Side næsten udelukkende* skyldtes Initia
tiver, der toges af Førerne for de mindre Hærafdelinger,,
og at Overcommandoens Virksomhed paa de fleste Punkter
indskrænkede sig til at bøde paa den Mangel paa.
34
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Samvirken af Afdelingerne og Vaabenarterne, som paa
denne Maade nødvendigvis maatte opstaae. Det var
saaledes en enkelt Afdeling, endog en Underafdeling,
der først brød Dispositionen og derved fremkaldte den
hidsige Fægtning i Bustrup, der paa den anden Side
ingenlunde fortes med den Kraft, som den efterhaanden
tilstedekomne, fjendlige Styrke maatte have kunnet
udvikle mod vor svago Besætning der.
Da Kampen om Bustrup var endt, besluttede General
Wrangel at standse den fremadgaaende Bevægelse, men
Königs-Regimentets fortsatte Fremrykning drog ham atter
bort fra denne Beslutning og fremkaldte den langvarige
og haardnakkedo Kamp om Pulverholz, der efterhaanden
foranledigede Tilkaldelsen af de forhaanden værende
Reserver og efter den sidste Kamp om Thiergarten førte
til Erobringen af det Terrain, som efter den oprindelige
Disposition skulde have været Skuepladsen for Kampen
den 24de.
Men denne Uoverensstemmelse mellem den Ijendlige
Overcommandos Beslutninger og de i Kampen indviklede
Afdelingers Færd gav sig ikke blot tilkjende i de Disposi
tionsforandringerne, som foretoges, men ogsaa i den
ufuldstændige Samvirken, som fandt Sted imel
lem de forskjellige Vaabenarter.
Navnlig sporedes
dens Virkning i den ringe Anvendelse, som ved An
grebet gjordes af Artilleriet, der paa enkelte Und
tagelser nær saa godt som slet ikke blev brugt, og hvis
Tilstedeværelse og Virksomhed ligeover for vort Artilleri
især savnedes under Kampen ved Pulverholz, der ved
en kraftig Understøttelse af dette Vaaben muligen langt
hurtigere vilde kunne have været bragt til Afslutning.
Angrebet paa den danske Hær ved Slesvig
den 23de April fremtræder saaledes ikke som en

531
samlet og planmæssigt gjennemført Helhed, men
som en Række Brudstykker, tildels betingede af For
svarerens Optræden, og om det end fængsler Inter
essen, saa er denne dog hovedsagelig knyttet til det
Ualmindelige i de fremkomne Forhold og mindre til
Resultaterne i strategisk og taktisk Henseende, der
vilde have været betydeligere ved en bestemt og under
Kampens vexlende Omstændigheder planmæssig Gjennemførelse af Dispositionen.
Vender man sig dernæst til Forsvaret, da maa det
sikkert erkj endes for grundet paa en rigtig Opfattelse
af Forholdene, at den danske Overcommando besluttede
sig til en forsig ellig Disposition derfor, eftersom Fjen
den angreb samme Dag, som ban rykkede frem mod
Stillingen, eller opsatte Angrebet til den paafølgende.
I første Tilfælde var det naturligt, efter en indledende,
mindre Kamp ved Dannevirke at udføre Hovedforsvaret
i Gottorp-Hysby-Stillingen, idet Terrainet her egner gig
særdeles vel til et sejgt og haardnakket Forsvar, og
man i dette Tilfælde mindre vilde have at frygte
for, at der var forberedt saadanne omgaaende Bevægelser
af den højre Fløj, at Retraiten kunde blive mislig.
Standsede derimod fjenden foran Stillingen for først don
næste Dag at foretage Angrebet, var der Sandsynlighed
for, at han i Løbet af Aftenen og Natten vilde træffe
Dispositioner, hvorved en Omgaaen navnlig af Stil
lingens højre Fløj den paafølgende Dag kunde være
saa vidt forberedt, at man under den ulige Kamp i
det indviklede Terrain kunde staae Fare for enten meget
tidligt at maatte opgive Benyttelsen af Stillingens de
fensive Fordele, eller at maatte gaae tilbage under
mislige Forhold. I dette Tilfælde maatte det derfor
formentligt erlrjendes for rigtigt, at Overcommandoen
34*
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vilde føre Hovedkampen i Taterkro-Stillingen, der dels
var mere sammentrængt, dels under de daværende For
hold tilbed en kraftig Medvirkning af Artilleriet, dels
endelig ved den gode Oversigt, der her havdes over
Fløjene, ikke frembød nogen Fare for, at Forsvareren
uformodet og ad korte Veje skulde blive omgaaet. Lige
ledes var Retraiten fra denne Stilling til den mellem
Arnholt Sø og Langsø let at iværksætte, og Nærheden
af denne Rctraitcstilling samt dens øvrige, gunstige Be
tingelser for Optagelsen af Armeecorpset, naar Kampen
i Taterkro-Stillingen maatte opgives, kunde kun bidrage
til, at man med større Ro og Udholdenhed vilde kunne
udføre Forsvaret i sidstnævnte Stilling.
Angaaende Sikkringeu af det i og ved Slesvig
cantonnerende Årmeecorps tør det vel siges, at denne
i det Hele var meget svag og langtfra frembød
Sikkerhed for, at Forposterne kunde yde tilstræk
kelig Modstand mod en stærk og rask fremtrængende Fjende, til at Armeecorpsets Afdelinger kunde
komme tilstede paa de dem anviste Punkter. Ligeledes
maa det fremhæves som en ligefrem Fejl ved det hele
Forpostarrangement, at man ikke med nogenlundo pas
sende Kræfter havde sikkret Vejen fra Brekendorf, der,
som det er seet, kun var observeret af en mindre Cavaleriafdeling. Denne Sikkring var ikke alene naturlig, da
den nævnte Vej er en af Hovedvejene, der føre ind mod
Stillingen, men saa meget mere nødvendig, som
on Cavaleriafdeling var lagt i Cantonnement umiddel
bart N. for Selk i Vedelspang samt i Bustrup, og
der ikke ved Dannevirkevold havdes Tropper disponible
til Optagelse af Kampen, idet hele Avantgarden var
indqvarteret i Friederichsberg. Den uheldige Følge
heraf viste sig ogsaa strax derved, at fjendens Frem-

533

rykning uden Modstand ad den nævnte Vej kom saa
overraskende, at vor Avantgarde forst naaede BustrupPartiet, efterat Fjenden var trængt indenfor Dannevirke
vold, og saaledes maatte tilkjæmpe sig en Del af det
Terrain, som den ifolge Bestemmelseu skulde have havt
inde ved Kampens Begyndelse.
Ved Ledelsen af selve Fægtningen sporer man
hele Tiden Overcommandoens Indgriben, og de forskjel
lige Ordrer, der under Slagets Gang udgaa fra samme,
vidne om, at den stadigt har sin Opgave, at yde en
kraftig *og sej g Modstand uden at sætte hele Hæren
paa Spil, klart for -Øje, og at den veed at benytte de
Kræfter, der staa til dens Raadighed. Selve den echelonnerede Opstilling egnede sig godt til Lesningen af
denne Opgave og begunstigede tillige Benyttelsen af
Offensiveu under Defensiven, hvorpaa denne Kamp af
giver flere interessante Exempler. Det sejge, vedhol
dende Forsvar af Bustrup-Partiet støttedes saaledes ved
1ste Infanteri-Brigades Flankeangreb over Slugten, der
ikke blot bevirkede, at det ijendlige Artilleri maatte
fortrække for ikke mere at vise sig, men endog frem
kaldte en Situation, der af den ijendlige Overgeneral be
tegnedes som kritisk, og som medforte en betydelig For
andring i hans oprindelige Dispositioner. -Ønskeligt vilde
det sikkert have været, om denne Bevægelse var bleven
udfort med større Kræfter; Udsigten til at tilfoje den
ved Bustrup engagerede Del af de fjendlige Tropper et
væsenligt Tab maatte formentligt hovedsagelig være be
tinget af Flankeangrebets ikke blot overraskende, men
ogsaaovervældende Charakter; men det tør ved Bedøm
melsen heraf ikke lades ude af Betragtning, at 1ste og
Ilte Linie-Bataillon alene stode til umiddelbar Raadig
hed i det belejlige Øjeblik, og at Engageringen af
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flere Kræfter i denne Bevægelse meget let senere vilde
kunne have compromitteret Forsvaret, idet allerede An
vendelsen af de nævnte Afdelinger i det omhandlede
■Øjemed laa udenfor den oprindelige Disposition for
Kampen ved Slesvig.
Flankecorpset, der havde indtaget den for 2den
Infanteri-Brigade oprindeligt bestemte Plads ved
Ziegelei, fortes ved 1ste Infanteri-Brigades Tilbagegang
frem mod Pulverholz og vedligeholdt her i Forening
med Dele af flere andre Afdelinger den timelange,
hæderlige Kamp paa de med Krat bevoxedé Banker
V. for Gottorp. Ogsaa paa dette Punkt sagte Over
commandoen at stette Defensiven ved Offensiven, hvad
der dels fremgik af Ordren til Oberst Juel om fra
Oxevejen at foretage en Diversion mod Fjendens
venstre Flanke, dels senere, da Kampen førtes mat
fra den fjendlige Side, sporedes i Anordningen af 2den
Infanteri-Brigades Flankeangreb, hvis Udførelse dog
hindredes ved de anførte, tilfældige Omstændigheder.
At dette sidste Angreb af vore to eneste, endnu
intacte Batailloner ikke kom til Udførelse, før iøvrigt
paa Grund af I] endens paa dette Tidspunkt endelig
iværksatte Opmarche mod vor Hovedstyrkes højre Fløj
og General Bonins Fremrykning neppe betegnes som
uheldigt, da man derved beholdt Midler ihænde
til at 8ikkre sig en rolig Tilbagegang til TaterkroStillingen.
Med Hensyn til Kampens Enkeltheder i taktisk
Henseende bemærkes, at Infanteriafdelingerne, tildels
paa Grund af Terrainets særegne Beskaffenhed, næsten
udelukkende fægtede i spredt Orden, hvad der paatrykkede
Kampen det for denne Fægtningsmaade ejendomme
lige Præg, nemlig Udvirkningens overvejende Ind-
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flydelse paa Afgørelsen paa de forskjellige Punkter
og Vanskeligheden ved stadigt at fremkalde og ved
ligeholde en planmæssig og directe Samvirken mellem
de enkelte Afdelinger.
Selv ved de offensive Be
vægelser fra vor Side spillede Formationen i Compagnicolonner Hovedrollen. Nærkamp fandt for Infan
teriets Vedkommeude kun Sted ved Gjenerobringen
af Annettenhöhe.
Cavaleriets Rolle var uuder Slaget kun lidet
fremtrædende.
Det Terrain, hvori Hovedstyrken
fægtede, gjorde ved sin Beskaffenhed Anvendelse af
Cavaleri lidet gunstig. Armeecorpsets Cavaleri sam
ledes derfor efterhaanden for Størstedelen ved Oxe
vejen, ad hvilken Cavaleri-Brigaden opererede til
Sikkring mod omgaaende Bevægelser ad denne Vej.
Bevægelser i forskjellige Retninger og Indtagelse af
flere Stillinger var her det, hvortil Cavaleriets Virk
somhed blev indskrænket; kun for en enkelt Esca
dron blev der ved Uheldet med de 2 Kanoner under
Lieutenant Gøtzsche Anledning til en smuk Attaque
ad Oxevejen.
Artilleriet havde en ikke ringe Andel i Forsvarets
haardnakkede Gjennemførelse og ydede navnlig under
Kampen om de med Krat bevoxede Banker V. for
Gottorp de der kjæmpende Infanteriafdelinger en væsen
lig Understøttelse ved at forhindre de fjendlige, sluttede
Afdelinger i at trætige frem mod de af Førstnævnte
forsvarede Punkter. — Med Undtagelse af Størsteparten
af 2det Batteri (Bruun), som Overcommandoen holdt i
Reserve ved Ziegelei og S. for Falkenberg, deltog hele
Armeecorpsets Artilleri i Dagens Kamp. Batterierne fæg
tede ikke samlede, men spredte i Delinger og Halvbatterier.
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Tilsidst blev ogsaa det ved Ziegelei i Reserve holdte Ar
tilleri kaldt frem for at virke sammen med 2den In
fanteri-Brigade under den paatænktc, offensive Be
vægelse, men Opgivelsen af Angrebet og de øvrige,
berørte Omstændigheder foranledigede, at dette Ar
tilleri atter blev trukket tilbage og kort efter diri
geret til Taterkro-Stillingen, hvorhen Armeecorpset
under sit der efterhaanden samlede Artilleris Beskyttelse
trak sig tilbage.
Samtlige Troppeafdelinger deltoge hæderligt i
den lange og baardnakkede Kamp, og mange ere de
Exemplar, der af den foranstaaende Skildring ville
kunne fremdrages paa saavel Befalingsmænds som
Meniges udmærkede Tapperhed og Snanaadighed
under vanskelige Forhold.
Under Hovedstyrkens Kamp ved Slesvig dækkedes
den venstre Flanke af det ved Mysunde staaende Coips.
Ved den Fasthed, hvormed Corpset hævdede sin Post
under det mod samme rettede Angreb og selv efter
Indtrædelsen af de i det Mindste tilsyneladende pré
caire Forhold, hvorunder det ved Friskarerncs uformo
dede Tilstedekom8t paa den venstre Slibred blev
stillet, opfyldte det sin Bestemmelse og beskyttede
ikke alene paa Slagdagen Hovedstyrken mod Angreb
fra denne Kant, men opholdt ogsaa Fjendens Fremtrængen her saa længe, at Armeecorpsets Retraite ikke
kunde foruroliges fra denne Side. —
Det danske Armeecorps havde hæderligt begyndt
Løsningen af sin vanskelige Opgave, at yde en kraftig
Modstand mod den fremtrængende, overlegne Fjende.
Vel havde det maattot vige, Tabene vare følelige, og Kræf
terne, da Armeecorpset samledes i Bivouaken mellem
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Arnholt Sø og Langso, stærkt medtagne, men Hærens
Modstandsevne var ingenlunde brudt, og Overcomman
doen fast bestemt paa atter at byde enden Spidsen.
At man besluttede sig til at opgive Stillingen mellem
Arnholt So og Langso og forst gjenoptage Kampen i
Stillingen ved Bov, finder sin tilstrækkelige Forklaring i de
derfor anførte Grunde; derimod maa det beklages, at
Overcommandoen ved den Meddelelse, der tilgik den fra
Krigsministeriet under Armeecorpsets Holdt ved
Overso, og ved Fjendens Passivitet ligeover for vor i
Stillingen mellem Arnholt So og Langso efterladte
Arrieregarde lod sig berolige med Hensyn til Fortsæt
telsen af den fjendlige Invasion og under en uforholds
mæssigt svag Sikkring lod Størstedelen af Armeecorpset
gaae i Cantonnement i selve Flensborg By. De fore
liggende Omstændigheder kunde neppe retfærdiggjore,
at Tankeu om det Vovelige i at lade en navnlig
ukrigsvaut Hær efter et tabt Slag og en derpaa føl
gende, anstrængende Marche overgive sig til fuldstændig
Ro i en større By saa nær ved en overlegen Ikende,
trængtes tilbage ved den Tryghed, som de modtagne,
politiske Meddelelser fremkaldte, og ved -Ønsket om at
skaffe de stærkt medtagne Tropper nogen Hvile og
göd Forplejning. Navnlig maatte dette være betænke
ligt i en By som Flensborg, hvor det umiddelbart omlig
gende Terrain ikke frembyder Holdepunkter af en
saadan Betydning, at man ved en pludselig Allarmering vilde kunne haabe der at tilvejebringe en kraftig
Modstand. Den forandrede Beslutning synes i ethvert
Tilfælde med Nødvendighed at burde have medført, at
der i tilstrækkelig Afstaud fra Byen navnlig paa
Hovedoperationslinien efterlodes en Arrieregarde, der
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saavel ved sin Styrke som ved sin Sammensætning*
ydede fuldstændig Garanti for, at der vilde levnes
det i Byen værende Armeecorps tilstrækkelig Tid til i
Ro at kunne remme samme og indtage den oprindeligt
for det bestemte Stilling, naar Forholdene maatte nød
vendiggjøre det. At de af Overcommandoen i saa
Henseende trufne Forholdsregler imidlertid kun nfuld
stændigt fyldestgjorde denne Fordring, vil den foranstaaende Skildring tiltrækkeligt have oplyst; den i
Flensborg opstaaede Forvirring viste ikke blot sine
Virkninger i den øjeblikkelige Uro og Forstyrrelse, men
foranledigede ogsaa, at Overcommandoen ansaa det for
rettest, at opgive det oprindeligt paatænkte Forsvar af
Stillingen ved Bov og trække Armeecorpsets Hoved
styrke tilbage til Als.
De den 23de og 24 de forefaldne Begivenheder
bevirkede-saaledes, at Overcommaudoen opgav Frontal
forsvaret paa Halvøen, og at Hertugdømmet Slesvig
atter stod aabeut for Fjenden, idet den ringe Styrke
hovedsagelig af Cavaleri, som Geueral Hedemann efter
lod med Ordre til at iværksætte Retraiten i nordlig
Retning, kun var istand til at observere fjendens
Bevægelser og hindre Strejferier af mindre, fjendlige
Commandoer.

Tabet p««

Kampen ved Slesvig havde kostet de fjendlige

Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar:
6 Officerer, 56 Underofficerer og Menige.
Af Saarede:
15 do.
351
do.
do.
Af Fanger faldt 54 Underofficerer og Menige i
vore Hænder.
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Tâbet paa vor Side var:
d.Mko H,„
Af Faldne eller kort efter dede af deres Saar:
sia« »«a
15Officerer, l9Underofficererogl36Menige.
AfSaarede: 21
do.
65
do.
347 do.
Af Sidstnævnte faldt 10 Officerer, 42 Under
officerer og 225 Menige i Fjendens Hænder; 3 Offi
cerer, 40 Underofficerer og 206 Menige faldt usaarede
i Fangenskab.
Vort totale Tab var saaledes: 39 Officerer, 124
Underofficerer og 689 Menige.
De Officerer, der fandt Heltedøden, vare:

Oberstlieutenant Magius, Commandeur for Avantgarden,
Major Holm
af 3die Jægercorps,
„ 12te Linie-Bataillon,
Capitain Neraae
Friederichsen, p. t. Commandeur for 7de
—
Linie-Bataillon.
—
af Ute Linie-Bataillon,
Kurtzbals
—
Mechlenborg
„ 12te —
—
—
Bonnicbsen
„ 10de —
—
C. F. F. Hveberg
„ 2det Jægercorps,
—
—
„ 13de Linie-Bataillon
Obel
n Ute
—
Lieutenant C. F. P. Stricker
„ Ute
—
—
—
Romeling
—
W. Tronier
„ 10de —
F. H. B. Høyer
n llte
—
—
N. J. Lund
—
„ 3die Jægercorps og
—
L. Blom
„ 10de Linie-Bataillon.
De andre saarede Officerer vare:
Oberstlieutenant Krabbe, Commandeur for 13de LinieBataillon,.
Major Schepelern, Commandeur for lste Jægercorps,
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Major J. Ræder, Commandeur for 10de Linie-Bataillon,
Bentzen
af 10de —
—
Capitain
Lieutenant J. L. F. Mathiesen „ 1ste —
—
—
J. A. F. Husum
„ ]Ode —
L. N. Bruns
—
r 3die Jægercorps.
—
Bie
„ 12te Linie-Bataillon,
E. D. Host, Adjudant ved 1ste Infanteri—
Brigade.
—
Hiuck
af 13de Liuie-Bataillon,
—
., 1ste —
—
C. H. Baggesen
—
„ 1ste Jægercorps,
C. F. Bülow
—
C. C. Hansen
„ Ilte Linie-Bataillon,
—
H. W. W. Beck
„ 1ste —
—
—
„ 1ste —
—
W. Schøning
„ 1ste Jægercorps,
H. Glahu
—
—
„ 1ste
—
S. L. C. Rosen
—
C. L. B. Petersen
„ 4de Linie-Bataillon,
—
—
—
A. W. Lillienskjold „ 7de
Thorkelin
(
—
„ 3die Jægercorps og
—
„ 1ste
—
Castonier

Af disse faldt folgende i Fjendens Hænder:
Oberstlieutcnant Krabbe, Lieutenanterne Mathiesen,
Husum, Høst, Hiuck, Baggesen, Hausen, Beck, Schøning og Glalni.
De usaarcde, fangne Officerer vare:
Ritmester C. F. F. Flindt og Lieutenant Gerlachi
begge af 4de Dragon-Regiment, og Lieutenant H. R.
Wedell Wedelsborg af 6te Dragon-Regiment.

Af Læger faldt følgende i Fjendens Hænder:

Brigadelæge Thune; Overlægerne Berthelsen og
Eschricht, de constituerede Overlæger C. H. Gottschalch,
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Lanng og Feveile, Underlægerne Winsløw og Lorck samt
de constituerede Underlæger Reck og C. L. W. Fibiger.
Disse bleve Alle tagne til Fange under Udøvelsen af
deres Pligt.
Under Fægtningen ved Oversø var Fjendens Tab :T"b8t p“ FJen,,
,,
-,
«
den« 81de ved
Af Faldne eller senere døde af deres Saar :
overw.
1 Officer og 2 Underofficerer og Menige.
Af Saarede : 1
do.
18
do.
do.
Tabet paa don
Tabet paa vor Side var:
dnnsko Hørt
Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar :
1 Officer, 1 Underofficer og 2 Menige.
Af Saarede:
3 do.
3
do..
23 do.
Af Sidstnævnte faldt 3 Officerer, 3 Underofficerer
og 19 Menige i Fjendens Hænder; 7 Officerer, 41 Un
derofficerer og 233 Menige faldt usaarede i Fangenskab.
Vort totale Tab i denne Fægtning var altsaa: 11
Officerer, 45 Underofficerer og 258 Menige.
Den faldne Officer var:
Oberstlieutenant Styrup, Commandeur for 2d et Jægercorps.
De saarede Officerer vare:
Capitain Westergaard af 2det Jægercorps,
Lieutenant J. T. Hein ,, 2det
—
og
—
Beissenherz „ 2det
De usaarede, fangne Officerer vare:
Capitain Scharffenberg og Lieutenant Borch af
2det Jægercorps, Oberst Astrup, Ritmester Bjerg,
Lieutenanterne Morgenstjerne, Jessen og Sperling af 5te
Dragon-Regimeut. Detaillerede Tabslister for de to
ovennævnte Fægtninger findes iøvrigt i Bilagene 23
og 24.
Tabet af Heste under de nævnte Affairer, hvilket
hovedsagelig fremkaldtes ved Indhugget paa Oxevejen

542
af 1ste Escadron af 6te Dragonregiment, ved Afskjge
ringen fra Kosel af den af Oberstlieutenant Haxthausen
udsendte Patrouille, ved Tilfangetagelsen af Lieutenant
Gerlach med sit detacherede Commando samt ved
Overrumplingen af 5te Dragon-Regiment i dets Cantonne
ments N. for Overse, belob sig ialt til ca. 150. —
Foruden den ved Mysunde tabte Bagage og Proviant
gik endel Proviant og Fourage ligeledes tabt ved Røm
ningen af Slesvig. Ved Udrykningen til Fægtningen
blev det nemlig nødvendigt, strax at fordele Vogne til
Brug for Tropperne ved de Saaredes Transport og til
Disposition for Hovedqvarterets og Intendanturens l’agage. Da de af Omegnen udskrevne og tildels først
ved Executionscommandocr inddrevne Vogne kun vare
komne tilstede i et utilstrækkeligt Antal, var der efter
Afgivelsen i de ovennævnte -Øjemed kun nogle faa
Vogne tilbage til Transport af de i Magasinerne væ
rende Beholdninger. Disse Vogne førtes paalæssede
med hvad de kunde rumme af Proviant, til Stillingen
mellem Arnholt Sø og Langsø*), men Resten af Behold
ningen, der navnlig bestod af Fourage, maatte efterlades
og gik saaledes tabt.
*) I Bivouakcn mellem Arnholt So og Langso uddeltes den med
forte Proviant til Tropperne, men disses Forsyning kunde
naturligvis paa Grund af det ringe Qvantum kun blive
meget sparsom; denne Omstændighed var saameget uhel
digere, som Soldaterne ved det pludselige Opbrud i deres
Qvarterer havde efterladt den Dogen forud for den 23de
uddelte Proviant, og den Afdelingerne for paakommende
Tilfælde tildelte Reserve-Portion for Størstedelen ikke var
bleven opbevaret af Mandskabet til dens oprindelige Be
stemmelse

Bilag.

Bilag 16 A.

Note fra den prenssiske Udenrigsminister, Baron Arnim,
til den danske Gesandt i Berlin, Grev Piessen.
Le Soussigné a eu l’honneur de recevoir la note que
Mr. le comte de Plessen, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark a bien voulu

lui adresser avanthier relativement à l’envoi do troupes Prus
siennes dans le Duché de Holstein.
En

réponse à cet office le Soussigné ne peut que

répéter ici ce qu’il s’est déjà empressé de déclarer de vive

voix à Mr. le Comte de Plessen en lui donnant l’assurance
positive que la mesure militaire dont il s’agit,

loin

de

porter un cbaractère hostile ou agressif contre le Dane

mark, n’avait été prise que dans le double but de protéger
le territoire de la Confédération Germanique contre une

violation dont il semble menacé, et de sauvegarder, en
faveur d’un État Allemand et confédéré, des droits acquis
auxquels un acte récent du Gouvernement Danois vient de

porter une si grave atteinte.
Mû par le sentiment des
devoirs que lui impose l’esprit et la lettre de pacte fédéral,
et fort de l’appui de la volenté nationale, le Roi, en pré

sence d’un danger qui parait imminent,

n’a pu hésiter à

prendre, de concert avec plusieurs de Ses Alliés Allemands,

l’initiative d’une attitude qui ne tardera sans doute pas à
recevoir la sanction formelle de la Confédération Germa-

e
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nique, et dont celle-ci, par l'organe de la Diète, s'empres
sera de se déclarer solidaire.
La Prusse en prenant cette attitude, ne inéconnait
nullement les droits de Souveraineté que possède S. M. le

Roi de Danemark en Sa Qualité de Duc de Slesvic-Holstein.
Aux yeux du Gouvernement Prussien ces droits ne
sont pas moins sacrés que ceux des Duchés eux-mêmes.

Il est formoment résolu à respecter et à maintenir les uns
et les autro8, et la protestation eventuelle qui renferme à
cet égard la noto de Mr. le Comte de Plessen lai semble

dèB lors sans objet.
D’ailleurs afin de donner une preuve éclatante de ses
sentiments pacifiques ainsi que de sou désir sincère d’écarter
par une entente amiable toute possibilité d'une rupture ou
verte, le Roi vient de charger Mr. le major de Wildenbruch
de se rendre sans perte do temps auprès du Roi de Dane
mark pour offrir à S. M. Danoise sur les motifs et le but

de la politique du Gouvernement Prussien tous les éclair
cissements qui semblent les plus propres à rassurer la cour
de Copenhague sur nos intentions et à opérer un raprochement entre les vues, dont lo cabinet du Roi déplore vive
ment la divergence.

En exprimant l'espoir que cette démarche sera appréciée
par le Gouvernement de S. M. Danoise comme elle mérite

de l'être et qu'elle ne restera pas sans quelque résultat
satisfaisant, le Soussigné saisit etc. etc.
Berlin, ce 5 avril 1848.
(signé)

Arnim.
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Bilag 16 B.

Note fra den preussiske Major Wildenbruch til den
danske Udenrigsminister, Grev Knutli.
Le Soussigné, envoyé en mission extraordinaire par
S. M. le Roi de Prusse à S. M. le Roi de Dauemark, a
l’honneur de soumettre à S. Ëxcll. le ministre Danois des

affaires étrangères encore une fois par cette note écrite,
en conformité avec l'explication verbale, le but de sa mis
sion, qui est d'exposer à S. M. le Roi de Danemark les
vues du Gouvernement Prussien 6ur la question Slesvico-

holsteinoise et d'offrir sa coopération entière du moment
que le Gouvernement Danois voudrait se résoudre d’essayer

pacifique du litige concernant les Duchés.
La Prusse ne veut ni peut déroger aux resolutions de la
une résolution

Diète sur les questions qu’elle comprendra sous sa com
pétence.
Elle ne peut qu’expliquer ses propres vues sur
la solution éventuelle de ce litige et préparer la voie
à cette

server

solution.

les

Duchés

La
de

Prusse
Slesvig

désire avant tout con
et de Holstein à leur

Roi-Duc et elle est très éloignée de vouloir servir ou ses

ou l’ambition d’autres personnes. Il est
et de tous les états voisins
que les Princes Allemands interviennent puissamment dans

propres intérêts

dans l'intérêt du Danemark

cette affaire, et le seul désir d'empêcher les éléments radi

caux et républicains de l’Allemagne d’iutervenir d'une ma
nière désastreuse a poussé la Prusse aux démarches qu’elle
a faites. Le but de l’entrée de troupes Prussiennes en Hol
stein était la protection d’un territoire de la confédération

et d’empêcher que les éléments républicains de l’Allemagne,
auxquels, les Duchés auraient pu faire appel comme à un
dernier moyen de propre conservation, ne ce fissent maîtres
de cette affaire.
L'idée d’une république de Nordalbingue que déjà on
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a prônée, serait sérieusement menaçante et pour le Dane

mark et pour les pays voisins Allemands.

Dans cette po
sition la Prusse attendra si le Danemark voudra prêter sa

main à une conciliation pacifique. Le Soussigné est prêt
à contribuer autant qu'il est dans son pouvoir à l’accom
plissement do la condition première do négociation pacifique

posée par S. M. le Roi de Danemark, c'est à dire que les
troupes Prussiennes se retirent de la vieille parti de Rendsbourg. Uno solution pacifiquo est encore possible. Elle ne le
Bora plus quand lo Roi de Danomark, dans uno lutte acharnée,

aura pris uno position vis-à-vis de scs sujets Allemands, lutte
qui jamais ne pourra être le base d'une possession durable
et paisible des Duchés, môme dans le cas invraisemblable

que le Danemark, serait vainqueur dans cette lutte vis-àvis de la puissance de toute l'Allemagne.

Lo propre
elle veut
sa graudeur ot son indépendance, qui lui paraissent
menacées par la séparation des Duchés, — et elle est
intérêt du Danemark est le but do la Prusse ;

prête à y concourir.

Mais la seule base possible ou est l'union pleine et
entière du Slesvig et du Holstein comme état indépendant
et inséparable, qui reconnaît son Duc héréditaire comme
son maître, ot non le Roi de Danemark.
C'est dans le
pouvoir du Danemark d’assurer cette union pour un temps

futur. Le Soussigné est prêt à soumettre à son Gouverne
ment toute proposition que le Gouvernement Danois pour
rait faire pour une solution pacifique éventuelle.
Le Soussigné saisit etc. etc.
Sonderbourg, le 8. Avril 1848.

(sign.)

L. de Wildenbrnch.
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Bilag 17.

Bundesbeschluss vom 4ten April 1848.
1.

Die Bundesversammlung erklärt in Gemässheit des

Artikels 38 der Slnssacte,

dass Gefahr eines Angriffs für

das deutsche Bundesland Holstein vorhanden ist, und spricht
ihre volle Anerkennung für die in föderalem und nationalem

und den Staaten des loten BundesArmeecofps zum Schutz der Bundesgrenze in Holstein ge
Sinne von Preussen

troffenen Einleitungen aus;
2. Die Bundesversammlung, um eine einheitliche Lei
tung in die zu jenem Zwecke etwa noch ferner noth wen
digen Massregeln zu bringen, ersucht Preussen, sich mit
den Staaten des 1 Qten Armeecorps hierüber in’s Einvernehmen
zu setzen;

3.

Die Bundesversammlung ist bereit,

behufs Ver

hütung von Blutvergiessen und zum Zwecke der Herbeifüh
rung einer gütlichen Einigung, die Vermittelung zu über

nehmen, und ersucht Preussen, das Vermittelungsgeschäft
Namen s des deutschen Bundek auf der Basis

der unver

kürzten Rechte Holsteins, namentlich auch auf die staats
rechtliche Verbindung mit Schleswig zu führen.
Als 8elbtsverstanden wird dabei vom Bunde voraus
gesetzt, dass die Feindseligkeiten sofort eingestellt werden,
und der status quo ante wiederhergestellt werde.

Bilag 18.

Bnndesbeschlnss vom 12ten April 1848.
Die Bundesversammlung sieht sich veranlasst, in Ver

folg ihres Beschlusses vom 4ten April d. J. die schleswigholsteinische Angelegenheit betreffend,
1) zu erklären, dass, falls dänischer Seits die Einstellung

die Räumung des Herzog
den eingerückten dänischen

der Feindseligkeiten und

thums

Schleswig

von
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Truppen nicht erfolgt sein sollte, dies zu erzwingen
sei, um das durch den Bund zu schützende Recht
Holsteins auf die Union mit Schleswig zu wahren;
2) da nach ihrer Ueberzengung die

jener Union

durch

sicherste Garantie

den Eintritt Schleswigs in den

deutschen Bund erlangt werden würde, Preussen zu
ersuchen, bei dem Vermittelungsgeschäft möglichst auf
diesen Eintritt hinzuwirken ;
3) sich dahin auszusprechen, dass der Bund die provi

sorische Regierung, welche sich mit Vorbehalt der
Rechte ihres Herzogs und Namens desselben zur nothgedrungenen Vertheidigung der Landesrechte constituirtc, als solche und in diesem Maasse anerkenne,
und daher von der vermittelnden königlich preussischen
Regierung erwarte, dass sie die Mitglieder dieser pro
visorischen Regierung und deren Anhänger in Schutz
nehme.

Bilag 19.
Tabsliste for Fægtningen S. for Ekernforde den 21de April 1848.
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Bilag 20.

Bestemmelser angaaende Disciplinarforholdet i det
beredne, frivillige Jægercorps.
§ 1. Corpset staaer under en Chef og et passende
Antal Over- og Underbefalingsmænd, der vælges af Med

lemmerne selv.
§ 2. Cdrpsets nærmeste Bestemmelse er at bruges
til Forsvar mod fjendligt Angreb i den Provinds,

hvori

enhver af dets Afdelinger oprettes, men det kan ogsaa
efter Krigsministerens nærmere Bestemmelse anvendes i
Fædrelandets Tjeneste paa anden Maade,

dog saaledes, at
det kun kommer til at virke Bom et afsluttet Hele om end

i Forbindelse med andre Troppeafdélinger.
§ 3. Corpsets Medlemmer ere strængt undergivne den
militaire Subordination saavel i Forhold til dets egne
Befaling8mænd, som til andre af Armeens Officerer, under

hvis Commando

det

maatte

blive

stillet.

De militaire

Respectlove have derimod ingen Anvendelse paa Corpset,
men det tør forventes, at Sammes Medlemmer ville iagt

tage et saadant Forhold baade mod deres egne og Armeens
øvrige Befalingsmænd, at den Agtelse, der skyldes disse

Charger, ikke tilsidesættes.
§ 4.
Overtrædelser af

Subordinatiouspligten

eller

andre Tjenestepligter ansees med Irettesættelser, passende
Beder, kortvarig Arrest (forsaavidt en saadan kan iværk
sættes) eller Udelukkelse af CorpBet; men dersom Forseelsen
er af en saadan Natur, at dens særdeleB store Farlighed
under en Krigstilstand er indlysende,

bestemme i Henhold til Krigsartiklerne.

bliver Straffen

at

Skulde egenlige,

borgerlige Forbrydelser forekomme, saa bliver den Skyldige
at aflevere til vedkommende civile øvrigheder, og Sagen i

det Hele at behandle efter den almindelige Lovgivnings
Forskrifter. Men det tør vistnok med Sikkerhed forventes,
at den Aand, som har kaldt Corpset tillive, ogsaa vil ved-
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blive at virke i det og afgive det sikkreste Værn imod

enhver Art af Pligtovertrædelse.

§ 5.

Til Undersøgelse og Paadommelse af forefaldonde

Forseelser i Medfer af foregaaende Paragraph nedsættes af
Corpsets Chef for hvert enkelt Tilfælde en Ret, bestaaendo
af et ulige Antal Dommere og idetmindsto 5, tagne af
Corpsets Medlemmer, saavel Befalingsiuænd -som Menige,
og Dommen bestemmes da ved Stemmeflerhed. Skal Nogon
tiltales i Henhold til Krigsartiklemo, reqvireres en Auditeur
til at lede Undersogelsen og Krigsretsforhandlingerne.

§ 6. Enhver Befalingsmand kan tildele sine Under
givne passende Irettesættelser. Derhos er enhver Befalings
mand berettiget til at belægge en Undergiven mod Arrest,
naar en Forseelse under Tjenesten fremtræder saaledes, at
den øjeblikkelige Anvendolse af ot saadant Tvangsmiddel

kan ansees fornøden, men der bor da herom ufortovet
gjøres Melding til Corpsets Chef, som har at bestoinino
hvad der videre skal foretages i Sagen.

Det Kgl. Generalauditoriat for Landetaten,
den 15de April 1848.

A. W. Scheel.

Bilag 21.

General - Styrkeliste
over det Nerrejydske Armeecorps efter Styrkelisterne fra den 20de April 1848.
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Bilag 22.
Bestemmelser angaaende Forfremmelser i Hæren.
Dot kan ikke længere og mindst under nærværende
Omstændigheder ansees for hensigtsmæssigt, at Avance
mentet i Armeen fremdeles skeer som hidtil.

Ikke heller

er det tilstrækkeligt, at en enkelt, særdeles glimrende
Daad undtagelsesvis tilsteder Afvigelse fra Anciennetetssy stem et; men ligesom Retfærdigheden æsker, at særdelesDygtighed finder sin Belønning, saa fordrer Statens
Interesse ogsaa, at en saadan maa finde Anvendelse.
Indtil en fuldstændig Avancementslov kan udgaae, har
Hs. Maj. Kongen derfor under

lste dennes allernaadigst

approberet folgende nærmere Bestemmelser:

Med Undtagelse af Eleverne ved Landcadetacademiet
og ved Højskolen, der efter absolveret Examen afgaae som
Officerer paa den i allerhøjeste Avancementsbestemmelser
af 28de April 1842 Litr. A. I. 1. foreskrevne Maade, kan
Ingen ansættes i Armeen paa anden Maade end i Menig
kan ikke avanceres til Underofficer,
forinden han har gjort 2 Maaneders Tjeneste. Saafremt
hans Corps er i activ Krigstjeneste, kan han dog ved udvist,

mands Stilling og

særdele8.Iver og Vaabendygtighed forfremmmes'i kortere Tid.
Indtil ndere kan V* af de vacante Secondlieutenantspladser besættes med særdeles duelige Underofficerer paa

derom skeet,

speciel Indstilling

Der tages ved denne Lejlighed

fra

vedkommende Chef.

ikke mindre Hensyn til

Vedkommendes Moralitet, Charakter, Dannelse og almindelige

Agtelse end til hans praktiske Duelighed, ligesom hans
boglige Dygtighed heller ikke tor lades ude af Agt.
Udmærket Forhold i Krigen vil naturligvis være en særdeles

Grund til Forfremmelse. Denne Underofficerernes Ret til
Oprykning gjælder kun om Infanteriet, Jægerne og Cava
leriet. For de specielle Corps ville Bestemmelser desangaaende
først blive trufne, naar nærmere Indstilling derom er skeet.

44
Fra Secondlieutenant til Premierlieutenant skal Avance
mentet i Reglen skee efter Anciennitet;

dog kan der for

særdeles Iver og Duelighed i Fredstid saavelsom for ud

mærket Krigsdaad gjøres særlig Indstilling.

Fra Premierlieutenant til Ritmester eller
avanceres ” 4 efter Anciennitet, og V* efter Valg.

Capitain

Fra Capitain eller Ritmester til Major skeer Halv

delen af Avancementerne efter Anciennitet, og den anden
Halvdel efter Valg.
Fra Major opad skeer Avancementerne udelukkende
efter Valg.
Til Valgavancementerne skeer Indstillingen af ved
kommende Chefer, og vil der vorde anordnet hensigts

mæssige Inspectioner til at prove, hvorvidt de foreslaaede
Valg ere begrundede i Ret og Feje. Af alle de foreslaade
Candidater indstiller Krigsministeren den, som han finder
bedst beføjet til allemaadigst Udnævnelse.

Forestaaende Bestemmelser meddeles herved.
Kjøbenhavn i Krigsministeriet den 8de April 1848.

A. F. Tscherning.
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Trykfejl.
Bide

234 Corpus 7de L. f. n. omtalte preussiske, læs : omtalte, preus
siske.
235
—
6te - f. o. for at, læs: for, at
—
2den- f. n. Genemigen, læs: Genehmigen
239
253
— Ilte - f. n. Allerhöchsdieselben, læs: AUerhöchstdieselben.
257
—
lste - f. n. Leiliged, læs: Lejlighed.
262
—
6te - £ o. sikkre mod, læs: sikkre sig mod.
273
—
lste - f. o. Gie, læs: Øje.
317
—
4de - f. n. Husby, læs: Hysby.
—
6te - £ n. sterre taktisk, læs: sterre, taktisk.
322
— 15de - £ o. gjaldende:, læs: gjaldende.
323
—
3die - £ n. ventre, las : venstre.
324
— 10de - £ o. Arbeider, der, las: Arbejder der.
328
—
3die - £ o. «
353
— 12te - f. o. ! raskt, læs: rask.
365
—
5te - £ o. I
379
—
6te - £ o. heire. læs: hejre.
381
— 15de - £ o. Scharffenborg, læs : Scbarffenberg.
395
3die
* - Batail- ,
Bataillo402
4de * r 0 Ionens ’ 1 ’ nens
— 14de - £ o. sydligo, las: sydlige.
402
—
lste- £ n. Dekning af, læs: Dækning mod.
402
—
3die- £ n. Galop tilbage, les: Galop.
424
— 12te - £ n. raskt, læs: rask.
426
— 13de - £ o. Defilee, læs: Défilé.
509
—
4de - £ o. om hvorlange, las: om, hvorlange.
517

