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U de af Generalstaben tidligere udgivne »4. Divi
sion i Nørrejylland 1864* og »Hæren ved Danevirke 1864* slutter sig den her foreliggende Fremstil
ling af det Afsnit af Krigen 1864, om hvilket Mindet
endnu staar saa levende i det danske Folk. Bogen er
udarbejdet paa Grundlag af den ret omfattende trykte
Litteratur om Emnet, Feltarkiverne og samtidige Dag
bøger, Breve m. m., af hvilke de fleste findes i Hærens
Arkiv. Bedømmelsen af Flaadens Deltagelse i Dybbølstillingens Forsvar støtter sig i væsentlig Grad til
Kaptajn Wenck's Artikel »Krigsledelsen i 1864* i
»Tidsskrift for Søvæsen* 1914.
Som et Middel til at fremme en saa objektiv
Vurdering som muligt af Overkommandoens meget
omdisputerede Beslutninger og Dispositioner er —
ligesom i de ovennævnte to Bøger — ikke meddelt
andre Oplysninger om Fjenden end dem, der da forelaa for den. — Forhold og Begivenheder af ikke mili
tær Art er kun omtalt i højst fornøden Udstrækning.
For at Bogen skal kunne gøre den tilsigtede Nytte
for Hærens Befalingsmænd, har det været nødvendigt
ikke alene at undgaa Fortielser, men ogsaa at behandle
Emnet kritisk. Det har derved ikke kunnet undgaas,
at Kritiken kan synes at ramme enkelte af de ledende
Personer forholdsvis haardt; men det maa erindres,
at Kritiken kun vedrører Beslutninger og Handlinger,
saaledes som de nu, saa længe efter, fremtræder for
vort Blik, og at det er overordentlig vanskeligt at be
dømme dem ud fra Datidens Tankegang og Forudsæt
ninger. At den forsømte Krigsforberedelse og vor til
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syneladende haabløse Kamp har lagt et umaadeligt
Tryk paa Officerskorpset, er givet og forklarer meget
med Hensyn til dettes Optræden; og naar der i den
foreliggende Fremstilling er lagt Vægt paa at vise, at
man trods alt ikke paa Forhaand giver op, idet der
dog, hvor hadbløst det end maatte se ud, uventet kan
adbne sig gode Muligheder, saa skal dette ikke opfat
tes som en Dom over dem, der ikke formaaede at over
vinde deres Sortsyn, og som ikke greb de foreliggende
Muligheder, men som en Paavisning af, hvor vigtigt
det er, at Folket i Fredstid skaber et saadant Værn,
at Hærens Førere med Tillidsfvldhed og dermed med
Kraft kan sætte det ind i Kampen.
Ved Udarbejdelsen er ydet Bistand af Oberstløjt
nant C hr. B okkenheus er, og Orlogskaptajn
K. Jung er sen har velvilligst gennemset de Af
snit, der omhandler Flaaden.
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Dybbølstillingen.
Bakkepartiet om Dybbølbjerg, der krones af den nu histo
riske Mølle, danner af Naturen en stærk Forsvarsstilling ved
sin dominerende Beliggenhed. Vi havde med Held kæmpet i denne
Stilling i 1848 og var i 1849 i Færd med at befæste den, da Hæ
ren blev beordret til at rømme Sundeved og indskrænke sig til
Forsvaret af Als.
I samme Krig havde vi set, hvorledes de to Flankestillinger,
Dybbøl—Als og Fredericia, havde tvunget Fjenden til en Split
telse af sine Kræfter, og idet vi havde vor Hovedreserve samlet
paa Fyen, havde vi udnyttet dette til i 1849 at samle saa stor
en Styrke i den ene af Flankestillingerne, Fredericia, at vi dér
kunde tilføje Fjenden et Nederlag. I de Overvejelser angaaende
Operationsplan for en kommende Krig, som i Halvtredserne blev
lagt til Grund for Forslag om Befæstningsanlæg, var man der
for ganske naturligt gaaet ud fra, at vi, støttet til vor Over
legenhed til Søs, skulde søge at tilvejebringe Grundlag for en
lignende Strategi, som den vi havde anvendt med saa stort Held
i 1849. De to Flankestillinger skulde derfor befæstes saa stærkt,
at de kun krævede en forholdsvis ringe Besætning, saaledes at
en betydelig Hovedreserve kunde være rede til offensiv Anven
delse, naar Fjenden atter maatte dele sin Hær til Indeslutning af
Flankestillingerne.
I Overensstemmelse hermed foreslog Ingeniørkorpset i 1853
for Dybbøl—Als Stillingens Vedkommende en permanent Befæst
ning med tre store Forter paa Dybbølbakkerne og en Række
mindre Forter om Sønderborg, idet disse sidste ansaas nødven
dige for det Tilfælde, at Als Sund frøs til. Udgiften til Anlægene
ansloges til 2,3 Mill. Rdlr. Ved Befæstningskommissionens Be-
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Reduiten i det projekterede Midtefort.
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tænkning i 1857 havde man dog set sig nødsaget til at-reducere
Beløbet til ca. 800.000 Rdl., hvorfor Sønderborgs Befæstning
skulde bortfalde, og Forterne paa Dybbølbakkerne simplificeres.
Ej heller dette Forslag blev bragt til Udførelse, og da det
under den truende Krigsfare i Begyndelsen af 1861 blev nødven
digt at tilvejebringe Befæstningsanlæg, som kunde skabes i Lø
bet af faa Maaneder, fik Ingeniørkorpset, i Januar, Ordre til at
planlægge Forskansninger ved Dybbøl—Als som en stærk Stil
ling af feltmæssig Karakter. — Selve Arbejderne paabegyndtes
først i Marts.
Fra Krigsministeriets Side blev intet angivet om, hvilken
Opgave Befæstningen, som nu blev langt svagere end den oprin
delig af Ingeniørkorpset foreslaaede, skulde kunne løse inden
for Operationsplanen; men da Korpset i Januar 1861, i Løbet
af faa Dage, efter Kortet udarbejdede en skitseret Plan for An
læg af 7 Skanser og 11 Batterier i samme Linie som de tidligere
planlagte Forter, gik det dog ud fra, at Stillingen ved disse An
læg vilde blive saa stærk, at man i den skulde kunne optage
Kampen mod en hvilkensomhelst Overmagt.
Efter at Korpset havde ladet Kaptajn Good rekognoscere
Stillingen paa Stedet, præciserede det yderligere Kravet til An
lægene saaledes, at Forsvarslinien over Dybbølbjerg fra Als
Sund til Vemmingbund foruden at tillade offensive Bevægelser
skulde kunne yde kraftig Modstand selv mod et »formelt« An
greb, hvorved Korpset dog kun tænkte paa et saadant gennem
ført med glatløbet Skyts. — At Befæstningen skulde kunne gøre
samme Nytte som den projekterede permanente, var naturligvis
udelukket. Den skulde kunne holdes i nogen Tid over for et regel
mæssigt Angreb, d. v. s. et Angreb, systematisk forberedt ved
Beskydning fra Belejringsskyts, men krævede en forholdsvis
stærk Besætning, nemlig 1 Division paa 12 Batailloner, 4 Eska
droner og 3 Feltbatterier foruden Fæstningsartilleri.
General Steinmann, som i 1861 rekognoscerede Terrainet,
delte i alt væsentligt Ingeniørkorpsets Opfattelse. Han fandt, at
hele Befæstningsanlæget havde en saa udpræget Modstandskraft,
naar Forsvaret støttedes af mobile Tropper, at det næppe var
tænkeligt, at Fjenden skulde forsøge et direkte Stormløb, men
nødvendigvis maatte foretage en regelmæssig Belejring. Saa
længe Søen var aaben, og vi var overlegne til Søs, vilde vi ube
tinget kunne hævde Besiddelsen af Sundeved og Als. — Til Be
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sættelse af Stillingen regnede han med omtrent den samme
Styrke som Ingeniørkorpset.

General Steinmann’s og Ingeniørkorpsets Opfattelse af Stil
lingens Værdi deltes ikke af Det kgl. Artilleri. Dette mente vel,
at Stillingen vilde blive saa stærk, at man i den kunde afvise
et Angreb, som ikke var forberedt ved Beskydning med Belej
ringsskyts; men bragte Fjenden et saadant i Virksomhed, vilde
Befæstningsanlægenes Modstandskraft være for ringe, naar Vær
kerne ikke var stormfri (o: ingen Flankering af Gravene fra
Kaponierer) og ikke forsynet med bombesikre Rum for Besæt
ningen. Artilleriet gik derfor ud fra, at en Kamp om Stillingen
ikke kunde optages under nævnte Vilkaar.
Ved Planlæggelsen af Stillingen havde man, som sagt, An
vendelsen af glatløbet Skyts for Øje. Ganske vist var riflet Skyts
under Indførelse i udenlandske Hære, men af de Efterretninger,
der forelaa, fik Artilleriet Indtryk af, at Indførelse af dette
Skyts ikke vilde være nogen Fordel af afgørende Betydning, og
man regnede heller ikke med, at dets længere Rækkevidde — ud
over ca. 1300 m — vilde være af særlig Værdi. Der blev dog her
hjemme udført en Række Forsøg med opriflede, glatløbede Ka
noner, men disse Forsøg gik i Hovedsagen kun ud paa at prøve
Skytsets Holdbarhed, og til indgaaende Undersøgelser angaaende dets Virkning savnede Artilleriet ganske Midler. Selv dets
mest beskedne Budgetforslag blev skaaret ned af Regeringen.
I 1861 fremkom i »Tidsskrift for Krigsvæsen« en Oversæt
telse af et tysk Foredrag om det riflede Skyts, hvori fremhæve
des den større Skudvidde og Anslagskraft, Sprængprojektilernes
(Spidsgranaternes) Minevirkning, den store Nedslagsvinkel samt
Muligheden for ved Projektilets Sprængning at iagttage Virk
ningen. Angrebsbatteriernes Standpladser var ikke længere bun
det til Fodfolksstillingens Paraleller ved Kampen mod en befæ
stet Stilling, men Batterierne kunde udnytte Terrainet fuldstæn
dig til at løse Opgaverne fra fjernere Opstillinger.
Endvidere blev det almindelig kendt, at de store, tyske Skydeforsøg ved Jülich havde vist overraskende gode Resultater, og
at det riflede Skyts var »den tyske Armees Stolthed«, ligesom
vor militære Repræsentant ved Forbundsdagen i Frankfurt,
Oberst Kauffmann, havde tilsendt Krigsministeriet fyldige Op
lysninger om dette Skyts og Skydeforsøgene.
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Egne Erfaringer om Riffelskytset havde vi jo imidlertid
ikke, og inden for Artilleriet var det stadig en almindelig Opfat
telse, at Meddelelserne fra Udlandet i det hele var saa ufuldstæn
dige og til Dels indbyrdes modsigende, at man ikke kunde ud
drage paalidelige Resultater af dem. Man mente endog, at den
store Skudsikkerhed under visse Forhold kunde være skadelig
for Træfningssandsynligheden, saaledes at man i Felten maatte
bøde derpaa ved mindre omhyggelig Højderetning af Skytset.
At det var ønskeligt at faa indført riflet Skyts, var man
alligevel paa det rene med, men da Krigsminister, General Thestrup, i 1861 havde ladet oprifle 12 24 Pd.s Jernkanoner (hvoraf
Flaaden fik de 10) og 58 12 Pd.s Metalkanoner (hvoraf Flaaden fik 30, og 8 afgaves til et Feltbatteri (4. Batteri)), var man
i Hovedsagen tilbøjelig til at slaa sig til Ro hermed for det svære
Skyts Vedkommende. Derimod foreslog man, da Oprifling af
4 Pd.s Metalkanoner til Dels var mislykket, en Bestilling i Sverige
paa 4 Pd.s Jernkanoner til Feltartilleriet. — At gaa over til et
Bagladesystem for disse Kanoners Vedkommende veg man til
bage for paa Grund af de med et saadant System forbundne »Calamiteter« og kunde i saa Henseende ogsaa henvise til de uhel
dige Erfaringer, England havde gjort i Kina med Armstrongske
Bagladekanoner.
Naar Artilleriet stillede sig saa reserveret over for Indfø
relse af riflet Skyts, maa dette ses under Synsvinkel af, at dels
var det glatløbede Jemskytssystem af 1834, i hvilket vi raadede
over 969 Piecer, saa fremragende godt i sin Art, at selv Erfa
ringerne i 1864 ikke helt formaaede at svække ældre Artilleri
officerers Tillid til det, og at dels var man dengang ikke vant til
stadig nye Opfindelser saaledes som i Nutiden. Særlig havde
Udviklingen inden for Artilleriet været overordentlig jævn, hvil
ket bl. a. fremgaar af, at vi endnu havde brugbart Skyts, som
var over 100 Aar gammelt — de 12 Pd.s Metalkanoner, som oprifledes, var saaledes fra 1761 —, og dette kan have været en
medvirkende Aarsag til, at Vaabnets Officerer havde vanskeligt
ved at tro paa, at det nye, riflede Skyts vilde betyde en saa radi
kal Omvæltning, som Tilfældet blev. Hertil kom, at man lagde
stor Vægt paa Kardæskvirkningen, til Anvendelse af hvilken de
glatløbede Kanoner egnede sig bedst, og at man, som sagt, under
vurderede Betydningen af Skydning paa meget store Afstande.
Forholdet var tilsvarende det, der for Maskingeværernes
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Vedkommende gjorde sig gældende i Begyndelsen af Verdens
krigen. Man havde de nye Vaaben og troede at kende deres Virk
ning, men alligevel blev denne af langt større Betydning, end
nogen havde anet. Det er dog maaske ikke helt uretfærdigt at
mene, at den store Opsigt, de tyske Skydeforsøg havde gjort,
burde have været vore Artillerister en Spore til at søge Frem
stillingen af riflet, svært Skyts forceret. Det var dog mod tyske
Tropper, vi vilde komme til at kæmpe. — Ogsaa burde Skydeforsøgene have overbevist Ingeniørkorpset om Nødvendigheden
af større Dækningstykkelse i Værkerne end den, man hidtil
havde regnet med.
I Overensstemmelse med sin Opfattelse med Hensyn til
Skytsets Anvendelse, de nødvendige Skudvidder samt den Op
gave, Dybbølstillingen skulde kunne løse, fastsatte Artilleriet, at
Skanserne udelukkende skulde udrustes med glatløbet Skyts,
saavel til ved Kardæskskydning at kunne afvise et Stormangreb
som til Gennemførelse af den egentlige Artillerikamp. Herved
maatte dog tages i Betragtning, at Fjenden ved Batterier paa
Broager (Broagerland) vilde kunne bestryge Stillingens venstre
Fløj, saavel selve Skanserækken som Bagterrainet, da dette S. f.
Flensborg Chaussee falder stærkt ned mod Vemmingbund*).
Tre svære Kanoner — een 84 Pd.s og to 36 Pd.s — som med
nogenlunde tilstrækkelig Skudsikkerhed kunde skyde over det
ca. 1750 m brede Farvand, fik derfor Skudopgaver mod Broager
land.
Medens Artilleriet saaledes tog i hvert Fald noget Hensyn
til en mulig Beskydning fra Broager, havde Ingeniørkorpset ikke
ved sit Anlæg af Stillingen en saadan Eventualitet for Øje, end
da det i Modsætning til Artilleriet regnede med, at Dybbølstil
lingen skulde kunne modstaa en Beskydning fra Belejringsskyts.
I sine Instruktioner til Kaptajn Good nævner Korpset ingen Sinde
Broager. Maaske har det, ligesom General Steinmann, paa Grund
af Afstanden ikke anset Virkningen af en Beskydning derfra
for særlig faretruende og tillige ment, at Flaaden vilde kunne
hindre Fjenden i at bygge sine Batterier umiddelbart ved Ky
sten, uden at der dog fra Marineministeriet forelaa nogensomhelst
Udtalelse i saa Henseende.
♦) Se Kortbilag: Sundeved i 1:20000 og Skitsen S. 103.
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Har der blandt Ingeniørofficererne været Tale om at bøje
Stillingens venstre Fløj noget tilbage, saaledes at den fik mere
Front mod Broager, saa er dette i hvert Fald blevet afvist, fordi
en saadan Tilbagebøjning paa Grund af Terrainets Form var
uforenelig med tilstrækkelig Ildvirkning mod Fronten. Tanken
om at lægge en Skanse bag venstre Fløj med Front mod Broager
og armeret i Overensstemmelse dermed kom overhovedet ikke
frem, og dens Realisation var iøvrigt ogsaa udelukket, da de
Pengemidler, som blev stillet til Raadighed, ikke engang var til
strækkelige til at fuldstændiggøre Værkerne i selve Frontlinien.
Men ej heller faldt det nogen ind at give den Skanse, der laa
bedst derfor (Skanse II), et saadant Grundrids, at der i den
kunde opstilles et forholdsvis stort Antal Kanoner til Skydning
over Vemmingbund.
Efter at de endelige Rekognosceringer var udført, fastsat
tes, at Dybbølstillingen skulde omfatte følgende Værker*), der
skulde bygges saaledes, at de kunde staa i en Aarrække:
1. Linie — af 2800 m Længde:
7 lukkede Skanser (Redouter) nummererede fra venstre Fløj
I, II, IV, VI, VIII, IX og X; største Brystværnstykkelse var ca.
6 m. I hver Redoute et eller to Krudtmagasiner af Beton samt
et Blokhus — en Tømmerkonstruktion paa Betonunderlag (se
Tegningen). Blokhusene skulde dels tjene som Reduit i Skansen,
dels som skudsikkert Opholdsrum for Besætningen, men om deres
Værdi i saa Henseende herskede der dog Tvivl, og i artilleristiske
Kredse var man endog ikke sikker paa, at de kunde modstaa en

Blokhus.
*) Se Kortbilag: Dybbølstillingen 1864 i 1: 10000.
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*
Grundplan af Skanse VI.

Rullebro.
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kraftig Beskydning fra Feltskyts. Mellem Kanonpladserne skul
de indrettes Banket for Fodfolk, og Redouterne have Palisade
lukke med Barriéreport og Rulleport (se Tegningen), samt i Gra
vene omgives af Stormpæle eller Palisader. Derimod maatte man
opgive at følge Artilleriets Krav om Kaponierer i Gravene.
S aabne Batterier (Skanserne III, V og VII), hvorfra Be
strygning af Flensborg Chaussee og det nærmeste Forterrain
foran venstre Fløj samt, fra VII, Slugten mellem VI og VIII.
Batterierne skulde have Krudtmagasiner af Tømmer samt omgi
ves af Palisader og derved lukkes i Struben.
Mellem Skanserne skulde der paa hensigtsmæssige Steder
anlægges Løbegrave for Fodfolk.
Af Skansernes Skyts skulde det, der var bestemt til Fjern
skydning og Deltagelse i Artillerikampen, skyde over Bænk (o:
frit over Brystværnet) og altsaa staa i høje Affutager. Det
vilde derved faa stor Retningsfrihed, ligesom Betjeningsmand
skabet vilde blive bedre dækket; men da det maatte træk
kes tilbage under Ladningen, blev Skytsbetjeningen til Gen
gæld noget langsommere end ved det øvrige Skyts, som fortrins
vis skulde anvendes til Flankering og Skydning bagud og der
for skyde gennem Skydeskaar. I hver Skanse var i Almindelig
hed Skyts af 2—3 forskellige Kalibre i Overensstemmelse med
Opgaverne; ialt fandtes i de 10 Skanser 84 Kanoner.
N. f. Chausseen er der en meget vid Udsigt mod N. og V.,
men Skudfeltet var i det store og hele begrænset af Linien Randsgaard—Bakker S.Ø. f. Ragebøl og 0. f. Ledet—V. Dybbøl samt
langs Chausseen indtil Avnbjerg. Fra enkelte af Skanserne, navn
lig VIII og VI, kunde man dog over V. Dybbøl skyde helt til Sten
derup Skov og Bøffelkobbel. S. f. Chausseen var Skudfeltet betyde
lig daarligere og strakte sig i Hovedsagen ikke længere end til
Bakkedraget om Pkt. 175 (ca. 1 km V. f. IV), dog kunde Avnbjerg
beskydes fra IV, III og II. Foran yderste venstre Fløj var der be
tydelige døde Vinkler, navnlig i og om tre dybe Slugter, af hvilke
den nærmeste kun laa et halvt Hundrede Meter foran II. Synder
lig længere var heller ikke det nærmeste Skudfelt foran Linien
II—I, saaledes at dennes Forsvar i væsentlig Grad afhang af Flan
keringen fra II. Fra Skanse I kunde Bakkeaffaldene ned mod
Stranden beskydes, men langs selve Strandkanten vilde Fjenden
flere Steder kunne finde Dækning under Brinken. Skansen laa
desuden fuldkommen udækket for Beskydning fra Broager. Man
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Venstre Fløj, set fra a, med Angivelse af den omtrentlige Beliggenhed af Skanser og Løbegrave.

Bakkeskraaningen foran Centrum, set fra IX mod Syd.
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regnede imidlertid — som sagt — med Støtte fra Flaaden ved
Forsvaret af v. Fløj.
Saaledes som det fremgaar af hosstaaende Skitse, var Hoved
vægten i Skansernes Skudopgaver lagt paa den gensidige Flan
kering og dermed Afværgelse af Stormangreb ved Kardæskskyd
ning. Selv om Stillingen blev gennembrudt, vilde den enkelte, luk
kede Skanse kunne føre et selvstændigt Forsvar, idet dens Ka
noner havde Skudretning til alle Sider, og saaledes afgive Støtte
for et Modangreb.
2. Linie dannedes af de to Brohoveder, der stod fra 1848.
De skulde forsynes med Blokhuse, Palisader, Stormpæle m. m.,
Arbejder, som dog, ligesom Brohovedernes Armering, foreløbig
stilledes i Bero. Brystværnstykkelsen var kun ca. 4 m og altsaa
for svag.
Bag Brohovederne forudsattes anlagt en Bro foruden den
alt eksisterende.
Som en 3. Linie var planlagt Anlæg af 6 Skanser langs
Als Sunds østlige Kyst. Af disse Skanser, aabne Batterier, udfør
tes dog kun Møllebatteriet, S.Ø. f. Sønderborg Slot, til Bestryg
ning af Terrainet S. og V. f. Brohovederne, Kirkebatteriet til
Bestrygning af Chausseen og Terrainet mellem Skanselinien og
Brohovederne, samt Flankebatteriet, omtrent over for Skanse X,
til Skydning foran Stillingens h. Fløj.

Da de tilstaaede Midler, 80.000 Rdlr., var opbrugt i Begyn
delsen af Oktober 1861, standsedes Arbejderne, som da var saa
langt fra at være afsluttet, at man anslog Udgiften til det mang
lende til 185.000 Rdlr. De Pengemidler, som senere stilledes til
Raadighed, strakte kun til til Anlæg af Glacis’er om en Del af
Skanserne, Anskaffelse af Briske til Skytset samt nogle mindre
Vejanlæg. Blokhusene tildækkedes foreløbig med et let Tag, saa
at de kunde anvendes som Skytsmagasiner.
Først den 6/12 1863 fik Kaptajn Good Ordre til at gøre Byg
ningen af Glacis’er færdig og foretage enkelte dermed i Forbin
delse staaende Arbejder. Paa Grund af Indkaldelserne til Hæren
var det dog i den Grad vanskeligt at faa Arbejdskraft, at Arbej
det først kunde begynde ved Nytaarstid. Paa dette Tidspunkt
havde Kaptajnen endelig, den 30/12, faaet Befaling til at sætte
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Skansernes Hovedskudlinier (fuldt optrukne Streger) og Biskudlinier
(stiplede Streger).
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Stillingen i fuldstændig Stand med alle dertil hørende Armerings
arbejder; men til disse overordentlig omfattende Arbejder havde
han endnu kun faaet tilvejebragt en Arbejdskraft paa ca. 100
Md. Selv om den i Midten af Januar forøgedes til godt 300 Md.,
var den naturligvis langtfra tilstrækkelig, og da tilmed Frost
vejret i en længere Periode udelukkede næsten alt Jordarbejde,
blev det, der kunde naas, kun meget lidt. Dog havde 4. Fæst
ningskompagni, som var fast afgivet til Stillingen, udført det me
get væsentlige at bringe alt Skytset til de 10 Skanser paa Plads,
men Brohovederne og Batterierne paa Als var stadig ikke arme
ret. Derimod byggedes den planlagte anden Bro over Als Sund,
ca. 130 m N. f. den permanente Bro.

Stillingens Tilstand ved Hærens Ankomst til den, den 7/2,
skildres saaledes af Chefen for Ingeniørkorpset, Oberstløjtnant
Dreyer:
Værkerne var i det væsentlige færdige, dog var nogle
Eskarper (indre Gravskraaninger) skredet ned, navnlig ved IV
og X. Disse to Skanser var omgivet af Stormpæle, men iøvrigt
manglede overalt Stormpæle, Palisader (ud over Barriéreporte)
saavel som Stormtrin, Fodfolksbanketter, Jorddække paa Blok
husene, Krudtmagasiner i V og VII m. m., i Forterrainet var ikke
foretaget Sløjfninger til frit Skud, i Stillingen ikke anlagt Ko
lonneveje. Langs Als Sund fandtes ingen Batterier ud over de
tre ovenfor nævnte, som iøvrigt endnu manglede Krudtmagasi
ner. Hytter og Barakker manglede overalt —.

21

Den midlertidige Overkommando.
Danevirkes Rømning havde gjort et overvældende Indtryk
i Folket og i Kjøbenhavn fremkaldt et Røre, der gik over
til rene Gadeoptøjer. Blandt ledende Politikere i de natio
nalliberale Kredse var der endog dem, der tænkte sig Mulighe
den af, at Overkommandoens Beslutning om Tilbagetoget skyld
tes indrepolitiske Motiver, en Opfattelse, som i den første Ophid
selse fik Pressen til at bruge Ordet Forræderi. Krigsministeren,
Oberst Lundbye, var selv et Offer for den herskende Ophidselse,
men opfyldtes dog først og fremmest af Forbitrelse over at føle
sig tilsidesat og personlig krænket, fordi Overgeneralen, General
de Meza, ikke havde givet ham Meddelelse om Beslutningen om
Tilbagetoget, før dette var iværksat, og fordi han i det hele ikke
i Tide havde averteret ham om, at et saadant kunde blive nød
vendigt, saaledes at Ministeriet kunde have gjort de politiske
Synspunkter gældende, som talte imod Rømningen.
Allerede under selve Tilbagetoget havde Lundbye i et Tele
gram til Overgeneralen udtrykt sin Misbilligelse af Opgivelsen
af Danevirke, og da Konseilpræsidenten, Monrad, den 7. Februar
vendte tilbage til Kjøbenhavn fra den Rejse til Hæren, han hav
de foretaget sammen med Kongen, udbad Krigsministeren sig i
et af Monrad sammenkaldt Ministermøde Samtykke til at kalde
de Meza og Stabschefen, Oberst Kauffmann, til Kjøbenhavn, for
at de kunde redegøre for deres Motiver til den skæbnesvangre
Beslutning om Tilbagetoget. Monrad havde faa Dage før person
lig givet Overkommandoen frie Hænder med Hensyn til en even
tuel Rømning af Danevirke og yderligere efter Tilbagetogets
Iværksættelse over for General de Meza udtrykt sin absolutte Til
lid til denne. Han forsøgte ogsaa nu over for Lundbye at for-
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svare Beslutningen om Tilbagetoget — og kunde iøvrigt have
hævdet, at hans, Konseilpræsidentens, personlige Konference med
Overkommandoen i Slesvig maatte være en tilstrækkelig Borgen
for, at de politiske Hensyn var klarlagt for denne — men da
Krigsministeren fastholdt, at han vilde indgive sin Demissions
begæring, hvis han ikke maatte kræve de Meza til Regnskab, gav
det samlede Ministerium for at undgaa en Ministerkrise efter
for Lundbyes Fordring. Uden at man ansaa det nødvendigt først
at indhente Kongens Samtykke dertil, og uden Hensyn til, at
Kongen, der endnu opholdt sig i Sønderborg, vidstes at have
fundet Beslutningen om Tilbagetoget rigtig, beordrede Krigsmi
nisteren saa samme Eftermiddag ved et Telegram, som naaede
Overkommandoen den 8. ved dens Ankomst til Sønderborg, Gene
ral de Meza og Oberst Kauffmann til uopholdeligt at rejse til
Hovedstaden. Kommandoen skulde midlertidigt overdrages den
næstældste General, Chefen for Arméens Artilleri, Generalløjt
nant Lüttichau, som til Stabschef fik den hidtidige Stabschef ved
1. Division, Major Stjernholm.
Uanset om de Meza’s Beslutning om Tilbagetoget var vel
motiveret eller ej, var selve dette dog nu en Kendsgerning. Det
kunde umuligt have nogen større Betydning for Sagen, om de
Meza’s Redegørelse, der forlangtes indsendt skriftligt til 15. Fe
bruar, blev udfærdiget i Sønderborg eller i Kjøbenhavn, og der
var ingen Nødvendighed for af den Grund at skabe den Usikker
hed i Hærens Ledelse, som et Kommandoskifte betød. Selv om
Krigsministeren mente, at Overgeneralens Fraværelse fra Hæ
ren kun blev kortvarig, eller at han meget snart vilde blive defi
nitivt afløst, saa var Tidspunktet saa uheldigt valgt som muligt.
Hæren maatte efter Tilbagetoget og de Anstrengelser, som var
gaaet forud for dette, nu befinde sig i en Svaghedstilstand, hvor
til kom, at Dybbølstillingen vidstes ikke at være bragt i For
svarsstand. Situationen vilde derfor kunne blive kritisk, hvis
Fjenden benyttede Øjeblikket til Angreb. De nærmeste Dage
kunde saaledes blive afgørende ikke alene for Krigens Udfald,
men for hele Folkets Skæbne, og under disse Omstændigheder
maatte det være uomgængelig nødvendigt, at Hærens Ledelse
blev lagt i den absolut bedst egnede Generals Hænder. Man kunde
ikke nøjes med at overdrage Kommandoen til den, som tilfældig
vis var den næste i Anciennitet, hvis man ikke var overbevist om,
at han havde de Kvalifikationer, Øjeblikket krævede. — Naar
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en Afdelingschef faar Forfald, er det en Selvfølge, at den æld
ste Underafdelingschef overtager Kommandoen over Afdelingen,
men helt anderledes stiller Sagen sig, naar Talen er om en Over
general og det uhyre Ansvar, der paahviler denne.
Den 69aarige General Lüttichau kunde ikke siges at være
en saadan Stilling voksen, og hverken Krigsministeren eller no
gen anden havde nogensinde tænkt sig ham udpeget til Posten
som Overgeneral. Han var en meget samvittighedsfuld Officer,
sikkert en kyndig Artillerist, men uden nogensomhelst Erfaring
som egentlig Troppefører og uden de særlige Karakteregenska
ber, som maatte kræves af Hærens Leder. Han erkendte selv dette
og gik ingenlunde med Selvtillid ind til sin vanskelige Stilling,
dobbelt vanskelig, fordi han skulde føre Kommandoen paa den
egentlige Overgenerals Vegne og derved maatte føle sig hæm
met i sin Handlefrihed.
Stabschefen, Major Stjernholm, var en anset Officer, som
General de Meza havde ønsket som Stabschef ved Overkomman
doen; men Krigsministeren havde dog vraget ham til denne Stil
ling til Fordel for Kauffmann. Han var en praktisk dygtig, pligt
opfyldende og kundskabsrig Officer, men næppe den Personlig
hed, som maatte kræves i den Virksomhed, han nu gik ind til.
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Hærens Ankomst til Dybbølstillingen*).
Det var ingen let Opgave, den nu tiltrædende Overkomman
do blev stillet overfor. Hæren var, da den den 7. Februar ankom
til Sønderborg og dennes nærmeste Omegn, i næsten opløst Til
stand og havde en Mængde Efternølere. Det var forgæves, at
Major Stjernholm og Overkommandoens Souschef, Kaptajn Ro
sen, der i hurtigste Tempo var kørt fra Graasten til Sønderborg
for at ordne Indkvarteringen, udgav en Befaling for Troppernes
Dislokation paa Als; thi da Afdelingerne naaede Sønderborg,
kunde hverken Befalingsmænd eller Mandskab slæbe sig længere,
og kun med yderste Besvær naaede enkelte Regimenter ud paa
Kjær Halvø og til Ulkebøl, hvor de til Gengæld blev modtaget
med overstrømmende Venlighed af Beboerne. I Sønderborg søgte
Soldaterne Kvarter, hvor de kunde finde det, dier smed sig blot
ned paa Gaden, og enhver taktisk Orden var brudt. Den lille By
med sine 4000 Indbyggere kunde naturligvis hverken skaffe Hus
ly til en Troppestyrke paa omtrent 30.000 Md. dier endnu mindre,
trods Beboernes gode Villie, give dem alle noget at spise. Men
først og fremmest var ogsaa det, der tiltrængtes, Søvn og atter
Søvn.
Trainet, som var fuldstændig sammenblandet, kørte dds op
paa Markerne uden for Byen, dels fyldte det Gaderne, hvor der
flere Dage efter stadig gik løse Heste omkring.
Af 1. Division, som var efterladt i Sundeved for at besætte
Skanserne og udstille Forposter, havde 3. Brigade ud paa Nat
ten og i stærkt Snefog naaet Dybbølstillingen, hvor Afdelingerne
søgte Kvarter i Gaardene bagved og sendte Kompagnier ud til
Skanserne, som ingen vidste, hvor var, og som de dødtrætte turn♦) Hærens Sammensætning — se Bilag 1.

25

lede om for at finde i den bælgmørke Nat. 1. og 2. Brigade med
1 Eskadron var blevet tilbage i Nybøl, hvor de foreløbig havde
indkvarteret sig, dækket af nogle Poster, da de ikke kunde kom
me længere, fordi Chausseen var opfyldt af Artilleri, Train,
efterladte Patronkarrer, væltede Kanoner, en Mængde Vaaben og
Udrustningsgenstande, løsgaaende Heste samt en Strøm af Efter
nølere. I alt dette var blandet Beboere fra Dybbøl, som — iøv
rigt med Ro og Selvbeherskelse — flygtede fra deres Hjem med
Kreaturer og Husgeraad. — (1. Division og Infanterireserven
havde den foregaaende Dag sørget for at tage med alle efterladte
Køretøjer m. m. V. f. Graasten, og den 8. udsendtes 4. Batteris
Bespændinger for at opsamle og bringe ind til Sønderborg, alt
hvad der laa 0. f. Graasten. De Spor, som kunde have røbet vor
Hærs Opløsningstilstand for Fjenden, blev derved udslettet).

Om Morgenen den 8. fortsatte 1. og 2. Brigade deres March
og gik i Kvarter i Dybbøl By og Ragebøl*), hvorfra udstilledes
Forposter. Hvilken Værdi disse Forposter havde under de fore
liggende Forhold, er det ikke vanskeligt at forestille sig. Det kan
heller ikke forundre, at en Dragonpostering, som var efterladt
ved Nybøl, uden større Vanskelighed overvældedes og mistede
4 Fanger, da den den 9. om Formiddagen, efter at have holdt
paa Posten i IV2 Døgn, blev angrebet af en stor fjendtlig Rytterpatrouille.
Af 1. Divisions tre Batterier havde de to intet Kvarter fun
det den 7., men maatte om Natten bivuakere ved Dybbøl Mølle,
og ved Siden af dem stod to forladte Batterier. Hestene havde
ikke kunnet trække Kanonerne længere og var med Mandskabet
sendt i Kvarter, dels i Gaardene bag Skanserne, dels paa Als.
Af friske Tropper raadede Overkommandoen kun over det
ovennævnte 4. Batteri, 4. Fæstningskompagni — som ikke havde
Mandskab nok til Betjeningen af alt Dybbølstillingens Skyts og
ikke engang en Befalingsmand til hver Skanse —, et Ingeniør
kompagni (Brokompagniet) samt 11/13. R., hvis Mandskab i Ho
vedsagen bestod af upaalidelige Sydslesvigere.
At det under disse Omstændigheder vilde have været umuligt
at forsvare Dybbølstillingen, hvis Fjenden var fulgt tæt efter
os og straks skredet til Angreb, er en Selvfølge. Dybbølstillingen
*) Se Kortbilag: Sundeved 1: 20000.
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var, uanset dens meget ufuldendte Tilstand, en stærk Stilling
ved sine imponerende Skanser og sine 84 Kanoner; men selv
den stærkeste Stilling taber sit Værd, naar der ikke findes
kampdygtige Tropper til at forsvare den. Imidlertid var det et
Spørgsmaal, om Fjenden vilde have vovet et Stormangreb. At
vore Tropper var trætte, kunde han ikke være i Tvivl om — og
vilde iøvrigt kunne erkende det ved at se paa sine egne —, men
han kunde ikke vide, hvor opløst vor Hær i Virkeligheden var.
Hans Erfaringer fra Mysunde kunde ej heller friste ham til at
gaa imod den voldsomme Artilleriild, han maatte forudsætte at
blive udsat for, naar Skansernes Skyts ikke forud var nedkæmpet.
Foreløbig var han imidlertid langt borte. Hans forreste
Tropper var den foregaaende Eftermiddag set at gaa i Kvarter
N. f. Flensborg, og den 8. om Morgenen meldtes fra vore For
poster, at blot en fjendtlig Rytterpatrouille havde været i Rinke
næs og udtalt, at der næste Dag skulde udstilles Forposter dér.
Den 9. viste der sig fjendtlige Rytterpatrouiller i Nybøl og Sten
derup, men Dagen forløb iøvrigt roligt. Endelig var det Natten
mellem den 8. og 9. en saadan Snestorm, at alle Biveje føg til
og blev næsten ufremkommelige.
Det saa altsaa ud til, at vi skulde faa Ro i hvert Fald de
første Dage, og dette var ogsaa nødvendigt, hvis det skulde lyk
kes at skabe Orden i det Kaos, hvori Hæren i Øjeblikket befandt
sig.

Det første, der i saa Henseende maatte ske, var at faa Af
delingerne ud fra Sønderborg til Kantonnementer, hvor de kunde
finde Hvile, faa Udrustning og Materiel i Orden og i det hele
blive reorganiserede. Den 9. om Morgenen afmarcherede II/4. DR.
til det nordlige Als*) om Stevning, Reserveartilleriet til Egnen
om Dynnevit, 7. Brigade, der maatte bringes paa Fode efter Tar
bene ved Sankelmark, til Notmark og Adserballe, Resten af 3.
Divisions Fodfolk, 8. og 9. Brigade, samt 1. Fæstningskompagni
indskibedes til Fredericia, medens dens Artilleri og Rytteri fore
løbig kom til Egnen om Tandslet og Skovby, indtil ogsaa det
kunde overføres. Af 2. Division gik 4. R. og 7. Batteri til Kjær
Halvø, hvor de skulde overtage Bevogtningen langs Als Sund, 6.
Brigade til Balle, I/GHR. til Tandslet samt 9. Batteri til Vollerup. I Sønderborg forblev 1. og 2. Divisions Stabe, 4. Brigade
*) Se Kortskitse S. 28.
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Als — Sundeved.

(undt. 4. R.), 5. Brigade, Fæstningsartilleriet og Ingeniørtrop
perne. Det bestemtes, at Brigaderne, uanset om de afgaves som
Besætning i Dybbølstillingen eller i Sønderborg, fremtidig skulde
beholde deres Kantonnementer paa Landet, og at samtlige Batte
rier — undtagen 9. — skulde have Parkplads ved Sønderborg,
saaledes at Feltartilleriet hurtigere kunde være rede ved Alar-
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mering samt skaanes for de lange Marcher. Ved Alarmering
skulde Konstablerne køres til Parkpladsen i Vogne.
Forholdene i Kantonnementerne var dog endnu ikke overalt
tilfredsstillende, da Dislokationsbefalingen havde maattet udgi
ves, førend der blev Tid til nogen nærmere Undersøgelse af Ind
kvarteringsevnen. Følgen heraf blev, at Mandskabet enkelte Ste
der ikke straks kunde finde Husly og maatte bivuakere.
At skaffe Trainkolonner og Vognparker under Tag var fore
løbig ikke muligt. Og dog var dette en Nødvendighed. De civile
Kuske havde vel nok været den Del af Hærens Personel, som
havde lidt mest under idelig Bivuakering og utilstrækkelig For
plejning, og for Hestenes Vedkommende erklærede Stabsdyrlæ
gen, at mindst 400 vilde krepere, hvis de ikke kom i Stald. Over
kommandoen bestemte derfor, at de ubrugelige Køretøjer, der
ikke kunde hjemsendes, skulde udskilles, og gav straks Ordre til
Bygning af Barakstalde ved Sønderborg til ialt 450 Heste og med
Liggeplads til Kuskene. Men indtil disse Stalde blev færdige —
omkring den 24.—, var Antallet af syge Heste, saavel som af
ødelagte Vogne, overordentlig stort, og Trainet, navnlig Vogn
parkerne, som stod ved Vollerup og Ulkebøl, i en saadan Tilstand,
at det var meget nær ved at gaa til Grunde.
Ogsaa Forplejningstjenesten var i Uorden. Korpsintendanten havde faaet saa kort Varsel om Tilbagetoget fra Danevirke,
at der ikke var blevet Tid til at faa alle Beholdninger fra Flens
borg evakueret til Als. Der hengik derfor nogle Dage, inden man
raadede over tilstrækkelig Naturalforplejning og Furage, og Be
boerne i Kantonnementerne kunde ikke levere det fornødne.
Navnlig var det galt med Udlevering af Brød. Feltbageriet i Søn
derborg, der var paabegyndt i December, var endnu ikke fær
digt ved Hærens Ankomst til Als, fordi Feltbageren ikke havde
været sin Stilling voksen. Han blev naturligvis nu afløst og Bage
riet sat i Virksomhed, ligesom man søgte at skaffe Brød fra Fyen,
men dette tog selvfølgelig Tid. Af haardt Brød, Beskøjter, havde
man i og for sig tilstrækkeligt; men den Uorden, der herskede
i Trainet, foraarsagede ikke alene, at denne Beholdning ikke blev
helt udnyttet, men var ogsaa en medvirkende Aarsag til, at Ud
leveringen af Naturalforplejning i det hele svigtede. Først fra
Midten af Februar lykkedes det at faa Forplejningstjenesten i
regelmæssig Gang.
Sygeligheden ved Afdelingerne, navnlig Forkølelsessygdom-
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me og daarlige Fødder, blev naturligvis betydelig i den første
Tid efter Tilbagetoget, men den naaede dog ikke op til en halv
Snes Procent og var saaledes ikke foruroligende.
Den 10. afløstes 1. Division i Sundeved af 2. Division og fik
anvist Kvarterer med 1. Brigade om Lambjerg, 2. Brigade i og
om Augustenborg, 3. Brigade om Kettinge og Artilleriet om Egen.
3. Brigade forblev dog endnu nogle Dage i Sønderborg og an
vendtes til Arbejde, til Trods for at Brigadechefen henledte Over
kommandoens Opmærksomhed paa, i hvor høj Grad netop disse
Regimenter trængte til Hvile og Øvelse, fordi de for en meget
væsentlig Del bestod af Forstærkningsmandskab, som først var
mødt ved Hæren efter Krigens Udbrud.
Til Tjeneste i Sundeved bestemtes foreløbig 3 Regimenter,
2 Eskadroner og 2 Kanoner for et Tidsrum af 3 Døgn ad Gangen,
saaledes at et Regiment anvendtes til de egentlige Forposter, et
til Forpostreserver (Hovedposter) og et til Skansebesætning med
indbyrdes Skifte hvert Døgn. Stillingens Hovedreserve skulde
dannes af 2 Regimenter og 1 Batteri, som indkvarteredes i Søn
derborg og ved Alarmering besatte Brohovederne med 1 Kom
pagni. — Kommandoen i Sundeved overtoges af den ældste, der
værende Officer, medens Skanserne i artilleristisk Henseende
underlagdes Oberst Vakl, og fra den 21/2, da denne overtog Stil
lingen som >højstkommanderende Artilleriofficer ved den active
Armé«, af Oberstløjtnant Haxthausen.
Da 4. R., som ovenfor nævnt, var fast afgivet til Bevogtning
langs Als Sund, og 7. R. under Tilbagetoget fra Danevirke var
blevet afgivet til 4. Division, ophævedes den 17/2 4. Brigade, idet
4. R. henlagdes direkte under 2. Division, og Brigadens andet Re
giment, 6., indgik i 5. Brigade. Endvidere overgik 7. Batteri, hvis
Train allerede var ved Fredericia (se S. 31), til 3. Division, ved
hvilken yderligere 11. Batteri, som var meget medtaget af Til
bagetoget, ombyttedes med 3. Batteri (fra Reserveartilleriet). I
Stedet for 7. Batteri kom 8. til 2. Division.
Sammensætningen af Hærstyrken i Sundeved—Als blev da:

1. Division: 1. Brig. (2. og 22. R.), 2. Brig. (3. og 18. R.), 3. Brig.
(16. og 17. R.), II/4. DR., 2. og 10. Batteri.
2. Division: 4. R., 5. Brig. (6. og 12. R.), 6. Brig. (5. og 10. R.),
I/GHR., 8. og 9. Batteri.
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Infanterireserven: (8. og 15. R.).
3. Kavaleribrigades Stab.
Arméens Artilleri: Reserveartilleriet (1., 4.» 6. (afgik til Fyen
den 24/2), 11. og 13. Bt., Artillerikommandoen i Dybbølstillingen, 3., 4. og 6. Fæstningskompagni, Laboratorie- og Haandværkeretat samt Artilleridepot.
Ingeniørkommandoen: 1., 3. (overført den 27/2 til 4. Division)
og 5. Ingeniørkompagni, Brokompagniet og Ingeniør
parken.
Kommandantskabet paa Als.
Ialt 26 Batir., 6 Eskr., 9 (8) Batterier, 3 Fæstningskompr.
og 4 (3) Ingeniørkompr.

De Oplysninger, der straks efter Hærens Ankomst til Dybbølstillingen forelaa for Overkommandoen om Forholdene i Nørre
jylland, var ingenlunde beroligende. 4. Division, som med 7. R.
den 7. var marcheret fra Flensborg mod Nord, meldte den 9.
om Middagen ved Telegram, at den i kampudygtig Stand var
ankommet til Kolding, hvor ogsaa befandt sig det kørende
Espingolbatteri og 300 Forstærkningsmænd af 12.- R., som havde
været paa Vej til Hæren. 2. DR., der fra Fyen var overført til
Haderslev, og som langtfra havde afsluttet sin Mobilisering, var
dirigeret til Vejle (hvorfra det senere sendtes tilbage til Fyen).
Yderligere indløb forskellige Meldinger om, at der i Egnen om
Fredericia var en Mængde forsprængte Soldater samt Train, som
skulde have været til Als, bl. a. 4., 6. og 19. Regiments samt 7. Bat
teris, medens 21. Regiments Train var kommet til Vejle. løvrigt
havde man ikke nøjere Rede paa, hvor meget Train der var Tale
om, og til hvilke Afdelinger det hørte.
Om Fjenden vidstes, at han endnu den 9. ikke havde passe
ret Aabenraa, og først den 12. forelaa sikker Efterretning om,
at en Avantgarde paa 2—3000 Md. havde naaet Haderslev.
Fredericia Fæstning, hvor Generalmajor Landing var Kom
mandant, blev den 7. erklæret i Belejringstilstand og den 11.
underlagt Overkommandoen. Fæstningens Besætning udgjordes
kun af 1/13. R., 2. Fæstningskompagni og 4. Ingeniørkompagni,
hvortil kom 5. Fæstningskompagni, der var marcheret dertil fra
Frederiksstad, samt 1. Fæstningskompagni og 2. Ingeniørkom-
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pagni, der overførtes fra Als sammen med 3. Division (se neden
for).
Det havde, da Tilbagetoget fra Danevirke blev bestemt, væ
ret Hensigten, at foruden 4. Division ogsaa 3. Division skulde
fortsætte til Nørrejylland; men dette var paa Grund af Forhol
dene ikke sket. Overkommandoen besluttede derfor, at 3. Divi
sion nu snarest skulde indskibes til Fredericia, og, som ovenfor
nævnt, afgik 8. og 9. Brigade allerede den 9., hvorimod det paa
Grund af utilstrækkelige Transportmidler varede en Ugestid, in
den hele Divisionen — samt 11/13. R., der skulde indgaa i Fre
dericias faste Besætning — var overført, dog ikke direkte til
Fredericia, men landsat i Assens, da man frygtede, at Passagen
gennem Lillebælt kunde hindres af fjendtligt Artilleri paa Sten
derup Hage.
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Den strategiske Situation indtil Udgangen
af Februar.
I sin Krigserklæring den 31/1 havde den fjendtlige Over
general, Wrangel, udtalt, at han havde Ordre til med de under
hans Kommando staaende preussiske og østrigske Tropper at be
sætte Hertugdømmet Slesvig og overtage dets Forvaltning. Han
havde derhos udbedt sig Underretning om, hvorvidt den danske
Overgeneral havde Befaling til at rømme Hertugdømmet. Man
kunde altsaa formode, at de fjendtlige Tropper ikke havde til
Hensigt at overskride Nørrejyllands Grænse, og midt i Februar
bekræftedes denne Formodning ved en Efterretning fra Flens
borg om, at de allierede af politiske Grunde ikke vilde gaa op i
Nørrejylland, om de end gerne vilde have et Paaskud dertil.
Den Instruktion, som General de Meza havde faaet den 24/1,
tog saa godt som udelukkende Sigte paa Forsvaret af Danevirkestillingen og angav derudover kun Vigtigheden af, at vi til Foraaret var i Besiddelse af en »dygtig og slagfærdig Hær«, og at
Hæren ikke maatte kompromitteres ved Danevirke, da vi maatte
kunne gøre Regning paa den til Besættelse af vore Flankestillin
ger, Dybbøl og Fredericia. — Begivenhederne havde medført, at
den første Passus om at bevare Hærens Kampkraft til Foraaret
ikke længere havde den tilsigtede Betydning, og ved Kravet om
Besættelse saavel af Dybbøl som af Fredericia var intet forudsat
om den Situation, der nu muligvis forelaa: at Fjenden vilde
indskrænke sig til en Okkupation af Slesvig. Nu var imidlertid
Besættelsen af den nørrejydske Grænse uundgaaelig nødvendig,
hvorimod Forsvaret af Fredericia ikke var aktuelt i Øjeblikket.
Det Spørgsmaal, som maatte foreligge for Overkommandoen,
var, hvilken Vægt der skulde lægges paa Grænseforsvaret: om
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det skulde indskrænkes til en simpel Bevogtning og Afspærring
over for mere tilfældige Grænseoverskridelser, eller om der skulde
optages et virkeligt Forsvar, samt om dette eventuelt skulde gen
nemføres med yderste Kraft uden Hensyn til, om et senere For
svar af Fredericia derved blev problematisk.
Besvarelsen heraf var først og fremmest af politisk Natur,
og det maatte derfor paahvile Krigsministeren snarest muligt at
give Overkommandoen den fornødne Orientering i saa Henseen
de. Krigsminister Lundbye var paa dette Tidspunkt meget opsat
paa at kræve General de Meza til Regnskab, fordi han ikke havde
givet ham Lejlighed til at udtale sig om den politiske Betydning
af Danevirkes Rømning, før denne fandt Sted. Om det var denne
Sag, der slugte Krigsministerens Opmærksomhed saa meget, at
han glemte det nærværende for det forbigangne, skal være usagt.
Imidlertid fik Overkommandoen ingensomhelst Instruktion angaaende Krigsførelsen efter Danevirkes Rømning og specielt ikke
om Grænseforsvaret.
Overkommandoen var fuldtud paa det rene med, at Græn
sen skulde besættes og sendte derfor, som sagt, saa hurtigt det
kunde lade sig gøre, 3. Division af Sted til Løsning af denne Op
gave i Forbindelse med 4. Division under fælles Kommando af
Generalløjtnant Hegermann-Lindencrone. Til Spørgsmaalet om,
hvilken Vægt der skulde lægges paa Grænseforsvaret, tog Over
kommandoen imidlertid ikke Stilling. Herved gjorde den Omstæn
dighed, at man ingen Oplysning havde om Sagens politiske Be
tydning, sig utvivlsomt gældende, men mærkeligt nok forlangte
Lüttichau ikke nogen Instruktion i saa Henseende. Alt hvad He
germann-Lindencrone derfor fik at vide om sin Opgave var, at
>i Tilfælde af Angreb« skulde 3. Division retirere til Fredericia,
4. Division til det nordlige Jylland, altsaa et overordentlig vagt
Udtryk angaaende selve Grænseforsvaret. Da Hegermann-Lin
dencrone forlangte ren og klar Besked, var Overkommandoens
Svar — som iøvrigt kom for sent — ikke meget mere oplysende.
Hegermann-Lindencrones hovedkulds Rømning af Grænsen
den 18/2 kom Overkommandoen fuldstændigt overraskende, men
da Fjenden foreløbig, blev staaende tæt N. f. Grænsen, haabede
den dog, at hans videre Fremrykning vilde kunne imødegaas af
Fredericias Besætning, 8. og 9. Brigade, i Forbindelse med 4. Di
vision, som skulde forstærkes med 7. Brigade.
Grænsens Rømning havde imidlertid stillet Overkommandoen
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over for et nyt Spørgsmaal, hvis Besvarelse dog mindre var af
politisk Art, men derimod af stor strategisk Betydning.
I 1848 var Fredericia hverken i Forsvarsstand eller besat,
og da Fjenden i Maj Maaned havde delt sin Styrke og kun efter
lod et Korps paa knap 10.000 Md. i Sundeved, kunde vi samle
hele vor Hær til Angreb mod dette. I 1849 derimod, da vi havde
saavel Fredericia som Als besat, var vi, da Als ikke maatte op
gives, kun i Stand til at samle Halvdelen af Hæren til Udfaldet
fra Fredericia mod Insurgenterne, og til Trods for det glimren
de taktiske Resultat den 6. Juli kunde vi derfor ikke udnytte
Sejren ved et paafølgende Angreb paa de nu isolerede Rigstrop
per i Nørrejylland.
Forudsætningen for atter at kunne udføre en Operation af
lignende Art som i 1848 og 1849 paa Grundlag af stærke Befæst
ninger af Flankestillingerne og en betydelig Hovedreserve var
ikke blevet tilvejebragt. Fredericia og Dybbøl vilde nu lægge Be
slag paa hele Hæren — 4. Division undtagen —, saa meget mere
som Erfaringerne fra Danevirke havde indskærpet Nødvendig
heden af en saa stor Styrke i hver af disse Stillinger, at der kun
de gennemføres en regelmæssig Afløsning af Besætningen i for
reste Linie. Under disse Omstændigheder kunde Hæren ikke ud
skille nogen Hovedreserve, og dens Manøvrefrihed vilde saaledes
blive stærkt indskrænket eller maaske fuldstændig ophævet.
Da General Lunding i December 1863 overtog Kommandoen
i Fredericia, fik han et saa mistrøstigt Indtryk af Fæstningens
Tilstand, at han henstillede til Krigsministeren, om det ikke var
rettere at opgive den i Tide end at udsætte sig for, at et meget
betydeligt Artilleri og 1/4, af Hæren blev Offer for et forgæves
Forsøg paa at forsvare en Fæstning, hvor de væsentligste Betin
gelser for at gennemføre Forsvaret ikke var til Stede. At bringe
Fæstningen i Forsvarsstand vilde tage 2—3 Maaneder, længere
Tid end der vilde blive til Raadighed, hvis Krigen kom snart, og
hvis Danevirkestillingen ikke kunde holdes i lang Tid. Til Be
sætning i Fredericia vilde af Fodfolk kræves 16 Batailloner, hvad
sandsynligvis var mere, end der kunde afses dertil.
Den 13/2, da Fjenden var rykket frem mod Nørrejyllands
Grænse, og derfor et snarligt Angreb paa Fæstningen maatte for-
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udses, var Lunding bragt til en saadan Fortvivlelse over sin Op
gave, at han meldte sig syg, idet han samtidig, meget karakteri
stisk for ham selv og lidet smigrende for Krigsministeren, skrev
til denne: »Naar Deres Excellence sammenligner Deres mundt
lige Tilsagn med, hvorledes de er bragt i Opfyldelse, og naar De
lader Dem underrette om, med hvilken Forekommenhed og Hur
tighed Alt, hvad der angik Fredericia Fæstning, fremmedes i
Sommeren 1849, vil De have en klar Anskuelse om, hvilke de Be
kymringer ere, der have foranlediget den Sygdom, som har nødt
mig til at overdrage Commandantskabet til Hr. Oberst Meyer.«
Overkommandoen havde for sit Vedkommende intet Kend
skab til Forholdene i Fredericia, og den Indberetning desangaaende, Lunding havde lovet, var endnu ikke kommet, da han meldte
sig syg. Overkommandoen rykkede ham derfor ved Telegram den
16. for Indberetningen og atter den 19., men uden at faa Svar.
Den beklagede sig da herover til Krigsministeriet, som nu sendte
Lundings ovenomhandlede Beretning fra December, idet det
dog tilføjede, at det var overbevist om, at der efter den Tid var
foretaget væsentlige Forandringer i Fæstningens Forsvarstil
stand. Samtidig opfordrede Ministeriet ved Telegram til Lunding
denne »paa det allerindstændigste« om at sende Overkommandoen
den forlangte Indberetning.
Lunding, som atter havde meldt sig rask, da Fjenden ryk
kede over Grænsen, sendte stadig ikke Indberetningen, hvorimod
han telegrafisk erklærede det paatrængende nødvendigt, at hans
Styrke forøgedes til 16 Batailloner, hvorhos han maatte have fle
re Ingeniørofficerer. Næste Dag, da han havde faaet Krigsmini
steriets ovennævnte Telegram, henviste han endvidere Overkom
mandoen til sin Indberetning fra December, som den jo nu
havde faaet tilsendt fra Ministeriet, og tilføjede — hvad der var
meget vigtigt —, at Forholdene siden da ikke var undergaaet
nogen væsentlig Forandring. Endelig den 21. henledte han Op
mærksomheden paa, at han kun raadede over 10 Batailloner (8.
og 9. Brigade samt 13. R.), medens han maatte have 12 i Frede
ricia og 4 paa Fyen, hvis der skulde kunne føres et kraftigt For
svar.
Paa dette Tidspunkt, hvor der til Forsvaret af Fyens Kyst
kun raadedes over
Bataillon, forelaa Meddelelse om, at et stort
Brotrain den 13/2 var passeret Aabenraa undervejs mod N., samt
at Fjenden havde beslaglagt en Del Fartøjer og Baade, saaledes
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at et Forsøg paa Overgang over Lillebælt til Fyen ikke var ude
lukket. I Erkendelse af, at Fyens Kyst ikke var forsvaret, blev
Krigsministeren, som naturligt var, meget opskræmt og telegra
ferede den 22. til Overkommandoen, at Regeringen ansaa det for
nødvendigt at sørge for Sikring af det nordvestlige Fyen mod
Overgang fra Stenderup Hage over Fænø.
Overkommandoen havde ønsket, at der af 14. R., som nu en
delig afsendtes til Hæren, men som var meget svagt organiseret
og udelukkende sammensat af Forstærkningsmandskab, skulde
formeres een Bataillon til Bevogtning af Als Nordland, medens
Resten af Regimentet fordeltes til andre Regimenter. Under de
foreliggende Omstændigheder vilde Krigsministeriet ikke gaa ind
herpaa, men befalede, at Regimentet skulde til Fredericia. End
videre ønskede Krigsministeren om muligt et 4 Pd.s Batteri sendt
fra Als til Fyen og henstillede, om det ikke var rettest ogsaa at
sende 4. Divisions Fodfolk (7. Brigade og 7. R.) dertil, da det
var lidet sandsynligt, at Hegermann-Lindencrones Korps i Nørre
jylland kunde gøre synderlig Nytte.
Det var altsaa Ministeren, der tog Initiativet med Hensyn
til Forsvaret af Fyens Kyst og ikke Overkommandoen. Men den
ne gav nu straks Ordre til, at 2. DR. skulde forlægges til Middel
fart til Kystbevogtning, at 6. Batteri skulde overføres til 3. Divi
sion, der skulde detachere 2 Kompagnier og
Batteri til Hinds
gavl, samt at der skulde anlægges Batterier langs Kysten, og
Panserskonnerten »Absalon« stationeres i Lillebælt. Endvidere
fik 4. Division den 23. Ordre til uopholdeligt at sende 7. Brigade
til Fredericia; men da General Hegermann-Lindencrone proteste
rede kraftigt herimod saavel over for Overkommandoen som over
for Krigsministeriet, overlod dette Sagens Afgørelse til Over
kommandoen, som saa gav efter og lod 4. Division beholde sit
Fodfolk. — Forøvrigt syntes Faren for en Overgang til Fyen
foreløbig at være drevet over, da det den 27. meldtes, at en Del
af det tidligere omtalte Brotrain atter var ført tilbage gennem
Aabenraa mod Sundeved.
Selv om Overkommandoen stadig ikke havde faaet den for
langte, detaillerede Indberetning fra Lunding — den kom først
den 7/3 —, havde den dog nu saa megen Klarhed over Forhol
dene, at den maatte kunne træffe en Afgørelse med Hensyn til
Forsvaret af Fredericia.
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At Dybbølstillingen skulde forsvares, var givet; thi dens For
svar betegnede vor Modstand mod at udlevere Slesvig. Ligeledes
maatte man have Sikkerhed for, at Fyen ikke faldt i Fjendens
Hænder, da dermed vilde ophæves saavel Forsvaret af Dybbøl
som af Fredericia. Derimod maatte det være et Spørgsmaal, om
man ikke for Fredericias Vedkommende kunde vende tilbage til
den Plan, som havde været vor Overkommandos i April 1849, nem
lig kun at holde Fæstningen som et Retraitepunkt for vore Trop
per i det sydlige Nørrejylland og som et Middel til at forlede Fjen
den til at sprede sine Styrker; men dog saaledes, at Fæstningen
ikke skulde forsvares over for et Angreb udført ved større Trop
pestyrker. Ved saaledes at give Fredericia en begrænset Betyd
ning vilde man faa Mulighed for at tilvejebringe en virkelig Ho
vedreserve, ca. 1 Division, paa Fyen, som ved Siden af sin egent
lige Opgave som Reserve tillige kunde være rede til et eventuelt
Forsvar af Øen. Hertil kom Ønskeligheden af skiftevis at kunne
give en større Del af Hæren forholdsvis Hvile, saaledes at der
kunde blive Tid til Indøvelse af Forstærkningsmandskabet og til
Samarbejde af de løsest organiserede Regimenter.
Hvorvidt der fra Overkommandoens Side er foretaget Over
vejelser af denne Art, kan ikke nu ses, men overvejende Sandsyn
lighed taler for, at det ikke er sket. Lige saa lidt som General
Lüttichau havde taget nogen klar Beslutning angaaende Forsva
ret af Nørrejyllands Grænse, lige saa lidt gjorde han det for Fre
dericias Vedkommende. Han lod blot Sagen udvikle sig, saaledes
som den nu engang var indledet, og viste samme Passivitet som
med Hensyn til Forsvaret af Fyens Kyst, indtil Krigsministeren
greb ind, hvilket i nogen Grad finder sin Forklaring i, at han
mulig har været ængstelig for i sin midlertidige Kommandostil
ling at træffe Afgørelser, som kunde komme i Strid med den vir
kelige Overgenerals Ønsker.

Efterretninger om Fjenden.

Navnlig ved omhyggeligt Studium af tyske Aviser var Krigs
ministeriet i Stand til med næsten fuldstændig Sikkerhed at holde
Overkommandoen underrettet om, hvilke fjendtlige Tropper der
efterhaanden var rykket ind over Holstens Grænse. Paa Grund
lag heraf blev den fjendtlige Hærs Sammensætning opgjort saa
ledes :
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Overgeneral: Feltmarskal Wrangel.
Prins Friedrich Carl’s preussiske Armékorps:
6. Division: 11. Infanteribrigade (35. og 60. R.),
12.
—
(24. og 64. R.),
13. Division: 25.
—
(13. og 53. R.),
26.
—
(15. og 55. R.),
7. Jægerbataillon.
(Infanteriregimenterne talte 3 Batailloner à 800 Md.).
6. Kavaleribrigade (3 Regimenter),
13.
—
(3
—
),
samt mindst 12 Batterier.
Ialt ca. 26.000 Md.
Den preussiske Gardedivision:
Gardeinfanteribrigade (3. og 4. Gardeinf. R.),
Gardegrenaderbrigade (3. og 4. Gardegrenader R.),
Gardehusarregiment,
samt formentlig ca. 26 Kanoner.
Ialt ca. 10.000 Md.
Østrigske Armékorps: Generalfeltmarskal Gablenz:
4 Infanteribrigader à 5 Batailloner,
1 Kavaleribrigade à 2 Kavaleriregimenter,
40 Kanoner.
Ialt ca. 24.000 Md.

Den samlede Styrke ca. 60.000 Md. (uden Fradrag for syge
og Tab i Kampene).

Den Omstændighed, at man kendte den fjendtlige Hærs
Sammensætning og Styrke, gav Overkommandoen et godt Grund
lag for Vurderingen af de Efterretninger, som efterhaanden ind
løb om Fjendens Fordeling og Bevægelser.
Indtil Midten af Februar fremgik af disse Efterretninger,
at Prins Friedrich Carl’s Korps den 11. var passeret Flensborg
og rykket ind i Sundeved. Det stod nu med sin forreste Linie over
Nybøl—Ullerup—Snogbæk, Reserverne mellem Graasten og Aa
benraa. Korpset var forøget med en Belejringspark paa 12 Stk.
12 Pd.s riflede Kanoner. Ved Holdnæs og Kilseng (tæt N.Ø. f.
Flensborg) var bygget Batterier.
Den preussiske Gardedivision, med Tropper af hvilken vi
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den 10. havde kæmpet i Sundeved, var afmarcheret over Aaben
raa mod Haderslev, hvor der allerede den 11. var konstateret i
hvert Fald 2 Fodfolks- og 1—2 Rytterregimenter samt 2 Batterier.
Yderligere vidste man, at Gardehusarregimentet og 2 Gardebat
terier den 7. var rykket fra Hamburg mod N.
Hele den preussiske Styrke i Nordslesvig ansloges til ca.
10.000 Md.
Det østrigske Korps var omkring den 12/2 afmarcheret fra
Flensborg mod Aabenraa. I Tønder var ca. 1000 Md., uvist om
østrigske eller preussiske Tropper. Iøvrigt savnedes nærmere Op
lysning om de østrigske Troppers Fordeling.
Opgivelserne angaaende den samlede Styrke paa hver af
Krigsskuepladsens forskellige Dele var vaklende og som Regel
iøjnefaldende overdrevne. Ved Midten af Maaneden vurderedes
saaledes Styrken i Sundeved til ca. 35.000 Md., i Nordslesvig til
50.000, altsaa tilsammen til et langt større Tal end det, Over
kommandoen vidste, den fjendtlige Hær repræsenterede. Tallet
35.000 i Sundeved kom dog stadig igen i Efterretningsvæsenets
Rapporter, og idet Overkommandoen da regnede med dette, kom
den herved i Forbindelse med, hvad i øvrigt forelaa, til følgende
Resultat, som i og for sig lød ret sandsynligt, nemlig:
i Sundeved ca. 35.000 Md.,
mellem Christiansfeld og Haderslev ca. 12.000 Md. med en
Avantgarde mod N.,
ved Aabenraa, som Hovedreserve, ca. 10.000 Md.
Desuden havde Fjenden besat Ekernførde og Omegn, en Del af
Angel samt til Dels Slesvigs vestlige Egne.
I den sidste Del af Februar forblev Fjendens Stilling i Ho
vedsagen uforandret. Der syntes at være foretaget en Koncen
tration af Tropperne i Nordslesvig, hvor baade Wrangel og Gablenz havde deres Hovedkvarterer, hvorfor Hovedmassen af de
østrigske Tropper maatte antages at være dér foruden Garde
tropperne, som laa om Kolding. Aabenraa By var omtrent ube
sat, hvorimod Omegnen var tæt belagt med Rytteri. Den 19.—21.
var to preussiske Regimenter marcheret gennem Flensborg mod
N., hvilket tydede paa, at 10. preussiske Brigade, som i nogen
Tid havde ligget i Holsten, var stødt til til Prins Friedrich Carl’s
Korps ; men dettes Styrke opgaves dog stadig til samme Tal 32—
35.000 Md.. Paå den anden Side hævdedes det fra Krigsministe-
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riet med Bestemthed, at i hvert Fald 3000 Md. Preussere var for
blevet i Holsten. Der var altsaa her en Uklarhed til Stede i Op
givelserne. — En ret løs Efterretning den 27. gik ud paa, at der
var ankommet østrigske Tropper til Sundeved, men noget nær
mere herom forelaa ikke.
Ved Maanedens Udgang opgav Krigsministeriet med Sikker
hed Fjendens samlede Styrke til 66.000 Md. med 174—210 Styk
ker Skyts. I Styrken var indbefattet 10. preuss. Brigade, men
intet Fradrag gjort for syge og Tab under Kampene. Erstatningsmandskab var tilgaaet det østrigske Korps, men ikke Preus
serne.
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Dybbølstillingen sættes i Forsvarsstand.
Arbejdet paa Udbedring og Forstærkning af Dybbølstillingen
kunde først paabegyndes den 12/2, efter at Tropperne var ud
hvilede. Det udførtes de første Dage alene af Forposter og Be
sætning, men derefter tillige ved Afgivelser fra Reserven i Søn
derborg. Desuden befaledes daglig forskellige Kommandoer til
Arbejde paa Als. — Af Arbejdsredskaber fandtes tilstrækkeligt,
endda der ved Rømningen af Danevirke var tabtgaaet 6—7000
Spader og Hakker m. v.
Af Rydningsarbejder foran Stillingen var forud intet fore
taget, endskønt Skudfriheden fra Skanserne flere Steder var saa
ringe, at Udførelsen af saadanne Arbejder var en paatrængende
Nødvendighed. Der blev derfor nu sat størst mulig Kraft ind
derpaa, men den gennemfrosne Jord gjorde Sløjfningen af de
talrige Hegn overmaade vanskelig, saa at man kun naaede at faa
dem fjernet i indtil 600 m’s Afstand fra Skanselinien. Desuden
nedreves de nærmest liggende Bygninger: Surløkkegaarden, 0.
Dybbøl og en Gaard foran venstre Fløj, hvorimod den paatænkte
Nedrivning af den østlige Del af Dybbøl By ikke blev gennem
ført. Skudfriheden fra Skanserne forblev saaledes i det hele util
fredsstillende og indskrænkedes paa de lidt større Afstande i
væsentlig Grad af de mange levende Hegn, som ogsaa, trods Aarstiden, kunde byde Fjenden Skjul, navnlig for hans Batterier.
Paa Grund af det korte Skudfelt foran II—III anlagdes her
et Hindringsbælte af Harver, ligesom der i Strandkanten ved I
sattes et Forhug med bagved liggende, palisaderet Grav. Da man
i Slutningen af Februar frygtede et natligt Angreb, spærredes
ogsaa de Veje, som førte ind mod Stillingen, ved Harver eller
Forhug, dog med 5 m brede Aabninger, forberedte til Lukning.
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I selve Stillingen skulde ifølge Ingeniørkorpsets Plan anlæg
ges Løbegrave »paa dertil egnede Stedert, men nu stillede Fod
folksførerne absolut Krav om, at Skanserne skulde forbindes ved
sammenhængende Løbegrave, blot med de fornødne Gennemgange,
saaledes navnlig i Slugten mellem VI og VIII, idet saadanne sam
menhængende Løbegrave var nødvendige som Forbindelsesgange,
for Bevogtningstjenesten særlig i Mørke og naturligvis som
Kampstiling for Skyttekæderne. Løbegravene, i hvilke ogsaa an
lagdes Kanonpladser for Feltskyts, udarbejdedes efterhaanden
til nedenstaaende Profil.

Den store Bundbredde gav Løbegravene Mulighed for at tje
ne som Færdselsgang og havde tillige den Fordel, at to Mand
kunde faa Plads dér bag Skytten paa Bankettet, saaledes at de
kunde lade deres Geværer i Dækning, og Skytten efterhaan
den afløses, hvorved der tilvejebragtes en uafbrudt Skydning.
Under Hensyn til den store Bundbredde var imidlertid Dæknings
højden lovlig ringe. Indbyggede overdækkede Rum fandtes ikke
og kendtes dengang vistnok kun som »Blenderinger« i perma
nente Anlæg.
Medens Ingeniørkorpset aabenbart havde tænkt sig Løbe
gravsanlægene som Støttepunkter for et bevægeligt Forsvar, hav
de Bestræbelserne for at faa den sammenhængende Løbegrav med
ført, at man nu ganske oversaa Nødvendigheden af saadanne
Støttepunkter. De »Masker« med 2 m’s Dækningshøjde, der blev
anlagt ca. 30 m bag Løbegraven, var kun bestemt som dækkede,
midlertidige Opholdssteder for Kompagnireserverne og var uden
Betydning for Dybdeforsvaret efter et fjendtligt Gennembrud.
Samtlige Skanser (jfr. S. 16—17) fuldstændiggjordes, om
gaves med Palisader eller Stormpæle og forsynedes med Fod
folksbanket m. m.; de lukkede Skanser fik Rullebroer og Barriéreporte, de aabne lukkedes i Struben med Palisader. Blokhu
senes Tag dækkedes med Jord, derimod ikke deres Sider, da man
ikke vilde indskrænke det aabne Rum i Skanserne derved og hel-
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1er ikke ansaa en saadan Foranstaltning for nødvendig. Ved
Skanserne oplagredes Sandsække, Faskiner og Skansekurve m. m.
Da Blokhusene var utilstrækkelige til Opholdsrum for Skan
sebesætningen, maatte der desuden bygges Hytter til denne uden
for Skanserne. For Hovedreserven paabegyndtes Anlæg af Barak
lejre ved Sammenstødet af Chausseen og Aabenraavej. Endelig
anlagdes Kolonneveje saavel til Skanserækken som langs denne,
der gravedes Gennemgange i Hegnene o. s. v.
Brohovederne blev indbyrdes forbundne ved en Løbegrav,
som til begge Sider fortsattes til Als Sund, og det hele omgaves
med Palisader. Forterrainet ryddedes til frit Skud og en ved N.
Brohoved liggende Fabrik indrettedes til Forsvar (den blev dog
senere nedrevet og erstattet med en Løbegrav). I selve Brohove
derne, som armeredes med ialt 4 Kanoner, byggedes Krudtmaga
siner og rejstes Telte til Besætningen.
Foruden de to Broer indrettedes Trækfærge fra S. Brohoved,
og for at faa flere Adgange til Broerne nedreves nogle af de nær
meste Huse i Sønderborg.
I Sønderborg indrettedes Muren omkring Slottet til Forsvar
og selve Slottet samt flere andre Bygninger til Indkvartering.
Desuden Lazaret, Kogehuller og Latriner samt uden for Byen
Baraklejr for et Regiment, Barakstalde for Vognpark, Ingeniør
park samt til Trainet for de Afdelinger, som havde besat Dybbøl
stillingen. Et Brandvæsen organiseredes.
Langs Als Sund armeredes Møllebatteriet (4 Kanoner), Kir
kebatteriet (6 Kanoner) og Flankebatteriet (7 Kanoner) og for
synedes med Krudtmagasiner. Desuden byggedes i Løbet af Fe
bruar Surløkkebatteri (7 Kanoner, hvoraf 4 12 Pd.s riflede);
navnlig til Flankering foran Dybbølstillingens højre Fløj, og læn
gere mod N. Kjærvig-, Rønhave-, Skov-, Skovfogedhus- og Arnkilsørebatterierne. Ved Rønhave anlagdes Baraklejr for 1 Batail
lon.
I Augustenborg indrettedes Lazaret og byggedes Stalde m. m.
Forud fandtes her Bygninger for Artilleriparken.
Ved Høruphav byggedes Landgangsbroer, Barakstald for en
Vognpark, Træskure til Opbevaring af Brød, medens de øvrige
Magasinbeholdninger var indladet i Skibe, af hvilke der var sam
let et Par Hundrede. Efterhaanden rejstes der ved Høruphav en
hel, lille militær By under en Etapekommandant.
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I den forløbne Periode, indtil Midten af Marts, var det saa
ledes lykkedes at bringe Stillingen i en saadan Stand, at det ansaas for udelukket, at den kunde tages ved et voldsomt Angreb.
Der var arbejdet dygtigt og energisk, Mandskabet havde taget
fat med god Villie og Udholdenhed, uanset at først Frosten og
dernæst den af Tøvejr og Regn gennemvaade Jord lagde store
Hindringer i Vejen. Men paa de faatallige Ingeniørofficerer var
der blevet lagt i den Grad Beslag, at flere af dem blev syge af
Overanstrengelse.

Med Hensyn til den artiUeristiske Armering stilledes der ret
store Fordringer til Hærens Beholdninger, idet det jo ikke alene
var Dybbøl—Als Stillingen, men ogsaa Fredericia, Batterierne
langs Lillebælt samt Kjøbenhavns nye Søbefæstning, der skulde
forsynes med svært Skyts. Herved kunde det naturligvis mær
kes, at der ved Danevirkes Rømning var tabtgaaet 149 Kanoner
med 136.000 Skud.
Man raadede dog af glatløbet Skyts over saa meget, at det
for Dybbølstillingens Vedkommende var muligt — ud over den
komplette Forsyning af selve Stillingens Skanser — ogsaa at ud
ruste Batterierne langs Als Sund og endda i Artilleriparken paa
Als at have en Reserve svarende til 20 % af Stillingens Skyts og
10 % af Affutagerne. Senere maatte dog det ret stærke Forbrug
dækkes ved at trække paa Bestykningen i Kjøbenhavns Land
befæstning. Af Ammunition til det glatløbede Skyts synes der
at have været tilstrækkeligt. Ganske vist blev Forbruget ringe,
men ogsaa dér vilde man om fornødent kunne have taget fra
Kjøbenhavns Fæstning.
Langt større Vanskelighed opstod med Hensyn til det rif
lede Fæstningsskyts. Foreløbig kunde der kun tildeles Dybbøl
stillingen 4 12 Pd.s riflede Metalkanoner (foruden 4. Batteris
8 i Feltaffutager) og 8 4 Pd.s riflede Jernkanoner, et Antal der
dog øgedes noget i Slutningen af Marts. Denne Bestykning viste
sig ganske utilstrækkelig, og det samme gjaldt Ammunitionsfor
syningen. Man havde forud troet at kunne nøjes med — for de
12 Pd.s riflede Kanoners Vedkommende — 350 Skud pr. Kanon,
men maatte, da Artillerikampen begyndte, straks skride til en
væsentlig Forøgelse af Beholdningen af Spidsgranater og efterhaanden i saa stærkt Tempo, at de civile Fabriker, til hvilke man
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udelukkende var henvist, ikke kunde overholde Leveringsfrister
ne. Først langt hen paa Sommeren, altsaa længe efter Dybbølstillingens Fald, lykkedes det derfor at faa tilvejebragt tilstrækkeligt.
Lige saa lidt som Fremstillingen af Ammunition kunde den
paabegyndte Oprifling af glatløbede Kanoner holde Skridt med
Kravene, idet man ogsaa paa dette Omraade nøjedes med, hvad
vi selv kunde præstere og undlod at tage udenlandske Fabrikker
til Hjælp.
Ogsaa med Tilvejebringelse af Geværammunition var man
bagud, og først langt hen i Marts naaede man at fremskaffe de
to Millioner Patroner, som var forlangt til Als.
Foruden svært Skyts afsendtes i Marts til Als 27 Divisionsespingoler*). Til Betjening af disse Espingoler, der fordeltes i
Stillingen, afgaves og uddannedes Infanterister. Senere tildeltes
der ogsaa Dybbølstillingen enkelte nykonstruerede Stykker Orgel
skyts, der, anbragt i to Lag, havde 20 Piber, som kunde affyres
flere eller færre samtidig. Skudvidden var kun godt 100 m.
I Marts modtog Dybbølstillingen endelig en Beholdning af
Faldskærmsraketter og andre Belysningsmidler samt Haandgranater og Geværbrandraketter.
Kommandoen i Skanserne førtes af Artilleriofficerer un
der fælles Ledelse af en jourhavende Artillerikaptajn, men i Til
fælde af Alarmering blev den ældste tilstedeværende Officer
Skansekommandør, dog saaledes at Artilleriofficeren alene havde
Ansvaret for Ledelsen af Artilleriilden. Fodfolksbesætningen,
der først, naar Angreb forestod, rykkede ind i Skansen, skulde
ved Besættelse af Ildlinien opstilles paa to Geledder, der skifte
vis skød, idet Ilden aabnedes, naar Fjenden var kommet ind paa
en Afstand af ca. 300 m. Fremgangsmaaden var altsaa en lig
nende som den, der kunde anvendes i Løbegravene, og som rime
ligvis har været almindelig, naar man vilde have tilvejebragt en
uafbrudt og hurtig Skydning i kritiske Situationer. — En Del af
*) En Divisionsespingol bestod af et Hovedrør, hvori var indskudt en Ge
værpibe med 30 Skud bag hverandre. Antændelsen skete fra Rørets Mun
ding, og idet hvert af Projektilerne var gennemboret af en Kanal, for
plantede Ilden sig efterhaanden fra den ene Ladning til den næste, hvor
ved Skuddene affyredes med to Sekunders Mellemrum. Skudvidden var
højst 500 m. Paa Affutagen medførtes i Reserve 9 Geværpiber; men
naar de var afskudt, maatte Espingolen tilbage til Laboratoriet, da den
omstændelige Ladning af Piberne kun kunde foretages dér.
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Fodfolksbesætningen anbragtes som Reserve i Blokhuset, rede
til Modstød, hvis Fjenden brød ind i Skansen.
Efter den givne Instruktion skulde Skansernes Skyts, naar
Fjenden angreb, skyde i den første halve Time, men da det forud
sattes, at Fjendens Skyts var mere langtrækkende og skød sikre
re end vort, derefter bringes i Dækning. Var Fjenden naaet ind
paa en Afstand af ca. 1000 m, skulde Kanonerne atter bringes
paa Plads, men Skydningen kun optages af dem, der skød over
Bænk, d. v. s. de sværeste Kanoner. Viste Fjenden Tegn til at
ville storme, skulde man endelig fra Anvendelse af Granat eller
Fuldkugle gaa over til Kardæskskydning og med alt Skytset.
Af Instrukserne for Batterierne langs Als Sund skal eksem
pelvis anføres følgende, der giver et Billede af den Tids Artilleri
taktik.
Flankebatteriet — 7 84 Pd.s Granatkanoner (G. K.) — skul
de støtte Forsvaret af Dybbølstillingens højre Fløj. Fjendtligt
Artilleri i Stilling skulde inden for en Afstand af 2000 m besky
des med Granat, men meget langsomt — 1 Skud pr. 10 Minutter
— og med omhyggelig Observation. Fjendtlige Kolonner skulde
ligeledes fra ca. 2000 m beskydes med Granat, inden for 600 m med
Kardæsk. Kom Skudlinien til at ligge egne Tropper nærmere end
ca. 100 m, maatte kun anvendes ikke temperede Granater.
Rønhave Batteriet — 2 24 Pd.s G. K. og 2 12 Pd.s Kugle
kanoner (K. K.) — skulde hindre Baadovergang over Als Sund
og i Almindelighed først aabne Ilden paa 1000 m’s Afstand. Skud
hastigheden maatte i Begyndelsen ikke overskride 1 Skud pr. 5
Minutter, men efterhaanden, naar Baadene kom nærmere, øges
til 1 Skud pr. Minut. Paa de korte Afstande skulde anvendes Kar
dæsk.
Kjærvig Batteriet — 2 12 Pd.s G. K. og 2 12 Pd.s K. K. —
skulde dels hindre Overgang over Als Sund, dels understøtte For
posterne foran højre Fløj. Mod fjendtlige Batterier skulde Ilden
være kraftig med Kugler mod Kanonerne, Granater mod Forstil
linger og Ammunitionsvogne. Fjendtlige Kolonner skulde efter
Afstanden beskydes med Kugle eller Granat, Skyttekæder og min
dre Styrker skulde ikke beskydes. Maksimumsskudafstanden var
ca. 1700 m og Skydningen langsom paa de store Afstande.
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Flaaden.
Efter Flaaderovet i 1807 og Afslutningen af den følgende
Krig med England havde vi lidt efter lidt skabt en ny Sejlskibsflaade: Linieskibe med Kanoner opstillede i Bredsiden i Batte
rier over hinanden samt mindre, men mere hurtigsejlende Far
tøjer, Fregatter, Korvetter og Brigger. Imidlertid var Dampskibe
efterhaanden indført i fremmede Mariner, og efter den nye Flaadeplan af 1840 anskaffede ogsaa vi 4 saadanne. Det var smaa
Hjuldampere, der tillige kunde føre Sejl, men deres Kampværdi
var ringe, og den egentlige Kampflaade bestod stadig af Sejl
skibe — endnu saa sent som i 1853 blev Sejl-Korvetten »Najaden«
sat i Vandet.
Imidlertid ændredes Forholdene, da Skruen havde vist sin
Overlegenhed. Medens Hjuldampernes højtliggende Maskine og
store Hjulkasse var meget saarbare og optog saa megen Plads
i Bredsiden, at Antal Kanoner maatte reduceres betydelig, laa
Skruedampernes Maskine i Bunden af Skibet, og Bredsidesbestyk
ningen kunde atter komme til sin fulde Ret. Ligesom ved Hjul
damperne bibeholdtes Sejlføringen, saa at Kul kunde spares paa
de lange Togter. I 1851 byggedes herhjemme det første Skrue
skib, Korvetten »Thor«, der maaske kunde regnes som et Fuldkraftskib, idet det ikke blot var et fuldstændigt Sejlskib, men og
saa for Skruen alene kunde opnaa en Fart af 9—10 Knob. Vort
første egentlige Fuldkraftskib var dog Fregatten »Jylland«, som
løb af Stabelen i 1860. Endelig viste Krimkrigen (1853—56) de
moderne Bombekanoners store Overlegenhed over for Træskibe,
hvorfor man kom ind paa at forstærke Skibssiderne med et Pan
serbælte, og i 1855 viste Panserbatteriet for første Gang sin Evne
til at bekæmpe Kystværker.
I den danske Flaade gik man kun langsomt frem; de Midler,
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der bevilgedes til Nybygninger, var smaa, og Flaadeledelsen stod,
som naturligt var, famlende og usikker med Hensyn til de Planer,
der burde følges. Selv om man ikke regnede med at kunne udvikle
en saa stærk Flaade, at den under alle Omstændigheder kunde ga
rantere Landets Sikkerhed, maatte den dog være i Stand til at
løse alle forefaldende Opgaver over for en mindre Sømagt, og
den maatte saavel kunne sikre Forbindelsen mellem Landsdelene
som »operere i Forbindelse med Arméen i de paa Fastlandet dybt
indgaaende Fjorde«. Den Flaadeplan, der blev forelagt Rigsdagen
i 1851, blev imidlertid ikke bragt til Udførelse, lige saa lidt som
et nyt Forslag, der blev fremsat i 1857. Først da Krigen i Begyn
delsen af 1861 syntes at staa for Døren, satte man mere Kraft
ind paa at udvide Flaaden.
Foruden Korvetten »Thor«, der er nævnt foran, blev der
dog i Aarene imellem de to slesvigske Krige bygget 11 større
Skrueskibe, hvoraf 2 Panserkorvetter, og 7 Skruekanonbaade,
medens 3 ældre Skibe fik indlagt Hjælpeskruer, det ene, »Dan
nebrog«, blev desuden pansret. Af størst Betydning for Flaadens
Samarbejde med Hæren blev det, at man efter Erfaringerne fra
den nordamerikanske Borgerkrig, og til Trods for at Finansmi
nisteren, Fenger, modsatte sig enhver Udgift til Forsvaret,
i 1863 anskaffede vort første egentlige Panserbatteri, »Rolf
Krake«. Det var et lille Skib — 1246 t —, Pansertykkel
sen var 155 mm, og paa Grund af Pansrets Vægt førte det
kun 4 60 Pd.s (glatløbede) Kanoner, der var anbragt i to bevæ
gelige Taarne. Skibet laa lavt paa Vandet, og de opstaaende Dele
var indrettet saaledes, at de under Kamp kunde klappes ned uden
bords. Det udgjorde derfor et meget ringe Maal; men der var
den Fare ved Konstruktionen, at Skibet let kunde entres.
Overkommandoen nærede store Forventninger til »Rolf Kra
ke«, og det viste sig ogsaa, at Skibet var ret usaarbart over for
Datidens Skyts, hvorfor det kom til at spille en væsentlig Rolle
ved Forsvaret af Dybbølstillingen.
Alt i alt var den danske Flaade trods sin Uensartethed en
Magtfaktor, med hvilken vore Modstandere var nødt til at regne,
navnlig ogsaa fordi den preussiske Flaade endnu kun var lidet
udviklet. Vi var i Stand til at dække vore Øer og at vedligeholde
Forbindelsen mellem Landsdelene, og vore Skibe kunde desuden
blokere de tyske Havne og derigennem tilføje Fjendens Handel
betydelige Tab.
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Angaaende Flaadens Sammensætning henvises iøvrigt til
Bilag 2.

Søtransportvæsenet.
Paa Grund af vort Lands Struktur maatte Krigen stille store
Fordringer med Hensyn til et velordnet Søtransportvæsen. Det
drejede sig herved saavel om de egentlige Troppetransporter, paa

„Rolf Krake".

hvilke Hærens Operationsplan i væsentlig Grad var baseret, som
om Transporter vedrørende Forsyningstjenesten i videste For
stand, Transporter, som for en stor Del udgik fra Sjælland, og
som omfattede Vaaben, Materiel, Ammunition, Bygningsmaterialier, Forplejning, Beklædning og meget mere. Hertil kom saa
Evakuationen af saarede og syge. Hele denne Virksomhed kom
pliceredes ved, at Hæren opererede paa flere Krigsskuepladser,
saaledes at Transporterne maatte foregaa ad forskellige Ruter
med deraf følgende Spredning af Skibsmateriellet, medens saadant samtidig i ret stort Omfang maatte holdes rede til de Troppe
transporter, Overkommandoen naarsomhelst kunde forlange ud
ført.
I 1848—50 havde hele Søtransporttjenésten været under
samlet Ledelse af en Søofficer. Denne Ordning havde vist sig
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fyldestgørende, og man havde da ogsaa tænkt sig en lignende i
en kommende Krig og sørget for, at Flaaden raadede over en
overordnet Officer til Anvendelse som Chef for Søtransport
væsenet. Men dermed endte ogsaa de Forberedelser, som i Freds
tid var truffet for Tjenestens Organisation, hvilket var saa me
get uheldigere, som der netop krævedes et meget intimt Sam
arbejde mellem paa den ene Side de Myndigheder, for hvem
Søtransportvæsenet krævedes, nemlig Overkommandoen og
Krigsministeriet, og paa den anden Side Marineministeriet, der
skulde skaffe Transportmateriellet.
At Transportmateriellet forefandtes og var disponibelt paa
rette Tid og Sted, var selvfølgelig det primære. For Forsynings
tjenesten, i hvilken kunde bruges baade Dampskibe og Sejlskibe
af alle Slags, var man naturligt i det givne Tilfælde henvist til
at skaffe sig det fornødne fra den civile Skibsfart. For Troppe
transporterne derimod — som ifølge Sagens Natur kun rent und
tagelsesvis kunde paaregnes udført ved Hjælp af Krigsskibene —
havde Erfaringerne fra 1848—50 vist Ønskeligheden af at raade
over særlige Fartøjer, indrettede med Ind- og Udskibning paa
aaben Kyst for Øje, og allerede i 1852 var man derfor begyndt
at bygge saadanne Jerntransportbaade, men paa Grund af de
sparsomme Pengebevillinger skete Anskaffelserne i meget lang
somt Tempo. Ved Forslaget til en Flaadeplan i 1857 forudsattes
44 Transportbaade ; da Flaadeplanen imidlertid, som omtalt, ikke
blev vedtaget, gik man i en derefter nedsat Kommission af Søog Landofficerer med til at reducere Antallet af Transportbaade
til 22, idet de da maatte suppleres ved andre Fartøjer; men da
Krigen brød ud, raadede man endnu kun over 13 Jerntransport
baade.
Disse var store Fartøjer, som paa Grund af deres ringe Dybtgaaende kunde slæbes ind paa lavt Vand, og som var saaledes
indrettet, at Agterspejlet kunde slaas ned og danne Bro ind mod
Land. I to Baade kunde transporteres enten 1 Bataillon uden
Train eller 1 Eskadron, ogsaa uden Train, medens der til et Bat
teri samt 20 Patronkarrer (til 5 Batailloner) krævedes 7 Baade.
I smult Vand kunde hver Baad desuden tage 100 Md. paa Dæk
ket. Baadene skulde slæbes af Dampskibe, tilvejebragte blandt
de i Landet værende private eller kongelige (Post-) Dampskibe.
Der havde i de forløbne Aar været afholdt Øvelser med Transportbaadene, men de Erfaringer, man havde indhøstet, var dog
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kun faatallige. Der var endvidere udarbejdet Bestemmelser for
Mandskabs, Hestes og Vognes Anbringelse om Bord, samt op
stillet Regler for, hvorledes et Dampskib skulde tage indtil 4
Baade paa Slæb; men det viste sig hurtigt under Krigen, at de
til Raadighed staaende Dampskibe almindeligvis ikke kunde slæ
be mere end 1 Baad, og at et Dampskib, som var udstyret med
enkeltcylindret Maskine, ikke egnede sig til Slæbetjeneste, fordi
Maskineriets Gang var stødende, hvad der bevirkede, at Skibet
var tilbøjeligt til at sprænge Slæbetrossen.
Da det for Haanden værende Materiel til Troppetransport
med dets 13 Jemtransportbaade var absolut utilstrækkeligt, maat
te det ved Mobilisering, ud over Slæbedamperne, suppleres med
andre Dampskibe, der, ligesom Skibene til Forsyningstjenesten,
maatte skaffes ved Leje efter Overenskomst, da der savnedes en
Lov om Udskrivning af Skibe til Anvendelse under Krig.

De, der skulde bruge Transportmateriellet, var, som sagt,
dels Overkommandoen, dels Krigsministeriet med de dette under
lagte Myndigheder. Overkommandoen stillede Forlangende om —
foruden Dampskibe til Evakuation af saarede og syge — til en
hver Tid at have Transportmateriel rede paa visse Punkter. Efter
Ankomsten til Dybbøl ønskede den saaledes, at der saavel ved Als
som ved Aarhus skulde haves Midler til med kort Varsel at over
føre 1 Brigade med Train og fornødent Feltartilleri. Det lykke
des ogsaa at stille det hertil nødvendige Transportmateriel til
Raadighed, om end Fordelingen som Følge af de ændrede For
hold kort efter blev en anden.
For Forsyningstjenestens Vedkommende samt til Overførsel
af Tropper til Krigsskuepladsen stilledes der under Mobiliserin
gen saa store Krav til Skibsmateriel, at Marineministeriet ikke
hurtigt nok kunde skaffe det fornødne. Krigsministeriet, og paa
dettes Vegne »Arméens Intendantur« (som dengang var et De
partement i Ministeriet), tog derfor Sagen i sin Haand og enga
gerede derhos en afskediget Søofficer til at varetage Ledelsen
af Søtransporterne (se »Hæren ved Danevirke« S. 69). Da Krigs
ministeriet saaledes var begyndt selv at skaffe sig Fartøjer og
disponere over dem, var det utilbøjeligt til at rette sig efter
Marineministeriets Ønske om at overtage Søtransportvæsenet og
stille det under Ledelse af den dertil designerede Søofficer. Gan
ske vist blev Orlogskaptajn E. Raffenberg, der efter Hærens
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Ankomst til Dybbøl fik Station i Sønderborg, ansat som Chef for
Søtransportvæsenet, men selv om Krigsministeriet og Marineministeriet vel blev enige angaaende et vist Samarbejde med Hen
syn til Transporterne, opnaaedes dog ikke nogen Enhed i Ledel
sen. At Intendanturen selv raadede med de mange Smaafartøjer,
den brugte i Forplejningstjenesten, kunde være naturligt og af
fødte ingen Ulemper. Det var navnlig Dampskibene, det drejede
sig om, og det blev da uheldigt, naar de to Ministerier — foruden
Overkommandoen — hver for sig disponerede over disse. Heraf
kunde følge Forsinkelser og Hemninger, naar f. Eks. Overkom
mandoen stillede større Krav om Transportmidler, og de andre
Myndigheder da havde sendt Skibene andet Steds hen.
Hertil kunde komme andre Vanskeligheder, saasom at man
af Hensyn til Fragter til Købmænd paa Als forsinkede eller gene
rede militære Forsendelser, eller at Postvæsenet lod Soldater, som
skulde til Fronten, vente, fordi de civile Passagerer, der havde
betalt deres Billetter, skulde gaa forud. Dette var naturligvis kun
Smaating, men de nævnte Tilfælde kaster et Strejflys over den
underlige Mangel paa Forstaaelse af Krigens Alvor, som den
gang gjorde sig gældende i visse Dele af Befolkningen.

Til Trods for, at den Løsning, der var truffet angaaende Sø
transporttjenestens Ordning, egentlig ikke tilfredsstillede nogen,
lykkedes det dog først længe efter Dybbølstillingens Fald at opnaa en mere fyldestgørende. Alligevel maa det siges, at Søtrans
portvæsenet trods mange Gnidninger og Besværligheder i det
hele virkede upaaklageligt.
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Forpoststillingen.
1. Division havde ved sin Ankomst til Dybbøl udstillet For
poster med Feltvagtlinien over Sandbjerg—Tørvemosegd.—Vest
kanten af Stenderup Skov og Bøffelkobbel og derfra bøjet til
bage til Stenbæk ved Vemmingbund*). Rytterposteringer var,
som tidligere nævnt, fremsendt til Nybøl samt til Vester Sottrup
og formentlig ogsaa til Stenderup, men iøvrigt vides kun lidt

Forpoststillingen den 10/2.
*) Se Kortbilag: Sundeved 1:20000.
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om Detaillerne ved Forpostudstillingen. Af 1. Brigade, som be
satte højre Fløj, havde 2. R. Alarmplads ved Ragebøl, 22. R. ved
Pythuse ; af 2. Brigade, paa venstre Fløj, 18. R. Alarmplads paa
Stenderupvej, ca. 300 m V. f. Dybbøl Kirke, 3. R. Alarmplads
paa Flensborg Chausseen.
Gentagne Gange blev det fremhævet for Overkommandoen,
at Divisionens Afdelinger var saa trætte, at de nødvendigvis maat
te afløses snarest muligt. Dette kunde dog først finde Sted den
10. om Form., da ogsaa de Tropper, der skulde afløse Divisionen,
maatte have Hvile forinden, og da Afløsningen endelig var be
gyndt, sinkedes den yderligere ved fjendtligt Angreb.
Allerede om Morgenen havde et fjendtligt Kompagni trængt
18. R.’s Feltvagt paa Chausseen 0. f. Nybøl noget tilbage, men
var derefter selv gaaet tilbage mod Vest. Da den Deling af 3./5.
R., som skulde afløse Feltvagten, ca. Kl. 11 rykkede frem ad
Chausseen, blev den beskudt fra Nybøl af Tropper, som senere
konstateredes at høre til 3. preussiske Garderegiment. Delingen
optog Kampen, medens den afløste Deling af 18. R. forblev frem
me som Reserve. Pikettet ved Tvingegde (i Dybbøl By) sendte to
Delinger frem mod hver af Fjendens Flanker, fordrev ham og
fulgte efter ham til midt i Nybøl By. Herefter indtoges den op
rindelige Forpoststilling atter.
Ogsaa paa højre Fløj udviklede der sig en mindre Kamp.
Ved Middagstid blev vor Rytterpost i V. Sottrup angrebet af en
fjendtlig Rytterpatrouille, som kastedes, hvorved et Par preus
siske Husarer toges til Fange. Noget senere, ca. Kl. 1 Eftm.,
maatte imidlertid vore Dragoner ride tilbage over for en fjendt
lig Styrke, der ansloges til 2 Kompr. med 2 Kanoner og 1 Eska
dron. Kompagnierne trængte, til Dels dækket af Hegnene, frem
langs Aabenraavej, hvor Kampen optoges af 2./2. R., der havde
udstillet to Feltvagter à 2 Delinger, den ene (Nr. 3) ved Aabenvej, den anden (Nr. 4) N. f. Tørvemosegd.. V2 5/5. R., der skulde
afløse Feltvagten ved Tørvemosegd., var netop paa dette Tids
punkt naaet frem til Gaarden og forblev foreløbig som Reserve
bag denne. Under en fra begge Sider meget kraftig Skydning
trængte Fjenden stærkt paa og tvang Fv. 3 noget tilbage mod
Syd. Fv. 4 besatte nu selve Tørvemosegaard, hvor den blev be
skudt af Artilleri, hvorefter begge Feltvagter under stadig Kamp
og under stadig — om end temmelig virkningsløs — Artilleriild
efterhaanden gik tilbage til et Hegn mellem Stenderup Skov og
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Ragebøl, medens V2 5./5. R. besatte denne Bys Udkant. — Her
standsede Kampen, og Fjenden gik tilbage.
Til Trods for den forudgaaende Træthed havde Mandskabets
Forhold under Kampen været fortræffeligt. — Hvorfor 5. R.
ikke greb ind i Kampen med større Styrker, kan ikke oplyses.
Vore Tab denne Dag var ialt 6 døde, 27 saarede (deraf 3
fangne) og 6 usaarede Fanger.
Som Følge af disse Kampe kunde 1. Division først om Efter
middagen Kl. 6 afmarchere til sine Kantonnementer om Augu
stenborg.

For den Forpoststilling, som nu skulde fast organiseres,
maatte en nøje Fastsættelse af Kampopgaven være af særlig Be
tydning, da Forposter foran en befæstet Stilling som Dybbølstil
lingen, foruden den egentlige Sikringstjeneste, tillige maa have
som Opgave at fastholde Forterrainet for derved længst muligt
at hindre Fjenden i at rekognoscere Stillingen og paabegynde sine
Angrebsarbejder. Det maatte derfor tilfalde Overkommandoen at
bestemme, i hvilken Linie Forposternes Hovedmodstand skulde
ydes, eller hvilke Terrainpunkter der skulde fastholdes, samt an
give, i hvor stor Udstrækning Forposterne kunde vente at blive
forstærket fra Reserverne i Tilfælde af Kamp.
I Danevirkestillingen var der forud for Krigen afholdt Øvel
ser og foretaget indgaaende Undersøgelser angaaende Forsvaret,
ligesom der var planlagt Kanonpladser i Forterrainet til Støtte
for Forposternes Kamp. Intet af dette var sket ved Dybbøl, og
da Overkommandoen nu bad Generalstabens taktiske Sektion
sende den, hvad den maatte ligge inde med vedrørende denne
Stillings Forsvar, kom det for Datidens Generalstabsvirksomhed
beskæmmende Svar, at den intet havde. Den søgte i Arkiverne fra
forrige Krig og sendte nogle Skrivelser fra 1849, som imidlertid
var uden Betydning for den foreliggende Situation. Krigsmini
steriet sendte for sit Vedkommende en Afskrift af Beretningen
om den Rekognoscering, General Steinmann havde foretaget i
1861, men i denne Beretning, som maaske kunde have nogen Vær
di for de strategiske Operationer som Helhed, fandtes heller intet
direkte om selve Dybbølstillingens Forsvar.
Arbejdet med Hensyn til Hærens Forvaltning, Forstærkning
af Stillingen og Forsvarets Forberedelse lagde i denne Periode
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overordentlig Beslag paa Overkommandoens Personel, saaledes
at det sikkert har været udelukket, at det kunde faa Tid til en
grundig Rekognoscering af Forpostterrainet og til Forberedsen
af dets Forsvar. Dette behøvede imidlertid ingenlunde at med
føre, at dette nødvendige Arbejde blev forsømt; thi Hæren raa
dede over saa mange dygtige Officerer, at det ikke kunde have
voldt Vanskelighed ved deres Hjælp at faa udarbejdet en virkelig
Forsvarsplan. Man vilde derved bl. a. have kunnet faa Klarhed
over, hvor store Styrker af de forskellige Vaabenarter der ud
krævedes til et virksomt Forsvar af Forpostterrainet, hvor Artil
leriet skulde tage Stilling, og hvorledes den bagvedværende Ho
vedreserve bedst kunde sættes ind under forskellige Forudsæt
ninger.
Fra Overkommandoens Side foretoges imidlertid intet i saa
Henseende, og den Befaling for Forposttjenesten, som den ud
gav den 11., indeholdt kun en Angivelse af, hvor mange Tropper
der daglig skulde afgives dertil, nemlig:
2 Regimenter, af hvilke det ene skulde danne Feltvagter og
Piketter, medens det andet udstillede to Hovedposter : 1 Batl. ved
Dybbøl Kirke, 1 Batl. i Dybbøl By.
2 Eskadroner (fra 19/2 kun 1 Eskadron), hvorfra udstille
des et Piket bag Skanserne, og
2 Kanoner til Hovedposten i Dybbøl By.

Som Forpostkommandør ansattes Ritmester H. Castenschiold,
der havde haft tilsvarende Hverv ved Danevirke. Han var di
rekte underlagt Overkommandoen og skulde have Kommandoen
i den egentlige Forpostlinie, d. v. s. han skulde fastsætte Stand
plads og Styrke for Piketter og Feltvagter, tildele dem deres Op
gaver samt lede Kampen i Forpostterrainet, indtil den optoges
af Hovedposterne, og saa vidt muligt forhindre, at Fjenden satte
sig fast umiddelbart foran Forpostlinien. Yderligere bestemte
Overkommandoen den 14., at han kunde disponere over Hoved
posten ved Dybbøl Kirke, i hvilket Tilfælde denne Hovedpost
skulde erstattes af Bataillonen i Dybbøl By.
Det var saaledes en meget stor Myndighed, der blev lagt i
Ritmesterens Haand. Det var naturligt, at der fandtes en Offi
cer, som paa Overkommandoens Vegne førte Tilsyn med For
posttjenestens Udførelse og sørgede for, at Kontinuiteten beva
redes ved de stadig skiftende Forpostafdelinger ; men det maatte
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være meget betænkeligt at træffe en Ordning, som forflygtigede
Regiments- og Bataillonschefernes Ansvar. — Ved Danevirke
havde Ordningen af selve Forposternes Udstilling været lagt i
de erfarne Divisionsgeneralers Hænder, men her overdroges den
til Forpostkommandøren, om den end maa antages at være sank
tioneret af Overkommandoen. Derhos tildelte man ham samme
Opgave med Hensyn til Kampens Ledelse, som han da havde
haft, til Trods for, at Kampen den 3/2 havde vist Uholdbarhe
den af en saadan Ordning. Hans Ledelse af Kampen kunde nu
ligesom dengang blive illusorisk, idet det vilde være tilfældigt,
om han netop var til Stede i rette Øjeblik paa det Sted, hvor An
grebet skete, og angreb Fjenden samtidig paa begge Fløje,
vilde det være umuligt for ham at lede Kampen overalt paa den
7,5 km lange Front. I Virkeligheden gled Føringen ogsaa af sig
selv over til Afdelingscheferne i de fleste Tilfælde, men Overkom
mandoens Befaling om, at Kampen i Forterrainet skulde ledes
af Forpostkommandøren kunde dog let føre til, at Afdelingsche
fernes Initiativ hæmmedes.

I 1850—51 havde daværende Oberstløjtnant HegermannLindencrone været Forpostkommandør ved Danevirke, og han
havde i sin Rapport efter Krigen nedlagt de Erfaringer, han hav
de indhøstet angaaende Forposttjenesten. Han udtaler i denne
Rapport bl. a.: Der søges Lejlighed til at udstille den egentlige
Feltvagtlinie saaledes, at dens Vedetkæde med Lethed kan for
andres til en Fægtningskæde med Feltvagteme og Piketterne
saa nærved, at de i Tide kan understøtte de vigtigste Punkter i
Kæden. — Afdelingerne søges koncentreret saa meget som mu
ligt og fordeles saaledes, at en Fægtnings Gang saa godt som
ligefrem maa føre med sig, at de mindre Afdelinger samles kom
pagnivis og Kompagnierne bataillonsvis. Bataillonemes Tjeneste
fordeles derfor ikke saaledes, at een har de egentlige Forposter,
medens den anden har Reserven, hvorimod de placeres etapevis
paa Hovedadgangene. Kavaleriet benyttes fortrinsvis til Obser
vation og til Sikringstjeneste om Dagen, Infanteriet fortrinsvis
om Natten, hvorimod dettes Postudstilling om Dagen gøres saa
sparsommelig som muligt. Kanonerne placeres i Reserve ved Ho
vedadgangene paa begge Fløje. —
Denne Rapport var desværre ikke blandt de Papirer, Gene
ralstabens taktiske Sektion sendte Overkommandoen, og den har
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næppe været almindelig kendt. Alle de ældre Fodfolks- og Ryt
terofficerer havde imidlertid deltaget i Krigen 1848—50 og sik
kert mange Gange staaet paa Forpost, ogsaa ved Danevirke, og
maa derfor have været fortrolige med, hvorledes Tjenesten da
blev udført, ligesom de naturligvis alle kendte Principperne for
Forpostudstilling, selv om der dengang ikke fandtes noget Felttjenestereglement. I Februar 1864 havde man ganske vist ved
Danevirke overdraget Observationstjenesten om Dagen til Fod
folket, men dog overholdt, at den enkelte Afdeling holdtes saa
samlet som muligt, ligesom ganske tilsvarende Fremgangsmaade
var blevet fulgt af 1. Division den 8.—10/2.
Ritmester Castenschiold synes imidlertid ikke helt at have
forstaæt de Krav, der maatte fyldestgøres ved Forpostudstillin
gen; men det maa indrømmes, at Overkommandoen selv havde
ført ham ind paa et Vildspor ved sin Befaling om, åt Regimen
terne skulde staa bag hinanden, saaledes at Piketter og Feltvag
ter, naar de gik tilbage, inddublerede i et andet Regiment end
deres eget, hvorved den Enhed i Kommandoen, som HegermannLindencrone havde hævdet, netop blev brudt. Dette Princip før
tes nu videre, idet inden for hver af de to Batailloner — af hvilke
den ene besatte højre, den anden venstre Fløj — nogle Kompag
nier dannede Feltvagter, andre Piketter. Følgen heraf blev, at
det vanskeliggjordes for Kompagnicheferne at føre deres Kom
pagnier, som var spredt over store Fronter i et skovrigt og gennemskaaret Terrain, ligesom der nu ogsaa ved Feltvagternes Til
bagegang skabtes uklare Kommandoforhold. Alt dette maatte
virke særlig uheldigt, naar Antallet af erfarne Førere var saa
ringe, som Tilfældet var.
Rimeligvis fordi Brigaderne var saa lidet kampdygtige i deres
Kantonnementer om Ragebøl og i Dybbøl, havde 1. Division den
9. skudt Fodfolksfeltvagteme langt frem, mod Stenderup og Ny
bøl, men dog med Rytteri foran. Endskønt Forholdene nu var
ændret, og navnlig ogsaa Forpoststyrken kun halvt saa stor, fast
holdt Ritmester Castenschiold denne Ordning, hvad der var saa
meget uheldigere, som han ikke anvendte Rytteriet til fast Obser
vationstjeneste foran og heller ikke, hvad der var endnu værre,
gjorde nogensomhelst Forskel paa Dag- og Natstilling.
Paa højre Fløj udstilledes Feltvagterne i Linien Randsgd.—
Ragebøl Skov—Tørvemosegd., paa venstre Fløj foran det store
Skovparti, Stenderup Skov—Bøffelkobbel. Det var naturligt, at
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man ønskede at faa Observation frem foran disse Skove, der
fuldstændig begrænsede Udsigten, men de Led — Piketterne —,
ved hvilken Feltvagteme skulde søge deres Støtte under en Kamp,
maatte derved nødvendigvis komme til at staa forholdsvis langt
bag dem, naar Forbindelse skulde opretholdes med Hovedposter
ne, hvis Plads jo var opgivet af Overkommandoen. I det uover
skuelige Terrain blev Feltvagternes Stilling saaledes meget ud
sat, og tilmed var Fordelene ved deres langt fremskudte Stilling
ret problematisk, da Byerne Stenderup og Nybøl laa lige foran
Skovene og altsaa atter hæmmede Udsigten mod det nærmeste
Forterrain. (At man i det Sundeved’ske Terrain kan have en vid
Udsigt, betyder i det hele ikke, at man er i Stand til paa lang
Afstand at erkende Troppebevægelser, idet disse vil være skjult
af de mange levende Hegn). Enten maatte hele Forpostsystemet
være skudt frem til Skovene, hvad der vilde have krævet store
Forpoststyrker og uheldige Kampforhold, eller ogsaa maatte man
have trukket Forposterne helt bag Skovene, med Rytteri til Ob
servation foran disse, og da i højere Grad koncentreret dem om
Stillingen Dybbøl By—Avnbjerg. Den Mellemting, der valgtes,
var i hvert Fald højst uheldig.

Forpostkommandørens Befalinger er kun opbevaret i meget
ringe Udstrækning, og noget detailleret Kendskab til Forpost
udstillingen i den første Periode haves ikke. Ogsaa foretoges
efterhaanden mindre Ændringer med Hensyn til Forpostledde
nes Plads, fremkaldt ved Indgreb fra Troppeførerne. — Ved Om
talen af Forpostkampene vil i det følgende blive gjort Rede for
Forposternes Fordeling i de enkelte Tilfælde.

Ved Krigens Udbrud var formeret en Eskadre i Østersøens
vestlige Del under Kommando af Orlogskaptajn Muxoll, som den
9/2 instrueredes om — foruden at varetage Blokade af Hertug
dømmernes Østkyst — at dække Femern og Als Sund mod fjendt
lig Overgang, og han henvistes her til Samarbejde med Over
kommandoen. Efter Hærens Ankomst til Dybbøl blev af Eskadren
stationeret ved Als: Kanonbaaden »Willemoes« ud for Aabenraa
Fjord, Kanonbaaden »Buhl« ved Arnkilsøre, Panserskonnerten
»Absalon« imellem Birknakke og Borreshoved (d. v. s. ved Ind
løbet til Flensborg Fjord) samt paa Sønderborg Rhed og ved Hø-
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ruphav Dampskibene »Skirner« (den 21/2 afløst af Skruekorvet
ten »Thor«) og »Hekla«, hvortil den 15/2 kom Panserbatteriet
»Rolf Krake«, idet Overkommandoen ønskede, at Flaaden fra
Vemmingbund skulde kunne støtte Dybbølstillingens venstre Fløj
over for et fjendtligt Angreb. Yderligere blev Linieskibet »Skjold«
afsendt til Bevogtning af Farvandet mellem Kegnæs og Angel
som Følge af Rygte om, at Fjenden paatænkte at landsætte Trop
per paa Als i Ryggen paa den danske Hær.
Da Overkommandoen allerede den 10. havde faaet Meddelel
se om, at Fjenden havde bemægtiget sig Færgen ved Egernsund,
kunde den saaledes foranledige, at »Absalon« blev sendt ud næ
ste Dag for at ødelægge denne Færge. Foretagendet mislykke
des imidlertid, da et fjendtligt Batteri ved Holdnæs tvang Skibet
til at vende om. Fjenden kunde altsaa uhindret fortsætte sine
Forberedelserne til Overgang til Broagerland, og den 12. meldtes,
at han havde etableret Artilleri til Dækning af en Broslagning,
til hvilken han aabenbart samlede Baadmateriel. Ved Egemsund
stod ca. 3000 Md..
I disse Dage fandt iøvrigt mange, smaa Patrouillesammenstød o. 1. Sted over hele Fronten fra Sottrup til Nybøl, og ifølge
de indløbne Efterretninger syntes Fjendens Hovedstyrke koncen
treret dels om Graasten, med Forposter V. f. Nybøl, dels om
Aunbøl—Ullerup—Borup (se Skitsen S. 28).
Den 17. om Eftermiddagen forelaa sikker Meddelelse om,
at Fjenden havde slaaet Bro over Egemsund. Der var den foregaaende Dag overført 2000 Md. Fodfolk til Broager, om Natten
var Besætningen dér blevet stærkt forøget, og yderligere vente
des overført ca. 100 Kanoner den 17. om Aftenen. Fjendens For
poster stod ved Smøl—Skodsbøl. Det ventedes, at Dybbølstillingen
vilde blive angrebet den 18. — Sandsynligheden for dette sidste
bestyrkedes ved et Forlydende om, at der omkring Aabenraa og
Vejen derfra over Felsted—Borup—Ullerup var samlet store
Styrker af alle Vaaben, hvilket ogsaa stemmede med en Melding
fra den 15., ifølge hvilken Hovedstyrken af det østrigske Korps
da var ventet fra Flensborg til Egnen om Aabenraa.
Over for denne Situation besluttede Overkommandoen for
den 18.: 1) at holde Regimenterne i Sønderborg og Ulkebøl rede
til Udrykning fra Kl. 7 Form., ligesom der for Resten af Hæren
paa Als skulde være truffet Forberedelse til hurtig Alarmering,
2) fra Dybbølstillingen at foretage en »Rekognoscering«, om hvis

61

Omfang og Maal der dog nu intet foreligger, og 3) at lade »Rolf
Krake« rekognoscere mod Egernsund for at skyde den dervæ
rende Bro i Sænk. — Overkommandoen haabede herved, i For
bindelse med Rekognosceringen fra Dybbølstillingen, at kunne
opnaa, at Fjenden af Frygt for at blive afskaaret vilde opgive
at »etablere« sig paa Broager.
Da Overkommandoen forelagde Planen om »Rolf Krake«s
Ekspedition for Orlogskaptajn Muxoll, erklærede denne, at vel
var Skibet for dybtgaaende til at kunne naa saa langt ind, at
man fra det kunde se Broen ved Egernsund, men at det dog vilde
blive sendt ud for at gøre et Forsøg paa at løse den Opgave, som
Overkommandoen ønskede udført. — Maaske har man i Over
kommandoen misforstaaet denne Udtalelse; i hvert Fald blev den
paatænkte Rekognoscering fra Dybbølstillingen nu opgivet, hvor
imod »Rolf Krake« for sit Vedkommende næste Formiddag Kl. 9
løb ind i Flensborg Fjord. Det blev uden Virkning beskudt fra
Batteriet ved Holdnæs og ankrede op i Nærheden af Egernsund
uden dog, saaledes som det var forudsagt, at kunne naa saa langt
ind, at man kunde se Broen. Ilden aabnedes derfor mod det Sted,
hvor denne antoges at være, uden Hensyn til at Skibet selv blev
beskudt af fjendtligt Artilleri saavel fra Alnor som fra Hold
næs foruden af Fodfolk ved Egernsund. Efter at have afgivet 57
Skud dampede »Rolf Krake« atter tilbage, men med uforrettet
Sag. Det var blevet ramt af ca. 100 Artilleriprojektiler, men hav
de dog kun et Tab af 3 Md., og Havarierne var ikke af større
Art, end at de kunde udbedres ved Sønderborg.
Kampen den 18. Februar.
Den Omstændighed, at Fjenden havde besat Broager, maatte
betyde en stor Fare for vor fremskudte Forpoststilling paa ven
stre Fløj, idet Fjenden ved et Angreb fra Syd vilde kunne af
skære vore derværende forreste Forpostled. Overkommandoen
oversaa dog denne Fare, eller vilde ikke se den ; thi den fastholdt
Nødvendigheden af, at Fodfolksfeltvagteme forblev fremme foran
Skovene af Hensyn til Observationen. Den traf end ikke — lige
saa lidt som Forpostkommandøren — nogensomhelst Foranstalt
ning angaaende en mere intensiv Anvendelse af Rytteriet til Op
klaring, hvorved Forposterne i hvert Fald kunde være blevet
averteret i rette Tid om det Angreb, man ventede.
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Den 18. ca. Kl. 9 Form., i klart Frostvejr, blev Forposterne
paa venstre Fløj, som havde været udstillet af 3. R., afløst af
17. R. saaledes:
3. Kompagni med 4 Feltvagter à 1 Deling, fordelte over en
Front af ca. 2 km, nemlig:
Fv. 1 i Stenderup Skovs vestlige Del, med en Underoffi
cerspost paa Vejen Dybbøl Kirke—Stenderup.
Fv. 2 i Skovparcellen S. f. Stenderup Skov.
Fv. 3 ved Chausseen, ved nordligste Østerskovgaard,
med Vedetkæden et Par Hundrede Meter 0. f.
Nybøl og med en fremskudt Post inde i denne By.
Fv. 4 lige V. f. Bøffelkobbel.
5. Kompagni med
Fv. 5 ved Gaarden S. f. Bøffelkobbel.
Fv. 6 ved Stenbæk.
1. og 2. Kompagni: Piket ved Hvilhøj.
7. Kompagni: Piket ved Dybbøllund.
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Hovedposterne dannedes af 1/16. R. ved Dybbøl Kirke, 11/16.
R. i Dybbøl By. 2 Kanoner stod i den østlige Del af Dybbøl
By» og Forposteskadronen havde
Deling ved Dybbøl Mølle,
V2 Deling i Dybbøl By og Resten fordelt til Fodfolkspiketterne.

Henad Kl. 11 Form, angreb Fjenden pludselig Forposterne,
idet han skjult af det gennemskaame Terrain uopdaget var kom
met tæt ind paa Vedetkæden. Fv. 1 og 2, der blev angrebet saa
vel fra Stenderup som fra Fronten, maatte hurtigt vige ud og
gaa tilbage mod Dybbøl Kirke, uden at de fik Tid til at meddele
dette til deres Nabofeltvagter. Fv. 3 derimod, der optog Kampen
i sin Stilling, blev beskudt fra et Par Kanoner, som Fjenden
kørte op i Nybøl, og derefter omringet og taget til Fange. — Bag
denne Feltvagt var den nys afløste Deling af 3. R. endnu ikke
naaet længere tilbage end til det nordøstlige Hjørne af Bøffel
kobbel, da den pludselig blev beskudt i Flanken paa ca. 100 m
Afstand af en fjendtlig Skyttekæde, der kom fra Stenderup Skov.
Delingen, som paa samme Tid hørte Skydning bagved sig fra
Dybbøllund, tog Front mod Nord i Udkanten af Bøffelkobbel ; en
Del af Folkene løb straks tilbage gennem Skoven, hvorimod det
lykkedes at føre Resten tilbage mod Hvilhøj.
Fv.ne 4, 5 og 6, der havde bedre Oversigt over Forterrainet
end de nordligere Feltvagter, saa i rette Tid Fjenden komme
frem, dels langs Nybøl Nor, dels fra Smøl, og kom derfor tilbage
uden Tab. De to sidstnævnte Feltvagter blev optaget af
Kom
pagni, som var sendt et Stykke frem fra Pikettet ved Dybbøllund.
Feltvagterne fortsatte Tilbagegangen dækket af Pikettet, som
derefter selv gik springvis tilbage til Avnbjerg under Skydefægtning med Fjenden. — Pikettet ved Hvilhøj tog Stilling tværs over
Chausseen; dets højre Fløjdeling trak sig uden Ordre tilbage, da
Fjenden gik frem langs Hegnene N. f. Chausseen, medens Resten
af Pikettet forblev i Stilling, indtil Pikettet fra Dybbøllund var
kommet paa Højde med det, hvorefter ogsaa det gik tilbage til
Avnbjerg.
Med Undtagelse af Fv. 3 samt af Fv. 1, der sammen med den
Deling af 3. R., som den havde afløst, gik i Stilling N. f. Dybbøl
Kirke, samledes Feltvagterne bag Dybbøl By, hvor det Mandskab,
der var blevet forsprængt under den lange Tilbagegang, efterhaanden stødte til.
Hver af Hovedposterne havde afgivet 1 Kompagni til Arbej-
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de i Dybbølstillingen, hvilke Kompagnier tog Opstilling som Re
serve, da de senere naaede frem. Ved Kampens Begyndelse besat
te 1/16. R. Terrainet om Dybbøl Kirke med 2 Kompagnier, me
dens 1 Kompagni sendtes til Forstærkning af 17. R.’s Besættelse
af Avnbjerg. 11/16 R. besatte den vestlige Udkant af Dybbøl By
med 2 Kompagnier, det tredje, der stod som Reserve, blev senere
sammen med Kanonerne beordret frem til Avnbjerg, hvortil det
dog først ankom, da Kampen var forbi.
Overkommandoen modtog Kl. 12 fra Forpostkommandøren
en Melding, afsendt Kl. lU/i Form., om Kampens Indledning,
og Kl. I1” Eftm. en Melding, afsendt Kl. 12^ om, at Fjenden
var trængt frem paa denne Side Bøffelkobbel og Stenderup, at
vore stod ved Avnbjerg, og at Fægtningen syntes at være ved
at dø hen, men at en fjendtlig Kolonne saas paa Chausseen ved
Vestkanten af Bøffelkobbel. Samtidig spurgte Brigadechefen,
Oberst Wørishøffer, Overkommandoen, om vi atter skulde gaa
frem eller nøjes med at holde den nu indtagne Stilling. I begge
Tilfælde ansaa Obersten det for nødvendigt at blive forstærket
med et Regiment.
Ved Modtagelsen af denne Melding, eller lidt før, befalede
Overkommandoen, at 1. Brigade, der stod i Sønderborg, skulde
rykke over i Dybbølstillingen og 6. R. med 8. Batteri fra Ulke
bøl til Sønderborg. 3. Brigade skulde fastholde sin Stilling ved
Avnbjerg.
Kl. 1% indløb Melding, afsendt Kl. I14, fra Kaptajn Meldahl af Overkommandostaben, at Fjenden havde taget Stilling
ca. 1000 m(?) 0. f. Stenderup Skov, og at Fægtningen var stand
set; men Kaptajnen mente, at den tidligere Forpoststilling ikke
kunde indtages igen uden heftig Kamp. Kort efter, at denne Mel
ding var afsendt, gik Fjenden imidlertid tilbage, hvorfor Oberst
Wørishøffer straks fremsendte stærke Rekognosceringspatrouiller, og da 5./16. R., som allerede noget forinden var sendt frem
fra Dybbøl Kirke mod Stenderup, meldte, at det havde fundet
Stenderup Skov ubesat, gav Obersten ca. Kl. 2% 17. R. Ordre til
at indtage den oprindelige Forpoststilling, hvilket saa. gennem
førtes uden Kamp. Der blev saaledes ingen Brug for de Reserver,
som var trukket over i Dybbølstillingen.
Tabene, som i Hovedsagen faldt paa 17. R., var 15 døde, 39
saarede (deraf 10 fangne), 35 usaarede fangne og 13 deserterede,
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ialt 102 Md., medens Preussernes Tab indskrænkede sig til 3 saarede.
Den i og for sig ubetydelige Kamp havde paa iøjnefaldende
Maade godtgjort Manglerne ved Forpoststillingen paa venstre
Fløj. Angreb Fjenden samtidig fra baade V. og S., havde vore
Feltvagter ikke andet at gøre end hurtigst muligt at søge tilbage,
hvis det ikke skulde gaa dem som Fv. 3, og for Piketterne var
det vanskeligt at sikre Feltvagtemes Tilbagegang under Fjen
dens omfattende Angreb. Var Fjenden trængt stærkere paa den
18., vilde det kunne være blevet usikkert, om Forposterne over
hovedet kunde komme tilbage til Avnbjerg i en saadan Tilstand,
at de kunde optage Kampen dér, og af Hovedposterne stod intet
rede til øjeblikkelig Besættelse af denne Bakke. Det Kompagni,
som blev sendt derhen, naaede først frem, efter at Piketterne
var gaaet tilbage.
Disse Mangler ved Forpostudstillingen, som føltes stærkt ved
Afdelingerne, synes Overkommandoen stadig ikke at ville ind
rømme, og den foretog sig intet for at faa dem afhjulpne.
For Hovedreservens Vedkommende havde Regimenterne, til
Trods for at de stod rede til hurtig Udrykning, først været i Stand
til at gribe ind i Kampen 4 Timer efter, at denne var begyndt.
Forposterne skulde altsaa kunne holde deres Stilling i saa lang
Tid, men dertil var de absolut for svage. Opgaven kunde have
været løst, hvis Overkommandoen havde lyttet til det Raad, som
skal være blevet givet den, nemlig at dele Forpostterrainet i 3
Afsnit, hvert besat med 1 Regiment og 1 Batteri ; men dette vilde
den ikke, og den Løsning, den fandt: at lade det Regiment, som
var indkvarteret i Ulkebøl—Vollerup—Sundsmark, indgaa fast
i Stillingens Hovedreserve, kunde ikke fremskynde en Understøt
telse af Forposterne. I saa Henseende kunde først ske en Forbed
ring, naar Baraklejrene i Stillingen blev færdige.
Idet Hovedreserven nu blev 3 Regimenter, blev Tjenestetur
nus 3 Døgn i Stillingen, 3 Døgn i Reserve. Af Regimenterne i
Sønderborg afgaves som hidtil daglig det ene til Arbejde.

Forposterne paa højre Fløj, som hidtil ikke havde været ud
sat for større Angreb, var svage. Den Terrainlinie, hvorfra man
— med den Indskrænkning, som de mange Hegn og Ragebøl Skov
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frembød — havde Udsigt over Forterrainet op imod 0. og V. Sot
trup, dannes af Bakkepartiet om Stavgaarde samt mod NV. af
Ragebøl Kro og Ragebøl By. Det var derfor denne Linie, som
maatte hævdes, ogsaa fordi det var den, hvorfra Fjenden kunde
faa Indblik i hele Terrainet foran Skanserne, og i hvilken han
altsaa kunde bygge sine Batterier. Forsvaret var imidlertid van
skeligt, fordi Linien dannede en omtrent ret Vinkel. Trængte
Fjenden frem til Stavgaarde, stod han i Ryggen paa Forsvaret
om Ragebøl, og omvendt. Foran laa desuden Ragebøl Skov, som
vilde give Fjenden gode Betingelser for en skjult Fremrykning.
At forsvare saavel Partiet om Stavgaarde som om Ragebøl
kunde ikke lade sig gøre med 3 Kompagnier, og større Styrke
havde Overkommandoen ikke villet afse dertil. Da General Caroc
den 14. havde Kommandoen over Forpostregimenterne, bestemte
han derfor, at Forsvaret skulde lægges tilbage til Surløkkegaarde
—Pythuse (formentlig Bakken SØ. f. Pythuse)—Bakkerne V. f.
Bødkerhus mod Dybbøl Kirke. Han indmeldte dette til Overkom
mandoen og indstillede samtidig, at der til Forposterne afgaves
to Kanoner, som skulde anbringes ved Stengaard til Bestrygning
af Aabenraavej, samt at der mellem Skanserne opstilledes Felt
skyts, idet han ansaa Skansernes Skyts for at være for langsomt
skydende over for et Stormangreb. Overkommandoen gav ingen
Sanktion paa, at Forsvaret skulde lægges tilbage til den Linie,
som Caroc for sit Vedkommende havde bestemt, og hvoraf maatte
følge, at Piketterne fik Opstilling dér, og at Feltvagterne blev
trukne tilbage til Stavgaarde—Ragebøl. Derimod befalede den
Afgivelse af de to Forpostkanoner, som dog ved Angreb skulde
rykke frem fra Stengaard til Pythuse, og den 18., at 13. Batteri
skulde afgives fast til Dybbølstillingen i Kanonpladser mellem
Skanserne. Hvorvidt Caroc’s Bestemmelser for Forsvaret er blevet
godkendt af den, der afløste ham, kan ikke ses; de synes snarere
at have fremkaldt nogen Usikkerhed med Hensyn til, hvorledes
Kampen skulde føres.
Selve Forposternes Pladser blev jo fastlagt af Forpostkom
mandøren, der oprindelig for den yderste Fløjs Vedkommende
havde nøjedes med en Underofficerspost paa Vejen ved Sand
bjerg Mølle og en anden paa Vejen NØ. f. Ragebøl Skov, medens
Resten af Forpostkompagniet blev udstillet som Feltvagt paa
Aabenraavej V. f. Skoven. Den 17. forandrede paagældende Kom
pagnichef dog uden videre dette besynderlige Arrangement og
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flyttede Kompagniets Hovedstyrke over til Ravnskobbel. Dette
medførte, at Forpostkommandøren ændrede Opstillingen saale
des, at der ialt udstilledes 4 Fv.r à % Komp., nemlig Fv. 1 ved
Stavgaard, Fv. 2 paa Aabenraavej V. f. Ragebøl Skov, Fv. 3 ved
Tørvemosegaard (altsaa stadig foran Mosen) og Fv. 4 hen imod
Stenderup til Forbindelse med venstre Fløjs Fv. 1 i Stenderup
Skov. Pikettet — 1 Kompagni — stod ved Ragebøl Kro.
Saavel den 19. og 20. som den 21. foretog Fjenden Smaaangreb mod hele vor Forpoststilling, men kun den 20. fik Kam
pen noget større Omfang, da 2 Kompagnier og % Eskadron ryk
kede frem fra V. Sottrup ad Aabenraavej og udviklede omtrent
i Højde med Tørvemosegaard. Fv.ne 2 og 3 kastedes tilbage mod
Pikettet ved Kroen, Fv. 4 til SV. f. Ragebøl By, medens Fv. 1,
der paa samme Tid blev svagt angrebet, trak sig ind til Batterup.
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Kort efter gik Fjenden atter tilbage, hvorpaa Forposterne indtog
deres gamle Stillinger.
Denne Kamp havde gjort det indlysende, at Forposterne paa
højre Fløj maatte forstærkes. Der blev derfor flyttet 1 Kompagni
fra venstre til højre Fløj, ligesom Overkommandoen befalede, at
Hovedposten ved Dybbøl Kirke skulde afgive 2 Kompagnier, som
skulde danne Hovedpost ved Pythuse. Det vil altsaa sige, at den
Forstærkning, højre Fløj fik, betød en lige saa stor Svækkelse
for venstre Fløj.
Paa højre Fløj blev nu Opstillingen, som den 21. overtoges
af 11/18. R., 4 Feltvagter à
Komp., nemlig:
Fv. 1 (¥2 4./18. R.) ved Ravnskobbel med en Underofficers
post paa Vejen 0. f. Ragebøl Skov,
Fv. 2 (¥2 8./18. R.) paa Aabenraavej, V. f. Ragebøl Skovs
Sydkant,
Fv. 3 (¥2 8./18. R.) i den nordvestlige Del af Ragebøl,
Fv. 4 (¥2 6-/18. R.) ved Vejen i Retning af Stenderup, paa
Bakken ca. 500 m V. f. Ragebøls Sydkant.
De to sidstnævnte Feltvagter var altsaa trukket tilbage fra
deres hidtidige, langt fremskudte Standpladser; men Afstanden
fra Fv. 4 til Feltvagten i Stenderup Skov var til Gengæld blevet
saa stor, at der ikke kunde blive Tale om nogen gensidig Under
støttelse.
Som Piketter stod
¥2 4./18. R. ved Lillemølle, altsaa helt ude ved Als Sund, og
i 1300 m Afstand derfra
3./18. R. ved Ragebøl Kro samt
¥2 6./18. R. V. f. Ledet. Dette Piket, der stod ca. 250 m SØ.
f. Fv. 4, skulde holde Forbindelse med Hovedposten ved Dybbøl
Kirke, hvor Kampstillingen laa paa Bakken 400 m. V. f. Kirken.
Hovedposten 1. og 2./22. R. stod, som nævnt, ved Pythuse.
Besætningen i Skanselinien dannedes af 2. R. — Chefen for 1.
Brigade havde Kommandoen i Sundeved.

Af Opstillingen fremgaar, at der saa godt som intet Forsvar
var hverken ved Vejen over Stavgaarde eller i Ragebøls Vest
kant. Et Angreb, der førtes frem langs Aabenraavej, vilde meget
let kunne hindre Fv. 4’s Tilbagegang til Ragebøl og tvinge den
i sydlig Retning, saaledes som det jo ogsaa var sket den 20., og
Fjenden vilde næsten uhindret kunne bryde igennem baade ved
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Stavgaarde og ved Ragebøl og dermed ophæve hele Forsvaret ved
at tage Styrkerne ved Ragebøl Kro i Ryggen samt sprænge For
bindelsen med Hovedposten ved Dybbøl Kirke, omfatte Hoved
posten ved Pythuse i begge Flanker og muligvis afskære Pikettet
ved Lillemølle. — Faren maatte naturligvis blive dobbelt stor i
Mørke eller usigtbart Vejr; men der var ikke fastsat nogen Æn
dring af Opstillingen for disse Tilfælde.
Alt i alt var Ordningen en saadan, at Kampens Udfald paa
Forhaand var givet, hvis Fjenden angreb med nogenlunde store
Styrker, og ved et pludseligt Overfald kunde Situationen blive
meget kritisk.
Overkommandoen havde bestemt, at de to Forpostkanoner
ved Stengaard i Tilfælde af Angreb skulde rykke frem til Pyt
huse; men 1. Division gjorde meget rigtigt gældende, at der dér
ikke var nogen Stilling for dem, da Skudfeltet mod Ragebøl kun
var 2—300 m, og hævdede, at de maatte forblive ved Stengaard
»saa meget mere, som en pludselig og uforberedt Frembeordning
af Feltartilleri fra en god Stilling allerede een Gang i denne Krig
har ført til Tabet af en Feltkanon« (den 3. Februar).
Det ligger i Sagens Natur, at Forpostkanonerne burde an
vendes til direkte Støtte for Fodfolket og derfor — som det og
saa var Hensigten for venstre Fløjs Vedkommende — efter Om
stændighederne trækkes frem i forreste Linie, hvis de skulde gøre
Nytte. 1. Division burde derfor hellere have forlangt 2 Kanoner
til, saaledes at man kunde forstærke Forsvaret mod baade N. og
NV. med Artilleri. Den Motivering, Divisionen gav, er imidler
tid betegnende for vore Officerers Opfattelse dengang angaaende
Artilleriets Anvendelse, og det var ikke uden Grund, at General
Thestrup, inden sin Afgang som Krigsminister, fortrød, at han
ikke havde draget Omsorg for en feltmæssig Uddannelse af Ar
tilleriet i Samvirke med andre Vaaben. Det var i den Grad ble
vet et Dogme, at Artilleriet ikke maatte udsættes, at man kun
altfor let gav helt Afkald paa dets Hjælp, i hvert Fald saa
længe det fjendtlige Artilleri ikke havde vist sig. Dette havde
bl. a. været Tilfældet den 18., og »Skytsbedækning« — ofte et
helt Kompagni til et Par Kanoner — anvendtes i Tide og Utide.
Med Hensyn til Rytteriets Anvendelse herskede iøvrigt en
ganske tilsvarende Opfattelse. Ifølge de inden for vor Hær almin
deligt gældende Teorier kunde Rytteriet kun anvendes i aabent
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Terrain; i gennemskaaret Terrain maatte dets Opgaver overta
ges af Fodfolket, og Rytteriet blot benyttes til langt udgaaende
Patrouiller samt til Ordonnanstjeneste, ligesom det under Kamp
da helst søgte Beskyttelse ved Opstilling bag Fodfolket. — For
posttjenesten ved Dybbøl viser dette tydeligt, og ret karakteri
stisk foreligger der ikke en eneste skriftlig Melding eller er over
hovedet nogensinde i Rapporterne omtalt nogen, skriftlig eller
mundtlig, Melding fra Rytteriet. Rytterpatrouiller udsendtes gan
ske vist; Forpostkommandøren befalede saaledes den 29., at der
hver Morgen skulde fremsendes saadanne, men de skulde være
ganske smaa, kun paa et Par Heste, og maatte ikke ride ud, før
Terrainet var afsøgt af Fodfolkspatrouiller.
Fodfolket var saaledes blevet Hærens Altmuligmand, som
maatte kæmpe uden, eller dog med utilstrækkelig Støtte af de
andre Vaaben og endda overtage Sikringen af dem. Dette Forhold
maa holdes for Øje, naar man bedømmer vort Fodfolks Optræden
i Kampene.
At Teorier, som de nævnte, kunde brede sig i Hæren var i
og for sig naturligt, da de var almindelige i alle Datidens Hære,
eg navnlig Samarbejdet mellem Fodfolk og Artilleri først blev
sat i System under Verdenskrigen. Men naar Forholdet blev saa
grelt hos os, hvor ovenikøbet det svage Fodfolk i særlig Grad
trængte til Støtte, navnlig af Artilleri, maa dette tilskrives den
Omstændighed, at der før Krigen i altfor ringe Udstrækning var
blevet bevilget Midler til Afholdelse af større, samlede Øvelser,
hvor Førerne kunde faa Lejlighed til at disponere over andre
Vaaben end deres eget, og hvor Samarbejde mellem Vaabnene
kunde fæstnes. Det gælder for den militære Fører som for en
Mand i en hvilkensomhelst anden Virksomhed, at han umuligt
kan faa Sikkerhed i Udøvelse af sit Kald, naar han ikke faar
Lejlighed til selv at indhøste Erfaringer.

Kampen den 22. Februar.
Foran vor højre Fløj stod Fjendens Vedetkæde hinsides V.
Sottrup, foran venstre Fløj ved Smøl, men i Centrum, V. f. Sko
vene, var de fjendtlige Tropper ved Nybøl saa tæt paa vore, at
Afstanden mellem de to Kæder kun var 100 m. Et Overfald kunde
derfor ventes naarsomhelst, og i Skjul af det Snevejr, som her
skede den 19.—21., søgte Preusserne da ogsaa, som foran nævnt,
atter og atter at komme ubemærket ind paa Livet af vore Vedet-
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ter, for saa snart de stødte paa stærkere Modstand at gaa tilbage
igen. Den 19. angreb de saaledes gennem Stenderup Skov, men
vore Feltvagter dér og ved Chausseen trak sig hurtigt ind til Pikettet, og over for dette standsede Angrebet. Særlig den 21. var
der hyppigt Skydning ved Forposterne.
Vor Forpoststilling forblev dog i Hovedsagen uforandret,
blot trak man Vedetkæden foran Skovene tilbage til disses Ud
kant og som Følge deraf selve Feltvagterne et Stykke ind i Sko
vene. Den 21., da 1/18. R. havde overtaget Piketter og Feltvag
ter, var Opstillingen følgende:
2./18. R., der forstærkedes med 1 Deling fra hvert af Piket
terne, udstillede 6 Fv.r, hver paa 1 Deling, nemlig (se Skitse
S. 68) :
Fv. 1 og 2 i Stenderup Skovene,
Fv. 3 ved Chausseen i den vestlige Del af Bøffelkobbel,
Fv. 4 i den sydvestlige Del af Bøffelkobbel,
Fv. 5 i den sydøstlige Del af Bøffelkobbel,
Fv. 6 ca. 300 m NØ. f. Stenbæk.

Afstanden til de nærmest bagved værende Forpostled, ved
hvilke Feltvagterne kunde søge Støtte, var 1—1^2 km — for Fv.
5 og 6’s Vedkommende dog kun halvt saa lang — og en samlet
Ledelse af disse 6 Feltvagter, som overspændte en Strækning af
omtrent 3^ km, var selvfølgelig udelukket. Kompagnichefen, der
som alle Kompagnichefer dengang var ubereden, tog Kommando
post ved det nordøstlige Hjørne af Bøffelkobbel i det Haab paa
dette centrale Sted i hvert Fald at kunne faa nogen Indflydelse
paa Feltvagterne under deres Tilbagegang. Hans Instruks gik ud
paa, at Feltvagteme ved fjendtligt Angreb kun maatte gaa til
bage, hvis dette var uundgaaelig nødvendigt, og i saa Fald skul
de Fv. 1 og 2 gaa mod Dybbøl, de fire andre mod Avnbjerg—
Vemmingbund.
Som Piketter stod ved Hvilhøj % 1. og 5./18. R. med et Ryt
terpiket paa 10 Heste ved Ny Frydendal Kro, % 7./18. R. ved
Dybbøllund. Hovedposten ved Dybbøl Kirke dannedes af 3. og
4./22. R. og i Dybbøl By af 11/22. R. De to Kanoner stod om Nat
ten ved Skanse V, om Dagen i Dybbøl By med Kampstilling paa
Avnbjerg.
Ved fjendtligt Angreb skulde Linien Dybbøls Vestkant—
Avnbjerg fastholdes.
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Den 20. havde Overkommandoen faaet Underretning om, at
Fjenden paatænkte et natligt Angreb, hvorfor den indskærpede
den største Agtpaagivenhed i Skanserne samt befalede, at der
skulde anlægges Spærringer paa alle Veje foran Stillingen (se
S. 42). Nogen Ændring af Forpoststillingen vilde den derimod
ikke tillade og hævdede stadig Nødvendigheden af, at vi havde,
hvad den kaldte Observation foran Skovene — ogsaa om Nat
ten. — Ved Afdelingerne var man derimod nervøs for, hvorledes
det skulde gaa os i den fortvivlede Situation, som vilde fremkom
me, hvis Fjenden angreb samtidig fra V. og S.. Chefen for 2./18.
R. sendte saaledes den 21. en Anmodning til sin Bataillon om at
faa udvirket en Forandring i Feltvagternes Opstilling; »thi her
ville vi alle blive fangne, hvis der sker et Angreb« ; men Batail
lonen kunde naturligvis ikke faa Forpostkommandøren til at fra
vige Overkommandoens bestemte Ordre.
Chefen for 18. R., Oberstløjtnant Hirsch, der jo egentlig hav
de afgivet sit Regiment til Forpostkommandøren, og som ej hel
ler kunde føre det, spredt som dét var over 7,5 km fra Als Sund
til Vemmingbund, opholdt sig paa venstre, den mest udsatte, Fløj
i Ny Frydendal Kro. Han søgte at gøre, hvad der var ham mu
ligt, for at redde Regimentet for Tilintetgørelse. Blandt Forpost
stillingens Mærkeligheder var, at to af de sandsynligste, fjendt
lige Fremrykningslinier, Vejene Stenderup—Dybbøl Kirke og
Broagervejen, ikke var besat af Feltvagter, hvorfor han nu an
bragte en Deling paa hver af dem, henholdsvis taget fra Piket
tet ved Hvilhøj og Pikettet ved Dybbøllund. Endvidere blev der
indrettet en Kolonnevej fra Dybbøllund til Avnbjerg, paa hvilken
Bakke var paabegyndt en Skyttegrav samt — under Hensyn til
den Fare, der truede Pikettet ved Hvilhøj, hvis Kompagniet ved
Dybbøllund i Mørket blev tvunget tilbage mod Avnbjerg — om
Aftenen den 21. udstillet en Række Dobbeltposter til Forbindelse
mellem de to Piketter. — Overalt herskede største Aarvaagenhed,
og hyppigt udsendtes Patrouiller. Oberstløjtnant Hirsch kunde
ikke ligefrem befale sine Feltvagter straks at løbe tilbage, naar
Fjenden angreb, navnlig hvis Angrebet, hvad han ventede, kom
samtidig fra V. og S. ; men alle var dog paa det rene med, at der
ikke var andet at gøre, hvor fordærveligt det end maatte være at
indlede en Kamp paa den Maade.
Om Aftenen deserterede to sydslesvigske Soldater, hvilket
vilde betyde, at Fjenden fik yderligere Meddelelse om vor Stil-
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ling, og lidt ud paa Natten begyndte med nordøstlig Vind et Sne
fald, hvorved Faren for et Angreb voksede, saa meget mere som
det havde vist sig, at Skydningen ved Feltvagterne paa Grund
af Vindretningen ikke kunde høres ved Piketterne.

Den 22. Kl. 6 Morgen meldtes fra alle Feltvagter og de frem
sendte Patrouiller, at der herskede fuldstændig Ro, men dette
forøgede kun Spændingen ; thi af Erfaring vidste man, at en saadan Stilhed plejede at være Forløber for et fjendtligt Angreb. —
Og det viste sig at være ganske rigtigt.
Lige da det begyndte at lysne, ca. Kl. 7, og da Snefoget var
blevet saa tæt, at man kun kunde se et Hundrede Meter foran
sig, brød Fjenden pludselig frem med overvældende store Styr
ker baade i Fronten og fra Broager. Fra Stenderup stormede 4
Fodfolkskolonner med Rytteri frem mod Skoven. Vore dervæ
rende smaa Styrker : Delingen paa Vejen mod Dybbøl Kirke, Fv.ne 1 og 2, der hver kun havde 20—30 Md. samlet — Resten var
udstillet som Poster — blev fejet væk og maatte, uden at faa
Posterne med og skarpt forfulgt gennem Skoven løbe tilbage mod
Dybbøl. Ved Fv. 3 hørte man paa samme Tid Skydning fra Syd.
Posterne blev i en Fart inddraget, og i hurtigt Løb styrtede Felt
vagten tilbage gennem Lysningen langs Chausseen. Men Fjenden
var allerede naaet frem dertil og beskød inde fra Skoven Felt
vagten paa kort Hold. Den søgte, da den naaede Skovhegnet ved
den østlige Ende af Lysningen, at befri sig ved et Modstød, men
den havde nu Fjender paa alle Sider, blev fuldstændig omringet
og fanget. Fv. 4 gik det paa tilsvarende Maade, Vejen var spær
ret, da den vilde løbe tilbage, og stort bedre gik det ikke Fv. 5.
Pikettet ved Dybbøllund, 7. Komp. under Premierløjtnant
Aklmann, havde sendt en Deling frem til Afløsning af den, der
stod paa Broagervej ved den derværende Barrikade, da en fjendt
lig Kolonne i Hurtigløb stormede frem ad Vejen mod disse De
linger. Der blev kun Tid til at afgive enkelte Skud, inden Fjen
den naaede Barrikaden. Begge Delinger løb tilbage til Pikettet,
som var blevet alarmeret ved Fjendens Hurraraab, og nu førte
Premierløjtnant Ahlmann, der indsaa, at det var umuligt at holde
Stillingen, hele Kompagniet i Løb tilbage ad Kolonnevejen, de to
bageste Delinger formeret i Kæde, og naaede Avnbjerg.
Pikettet ved Hvilhøj, som efter de ovenfor omtalte Afgivel
ser kun talte ca. IV2 Kompagni, havde ikke kunnet høre Skyd-
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ningen, og de Poster, der skulde holde Forbindelse med Dybbøl
lund, er rimeligvis løbet over Ende; thi pludselig saa det Fjen
den storme frem baade fra Syd og fra Vest, naaede ikke at kom
me i Stilling, men søgte stærkt beskudt tilbage mod Nord, hvor
nu fjendtlige Tropper, som kom fra Stenderup Skov, ogsaa aabnede Ilden mod det. Kommandoen synes at have svigtet et Øje
blik, der opstod en kortvarig Panik, hvilken nogle af de sydsles
vigske Soldater benyttede sig af til at smide sig ned for at lade
sig tage til Fange. Resten af Styrken naaede dog ved at følge
Hegnene, men i ret opløst Tilstand, Dybbøl By. Herfra førtes den
ned til Chausseen i Højde med Avnbjerg, hvor den gik i Stilling
og optog Kampen.
7. Komp., der ikke blev videre forfulgt, havde imidlertid be
sat Avnbjerg, hvor det efterhaanden udviklede 3 Delinger. Det
aabnede herfra Ilden mod sluttede, fjendtlige Styrker og derefter
mod Skyttekæder, som nu trængte tæt ind mod Avnbjerg. Under
en fra begge Sider voldsom Ild sendte Premierløjtnant Ahlmann
sin Reservedeling frem til Angreb i Fjendens højre Flanke; men
Delingen maatte vende om, da den blev beskudt paa langs af det
Hegn, den fulgte. Den besatte derefter den Jordvold, som løber
ned mod Stranden, til hvilken Jordvold nu ogsaa Feltvagten fra
Stenbæk — en Deling af 2. Komp. — var naaet. Ahlmann for
søgte selv at gentage Flankeangrebet med to Sektioner; han naa
ede ogsaa op i Højde med Fjenden, men blev beskudt af sine
egne, som i Snevejret ikke har kunnet skælne Ven fra Fjende,
og maatte tilbage. Han tog Kompagniets Kvarterfane med og
forsøgte for 3. Gang, men i det samme kastede to fjendtlige Kom
pagnier Delingen af 2. Komp.. Derved blev 7. Komp. omgaaet;
de to af dets Delinger sendtes i Løb tilbage mod en bagvedvæ
rende Bakke, Delingen paa Toppen af Avnbjerg sprang op paa
Bakkekammen, sendte Fjenden en Salve paa kort Hold og opnaaede derved at faa Tid til at løbe tilbage. Den sidste Deling
førte Ahlmann selv tilbage, da de andre havde faaet Forspring.
Til Trods for udmærket Udnyttelse af Terrainet led Delingen
store Tab ved Beskydning i Flanken fra Stranden, men naaede
dog tilbage til Resten af Kompagniet, der modtog sin Chef med
et begejstret og velfortjent Hurra.
7. Komp. havde holdt Avnbjerg % Times Tid, formentlig
til ca. Kl. 8. Da det gik tilbage, gav Bataillonschefen ogsaa 5. og
% 1. Komp. ved Chausseen Ordre til Tilbagegang og førte samt-
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lige disse Kompagnier ind mod Skanserne. Resten af Bataillo
nen var, med Undtagelse af en enkelt Halvdeling (Fv.), opløst.
Oberstløjtnant Hirsch gjorde et forgæves Forsøg paa at standse
og ordne den, men maatte opgive det og sende den tilbage mod
Skanserne. Dens Tilbagegang var for en Del af Mandskabets Ved
kommende udartet til en Flugt, der først endte ved Brohovederne.
Hovedposten ved Dybbøl Kirke (V2 1/22. R.) alarmeredes
ved Skydningen, da Feltvagten fra Stenderup Skov gik tilbage.
Bataillonschefen lod 4. Komp. besætte Bakken ca. 400 m V. f.
Kirken tværs over Vejen til Stenderup, og da Snevejret ophørte,
formaaede Kompagniet ved sin Ild at hæmme Fjenden i at bryde
frem fra Stenderup Skov. Det andet Kompagni, 3., besatte Kirkegaarden og Terrainet der omkring, men udsendte intet til Sikring
af Forbindelsen med højre Fløjs Forposter S. f. Ragebøl. Følgen
blev, at Fjenden, der — som det senere skal omtales — havde
kastet Forposterne om Ragebøl, nu trængte frem N. f. Kirken.
Bataillonschefen befalede derfor baade 4. og 3. Komp. tilbage.
Ved 11/22. R. i Dybbøl By havde 8. Komp. straks, da det hør
te Skydning foran, besat Dybbøls Vestudkant. 6. Komp. blev sendt
mod Dybbøl Kirke, men straks derefter tilbage mod Avnbjerg,
som det dog ikke naaede, inden Fjenden havde besat Bakken. 5.
og 7. Komp. forblev som Reserve ved Korsvejen 800 m SØ. f.
Kirken. Da Fjenden trængte frem ved Kirken, udviklede 7. Komp.
ved Korsvejen, % 5. Komp. noget bagved til højre og V2 5. Komp.
længere tilbage som Reserve.
Idet 3. og 4. Komp. trak sig tilbage mod denne Stilling, delte
de sig saaledes, at % 3. og % 4. Komp. satte sig paa 7. Komp.s
højre Fløj,
3. og
4. paa dets venstre. Hele den lange Linie
fortsatte saa Tilbagegangen under stadig Kamp med Fjenden,
som naaede frem til Dybbøls Østkant samt langs Vejen fra Kir
ken mod 0. Dybbøl. I Højde med denne standsede vore deres Til
bagegang (se Skitse S. 79). Et fjendtligt Angreb, der førtes frem
ad Vejen fra Kirken, afvistes, og da en fjendtlig Skyttekæde bag
et Hegn foran vor højre Fløj stadig raabte Hurra uden dog at
gaa frem, foretog Premierløjtnanterne Esmann og Pingel med
3^2 Deling et Bajonetangreb, hvorved Fjenden kastedes bort fra
Hegnet, saaledes at vi nu fik Luft paa denne Fløj.
Imidlertid havde 8. Komp., der blev truet i begge Flanker,
rømmet sin Stilling i Dybbøls Vestkant og gik ind mod Skanserne.
Højre Fløj. Da Fv. 4 paa Bakken ca. 400 m V. f. Ragebøl
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ved 7-Tiden hørte Skydningen fra Stenderup Skov, udsendte den
en Patrouille, som kort efter meldte, at Feltvagten fra Skoven
løb tilbage. Paa dette Tidspunkt var et fjendtligt Angreb ogsaa
brudt frem langs Aabenraavej og mod Ragebøl. Baade Fv. 4 og
Pikettet — 6./18. R. — N. f. Ledet kastedes derved mod Syd, og
da Fjenden nu ogsaa havde naaet Dybbøl Kirke, kom de begge
i dobbelt Ild og maatte under vedvarende Beskydning, dog uden
at lide noget Tab, tilbage mod Skanse IX, foran hvilken Kompag
niet standsede i Højde med Skyttelinien ved 0. Dybbøl.
Fv. 3 — y% 8./18. R. — var gaaet i Stilling mellem Ragebøl
og Kroen, og ved denne laa Pikettet — 3./18. R. Fv. 2 — % 8./18.
R. —, der stod ved et Hegn mellem Ragebøl Skov og Aabenraa
vej, ca. 500 m N. f. Kroen, trak sig kæmpende tilbage til en Stil
ling til højre for Pikettet. — Ved dette var Chefen for 11/18. R..
Han havde faaet det Indtryk, at Fjendens Styrke kun talte et
Par Kompagnier og en Eskadron, og mente, at det var muligt
at afvise Angrebet, hvorfor han gav Hovedposten ved Pythuse
— 1. og 2./22. R. — Ordre til at rykke frem til Kroen. Allerede
da det forreste af disse Kompagnier, 2., naaede frem, viste det
sig imidlertid, at Fjenden var langt stærkere end antaget og nu
var brudt igennem baade ved Stavgaarde og i Ragebøl. 2./22. R.,
som var blevet beskudt, da det i sluttet Orden rykkede frem ad
Vejen, blev sendt tilbage til en Stilling paa Bakken 400 m NV.
f. Pythuse, medens 1./22. R. udviklede N. f. disse.
Besætningen fra Kroen (3. og 8. Komp.) løb derefter tilbage
langs Aabenraavejen, stærkt beskudt fra tre Sider og derfor i en
Tilstand, som vistnok ikke har været ret fjern fra Panik.
Fra 1./22. R. saa man Fv. 1 —
4./18. R. — løbe tilbage
forbi Randsgaard, hvorfor Kompagniet udsendte først 1 Deling
til Hegnet, der 400 m N. f. dets Stilling løber omtrent i V.—0.,
til Understøttelse for nævnte Feltvagt, og lidt efter, da Fjenden
trængte frem mellem Sundet og Batterup, yderligere en Deling
til Sikring af dets egen Flanke. Da 18. R.’s Forpoststyrke passe
rede Kompagniet, opstod der imidlertid en Uorden, som foraarsagede, at det maatte gaa noget tilbage, og efterhaanden trak
det sig ind i Højde med Surløkkegaardene.
2./22. R.’s Stilling NV. f. Pythuse blev snart uholdbar, da
det blev beskudt baade i Front og højre Flanke. Det gik derfor
tilbage med 2 Delinger til den Markvej, som fra Pythuse løber
mod Øst, altsaa med Front mod N., 2 Delinger langs Vejen Pyt-
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huse—Dybbøl, Front mod V.. Ogsaa her rev 18. R.’s Forposter
en Del af Kompagniet med tilbage, saaledes at det nu kun talte
ca. 100 M.. Fjenden trængte frem baade i Fronten og begge Flan
ker, afgav desuden et Par Kanonskud fra Ragebøl og kastede
Delingerne S. f. Pythuse. Kompagniet gik derfor tilbage til en
Bakke noget sydligere, men stadig angrebet i begge Flanker
maatte det, under kraftig Modstand, snart fortsætte Tilbagegan
gen, indtil det endelig indtog en Stilling 3—400 m foran Mel
lemrummet mellem Skanserne IX og X.
Af de fra Kroen tilbagevigende Styrker tog % 8. Komp.
(Fv. 3) Stilling mellem 2./22. R. og 6./18. R., medens 3. Komp.
fortsatte til Løbegraven mellem IX og X, hvor 4./18. R., der efter
en kortvarig Kamp havde maattet foretage en ilsom Retraite
langs Stranden, sluttede sig til.
De fjendtlige Skyttekæder blev, da de naaede Bakkerne ved
Aabenraavej, 5—600 m fra Skanserne, standsede ved Ilden fra
de to Forpostkanoner, som nu endelig traadte i Virksomhed.
Ca. Kl. 8i/2 var Stillingen i Hovedsagen som angivet paa hosstaaende Skitse, hele Forpoststyrken udviklet paa een lang Linie
ved Foden af det Bakkedrag, hvorpaa Skanserne laa, og uden
Reserver af Betydning. Der var imidlertid nu tilvejebragt Betin
gelser for, at Skansernes Artilleri kunde foretage en kraftig For
beredelse af et Modangreb, sat ind med friske Kræfter fra Hoved
reserverne.
Kampen havde faaet det Forløb, som den efter de af Over
kommandoen trufne Dispositioner maatte faa, eller rettere, det
var gaaet bedre, end man kunde vente. Paa højre Fløj havde
Forposterne, navnlig ved den sejge Modstand, som gjordes af 22.
R.’s to Kompagnier, unddraget sig den truende Omfatning. Paa
venstre Fløj var det kun lykkedes Fjenden at afskære nogle af
Feltvagteme, til Trods for de stærke Kræfter, han satte ind imod
dem fra tre Sider, nemlig fra N. 3 Batailloner, fra V. 1 Batail
lon og fra S. 4 Batailloner. Pikettet ved Hvilhøj, der var meget
nær ved at blive afskaaret, naaede dog at komme tilbage, og Pre
mierløjtnant Ahlmann’s Kompagni havde ved sin Modstand paa
Avnbjerg i Forbindelse med de Kompagnier, som kom tilbage fra
Hvilhøj, standset Fjenden saa længe, at 22. R.’s Kompagnier i
Dybbøl By undgik at blive omfattet fra Syd. — Den manglende
Sikring af Ragebøl gav derimod Fjenden Mulighed for at bryde
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22/2. Den omtrentlige Stilling ved Kampens Slutning.

igennem mellem denne By og Dybbøl Kirke og derved ophæve
hele Forsvaret af Dybbøl, endskønt de Styrker, han satte fron
talt ind mod denne, i Virkeligheden ikke var vor derværende Be
sætning synderlig overlegne. Det usigtbare Vejr havde imidler
tid gjort det vanskeligt for os at erkende Fjendens Styrke. Hav
de man kunnet se, at det kun var et enkelt Kompagni, som træng
te frem mellem Ragebøl og Dybbøl Kirke, kan der vel næppe være
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Tvivl om, at det var blevet kastet ved et Modstød, saaledes som
dette faktisk skete paa et senere Tidspunkt ved de Delinger, Pre
mierløjtnanterne Esmann og Pingel førte frem.
Vejrforholdene har formentlig ogsaa været Aarsagen til, at
Skansernes Skyts ikke hidtil havde grebet ind i Kampen; men et
egentligt Samarbejde mellem Forposterne og Skansernes Artil
leri var dog ikke forberedt. Man sporer ogsaa tydeligt, at der
manglede Direktiver for Ledelsen af Forposternes egen Kamp,
og at der, som tidligere omtalt, ikke fra Overkommandoens Side
var sørget for en rettidig Undersøgelse i saa Henseende. Dette
fremgaar bl. a. af den Opfattelse, der flere Steder gjorde sig
gældende, at Tilbagegangen skulde fortsættes til Skanserne, naar
den forreste Hovedmodstandslinie maatte rømmes. At denne Li
nie før eller senere maatte opgives, var en Selvfølge, naar man
erindrer, at Fjenden havde ført hele sit Armékorps frem mod
vore 4 Batailloner, som her skulde forsvare en Front af en Mils
Længde under meget vanskelige Forhold og uden nævneværdig
Støtte af Artilleri.

Chefen for 1. Brigade, Oberst Lasson, der den Dag havde
Kommandoen i Sundeved, havde henad Kl. 8V2 modtaget en fra
Forpostkommandøren et Kvarter før afsendt Melding om Fjen
dens Angreb, paa højre Fløj af 2 Kompagnier og 1 Eskadron,
paa venstre Fløj af en Styrke, hvis Størrelse ikke var opgivet.
Obersten red straks frem, beordrede undervejs 2. R. til at besæt
te Skanserne og 5. R., der var paa Arbejde i Stillingen, til at be
sætte Løbegravene. Af 6. R., som netop nu kom for at afløse i
Stillingen, sendtes den ene Bataillon til Understøttelse for højre
Fløj, medens den anden tog Opstilling som Reserve bag Dybbøl
Mølle.
Da Obersten ad Chausseen naaede uden for Skanserne og
saa de fjendtlige Skyttekæder fra Stranden ved Avnbjerg til op
imod Pythuse, var han paa det rene med, at vi stod over for
meget overlegne Styrker. Hans Bestræbelser kunde derfor kun
gaa ud paa at hindre yderligere Tilbagegang. % 4./22. R., som
nu naaede tilbage til vor Linies venstre Fløj SV. f. 0. Dybbøl,
blev »med nogen Møje« bragt til at standse og gaa i Stilling.
8./22. R., som var ved at marchere tilbage ad Chausseen mod
Skanserne, fik Ordre til at besætte Terrainet i nogenlunde For
bindelse med
4./22. R., og Kommandoen over hele Linien N.
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f. Chausseen overdroges Chefen for 22. R., Oberstløjtnant Fal
kenskjold. Oberstløjtnant Hirsch, der S. f. Chausseen fulgte med
sine tilbagegaaende Kompagnier af 18. R., beordredes til at stand
se disse og sammen med 6./22. R. besætte Bakken ca. 1 km 0. f.
Avnbjerg. Derimod lod Obersten de to Forpostkanoner forblive
ved Skanserne, »da der intet Maal var for dem, der kunde give
tilstrækkelig Anledning til at udsætte dem« (smign. S. 70). løv
rigt havde Fjenden ej heller bragt Artilleri til Anvendelse paa
denne Fløj.
Fra Skansernes Skyts aabnedes derimod nu endelig Uden,
efter at Oberst Lasson havde opfordret Kommandøren i V til at
sende et Par Skud ind i Dybbøl By. Nogle af de andre Skanser
deltog i Skydningen, men stærk blev Ilden ikke, thi Artillerikom
mandoen indskærpede sin Instruktion om, at der ikke maatte sky
des for hurtigt paa længere Afstande og ikke ødsles med Am
munitionen mod Kæder eller mindre Troppe, endskønt man
egentlig skulde synes, at der maa have været al mulig Grund til
at dæmpe den voldsomme Ild, som rettedes mod vort Fodfolk.
Alt i alt blev der i den Times Tid, Skydningen varede, fra Skan
serne V, VI og VIII afgivet 24 Skud mod Dybbøl By og 2 mod
fjendtligt Rytteri paa Chausseen samt, da Vejret et Øjeblik blev
lidt klarere, 2 Skud fra Skanse IV mod en formodet Kolonne for
an Bøffelkobbel.
Af 10. R., som nu Kl. 9 var indtruffet for at afløse i Dyb
bølstillingen, blev 2 Kompagnier opstillet som Reserve bag Skan
seliniens højre Fløj, Resten S. f. Chausseen. Endvidere befalede
Overkommandoen Infanterireserven, som skulde indkvarteres som
Reserve i Sønderborg, til at forblive paa Alarmpladsen N. f.
Byen, ligesom 1. Divisions Afdelinger paa Als skulde rykke til
Sønderborg, og Reserveartilleriet møde paa Parkpladsen. Fore
løbig kunde Oberst Lasson imidlertid kun regne med at have 6.
og 10. R. til Raadighed som Reserve; men med saa svage Kræf
ter ansaa han med Rette et Modangreb for at være haabløst. Det
viste sig ogsaa snart, at et saadant var unødvendigt; thi efter
at Ilden var aabnet fra Skanserne, gjorde Fjenden intet Forsøg
paa at trænge længere frem, og fra ca. Kl. 9^ sagtnedes hans
Ild. Da det Kl. 10 var klart, at han var gaaet tilbage, gav Ober
sten paa sin Side Ordre til Fremrykning over hele Linien til
Vestudkanten af Dybbøl—Avnbjerg.
Da denne Stilling var naaet uden nogetsomhelst Sammen-
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stød med Fjenden, og denne ogsaa erkendtes at være gaaet tilbage
foran vor højre Fløj, red Oberst Lasson gennem Ragebøl til Pyt
huse, hvor han traf 1/6. R., som var rykket frem for at udstille
Forposter. De tidligere Forposter af 18. og 22. R. var derimod
roligt forblevet inde ved Skanserne, fordi de, som Cheferne sagde,
ingen Ordre havde faaet til at rykke frem — en Følge af, at in
gen havde Kommandoen over denne Fløj. Saavel Regimentsche
ferne som Chefen for 1/22. R. og Forpostkommandøren havde
under hele Kampen opholdt sig ved venstre Fløj, da de ansaa
denne for den mest truede.
6. R. fik nu Ordre til at udstille Forposter over hele Fronten,
og Kl. 12^2 Eftm. indsendte Oberst Lasson følgende Melding til
Overkommandoen :
»I dette Øjeblik bliver en Forpoststilling indtaget foran Avn
bjerg, Dybbøl Kirke og Ragebøl til Stavgaarde. Naar denne Stil
ling er indtaget, ville Patrouiller blive fremsendte, og vil det bli
ve forsøgt at indtage den tidligere Forpoststilling. Denne synes
hver Dag at koste endel Mandskab, hvad muligvis kunde undgaas ved en mere tilbagetrukken Stilling.«

Tabene paa vor Side i Kampen den 22. var:
1. Brigades Stab 1 saaret
18. R.
24døde, 27 saarede (hvoraf 6 fangne), 137 usaar. Fang.
22. R.
36 »
49»
(
»
5
» ), 19 »
»
4. DR. 2 »
1»
1 >
»

ialt

62døde, 78 saarede (hvoraf 11 fangne), 157 usaar. Fang.

Men hertil kom for 18. R.’s Vedkommende 85 slesvigske
Soldater, som enten frivillig overgav sig eller ligefrem deserte
rede. At omtrent ys af Regimentets Styrke dannedes af upaalideligt Mandskab, var en uhyggelig Ballast, som selvfølgelig har
svækket den iøvrigt gode Afdelings Kampværdi, og som forkla
rer et og andet i dens Optræden under Kampen.
Fjendens Tab af døde og saarede var kun 37 Md. mod vore
140, et Misforhold, som vel for en Del kan have sin Aarsag i
Preussernes bedre Bevæbning, men som dog vel fortrinsvis skyl
des de fortvivlede Forhold, under hvilke vore Kompagnier kæm
pede mod den store Overmagt. En Tilbagegang i Fjendens Ild
kræver iøvrigt altid store Tab.
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I sin ovennævnte Melding havde Oberst Lasson givet Ud
tryk for den af alle Troppeførerne længe nærede Opfattelse af
den fremskudte Forpoststillings Uholdbarhed og Nødvendighe
den af en Ændring af hele Opstillingen. Overkommandoen bøje
de sig, om end meget ugerne, for dette Krav, men vilde dog paa
ingen Maade indrømme, at det var dens egen Disposition, som
havde været fejl: det var Tropperne, der havde svigtet, det var
den Holdning, de havde vist under Kampen, som gjorde det be
tænkeligt at bibeholde den fremskudte Linie. Naar Overkomman
doen derhos udtalte, »at mere krigsvante Tropper bedre vilde have
overvundet Vanskelighederne og udført Tilbagetoget med større
Orden«, er dette vel nok rigtigt; men det er dog sandsynligt, at
netop en stærkere Modstand og en langsommere Tilbagegang vil
de have haft til Følge, at vore Feltvagter og Piketter var blevet
helt oprevne, mens nu største Parten undgik dette.
Samme Dags Eftermiddag befalede Overkommandoen, at
Forpoststillingen fremtidig skulde tages i den Linie, der var
nævnt i Oberst Lasson’s Melding, og i hvilken Forposterne i Øje
blikket stod, med Hovedposterne i Østkanten af Dybbøl By og ved
Pythuse. Tilgangene til Dybbøl skulde barrikaderes og — belært
af Erfaringen — indskærpedes det Forpostkommandøren for Ef
tertiden at udsende langt udgaaende Patrouiller ved Daggry. Der
imod opretholdtes det uheldige Kommandoforhold, for saa vidt
Forpostkommandøren kunde beordre Hovedposterne at afgive
Understøttelse for Feltvagter og Piketter, og at Brigadechefen
først skulde overtage Kommandoen, naar hele Hovedposten kom
i Engagement.
Da Forposterne nu kom til at staa nærmere Skanserne, fast
sattes samtidig, at Besætningen i Dybbølstillingen skulde for
stærkes til en hel Division i Stedet for som hidtil 3 Regimenter
i Sundeved og som Reserve 2 Regimenter i Sønderborg og 1 i Ul
kebøl—Vollerup—Sundsmark. Da 4. R. jo var fast Besætning paa
Kjær Halvø, skulde Infanterireserven deltage i Turnus sammen
med 2. Division.

Til Trods for de bedre Betingelser for Forposternes Kamp,
den kortere Forpostlinie frembød, havde Overkommandoen dog
tilsyneladende tabt Troen paa Muligheden af et virkeligt, kraf
tigt Forsvar af Forterrainet. Den modsatte sig at afgive større
Styrker hertil, saavel af Fodfolk som af Artilleri, end Tilfældet
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havde været hidtil, og den saa bort fra, at en stærkere Modstands
evne fra Forposternes Side vilde gøre det muligt at nøjes med en
svagere Sikkerhedsbesætning i Skanselinien, idet Reserverne da
vilde faa Tid til at naa frem. I nogen Grad blev Overkomman
doen maaske herved paavirket af Hensynet til den regelmæssige
Turnus, som den nu befalede, nemlig 1 Brigade til Forposter, 1

Skyttegravslimen.
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til Besætning i selve Stillingen og 1 som Reserve, med indbyr
des Afløsning for hvert Døgn, og hele Divisionens Afløsning efter
6 Døgns Forløb. — Selv om imidlertid Overkommandoen forlang
te, at Forposterne skulde gøre energisk Modstand, maatte dog
den Omstændighed, at den ikke vilde forstærke dem og intet for
udsatte om, at de under deres Kamp skulde støttes ved Indsæt
telse af Reserver, være ensbetydende med, at man — om end ikke
helt frivilligt, saa dog uden alvorligt Forsøg paa at hindre det —
var rede til at overlade Fjenden det Terrain, i hvilket han kunde
indlede sine Angrebsforetagender mod Skanserne og opstille sine
Batterier.
Fra Artillerikommandoen indsendtes den 25. et Forslag, som
havde til Hensigt at tilvejebringe et bedre Samvirke mellem For
posterne og Skansernes Artilleri og dermed et sejgt Forsvar af
det nærmeste Forterrain: Forposterne skulde instrueres om ved
eventuel Tilbagegang at trække sig ind mod visse, tydeligt mar
kerede Punkter 5—600 m foran Skanserne, foran hvilke Punk
ter Artilleriet da skulde være rede til at lægge en Krydsild med
Kardæsker. Den rationelle Gruppering af Forsvaret, som vilde
kunne opnaas paa denne Maade, og som var baseret paa Erfa
ringer fra Sebastopols Belejring, tiltalte ikke Overkommandoen.
Den foretrak et rent lineært Forsvar, og idet den gik ud fra, at
Forposterne vilde blive trængt tilbage til samme Linie som den
22., ca. 350 m foran Skanserne, skulde der derfor i denne Linie
anlægges en Række smaa Skyttegrave, hver enkelt udgravet for
en Deling eller mindre. Skyttegravene kom i Hovedsagen til at
følge Linien: Sundet—vestlige Surløkkegaard—Sammenstødet af
Aabenraavej og Surløkkevej—0. Dybbøls vestlige Udkant—langs
Vejen fra 0. Dybbøl til Chausseen—nedbrudt Gaard foran II—
Vemmingbund (se Skitsen). Idet der ikke var Tale om nogen
somhelst Gruppering i Dybden af Anlægene, og da Bakkeskraaningerne bag dem var raseret til frit Skud fra Skanserne og saa
ledes ikke frembød nogen Dækning, var Forsvaret over for et
Gennembrud af Linien overordentlig vanskeligt, hvortil kom, at
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den enkelte Skyttegrav for ikke eventuelt at kunne yde Fjen
den Dækning fik Form som et Glacis, saaledes at den Dæknings
værdi, den fik for Besætningen, ogsaa blev ringe (se Skitsen).
Naar samtlige Forposter var komne tilbage til Skyttegravs
linien, skulde vedkommende Regimentschef lade blæse »Lang To
ne« som Signal til, at Artilleriet nu kunde aabne Ilden. Denne
maatte altsaa nu blive en Overskydning og ikke den Krydsild
— nu vilde vi vel kalde det Spærreild —, som Artillerikomman
doen havde tilsigtet, og som ogsaa vilde kunne have været afgi
vet i Mørke. Følgen heraf' blev, at Overkommandoen kun for
langte Skyttegravslinien fastholdt om Dagen, med det Formaal
at dække Skytsbetjeningen i Skanserne mod Geværild. Om Nat
ten derimod og i usigtbart Vejr skulde Skyttegravene rømmes
og Besætningen trækkes tilbage til Løbegravene, hvorpaa dette
ved Hornsignal skulde tilkendegives Artilleriet. Der skulde med
andre Ord altsaa overhovedet ikke under disse Forhold være For
poster fremme eller finde nogen Hævdelse af Forterrainet Sted.
At der fremtidig skulde afgives en hel Brigade til Forpost
tjenesten i Stedet for som hidtil to Regimenter af forskellige Bri
gader, var selvfølgelig et Fremskridt, ligesom ogsaa at Stillingen
nu inddeltes i to Afsnit, med Skillelinie over Ledet—VI, hvert
Afsnit besat af et Regiment. Tildelingen af Feltartilleri var dog
stadig mere end sparsom. Af den paagældende Divisions Artille
ri medførtes kun det ene Batteri til Sundeved, hvor det efter 3
Døgns Forløb ombyttedes med det andet (i Stedet for 9. Bt. paa
Kjær Halvø afgaves 11. Bt. af Reserveartilleriet til 2. Division).
Af Batteriet tildeltes som hidtil Forposterne 4 Kanoner, medens
de 4 andre skulde have faste Opstillinger i Løbegravene mellem
Skanserne og anvendes paa samme Maade som 13. Bt., der var
indgaaet som en Del af Stillingens faste Bestykning. — Der fand
tes altsaa ikke i Stillingen nogen egentlig Reserve af Feltartilleri,
rede til efter Omstændighederne at sættes ind enten i Forpost
kampen eller paa de Steder i selve Stillingen, der blev angrebet.
Medens Forpostregimenterne hvert havde faaet tildelt sit Af
snit, videreførtes dette Princip ikke inden for Regimenterne. Batailloneme stod som hidtil bag hinanden, saaledes at en Sammen
blanding stadig vilde blive uundgaaelig under Kamp.
For højre Fløjs Vedkommende fastlagdes Hovedmodstands
linien til den af General Caroc foreslaaede: Surløkkegde—Pyt-
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huse—Bakkerne 0. f. Ledet, til Besættelse af hvilken, i Stedet for
som hidtil een, nu formeredes to Hovedposter à V2 Bataillon, den
ene i Pythuse, den anden ved Bødkerhus. I Terrainet foran ud
stilledes Piket Nr. 1 (1 Komp.) ved Batterup, Fv. 1 (tø Komp.)
ved Randsgaard, Fv. 2
Komp.) ved Stavgaard, saaledes at
man til Forsvar af Bakkepartiet om denne Gaard nu raadede
over 2 Kompagnier, der eventuelt skulde trække sig ind paa Ho
vedmodstandsliniens højre Fløj med almindelig Tilbagegangsret
ning mod Surløkke.
Piket Nr. 2 (% Komp.) stod paa Bakken ved Aabenraavej
ca. 200 m NV. f. Pythuse. 5—600 m foran var Fv. 3
Komp.)
ved Ragebøl Kro, Fv. 4 (V2 Komp.) i den vestlige Udkant af
Ragebøl. Disse ialt 1% Komp. skulde om fornødent trække sig
tilbage langs med og S. f. Aabenraavej til Hovedmodstandslinien,
og yderligere Tilbagegang derfra rettes mod IX—X.
Forbindelsen med venstre Fløjs Forposter tilvejebragtes en
delig ved Fv. 5 (14 Komp.), som ved Tilbagegang skulde slutte
sig til Hovedposten ved Bødkérhus.
Hele Opstillingen var altsaa blevet langt mere hensigtsmæs
sig end tidligere, og der var skabt nogenlunde Betingelser for
Forsvaret af den ca. 1500 m lange Hovedmodstandslinie. Ved
Angreb skulde Forpostkanoneme frem til en Stilling i Nærhe
den af Pythuse, men ogsaa paa Bakken 0. f. Ledet anlagdes Ka
nonindskæringer. løvrigt kunde Forsvaret ogsaa støttes fra Kjærvig- og Surløkkebatterierne paa Als.
Paa venstre Fløj var Hovedmodstandslinien : Dybbøl Kirke—
Vestkanten af Dybbøl By—Avnbjerg; men i Stedet for som paa
højre Fløj at skyde Sikringsleddene saa langt frem, at de kunde
skaffe Hovedposterne Tid til at besætte Stillingen, lod man Felt
vagterne — ogsaa om Natten — staa i selve denne Linie, hvor
de altsaa ved Angreb skulde forstærkes fra de bagvedværende
Piketter og Hovedposter. Muligheden for, at Fjenden ved en Over
rumpling trængte ind i Stillingen, inden denne var fuldt besat,
var saaledes til Stede.
Som fælles Reserve for hele Afsnittet stod Hovedposten
(1 Batl.) i den østlige Udkant af Dybbøl.
For at give Tropperne Øvelse bestemtes det, at ved Afløs
ning henholdsvis Fremrykningen til og Tilbagegangen fra For
poststillingen skulde ske i Fægtningsformation.
Som Følge af den nye Tjenesteturnus opgaves den hidtidige
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Ordning med fast tildelte Kantonnementer paa Als, idet nu den
Division, som var blevet afløst i Sundeved, rykkede ind i de Kan
tonnementer, den anden havde forladt. Hvert enkelt Kantonnementsomraade blev saaledes fælles for to Regimenter, eet af hver
Division, hvorved naturligvis opnaaedes en bedre Udnyttelse af
Indkvarteringsevnen. Regimenterne medførte ved Afmarchen de
res Train til Barakstaldene ved Sønderborg, og Brigademagasi
nerne gik over til at blive Kantonnementsmagasiner.
Fra Sønderborg tilvejebragtes efterhaanden Telegrafforbin
delser til Kantonnementerne. Forud fandtes paa Als kun den
permanente Statstelegraf Sønderborg—Augustenborg—Fyenshav
(med Kabel til Fyen). Den militære Telegraf, som ved Krigens
Begyndelse var blevet improviseret ved Hjælp af Afgivelser af
Personel og Stationsmateriel fra Statstelegrafen, maatte efter
Ankomsten til Als først indkøbe Stænger, saaledes at det tog Tid
at faa nye Forbindelser etableret. Ved Udgangen af Februar var
dog bygget Linier fra Sønderborg til Egen, Tandslet og Rønhave,
og hertil kom saa den 17/3 en Linie til Høruphav og den 26/3
til Mels.

Efter Kampen den 22. var Fjenden atter gaaet tilbage og
havde udstillet Forposter foran Smøl—Nybøl Kirke—Ullerup. I
Maanedens sidste Dage fremsendte han hyppigt Rekognoscerings
kommandoer, hvilket affødte en Del Patrouillekampe; men iøv
rigt forblev Forholdene uforandret. — De stadige Rygter om,
at Fjenden forberedte Overgang over Als Sund ved Storskoven,
viste sig foreløbig at være falske.
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Hæren og Overkommandoskiftet.
Den Tildeling af Forstærkningsmandskab, som var begyndt
i Slutningen af Januar, fortsattes gennem Februar Maaned. Af
delingerne naaede derved op over den fastsatte Norm, 800 Md.
pr. Bataillon, men deres Sammensætning var blevet endnu min
dre homogen, end den alt forud var. Forstærkningsfolkene træng
te derhos i høj Grad til Uddannelse; men ud over nogen Indøvelse
af Ladningsgreb og Instruktion i Vedettjeneste kunde man paa
Grund af Forholdene ikke naa. Særlig egnet til Kamp i aaben
Mark var de ikke; de var for tunge i deres Bevægelser, vel og
saa formedelst for meget Undertøj — frivillige Gaver af den Art
strømmede i rigt Maal til Hæren.
Efter de første Kampe ved Dybbøl mærkedes det tydeligt,
at Afdelingerne endnu ikke var krigsvante — ganske tilsvarende,
hvad vi havde konstateret hos vore Modstandere, Preusserne. Selv
om deres Optræden iøvrigt i det hele var god, kan det dog ikke
nægtes, at der ogsaa viste sig uheldige Forhold, navnlig den 22.,
at enkelte havde for travlt med at komme tilbage, at de saarede
fik unødig stor Ledsagelse, naar de førtes ind o. s. v., ligesom
ogsaa Vedetposter kunde være for utilbøjelige til at gøre Mod
stand, naar Fjenden viste sig. Alt dette ændredes dog, efterhaanden som alle Afdelinger havde staaet over for Fjenden, og efter
nogen Tids Forløb var Fægtningsdisciplinen — bortset fra Deser
tionerne blandt det sydslesvigske Mandskab — blevet god overalt.
»Forpostkampenes eneste Nytte«, skrev Major Schau den 18/2,
»er den at vænne Folkene til Uden, hvad der forresten ikke be
høves; thi de gaa flinkt paa.« En i det ydre stram Disciplin
kunde ikke ventes ved den Sammensætning, Afdelingerne havde.
Da Mandskabet var et Udsnit af Folkets brede Lag, var det og
saa præget af dettes Egenskaber, det sangvinske Temperament,
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dets gode Villie og udprægede Pligttroskab. Der blev derfor et
udmærket Sammenhold i Afdelingerne, til Trods for de Mangler,
som var en Følge af Hærens militsartede Præg. At man ikke,
senest da det trak op til Krig, resolut havde ophævet Stillingstil
ladelsen og derved tildelt Hæren de Elementer, som maatte for
udsættes at være i Besiddelse af større Evne til selvstændig Op
træden, end Tilfældet var blandt vor Almue dengang, kunde imid
lertid mærkes, selv om der efterhaanden tilgik Hæren en Del fri
villige. Manglen føltes naturligvis i stigende Grad, efterhaanden
som det tyndede ud blandt Befalingsmændene.
Fra alle Sider fremhæves den fortræffelige Aand blandt Sol
daterne, som blot ønskede at blive ført frem mod Fjenden, i Ste
det for den evindelige Tilbagegang. »Kunde dét blot gaa fremad,
vilde det ske med Begejstring fra vore Soldaters Side, der efter
haanden har faaet Lyst til at maale sig med Fjenden«, skriver
Major Schau i Begyndelsen af Marts, og General Caroc erklæ
rer: »Det er en Fornøjlse at se og tale med Folkene, efter at
de ere bievne ordentlig forplejede«, og ved en anden Lejlighed
tilføjer han, at de »i Forsvaret ville gjøre Vidundere af Tapper
hed og Udholdenhed; thi de véd, hver og en, at her kommer det
an paa at forsvare Hjemmet og Familie mod røveriske Voldsmænd.«
Befalingsmændene, fra de ældste til de yngste, foregik Mand
skabet med fortrinligt Eksempel ved deres Mod og Ro under
Kampen, og mange udsatte sig endog mere end nødvendigt for
at opildne deres undergivne. De unge Reserveløjtnanter var iv
rige Foregangsmænd i saa Henseende, hvorimod der klagedes
over, at det, som naturligt var, skortede dem paa Sikkerhed i
Føring i Marken.
Blandt de ældre Officerer var Stemningen dog trykket. Felt
provsten Højer-Møller, dér havde haft samme Stilling i første
slesvigske Krig, fremhæver i »En gammel Feltpræst« den For
skel mellem den frejdige Stemning dengang og den bitre Alvor,
som nu gjorde sig gældende. En General udtalte til ham ved hans
Ankomst til Hæren i Slutningen af Februar: »Der er intet Haab.
Alt er snart forbi, vi mangler Officerer, og der er ingen Disciplin;
det er jo ingen Armé, kun en Bande af forskjellige Dele.« General
du Plat erklærede til Højer-Møller: »Vore Folk er ikke øvede.
De vilde forstaa det, dersom De blot en eneste Gang saa For
skjellen mellem Preussernes og vor Avanceren; de er øvede i at
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dække sig bag den allermindste Dækning, det har vi intet Be
greb om.«
Ved Danevirke havde der, alle Hærens Mangler til Trods,
ikke i Almindelighed hersket Tvivl om dens Evne til Kamp i
aaben Mark; men nu pyntes denne Tillidsfuldhed altsaa at være
forsvundet. Aarsagen hertil maa formentlig søges i, at 1<5—20 %
(for de tidligere holstenske Afdelinger ca. 40 %) af Afdelinger
nes Styrke nu bestod af for gammelt og utrænet Mandskab, at
de preussiske Troppers taktiske Uddannelse stod saa højt over
Østrigernes, mod hvilke vi havde kæmpet den 3/2 og ved Sankelmark, og — sidst men ikke mindst — de uheldige Vilkaar,
hvorunder vore Forpostkampe hidtil havde fundet Sted som Føl
ge af Overkommandoens Dispositioner. Disse havde medført, at
Afdelingerne optraadte spredt i smaa, isolerede Led under me
get vanskelige Terrainforhold, at de hurtigt blev sammenblande
de, og at de rutinerede Føreres, Underafdelings- og Afdelings
chefernes, Indflydelse i udstrakt Grad var bortelimineret paa
Grund af Kommandoforholdenes slette Ordning.
Den Overlegenhed, Preusserne besad ved deres Bagladegeværer, synes ikke at have været erkendt. Af General du Plat’s
ovennævnte Udtalelse fremgaar, at han havde lagt Mærke til
Preussernes bedre Terrainbenyttelse, men han har aabenbart ikke
faaet Forstaaelsen af, at dette var foranlediget af, at de kunde
lade deres Geværer i liggende Stilling. Iøvrigt havde Preusserne
næppe heller selv Indtryk af, at deres Overlegenhed i Bevæbning
var saa stor. Da den bekendte, preussiske General Goeben, som
førte 26. Brigade, blev spurgt af sin Kvartervært, Pastor Feil
berg, om Grunden til vore Folks Uheld i Træfningerne, anførte
han tre Aarsager, nemlig vort forældede Forpostsystem, at vi
havde for mange ældre og tungt klædte Folk, som bevægede sig
langsommere end de preussiske Soldater, samt fremfor alt vore
Batailloners Dublering lige før Krigen. Som en fjerde Aarsag
angav han ved en anden Lejlighed, at vi ikke brugte vort Felt
artilleri i Forpostkampene; men heller ikke han nævnede Bagladegeværets Betydning, og det var først efterhaanden, navnlig
den 17/3, at vi virkeligt følte Forskellen mellem vor og Fjen
dens Bevæbning, uden at man dog fra nogen af Siderne tillagde
denne Omstændighed absolut afgørende Betydning.
Flere af vore ældre Officerer var udpræget konservative i
politisk Henseende og stærke Modstandere af det national-libe-
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rale Partis Udenrigspolitik, der havde ført os ind i en Krig, som
de ansaa for fuldkommen haabløs. De lagde ikke Skjul paa disse
deres Meninger, og det var dette politiske Modsætningsforhold
og den Kritik, de følte sig udsat for, som efter Danevirkes Røm
ning havde faaet de politiske Førere i Kjøbenhavn til deres taabelige Raab om Forræderi fra Generalernes Side.
Den Haabløshed med Hensyn til Krigens Udfald og vore
egne Troppers Kampværdi, som prægede mange Officerer, og
som bl. a. General du Plat, som ovenfor nævnt, gav saa stærkt
Udtryk, var blevet meget alvorlig øget, først ved den uheldige
Maade, hvorpaa Mobiliseringen var blevet gennemført, og der
næst ved det Indtryk, Tilbagetoget fra Danevirke gjorde. Men
hertil kom, at de Officerer, der havde deltaget i det Krigsraad,
som anbefalede Rømningen, følte det som et Slag i Ansigtet, at
General de Meza blev anklaget, fordi han havde fulgt deres Raad
og gjort, hvad der var blevet det eneste rette.
At Stemningen blandt Hærens øverste Chefer var blevet præ
get paa denne Maade, kunde ikke være heldigt, men hertil kom,
at Tilliden var blevet svækket ved den fungerende Overgeneral,
General Lüttichau’s Ledelse af Hæren. Ved sine Dispositioner
for Forpostkampene havde han, som omtalt, vist mangelfuld Forstaaelse af, at det — ikke mindst saa længe vore Tropper savne
de Krigserfaring — var af afgørende Betydning, at Forposterne
var talmæssig forholdsvis stærke og organiserede saaledes, at de
blev holdt fast i de rutinerede Føreres Hænder. Først da det var
for sent, søgte han at bøde noget paa de værste Fejl i saa Hen
seende, hvorimod han, uden at erkende sit eget Ansvar derfor,
gentagne Gange beklagede sig over Troppernes daarlige Optræ
den under Kampene. Han henviste herved til det store Antal
usaarede Fanger, vi mistede; men det var dog egentlig et Spørgsmaal, om man kunde gøre Mandskabet ansvarligt for, at de blev
taget til Fange paa deres Uriasposter som Feltvagter i Skovene
paa venstre Fløj, og det var i alt væsentligt derfra det store
Antal Fanger skrev sig. Iøvrigt hidrørte de mange Fanger jo for
en meget væsentlig Del fra det sydslesvigske Mandskabs Optræ
den.
Utilfredsheden med Overkommandoens svigtende Dygtighed
og Handlekraft blev almindelig. Souschefen i Overkommandoen,
Kaptajn Rosen, der efterhaanden blev aldeles fortvivlet over sin
vanskelige Stilling, udtalte sig i et Brev meget skarpt om Stabs-
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chefen, Major Stjernholm: han manglede Oversigt og bestemte
Anskuelser og var ikke sin Stilling voksen. — Fra en anden Ge
neralstabsofficer lød det, at der ikke var Spor af Kommando eller
Disciplin under det nuværende Regime, og at det var paa Tide,
at den gamle Overkommando kom tilbage, hvis ikke Hæren skul
de nedsynke i Modløshed og Mangel paa Disciplin. — Denne Mis
tillid til den fungerende Overkommando strakte sig langt ned
i Hæren og endog ud over denne, om end vel General Caroc ikke
havde helt Uret, naar han den 15/2 skrev, at selv om der var
meget tilbage at ønske, laa Skylden »dels i Forholdene, dels i
de mange, som gjøre Vrøvl og vil have stegte Duer til at flyve
i Munden. Naar Enhver i sin Kreds vil gjøre sin Pligt i Stedet
for ved Sludder at gjøre sig til Vismand og i det samme forøger
Vanskelighederne, saa vil Alt snart gaa i Orden —.«
Utilfredsheden gav sig et skarpt Udtryk, da Generalerne
Gerlach, du Plat og Caroc samt Oberstløjtnant Dreyer, paa du
Plat’s Foranledning, den 25/2 indgav et Andragende, stilet til
Kongen, om at faa den gamle Overkommando tilbage. Dette An
dragende tilsigtede ikke en Kritik af General Lüttichau, men
maatte dog i Realiteten virke som en saadan alene ved den Om
stændighed, at det udtrykte Ønsket om at faa ham afløst. Andra
gendet motiveredes med, at Hærens Tillid til dens Førere vanske
ligt kunde bevares, naar Beslutningen om Danevirkes Rømning,
som var tagen efter et enstemmigt Votum af Krigsraadet, des
avoueredes. Skete dette, kunde den Stilling, Krigsraadets Med
lemmer indtog som Hærens Førere, let blive uholdbar.
General Lüttichau havde — meget beskedent og meget loyalt
over for de Meza — paa Forhaand lovet at fremme Andragen
det, men vilde dog i sin Paategning paa dette ikke udtale sig om
dets Motivering, »da mit Forhold til denne Sag er af en saa per
sonlig Beskaffenhed.«
Krigsministeren, for hvem dette Aktstykke naturligvis kom
ubelejligt i hans Kamp for at faa de Meza afsat, fremsendte det
ikke til Kongen, men meddelte ikke General Gerlach dette, før
Overkommandoskiftet havde fundet Sted. Samtidig udtalte han
sin Misbilligelse af Andragendet. Endskønt hele Spørgsmaalet nu
kun havde akademisk Interesse, førte det dog til en Polemik
mellem Gerlach og Krigsministeren, idet Gerlach hævdede, at Ge
neralerne maatte have Ret til at henvende sig til Kongen som
deres Krigsherre og derfor forlangte Andragendet fremsendt
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Sagen sluttedes først 1. April, da Lundbye gjorde Gerlach op
mærksom paa, at Kongen ifølge Forfatningen ikke var Krigs
herre, hvorhos han udtalte sin Misbilligelse og Beklagelse af Ger
lach’s Optræden i Sagen.

Krigsministerens Bestræbelser for at faa de Meza afsat kronedes først med Held ved Udgangen af Februar. Da General de
Meza havde indsendt den befalede Indberetning angaaende Danevirkestillingens Forsvar og Rømning, fandt Lundbye og hans
ivrige Medhjælper, Direktøren i Krigsministeriet, Major Ankjær,
uden Vanskelighed Fejl og Mangler i Overkommandoens Disposi
tioner, uden at de dog var i Stand til at finde de afgørende An
grebspunkter mod dem. I deres Iver for at ramme de Meza opnaaede de at faa nedsat en Kommission, der skulde undersøge
Aarsagerne til Hærens Svækkelse ved Danevirke, endskønt en
saadan Undersøgelse foretagen midt under Krigen i og for sig
var et mærkeligt Skridt. General Lüttichau protesterede ogsaa
mod Kommissionens Nedsættelse, idet han fremhævede, at den
Omstændighed, at Afdelingschefer m. fl. skulde sende Indberet
ninger til Kommissionen, let kunde føre til en uheldig Kritik af
foresatte og derved yirke skadeligt i disciplinær Henseende. —
Krigsministeren fandt sig dog ikke foranlediget til at tage Hen
syn hertil. Da Kommissionens Beretning til sin Tid forelaa, blev
den iøvrigt mindre en Anklage mod Overkommandoen end en
skarp Fordømmelse af den Maade, hvorpaa Krigsministeren hav
de gennemført Mobiliseringen — et Resultat, som vel næppe var
det, Lundbye og Ankjær havde ønsket.
Krigsministerens Stilling over for de Meza var imidlertid
blevet vanskelig, fordi Kongen holdt stærkt paa Overgeneralen,
og den offentlige Mening, paa Trods af visse Blades Anstren
gelser, efterhaanden syntes at vende sig til Fordel for ham. Men
da blottede de Meza sig ved i et Brev til Ministeren at erklære,
at han vilde offentliggøre Korrespondancen mellem dem, hvis han
ikke nu blev sendt tilbage til Hæren.
Paa Grundlag af dette Brev gjorde Lundbye i et Statsraadsmøde den 26/2 Overgeneralens Afsættelse til et Kabinetsspørgsmaal for sit Vedkommende, og han blev herved støttet af de øv
rige Ministre, som hævdede, at Lundbye ikke kunde udtræde af
Ministeriet, uden at dette opløstes.
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Endnu vilde Kongen dog ikke lade de Meza falde, og Lund
bye foreslog da næste Dag, at Cheferne for Troppestyrkerne hen
holdsvis paa Als, i Jylland og paa Fyen (Fredericia) skulde sæt
tes i direkte Forbindelse med Ministeren, hvorved altsaa denne
tillige vilde blive den virkelige Overgeneral. Kongen afviste na
turligvis dette fuldkommen absurde Forslag, hvilket dog ikke
hindrede, at Lundbye (og Ankjær) i det følgende viste en ud
præget Tilbøjelighed til at tiltage sig den Myndighed, han for
gæves havde foreslaaet.
Lundbye indgav saa atter Indstilling om de Meza’s Afløs
ning, og da Ministeriet som Helhed uden at beskæftige sig med
Spørgsmaalet om, hvorvidt man raadede over en lige saa fuldt
eller bedre egnet Afløser for de Meza, udelukkende lod sig lede
af partipolitiske Hensyn, gjorde det Sagen til et Kabinetsspørgsmaal. Kongen gav saa endelig efter, den 28., men »aldeles uaf
hængigt af Spørgsmaalet om, hvorvidt der overhovedet maatte
kunne paahvile Generalen nogetsomhelst Ansvar for den af ham
tagne Beslutning om Arméens Tilbagetog fra Danevirkestillingen
eller for Maaden, hvorpaa dette Tilbagetog er udført —.<

Krigsministeren havde altsaa ført sin Krig igennem. Uden
Hensyn til om General de Meza var en bedre Overgeneral end
den, der blev hans Afløser, havde Lundbye ved sin Optræden til
føjet Hæren og dermed Forsvaret ubodelig Skade, dels ved det
uheldige Interregnum i Hærens Ledelse, dels ved den Mistillid
til sig selv, han havde saaet blandt Hærens øverste Førere.
Til Afløser for General de Meza som Overgeneral valgtes
den hidtidige Chef for 1. Division, den 67aarige Generalløjtnant
G. D. Gerlach.
Ingen inden for Officerskorpset og heller næppe nogen uden
for Hæren ansaa Gerlach for egnet til at være Overgeneral, idet
han hverken var nogen betydelig Personlighed eller havde noget
stort aandeligt Udsyn. Den gængse Opfattelse af ham i saa Hen
seende kendetegnes ved Souschefens, Kaptajn Rosen’s Udbrud, da
han hørte om Udnævnelsen: »Gerlach, utænkeligt!< At ogsaa
Kongen kendte denne Opfattelse angaaende Gerlach’s Kvalifika
tioner kan ikke være Tvivl underkastet, og dette giver en yder
ligere Forklaring paa, at han holdt saa fast paa General de Meza,
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naar han som dennes Afløser blev stillet over for Valget mellem
Krigsministeren selv og Gerlach.
Den General, som formentlig ansaas for bedst egnet til Over
general, var Generalmajor Steinmann, men han var endnu ikke
helbredet efter det Saar, han havde faaet under Kampen ved
Sankelmark. Hegermann-Lindencrone, som før Krigen havde væ
ret paa Tale som Overgeneralsemne, kunde ikke ret vel komme
i Betragtning efter hans forhastede Rømning af Nørrejyllands
Grænse den 18/2, og efter ham var Gerlach den ældste af Gene
ralerne. Dette var dog ikke et tilstrækkeligt Grundlag til netop
at vælge ham, medmindre det var ganske udelukket at finde
nogen bedre, og det kan dog ikke have været Tilfældet, selv om
man naturligvis ikke nu med Bestemthed kan paapege, hvem der
burde have været den foretrukne. Det, Hæren trængte til i Øje
blikket, var at faa en forholdsvis ung Overgeneral med et frej
digt og lyst Syn paa Forholdene og i Besiddelse af stor Handle
kraft og Karakterfasthed.
Idet det maa anses for givet, at Lundbye var vidende om,
at Gerlach ikke var ubetinget egnet til Overgeneral, bliver det
vanskeligt at forstaa, hvorfor han foretrak ham, medmindre han
i Gerlach har ventet at finde en Mand, som han (og Ankjær)'
kunde lede, hvorved han selv kunde blive den faktiske Fører af
Hæren og saaledes faa det Ønske opfyldt, som han havde frem
sat over for Kongen. En saadan Insinuation er ganske vist haard,
men Sandsynligheden for dens Berettigelse bestyrkes ved Krigs
ministerens senere Optræden over for Gerlach. I ethvert Til
fælde maa den Omstændighed, at Lundbye, til Trods for
Kongens og Generalernes Protest, af krænket Forfængelighed
gennemtrumfede et Overgeneralsskifte, i Forbindelse med at han
ikke havde nogen bedre end den hidtidige Overgeneral, de Meza,
at bringe i Forslag, være en alvorlig Anklage mod ham.

•General Gerlach havde været en fortrinlig Bataillonschef i
Treaarskrigen, i Slutningen af hvilken han avancerede til Bri
gadechef. Han havde vist sig som en modig Fører, streng i sine
Fordringer til sig selv og andre, men tillige velvillig og omhygge
lig over for sine undergivne. Selv vidste han, at han manglede
de særlige Evner, der krævedes i hans nye Stilling, og gik kun
ugerne ind til den. Det skortede ham saaledes noget paa Selv
tillid og dermed paa Evne til at bryde nye Baner. Naar store,
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afgørende Beslutninger trængte sig paa, da kunde Ansvaret tryk
ke ham til Jorden, da kunde det glippe for ham.
I den daglige Tjeneste derimod blev Gerlach Hæren en god
Mand. Hans bestemte og omsigtsfulde Kommandoføring bragte
Orden og Fasthed i Hæren, og han forstod at skabe den Tillid,
som han forlangte i den Proklamation, han udstedte ved sin Til
trædelse. Svigtede han end paa afgørende Punkter som Fører
af Hæren, saa deler han dog med denne Æren for det udholden
de og sejge Forsvar af Dybbølstillingen.
Da Oberst Kauffmann havde staaet Last og Brast med Gene
ral de Meza, maatte han dele Skæbne med denne og afgaa fra
sin Stilling som Stabschef i Overkommandoen, hvor han da af
løstes af Major Stjernholm. Gerlach synes ikke at have delt den
Opfattelse af Stjernholms utilstrækkelige Evner, som dog i den
forløbne Periode var blevet saa iøjnefaldende, men tværtimod
satte han stor Pris paa ham og lod ham faa en betydelig Indfly
delse paa sig.

Som Følge af Overkommandoskiftet afgik General Lüttichau
til Kjøbenhavn, hvor han overtog Stillingen som Chef for det
kgl. Artilleri. Generalmajor Vogt overtog 1. Division og Oberst
Kauffmann 2. Brigade.
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General Gerlach’s første Dispositioner.
En af de første Opgaver, General Gerlach maatte søge at
faa løst, da han den 28/2 overtog Overkommandoen, var at raade
Bod paa den Kræftskade for Hæren, som det tysksindede Mand
skabs Upaalidelighed var. Værst var Forholdet ved 12. R., som
var rekrutteret fra Mellemslesvig, og 13. R., hvis Mandskab var
udskrevet i Sydslesvig. Ved 12. R. havde man allerede inden Kri
gens Udbrud maattet ombytte en Del af Mandskabet med kongerigske fra Gamisonsbataillonen i Kjøbenhavn, og 13. R., som
nu var i Fredericia, havde man hidtil overhovedet ikke turdet
anvende ved Fronten. Ved 10. R., hvis Mandskab stammede fra
Nordslesvig, men som havde faaet tildelt en Del fra Eidersted,
var Forholdene heller ikke helt gode, og der havde paa et tidli
gere Tidspunkt været Tale om ogsaa dér at foretage en Ombyt
ning af Mandskab, men dette var blevet fraraadet, fordi man af
Hensyn til de mange stærkt patriotiske Nordslesvigere, som fand
tes i Regimentet, trykkede sig ved at vise, at man ikke stolede
paa det.
Spørgsmaalet om, hvorledes man skulde forholde sig med de
værnepligtige, der var fjendtligt stemt mod alt dansk, var ikke
løst før Krigen. Maaske kunde man have naaet et nogenlunde
tilfredsstillende Resultat, hvis man ved den aarlige Udskrivning
havde fordelt det syd- og mellemslesvigske Mandskab til kongerigske Afdelinger, hvor da de forholdsvis faatallige tysksindede
Rekrutter, den enkelte Afdeling dermed fik, vilde komme under
en stærk dansk Paavirkning og ved Genindkaldelser føle sig
hjemme blandt deres gamle Kammerater. Dette havde man imid
lertid ikke gjort, men tværtimod for de slesvigske Afdelingers
Vedkommende fastholdt en snævrere territorial Udskrivning end
iøvrigt var Tilfældet.
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Ved Mobiliseringen havde Krigsministeriet søgt at modvirke
de uheldige Følger heraf, idet det ved den Omfordeling af Mand
skab, som det da foretog ved hele Fodfolket, tildelte de slesvig
ske Afdelinger Liniemandskab af de ældre Aargange og Forstærkningsmænd fra Kongeriget, og omvendt fordelte de tilsva
rende Aargange af slesvigsk Mandskab til en Del af de kongerigske Afdelinger. Paa den Maade fik 6 af disse Regimenter hvert
2—300 Slesvigere. Dette viste sig at være et Fejlgreb; thi disse
Slesvigere, der kom til det fremmede Regiment og fik foresatte
og Kammerater, som de slet ikke kendte, og over for hvilke de
stod fjernt, sluttede sig sammen og dannede en Blok af mere
eller mindre utilfredse Elementer, medens det kongerigske Mand
skab ved de slesvigske Regimenter var ude af Stand til at øve
nogen Paavirkning paa de tysksindede.
Resultatet var altsaa blevet, at — foruden 10., 12. og 13. R.
— seks kongerigske samt 21. R., der havde Mandskab fra hele
Slesvig, eller omtrent Halvdelen af Fodfolkets Afdelinger i større
eller mindre Grad omfattede upaalideligt Mandskab. Dette havde
allerede givet sig Udslag under Tilbagetoget fra Danevirke, hvor
Desertioner af tysksindet Mandskab havde taget et ret stort Om
fang, og nu ved Dybbøl var Ondet fortsat. Hvad dette betød
under Forpostkampene, er ovenfor omtalt for 18. R.’s Vedkom
mende, og under den daglige Forposttjeneste hændte det ved alle
de Afdelinger, der havde tysksindet Mandskab, men særlig ved
12. R., at Vedetter forlod deres Post og gik over til Fjenden, at
Patrouiller blev borte o. s. v.. Disse Desertioner var saa meget
farligere, som Fjenden naturligvis ved dem fik alle mulige Op
lysninger om Forholdene paa vor Side, hvorfor 2. Division den
26/2 indberettede, at 12. R. ikke kunde anvendes til Forposttje
neste, uden at Hærens Sikkerhed blev udsat for Fare. Divisionen
tilføjede, at Aarsagen til, at Desertionerne efterhaanden var ta
get saa stærkt til, rimeligvis var, at tyske Blade, som var ind
smuglet paa Als, havde meddelt, at tysktalende, slesvigske Sol
dater, som var fangne eller deserterede, straks vilde blive hjem
sendte.
General Lüttichau meddelte Krigsministeriet dette og ud
talte i Anledning af Desertionerne i det hele taget, at det nu
tilfulde var godtgjort, at det var unyttigt at fordele det upaalidelige Mandskab til flere Afdelinger. Han foreslog derfor an
vendt det radikale Middel at afæske alt slesvigsk Mandskab en
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Erklæring om, hvorvidt den enkelte frivilligt vilde gaa mod Fjen
den, og at de, der ikke vilde dette, skulde samles i Garnisonsbatailloner. Da enkelte Afdelinger derved vilde miste største De
len af deres Mandskab, maatte man saa foretage en Omfordeling,
men hellere maatte man have mindre fuldtallige Afdélinger end
upaalidelige.
Da Konsekvenserne af saaledes at stille det frit for det sles
vigske Mandskab, om det vilde kæmpe eller ej, var uberegnelige
i baade politisk og militær Henseende, kunde Krigsministeriet
ikke gaa ind paa General Lüttichau’s Forslag. Det tog foreløbig
kun Sagen op for 12. R.’s Vedkommende, idet det den 4/3 be
falede, at der af dette Regiment skulde udtages 6—700 Sydsles
vigere, som skulde danne et særligt Arbejdskommando. Regimen
tet skulde derefter suppleres med de Rekrutter, som vilde tilgaa
i en nær Fremtid.
Men ogsaa fra 13. R. kom højlydte Klager over Mandskabets
Upaalidelighed, og nu begyndte desuden Desertionerne ved 10. R.
at tage Fart blandt Mandskabet baade fra dansk- og tysktalende
Distrikter, et Forhold, der efter 2. Divisions Mening syntes at
være fremkaldt ved, at det slesvigske Mandskab ikke kunde faa
Efterretninger fra Hjemmet.
Efter at have indhentet nærmere Oplysninger fra Divisio
nerne fik General Gerlach den Opfattelse, at 10. R. kunde blive
fuldt paalideligt ved at udskille 400 Md., og han tog saa i Købet
den Utilfredshed et saadant Udtryk for Mistillid til Regimentet
vilde fremkalde blandt dettes gode Elementer, en Utilfredshed,
som iøvrigt ogsaa senere gav sig tydeligt til Kende. At gøre 12. R.
helt paalideligt ansaa Generalen for uopnaaeligt, men noget vilde
det hjælpe at udskille de 700 Md., og iøvrigt maatte man, som
det allerede var sket, undlade at bruge Regimentet i Forposttje
nesten, hvorfor det afløste 4. R. som Besætning paa Kjær Halvø.
Efter at Rekrutterne omkring den 10/3 var tilgaaet fra Ekser
cerskolerne — efter kun to Maaneders Uddannelse — foretoges
Ombytningen ved de to nævnte Regimenter, og det fra disse af
givne Mandskab samledes i en Arbejdsafdeling paa 4 Kompag
nier med Kadrer fra 2. Division og indkvarteredes i Baraklejr i
Sundsmark. Ved 13. R. i Fredericia blev truffet en ganske lig
nende Foranstaltning, hvorimod intet Mandskab blev udtaget fra
de øvrige Regimenter, som havde tysksindet Mandskab, og hvor
Ulemperne vel efterhaanden formindskedes, fordi Antallet af
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upaalidelige Soldater allerede var skrumpet betydeligt ind ved
de Desertioner, som havde fundet Sted.
De trufne Foranstaltninger hjalp nok noget, men Forholdet
var dog ikke blevet bedre, end at Overkommandoen atter den
27/3 indstillede til Krigsministeriet om at faa alle upaalidelige
Sydslesvigere udskilt. 18. R. havde saaledes endnu mange af dem,
2. R. klagede stærkt over sit sydslesvigske Forstærkningsmand
skab, og 9. og 20. R. havde faaet ikke saa faa Slesvigere ved Re
kruttilgangen.
Det holstenske Mandskab, der for Fodfolkets Vedkommen
de var afgaaet fra Hæren før Krigens Udbrud — for de andre
Vaabens Vedkommende i Løbet af Februar — var samlet i Kjø
benhavn og skulde efter Krigsministeriets Bestemmelse først
hjemsendes, naar Rekrutskolerne afsluttedes i Begyndelsen af
Marts, og Rekrutterne derefter indgik i Krigsstyrken. Det maa
altsaa have været Ministeriets Mening, at Holstenerne i Nøds
fald indtil da skulde anvendes som Erstatningsmandskab eller til
Garnisonstjeneste; thi i modsat Fald var der jo ingen Grund til
at holde dem tilbage. Har dette været Hensigten, da maa den si
ges at have været en Misforstaaelse ; thi Stemningen blandt de
holstenske Soldater var en saadan, at man fandt det uforsvar
ligt at fjerne Livgarden fra Hovedstaden, førend Holstenerne
var hjemsendt.
Ved Rekrutternes Indlemmelse i Krigsstyrken øgedes Regi
menternes Styrke til gennemsnitlig ca. 1700 Md. pr. Regiment.
Tab under Kampene, Afgang ved Sygdom samt Afgivelser
til Arbejdsafdelinger m. m. havde svækket Hærens i Forvejen
faatallige Rammer i den Grad, at Spørgsmaalet om Tilvejebrin
gelse af Befalingsmænd nu ikke kunde udskydes længere. Gene
ral Gerlach befalede derfor, at dertil egnede Emner blandt Un
derofficerer og Mandskab skulde uddannes til Officerer, for
Mandskabets Vedkommende efter først at være blevet udnævnt
til Underofficerer. Det var en simpel og naturlig Udvej, som med
Fordel havde været anvendt i 1848—50 ; men den vilde i det væ
sentlige først efter længere Tids Forløb kunne afbøde den store
Mangel paa Officerer, navnlig da Krigsministeriet forlangte, at
de paagældende saa vidt muligt skulde gennemgaa alle Under
officersgraderne. Ej heller vilde den give Hæren de fuldt uddan-
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nede Officerer, som den i saa høj Grad trængte til, og med Hen
syn til hvilke Bunden forlængst var skrabet.
Krigsministeriet havde — men først i Begyndelsen af Ja- _
nuar — oprettet en Reserveofficersskole for Fodfolket med 325
Elever, hvilket Antal i Løbet af Januar og Februar forøgedes til
467. Det lod udtage 88 af de bedst egnede Aspiranter, som i Mid
ten af Marts sendtes til Hæren for at fortsætte deres Uddannelse
under den praktiske Tjeneste. Ogsaa denne Foranstaltning vir
kede jo imidlertid paa langt Sigt. Da Overkommandoen indstil
lede, at man for straks at kunne afbøde den værste Mangel lige
som i Treaarskrigen udnævnte dertil egnede Underofficerer til
Overkommandersergenter, der forrettede Officerstjeneste, mødte
ikke desto mindre dette et Afslag fra Krigsministeriets Side. Ud
over det ved Hærloven normerede fandtes endnu 8 overkomplette
Linieofficerer af Fodfolket, Tilgangen maatte derfor ske fra Re
serven og Udnævnelse af Reserveofficerer forceres. Iøvrigt kræ
vede Udnævnelse af Overkommandersergenter Lovbestemmelse,
og en saadan har Krigsministeriet aabenbart ikke villet fremskaffe(!).
Under disse Omstændigheder kom som en værdifuld Hjælp
den Tilgang af frivillige, som med en Redebonhed og Offervillie,
Danmark aldrig vil glemme, var begyndt at strømme til fra de
andre nordiske Lande, og som blandt sig talte mange uddannede
Befalingsmænd* ).

I taktisk Henseende traf General Gerlach ingen Ændring
i General Lüttichau’s Dispositioner for Dybbøls Forsvar. Forpost
stillingen forblev uforandret, og blot styrkedes Forsvaret ved
Anlæg af nogle Hindringer ved Stranden i Højde med Avnbjerg.
Tørvemosegaard, der kunde give Fjenden Skjul og Dækning, blev
afbrændt, hvorimod et Forsøg paa ogsaa at brænde Ragebøl Skov
mislykkedes — det var vel ogsaa en umulig Opgave at brænde
en Bøgeskov paa den fugtigste Aarstid. Den 13/3 befaledes, at
Dybbøl By skulde raseres indtil en Afstand af 1000 m fra Skan
serne, men heller ikke det lykkedes det at faa gennemført, før
Byen faldt i Fjendens Hænder.
*) Der meldte sig ialt i Løbet af Krigen fra Sverige 529 (deraf 80 Off.,
1 Off.aspirant og 12 Læger), Norge 105 (deraf 7 Off. og 10 Læger,
Finland 7 (deraf 4 Off.) og Island 3 frivillige.
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Straks efter at Preusserne havde besat Broager, var der
meldt om Rekognosceringer ved Gammelmark, og den 2/3 saa
man tydeligt, at der udførtes Skansearbejder. Til den Kamp, som
saaledes kunde ventes med Batterier hinsides Vemmingbund, hav
de man, som tidligere omtalt, kun de to 36 Pd.s Kanoner i I og en
84 Pd.s i II. At anvende de to førstnævnte Kanoner opgav man
straks, da de stod altfor udsat i den lavtliggende Skanse, hvor
for man foretrak at dække dem mod Broager og udelukkende
give dem Skudopgaver langs Stranden. Den 84 Pd.s Kanon i II
kunde nok bruges, men var selvfølgelig utilstrækkelig. Hvad der
krævedes, var svært, riflet Skyts. I saa Henseende raadede Hæ
ren i Øjeblikket kun over et meget begrænset Antal 12 Pd.s Me
talkanonér, og da de maatte fordeles til baade Fredericia—Fyen
og Dybbølstillingen, blev der til denne kun 4 Stk., som var an
bragt i Surløkkebatteriet, samt 4. Batteris 8. Af 4 Pd.s riflede
Kanoner fandtes ved Dybbøl — foruden 4 Feltbatterier à 8 Kano
ner — kun 8, af hvilke de 6 stod i Skovbatteri og Amkilsøre Bat
teri. At optage en egentlig Artillerikamp med Batterier paa
Broager var saaledes ugørligt, men for dog at kunne yde nogen

Begrænsningen (den stiplede Linie) af den Del af Dybbølstillingen,
der kunde indses fra Broager.
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Modstand lod man nogle af Skanse II’s glatløbede Kanoner er
statte med to (senere forøget til tre) af 4. Batteris 12 Pd.s Ka
noner samt med een 4 Pd.s Kanon. At opstille disse Kanoner i
synderlig længere tilbageliggende og derved mindre udsatte Stil
linger kunde ikke lade sig gøre, da deres virksomme Skudvidde
kun var 2600 m (alene Vemmingbunds Bredde er 1750 m).
At venstre Fløjs stærkt skraanende Terrain ned mod Vemmingbund kunde bestryges fra Fjendens riflede Skyts paa Bro
ager, var der ingen Tvivl om, men for selve Skanserækkens Ved
kommende regnede man dog ikke med, at Fjendens Ud paa Grund
af Terrainforholdene kunde være virksom længere enc| til IV.
Hvor stor Betydning man skulde tillægge denne Beskydning, var
der delte Meninger om; men Overkommandoen regnede dog med,
at Forsvaret af venstre Fløj kunde blive alvorlig svækket. «Den
befalede derfor, at der skulde bygges en 2. Forsvarslinie, -»den
tilbagetrukne Linie*, som skulde anlægges saaledes, at den ikke
kunde bestryges paa langs fra Broager. Den skulde, ved Udnyt
telse af de tilstedeværende Hegn, udbygges som en enkelt Løbe
gravslinie, der fra IV førte lige tilbage mod SØ. og derefter bøje
de ned mod Stranden. I Linien, der i snævreste Forstand alene
havde Forsvaret af venstre Fløj for Øje, skulde findes 3 smaa,
aabne Skanser, hver med 2—3 Kanoner, og disse Skanser skulde
saa senere udbygges til lukkede Skanser, ogsaa til Fodfolksfor
svar — en Plan, som det dog aldrig blev muligt at gennemføre.
Hegn og Bygninger foran den tilbagetrukne Linie skulde sløjfes.
Arbejdet paa Linien paabegyndtes den 11/3 og var i Hovedsagen
færdigt ved Udgangen af Marts.
Iøvrigt fortsattes Arbejderne i Dybbølstillingen stadig med
størst mulig Kraft. Feltbatterierne fik Ordre til at anlægge Kanonpladser paa Bakkerne bag Skanserne, Baraklejrene ved Sam
menstødet af Chausseen og Aabenraavej var for den ene Regi
mentslejrs Vedkommende færdig i Begyndelsen af Marts og Af
snitsreserven indkvarteret i den. For Besætningen i forreste Li
nie befaledes bygget kompagnivise Baraklejre — indtil disse blev
færdige, rejst Telte — tæt bag Løbegraven. — At dække Broerne
over Als Sund var selvfølgelig overmaade vigtigt, da deres Øde
læggelse jo i givet Fald kunde blive katastrofalt for Hæren. Der
blev derfor anbragt Flydebomme N. f. Broerne for at hindre, at
Fjenden lod Tømmerflaader e. lign, drive ned mod dem. Paa Als
anlagdes Kanonindskæringer til Bestrygning af Broerne samt
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Batterier, hvorfra Slugterne foran Brohovederne kunde bestryges.
Ved Midten af Marts var, som tidligere omtalt (S. 45) samt
lige Arbejder saa vidt fremme, at Værkerne i 1. Linie alle var
omgivet af Hindringer og i fuldt forsvarsdygtig Stand samt ind
byrdes forbundne ved Løbegrave med Kanonpladser. Forhug og
andre Hindringsmidler var anbragt paa alle farlige Punkter.
Hegn og Bygninger i det nærmeste Forterrain var sløjfet, og Ko
lonneveje til og fra Stillingen anlagt. Brohovederne var i Orden,
Broerne sikrede og deres hurtige Afbrydelse forberedt. Kolonne
veje var anlagt gennem Sønderborg, Batterierne paa Als fuld
førte og monterede.
Fordelingen af Kantonnementerne paa Als blev endeligt fastslaaet den 4/3, og Marchlinier fra de enkelte Kantonnementsomraader befalet.
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Var en Offensiv mulig?
Nogen Instruktion, navnlig angaaende de politiske Hensyn,
Overgeneralen burde tage ved sine Beslutninger vedrørende Ope
rationerne, fik General Gerlach ikke. Derimod laa det Krigsmini
steren stærkt paa Sinde at indskærpe ham, at den Passivitet i
Føringen, som hidtil havde gjort sig gældende, nu maatte ophøre.
Allerede Dagen efter at Gerlach havde tiltraadt sin Stilling,
skrev Lundbye til ham, at man »burde forstyrre den Ro, hvor
med Fjenden tror at kunne staa foran vor Stilling, indtil han
finder det belejligt at angribe den«, og »der maatte i det hele
spores en mere aktiv Optræden for vor Side — hvilket ogsaa af
andre Grunde turde være særdeles hensigtsmæssigt.« — Lundbye
var ved denne Udtalelse absolut gaaet uden for sit Felt og ind
paa Overgeneralens paa en Maade, som ikke kunde tjene til at
skabe Tillid mellem Krigsminister og Overgeneral. Han gik
tilmed videre og gav Raad og Vejledninger angaaende de Dispo
sitioner, som det maatte være Overgeneralens Sag selv at træffe
efter den Opfattelse, han havde af Forholdene. Da Fjenden stod
koncentreret dels foran Dybbøl, dels i Nordslesvig, var ifølge
foreliggende, paalidelige Efterretninger hele Slesvig S. f. Flens
borg kun meget svagt besat, hvorfor Lundbye henledte Overge
neralens Opmærksomhed paa, at der kunde udføres Landgangs
ekspeditioner mod det sydlige Slesvigs Kyst, hvortil maatte an
vendes Styrker af mindst et Fodfolksregiment med et Par Feltka
noner og nogle Espingoler.
Krigsministeren lod det ikke blive ved Ord, men af egen
Magtfuldkommenhed beordrede han 2 Kompagnier af Livgarden
i Kjøbenhavn at foretage en Landgangsekspedition i det nordøst
lige Holsten ved Hohwacht, hvorom sendtes telegrafisk Med
delelse til Overkommandoen. Landgangen foretoges den 6/3, men
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paa Grund af Vejrforholdene under store Vanskeligheder og kun
med 50 Md., og da man erfarede, at der overhovedet ingen
fjendtlige Tropper var i Egnen, indskibedes Mandskabet atter,
hvorpaa en Fortsættelse af Ekspeditionen opgaves.
Den 3., samme Dag Ordren til denne Ekspedition udsendttes, og endnu inden Lundbye havde faaet Svar fra Overgenera
len paa sit ovennævnte Brev af den 2., fremhævede han i et Te
legram til Gerlach Vigtigheden af at bortlede Fjendens Opmærk
somhed fra Dybbøl, hvor han efter Lundbye’s Opfattelse koncen
trerede sig stærkt. Der burde derfor for at forurolige Fjenden
foretages mange større og mindre Ekspeditioner, bl. a. mod
Ekernførde: Allerede den Ekspedition, Ministeren havde befalet
udført mod Hohwacht, kunde muligvis have foranlediget Fjen
den til at forstærke sin Kystbevogtning og derved bidraget til
det, der skulde opnaas. — Den følgende Dag, den 4., suppleredes
Telegrammet med et privat Brev til Gerlach, hvori det atter ind
skærpedes ham at lade udføre Ekspeditioner. »Opbyd Frivillige
til halsbrækkende Foretagender og lad dem gaa paa!« Selv hav
de Lundbye til Agt at organisere et »Vikingekorps«*).
Paa alle disse Breve og Telegrammer svarede Gerlach den 5.
med en længere Redegørelse. Han betegnede heri Lundbye’s Til
skyndelse som overflødig, for saa vidt som han selv i længere
Tid havde overvejet Muligheden for, at Landgangsekspeditioner
kunde føre til et heldigt Resultat, men han havde erkendt, at
dette ikke var Tilfældet. Specielt havde han i Anledning af, at
Krigsministeren som et passende Angrebspunkt havde nævnt
Ekernførde, der kun skulde være bevogtet af en Bataillon, under
søgt Chancerne for en Ekspedition dertil. Han havde konfereret
med Eskadrechefen samt med Chefen for 4. R., der var lokalt
kendt, idet han havde ligget i Garnison i Byen, men de var alle
enige om, at Foretagendet, der for at lykkes forudsatte en Over
rumpling ved Landgang om Natten, ikke havde nogensomhelst
♦) Denne Idé blev i Slutningen af Marts ført ud i Livet i Form af et
Strejfkorps under Premierløjtnant Aarøe. Korpset, der sammensattes
af et Fodfolkskompagni, en svensk-norsk Deling og en Rytterdeling,
fik noget Transportmateriel til Raadighed og foretog i den følgende
Tid smaa Landgangsekspeditioner og Alarmeringer paa den nordsles
vigske Kyst. Det tog derved nogle faa Fanger og opnaaede vel ogsaa,
at Fjenden maatte iværksætte en noget omhyggeligere Kystbevogtning,
men et Resultat af Betydning kunde naturligvis ikke tilvejebringes af
en saa lille Styrke. Værdien af Korpsets Virksomhed laa nærmest i, at
denne blev et, om end svagt Udtryk for Aktivitet i vor Forsvarskamp.
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Udsigt til at kunne gennemføres, selv om Fjenden havde forsømt
enhver Sikkerhedsforanstaltning.
Gerlach afviste absolut alle Krigsministerens Forslag. Det
eneste, han kunde gaa med til, var Udførelse af Demonstrationer
paa forskellige Punkter af Kysten ved Hjælp af Dampskibe med
Transportbaade paa Slæb og en svag Fodfolksstyrke paa Dæk
ket. Paa den Maade kunde man maaske alarmere Fjenden ved
at faa ham til at tro paa, at der vilde blive udført en Landgang.
Overgeneralen havde fra sit Standpunkt utvivlsomt Ret i
sin Mistillid til Betydningen af smaa Landgangsekspeditioner
eller -demonstrationer i Almindelighed, om end Erfaringerne fra
1848 og 49 dog havde vist, at Fjenden var meget følsom over for
saadanne. Faktisk bandt Preusserne nu, hvad Overkommandoen
ikke vidste, ret store Styrker til Kystbevogtning i Holsten. At an
vende saa store Angrebsstyrker, som Krigsministeren havde tænkt
sig, kunde der naturligvis ikke være Tale om, men vel om min
dre Ekspeditioner, naar disse i det givne Tilfælde indgik som et
Led af en samtidig udført, større Operation, saaledes at der, som
Gerlach skrev, var nogen Sandsynlighed for, at det mulige Resul
tat svarede til Risikoen.

Den 8/3 ændredes den strategiske Situation paa afgørende
Maade, idet preussiske og østrigske Tropper gik over Nørrejyllands Grænse og angreb dels mod Fredericia, dels mod 4. Divi
sion ved Vejle. Efter de Oplysninger, som indtil den 11. indløb
til Overkommandoen, havde hele det østrigske Korps, forstærket
med preussisk Rytteri, kæmpet ved Vejle, hvorefter 4. Division
var gaaet tilbage til Skanderborg, medens det af General Lundings Melding fremgik, at mindst 3 Regimenter af den preussi
ske Garde havde deltaget i Kampen foran Fredericia.
Som Følge af den Splittelse af Fjendens Hær, som saaledes
havde fundet Sted, følte Krigsministeren sig atter foranlediget
til at blande sig i Hærens Føring, og han telegraferede den 11.
til Overkommandoen, at den Omstændighed, at nu 20—21 Batailloner stod over for 4. Division, maatte have foranlediget, at Styr
ken foran enten Fredericia eller Dybbøl var væsentlig formind
sket, hvorfor der syntes at være Mulighed for at foretage noget
fra et af disse Punkter »for at degagere Hegermann-Lindencrone.«
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Der forelaa imidlertid intetsomhelst for Overkommandoen
om, at Fjendens Korps foran Dybbøl var formindsket, og var
dette ikke Tilfældet, kunde der selvfølgelig ikke være Tale om
med den Styrke, vi havde i Stillingen, altsaa med en Styrke, der
rent talmæssig var Fjenden underlegen, at bryde frem og ind
lade sig paa en Kamp i aaben Mark; og noget Haab om, at vi
vilde kunne bringe Fjenden i en saadan Situation, at han vilde
trække Tropper bort fra Nørrejylland, kunde der umuligt være.
Ganske tilsvarende, eller endnu mere haabløst, var et Udfald fra
Fredericia. I det Svartelegram, General Gerlach afsendte samme
Aften, nægtede han derfor absolut at gaa ind paa Krigsministe
rens Forslag og tilføjede, at hvad det kom an paa, var at holde
Styrkerne ved Dybbøl og Fredericia samlede, rede til at modtage
et Angreb.
Til Trods for at Gerlach havde kasseret alle de Raad og
Henstillinger angaaende Operationerne, som Krigsministeren
havde sendt ham, fortsatte Lundbye dog med sine Forsøg paa at
influere paa Hærens Føring. Den 15/3 sendte han Gerlach ikke
mindre end 4 Forslag — som efter alt at dømme har været ud
arbejdet af Major Ankjær. — Vor Hær talte efter hans Mening
nu over 50.000 Md., og det kunde ikke forsvares at staa ørkes
løs hen i de befæstede Stillinger med denne store Hær. Ligesom
i Telegrammet den 11. var det Lundbye’s Hensigt at faa Fjen
den til at formindske sine Styrker i Nørrejylland, og han havde
da tænkt sig følgende Muligheder:
1) Et Korps paa ca. 10.000 Md. gaar frem fra Fredericia,
kaster Fjenden ved Defiléeme (Elbodalen) og bryder igennem,
hvomæst Korpset fortsætter mod N. for at forene sig med 4.
Division.
2) Et Korps paa 5—6000 Md. sejler til Aalborg for derfra
at støde til 4. Division og gaa frem, støttet ved et Udfald fra
Fredericia.
3) Et Korps paa 10.000 Md. sendes fra Fredericia frem for
at angribe Vejle og Horsens med eventuel Retraite til Helgenæs
— »dog denne Idé forekommer mig vel risikabel«, tilføjede Lund
bye ikke uden Grund.
.
4) Et Udfald fra Fredericia med mindst 15.000 Md., som
derefter over Kolding søger ned i Slesvig for i Forbindelse med
et Udfald fra Dybbøl at slaa Fjenden.
Øjeblikket maatte anses for gunstigt; men man maatte hand-
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le hurtigt. »Det vilde ogsaa i politisk Henseende være af Inter
esse at vise, at vore store Modstandere dog ikke har gjort vor
Indeslutning absolut.« Selv om Tabene blev store, maatte vi dog
vise, at vi kunde røre os.
Krigsministeren tilføjede endelig, at han ikke vilde paatvinge( !) Overkommandoen at udføre noget af disse Forslag, men
meget gerne vilde forhandle med den om dem.
Hvilket Ansigt Gerlach satte op, da han læste dette Brev,
er ikke godt af vide. Krigsministerens fantasifulde Forslag viser
et forbløffende Ukendskab til Krigskunstens mest elementære
Begreber, tilsidesætter ganske Fordringen om absolut Overlegen
hed paa Angrebspunktet og forudsætter en Sejr med Styrker,
der er svagere end Fjendens. Det hele er fuldkommen dilettantisk,
og man maa med Gru tænke paa, hvad der kunde være sket, hvis
ikke Kongen havde sat en Pind for Lundbye’s Ønske om at være
Hærens Overgeneral (se S. 95).
Gerlach følte sig forpligtet til at svare og gjorde det — den
17. — meget hensynsfuldt, idet han ikke indlod sig paa en Dis
kussion af Krigsministerens Forslag, men blot henviste til, at
vore Afdelinger ikke var egnet til Kamp i aaben Mark, en Kamp,
som Fjenden — ifølge de Oplysninger man havde faaet — netop
derfor ønskede. Gerlach fremhævede atter, at han selv meget
ønskede offensive Foretagender, men efter nøjere Overvejelse
var kommet til det Resultat, at de vilde medføre saadanne Tab
og derved virke saa deprimerende paa Tropperne, at Forsvaret
af de faste Stillinger i høj Grad vilde kompromitteres. — Det
eneste Parti, vi for Tiden kunde tage, var saa vidt muligt at for
svare Dybbøl og Fredericia samt bevare Hæren.
Men efter at have skrevet dette var Gerlachs Taalmodighed
over for Krigsministerens stadige Indblandinger ogsaa forbi, og
han sluttede sit Brev med, at han nu gentagne Gange havde set,
at Ministeren ikke syntes at dele hans Anskuelser, og da han ikke
havde aspireret til Stillingen som Overgeneral, saa henstillede
han, at en anden udnævntes dertil, »idet jeg tilfulde erkjender
det mislige i, at der findes Meningsforskjelligheder mellem den
øverste Krigsbestyrelse og Overgeneralen, der efter min Mening
maa have frie Hænder til at handle efter Omstændighederne og
sin bestemte Overbevisning, hvad Operationerne angaar.«
Gerlach tog ikke Skridtet fuldt ud ved at forlange sin Af-
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sked, og selv om hans Erklæring iøvrigt var uforbeholden og be
stemt, fik den derfor ikke den forventede Virkning. Lundbye vil
de ganske sikkert ikke have turdet tage en ny Overkommando
krise paa det foreliggende Grundlag, men nu lod han som ingen
ting, og Gerlach fik stadig ikke Fred for hans gode Raad.
Alligevel havde Krigsministeren ikke Uret saavel i, at den
strategiske Situation i Øjeblikket frembød visse Fordele for os,
som i at vor Krigsførelse i det hele burde være mere aktiv, saa
snart Omstændighederne tillod det. — General Gerlach’s Passivi
tet er ogsaa senere blevet lagt* ham til Last, og det kan derfor
være af Interesse at undersøge Spørgsmaalet, om der paa dette
Tidspunkt, midt i Marts, i Virkeligheden var nogen Mulighed
for med Held at optage en Offensiv.
Fordelingen af Fjendens Hær med det østrigske Korps i
Nørrejylland, Gardedivisionen foran Fredericia — hvor den dog
endnu ikke havde indledet noget Angreb paa Fæstningen — og
Prins Friedrich Carl’s Korps i Sundeved svarede nogenlunde til
Situationen i 1849 før Udfaldet fra Fredericia. Ogsaa vor Hær
var nu opstillet paa lignende Maade som dengang med Mulig
hed for en Koncentration ved Hjælp af Søtransporter. Idéen om
en Gentagelse af Fredericiaoperationen laa nær og var aabenbart ogsaa den, der havde staaet Krigsministeren for Øje ved
hans Forslag til General Gerlach. En direkte Efterligning af Ud
faldet fra Fredericia var dog ikke mulig, alene af den Grund, at
man ikke raadede over nogen Hovedreserve, og at Forsvaret af
Dybbøl ikke kunde svækkes. Nærmere laa den Tanke, som var
Læssøe’s i 1849, at foretage Fremrykningen i Sundeved, hvor den
fjendtlige Hærstyrke stod mere isoleret. Denne Tanke om et An
greb i Sundeved havde ogsaa senere været fremme, og bl. a. hav
de General Steinmann ved sine Rekognosceringer i 1861 peget
paa Muligheden af en Landgang i Aabenraa Fjord ved Varnæshoved. En saadan Landgang frembød imidlertid teknisk set visse
Vanskeligheder, og Landgangsstedet var desuden saa langt fra
Dybbølstillingen, at Foreningen mellem den landsatte Styrke og
den samtidige Udfaldsstyrke fra Dybbøl næppe kunde iværksæt
tes, saaledes at de Tropper, der gik i Land ved Varnæshoved, var
i højeste Grad udsat for at lide et Nederlag.
Men selv om et Angreb ikke kunde gennemføres paa den
Maade, maatte Erfaringen fra 1849 og de Planer, der havde væ-
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ret diskuteret angaaende en samlet Anvendelse af Hæren til en
Offensiv i Sundeved, have henledet Gerlach’s Opmærksomhed paa,
om en saadan var mulig, eller med andre Ord, om man overra
skende kunde bryde frem med saa store Styrker fra Dybbøl, at
Betingelsen for et heldigt Resultat var for Haanden.
Paa vor Side var Forholdet det, at General Hegermann-Lindencrone, ligesom General Rye i 1849, havde foranlediget Fjen
den til at splitte sin Styrke, men yderligere Virkning kunde ikke
opnaas af 4. Division, og Overkommandoen, som allerede havde
beordret 7. R. fra Nørrejylland til Als, kunde nu uden Skade og
saa trække i hvert Fald det ene af 7. Brigades Regimenter til sig.
De Forstærkninger, man iøvrigt behøvede til Angrebet i Sunde
ved, maatte tages fra Fredericia—Fyen.
Fyen var, alene paa Grund af Fjendens Troppefordeling, ikke
truet i Øjeblikket, og der forelaa heller ikke nogetsomhelst om
en Samling af Baade o. lign, ved Lille Bælt. Fredericia kunde
ventes angrebet, om end Fjenden foreløbig holdt sig paa Afstand
fra Fæstningen. Forudsætningen for, at man i større Udstræk
ning for en Tid kunde trække Tropper bort fra Fredericia—Fyen
maatte imidlertid være, at man bemyndigede General Lunding
til, om det blev uundgaaeligt nødvendigt, at rømme Fæstningen.
At træffe en saadan Beslutning stødte paa Vanskeligheder.
General Lunding udtalte den 7/3 efter at have gjort Rede for
Fæstningens meget mangelfulde Forsvarsstand : »Ikke desto min
dre staar det naturligvis Commandantskabet klart, at vor hele
Situation med Nødvendighed udkræver, at et alvorligt Forsvar
forsøges og føres igjennem, saalænge indtil det er afgjort, at
dets Fortsættelse vilde være et unyttigt og haabløst Myrderi, der
ikke vil gavne Fædrelandet.« Denne Opfattelse, som var saa overmaade naturlig for den Mand, hvis Navn var uløseligt knyttet
til Forsvaret af Fredericia i 1849, var utvivlsomt den almindelige
og havde sin Rod i Erindringen om Kampen om Fæstningen og
Udfaldet den 6. Juli. I sig selv betød imidlertid Forsvaret af Fæst
ningen ikke Hævdelse af noget i politisk eller militær Henseende
afgørende Punkt, men dens Værdi laa i, at den, ligesom 4. Divi
sion i Nørrejylland, kunde forlede Fjenden til den Splittelse af
sin Hær, som jo netop nu havde fundet Sted. Dermed havde den,
i hvert Fald i første Omgang, løst sin Opgave og fremkaldt den
Situation, som det nu var Overkommandoens Sag at udnytte.
Gerlach delte imidlertid den Opfattelse, Lunding havde gi-
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vet Udtryk, og formaaede ikke at slippe den, selv om det kun var
midlertidigt. Han var endda tilbøjelig til at sende Forstærknin
ger til Fredericia. Den almenmenneskelige, aandelige Træghed
gør det altid svært at rive sig løs fra det tilvante og fra fast
groede Anskuelser, og Fejl, der skyldes dette Forhold, er maaske
ogsaa de, der forekommer hyppigst i Krigshistorien. Af en Hær
fører kræves en aandelig Smidighed langt ud over det alminde
lige, netop fordi Krigen fremkalder stadig skiftende Situationer,
som nødvendiggør hurtig Indstilling ud fra nye Forudsætninger.
Den Tro paa Betydningen af Fredericias (Forsvar, som alene
Kongen, men først paa et senere Tidspunkt, formaaede at bryde,
stillede sig saaledes imod en Koncentration af Hæren til en af
gørende Kamp i Sundeved. Alligevel havde denne Hindring maa
ske ikke været uovervindelig, hvis ikke andre Aarsager havde
svækket Gerlach’s Tillid til Operationen.
Gaar man ud fra, at det var forsvarligt at svække Frederi
cias Modstandskraft for en Tid, vilde Overkommandoen kunne
have draget 3. Divisions Afdelinger i Fredericia og paa Fyen til
Als og overladt Fæstningens Forsvar og Bevogtningen af Fyens
Kyst til 13. og 14. R. samt 2. DR.*). Der vilde saaledes fra Jyl
land og Fyen kunne disponeres over hele 3. Division (i hvilken 7.
R. da indgik i Stedet for det Regiment af 7. Brigade, som for
blev i Nørrejylland). Den samlede Styrke til Angrebet i Sundeved
vilde da blive 1., 2. og 3. Division, Infanterireserven, Reserve
artilleriet og noget Rytteri, eller, ifølge Styrkelisterne pr. 15/3
og med Fradrag af bortkommanderede og syge, ca. 27.000 Md.
Fodfolk (Underkorporaler og menige), ca. 5 Eskadroner og 12
Batterier (96 Kanoner).

De Oplysninger om Fjenden, der i første Halvdel af Marts
forelaa for Overkommandoen, kan resumeres saaledes:
Over for 4. Division i Nørrejylland stod det østrigske Korps,
af hvilket dog 1 Brigade skulde have som Opgave at besætte
det vestlige Nørrejylland.
Foran Fredericia forskansede den preussiske Gardedivision
sig i Elbodalen (Melding af 13/3).
I Sundeved stod Prins Friedrich Carl’s Korps, 6. og 13. Di♦) Hærens ordre de bataille den 14/3 — se Bilag 3.
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vision, hvoraf en Brigade paa Broager, samt 2 Rytterregimenter,
af hvilke det ene vidstes at kantonnere mellem Flensborg og
Aabenraa.
Styrken i Sydslesvig og Holsten opgaves meget forskelligt,
men af de paalidelige Efterretninger, man havde, fremgik det
med Sikkerhed, at der dér — forudën Forbundstropperne (de
tidligere Eksekutionstropper) — kun fandtes 9. preussiske Bri
gade med 2 Batterier, som den 7/3 meldtes at være ankommen
til Hamburg, samt 10. Brigade. Den ene af disse Brigader ven
tedes at skulle, afgaa til Sundeved. Flensborg skulde være besat
med 2 Batailloner, Ekernførde og Kiel hver med 1, og den 9.
sendtes af 10. Brigade yderligere 1 Bataillon til Husum, medens
en anden Bataillon af samme Brigade skulde være marcheret
fra Kiel mod N.. Slesvig By var den 2/3 meldt besat af østrigske
Tropper, der dog efter en Melding den 9. syntes at være afmar
cheret til Nordslesvig.
Disse Efterretninger fik et særdeles værdifuldt Supplement
under den Fægtning, som fandt Sted den 13/3.

Denne Dag angreb Fjenden Kl. 5 om Morgenen med flere
Kompagnier vore Forposter af 16. R. foran Dybbølstillingens
højre Fløj. Mørket i Forbindelse med Snestorm og Hagl lige i
Ansigtet hindrede vore Vedetter i at opdage Fjenden, før han
var faa Skridt fra dem. Feltvagterne havde for at kunne være
kampdygtige i det Vejr, det var, søgt Ly i de Bygninger, ved
hvilke de stod. Fv. 1 i Randsgaard naaede ikke at komme saa
hurtigt ud, at den kunde optage Kampen og kastedes helt tilbage
til Pikettet ved Batterup. Fv. 2 ved Stavgaarde kom i Stilling
og optog en fra begge Sider virkningsløs Skydefægtning med
Fjenden, men Feltvagten maatte snart efter afbryde Kampen
og gaa tilbage, da den fik Melding om, at Fjenden var ved Rands
gaard. Fjenden forfulgte dog ikke og gik selv tilbage.
Fv. 3 brød resolut frem og besatte det Hegn, paa hvis an
den Side ogsaa Fjenden var stoppet op. Efter nogen Skydning
tværs over Hegnet trak den fjendtlige Skyttekæde sig tilbage,
da der fra Feltvagten var sendt en Patrouille ud i dens Flanke.
Feltvagtkommandøren, Sekondløjtnant Fischer, gik derefter frem
med en Patrouille og fandt da en Rapportbog, som en saaret tysk
Feldwebel havde tabt. Løjtnanten sendte øjeblikkelig Bogen ind
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til Overkommandoen, i hvis Efterretningsjournal et Resumé af
dens Indhold indførtes samme Dag.
I Rapportbogen stod et Uddrag af Brigadechefens, General
Goeben’s Befalinger. Heraf fremgik, at 6. Division stod paa Fjen
dens højre Fløj, 13. Division paa hans venstre. Af denne, sidst
nævnte Division laa een Brigade i Blans—Borup—Svejrup med
Posteringer langs Aabenraa Fjord. Den anden Brigade laa i Avnbøl—Ullerup—Snogbæk(?) og havde som Forposter ca. 1 Batail
lon i V. Sottrup, hvor Kirkegaarden var indrettet til Forsvar,
1 Bataillon i 0. Sottrup—Fuglesang. Man ventede et Udfald fra
Dybbølstillingen, og skete dette langs Flensborg Chaussee, vilde
Brigadechefen med hele sin Styrke angribe mod Ragebøl—Rage
bøl Skov. I det hele indskærpedes det meget stærkt, at et Angreb
fra dansk Side øjeblikkelig skulde imødegaas med et Modangreb.
Hørtes Skydning ved Aabenraavej, skulde derfor den sydlige Ud
kant af V. Sottrup besættes, og Forpostbataillonen i 0. Sottrup
uden at afvente Ordre straks føre et kraftigt Angreb frem mod
Ragebøl Skov og Aabenraavej, og omvendt, skulde Besætningen
og Forposterne ved V. Sottrup øjeblikkelig angribe mod samme
Maal, hvis der hørtes Skydning fra venstre.
Herudover fandtes i Rapportbogen en Styrkeopgivelse, som
viste, at det paagældende Kompagni talte 5 Officerer, 18 Under
officerer, 4 Spillemænd og 163 menige. Dette tydede paa, at de
preussiske Kompagnier talmæssigt ikke var stærkere, snarere
svagere, end de danske, hvilket stemmede med en fra Krigsmini
steriet modtagen Meddelelse om, at der ikke var tilgaaet de preus
siske Afdelinger Erstatningsmandskab.
Hele Prins Friedrich Carl’s Korps talte 25 Batailloner, hvil
ke herefter maatte sættes til en samlet Styrke af højst 20.000 Md..
Hertil kom saa, foruden de ovennævnte to Rytterregimenter, et
Feltartilleri, som, efter hvad der forelaa, talte ca. 100 Kanoner
samt noget Belejringsskyts, af hvilket en Del var paa Broager.
Korpset talte altsaa betydelig mindre end de hidtil antagne 32.000
Md., men vilde, hvis der tilgik en Brigade fra Holsten, forøges
for Fodfolkets Vedkommende til ca. 25.000 Md..
Af de nøjagtige Oplysninger, som gennem Rapportbogen var
kommet Overkommandoen i Hænde, fremgik det endvidere, at
den fjendtlige 13. Division stod meget spredt, fordelt over en
Dybde af ca. 10 km. Kunde vi overraskende føre en overlegen
Styrke til Angreb mod den, vilde vi efter alt at dømme være i
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Stand til efterhaanden at slaa dens enkelte Dele, inden den end
nu var samlet.
Der var intet til Hinder for, at Overkommandoen, som jo
allerede havde givet 7. R. Ordre til at afgaa til Als, den 11. —
samme Dag Krigsministeren sendte sin Opfordring til Gerlach
om at udnytte den fjendtlige Hærs Spredning til offensive Fore
tagender — havde befalet 7. Brigades Stab og dens ene Regi
ment samt 7. Batteri at afsejle fra Aarhus den 12. enten direkte
til Als eller foreløbig til Fyen, og Resten af 3. Division at mar
chere til Egnen om Faaborg rede til Indskibning. Paa Grund af
det Stormvejr, som herskede fra den 13. til den 15. om Formid
dagen, vilde Transporter ikke kunne være afgaaet fra Fyen før
den 15. eller 16., og var Vejret blevet mere sigtbart, end det hav
de været i den sidste Tid, kunde de, for ikke at blive opdaget fra
Broager, for Hovedmassens Vedkommende først om Aftenen fø
res rundt om Kegnæs til Høruphav.
Senest den 17. om Morgenen kunde saaledes hele Angrebs
styrken staa rede til Fremrykning*).
*) En detailleret Undersøgelse angaaende Muligheden af Troppernes Over
førelse til Als har givet følgende Resultat:
7. Brigades Stab, 11. Regiment og 7. Batteri kunde den 12. Mor
gen være i Aarhus, og i Løbet af denne Dag kunde følgende Skibe, der
var i Stand til at tage hele Styrken ombord, komme tilstede her, nem
lig:
„United Service", der den 11. var i Aarhus,
„Diana" med 1 Jerntransportbaad og „Zephyr" med 1 Jerntransportbaad, der den 11. var i Fredericia, og som havde Ordre til den 12.
at afgaa til Aalborg, hvilken Ordre kunde ændres,
„Aurora", der den 11. var i Fredericia, samt enten
„Skandinavien", som den 11. var paa Vej fra Kjøbenhavn til Aarhus,
men hvis Position ikke kendes, eller
„Arcturus", der den 10. afgik fra Kjøbenhavn til Aarhus, men hvis
Position heller ikke kendes.
Denne Transport kunde afgaa fra Aarhus den 12. Aften. Da imid
lertid Bogense Havn var tilsandet, da Broen ved Baaring ikke var fær
dig, og da Skibene senere skulde bruges i Transport mellem Fyen og
Als, vilde det være naturligt at sende dem igennem Store Bælt; An
komst til Høruphav kunde af Hensyn til det stormfulde Vejr først ske
den 15. Morgen.
Ved Fredericia var der til Raadighed 3 mindre Dampskibe, „Ophe
lia", „Fulton" og „Gleaner", samt 4—5 Jerntransportbaade; man kunde
dog ikke regne med, at Damperne kunde slæbe mere end 1 Baad hver,
og hele Flaaden kunde da i 1 Vending tage 1 Regiment — uden Bagagetrain. Den Styrke, der skulde overføres til Fyen, 8. og 9. Brigade (ialt
4 Regimenter) og 2 Batterier, vilde da — naar Bagagetrainet efter
lodes — kunne transporteres i Løbet af ialt 3 Nætter, d. v. s. Nætterne
til den 12.—14.. Fra Strib maatte Styrken ved Hjælp af udskrevne Vog
ne marchere til Faaborg, der kunde naas paa en Dag; den første Eche
lon vilde kunne ankomme i Løbet af den 12., den sidste i Løbet af den
14.. I Faaborg maatte overnattes, thi først den 13. Afen kunde føl-
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Idet det pointeres, at den her foretagne Diskussion kun har
som Formaal en rent akademisk Undersøgelse af, om Muligheden
i strategisk og taktisk Henseende var til Stede for en offensiv
Operation af afgørende Art, er paa hosstaaende Skitse eksempel
vis vist, hvorledes Udfaldet fra Dybbølsstillingen kunde tænkes
udført.

To Kolonner (to Divisioner), til sammen 24 Batailloner, ca.
5 Eskadroner og 8 Batterier, vilde kunne føres frem ad de paa
Skitsen angivne Veje, saaledes at Kolonnespidseme passerede
Forposterne ved Daggry. De vilde da efter de Oplysninger, man
havde, først støde paa de 2 Batailloner i 0. og V. Sottrup, der
efter paa Resten af den paagældende Brigade, 4—5 Batailloner,
der — sikkert med noget Artilleri — kantonnerede i Avnbøl—
gende Skibe være her, nemlig „Ouse" og „Phønix", der havde overført
7. Regiment, samt „L. N. Hvidt"; de var i Stand til at tage 1 Regi
ment og 1 Batteri. Desuden kunde den Flaade, der havde sejlet 7. Bri
gades Stab m. m. til Als, den 15. Aften være i Faaborg, og regnes med
1 Vending hver Nat (den sidste Nat 2), vilde hele Styrken kunne være
samlet paa Als den 17. Morgen.
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Ullerup—Snogbæk, og som ifølge deres Ordre skulde søge frem
ad, naar Skydning hørtes. En rum Tid senere vilde Kolonnerne
træffe den preussiske Brigade, der kantonnerede om Blans—Bo
rup—Svejrup. Vore Tropper vilde under hver af disse Kampe
være Fjenden saa overlegne i Antal og saa stærkt støttet af Ar
tilleri, at Kampens Udfald maatte betragtes som givet.
Samtidig med Angrebet paa Fjendens venstre Fløj kunde
vi — idet et Regiment (12.) forblev som Sikkerhedsbesætning i
Dybbølstillingen — have 12 Batailloner og 4 Batterier til Raa
dighed for ved et frontalt Angreb at binde 6. Division, af hvilken
den ene Brigade jo stod paa Broager. Vor Styrke vilde altsaa
have været Fjendens talmæssig jævnbyrdig og maatte anses for
tilstrækkelig til at kunne løse sin Opgave.
Det er unyttigt at fantasere angaaende Kampens mulige vi
dere Forløb; men lykkedes det at kaste Fjendens venstre Fløj,
er det indlysende, at vi vilde staa gunstigt med Hensyn til en
Omfatning af hans højre Fløjs to, eller hvis der var kommen en
Brigade til fra Holsten, tre Brigader. Om denne, sidstnævnte Bri
gade fra Holsten forlød intet, og vi vidste dog som Regel god
Besked om, hvilke Tropper der havde passeret Flensborg (i Vir
keligheden kom Brigaden (10.) først til Sundeved den 19/3).
Hvis man vil anerkende, at ovenstaaende, rent skitsemæs
sigt fremstillede Forløb af Kampen hviler paa en tilstrækkelig
nøgtern Vurdering af Forholdene, maa det indrømmes, at Mulig
heden for et heldigt Resultat af en Offensiv, som den nævnte,
var til Stede. Man kunde maaske sige, at Chancerne endda var
ualmindelig gode. En Bekræftelse herpaa finder man i General
Goeben’s Ord den 5/4*), at havde han kommanderet den danske
Hær, vilde han for længe siden have undt Hæren den Opmun
tring en Gang at piske Preusserne helt ud af Sundeved og for
nagle deres Kanoner. — Denne Udtalelse faar saa meget større
Vægt, som netop Goeben ved sine stadige, større og mindre An
greb paa vore Forposter, havde et godt Kendskab til vore Solda
ters Kampværdi.
At en Offensiv i saa stor Stil har strejfet Gerlach’s Tan
ker i de Overvejelser, han over for Krigsministeren erklærede at
have foretaget, er ikke sandsynligt. Alene det ovenomhandlede
♦) Museum 1896. Krog-Meyer: Dagbogs Optegnelser under Krigen 1864.
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Hensyn til Fredericias Forsvar har maaske hindret dette. Men
han veg ogsaa tilbage for en Offensiv af mindre Omfang, som
f. Eks. en saadan som den General Goeben den 16. nævnte til sin
Kvartervært, nemlig at lade den ene Division besætte Dybbølstil
lingen for at være forberedt paa at tage det Kontrastød, som
kunde forudses, medens den anden Division rykkede rask frem
mod V. Sottrup. Efter den preussiske Dislokation (som vor Over
kommando jo kendte) kunde Goeben først faa Hjælp efter 5 Ti
mers Forløb, saaledes at vi ikke vilde kunne undgaa at tage de
preussiske Tropper til Fange, som laa mellem Sottrup Kirke og
Als Sund. Vel vilde det endelige Udfald ikke derfor blive tvivl
somt, tilføjede Goeben, da Preussen stedse kunde sende saa man
ge Tropper frem, som vilde være nødvendige for at overvælde
den danske Division, men det moralske Indtryk, det vilde gøre
paa vore Soldater, naar de førte 6—800 Preussere som Fanger
til Sønderborg, vilde have stor Betydning ved at styrke og op
muntre dem —.

Den Opfattelse angaaende vore Troppers Kampværdi, som
herskede blandt Hærens højere Officerer og i deres Stabe, er tid
ligere omtalt. General du Plat havde, som sagt, overordentlig
ringe Tillid til Soldaternes Evne til Kamp i aaben Mark og er
klærede et Udfald for en Umulighed. Hos en Officer i hans Stab
finder man en Udtalelse som denne, at en Fremrykning vilde
være taabelig, og hans Stabschef, Major Schau, skriver den 10/3 :
»For Øjeblikket vilde det være gal Mands Gjerning at probere
et større Foretagende, da Fjenden alene overalt er overlegen,
mens vore Folk er slet udrustede og slet forsynede med Førere,
samt endelig slet uddannede.« General Caroc skrev den 6/3:
»Saasnart vi faar i Sinde at forsøge et Angreb paa vore i alle
Henseender saa overlegne Modstandere, saa frygter jeg det vær
ste —«. Ganske tilsvarende Udtalelse fremkom fra Cheferne for
8. og 9. Brigade, da General Lunding — paa et noget senere Tids
punkt — ønskede et Udfald fra Fredericia.
Den Vurdering af Hæren, som var de ældre, krigserfarne
Officerers, kan selvfølgelig paa ingen Maade underkendes. Den
støttede sig til, hvad de havde set og erfaret under de hidtidige
Kampe, og Tilliden til Tropperne kunde ikke være styrket nu,
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da en Del af Mandskabet var Rekrutter med kun 2 Maaneders
Uddannelse. Maaske kunde indvendes, at man ikke havde set vore
Soldater kæmpe under et Angreb med overlegne Styrker; de hav
de stadig været de talmæssigt underlegne, og alle Kampene i
aaben Mark havde fundet Sted — eller i hvert Fald været ind
ledet — med en Tilbagegang for Øje, altsaa under Forhold, der
paa Forhaand maatte virke hæmmende paa Modstandsevnen,
navnlig i moralsk Henseende. Ved de Smaaangreb, som havde
fundet Sted hist og her, var Soldaterne gaaet villigt frem.
Det synes, tyl. af ovennævnte Breve fra Major Schau og fra
General Caroc, at fremgaa, at man ikke har tænkt sig Mulighe
den af at tilvejebringe lokal Overlegenhed paa Angrebspunktet,
hvilket dog er et Grundprincip for ethvert Angreb. Saa daarlig
var vor Hær vel heller ikke, at den ikke skulde kunne sejre, hvor
vi stod mange mod een, og kunde Forholdet blive som anført i
ovenstaaende Overvejelser angaaende Angrebet mod Fjendens
venstre Fløj, vilde vi dér, hver Ga'ng vi stødte paa Fjenden, kun
ne kæmpe med mangedobbelt overlegen Styrke. Og hvilken Plan
man end lagde for et Angreb, maatte Hovedbestræbelseme være
at frembringe en saadan Situation. Om et Angreb skulde kunne
lykkes, laa saaledes i Førerens, Overgeneralens Haand, og var
ikke udelukkende et Spørgsmaal om Soldaternes større eller min
dre Kampværdi, saaledes som man var tilbøjelig til at forud
sætte.
Hertil kommer den Betydning, Aanden blandt Tropperne
havde. Den erkendtes jo fra alle Sider at være fortrinlig, og hvad
dette vil sige, fremgaar af, hvad en saa erfaren Hærfører som
Napoleon sagde: at en Hærs moralske Egenskaber har tre Gange
saa stor Betydning som de materielle. — Der kan ej heller være
Tvivl om, at Tilliden vilde styrkes betydeligt blandt Tropperne,
naar hele Hæren var samlet, og de følte, at det gik fremad.

I sit tidligere omtalte Brev til Gerlach (se S. 107) havde
Krigsministeren tillige skrevet, at han ønskede Hæren oplivet og
styrket ved »et muntert Liv« i Hovedkvarteret og de større Af
delingers Overkommando. »Det gaar ikke an at leve indesluttet
og tilbagetrukket, naar man har Division, Brigade eller Regi
ment at sørge for — den militære Stand kræver Liv, Musik og
Pynt og dernæst ingen Sorger for imorgen.« — »Naar det lyk-

120

kes Deres Excellence at fremtrylle denne Tone, er Dybbølslaget
halvt vundet og Deres ærede Navn knyttet til en stor historisk
Begivenhed —.«
Man faar i nogen Grad Indtryk af, at Krigsministeren og
hans højre Haand, Major Ankjær, har været inspireret af Lands
knægtsangen i »Wallensteins Lager«, da de i deres fredelige
Kontor i Kjøbenhavn konciperede dette Brev. Tanken, at »et
muntert Liv« i Stabene, mens Mandskabet laa udsat for alt i
Løbegravene, skulde fremme den gode Stemning i Hæren, er
absurd; men til Trods for den uheldige Udtryksform har Krigs
ministerens Hensigt dog sikkert været god. Det Tryk, som aabenbart hvilede over Hærens højere Befalingsmænd dels som Følge
af Danevirkes Rømning og de Begivenheder, som stod i Forbin
delse dermed, dels som Følge af den Overmagt, over for hvil
ken vi var stillet, burde hæves og erstattes med en sund Opti
misme, og Overgeneralen burde gøre alt, hvad der var muligt,
for at styrke Selvtilliden.
Dette var General Gerlach’s store Opgave; men en Opgave,
som han ikke kunde løse. Han manglede den absolute Tillid til
sine egne Evner som Overgeneral — havde, som han sagde, hel
ler ikke ønsket denne Post — og han delte ganske de andre Ge
neralers Opfattelse med Hensyn til Hærens Brugbarhed. Han
kunde ikke skabe Tillidsfuldhed hos dem ved Indtrykket af sin
Personlighed som den store Hærfører og ikke bibringe dem Tro
paa en Sejr; thi han kunde vanskeligt give andre, hvad han ikke
selv ejede. Men et heldigt Udfald af en Offensiv kunde ingenlunde
naas alene ved, at alle Betingelser i ydre Henseende var til Stede.
Derfor blev Gerlach’s Operationsplan, saaledes som han gentag
ne Gange erklærede det over for Krigsministeren, km at gøre
passiv Modstand og iøvrigt søge at bevare Hæren.
Hvis vi ved en Offensiv havde bibragt Fjendej et alvorligt
Standsningsstød, selv om det ikke blev et fuldste ndigt Neder
lag for ham, vilde Følgerne heraf kunne blive af uberegnelig
Værdi for os i politisk og navnlig moralsk Henseende. Blev Resul
tatet kun middelmaadigt — helt mislykket kunde det vel næppe
blive — vilde de store Tab, Kampen under alle Omstændigheder
medførte, kun betyde en Svækkelse af Hærens videre Modstands
kraft. — En'Offensiv med den samlede Hær betød altsaa uundgaaelig en betydelig Risiko, saa vist som enhver Kamphandling
altid indebærer en saadan.
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Med første Klasses Tropper kan selv en jævnt dygtig Fører
maaske opnaa udmærkede Resultater, men naar et Folk, saale
des som Tilfældet var hos os før 1864, har forsømt sin Hær, og
Krigen forlanger de Penge, der er sparet i Fredstid, betalt med
Blod, da bliver Ansvarets Byrde dobbelt tung for Hærens Fører.
Han maa derfor være en Mand af stort Format, ikke alene i Be
siddelse af urokkelig Selvtillid baseret paa fremragende Dygtigmed, men ogsaa af en ganske usædvanlig Karakterstyrke og Villiekraft. Vi havde bygget vort Forsvar op paa en saadan Maade,
at det blev en Forudsætning, at vi i det givne Øjeblik fandt en
Overgeneral, der kunde fyldestgøre disse store Krav. Men dette
var ikke lykkedes; thi saadanne Personligheder er sjældne.
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Artilleriets Organisation i Dybbølstillingen
og
Den første Beskydning fra Broager.
Hidtil var man gaaet ud fra, at et Angreb paa Dybbølstil
lingen vilde blive indledet ved en Beskydning alene med Felt
artilleri, og at man maatte regne med en forholdsvis kortvarig
Artillerikamp. Under denne Forudsætning ansaa man den til
stedeværende Styrke af Fæstningsartilleri, 3 Kompagnier med
ialt ca. 900 Md., for nogenlunde tilstrækkelig, selv om Besætnin
gen var tynd, særlig for Befalingsmændenes Vedkommende. Til
Skytsets Betjening havde man gennemsnitlig 6 Md. pr. Kanon
og nogle til Ammunitionsmagasinerne, af Befalingsmænd til de
lukkede Skanser kun 1 Løjtnant med 1—2 Korporaler, medens
de aabne kommanderedes af Underofficerer.
Anlæget af Batterier paa Broager, i Forbindelse med de ind
løbne Meldinger om Afsendelse af Belejringsskyts fra Preussen
til Sundeved, gjorde det imidlertid i Begyndelsen af Marts mere
og mere sandsynligt, at Fjenden under sit Angreb vilde anvende
Midler og Fremgangsmaader af tilsvarende Art som dem, der
normalt benyttedes i den egentlige Fæstningskrig, og altsaa af
en langt voldsommere Virkning end den, Dybbølstillingen efter
Artilleriets Opfattelse var i Stand til at modstaa.
Hos Datidens Artillerister herskede der Meningsforskel om,
hvorvidt Artillerikampen fra en befæstet Stilling skulde gen
nemføres fortrinsvis ved en mobil Skytsreserve, der sattes ind
i mindre iøjnefaldende Stillinger mellem eller bag Skanserne,
eller alene ved disses faste Skyts. I de ledende Kredse hos os
var der dog ingen Tvivl om, at Artillerikampen burde paahvile
Skansernes Artilleri, som ved sin Opstilling havde de bedste Be
tingelser for at kunne beherske Forterrainet. Raadede man over

123

svært Skyts ud over Skansernes, kunde det tjene som et Supple
ment.
Da man for Dybbølstillingens Vedkommende havde forladt
den oprindelige Plan om Anlæg af store, permanente Forter med
høje Volde og lange Frontlinier, hvor der var Plads til stærkt
Artilleri under fælles Ledelse, og havde maattet opgive de paa
tænkte Planeringsarbejder foran, var man henvist til at gaa over
til en lettere Befæstning med flere, mindre Skanser, saaledes at
man paa den Maade kunde faa hele Forterrainet bestrøget. Her
ved var imidlertid ikke alene Kanonpladsernes Antal blevet for
mindsket, men ogsaa Muligheden af at kunne samle Ilden fra
et stort Antal Kanoner mod et enkelt Maal. Ledelsen af Artilleri
kampen var derved blevet vanskeliggjort, og Betingelserne for
dens heldige Gennemførelse forringet, med mindre man raadede
over en Skytsreserve. Under Hensyn til, at man, som sagt, ikke
tænkte sig Dybbølstillingen udsat for Beskydning med Belej
ringsskyts, havde man jo ikke anset en saadan særlig Skytsre
serve fornøden, hvilket atter kan have været en medvirkende
Aarsag til, at man ikke før Krigen stillede tilstrækkeligt Krav
til Fæstningsartilleriets organisationsmæssige Styrke. Havde Ar
tilleriet forlangt det, kunde det vel ligesaa godt som Fodfolket,
i 1863 have indkaldt Frilodsmænd til en kortvarig Uddannelse
og have uddannet flere Reservebefalingsmænd. Som Forholdene
nu var, blev hele den Reserve af Artillerimandskab, man raa
dede over i Depoterne, 75 Trainkonstabler, som jo ikke var ud
dannet i Skytsbetjening. De sendtes saa den 18/3 til Dybbøl, og
yderligere indkaldtes Forstærkningsmandskab, nemlig til Dyb
bølstillingen den resterende Aargang (1853) af 2. Artilleriregi
ment, 168 Konstabler, og til Fredericia Forstærkningsmandska
bet af 1. Artilleriregiment. Men endnu vilde der jo hengaa nogen
Tid, inden de kom.
Naar Overkommandoen stadig fastholdt Nødvendigheden af
Forsvaret af Fredericia, blev Manglen paa Artilleri skæbnesvan
ger, idet det nu ikke i nogen Udstrækning af Betydning blev
muligt at etablere Batterier uden for Skanserne. Hvor mange
af saadanne Batterier der kunde bringes til Anvendelse, var
til en vis Grad afhængigt af Terrainforholdene, idet man fra
Batteriet maatte have fri Udsigt mod Fjenden. Dette Hensyn
gjorde sig dog ikke gældende, hvis man anvendte Morterer, idet
disse paa Grund af den høje Kuglebane kunde stilles i Lavnin-
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ger og tilmed graves saa dybt ned, at de ikke alene i Hovedsagen
kunde dækkes mod Ild fra Broager, men ogsaa vilde blive meget
vanskelige at finde fra Fronten.
Foruden svære Morterer til Artillerikampen var det paakræ
vet at have saa mange lette Morterer som muligt, da man ved
dem kunde faa fortrinlig Virkning mod Steder, hvor Fjenden
kunde finde Dækning, f. Eks. i Dybbøl By, og navnlig senere
mod hans Løbegrave og andre Angrebsarbejder. Hvor stor en
Værdi Mortererne havde i Fæstningskampen, havde man iøvrigt
haft rig Lejlighed til at se ved Sebastopols Belejning 1854—55,
og Spørgsmaalet angaaende Betjeningen af dem kunde være løst
ved Afgivelser fra Fodfolket (muligvis fra Arbejdsafdelingen).
Ogsaa Udledelsen var saa simpel, da det drejede sig om Skyd
ning mod udstrakte Maal, at man i Løbet af forholdsvis kort Tid
maatte kunne have uddannet Fodfolksbefalingsmænd til at over
tage den.
Foreløbig raadede Artillerikommandoen kun over ganske faa
Morterer, hvoraf 3 var anbragt i Skanse VI til Bekastning af
0. Dybbøls Tomter, hvor Fjenden eventuelt vilde kunne finde
Dækning, og 2 i Skanse II (senere flyttet til III) til Bekastning
af de foranværende Slugter. Saa saare man blev paa det rene
med, at der forestod et regelmæssigt Angreb, var Artillerikom
mandoens første Tanke derfor ganske naturligt, at der maatte
rekvireres flere Morterer. Af saadanne raadede Hæren over et
betydeligt Antal, saa at man i og for sig kunde faa saa mange,
man ønskede; men desværre var Artillerikommandoen beskeden
og forlangte i det hele kun en halv Snes Stykker, en Beskeden
hed, som den senere kom til at fortryde.
De Kanoner, som egnede sig bedst til Artillerikampen, var
naturligvis de riflede. Foreløbig var derfor 4. Batteri bestemt
til Anvendelse som Kontrabatteri, men man havde, som sagt, set
sig nødsaget til at afgive de 3 af Batteriets 8 12 Pd.s Kanoner til
Skanse II. Artillerikommandoen rekvirerede saa — men først
efter at Beskydningen fra Broager var begyndt — hvad der kun
de skaffes af riflet Skyts, nemlig 4 12 Pd.s, som var afleveret
til Flaaden, samt 2 24 Pd.s. Disse 6 Kanoner afsendtes til Als
den 21/3. Yderligere forlangte man den 12/3 en stærk Forøgelse
af Beholdningen af glatløbet Skyts i Artilleridepotet paa Als.
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Endskønt man længe havde været paa det rene med Bygnin
gen af Batterier paa den høje Brink ved Gammelmark paa Bro
ager, blev der dog fra Artillerikommandoens Side intet gjort for
at hindre eller vanskeliggøre disse Arbejder, end ikke da man
den 12/3 tydeligt erkendte et Batterianlæg med 6 Skydeskaar.
Først da man næste Dag saa, at Fjenden bragte Kanoner i Stil
ling i Batteriet, blev der fra Skanse II, efter en Indskydning med
3 Skud, om Eftermiddagen afgivet en Virkningsskydning med
2 Skud mod Batteriet, 2 mod et Par Kanoner ved Siden af dette.
Virkningen syntes at være god, men ikke desto mindre fandt Ar
tillerikommandoen ingen Anledning til at lade Skydningen fort
sætte; blot skulde Fjenden om Natten foruroliges med 2 — to —
Skud. Senere paa Eftermiddagen sendte Batteriet et Par Skud
mod II, som dog ikke blev ramt.
Ligeledes den 14. veksledes enkelte Skud mellem Skanse II
og Broagerbatteriet.
At Artillerikommandoen havde forholdt sig saa passivt, mens
Fjendens Batteribygning stod paa, skyldtes for en Del Hensynet
til at spare paa Ammunitionen. Dette Hensyn var forstaaeligt
for det riflede Skyts Vedkommende, da Beholdningen var ringe,
og der senere kunde blive god Brug for den. For det glatløbede
Skyts var der mindre Grund til stærk Sparsommelighed med Am
munitionen, og selv om man straks, da der blev virkelig Fare
for, at Fjenden skulde aabne Ilden fra Broager, skyndsomst hav
de dækket de 36 Pd.s Kanoner i Skanse I — som dog oprindelig
var bestemt til Anvendelse mod Broager —, saa havde man
endnu den 84 Pd.s Kanon i Skanse II, saaledes at der havde væ
ret Mulighed for at vedligeholde en jævn Ild mod Fjendens Ar
bejder. En saadan Fremgangsmaade var imidlertid i Uoverens
stemmelse med Artilleriets Teorier, der, som tidligere omtalt,
kun vilde tillade en meget sparsom Skydning paa lange Afstande.
Betegnende i saa Henseende er den Instruktion, der paa et sene
re Tidspunkt blev givet Surløkkebatteriet angaaende Skydning
mod et fjendtligt Batteri N. f. Ragebøl. Selv om man erkendte, at
Fjenden om Natten viste Lys, der tydede paa, at der arbejdedes
paa Batteriet, maatte dette ikke beskydes, tned mindre Fjenden
angreb —.
Man kunde maaske vente, at Overkommandoen angaaende
Kampen mod Broagerbatterierne havde gjort taktiske Hensyn
gældende, saavel fordi disse Batterier betød en stor Fare for
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Dybbølstillingen, som fordi der virkelig forelaa en Mulighed for
paa virksom Maade at forstyrre Arbejderne. Efter hin Tids Op
fattelse var det dog næppe tænkeligt, at en Fodfolksofficer —
som Gerlach jo var det — skulde søge at trænge ind paa Artil
leriets, det »videnskabelige Vaabens« Enemærker og give Befa
linger i Modstrid med Artillerikommandoens Opfattelse.

Den 15. aabnede Fjenden Virkningsskydningen fra 4 Batte
rier paa Broager. Fra Kl. II14, Form, afgaves 4—5 Skud i Mi
nuttet med — som det konstateredes — 24 Pd.s og 6 Pd.s riflede
Kanoner. Ilden, der fortsattes med samme Heftighed til Kl. IV2
Eftm., var hovedsagelig rettet mod II og IV, men dog ogsaa mod
Sønderborg. Fra vor Side optoges Kampen med Skanse IPs 12
Pd.s Kanoner, men Skydningen maatte dog snart indstilles, da
usigtbart Vejr hindrede Observationen. — Under Kampen var
en Granat trængt ind. i Blokhuset i Skanse II og havde dræbt
3 Md..
Næste Dag, den 16., aabnede Fjenden atter Ilden om For
middagen, idet han benyttede den Tid paa Dagen, hvor Obser
vationsforholdene var ham gunstigst. Ialt gjorde han 487 Skud,
rettet mod I, II og IV samt bagved liggende Gaarde, dog et Par
Gange koncentrerede mod II. Denne Skanse besvarede Ilden med
36 Skud i to Repriser, hvorved det ene fjendtlige Batteri blev
bragt til Tavshed i nogen Tid.
For Artillerikommandoen var det fjendtlige Skyts Virkning
og Skudsikkerhed blevet en Overraskelse — Angrebet havde »an
taget en ganske anden Natur, end ventet«. Skansernes Bryst
værn og Traverser m. m. var blevet temmelig stærkt beskadi
get, om end ikke mere end, at de kunde repareres om Natten.
Materiellet havde intet nævneværdigt lidt, men medens Tabet
iøvrigt havde indskrænket sig til 2 døde og 4 saarede, var en
Granat trængt gennem Væggen i Blokhuset i I og havde dræbt
30 Md., som havde søgt Tilflugt dér. Divisionens Befaling, ud
sendt Kl. 10 Form., om at trække Mandskabet ud af Blokhusene
og lade det søge Dækning uden for Skanserne, var uheldigvis
endnu ikke naaet til denne Skanse.
Erfaringerne havde saaledes tilfulde godtgjort Blokhusenes
Uanvendelighed som Forsvarsanlæg, og at de tillige var farlige,
fordi de kunde give Anledning til Ildebrand i Skansen. Det be
stemtes derfor, at de overalt skulde dækkes helt med Jord, blot
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med en dækket Udgang; men skønt der i den følgende Tid efter
haanden kastedes et betydeligt Jordlag over dem, lykkedes det
dog ikke at give dem den ønskede Dækningsværdi. De antænd
tes ofte, saaledes at man blev nødt til at tildele Skanserne Sprøj
ter og Tønder med Vand. (I II fandtes en betonstøbt Brønd, som
blev til god Nytte).

Skanse X. I Forgrunden det tildækkede Blokhus.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4).

Endvidere havde Skydningen vist, at Fodfolksbesætningen,
foreløbig i Skanserne paa venstre Fløj, ikke kunde opholde sig
i dem, naar de blev beskudt, og da ogsaa Hytterne ved dem var
ødelagt, befaledes det Fodfolksbesætningeme at søge Dækning,
saa godt de kunde, tæt bag Skanserne og først rykke ind i dem,
naar det meldtes, at vore Forposter var kastet. — Fjenden hav
de udelukkende anvendt Granater med Perkussionsantændelse,
som trængte ind i Jordmasserne, men kun fik begrænset Virk
ning over for levende Maal. Skansernes Artilleribesætning havde
kunnet finde Dækning bag Brystværn og Traverser, hvorimod
det var blevet umuligt at skaffe den Lejlighed til at sove, da der
om Natten maatte arbejdes paa Udbedring af den Skade, Skan-
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seine havde lidt om Dagen. Ej heller kunde der foretages Kog
ning. Det blev derfor nødvendigt at supplere Betjeningsmand
skabet med Infanterister, hvorved man kunde gennemføre en Af
løsning af Artilleristerne hver 3. Nat og lade dem hvile i Kan
tonnement paa Als. For Skansekommandøremes Vedkommende
kunde man derimod ikke naa videre end til at lade dem skiftevis
forrette Tjeneste i Sundeved og paa Als (eller i Brohovederne).
Fjendens nøjagtige Skydning havde medført, at det Skyts,
som i Skanserne stod i høj Affutage og skød over Bænk, vilde
blive meget udsat. Der blev derfor givet Ordre til Ombytning
overalt af disse Affutager med lave og til at indrette Skydeskaar
for alt Skytset. Ligeledes byggedes der flere Traverser i Skanser
ne, hvorved der naturligvis ikke blev Plads til saa mange Kano
ner som hidtil.
'
Endelig havde Preussernes voldsomme Skydning kuldkastet
Teorien om langsom Skydning paa store Afstande for det riflede
Skyts Vedkommende. Artillerikommandoen maatte, saa godt den
kunde, overtage samme Taktik for Skanse II.

129

' Rampen den 17. Marts.
De Angreb paa vore Forposter, som indledtes med det tid
ligere omtalte Overfald Natten til den 13., fortsattes den 14. og
16. De var rettede mod vor højre Fløj og udgik altsaa, som Over
kommandoen nu vidste, fra General Goeben’s Brigade. De fore
toges med 2—3 eller flere Kompagnier ad Gangen og fik i Hoved
sagen samme Forløb: de overlegne, fjendtlige Styrker kastede
de Feltvagter, mod hvilke Stødet rettedes, men standsedes der
efter af Piketterne. Efter nogen Tids Skydefægtning gik Fjen
den atter tilbage, den 14. efter et Modstød fra Pikettet. Den 16.
havde Angrebet større Dimensioner, understøttedes af et Par
Kanoner og rettedes foruden mod hele højre Fløj ogsaa mod 18.
R.’s Feltvagt ved Dybbøl Kirke, foran hvilken det afvistes. At
Fjenden satte saa store Styrker ind denne Dag, antoges at staa
i Forbindelse med, at han skød sin Vedetkæde frem foran Bøffel
kobbel og Stenderup Skov, i hvilke Skove der om Natten aabenbart udførtes Arbejde med Træfældning. Natten til den 17. fore
toges endelig et ret stort anlagt Overfald mod Feltvagten ved
Stavgaard, men det afvistes paa udmærket Maade af det bagved
værende Piket. Da Fjenden ca. Kl. 4 Form, gik tilbage, efterlod
han ca. 100 Md. i Ragebøl Skov.
Tabene under disse Kampe havde været ubetydelige.
De hidtidige mange større eller mindre Forpostkampe, som
for Fjendens Vedkommende muligvis bl. a. havde til Formaal at
gøre hans Tropper stridsvante, fik en ganske tilsvarende Virk
ning paa vore Afdelinger. Den 14. skrev Forpostkommandøren i
sin Rapport, at alle Afdelingerne havde holdt deres Pladser uden
Mine til at ville gaa tilbage, og ingen enkelte Folk forsøgte, som
i de tidligere Fægtninger, at trække sig ud af Uden. »Der er
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Grund til at være tilfreds i enhver Henseende.« Ogsaa Afdelin
gernes Rapporter udtaler sig i høj Grad rosende om baade Fø
rere og Mandskab, ligesom man faar Indtryk af, at Kompagni
erne var baade godt instruerede og godt førte.
Da General Gerlach om Morgenen den 17. fik Melding om,
at Fjenden efter Overfaldet om Natten endnu holdt Ragebøl Skov
besat, fandt han derved en Lejlighed til inden for en beskeden
Ramme at fyldestgøre sit Ønske om en mere aktiv Optræden i
Forsvaret. Han beordrede derfor 2. Division til, naar den Kl. 10
Form, afløste i Sundeved, da at lade et Regiment fordrive Fjen
den fra nævnte Skov. Det maa antages, at Gerlach har anset
Gennemførelsen heraf for at være forholdsvis let, og at Regi
mentet efter al Sandsynlighed vilde kunne naa tilbage bag For
posterne, inden Fjendens Modstød gjorde sig gældende, saaledes
at man kunde undgaa den Kamp i aaben Mark, som stillede stør
re Fordringer til vore Soldater, end han mente, de kunde fyldest
gøre. Det lille Udfald kunde derfor have Udsigt til at krones
med Held — maaske kunde man endda tage nogle Fanger i Sko
ven — og derved faa en gunstig Indvirkning paa Stemningen i
Hæren.
Da 2. Division indtraf i Sundeved, modtog Gerlach, som selv
var redet derover, en ny Melding fra Forposterne, ifølge hvilken
Fjenden atter havde rømmet Ragebøl Skov. Det paatænkte An
greb vilde saaledes ikke længere have noget Maal, hvorfor det
i og for sig var rimeligt at opsætte det til bedre Tider.
Gerlach havde Dagen før faaet Krigsministerens Brev med
de forskellige Forslag til en Offensiv (se S. 109). Dette — i For
bindelse med de tidligere Breve om samme Emne — havde, som
man kan se af hans Svar den 17., utvivlsomt irriteret ham, lige
som han maatte føle Krigsministerens stadige Henvendelser som
en skjult Kritik af hans hidtidige Ledelse af Hæren. Det er af
samtidige blevet formodet, at Beslutningen om Udfaldet mod
Ragebøl Skov er fremkommet som Følge heraf, idet Gerlach som
den loyale Officer han var, havde villet vise sin foresatte, at det
ikke var den gode Villie, det skortede ham paa, men derved glem
te, at det ikke var Overgeneralens Sag at lystre Ordrer eller
rette sig efter andres Ønsker. Hvorvidt denne Formodning er
rigtig, kan ikke afgøres, men en Del tyder derpaa, naar Gerlach
nu, til Trods for den fuldstændig ændrede Situation, dog fast-
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holdt Befalingen om, at Udfaldet skulde gennemføres. Den Op
gave, han stillede for dette, blev saa »at foretage en Rekognosce
ring frem foran højre Fløj, dog uden at indlade sig i noget bety
deligere Engagement med Fjenden«. Hertil maa være blevet
knyttet en Fordring om foran Ragebøl Skov at afbrænde nogle
Huse, hvorfra Fjendens Patrouiller ofte beskød vore; thi Udfalds
styrkens Mandskab medførte Halmbundter til Brug ved Antæn
ding af Husene.
Man anvendte dengang ofte Udtrykket »at foretage en Re
kognoscering«, hvilket, naar Rekognosceringskommandoet ikke
var helt lille, efter Ordlyden maatte betyde et Angreb, hvorved
Fjenden blev tvunget til at vise sine Styrker. Den Kamp, som
derved udspandt sig, og de Resultater, der opnaaedes, kunde da
tjene som Indledning til en større Operation og altsaa have et
direkte Formaal. Udtrykket: at foretage en Rekognoscering sy
nes dog ikke altid at have haft denne Betydning, men blot at
have været en vag Betegnelse for, at Fjenden skulde angribes
eller foruroliges, idet man saa overlod Føreren for Rekognosce
ringskommandoet selv at bestemme, hvor vidt Kampen skulde
føres (smign. Ordren til 3. Division den 2/2 om at foretage »en
Rekognoscering« fra Danevirkes Centrum mod Øst for at true
Preusserne ved Mysunde i Flanke og Ryg).
I det her foreliggende Tilfælde vidste vi forud, hvor Fjen
dens Forposter stod, og en voldsom Rekognoscering, et Angreb,
som kunde tvinge Fjenden til at vise sine bagvedværende Styr
ker og binde dem, havde intet Formaal, da vi ikke agtede at ud
nytte Kampens Resultater. Yderligere forbød Gerlach jo udtryk
kelig Kommandoet at indlade sig i noget betydeligt Engagement.
Hvad der skulde udrettes, ud over at brænde nogle Huse, var
det saaledes overladt Føreren for Kommandoet selv at finde ud
af.
I General Goeben’s omtalte Brigadebefaling var indskærpet,
at de Tropper, som ikke direkte blev angrebet, i intet Tilfælde
— det være sig ved Dag eller ved Nat — maatte se passivt til
eller afvente Ordre, og det forlangtes specielt, at Forpostkom
pagnierne foran V. Sottrup da straks skulde trænge frem mod
Ragebøl og Ragebøl Skov uden at vente paa de øvrige Tropper.
Det vilde altsaa allerede under det af Overkommandoen først be
falede Angreb paa Ragebøl Skov være tvivlsomt, om Foretagen
det kunde gennemføres uden Kamp med de Fodfolksstyrker, man
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vidste vilde komme fra V. Sottrup. Desuden maatte man være
forberedt paa, at Fjenden raadede over i hvert Fald noget Artil
leri, da han jo flere Gange havde haft Artilleri med under sine
Smaaangreb paa vore Forposter. Den Opgave, der nu stilledes
Udfaldsstyrken, vilde imidlertid meget let kunne tage længere
Tid end den, der kun gik ud paa at fordrive Fjenden fra Sko
ven, og saaledes medføre en større Kamp.
Det maa antages, at Gerlach, da han traf du Plat, har sat
denne ind i, hvad man vidste om Fjendens Dispositioner og den
Risiko, de indeholdt; thi det blev nu befalet, at Udfaldsstyrken
i Stedet for eet skulde omfatte to Regimenter — hvortil du Plat
bestemte 4. og 5. R. under Kommando af Oberst Bülow — og
medgives de to Forpostkanoner. Meningen hermed var — som
det fremgaar af de Dispositioner, der senere blev truffet —, at
det ene Regiment og Kanonerne skulde overtage Sikringen mod
V. Sottrup, medens det andet rykkede frem foran Ragebøl Skov.
Da der var anbragt en Vejspærring i Hulvejen tæt NV. f. Pyt
huse, kunde Kanonerne imidlertid ikke komme længere end dertil,
medmindre Spærringen blev ryddet, og den Mulighed tænkte man
sig ikke, ligesaa lidt som at Kanonerne kunde køre over Marken
uden om Spærringen. Ganske vist var Markerne meget opblødte,
men det viste sig dog senere, at de var fremkommelige for Ar
tilleri, da saavel disse to Kanoner som Preussernes Artilleri kørte
i Stilling uden for Vejene. Naar Forpostkanonerne ikke skulde
længere end til Pythuse, ophævedes deres Betydning for Sikrin
gen mod V. Sottrup, saa at Oberst Bülows Regimenter vilde blive
prisgivne Fjendens Artilleri. Ej heller var to Kanoner nok, selv
om de var komne frem til Bakken ved Ragebøl Kro. Man raadede
i Øjeblikket saavel over det Batteri, 1. Division havde i Dybbøl
stillingen, som over det Batteri af 2. Division, som lige var an
kommen dertil, saaledes at man meget vel kunde have sendt et
Batteri frem til Ragebøl Kro og et andet til Bakken V. f. Bød
kerhus, hvorved man kunde have behersket hele Terrainet saa
vel mod 0. og V. Sottrup som mod Stenderup. Man vilde derved
have haft nogenlunde Sikkerhed saavel for at faa artilleristisk
Overlegenhed som for at afvise Fjendens Angreb samt mulig
vis ogsaa for at kaste ham ved et Modangreb. I saa Tilfælde hav
de hele Foretagendet faaet et Maal, og man kunde have opnaaet
endelig en Gang at gennemføre en Kamp med heldigt Resultat.
— Forstaaelse af Artilleriets Anvendelse var jo imidlertid ikke
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vore Føreres stærke Side, og det blev som sædvanlig Fodfolket,
der alene maatte trække Læsset.
I det Terrain, 4. og 5. R. skulde passere, og i hvilket der
skulde kæmpes, var Forposterne udstillede af 3. R., som naar
Udfaldet var endt, skulde afløses af 5. R. Skulde man undgaa
en Sammenblanding af Regimenterne, og vilde man opnaa et for
nuftigt Samarbejde mellem dem, maatte de alle tre stilles under
fælles Kommando. Men dette skete ikke, til Trods for de sørgelige
Erfaringer man efterhaanden havde med Hensyn til Komman
doføringen undfer Forpostkampene. Oberst Bülow med 4. og 5. R.
stod under 2. Division, General du Plat, medens 3. R. hørte til
1., og hverken Overgeneralen tænkte paa at give General du
Plat Kommandoen over 3. R., eller han forlangte den selv.
Ingen klar Opgave for Udfaldskommandoet, utilstrækkelig
Sikring af dette mod det Modangreb, man vidste vilde komme,
og daarligt ordnede Kommandoforhold blev saaledes General Ger
lach’s Indledning til det Foretagende, han tænkte sig skulde faa
et saa heldigt Forløb, at det kunde virke opmuntrende paa Hæren!
1.

I klart Solskinsvejr rykkede Oberst Bülow ud henad Kl.
101/2. Af 5. R., der var forrest, bøjede I B. fra Pythuse af mod
N. over Stavgaard, udviklet med 3 Kompagnier i forreste Linie.
En fjendtlig Patrouille i Ragebøl Skov forsvandt skyndsomst,
hvorefter Bataillonen fordrev nogle fjendtlige, mindre Styrker
fra Gaardene ca. 400 m N. f. Skoven og standsede dèr. II B. fort
satte forbi Ragebøl Kro og derfra mod N. med to Kompagnier
O. f. Vejen til 0. Sottrup, højre Fløj langs Skoven. Et Kompagni
sikrede venstre Flanke mod Egnen om Tørvemosegaard, det fjer
de Kompagni i Reserve. Fremrykningen fortsattes uden at møde
Modstand til en Stilling N. f. Skoven i Højde med I B.
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Straks efter at Regimentet havde naaet denne Stilling, brød
fjendtligt Fodfolk frem fra 0. Sottrup og Fuglesang, og fra V.
Sottrup nærmede sig efterhaanden betydelige Styrker, støttet af
1.
9

A

5-7

4.

3.

Kro

6.8.

2 Kanoner, der senere forstærkedes til 1 Batteri. 4. R., som paa
dette Tidspunkt, ca. Kl. 11^, stod i Kolonne N. f. Ragebøl Kro,
fik Ordre til at besætte Terrainet om Ragebøl. I B. udviklede to
Kompagnier NV. f. Elroen, to Kompagnier i Reserve bag denne,
II B. besatte med to Kompagnier Ragebøls Vestkant og havde to
Kompagnier i Reserve inde i Byen. Patrouiller sendtes frem for
at afbrænde nogle foranværende Huse.

Fv.3

Fv.2.

_

Stavgd.

ORandsgd.

^Bafterup
1.

nPythuse

_ D Ledet
Fv-5(1W/4)

®Bddkerhus

6.
3. R.’s Forposter stod endnu paa deres Pladser, hvoraf fulg
te, at Feltvagterne ved Ragebøl blev blandede ind mellem 4. R.’s
Kompagnier. Da Chefen for 2. Brigade, Oberst Kauffmann, som
var i Ragebøl, saa dette, gav han — henad Kl. 12 — den i og for
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sig naturlige Ordre, at 3. R. skulde inddrage Forposterne og tage
Opstilling som Reserve for 4. og 5. R., hvilket han tænkte sig
kunde være udført ca. Kl. 1 Eftm..
Da Fjenden rykkede frem, ansaa Oberst Bülow sin Opgave
for løst og lod blæse Signalet »Langsomt tilbage!« til 5. R., hvil
ket Signal betød, at Regimentet skulde gaa tilbage i Fægtnings
formation saaledes, at den forreste Linie gik igennem den bage
ste for atter at optage denne o. s. fr. Forinden Tilbagegangen
tiltraadtes, antændte I B. de Gaarde, hvorved dens forreste Kom
pagnier stod. 1. Komp. gik tilbage forbi 5., og da Fjenden fulgte
efter, blev han beskudt i begge Flanker af 2. og 6. Komp.. Under
fortsat Skydning gik nu disse to Kompagnier tilbage til i Højde
med Stavgaarde, hvorefter hele Bataillonen fortsatte til Batterup,
idet dens oprindelige Instruktion lød paa, at den ved Tilbage
gang skulde samle bag Forposterne. S. f. Batterup opmarcherede
Bataillonen i Kompagnikolonner. Fjenden standsede ved Randsgaard—Stavgaarde, hvilke Gaarde han afbrændte.
II B. naaede, i Hovedsagen uden Kamp, tilbage til Pythuse.
Kun venstre Fløjkompagni (8.) kom under Tilbagegangen i Skydefægtning med Fjenden.
Kort efter at 4. R. var gaaet i Stilling ved Ragebøl og II/5. R.
var passeret det, blev det stærkt beskudt fra Fronten — ogsaa
af Artilleri, om end uden synderlig Virkning — og i højre Flan
ke, hvor Fløjkompagniet (1.) maatte gaa noget tilbage og tage
Front mod N.. Oberst Bülow sendte sine 2 Kanoner tilbage og
befalede, Kl. 1—1^, II/5. R. at gaa i Stilling ved Pythuse (3.
og 4. Komp.) og ved Bødkerhus (7. og 8. Komp.) til Afløsning
af 3. R.. Derefter lod han blæse »Langsomt tilbage!« til 4. R., som
bag Pythuse samlede i Marchkolonne og fortsatte til en Opstil
ling ca. 500 m foran Skanse X med 1 Batl. i Kolonne paa hver
Side af Aabenraavej. Forpostkanonerne gik ikke i Stilling, men
kørte ind bag Skanserne, endskønt de f. Eks. ved Surløkkegaarde
virksomt vilde kunne have støttet Forsvaret mod Stavgaardepartiet, og Batterierne paa Als, som dog af Overgeneralen var aver
teret om at holde sig rede, havde endnu ikke løsnet et Skud, end
da de, efter General Goeben’s Udsagn, vilde kunne have mejet
hele Rækker ned ved Stranden.
Oberst Bülow havde, som det fremgaar af ovenstaaende, an
set sit Hverv for endt, da han havde ført sine Regimenter tilbage
til den Linie, i hvilken han gik ud fra, at Forposterne endnu stod,
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men som, i Henhold til Oberst Kauffmann’s Ordre, faktisk var
delvis forladt. At samtlige Tropper paa højre Fløj ikke var sat
under fælles Komando, havde faaet sine uundgaaelige Følger.
I det Øjeblik Fjenden angreb, fulgte det egentlig af sig selv,
at alle de Afdelinger — inklusive de to Kanoner —, som nu var
samlet i dette Forpostafsnit, blev sat ind til dettes Forsvar, hvor
ved man vilde have haft Mulighed for at standse Fjenden. Naar
Oberst Bülow, rimeligvis med General du Plafs Samtykke, ikke
indlod sig herpaa, men overlod Forposterne til deres Skæbne ved
at lade 4. R. og Kanonerne gaa tilbage, som var der blæst »Hold
inde!« efter endt Øvelse, staar vi her over for en Mentalitet, som
synes os uforstaaelig, og som iøvrigt havde gjort sig gældende
flere Gange i de forudgaaende Forpostkampe, hvor enkelte Kom
pagnier ligeledes — uanset Fjendens Angreb — havde ment deres
Opgave løst, naar de Led, som var bestemt til deres Afløsning,
var naaet frem. Samvirke mellem Hærens forskellige Dele og
virkelig Samfølelse synes saaledes at have været mangelfuld.
Dette kan kun til en vis Grad skyldes forsømt Uddannelse
i Fredstid, men Aarsagen maa uden Tvivl i første Række søges
i, at hverken General Gerlach eller hans Forgængere har evnet
at paavirke Hæren saaledes ved deres Personlighed og Virke, at
den som saadan i Ordets egentligste Forstand var blevet og følte
sig som en Enhed. Man kan spore den rette Følelse af Samhø
righed inden for visse Brigader, f. Eks. 2. Brigade (3. og 18. R.)’
og 3. Brigade (16. og 17. R.) m. fl., men skulde større Led af Hæ
ren arbejde sammen, hændte det for let, at det hele faldt fra hin
anden, saaledes som det skete her paa Forpoststillingens højre
Fløj den 17/3, uden at den højere Fører, Divisionsgeneralen, sy
nes at have haft Blikket aabent herfor.
Den Omstændighed, at 5. R. gik tilbage gennem Forposter
ne, foraarsagedé i Forbindelse med Oberst Kauffmann’s Ordre
til Samling, at der opstod Uorden. Feltvagterne 1 og 2 (7./3. R.)
blev revne med tilbage, saaledes at Kompagniet først ved Batterup
kunde optage Kampen med Fjenden, som nu havde naaet Randsgaard—Stavgaarde. Da 4. R. besatte Ragebøl, blandedes det, som
sagt, med de derværende Feltvagter (8./3. R.), som dog kort
efter, ligesom Pikettet (2% Deling af 4. Komp.), afmarcherede
til Pythuse. Ved 4. R.’s Tilbagegang sendtes 8. Komp. atter frem
til Ragebøl, 4. til Bakken foran Pythuse. 8. Komp. var selvfølge-
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lig for svagt til at modstaa det fjendtlige Angreb, som blev sat
ind med langt overlegne Styrker, et Par Batailloner. Det opgav
Stillingen, inden Fjenden stormede, og befaledes at samle bag
Pythuse, hvor ogsaa Pikettet fra Batterup (3. Komp.) sluttede
sig til. Da 5. R. naaede Pythuse, blev de derværende 5 Kompag
nier af 3. R. ca. Kl. 2 beordrede tilbage til Skanserne, hvorimod
7. Komp. endnu i nogen Tid forblev i sin Stilling ved Batterup.

n PkR.

"3.R,
Hovedposten ved Bødkerhus, 5. og 6./3. R., havde bestrøget
Fjendens Linier paa langs, da han naaede frem til Østkanten af
Ragebøl, og hindrede ham, i Forbindelse med 7. Komp. ved Bat
terup, i at bryde frem fra Byen. Fv. 5 (1% Deling af 4. Komp.),
som forstærkedes med
6. Komp., bragte ved sin Ud en fjendt
lig Fremrykning fra Stenderup til Standsning, men maatte lige
som Hovedposten ved Bødkerhus noget efter gaa tilbage som
Følge af Artilleriild fra Stenderup Skov. Kompagnierne tog Stil
ling 0. f. Vejen Pythuse—Dybbøl ; ca. Kl. 2 blev de afløst af 5. R.
og fik da Ordre til at trække sig ind til Skanserne.
Da 3. R. gik tilbage, var Skydningen ophørt, men Fjenden
holdt stadig sin Stilling i vor tidligere Feltvagtlinie, og ingen
vidste, om han efter nogen Tids Forløb vilde bestemme sig til at
gaa tilbage, saaledes som Tilfældet havde været de foregaaende
Dage. Paa vor Side stod af 5. R., der skulde overtage Forposter
ne, I B. med Front mod N. ca. 400 m S. f. Batterup og II B. ved
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Pythuse med Front mod Ragebøl og et Komp. (8.) S. f. Bødker
hus til Forbindelse med venstre Fløj. Ca. 800 m bagud dannede
4. R. Reserve for Opstillingen.

Samtidig med disse Begivenheder var der ogsaa blevet kæm
pet paa Forpostliniens venstre Fløj.

7. R. skulde her afløse Forposterne*). Det var befalet, at Af
løsningen først skulde finde Sted, naar Rekognosceringen foran
højre Fløj var endt, men da der ikke saas Fjender foran Dybbøl
By, bestemte Overkommandoen Kl. 10% Form., at Afløsningen
godt kunde foretages med det samme. 7. R. rykkede derfor ud,
afløste 18. R. og indtog den paa Skitsen viste Opstilling.
Kort efter at Afløsningen var foretaget, rykkede Fjenden,
ca. Kl. 1 Eftm., frem fra Bøffelkobbel med en Styrke, der an*) 7. R., som den 13. ankom til Als, indlemmedes i 6. Brigade, og den 16.
genoprettedes 4. Brigade. 2. Divisions Fodfolk bestod derefter af:
4. Brigade (4. og 6. R.),
5.
„
(10. og 12. R.),
6.
„
(5. og 7. R.).
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sloges til et Par Batailloner, og en lignende Styrke mod Dybbøl
Kirke og By, samtidig med at et Batteri ved Stenderup Skov aab
nede Ilden mod Terrainet om Kirken. Piket 1 (3. Komp.) besatte
straks en Skyttegrav tæt NØ. f. Kirken, Fv. 1 (% 8. Komp.)'
Kirkegaardsdiget, Resten af 3. Komp. i Forbindelse med Fv. 2
(¥2 8. Komp.) Byens vestlige Udkant. Bagved Kirken standsede
den afløste Feltvagt af 8./18. R. og tog Stilling som Reserve.
Medens der paa denne Fløj gjordes nogenlunde Modstand,
fik Kampen paa venstre Fløj et meget uheldigt Forløb. Fv. 3 og
4 samt Piket 2 'løb nemlig straks tilbage, da Fjenden brød frem
til Angreb, 7. Kompagni, der fra Hovedposten var sendt frem
til Understøttelse, gjorde et forgæves Forsøg paa at standse dem,
men meget snart løb alle tre Kompagnier i Uorden og i opløst
Tilstand tilbage bag Skanserne. Her søgte man saa at faa dem
samlet og ordnet.
Da Fjenden saaledes hurtigt naaede Avnbjerg og den syd
lige Del af Dybbøl By, blev Stillingen om Kirken uholdbar, saa
meget mere som dens yderste højre Fløj blev beskudt i Flanken
fra Ragebøl. 3. Kompagni og Fv. 2 trak sig derfor tilbage til et
Hegn 2—300 m 0. f. Kirken, hvor de optoges af det derværende
Halvkompagni (Fv.) af 18. R.. Fv. 1 paa Kirkegaarden forsva
rede sig godt, men maatte gaa tilbage, med sine resterende 15
Md., da den nu stod alene, og Fjenden var ved at omgaa den. Den
sluttede sig til de bagvedværende Delinger af 3. og 8. Komp., og
hele Styrken trak sig kæmpende ind under Skanserne, ca. 300 m
foran hvilke de standsede sammen med 1. Komp. (af Hovedposten
ved Tvingegaarde). Paa dette Tidspunkt aabnedes Artilleriilden
fra Skanserne, hvorved Fjendens Fremrykning blev bragt til
Standsning i Højde med Dybbøls Østkant og Avnbjerg. Navnlig
samledes Ilden over Byen, mod hvilken afgaves 100—150 Skud,
hovedsagelig fra VI og VIII, hvorved Fjenden ca. Kl. 2% blev
tvunget til at trække sig tilbage til dens vestlige Del.
7. R., som et Par Dage før var ankommet til Als og nu for
første Gang var ved Dybbøl, var et af de faa Regimenter, som
endnu ikke havde været i Kamp. Det havde saaledes ikke naaet
at faa den Fasthed i sin Optræden over for Fjenden, som de an
dre Regimenter efterhaanden havde erhvervet sig, og det var,
som alle Tropper, der første Gang er i Ilden, let modtageligt for
Panik. At denne greb saa stærkt om sig, kan i nogen Grad være
foranlediget ved, at Kompagnierne i Øjeblikket var særlig smaat
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forsynet med Befalingsmænd, og heller ikke har det vel været
uden Betydning, at een Bataillon (II) i Henhold til de trufne Besemmelser dannede samtlige Feltvagter og Piketter. Bataillonschefen fik derved sine Kompagnier spredt over en Strækning af
2 km, saa at han ikke i tilstrækkelig Grad har kunnet gøre sin
personlige Indflydelse paa Mandskabet gældende. Hvor han har
opholdt sig ved Kampens Indledning, fremgaar iøvrigt ikke af
Beretningerne.

Dengang 5. R. ca. Kl. 11^ kom frem foran Ragebøl Skov,
antændtes der ved 0. Sottrup en Bavne og derefter en Række
andre ved Stenderup Skov—Bøffelkobbel. Disse Signaler, som
kunde ses fra hele Dybbølstillingen og altsaa ikke kan have været
General Gerlach ubekendte, kunde naturligvis kun betyde eet,
nemlig en Alarmering af hele det preussiske Korps i Anledning
af vor Fremrykning. Idet vi i Hovedsagen kendte Fjendens Dislocering, vilde det ikke være vanskeligt at danne sig et Skøn over,
naar de enkelte fjendtlige Brigader vilde kunne naa frem til vore
Forposter. Til Alarmering og Samling kunde man regne mindst
1 Time for den enkelte Brigade, hvilket var meget lidt, hvis vi
skulde støtte os til vore egne Erfaringer, der bl. a. nylig havde
vist, at et Batteri i Dynnevit først indtraf i Sønderborg 5 Timer
efter, at den telegrafiske Ordre om Alarmering var indløben til
den paagældende Brigade. Under Hensyn til Afstanden fra Dyb
bøl til de preussiske Kantonnementer kunde man da paaregne,
at Brigaden ved Nybøl kunde rykke frem foran Dybbøl ca. Kl. 1
— saaledes som det ogsaa viste sig —, Brigaden fra Broager ca.
Kl. 2 og 25. Brigade om Blans—Borup tidligst Kl. 4 Eftm.
Der foreligger intet om, at der i Overkommandoen er fore
taget en Beregning af denne Art, og at Overgeneralen netop Kl.
1 red til sit Kvarter i Sønderborg, tyder ikke derpaa. I hvert Til
fælde behøvede imidlertid den Omstændighed, at Kampen i Forpostterrainet ved Totiden var ophørt, ingenlunde at betyde, at
den ikke vilde blive fortsat af Fjenden med øgede Kræfter og
muligvis resultere i et Angreb paa selve Skanserækken.
Under Hensyn hertil befalede General du Plat, som ikke kun
de tiltro 7. R. nogen synderlig Modstandskraft i Øjeblikket, og
som iøvrigt kun havde 6. R. i Dybbølstillingen (paa dennes ven
stre Fløj), Infanterireserven at lade 15. R. fra Sønderborg rykke
frem til en Opstilling foran Brohovederne og 8. R., som stod ved
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Baraklejren, til bag VI—VIII. General Vogt derimod mente, lige
som Oberst Bülow havde gjort det ved Pythuse, at hans Hverv
var endt, nu da hans Division var afløst af 2. Division, ganske
uanset om man kunde vente, at Kampen vilde blive fortsat. Han
lod derfor sine Afdelinger afmarchere til Als, og da General Ger
lach Kl. 2 kom tilbage fra Sønderborg, havde 2. R., efterfulgt af
22. og 18. R., allerede passeret Broerne, medens 3. og 17. R. var
i Færd med at samle til Afmarch, og 16. R., der dannede Skanse
besætning paa højre Fløj, blot ventede paa sin Afløsning.
General Gerlach delte dog ikke General Vogt’s Opfattelse og
gav øjeblikkelig Divisionen Ordre til at forblive i Beredskab som
Reserve. Som Følge heraf forblev 3. Brigade (16. og 17. R.),
hvor den var, 2. Brigade stillede 3. R. som Reserve bag højre,
18. R. som Reserve bag venstre Fløj, og af 1. Brigade forblev 2.
R. foran Brohovederne, medens der sendtes Bud efter 22. R.,
som dog allerede havde naaet sine Kantonnementer ved Høruphav, inden det blev standset. tø 2. Batteri, som havde afgivet
Forpostkanonerne, fik Ordre til at forblive i Sundeved, og Re
sten af Batteriet kaldtes pr. Telegraf til Sønderborg. Derimod
blev Artilleriet paa Als iøvrigt ikke alarmeret, hvilket dog ellers
var sket, naar Overkommandoen ventede Angreb paa Stillingen.
Den Situation, der forelaa for Overgeneralen Kl. 2—2tø,
var da følgende :
Fjenden havde besat hele vor Feltvagtlinie fra Als Sund til
Vemmingbund. Paa højre Fløj havde vi kæmpet med Goeben’s
Brigade, altsaa mod højst 6 Batailloner, støttede af 1 Batteri;
men Fjenden havde ikke gjort noget alvorligt Forsøg paa at træn
ge længere frem end til Randsgaard—Stavgaarde—Ragebøl. Paa
venstre Fløj var Forposterne kastede tilbage af Brigaden fra Ny
bøl i Forbindelse med noget Artilleri ved Stenderup. Fjenden var
af Skansernes Artilleriild tvunget til at standse i Linien Dybbøl
Kirke—Dybbøls Vestkant—Avnbjerg, men der var en Mulighed
for, at han nu var blevet forstærket ved Brigaden fra Broager.
Vi maatte saaledes i dette Tilfælde gaa ud fra at have allerhøjst
12—13 Batailloner over for os paa denne Fløj (faktisk var der
kun 6—7).
Da 1. Division var blevet kaldt tilbage, raadede Overgene
ralen — foruden over 4 Batailloner som Skanse- og Løbegravs
besætning — over ialt 18 Batailloner. Han kunde saaledes uden
Vanskelighed samle saa mange Tropper paa højre Fløj, at de
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med Sikkerhed kunde forudsættes at være i Stand til at kaste
Fjenden tilbage og atter besætte Linien over Stavgaarde—Rage
bøl, idet de støttedes af Batterierne paa Als og det disponible
Feltartilleri i Stillingen (% 8. og
2. Batteri) samt af 11. Bat
teri og % 4. Batteri, der i Løbet af kort Tid maatte kunne træk
kes til fra deres Kantonnementer henholdsvis i Sønderborg Ladegaard og i Sønderborg. Dette Angreb kunde ikke opsættes, da
man allerede om et Par Timer kunde vente, at Fjenden forstær
kedes med Brigaden fra Blans—Borup.
Var det lykkedes at faa fast Fod paa højre Fløj, og kunde
denne antages tilstrækkeligt sikret ved 4 Batailloner, vilde der
derefter, hvis Fjenden stadig fastholdt sine Stillinger foran ven
stre Fløj, maaske blive en Mulighed for at sætte 14 Batailloner
ind her og altsaa, i Forbindelse med et frontalt Angreb, at fore
tage et kraftigt Flankeangreb fra Terrainet om Bødkerhus mod
Dybbøl Kirke—Dybbøl By. Et saadant Angreb kunde — særlig
paa Grund af dets Fremrykningsretning nogenlunde parallelt
med Skanselinien — paa meget virksom Maade forberedes og
understøttes af dennes Artilleri, hvorhos Feltartilleriet kunde
sikre Angrebsstyrkens højre Flanke.
Tanken om Udførelse af et Foretagende af saa stor Række
vidde laa dog ikke inden for Gerlach’s Planer. Han havde kun
holdt 1. Division tilbage af Hensyn til et muligt Stormangreb
paa Skanserne, men iøvrigt maatte han, der selv manglede Ini
tiativ og overlod Fjenden at foreskrive sig sine Handlinger, sæt
te sin Lid til, at Fjenden heller intet vilde og blot, ligesom efter
de tidligere Angreb paa Forposterne, atter gaa tilbage efter no
gen Tids Forløb.
Det hænder ofte, at egne Haab og Ønsker slører Dømme
kraften, og at man er tilbøjelig til at betragte sine Ønskers Op
fyldelse som en Kendsgerning allerede ved den mindste Antyd
ning i saa Henseende. Gerlach undgik ikke denne Fare. Da Fjen
den henad Kl. 3 trak sig ind bag Dybbøl By paa Grund af vor
Artilleriild, og ingen Tropper længere saas paa Avnbjerg og ved
Dybbøl Kirke, gik han ud fra, at nu var Fjenden paa Vej til sine
Kantonnementer. At de preussiske Afdelinger blot kunde have
søgt Dækning for Artilleriilden, faldt ham ikke ind, og endnu
mindre, at han ikke kunde disponere paa det foreliggende Grund
lag, før han ved Patrouiller eller paa anden Maade havde for
visset sig om, at det var rigtigt. Men han tillod straks 2. Brigade
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at afmarchere til Als. Noget efter, ca. Kl. 3^, saa han yderli
gere, at et Par af de fjendtlige Batailloner foran vor højre Fløj
gik tilbage mod Sottrup, og uden Hensyn til, at Fjenden dog
stadig fastholdt sin Stilling paa denne Fløj, baade med Fodfolk
og Artilleri, følte han sig bestyrket i sin Opfattelse angaaende
Fjendens Tilbagegang overalt. Han afventede ikke Resultaterne
af den Fremrykning, General du Plat havde indledet mod Dyb
bøl By, men indvilgede i, at Resten af 1. Division ogsaa afmar
cherede til Kantonnementerne, idet dog 16. R. skulde forblive
som Skanse- og Løbegravsbesætning paa højre Fløj, indtil det
blev afløst af 4. R., og 2. R. ved Brohovederne, indtil 8. R., der
var trukket frem til Skanserne, kom tilbage.

Venstre Fløj. Traf Gerlach saaledes sine Beslutninger paa
utilstrækkeligt Grundlag, var dette i lige Grad Tilfældet for du
Plat’s Vedkommende, da han gik ud fra, at han kunde lade 7. R.
genindtage sin tidligere Forpoststilling uden at udsætte det for
at blive indviklet i en Kamp, som det efter den Opfattelse, der
havde motiveret hans Fremdragning af Infanterireserven, vilde
være ude af Stand til at gennemføre.
7. R. var, som tidligere omtalt, standset med 5 Kompagnier
foran Skanserne, ved Foden af Dybbølbjerg, medens de 3 Kom
pagnier samledes bag VI. Kompagnierne var blevet nogenlunde
ordnede og havde faaet samlet det forsprængte Mandskab, da
General du Plat lod blæse »7. Regiment. Avancer!« Regiments
chefen, som paa Grund af Artilleriilden ikke havde kunnet holde
Føling med Fjenden, gik ud fra, at Signalet maatte betyde, at
han skulde indtage Forpoststillingen, som altsaa sandsynligvis
maatte være forladt af Fjenden. Han synes saaledes ikke at have
ventet Kamp og lod de 5 Kompagnier, han havde ved Haanden,
rykke frem, inden de 3 andre var stødt til. 2^2 Komp. fik Ret
ning mod Dybbøl Kirke, 2^ mod Dybbøl By.
Samtidig med Signalet til 7. R. fik 8. R., der stod ved Skan
se VIII, mundtlig Ordre af Divisionens Stabschef til at lade en
Bataillon (II) rykke frem til Understøttelse af 7. R., idet det dog
betonedes, at Understøttelsen ganske sikkert vilde blive unød
vendig. Bataillonen blev ikke underlagt Chefen for 7. R., saale
des at der ingen fælles Ledelse fandtes ud over den, som Stabs
chefen, der fulgte med frem, kunde tilvejebringe.
Imidlertid var 7. R. naaet et Stykke ind i Dybbøl By; men
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da Regimentschefen opdagede, at hans 3 Kompagnier fra Skan
se VI endnu ikke var komne frem — de var ved en Misforstaaelse
blevet standset af en af Divisionens Adjutanter — trak han sin
Linie tilbage til Byens Østkant for at afvente disse Kompagnier.
Her traf han nu Kl. 3% II/8. R. og bad denne overtage Sik
ringen af hans venstre Flanke. Dette skete da ved, at Bataillonen
udviklede 2 Kompagnier ved den sydøstlige Udkant af Dybbøl,
1 paa Bakken ca. 400 m S. f. Chausseen, medens det sidste Kom
pagni dannede Reserve med V2 Komp. bag hver Fløj.
I samme Øjeblik, denne Udvikling fandt Sted, og 7. R. gen
optog sin Fremrykning, gik Fjenden over til Modangreb. Medens
II/8. R.’s Reservekompagni blev sat ind ved Chausseen og naaede
frem til GI. Frydendal, og Kompagniet S. f. Chausseen fastholdt
sin Stilling, trængte de øvrige Kompagnier sammen med 7. R.’s
ind i Dybbøl By. Her kom det til en haardnakket Kamp om Gaarde og Huse, hvorved 8. R.’s Kompagnier efterhaanden naaede
frem til i Højde med Tvingegaarde. De tre hidtil savnede Kom
pagnier af 7. R. kom nu endelig til ; de to sendtes af Divisionens
Stabschef ind gennem Byen, det ene N. om denne. Det synes
imidlertid at have været noget vanskeligt at faa Mandskabet ved
enkelte af 7. R.’s Kompagnier til at gaa frem, hvorfor Kampens
Hovedbyrde kom til at hvile paa 8. R.’s, og da Fjenden nu træng
te frem baade fra SV. og V. med ialt 3 Batailloner, maatte vore
give efter og trække sig ud af Byen. Kampen inde i denne havde
i Forbindelse med Tilbagegangen, som let forklarligt er, med
ført, at ikke faa blev afskaaret og taget til Fange af Fjenden.
— Et Forsøg, Fjenden et Par Gange gjorde paa med 2 Kompag
nier at trænge frem langs Vemmingbund, afvistes af 8. R.’s Kom
pagni S. f. Chausseen og ved Artilleriilden fra Skanse I.
Paa yderste højre Fløj blev de 2% Komp./7. R., som gik
frem mod Kirken, modtaget med en saa stærk Ild, at de ikke
formaaede at trænge længere frem end til Vejen fra Pythuse.
Paa det Tidspunkt, Kampen i Dybbøl begyndte, kunde der
ikke længere være Tvivl om, at de Forudsætninger, hvorunder
den var indledet, havde været falske. Hvis General du Plat sta
dig mente, at der overhovedet var nogen Mulighed for at gen
erobre Forpostterrainet med de Kræfter, hvorover han dispone
rede, synes der derfor rettelig ikke at have været andet at gøre
end, under Dækning af Skansernes Ild, foreløbig at søge at af
bryde Kampen for derefter, naar 15. R. var trukket frem, da

145

efter en grundig Artilleriforberedelse at sætte 8. og 15. R. ind
til et samlet Angreb med Kirken som Angrebspunkt, medens 7. R.
overtog Sikringen til venstre. Maaske har dog Kompagnierne
allerede været saa stærkt engagerede i Byen, at Stabschefen, Ma
jor Schau — som aabenbart har taget Ledelsen paa du Plafs
Vegne — har ment, at øjeblikkelig Hjælp var nødvendig. I hvert
Fald red han straks, da han erkendte Fjendens Modangreb, til
bage fra Dybbøl til 1/8. R. S. f. Skanse VIII og befalede den at
gribe ind i Kampen, idet han iøvrigt med rigtigt taktisk Blik
gav den Angrøbsretning uden om Dybbøl By mod Kirken.
Bataillonens Fremrykning, der fulgte den stærkt opblødte
Slugt mellem VIII og VI, varede imidlertid længe, saaledes at
den først Kl. 4tø blev udviklet V. f. 0. Dybbøl, altsaa paa et Tids
punkt, da 7. R. allerede var begyndt at gaa tilbage. Den rykkede
frem N. f. Vejen mod Kirken med 2 Kompr. i forreste Linie, 2 i
anden Linie i Marchkolonner bag hinanden. Ved Vejen fra Pyt
huse gik Bataillonen igennem de derværende Styrker af 7. R.,
General du Plat lod fra Skanserne blæse »Gaa paa!«; Bataillonerne stormede frem, men standsedes snart ved en meget stærk
Ild fra Terrainet om Kirken. Ogsaa blev den beskudt i Flanken
fra Dybbøl By, hvorfor det bageste Kompagni blev beordret til
at kaste Fjenden tilbage fra Byens Udkant ved et Bajonetangreb.
Dette Angreb var imidlertid paa Forhaand dømt til at mislyk
kes, da Kompagniet førte det frem i Marchkolonne ad den af
Jordvolde indhegnede Vej. Det blev heftigt beskudt fra tre Si
der, kunde ikke komme længere frem og beordredes derfor atter
tilbage. Bataillonens Linie V. f. Pythusevej blev saaledes atter
udsat for Ilden fra Byen, og snart efter aabnede Fjenden og
saa Ilden mod dens højre Flanke. Kampen maatte opgives, og Ba
taillonen gik tilbage til Foden af Dybbølbjerg sammen med den
Styrke af 7. R., som ogsaa havde kæmpet N. f. Dybbøl. Fra
Skanse VIII forsøgte man derefter at skyde Byen i Brand, hvil
ket som Følge af den spredte Bebyggelse dog kun lykkedes i rin
ge Udstrækning.
General Gerlach, der havde set 1/8. R.’s vanskelige Stilling,
greb nu, henad Kl. 5, ind, uden Hensyn til at General du Plat
havde den direkte Ledelse af Kampen, og befalede II/4. R. til
Angreb mod Dybbøl Kirke til Understøttelse for 8. R.. Bataillo
nen stod — som det nedenfor skal omtales — ved Bødkerhus med
3 Kompagnier som Reserve for 5. R.. Bataillonschefen, som var
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ukendt med Kampforholdene om Kirken, søgte ikke ved Udsen
delse af Fægtningspatrouiller at blive orienteret om disse — har
maaske ogsaa faaet Ordre til at skynde sig, da 1/8. R. allerede
var begyndt at gaa tilbage. Han formerede Bataillonen i Kom
pagnikolonner, to Kompr. (6. og 8.) i forreste Linie med en svag
Skyttekæde foran, eet (4.) i anden Linie. Selv red han i Højde
med Skytterne. Uheldigt var det, at Bataillonen havde Solen lige
i Øjnene, da den rykkede ned ad Bakkeskraaningen ; men der var
et udmærket Sammenhold og Kraft i den hurtige Fremrykning
— et Øjenvidne beskriver Synet af den fremstormende Batail
lon som imponerende. Da forreste Linie var kun et Halvthundrede Skridt fra et af Fjenden besat Hegn, kommanderede Bataillonschefen »Gaa paa!«. Bag Hegnet laa imidlertid en fjendt
lig Bataillon, yderligere støttet i sin venstre Flanke af 2 Kom
pagnier.
. •]
Selv om Fjendens Styrke havde været noget mindre, og
uanset om den var bevæbnet med Taprifler eller Tændnaalsgeværer, men blot skød saa hurtigt som muligt, maatte et Angreb
være prisgivet, naar det saaledes førtes frem uden forudgaaende
Skydning. Størst blev naturligvis Tabene i Tændnaalsgeværets
Ild, og i Løbet af et Øjeblik faldt eller saaredes et stort Antal,
deriblandt Bataillonchefen og alle Officererne ved 8. Kompagni.
De forreste Kompagnier naaede trods Kugleregnen frem over
Hegnet og aabnede Ilden, et Fremstød af Reservekompagniet mis
lykkedes, og efter en kortvarig Skydefægtning maatte Bataillo
nen tilbage under Dækning af sine Skytter. Fjenden forfulgte
ikke, og Bataillonen kunde i god Orden fortsætte til Skanserne.
Aarsagen til Angrebets uheldige Resultat tilskrev man den
gang Tændnaalsgeværets Overlegenhed, idet de ældre Officerer
med Krigserfaring fra 1848—50 erklærede, at de aldrig havde
været udsat for en Ild, der var tilnærmelsesvis saa voldsom. Det
var dog egentlig kun 8. Komp., som vistnok blev beskudt baade
i Front og Flanke, der led store Tab, nemlig 40 døde og saarede
(o: ca. 20 % af Styrken) samt 28 fangne*). Af de to andre
Kompagnier havde 4. Komp. 17 døde og saarede samt 11 fangne,
6. Komp. kun 9 døde og saarede, altsaa forbavsende faa, endda
Kompagniet var i forreste Linie. De pludselige Tab gjorde na
turligvis et stærkt Indtryk, men talmæssigt var de — navnlig
*) For Kompagnierne er i denne Opgivelse medregnet mulige Tab om For
middagen.
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naar Hensyn tages til den uheldige Taktik, Bataillonschefen hav
de valgt — ikke saa imponerende, at de kunde retfærdiggøre den
Dom om vor haabløse Underlegenhed paa Grund af Bevæbningen,
som synes da at være blevet almindelig inden for visse Officers
kredse, og som i hvert Fald har spillet en stor Rolle i senere Be
skrivelser af Krigen.

Højre Fløj. Efter at 3. R. ca. Kl. 2 var gaaet tilbage til
Skanserne, ogj 5. R. stod i en Forsvarsstilling over Pythuse
(se S. 138), greb endelig Skansernes Artilleri ind i Kampen.
Meget virkningsfuldt blev det dog ikke. Fra Skanse X blev
afgivet en halv Snes Skud mod Batterup og Ragebøl, men Ilden
atter standset, da Afstanden var for stor. Surløkkebatteriet paa
Als tvang ved 7 Skud nogle fjendtlige Tropper ved Randsgaard
—Stavgaarde til at søge Dækning, og Kjærvigbatteriet afgav 3
Skud mod en lille fjendtlig Afdeling ved Stranden. Men herved
blev det.
Kl. 3^2 havde man, som nævnt (S. 144), set et Par Batail
loner gaa tilbage mod Sottrup, og dette gav Anledning til, at
der — uvist af hvem — ca. Kl. 4 blev givet Ordre til atter at
tage det oprindelige Forpostterrain tilbage. Angrebet skulde ud
føres af 5. R. med Støtte fra 4. R., hvorimod de to Forpostkano
ner — naturligvis — ikke blev trukket frem.
II/5. R., der stod ved Pythuse, rykkede frem mod Ragebøl.
Den fjendtlige Bataillon, som havde besat Byen, veg ud for dette
Angreb, men satte sig fast dels ved Kroen, dels ved Hegnene S.
f. Skoven, medens det Batteri, som stod ca. 1 km NV. f. Ragebøl,
nu overdængede Byen saaledes med Granater, at vor videre Frem
rykning mod den maatte opgives. Den delvis flankerende Ild fra
Hegnene S. f. Skoven hindrede Gennemførelse af et Angreb mod
Kroen, og uanset at et Kompagni af II/4. R., der var sendt frem
som Reserve for 5. R., blev sat ind paa Bataillonens venstre Fløj,
lykkedes det ikke at trænge frem fra Bakken NV. f. Pythuse.
Da Fjenden saa, efter at have trukket Forstærkninger til fra
Sottrup, besatte Ragebøl og aabnede en kraftig Ild fra Byens
Udkant, blev Angrebet endelig opgivet og Kompagnierne truk
ket tilbage til Stillingen om Pythuse. De tre resterende Kompag
nier af II/4. R. tog Opstilling som Reserve ved Bødkerhus, hvor
fra de foretog deres ovenomtalte Angreb mod Dybbøl Kirke.
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1/5. R., som jo havde Front mod N., modtog ingen Ordre;
men da Bataillonschefen, Kaptajn Hammer, saa II B.’s Fremryk
ning, satte han selv et Angreb ind med 3 Kompagnier over Bat
terup mod Stavgaarde, 1 Kompagni, der understøttedes af 1 Kom
pagni af 4. R., som fulgte Stranden, mod Randsgaard. Efter en
haard Kamp, navnlig om Batterup, blev denne By og derefter
Stavgaarde og Randsgaard tagne. Bataillonschefen, der saa, at
Ragebøl Skov var besat og øjensynlig dannede et Støttepunkt i
Fjendens Stilling, lod derefter to Kompagnier fra Stavgaarde
angribe Skoven, medens det tredje samtidig kastede Fjenden et
godt Stykke tilbage langs Vejen mod Sandbjerg.
Ater her savnedes en fælles Ledelse af Kampen. Havde
Oberst Bülow været saa langt fremme, at han kunde overse Kamp
forholdene — hvad man ikke ved, om han var —, maatte det
have ligget ham nær — i Stedet for at sende de tre Kompagnier
af II/4. R. til Bødkerhus — at samle, hvad han kunde faa fat
paa af 4. R. til et omfattende Angreb fra Syd mod Skoven sam
tidig med Kaptajn Hammer’s Angreb fra SØ. Men dette skete
ikke, og som det blev, mødte de to Kompagnier saa stærk Mod
stand, at Kaptajn Hammer atter lod dem gaa tilbage til Stav
gaarde. Da II B. gik tilbage til Pythuse, blev I B.’s Stilling imid
lertid saa isoleret, at den maatte anses for uholdbar, hvorfor Ba
taillonen, da det begyndte at blive mørkt, og det tilmed skortede
paa Ammunition, vendte tilbage til sin Udgangsstilling S. f. Bat
terup. — Saavel Føringen af 1/5. R. som Mandskabets Optræden
havde været fortrinlig, og Fjendens Forsvar af Stavgaardepartiet — som dog saa vidt man kan se, var besat af 6 Kompagnier
— havde vist, at Tændnaalsgeværets Ild, i hvert Fald i det gennemskaame Terrain, ikke var nogen afgørende Hindring for et
Angreb, som blev sat ind paa taktisk rigtig Maade.

Det var saaledes hverken paa højre eller paa venstre Fløj
lykkedes at tilbageerobre Forpostterrainet, og de store Chancer,
Dagen havde bragt for at knytte Sejren til de danske Faner,
var forspildt. Dybbølstillingen var nu saa tæt indesluttet, at Fjen
den kunde indlede sit afgørende Angreb paa den.
Kampen var fra om Morgenen til Kl. 4% Eftm., med en
kort Pause, blevet akkompagneret ved Broagerbatteriernes Be
skydning af Skanserne paa venstre Fløj. De Skanser, som om
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Eftermiddagen aabnede Ilden mod Forterrainet om Dybbøl By,
blev ogsaa beskudt, men det lykkedes dog Skanse II atter at dra
ge hele Opmærksomheden hen paa sig. Den Virkning, Broagerbatterieme havde opnaaet med deres 273 Skud, var uden væsent
lig Betydning.

Samme Dags Aften skrev General Gerlach det S. 110 omtalte
Brev til Krigsministeren, hvori han betegnede vor Hær som ueg
net til Kamp i .aaben Mark. Han har herved sandsynligvis været
stærkt paavirket af 7. R.’s Optræden — hvor dog ingenlunde alle
Kompagnier svigtede, men hvor Regimentschefens Føring synes
at have været mindre heldig — saavel som af det Resultat, Kam
pen i det hele havde bragt. At søge Aarsagen til dette hos sig selv,
er vel næppe faldet ham ind, selv om nok et og andet kan tyde
paa, at han har haft en Følelse af ikke rigtig at have magtet
sin Opgave.
Om Gerlach’s Opfattelse angaaende Troppernes Kampværdi
var blevet den samme, hvis han efter Kampen havde forhørt sig
hos Afdelingscheferne, maa anses for tvivlsomt. Fægtningsrap
porterne — bortset fra 7. R.’s — udtrykker nemlig en ganske
anden Mening om Tropperne end den, Gerlach gjorde til sin. For
alle de andre 4 Regimenters Vedkommende fremhæves netop den
dygtige Føring, ogsaa af Delingerne, samt den Punktlighed og
Villighed, hvormed Mandskabet udførte de givne Befalinger. Li
geledes nævnes den Ro og Orden, der herskede under Tilbage
gang, og i høj Grad roser du Plat 4. og særlig 5. R. for den Rask
hed, hvormed de angreb den overlegne Fjende. — Det var andre
Toner end dem, der lød i General Gerlach’s Brev til Krigsmini
steren.
Gerlachs Føring den 17. — hans Fanden og Ubeslutsomhed
om Formiddagen og den planløse Maade, hvorpaa han tillod Kam
pene om Eftermiddagen at udfolde sig ved ikke at stille de for
nødne Kræfter til Raadighed — viser, at Officerskorpsets Opfat
telse angaaende hans Uegnethed til Stillingen som Overgeneral
ikke var uberettiget. Efter Krigen udtalte den daværende Krigs
minister, General Hansen, om ham i en Indstilling til Kongen:
»Generallieutenant Gerlach har vel efter bedste Evne virket i
sidste Krig, men dog tilfulde vist, at han ikke er tilstrækkelig
qualificeret til anden Gang at kunne overtage et saa højt Com-
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mando.« Denne Dom maa anses for fuldstændig korrekt. Vil man
derfor sige, at man ikke kan lægge Gerlach til Last, at Resultatet
den 17/3 blev, som det blev, saa kan dette naturligvis være rig
tigt nok; thi ingen kan være forpligtet ud over sine Evner; men
det maa derhos erindres, at hans Handlekraft var kuet, og en
dristig Beslutning blevet ham dobbelt svær som Følge af den
Haabløshed, som Begivenhederne lige fra Krigens første Færd
havde fremkaldt, og som næredes hos ham ved den Pessimisme,
som udstraalede fra den mest indflydelsesrige af hans Divisions
chefer, General du Plat. Hertil kom den Mistillid, som Gerlach
netop i de Dage følte sig udsat for fra Krigsministerens Side
ved de Forslag og Breve, han sendte ham.

3. R.
4. R.

Tabene i Kampene var:
Idød,
5 saarede,
36 døde, 60 saarede (deraf 13 fangne),

5. R.
7. R.

40 døde,
33 døde,

8.R.

36 døde,

Andre
Afd.
Ialt

7 døde,

2 fangne.
42 fangne og 2
Desertører.
74 saarede (deraf 4 fangne), 15 fangne.
52 saarede (deraf 10 fangne), 118 fangne og 1
Desertør.
56 saarede (deraf 9 fangne), 73 fangne og 1
Desertør.
6 saarede,

17 fangne.

153 døde, 253 saarede (deraf 36 fangne), 267 fangne og 4
Desertører, ialt 677 Md..

Blandt de faldne var Chefen for 4. R., Kaptajn Bauditz, og
Chefen for 8. R., Oberst Hvéberg.
Fjendens Tab er opgivet til 138 døde og saarede, altsaa kun
% af vort Tab af døde og saarede. Herved maa dog tages i Be
tragtning, at vore Tab for de 4 Regimenters Vedkommende for
største Delen fremkom under Angreb og dog kun beløb sig til
ca. 6 % døde og saarede og, naar de usaarede fangne medregnes,
til ca. 10 %.
Under Hensyn til de ringe Tab ved 3. R., kan det forekomme
underligt, at f. Eks. ,5. og 6. Kompagni saa sig nødsaget til at
rømme Stillingen ved Bødkerhus (se S. 138). Det drejede sig
imidlertid om Forpostfægtninger — dette gælder saavel i dette
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Tilfælde som ved de andre Kampe, ogsaa i den foregaaende Pe
riode —, og Forposternes Kampopgave er normalt kun at op
holde Fjenden en vis Tid, indtil de bagvedværende er rede. Da'
ingen havde befalet, at Stillingerne skulde holdes til det yderste,
mente de forskellige Forpostled vel som oftest heller ikke, at
de var forpligtede eller berettigede dertil. — Man bør sikkert
have dette in mente, naar man bedømmer den Modstand, der
ydedes i Kampen den 17/3.
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Begivenhederne i sidste Halvdel af Marts.
Den Omstændighed, at Fjenden havde sat sig fast i vort
hidtidige Forpostterrain, medførte naturligvis, at vore Forposter
nu maatte udstilles tæt foran Skanselinien. Overkommandoens
Befaling herom var i Hovedsagen sammenfaldende med de Be
stemmelser, som var trufne den 22/2 (se S. 83) : Om Dagen 4
Forpostkompagnier, 1 pr. Regiment (se nedenfor), om Natten
dog kun y% Komp. pr. Regiment. Forposterne fordeltes i Skytte
gravene foran Skanserne og havde deres Vedetkæde ca. 300 m
længere fremme.
Fjendens Nærhed, i Forbindelse med de svage Forposter,
nødvendiggjorde et forholdsvis stærkt Beredskab i selve Stillin
gen. Besætningen i forreste Linie forøgedes derfor til to Briga
der, een for hver Fløj, med Skillelinie ved Skanse VII. Inden for
Brigaderne stilledes Regimenterne, og inden for dem Bataillonerne, op ved Siden af hinanden med de forreste Kompagnier
og disses Skyttekæder jævnt fordelt langs hele Løbegraven samt
som Skansebesætninger, hvilke sidste iøvrigt blev formindsket
som Følge af, at Skansernes Ildlinie var blevet forkortet ved An
læg af flere Traverser. Kompagnierne i anden Linie var ogsaa
jævnt fordelt tæt bag Løbegraven, hvor de skulde holdes rede
til Modstød. Naar Forpostkompagnierne blev nødt til at trække
sig tilbage, skulde de samles som Reserve for det paagældende
Regiment, men herudover raadede Regimentet, ligesaa lidt som
Brigaden over nogen samlet Reserve til Indsættelse ved Modan
greb. Brød Fjenden ind i Stillingen, fandtes der paa højre Fløj
heller ingen bagvedværende Støttepunkter for Forsvaret, hvor
imod der bag venstre Fløj var den tilbagetrukne Linie, ligesom
der blev anlagt en Række Løbegrave mellem VIII og VII (se
Kortbilag).
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Som første Reserve i Stillingen indkvarteredes 1 Brigade i
Baraklejrene ved Sammenstødet af Chausseen og Aabenraavej.
— Af Feltartilleri afgaves der, som hidtil, kun eet Batteri, med
Afløsning hvert Døgn. Det fordeltes med 1 Deling paa hver Side
af Chausseen ved Dybbøl Mølle, 1 mellem VIII og IX og 1 paa
yderste højre Fløj.
Om Natten skulde Løbegrave og Skanser være fuldt besat,
medens Besætningen normalt om Dagen kunde trækkes tilbage
i Dækning, blot med enkelte Poster fremme. Bataillonernes 2’
Linie indkvarteredes da i Gaardene bag Stillingen. Der indskær
pedes den største Aarvaagenhed ; Afdelingscheferne skulde stedse
være ved deres Afdelinger, Brigade- og Regimentschefer hyppigt
inspicere. For sit Vedkommende var General du Plat, naar han
havde Kommandoen i Stillingen, paa Færde fra Kl. 5 om Mor
genen til Middag, det Tidsrum, hvor Angreb var sandsynligst,
og i den øvrige Del af Døgnet inspiceredes af Officerer af hans
Stab.
Det havde ved de hidtil forefaldne Kampe og Alarmeringer
taget lang Tid at faa fremdraget de Tropper, som var spredt i
Kantonnementer over det meste af Als, ligesom det, bl. a. den
17/3, havde vist sig, at de Afdelinger, der mente sig afløst, saa
hurtigt kunde forsvinde i deres naturlige Trang til at komme
hjem til Hvilekvartererne. Idet nu den Brigade, som hidtil havde
dannet Reserve i Sønderborg, var blevet indkvarteret i Barak
lejrene i Stillingen, blev det muligt at have endnu en Brigade
som Reserve i Sønderborg, hvor ogsaa Livgarden, som endelig
den 19. ankom til Als, indkvarteredes. I denne Reserve skulde
yderligere indgaa en Brigade, der laa i Sundsmark—Vollerup—
Kjær, indtil ca. 5 km fra Brohovederne.
Tjenestetumus blev herefter 3 Døgn i forreste Linie, 3 Døgn
som Reserve i Barakkerne og Sønderborg, 3 Døgn i Kantonne
ment paa Als (nemlig, som nævnt, 1 Brigade i Sundsmark m. m.
samt 1 Brigade med et Regiment N. og S. f. Augustenborg og et
Regiment i den sydøstlige Del af Als).
Som Følge af denne Ordning opløstes Infanterireserven som
saadan. General Caroc overtog 3. Division, og 8. og 15. R. dan
nede 5. Brigade, medens 7. R. — som det senere skal omtales —
den 23. äfgik til Fredericia. 2. Divisions Fodfolk havde derefter
følgende Sammensætning:
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Livgarden til Fods.
4. Brigade: 4., 6. samt 12. R. (fast afgivet til Kjær Halvø).
5.
»
8. og 15. R.
6.
»
5. og 10. R.
Som det fremgaar af ovenstaaende, havde de trufne Dispo
sitioner kun til Formaal at afvise et Stormangreb, og for Forpo
sternes Vedkommende var intet Hensyn taget til at fastholde
visse Punkter i Forterrainet som Samlingssted og Udgangsstil
ling ved Udfald. Ejheller var et Samvirke mellem Forposterne
og Skansernes Artilleri forberedt.

Traadhegnet mellem Skanse II og I.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4.).
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Gerlach’s Mistillid til Troppernes Kampkraft i aaben Mark
ændredes ikke, hvor meget end Mandskabet ønskede at blive ført
mod Fjenden, og med hvor stor Begejstring end Afdelingerne
var rykket over i Stillingen, naar de troede, at de skulde angribe.
Tværtimod paabegyndtes fra Overkommandoens Side Anlæg af
Hindringsbælter foran Skanselinien, hvorved en Fremrykning
fra denne blev vanskeligere og vanskeligere. — Før Krigen hav
de Ingeniørerne anbragt de dengang lige opfundne Staaltraadshegn omkring Skanserne som Indhegning om de af Staten er
hvervede Arealer. Idet man nu lagde Mærke til, hvormeget disse
Hegn generede Færdselen, fik 1. Division den Idé at anbringe
saadanne Hegn som Hindringer, navnlig foran Gennemgangene
i Løbegraven. Overkommandoen tog Tanken op, men forlangte
et sammenhængende Hegn foran hele Stillingen, blot med enkelte,
smalle Gennemgange, ialt 8 (een for hver Feltvagt). Et saadant
Hegn blev derfor rejst ca. 100 m foran, bestaaende af en Række
Pæle med to Traade — hvortil man i Mangel af bedre tog tynde
Telegraftraade —, og paa hver Side af Hegnet anbragtes et 1 m
bredt Bælte af Smaapæle (se Billedet). Dette Anlæg, som blev
den spæde Begyndelse til Nutidens brede Pigtraadshegn, var in
gen betydelig Hindring for Fjenden — dertil var det for smalt
— men det var et Udtryk for Overkommandoens ledende Tanke
om et rent passivt Forsvar, og Hegnet i Forbindelse med de
mange andre Spærringer, navnlig Smaapæle, anbragtes paa en
saadan Maade, at de efterhaanden lukkede vore Tropper inde
i Stillingen.

Artillerikampen gik stadig sin regelmæssige Gang. Hver
Formiddag ca. Kl. 10 aabnede Broagerbatterieme en heftig Ild,
som ophørte om Eftermiddagen, efter at der var afgivet 150—
300 Skud, enkelte Dage noget mindre, andre Dage noget mere.
Om Natten faldt der kun ganske faa Skud.
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen overtoges den 22.,
da Oberst Vahl var blevet syg, af hans Stabschef, Major Jonquières. Jonquières var en højt anset Officer, der udøvede en
fortrinlig Inflydelse paa sine undergivne og derved har gjort
sig i høj Grad fortjent ved Stillingens Forsvar. At hans Uddan
nelse og Virksomhed havde ligget fortrinsvis paa det tekniske
Omraade, kunde imidlertid spores ved visse Lejligheder i hans
taktiske Dispositioner.
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Det havde vist sig, at Broagerbatterieme kunde bestryge
hele venstre Fløj indtil VI, samt ramme ogsaa de lavere liggende
Værker paa højre Fløj. Da der nu til Stadighed var saa mange
Tropper samlede i Stillingen, kunde de nævnte Batterier derved
muligen faa for gode Maal, ligesom de, saaledes som Tilfældet
var den 17., kunde blive generende for de Skanser, som skød
mod Fronten. Jonquières befalede derfor, at Skanse II — som
laa saa lavt, at den ikke var udsat for frontal Beskydning, før
Fjenden havde faaet sine Batterier frem til Bakkepartiet om Pkt.
175, ca. 1 km V. f. Skanse IV — fremtidig skulde søge at drage
Ilden fra Broager ind mod sig ved at besvare den ved en jævn
Skydning, og naar den lagdes over andre Punkter, da at skyde
saa kraftigt som muligt. Det var en Slags Uriaspost, Skansen
derved fik, men de to Løjtnanter, Ancker og Castenschiold, der
skiftedes til at føre Kommandoen, viste sig paa en aldeles for
træffelig Maade deres Opgave voksne, og de forstod lige til det
sidste i en sjælden Grad at faa Mandskabet med sig. Den Skyd
ning, de præsterede med deres 4 riflede Kanoner mod Broagerbatteriemes 26, var saa vel udført, at Preusserne virkelig saa
sig nødsaget til for en væsentlig Del at samle deres Ild mod den
ne enkelte Skanse. Gennemsnitlig blev der i Dagene i sidste Halv
del af Marts afgivet ca. 100 Skud fra Skanse II — men forøv
rigt et meget forskelligt Antal de enkelte Dage. Et større Antal
Skud kunde ikke naas af Hensyn til Ammunitionsforbruget, da
Erstatning ikke hurtigt nok kunde tilgaa fra Kjøbenhavn. Saa
ledes rekvireredes den 25/3 2000 12 Pd.s Spidsgranater, men
kun 630 kunde afsendes (se S. 45).
Det blev paatænkt at sætte et forøget Antal riflede Kano
ner ind mod Broagerbatterieme, og der blev i den Anledning
anlagt ét dybt nedgravet Batteri bag I—II. Det blev dog aldrig
armeret, vel sagtens fordi man, selv om dette var sket, dog ikke
kunde vente at faa Ildoverlegenhed.
Den Taktik, Preusserne anvendte ved daglig at lade Broagerbatterierne skyde stærkt i nogle Timer for derefter saa godt
som helt at standse Ilden, svarede ikke til sin Hensigt, idet den
gav os Tid og Lejlighed til at udbedre de forvoldte Skader om
Natten. Virkningen mod Brystværn, Traverser m. m. kunde vel
være stor, men aldrig større, end at vi ud over Istandsættelsen
endog blev i Stand til at forbedre Dækningerne. Saaledes øgedes
bl. a. Brystværnstykkelsen paa den Flanke af Skanse II, som
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vendte mod Broager, fra 7% til 12^ m> og faktisk var Skansen,
ligesom de i øvrigt beskudte Værker, i bedre Stand ved Udgangen
af Marts end, da Skydningen begyndte. Noget Skyts og nogle
Affutager o. 1. gik i Løbet, men erstattedes om Natten, og Tabet
af døde og saarede var yderst ringe, blot nogle faa Mand hver
Dag. Overkommandoen regnede saaledes ud, at Tabene paa Grund
af Artilleriilden i Dagene fra 13.—18/3 kun havde beløbet sig
til 0,07 % aï Besætningen i Stillingen.
Et Led i Kampen mod vore Skanser paa venstre Fløj var
Aabningen af Ilden fra et Batteri paa Avnbjerg den 20., rettet
mod Skanse I, hvis Besætning, da den samtidig beskødes stærkt
fra Broager, ikke kunde finde Dækning bag Traverserne og der
for maatte søge ud i Løbegravene langs Stranden. Anvendelse
af et isoleret Batteri i Fronten maatte naturligvis mislykkes, og
efter en kortvarig Beskydning fra III, IV og VIII var Avnbjergbatteriet nedkæmpet. Det kom først atter til Skud den 2/4.
Allerede Dagen efter at Fjenden havde besat vort Forpostterrain, paabegyndte han sine Belejringsarbejder. Der meldtes
om saadanne paa Avnbjerg, ved Frydendal Kro, Dybbøl Kirke,
Ragebøl, mellem Ragebøl Kro og Pythuse og ved Stavgaarde, lige
som om at der arbejdedes stærkt paa Anlæg af en 1. Parallel,
uden at dennes Beliggenhed var nærmere kendt. Det hed sig, at
der hver Nat var 1500 Md. paa Skansearbejde, og at flere Hun
drede Vogne kørte afhuggede Grene frem fra Skovene. Dybbøl
By benyttedes til Indkvartering; men da Ingeniørkommandoen
henstillede, at Byen derfor skødes i Brand, afvistes dette af Over
kommandoen, der frygtede for, at en Skydning dels vilde frem
kalde Fare for Repressalier mod Sønderborg, dels vilde foran
ledige Fjenden til at skyde sit Fodfolk længere frem.
At derimod Belej ringsarbejderne burde beskydes, stod Jon
quières klart. Skansernes glatløbede Skyts kunde vel anvendes
dertil, men bedre yilde naturligvis riflet Skyts være. Hvad man
i Øjeblikket havde disponibelt af den Slags, blev derfor anvendt
til Afløsning af glatløbet, nemlig 2 Kanoner i VI og 4 i VIII —
de Skanser, som havde størst Virkningsomraade.
Selv om Jonquières indsaa, at Fjendens Arbejder maatte be
skydes, holdt han dog stærkt igen med Hensyn til Aabningen af
Ilden, fordi han nødig vilde drage Broagerbatteriemes Ild hen
over den Skanse, der skød, og derved tillige udsætte det Fodfolk,
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som opholdt sig i Nærheden. — I saa Henseende havde Fjenden
saaledes opnaaet et betydeligt Resultat af sin Skydning fra Bro
ager. — Ifølge Jonquières’ Befaling maatte kun større Arbejder
inden for 2700 m Afstand beskydes, og da med en langsom Ild,
hvortil skulde anvendes 12 Pd.s riflede og 84 Pd.s glatløbede Ka
noner. Saadanne Skydninger fandt Sted den 25., hvor Surløkkebatteriet afgav 4 — fire — Skud mod Arbejder ved Ragebøl Kro,
og den 26., da VIII med 22 Skud beskød Arbejder 0. f. Dybbøl
Kirke og om Natten sendte enkelte Skud mod samme Maal saa
vel som mod Ragebøl. Ved Skydninger af den Art kunde man
vel opnaa en øjeblikkelig Virkning; men naar Skydningen var
ophørt, kunde Fjenden uforstyrret genoptage sit Arbejde. Der
blev intet gjort for at hindre dette ved uregelmæssig Genopta
gelse af Skydningen, hvortil det glatløbede Skyts kunde have fun
det Anvendelse og derved tilvejebringe en nødvendig Økonomi
med det riflede Skyts’ Ammunition. Lige saa lidt blev der fra
Overkommandoens Side befalet, at Artilleriets Virkning skulde
udnyttes ved Udfald, der, under dets Sikring og med dets Støtte,
havde som Formaal fuldstændig at jævne Fjendens Arbejder
med Jorden.
Havde man saaledes hindret Udførelsen af i hvert Fald en
Del af Fjendens Belejringsarbejder, vilde man muligvis have op
naaet bedre Betingelser, naar den egentlige Artillerikamp be
gyndte, idet det da vilde være vanskeliggjort for Fjenden at sæt
te hele sit Artilleri samtidigt ind. — Opnaaelsen heraf var vig
tigere end Hensynet til ikke at udsætte Skanser og Besætning
fra Broagerbatteriemes Ild, og Følgen af Jonquières’ Betænke
ligheder var, at vi — lige saa lidt som Tilfældet havde været, da
Broagerbatterieme blev anlagt — nu ikke rationelt udnyttede
de gunstige Betingelser for Virkning, vi havde, inden de fjendt
lige Batterier i Fronten endnu var kommet til Skud.

Den 22. aflagde Kongen, paa sin Rejse til Hæren, Besøg i
Dybbølstillingen, hvor han i længere Tid opholdt sig i Skanse II.
Kampen den 28. Marts.
Dybbølstillingen var den 27. om Aftenen besat, som vist paa
omstaaende Skitse. Om Morgenen samme Dag havde man set, at
Fjenden i Løbet af Natten havde anlagt nogle smaa Skyttegrave
foran Avnbjerg, hvilket antoges at staa i Forbindelse med Udfø-
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reise af en første Parallel. Intet som helst tydede paa, at der al
lerede nu vilde blive forsøgt et voldsomt Angreb.
Da Fjenden Natten til den 28. Kl. 3 pludselig angreb, kom
dette derfor ganske uventet. Med tilsyneladende store Siyrker
styrtede han frem i Hurtigløb og under Hurraraab mod hele
Fronten fra N. f. VIII til Vemmingbund. Vore Vedetter var imid
lertid aarvaagne, alarmerede ved nogle Skud, hvorefter Feltvag
terne optog Kampen og ved en kraftig Modstand opholdt Fjen
den en halv Times Tid, saaledes at den bagvedværende Besæt
ning i Løbegrave og Skanser fik Tid til at indtage sine Pladser.
Dækket af Mørket naaede Fjenden tæt ind under Skanse
linien, paa visse Steder kun 100 m fra Stillingen, og aabnede en
voldsom Ild, som besvaredes kraftigt fra Løbegravene. Til Trods
for, at det var Maaneskin, var det os dog ikke muligt at se Fjen
den og erkende hans Styrke. 10. R. fremsendte først en større
Patrouille, derefter et Kompagni mod 0. Dybbøl; men disse Led
blev saa stærkt beskudt — i 0. Dybbøl ogsaa med Kardæsker
fra Skanse VIII —, at de blev tvunget tilbage. Da det begyndte
at lysne, aabnedes Ilden imidlertid fra hele Skanserækken, navn
lig fra III, VI og VIII samt fra Feltskytset mellem Skanserne,
hvorved de fjendtlige Kæder blev tvungne tilbage, besatte vore
Forposters forladte Skyttegrave og søgte ved alle Midler at
grave sig ned. — Foran vor venstre Fløj naaede Fjenden frem
til de derværende Slugter, men gjorde intet Forsøg paa at trænge
længere frem. Fodfolksilden var stadig meget stærk fra begge
Sider, men Forskellen i Hurtighed mellem Tændnaalsgeværemes
og Forladernes Ild var dog tydelig og karakteriseres af en Del
tager saaledes, at vor Skydning næsten lød som enkelte Skud i
Sammenligning med Preussernes rullende Hurtigild.
Straks da Kampen begyndte, havde 5. Brigade, der stod som
Reserve ved Baraklejren, sendt 1 Bataillon af 8. R. frem bag
hvert af Stillingens Afsnit og en Bataillon af 15. R. til Slugten
mellem VI og VIII. Da Overkommandoen Kl. 3^ modtog Mel
ding om Angrebet, beordrede den 4. Brigade i Sønderborg frem
med en Bataillon til Brohovedet og de tre andre til en Opstilling
foran Baraklejren. Ogsaa Livgarden i Sønderborg og 3. Brigade
i Sundsmark m. m. blev alarmeret, og »Rolf Krake« averteret.
General Gerlach red selv over i Stillingen, overdrog General du
Plat Kommandoen over højre Fløj, General Vogt over venstre
samt foretog saadanne Forskydninger med Reserverne, efter-
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haanden som disse ankom, at 15. R. samledes bag Dybbøl Mølle,
6. R. med 1 Bataillon i Lavningen mellem VI og VIII, 1 Batail
lon bag X, 8. R. bag venstre Fløj, 4. R. og Livgarden i Lavnin
gen N. f. Chausseen, V. f. Aabenraavej og endelig ca. Kl. 4^
3. Brigade med 17. R. i Brohovedet og 16. R. foran dette.
Fjendens Angreb blev ikke fornyet, og bag hans forreste
Linier saas kun nogle Skyttekæder i Østkanten af Dybbøl og
ved nogle Hegn S. derfor, men ingen større Reserver og intet
Artilleri. Tidspunktet maatte saaledes være kommet, hvor man
ved et Modangreb kunde tilføje den tilsyneladende isolerede,
fjendtlige Styrke et Nederlag. Overkommandoen raadede over
tilstrækkelige Kræfter hertil, og Fjendens venstre Flanke var
blottet, saaledes at det vilde være muligt at rulle hans Linie op
samtidig med, at han blev angrebet i Fronten. Det S. 156 om
talte Traadhegn var endnu kun sat op enkelte Steder og kunde
ikke hindre Troppernes Bevægelsesfrihed.
Lige saa lidt som ved tidligere Lejlighed var General Ger
lach dog i Stand til at træffe en saadan afgørende Beslutning.
Han indskrænkede sig til at befale 2 Kompagnier af 6. R., som
nu laa i Lavningen mellem VI og VIII, til at rense 0. Dybbøl^
et Angreb som imidlertid blev kontremanderet af General du
Plat, der ansaa et saadant frontalt Fremstød for uigennemfør
ligt i Fjendens usvækkede Ild. Hertil synes du Plat’s Virksom
hed iøvrigt at have indskrænket sig, og de Modstød, som kom
til Udførelse, fremkaldtes ved de forreste Regiments- og Bataillonchefers Initiativ, altsaa uden fælles Ledelse og Plan og kun
med Smaastyrker. 4 Delinger af tre forskellige Kompagnier af
10. R. i Forbindelse med 1 Deling af 6. R. angreb saaledes 0.
Dybbøl og Hegnene N. derfor, idet Angrebet hovedsagelig rette
des mod Fjendens venstre Flanke. Da dette Angreb trods gen
tagne Forsøg gik i Staa, forstærkedes det ved et frontalt Angreb
med 4 Delinger af forskellige Kompagnier af 10. og 6. R., og
Fjenden blev efter en haard Kamp kastet tilbage. Et andet An
greb skulde være udført af 1 Kompagni af 15. R. S. om VI mod
en fjendtlig Styrke, som holdt sig i en død Vinkel foran denne
Skanse; men Regimentschefens Ordre var saa mangelfuld, at
Kompagniet først naaede frem, da Fjenden allerede var fordre
vet af de tidligere Forposter, som, forstærket med et Par De
linger, efterhaanden trængte' frem til Skyttegravene.
»Rolf Krake« var imidlertid løbet ind i Vemmingbund. Uii-
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dervejs blev det beskudt fra Broager, men uden Virkning, da
Projektilerne prellede af mod dets Panser. Da Skibet naaede frem
i Højde med Slugterne foran venstre Fløj, bestrøg det dem paa
langs, hvorfor de fjendtlige Tropper hurtigt løb tilbage, stadig
beskudt saavel fra Søen som fra Skanserne. En lille Afdeling,
der var blevet liggende, dækket af Slugtens Ujævnheder, blev
taget til Fange ved en Patrouille udsendt af 22. R..
Kl. 7 Form, var Fjenden forsvundet overalt, og fra Skan
serne sendtes Brandgranater mod Dybbøl, ligesom enkelte Skud
rettedes mod Ragebøl, hvor der nu viste sig fjendtligt Fodfolk.
Fra Skanserne var under Kampen ialt afgivet 440 Kardæsk- og
Granatskud, hvortil kommer Ilden fra Feltartilleriet, blandt hvil
ket den Deling af 8. Batteri, der stod mellem VIII og IX, og som
afgav 99 Skud, synes at have generet Fjenden i særlig Grad.
Broagerbatterieme, der havde været optaget af Skydningen
mod »Rolf Krake«, genoptog derefter deres sædvanlige Beskyd
ning af vor venstre Fløj. De afgav 218 Skud, som besvaredes
fra II med 150.
Kl. 7!/2 beordredes de fremdragne Reserver tilbage til deres
Kvarterer. Fjenden opnaaede ved en Parlamentair en Vaabenhvile fra Kl. 11—1 til Opsamling af døde og saarede; men han
hindrede ikke, at Broagerbatterieme desuagtet fortsatte deres
Skydning til Kl. 12%. — Efter Fangernes Udsagn havde An
grebsstyrken bestaaet af Livgrenaderregimentet og 18. R., hvor
ved den tidligere indløbne Efterretning stadfæstedes, at der den
19. eller 20. var ankommen 1 preussisk Brigade fra Holsten til
Sundeved,
Vort Tab udgjorde:
60 døde, 101 saarede (deraf 3 fangne), 39 usaarede Fanger
(Forposter, som blev afskaame ved Fjendens pludselige Angreb)
samt 18 deserterede, ialt 218 Md. Desertionerne fandt fortrinsvis
Sted blandt 2. R.’s sydslesvigske Forstærkningsmandskab. Nogle
af dem, der forsøgte at desertere, blev skudt af deres sjællandske
Kammerater.
Til Trods for den stærke Ild fra baade Artilleri og Fodfolk,
som Fjenden var udsat for, er hans Tab dog opgjort til kun 188
Md., hvoraf 32 fangne. Han var saaledes sluppet billigt fra sit
hasarderede Angreb, men selv om Resultatet for vort Vedkom
mende var blevet mindre, end det burde være, var Glæden over
at have afvist Fjenden stor blandt vore Soldater og Selvtilliden
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stærkt øget. De havde kæmpet udmærket, og i sin Tak til dem
fremhævede Overgeneralen særlig 10. R..
I de følgende Dage indtil den 2/4 fortsatte Fjenden sine Ar
bejder foran Fronten. Umiddelbart efter Kampen opkastede han
Skyttegrave foran Dybbøl By og S. f. Chausseen ca. 400 m fra
vore Forposters Skyttegrave, saaledes at Afstanden mellem hans
og vore Vedetter nu ikke blev mere end 50—100 x. Om Mor
genen den 30. saa man, at han havde anlagt Løbegrave fra Chaus
seen ved Tvingegaarde mod SØ. ; den paafølgende Nat arbejdede .
han stærkt ved Lygteskin, og om Morgenen var tilvejebragt en
ca. 1 km lang Løbegrav S. f. Chausseen, ca. 1 km V. f. IV. Vi
blev dog først en Ugestid senere paa det rene med, at denne Lø
begrav var Fjendens 1. Parallel*). Yderligere var der bygget
et Batteri med to Skydeskaar lige' over for Rønhave paa Als, lige
som man erkendte et Batteri med 6 Skydeskaar tæt S. f. Chaus
seen ca. 1 km foran IV, og at der blev arbejdet mellem Dybbøl
Kirke og Ragebøl. Mod intet af disse Arbejder aabnedes Ilden fra
Skanserne. Natten til den 1/4, da man atter saa, at der arbejdedes
ved Lys mellem Dybbøl Kirke og Ragebøl, blev der dog afgivet
4 Skud derimod, men kort efter fortsatte Fjenden uhindret Ar
bejdet. Yderligere sendtes 3 Skud ud langs Chausseen, hvor der
hørtes Kørsel. Den 1. afgaves 8 Skud mod et Batteri, som var
monteret SV. for Avnbjerg, og 6 Skud mod et paabegyndt Bat
teri i Nærheden af Dybbøl Kirke, men da man op ad Dagen saa,
at dette Batteri var færdigt og monteret, tilsyneladende med 6
Kanoner, nøjedes man med at indskyde sig mod det ligesom mod
et Batteri mellem Kirken og Ragebøl.
Til Trods for at Ilden fra Broager i disse Dage var svagere
end ellers, og slet ikke aabnedes fra Fronten, samt uanset de
gode Betingelser, der var for at samle Ilden fra Skanserne mod
de forholdsvis faa, fjendtlige Arbejder, havde Artillerikomman
doen saaledes stadig tilladt Fjenden at forberede sit Artillerian
greb saa godt som uhindret.
♦) I Belejringskrigen skaffede man Angrébsfodfolket dækkede Fremryk
ningsveje ved Anlæg af Løbegrave (Saper), der i Zigzag førtes frem
til Paralleler, lange og dybe Løbegrave, der, som Navnet siger, grave
des parallelt med Fjendens Forsvarslinie, og som tjente som Udgangs
stilling for den videre Fremrykning med Saper og som Modstandslinie
ved fjendtlige Udfald. Som Regel anlagdes efterhaanden 3 Paralleler,
den sidste saa langt fremme, at Stormangrebet kunde føres frem direkte
fra den.
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Efter Kampen den 28. blev den Fordeling af Reserverne,
som havde fundet Sted denne Dag, i det væsentlige fastsat som
gældende Regel ved fremtidige Alarmeringer, nemlig:
1) straks: af Brigaden ved Baraklejren: 1 B. til Slugten
mellem VI og VIII, 1 B. bag Dybbøl Mølle, 1 B. i den til
bagetrukne Linie ved b, 1 B. ved Baraklejren.
2) naar Brigaden og Livgarden fra Sønderborg ankom: 1
Brigade med 1 R. ved VI—VIII og Dybbøl Mølle, 1 R. i
den tilbagetrukne Linie. 1 Brigade med 1 B. bag IX—X,
1 R. ved Aabenraavej, 1 B. i Brohovedet. Livgarden ved
S. Baraklejr. 1 Batteri i Kanonpladseme bag IV, VI og
VIII.
3) naar Brigaden fra Sundsmark—Vollerup ankom :
1 Brigade med 1 R. bag IX—X og 1 R. i Slugten mel
lem VI og VIII.
1
»
-IR. ved Dybbøl Mølle og 1 R. i den til
bagetrukne Linie.
1
»
-IR. ved Aabenraavej og 1 R. i Broho
vedet.
Livgarden ved S. Baraklejr.
1 Batteri i ovennævnte Kanonpladser. 1 Batteri i Broho
vedet, 1 Batteri paa Parkpladsen ved Sønderborg.
Blev endelig ogsaa den Brigade, som kantonnerede om Au
gustenborg, trukket til, skulde den opmarchere N. f. Sønderborg.
1 Bataillon skulde dog efterlades i Egen.
For at fremme en hurtigere Samling blev den 2/4 et Regi
ment af Brigaden i Sundsmark—Vollerup indkvarteret i Barak
lejren i Sundsmark — hvorfra Arbejdsafdelingen flyttedes til
Loftet i en af Barakstaldene ved Sønderborg —, og de tre Felt
batterier indkvarteredes henholdsvis i Kjær Vestermark, i Sunds
mark—Ulkebøl og i Vollerup—Lambjerg.
.Den skematiske Plan for Reservernes Fordeling kunde vel
kun betragtes som en foreløbig Vejledning for Afdelingerne, og
man savner en Instruktion eller rettere en Gennemgang — om
muligt med Indøvelse — angaaende de enkelte Reservers Forhold
ved Angreb under forskellige Forudsætninger.
Da Forposternes Skyttegrave, som tidligere omtalt, havde et
glacisformet Profil og derfor kun frembød ringe Dækning, havde
Mandskabet selv mange Steder udgravet dem og forhøjet Bryst-
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værnet. Hvad der oprindelig var tilstræbt, nemlig at Skyttegra
vene ikke skulde kunne blive Fjenden til Gavn, var saaledes blevet
sat over Styr, hvad der tydeligt viste sig under Kampen den 28.,
og der blev derfor nu givet Ordre til at føre Gravene tilbage til
deres første Skikkelse og paalagt Forpostkommandøren at føre
Tilsyn med, at de ikke atter blev omdannede. Mandskabets natur
lige Trang til at skaffe sig den bedst mulige Dækning var imid
lertid for stærk, og da Artilleribeskydningen af Dybbølstillingen
satte ind, fik Skyttegravene efterhaanden, trods alle Formanin
ger, et mere og jnere ureglementeret Udseende, og tilsidst opgav
man Forsøget paa at hindre dette.

Til Skanserne udleveredes Lysraketter, hvorimod et Forsøg
med elektrisk Lyskaster — en dengang helt ny Foreteelse — faldt
uheldigt ud og maatte opgives.
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Overførelse af Tropper fra Nørrejylland,
Flaadens Samvirke med Hæren og Forsvars
foranstaltninger mod Fjendens Overgang til Als.
Efter at Fjenden i flere Dage havde forholdt sig uvirksom
foran Fredericia, begyndte han fra den 14/3 at foretage Rekog
nosceringer, som maatte opfattes som Tegn til, at et Angreb var
under Forberedelse. General Lunding sendte derfor sin Stabs
chef, Oberstløjtnant Reich, til Overkommandoen for at klarlægge
Situationen og bede om at faa Forstærkninger sendt til Fæst
ningen. Da Reich ankom til Als den 18., var Gerlach ogsaa til
bøjelig til at stille sig imødekommende, men under Indtryk af
Resultatet af den foregaaende Dags Kamp og i Forventning om
et snarligt Angreb paa Dybbølstillingen, fik dog Stjemholm Af
givelsen af Tropper til Fredericia forhindret.
Den 19. rykkede Fjenden frem mod Fredericia og aabnede
næste Dag et Bombardement med riflet Skyts og Brandraketter,
hvorved en Del af Byen kom i Brand. Fra Efterretningsvæsenet
meddeltes, at der var samlet 30.000 Md. foran Fæstningen, og at
der ventedes Belejringsskyts til Angrebshæren. En ny Melding
den 21. om, at Østrigernes Hovedstyrke stod ved Vejle, viste
dog, at den ovennævnte Opgivelse angaaende Fjendens Styrke
maatte være overdreven.
Den 20. havde Lunding faaet at vide fra Krigsministeren,
at denne havde beordret 4. Division til at lade 7. Brigade — med
Undtagelse af et Par Kompagnier — afgaa til Fyen, hvorfor
Lunding greb Lejligheden til at bede Overkommandoen om, at
han maatte beholde det ene af Brigadens Regimenter. Samme
Dag, den 20., underrettede Krigsministeren selv Overkomman
doen om den givne Ordre til 4. Division.
Overkommandoen, som siden den 10. ikke havde modtaget
nogen Melding fra 4. Division, havde først den 19., ved et Tele-
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gram fra Krigsministeren, erfaret, at Divisionen nu var paa Mors.
Gerlach havde da befalet den straks atter at rykke mod S.. Under
disse Omstændigheder fandt han, at det vilde være urigtigt at
berøve Divisionen alt dens Fodfolk, hvorfor han — idet han iøv
rigt uden Indvending fandt sig i Krigsministerens Inblanding i
hans Kommandoføring — indstillede, at kun 7. Brigades Stab og
11. R. afgik til Fyen. Krigsministeren gik ind herpaa, hvorefter
Gerlach gav Lunding Lov til at beholde disse Afdelinger, og des
uden lod han 7. R. afgaa til Fredericia den 22.
Bombardementet af Fæstningen var fortsat den 21. og 22.,
men efter at Lunding havde afvist en Opfordring fra General
Wrangel til Kapitulation, opgav Fjenden Angrebet, og den 23.
kunde Lunding melde, at de fjendtlige Tropper havde trukket
sig tilbage og forladt de Batterier, fra hvilke de havde beskudt
Fæstningen. Den 25. stod Fjenden atter bag Elbodalen ; men Ryg
tet vilde vide, at Østrigerne nu var marcheret mod Syd mod Fre
dericia, og at den preussiske Gardedivisiop ventedes til Horsens.
Da Faren for Fredericia saaledes foreløbig syntes at være
drevet over, bestemte Overkommandoen den 26., at 7. Brigades
Stab og 11. R., hvis Transport fra Mors var blevet forsinket,
skulde fortsætte til Als, hvor Situationen nu var blevet meget
farlig. Paa dette Tidspunkt opholdt Krigsministeren sig imidler
tid i Fredericia, og over for ham klagede Lunding sin Nød over
at skulle give Slip paa den Forstærkning, han saa sikkert havde
regnet med. Han opnaaede da ogsaa at faa Bemyndigelse til at
meddele Overkommandoen, at Krigsministeren havde bestemt,
at 11. R., som var begyndt at ankomme til Fredericia, skulde for
blive dér foreløbig, Ministeren vilde saa senere ved sin Tilbage
komst til Kjøbenhavn decidere, hvorvidt det kunde have sit For
blivende ved den tidligere Bestemmelse angaaende Regimentet.
— Ogsaa beklagede Lunding sig til Krigsministeren over, at Over
kommandoen ikke havde villet afgive til ham en Ingeniørofficer
og nogle Pionerer, som han havde bedt om at faa.
Krigsministeren havde altsaa atter, og endda paa et meget
kritisk Tidspunkt, grebet ind i Overgeneralens Dispositioner. Me
dens Major Stjernholm nu, som ved flere tilsvarende Lejlighe
der, bad Gerlach om at maatte fratræde som Stabschef, fordi
Krigsministeren ved sin Indgriben umuliggjorde enhver fornuf
tig Ledelse af Operationerne, nøjedes Gerlach i sin overdrevne
Loyalitet foreløbig med at foreholde Ministeren, hvor paatræn-
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gende nødvendigt det var at forøge Besætningen paa Als; men
han tilføjede dog noget skarpere, at han maatte »andrage paa,
at Overcommandoens Befaling effectueredes«. Lundbye, der mod
tog dette Telegram, mens han endnu var i Fredericia, undlod
at svare paa det, og efter at have ventet til den 29. brød Gerlach
saa endelig overtvært og befalede Lunding at sende 7. Brigades
Stab og 11. R. over Faaborg til Als, hvor de saa kunde ankom
me den 1/4. Gerlach sendte Melding herom til Krigsministeren
og gav i en iøvrigt meget hensynsfuld Form Lunding et Tilhold
om »fremtidig i slige Tilfælde kun gjennem Overcommandoen at
sætte sig i Forbindelse med Krigsministeren«.
De Opgaver, som paahvilede Flaaden, var:
1) at sikre Herredømmet i vore egne Farvande og dermed For
bindelsen mellem Landsdelene, hvilken Opgave, saa længe
den østrigske Flaade ikke kunde ventes at gribe ind, kun
bestod i at holde den langt underlegne, preussiske Flaade in
despærret eller ødelægge den, hvis den løb ud;
2) direkte Samarbejde med Hæren. Det maatte i saa Hense
ende være Overkommandoens Sag at meddele, hvilke Opga
ver Flaaden skulde løse paa de forskellige Dele af Krigs
skuepladsen, hvorefter Marineministeren, som tillige var
Flaadens Øverstkommanderende, maatte fordele de dispo
nible Flaadestyrker i Overensstemmelse dermed og holde
Overkommandoen underrettet derom, saaledes at denne til
enhver Tid vidste, paa hvilket Grundlag den kunde træffe
sine Dispositioner.
Som en tredje Opgave blev det paalagt Flaaden at blokere
de tyske Kyster. Dette Krigsmiddel havde vi ogsaa anvendt i den
første slesvigske Krig, men der var dog nu den Forskel, at vi
ikke som dengang var i Krig med det tyske Forbund som saadant, men alene med Preussen og Østrig. Ej heller var Forudsæt
ningerne i andre Henseende længere de samme, for saa vidt som
Jernbanerne nu havde gjort det muligt for Tyskland at dirigere
sin Handel over neutrale Havne. Af mindre Betydning var det,
at vi havde Erfaring for, at Blokaden for saa vidt kunde blive
et tveægget Sværd, som Fjenden kunde bruge den som Paaskud
til en Brandskatning i Nørrejylland.
Men selv om man saa bort fra disse Indvendinger mod An
vendelse af Blokade, maatte det være indlysende, at dens Betyd-
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ning ikke kunde sammenlignes med Flaadens to ovennævnte Op
gaver, og at der kun kunde blive Tale om at sætte Blokaden ind,
hvis vi raadede over et Overskud af Søstridskræfter. Det var Re
geringen som saadan, der burde klarlægge hele dette Spørgsmaal; men den forsømte dette. Følgen blev, at dets Løsning af
gjordes selvstændigt af Marineministeren, Orlogskaptajn L/iitken,
og uheldigvis lagde han saa stærk Vægt paa Blokadens Gennem
førelse, at han stillede dens Betydning lige med — til Tider endog
over Flaadens Samarbejde med Hæren. Naar dertil kommer, at
Marineministeren i afgjort Strid med Overkommandoens Opfat
telse, ansaa Forsvaret af Femern for at have væsentlig Betyd
ning, og at han derfor anvendte en Del af Flaaden hertil, saa
viser det ene med det andet, hvor paakrævet en fælles Overkom
mando for Hær og Flaade var, eller dog, hvor intimt et Samar
bejde der burde have været allerede i Fredstid.
Men lige saa lidt som der — endskønt Ønske derom i sin
Tid var fremsat i Rigsdagen — fandtes nogen saadan fælles Le
delse, ligesaa lidt var der mellem de to Værn skabt et gensidigt,
grundigt Kendskab til deres Virkemuligheder og Virkemidler. At
dette Forhold meget let vilde kunne føre til Friktion mellem Vær
nene, er indlysende. Skulde saadant undgaas, maatte saavel Over
kommandoen som den paagældende Eskadrechef handle paa
Grundlag af omhyggelige Instrukser for deres Samvirke, og endda
vilde der fra de kommanderendes Side kræves en betydelig Smi
dighed for at faa det hele til at forløbe tilfredsstillende. Men
Overgeneralen fik overhovedet ingen Instruktion, og den, Che
fen for Eskadren i Østersøens vestlige Del, Orlogskaptajn Muxoll,
fik angaaende sit Samarbejde med Overkommandoen, var over
ordentlig summarisk. Forholdet blev saa meget vanskeligere, som
Muxoll ikke udelukkende havde Eskadrens Samvirke med Hæ
ren som Opgave, men tillige skulde varetage Blokaden i den vest
lige Del af Østersøen saavel som Sikring af Femern, hvad Mari
neministeren jo lagde stor Vægt paa*). Marineministeren for*) Krigsblokaden af de preussiske Flaadebaser, Stralsund, Swinemünde og
Dantzig, samt Handelsblokaden af den tyske Kyst, 0. f. Dars overtoges
den 29/2 af Eskadren i Østersøens østlige Del under Kontreadmiral C.
E. v. Dockum og Blokaden af den tyske Kyst V. f. Dars samt af Her
tugdømmernes Østkyst, saa langt mod Nord som denne var besat af
Fjenden, af Eskadren i Østersøens vestlige Del under Orlogskaptajn
Muxoll. Endelig formeredes den 1/4 en tredje Eskadre under Orlogs
kaptajn E. Suenson til Blokadetjeneste i Nordsøen og til Imødegaaelse
af den østrigske Flaadestyrke, som ventedes dertil.
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delte ikke Flaadestyrker, helst med selvstændige Førere, til de
forskellige Kyststrækninger — Dybbøl—Als og Lillebælt — hvor
Samarbejdet med Hæren skulde finde Sted, til Blokadetjenesten
og til Femern ; men Muxoll maatte selv søge at faa de forskellige
Opgaver, som paahvilede ham, løst saa godt det lod sig gøre med
de faa Kræfter, der engang var stillet til hans Raadighed. Til de
Vanskeligheder, som dette maatte afstedkomme, stødte saa den, at
Muxoll viste stor Ængstelighed for at udsætte sine Skibe — en
Ængstelighed, Marineministeren iøvrigt søgte at slaa ned — li
gesom han, selv om han utvivlsomt gerne vilde gøre, hvad han
kunde for at støtte Hæren, paa Grund af sit Væsen ikke altid
var let at forhandle med. Fra Overkommandoens Side har maa
ske heller ikke altid været anslaaet den rette Tone og til Tider
stillet større Krav til Muxoll, end han var i Stand til at fyldest
gøre.
De første alvorlige Sammenstød mellem Overkommandoen og
Eskadrechefen kom efter »Rolf Krake«s Ekspedition mod Egem
sund den 18/2 (se S. 62). Som Aarsag til at Skibet ikke var
kommet Broen tilstrækkelig nær, henvistes fra Eskadrechefens
Side til Lodsens Erklæring. Den Omstændighed, at det var en
Lods, der skulde afgøre, hvorvidt den stillede Opgave kunde lø
ses, har aabenbart skurret i Overkommandoens Øren, idet man
er gaaet ud fra, at vore Skibschefer forud burde have erhver
vet sig et saadant Kendskab til Farvandene paa en sandsynlig
Krigsskueplads, at de ikke var henvist til Anvendelse af Lods.
Alligevel er det uforstaaeligt, at Overkommandoen vilde tage en
Kompetancestrid paa et Forlangende om, at »Rolf Krake« skulde
sejle, hvor det ikke kunde faa Vand under Kølen, og at den i
den Anledning henvendte sig (den 20/2) til Krigsministeren for
at faa udvirket, at Eskadrens Skibe var direkte forpligtet til at
efterkomme Overkommandoens Fordringer.
Krigsministeren, der ikke tog bestemt Stilling til Spørgsmaa
let, sendte Overkommandoens Skrivelse til Marineministeren, som,
efter lovlig lang Betænkningstid, den 9/3 udfærdigede en Redegø
relse til Overkommandoen, hvilken konkluderede i: »Ministeriet
afgiver den Styrke, som det med tilbørligt Hensyn til andre For
hold ser sig i Stand til. Den kommanderende Søofficer konfere
rer med Overkommandoen om de Punkter, som denne fortrins
vis maatte ønske dækkede og observerede, og udfører det paa
den Maade, som han anser for rigtig og agter at forsvare —«.
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Det Princip, som Marineministeren her fremsatte, var ind
lysende rigtigt; men nogen Instruks for Overgeneralen var det
ikke — og kunde ikke være det, da en saadan maatte gives af
Krigsministeren — og tillige var Skrivelsen ufuldstændig som
Instruktion betragtet. Hertil kommer saa, at Marineministeren
stadig ikke meddelte Overkommandoen, hvilke Skibe der stod til
dens Raadighed, men overlod det til Eskadrechefen at afgøre,
hvad han kunde afgive under Hensyn til hans andre Opgaver.
Og det blev ikke meget.
Til Sikring'mod Overgang over Als Sund blev den 20/3
Panserskonnerten »Esbern Snare« stationeret ved Amkilsøre
med den Opgave i givet Tilfælde at løbe ned i Sundet for at øde
lægge Fjendens Baade eller Broer. Den Sikkerhed, dette Skib
kunde yde, var dog ringe. Saavel Muxoll selv som Marineministe
ren, til hvem han henvendte sig for at faa Afgivelsen hindret,
var ganske paa det rene med, at Panserskonnerten vilde være
overordentlig udsat for at blive ødelagt af Fjendens Artilleri;
men Ministeren hævdede dog bestemt over for Muxoll, at Over
kommandoens Ønske gik forud for Hensynet til Skibet. — Det
blev iøvrigt forsøgt ved Hjælp af Sandsække og paa anden Maa
de at skabe Dækning mod Geværild for dets Besætning.
Foruden over »Esbern Snare«, som altsaa var bundet til Løs
ning af en særlig Opgave, omfattede i Slutningen af Marts den
Del af Eskadren, som var stationeret til umiddelbart Samarbejde
med Hæren ved Dybbøl—Als : I Als Fjord Panserskonnerten »Ab
salon«, Hjuldamperen »Hertha« og 2 Kanonchalupper, hvortil i
Slutningen af Maaneden kom Hjuldamperen »Hekla«, paa Søn
derborg Rhed og ved Høruphav »Rolf Krake« og 2 Kanoncha
lupper. Af disse Skibe havde kun »Rolf Krake« virkelig Værdi
for Forsvaret, og navnlig var de to Dampskibe paa Grund af
deres udækkede Maskiner og Kedler af yderst ringe og Kanon
chalupperne ganske uden Kampværdi over for Artilleri. Og uden
Støtte af Artilleri kunde det ikke ret vel tænkes, at Fjenden vil
de forsøge en Overgang til Als.
At Marineministeren, i alt væsentligt kun paa Grund af Blo
kaden, nøjedes med at stille saa svage Flaadestyrker til Raadig
hed for Hæren, viser en fuldkommen Misforstaaelse af Situatio
nen; thi Brændpunktet for Forsvaret laa nu ganske utvivlsomt
ved Dybbøl—Als, ikke alene i politisk Henseende, fordi denne
Stilling var den eneste Del af Slesvig, som vi (bortset fra Ærø
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og Vesterhavsøeme) endnu holdt besat, og Hævdelsen af hvilken
vilde kunne faa stor Betydning ved eventuelle Fredsforhandlin
ger, men ogsaa fordi en Ødelæggelse af Hæren ved Dybbøl vilde
betyde Ophævelse af ethvert videre Forsvar.

Den 19/3 modtog Overkommandoen Meddelelse om, at Fe
mern 4 Dage før var blevet erobret af Preusserne. Det var Krigs
ministeren, som paa Marineministerens Foranledning, men til
Trods for at Overkommandoen fraraadede det, havde sendt en
lille Fodfolksstyrke over til Øen, ved hvilken desuden var statio
neret nogle Orlogsfartøjer til Bevogtning af Femernsund. Tje
nesten blev imidlertid slet ordnet, og da Preusserne om Natten
i Baade satte over til Øen, mødte de saa at sige ingen Modstand
og tog de danske Tropper til Fange. Selv om Begivenheden var
uden militær Betydning, var det dog saare uheldigt, at man hav
de udsat danske Tropper for en Katastrofe og givet Fjenden et
let købt Resultat, som kunde udbasuneres som en tysk Sejr.
For Overkommandoen var Femerns Erobring et alvorligt
Memento; thi den havde vist, at Fjenden i en bælgmørk Nat og
i en Brandstorm havde været i Stand til at føre sine Landgangs
tropper over et 200 m bredt Farvand. Kunde sligt lade sig ud
føre dér under ugunstige Omstændigheder, kunde noget tilsva
rende ogsaa finde Sted ved Als Sund eller Als Fjord, selv om
Farvandet her var noget bredere. Den Fare, som flere Gange
var nævnt i de Efterretninger, Overkommandoen havde modtaget
angaaende Udtalelser i Fjendens Lejr, var blevet mere truende,
nemlig at Angrebet paa Dybbølstillingen skulde kombineres med
en Overgang til Als og dermed en Tilfangetagelse af vor Hær
styrke.
Kystbevogtninjjen paa Als*). Straks efter Hærens Ankomst
til Sønderborg var Forsvaret af Kjær Halvø, som tidligere om
talt, overdraget 4. R. og 9. Batteri. Regimentet udstillede 1 Kom
pagni som Forposter langs Als Sund, holdt desuden om Natten
1 Kompagni rede til hurtig Udrykning i den nordlige Del af
Kjær By, og yderligere blev der bygget en Lejr for en af Regi
mentets Batailloner ved Rønhave. — Bevogtningen paa Als Nord
land ved Als Fjord blev i Begyndelsen alene varetaget af Rytteri,
men Overkommandoen blev dog snart paa det rene med, at denne
•) Se Skitse S. 28 og S. 179.
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Sikring var for ringe, da Fjenden paa sin Side holdt Kysten
stærkt besat. 1. Division fik derfor Befaling til at afgive 1 Ba
taillon af den Brigade, der laa omkring Egen, til Besættelse af
Nordlandet, idet den da skulde have 1 Kompagni ved Hellesøgaard
og 3 Kompagnier indkvarteret i Broballe—Mels—Hardeshøj med
Bevogtningen af Strækningen Sandvig—Hellesøgaard. Til Batail
lonen afgaves 1. Batteri. Da denne Ordning imidlertid vilde for
styrre Turnus for Tjenesten i Dybbølstillingen, indstillede Over
kommandoen til Krigsministeren, at der til Bevogtning af Nord
landet formeredes en Bataillon paa 800 Md. af 14. R. (se S. 37) ;
men da Krigsministeren ikke vilde tillade dette, blev Resultatet,
at Overkommandoen den 25/2 oprettede et særligt Detachement,
Melsdetachementet, paa 600 Md. i 3 Kompagnier under Kaptajn
Wildenradt og dannet ved Afgivelse fra samtlige Regimenter.
1. Batteri overgik til Detachementet og indkvarteredes med Va
Batteri i Mels, % i Holm; desuden afgaves 20 Ryttere til Patrouilletjeneste. Detachementet blev, men først den 26/3, sat i
telegrafisk Forbindelse med Sønderborg. Dets Opgave var at for
hindre Landgang paa Strækningen Sandvig—Hellesøgaard samt
alt Samkvem med Slesvigs Kyst, og det skulde samarbejde med
Flaadens Skibe, som sørgede for Patrouillering paa Als Fjord.
Den 17/3 meldte Melsdetachementet om Batterier ved Ballegaard og ved Blaakrog. Den 20. oplyste Krigsministeriet, at Preus
serne manøvrerede med Pontoner i Nybøl Nor og øvede Ind- og
Udskibning af Kanoner og Heste; 1000 Aarer var forfærdigede,
og i Aabenraa, Haderslev og Flensborg var beslaglagt en stor
Mængde Smaaskibe. Endvidere forlød det, at 500 Baade skulde
føres til Sandbjerg ved Als Sund og muligvis samles i Mølledam
men for, efter at Dæmningen om Natten var gennemgravet, at
føres ind i Als Sund med Landgangstropper.
Disse Efterretninger kunde tyde saavel paa Forberedelse af
en Overgang til Als’ Sydkyst (Kegnæs) som af en Overgang
til Kjær Halvø eller til det nordlige Als. Efter at Orlogskaptajn
Muxoll havde erklæret, at »Rolf Krake« af Hensyn til Broagerbatteriernes Ild maatte holde sig i saa stor Afstand, at han ikke
kunde lade patrouillere i Vemmingbund, befalede Overkomman
doen med Hensyn til førstnævnte Alternativ angaaende et Over
gangsforsøg til Als, at Livgarden som en foreløbig Foranstalt
ning skulde udstille Poster langs Kysten fra Sønderborg til Søn
derskov, hvortil noget senere indrettedes Signalforbindelse fra
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Kegnæs Ende, ligesom de to Kanonchalupper stationeredes ved
Ais’ Sydkyst. Angaaende Forsvaret af Als Sund, som af Over
kommandoen antoges at kunne støttes effektivt af »Esbern Sna
re«, der jo havde Station ved Arnkilsøre, indskærpedes det 12. R.,
der nu havde afløst 4. R. paa Kjær Halvø, at være aarvaagent,
hvorhos der foretoges nogle Omdisloceringer for at forbedre Be
redskabet. Endelig skulde Regimentet i Ulkebøl lade foretage Re
kognosceringer, saa at det kunde være rede til at understøtte
12. R. — For Forsvaret ved Als Fjord skulde det Regiment, som
laa om Egen, ved Alarmering sendes til Hjælp for Melsdetache
mentet. Den yderligere Bevogtning af Als’ Kyst, navnlig for at
hindre Spionage, var som hidtil overdraget Rytteriet, af hvilket
I/GHR. overtog Strækningen Kegnæs Ende—Mommark, II/4.
DR. Strækningen til Traneodde.
Ved Forsvaret af Als Nordland stolede Overkommandoen
paa aktiv Understøttelse fra Krigsfartøjerne paa Als Fjord, og
det kom derfor som et Tordenslag for den, da Melsdetachemen
tet sent om Aftenen den 21. meldte, at et af de Skibe, som den
tillagde størst Betydning for Bevogtningen, nemlig Panserskon
nerten »Absalon«, pludselig havde forladt sin Station. Overkom
mandoen telegraferede straks til Muxoll om Afgivelse af et an
det Krigsskib til Als Fjord og forlangte derhos jævnlig Afpatrouillering af Bugten ved Snogbæk, hvor Fjenden tilsyneladen
de traf Forberedelser til Overgang.
Under Hensyn til den formentlige Nødvendighed af at for
stærke Eskadren i Nordsøen paa Grund af Muligheden for en
østrigsk Flaades Ankomst dertil, havde Marineministeren allere
de den 19. givet Muxoll Ordre til at afgive »Absalon« som Erstat
ning i Udførelse af Blokadetjenesten. Muxoll havde forgæves pro
testeret herimod, men maaske fordi han ventede, at Ministeren
vilde tage Hensyn til hans Protest, havde han ikke underrettet
Overkommandoen om Afgivelsen, og først den 22., da han mod
tog dens ovennævnte Telegram, oplyste han, at Afgivelsen var
sket efter Ordre, og at han intet andet Dampskib havde til at
erstatte »Absalon« med. Saa snart han fik en Skruekanonbaad
til Raadighed, skulde den imidlertid blive sendt til Als Fjord.
Til Forsvar af Fjorden var saaledes foreløbig kun »Hertha« og
de to Kanonchalupper, og tilmed erklærede Muxoll, at Overkom
mandoen ikke skulde stole for trygt paa den maritime Bevogt
ning, da denne var tvivlsom i stormende Vejr og i Tykning.
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Dette var jo ren Besked, og Overkommandoen sendte omgaaende en Indberetning til Krigsministeren, hvori den, efter
at have gjort Rede for Forholdene, udtalte, at den ikke kunde
paatage sig Ansvar for Forsvaret af de vestlige Kyster af Als
og Fyen uden kraftig Understøttelse fra Flaadens Side, da den
ikke selv raadede over tilstrækkelige Kræfter til Kystforsvaret.
Den kunde efter det nu foreliggende ikke gøre Regning paa for
nøden Medvirkning fra Søværnet og ej heller stole paa fyldest
gørende Samvirke med dette, naar Marineministeren uden videre
havde bortkommanderet »Absalon« uden forud at underrette
Overkommandoen. Endelig gjorde den opmærksom paa den Fare,
der vilde blive Følgen af den saaledes for Tiden herskende Man
gel paa Enhed mellem Flaadens og Overkommandoens Foran
staltninger.
De Efterretninger, som indløb i Dagene indtil den 26., gik
ud paa, at et Pontontrain paa ca. 60 Vogne var ført fra Nørre
jylland til Sundeved, og at der i Aabenraafjord var samlet saa
mange Fartøjer, at der samtidigt vilde kunne overføres 4000 Md..
Der var afholdt Indskibningsøvelser ved Varnæs, hvorfra Over
farten over Als Fjord antoges at skulle udgaa, ligesom der refe
reredes Udtalelse fra General Goeben om, at der næredes Planer
mod Mels. Endelig meddeltes fra absolut paalidelig Kilde, at det
var Preussernes Agt at sysselsætte os ved et Angreb paa Dyb
bølstillingen og samtidig foretage en Overgang fra Varnæs; For
beredelserne hertil var trufne.
Foruden de ovenfor omtalte Rygter om Overgang ved Sand
bjerg meddeltes nu ogsaa, at Fjenden samlede Transportmidler
ved Snogbæk Hage, hvilket kunde tyde paa en Overgang derfra
til den nordlige Del af Kjær Halvø. Overkommandoen foretog
derfor en Ændring i Forpostudstillingen ved Arnkilsøre med
særlig Bevogtning af dette Punkt for Øje, ligesom V2 9- Batteri
om Natten skulde holde forspændt i Rønhave. Yderligere regnede
Overkommandoen med, at Regimenterne i Ulkebøl—Kjær vilde
kunne gribe tilstrækkelig hurtigt ind. Langs Sundet rejstes Bav
ner.
Farligst — ogsaa med Hensyn til den strategiske Virkning —
var Truslen om Landgang paa Als’ Nordland.
Orlogskaptajn Muxoll foreslog, at »Rolf Krake« skulde gaa
til Aabenraa Fjord for at ødelægge de Fartøjer, som var samlet
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dér; men herom vilde Overkommandoen ikke høre Tale. Den ansaa det for saa nødvendigt, at Panserskibet i givet Fald var øje
blikkelig rede til at løbe ind i Vemmingbund til Støtte for For
svaret af Dybbølstillingens venstre Fløj, at det ikke maatte sen
des bort, selv om det kun var for en kortvarig Ekspedition. Og
dog var Tilstanden ved Als Fjord ingenlunde beroligende. Che
fen for Melsdetachementet, Kaptajn Wildenradt, erklærede Sam
arbejdet med Flaadens Fartøjer i Fjorden for utilfredsstillende,
og Forsvaret af Kysten var saa svagt, at Fjenden med 2000 Md.
vilde kunne tage Bakkerne ved Mels—Broballe og mellem Bundsø
og Sandvig og altsaa dér danne sig et solidt Brohoved til Sikring
af videre Udskibning. Forsvaret maatte i hvert Fald forstærkes
med 1 Bataillon, der som en Reserve kunde indkvarteres i
Oxbøl—Hagenbjerg—Brandsbøl. — Muxoll erklærede at ville
gøre alt for at hjælpe til, men han fremhævede atter, at
haard Blæst, Mørke og Tykning — som Fjenden sandsynligvis
vilde benytte sig af — maatte begrænse Krigsskibenes Virksom
hed og Observationsevne i foruroligende Grad. Overkommandoen
maatte ikke stole paa, at de under alle Forhold kunde forebygge
en Overgang, saa meget mindre som denne rimeligvis vilde udgaa
fra flere Punkter og overspænde en Strækning af nærlig 2 Mil.
Muxoll’s gentagne Erklæring angaaende Utilstrækkeligheden
af det maritime Forsvar bragte naturligt Overkommandoen ind
paa Tanken, om det ikke var muligt at forstærke det. Gerlach bad
ham derfor give sig en Oversigt over Fordelingen af de Krigs
skibe, som var stationeret ved Slesvigs og Nørrejyllands Kyst til
Samvirke med Hæren, samt i Hovedsagen deres Instrukser i saa
Henseende. Dette var nødvendigt for Overkommandoens Dispo
sitioner til Landets Forsvar. I sit Svar den 25. meddelte Muxoll,
at der ved Fredericia laa 2 Dampkanonbaade og 4 Kanoncha
lupper, ved Sønderborg »Rolf Krake«, ved Arnkilsøre »Esbem
Snare« og i Als Fjord Dampskibene »Hekla« og »Hertha«, 4 Ka
nonchalupper samt Skruekanonbaaden »Willemoes«, som dog og
saa skulde blokere Aabenraa Fjord. Hvilke Skibe han iøvrigt
raadede over til Blokade, vilde Muxoll ikke ind paa, men erklæ
rede blot, at Overkommandoens Ønske om Samvirke med flere
Skibe altid saa vidt muligt vilde blive efterkommet.
At Fjenden af de Tropper, han havde til Raadighed i Sunde
ved, skulde kunne afse tilstrækkeligt til en Overgang til Als, var
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i og for sig usandsynligt, og endnu havde han ikke trukket Trop
per til fra Nørrejylland, om der end gik Rygter om, at han efter
Opgivelsen af Angrebet paa Fredericia vilde forlade denne Lands
del. Saa længe dette ikke var sket, har Overkommandoen maaske
ikke anset Faren for Overgang til Als umiddelbart truende, saa
ledes at en øjeblikkelig Forstærkning af Forsvaret af Als’ Kyst
ikke var absolut nødvendig. Den eneste Foranstaltning, den der
for traf i saa Henseende, var Forlæggelse af en Eskadron til den
nordligste Del af Als til Afpatrouillering af Kysten fra Trane
odde til Hellesø. I strategisk Henseende maatte det derimod være
af Betydning at holde Føling med Fjenden i Nørrejylland og om
muligt binde hans derværende Tropper, hvorfor Overkomman
doen den 23. gentog sin Ordre til 4. Division om at rykke mod
Syd. Det faldt ikke Overgeneralen ind, at General HegermannLindencrone atter vilde sidde hans Befaling overhørig. Og dog
blev dette Tilfældet, idet 4. Division den 30. meldte, at den ikke
kunde begynde Fremrykningen før næste Dag, og i Virkelighe
den satte den sig først den 3/4 i Bevægelse fra sit Tilflugtssted
paa Mors.
Fra den 26. indløb den ene Melding efter den anden om, at
den preussiske Gardedivision i Ilmarch rykkede fra Nørrejylland
mod Syd. Den 28. ankom den til Aabenraa. General Wrangel var
nu i Flensborg, hvorfra han daglig tog til Graasten. Det østrig
ske Korps var forblevet i Nørrejylland, men havde sendt sit Brotrain til Sundeved, saaledes at der nu her var samlet ialt 4 Brotrain (3 preussiske og 1 østrigsk).
At et Overgangsforsøg var meget nær forestaaende, var nu
hævet over enhver Tvivl. Ganske vist fandt »Hekla« ved en Re
kognoscering den 28. ingen Baade samlet hverken i Aabenraa
Fjord eller i Gennerbugt; men der arbejdedes med stor Travl
hed mellem Knarhøj Bugt og Snogbæk Hage, paa flere Steder
af Kysten saas Artillerikøretøjer, og et nyt Batteri var anlagt
ved Noltang, hvorfra det i høj Grad vilde kunne genere de Krigs
skibe, der laa i Stegsvig, og vanskeliggøre Sejladsen. Ifølge en
Opgivelse fra Melsdetachementet var alle kyndige enige om, at
Overførsel — under Forudsætning af vestlig Vind — kunde gen
nemføres i 15 Minutter fra det Øjeblik, Baadene kunde flyde.
Forsvaret af Ais’ Nordland var jo ikke hidtil blevet forstær
ket. Melsdetachementet var fbrdelt som angivet paa Skitsen.
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Melsdetachementets Fordeling den 28/3.
A: Chalupper, B: Bavner, C: Artilleri.
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Om Dagen laa de to Kanonchalupper i Sandvig, de øvrige
Krigsfartøjer i Stegsvig. Signal til Skibene skulde gives ved Blaalys, i diset Vejr ved Raketter. Bavner var rejst N. og S. for Stegs
vig for ved Antændelse af en af dem at avertere Skibene om, hvor
vidt de skulde staa mod N. eller S. — men, erklærede Kaptajn Wildenradt, det var tvivlsomt, om Skibene i alle Tilfælde kunde have
Damp oppe i rette Tid. Om Dagen bestod Kystvagterne kun af
V2 Deling N. f. Stegsvig og % Deling mellem denne og Sandvig,
om Natten derimod af 4 Delinger, medens Resten af Detachemen
tets Fodfolk —2—3 Delinger af hvert Kompagni — laa rede i
Alarmkvarterer, et Kompagni i Holm, et i Mels og et i Broballe.
Foreløbig raadede Wildenradt kun over
Batteri, idet Overkom
mandoen havde beordret det andet Halvbatteri tilbage til et Kan
tonnement i Almsted (SØ. f. Egen) ; men da han erklærede det
nødvendigt ved Forsvar mod Landgang ved Hellesøgaard, fik
han det dog atter til Raadighed, saaledes at der derefter om Nat
ten var t/2 Batteri ved Hellesøgaard, % Batteri ved Hardeshøj.

Fra Krigsministeriet meddeltes, at Fjenden, ifølge et Brev det
havde modtaget fra Flensborg, vilde foretage Landgang paa Syds
siden af Als, enten paa Kegnæs eller ved Klintinge Skov. Der
var sejlet Pontoner fra Flensborg til Egernsund, og Broen her
taget op den 28.. I den Anledning fik Muxoll af Overkommandoen
Ordre til at blokere Flensborg Fjord. I og for sig var det dog
højst usandsynligt, at Fjenden skulde indlade sig paa en Over
fart i Baade over aaben Sø paa en Strækning af mindst 1 Mil;
skulde noget saadant kunne lykkes, maatte det ske under Beskyt
telse af den preussiske Flaade, men dennes Forsøg paa at løbe
ud var blevet tilbagevist ved Kampen ved Rügen den 17., og at
den skulde gentage Forsøget, ansaas af alle for ganske udeluk
ket. Muxoll havde derfor Ret, naar han beroligede Overkomman
doen med, at han ikke kunde tro, at Fjenden havde et saa for
tvivlet Foretagende til Hensigt som en Baadtransport til Als’ Syd
kyst. Langt rimeligere var Krigsministeriets Formodning, at Pon
tonerne fra Egemsund skulde transporteres tværs over Sunde
ved til Als Fjord eller Als Sund.
Fra det Øjeblik Meldingen om den preussiske Gardedivisions
March mod Syd indløb den 26., kunde Overkommandoen ikke læn
gere sidde med Hænderne i Skødet. 7. R. var jo nu sendt afsted,
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og i Stedet for det telegraferede Overkommandoen straks den
S. 168 omtalte Ordre om, at 7. Brigades Stab og 11. R. skulde
sendes til Als; men vanskelig forstaaeligt er det, at Gerlach i en
saa alvorlig Situation turde vente 3 Dage, inden han indskærpe
de sin Befaling, da det viste sig, at den ikke var blevet fulgt. —
Indtil disse Tropper ankom, burde der derhos have været truffet
midlertidige Foranstaltninger til Forstærkning af Forsvaret af
Als’ Nordland. I saa Henseende var, som nævnt, kun bestemt, at
det Regiment, der kantonnerede om Egen, skulde holde sig rede,
men efter Alarmering skulde det dog først samles og derefter
marchere ca. 10 km til Terrainet om Oxbøl, hvor det da tidligst
vilde kunne indtræffe 3 Timer, efter at Fjendens Landgang var
meldt. I Løbet af den Tid maatte det imidlertid forudsættes, at
Fjenden — selv om Meldingen om, at han raadede over Baade og
Fartøjer til 4000 Md., var overdreven — dog vilde kunne have
landsat en Styrke, som var baade Melsdetachementet og Regi
mentet fra Egen meget overlegen. Der var ikke truffet nogen
Forberedelse til i givet Fald at transportere Regimentet paa Vog
ne, lige saa lidt som Overkommandoen overhovedet gav nogen
Instruktion for Gennemførelsen af Forsvaret. Hertil kom, at der
paa de Dage, da Afløsning fandt Sted i Dybbølstillingen, vilde
være et Tidsrum af mange Timer, hvor der slet ikke var noget
Regiment til Disposition ved Egen (dette var saaledes Tilfæl
det den 1/4). — Et stærkt virkende Moment til ikke at ud
skille nogen større Styrke til fast Forsvar af Nordlandet har for
mentlig været Overkommandoen Uvillie mod at bryde den en
gang fastsatte Turnus for Besættelsen af Dybbølstillingen. En
saadan Grund kan dog ikke anses for fyldestgørende, hvis Over
kommandoen virkelig har erkendt, hvor kritisk Situationen var.
Paa sin Henvendelse til Krigsministeren om at faa flere
Krigsskibe til Raadighed, modtog Gerlach foreløbig intet Svar
og kunde saaledes ikke gøre Regning paa noget virksomt Søfor
svar af Als Fjord. Kun hvis han havde villet sende »Rolf Krake«
derop, kunde han have opnaaet en vis Sikkerhed; men da navn
lig Kampen den 28. havde vist, at Slugterne foran Dybbølstillingens venstre Fløj kun kunde bestryges fra Søen, ansaa han »Rolf
Krake« for ganske uundværlig til Støtte for Forsvaret af denne
Fløj. Det var saaledes nærved at være et Uheld, at Skibet havde
haft saa god Virkning den 28.; thi derved blev Artillerikomman
doen ikke tvunget til selv at søge Midler til at beherske de nævn-
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te Slugter ved Anvendelse af samtlige sine Morterer. Selv om
Jonquières stadig vilde hævde, at han ikke kunde skaffe de for
nødne Befalingsmænd og Betjeningsmandskab til dem, saa havde
man dog den Mulighed at lade Feltbatterierne, som de 3 Dage af
4 laa paa Als, afgive, om fornødent skiftevis, et Par Befalings
mænd og nogle Konstabler, suppleret med Infanterister. Var det
te sket, vilde Overkommandoen muligvis have været mindre be
tænkelig ved at frigive »Rolf Krake« til Løsning af den Opgave,
som i Øjeblikket var vigtigere end alle andre, Forsvaret mod
Fjendens Overgang til Als.

Fjendens Forberedelser ved Als Fjord havde nu staaet paa
saa længe, at de snart maatte være afsluttet, og ved Gardedivi
sionens Ankomst til Sundeved havde han faaet de fornødne Trop
per til Raadighed. Men endnu var ingen Modforanstaltninger af
Betydning iværksat fra vor Side. Gerlach følte sig ladt i Stik
ken af Marineministeriet — ved Bortkommandoen af »Absalon«
vel næsten snigløbet — og Svar paa sit fornyede Forlangende
om flere Krigsskibe havde han trods den overhængende Fare end
nu ikke faaet. Krigsministeren havde tilsidesat ham og direkte
hindret Udførelse af hans Befaling om Afsendelse af blot 1 Re
giment til Als. (Hertil kom, at Ministeren nogle Dage senere i
sit afsluttende Brev i de Meza Sagen (se S. 94) anvendte en
Form, der maatte være saarende for en Mand i Gerlach’s Stil
ling). — En af Overgeneralens mest betroede Undergivne, Gene
ral Lunding, havde gjort alvorligt Brud paa Disciplinen og støttet
af Krigsministeren vist ligefrem Ulydighed, og endelig havde Ge
neral Hegermann-Lindencrone siddet Overkommandoens gentag
ne Befaling overhørig ved ikke i rette Tid at rykke mod Syd.
Saaledes var de Vilkaar, man bød Overgeneralen paa et Tids
punkt, da den danske Hær var udsat for en Katastrofe, maaske
større end nogensinde før i dens Historie. Man maa beundre den
Fædrelandskærlighed, Selvfornægtelse og store Pligtfølelse, der
hindrede Gerlach i at give op, og som gjorde det muligt for ham
at bevare sin Ro, da de svigtede, paa hvis Bistand han først og
fremmest skulde kunne stole.

Hvilke Tanker Gerlach har gjort sig med Hensyn til Fjen
dens Angreb, ved man ikke. Det maatte jo ligge nær at formode,
at Fjenden i Forbindelse med Overgangen over Als Fjord vilde
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forsøge et Stormangreb paa Dybbølstillingen, naar vi var blevet
nødt til at anvende vore Reserver til Forsvaret af Als, eller naar
vi maaske endog helt maatte rømme Stillingen og trække Besæt
ningen bag Als Sund for dækket af dette at kunne sætte størst
mulig Kraft ind til Afværgelse af Angrebet fra N.. Udelukket
var det endda ikke, at Fjenden paa et vist Tidspunkt foretog en
Overgang til Kjær Halvø for derved at ophæve Forsvaret af Als
Sund. Alt ialt, hvad man med et moderne Udtryk kalder et »Tang

angreb«. Og vor Hær havde ingensomhelst Mulighed for at und
drage sig dette ved en Tilbagegang; den kunde overhovedet ikke
komme bort fra Als, da kun utilstrækkeligt Transportmateriel
var samlet med denne Eventualitet for Øje.
Der er en Del, der taler for, at Gerlach ikke har anset Fa
ren for saa stor. At han- skulde tro, at det ved Als Fjord kun
drejede sig om en Demonstration, der skulde faa os til at trække
Tropper op til Nordlandet, saaledes at vor Modstandsevne mod et
Stormangreb paa Dybbølstillingen forringedes, er usandsynligt;
dertil var Fjendens Forberedelser til Overgangen for omfatten
de. Men han kan have overvurderet Vanskelighederne ved en
Overgang over Als Fjord og maaske tænkt sig, at Flaadens Ski
be kunde hindre en Fortsættelse af Overskibningen, selv om de
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ikke kunde hindre Landsætning af Fjendens Avantgarde. Kun
under Forudsætning af saadanne Opfattelser bliver det forklar
ligt, at han ikke traf videregaaende Dispositioner for Forsvaret.
Muligvis vilde hans Tillidsfuldhed være blevet noget rokket, hvis
han tidligere havde ladet Spørgsmaalet angaaende Forsvaret mod
Landsætning ved Als Fjord nærmere undersøge. Men dette skete
først den 1/4, idet da Ingeniørmajor Schrøder efter Overkom
mandoens Ordre foretog en Rekognoscering, om hvilken Rapport
indsendtes den 3.
I denne Rapport udtaltes, at vel var Overgang i Baade et
meget voveligt Foretagende, som fordrede Kendskab til Far
vandet og Kysterne samt øvede Folk; men flere Hundrede Baade
vilde kunne samles paa Land i de mange Terrainfolder uden at
kunne ses fra Als eller fra Søen. Baadene maatte sættes i Van
det i Mørke og hver bemandes med 10—15 Md.. Overfarten kun
de under gunstige Forhold gennemføres i 15 Minutter, og det
var ikke muligt at observere den fra Land, før over Halvdelen
af Farvandet var passeret. Der vilde saaledes kun blive 7—8 Mi
nutter til Alarmering og Forsvarets Ordning, et Tidsrum, som
var tilstrækkeligt til at tilføje Fjenden betydelige Tab, naar Ar
tilleriet og Søforsvaret benyttedes godt, men som var utilstræk
keligt til at samle Kræfterne saaledes, at Landgangen hindredes.
Regnedes 400 Baade à 10 Md., og at der ødelagdes 100 Baade, vil
de der dog være en Styrke paa 3000 Md., som øjeblikkelig vilde
overmande Fodfolksbesætningen, ligesom der næppe var nogen
Mulighed for at redde Artilleriet.
For Forsvaret længere inde i Landet frembød Terrainet med
sine Søer og Lavninger derimod gode Betingelser i Linien Hop
sø—Nordborg—Olde Nor—Mels Gd.—Broballe—Brandsbøl Skov,
men Majoren udtalte i sin Rapport ikke noget om, hvor store
Styrker der behøvedes til Forsvar af denne 12 km lange Linie.
— At der dertil vilde udkræves mere end 1 Regiment, maatte dog
være indlysende for Overkommandoen.

Rapporten forelaa imidlertid ikke, da Overkommandoen en
delig den 1/4 fik Raadighed over et Regiment udelukkende til For
svaret af Als’ Nordland, idet denne Dag 7. Brigades Stab og 11.
R. ankom til Als. Natten forud kunde man fra Dybbølstillingen
høre, at der foran denne var en Mængde Tropper i Bevægelse. Om
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Morgenen saas et nyt Batteri med 6 Skydeskaar tæt S f. Chaus
seen, ca. 1 km V. f. IV. Fra Skanserne afgaves — som omtalt S.
164 — blot enkelte Skud ; men ogsaa Fjendens Skydning fra Bro
ager var den 1. forholdsvis svag, kun 75 Skud, som fra II besva
redes med 20.
Maaske for at forkorte Marcherne blev 11. R. dirigeret til
Kjær Halvø til Afløsning af 12. R., dog saaledes at dettes Felt
vagter skulde forblive fremme, hvis Afløsningen ikke var endt
før Mørkets Frembrud. — 12. R. naaede sent om Aftenen til sit
nye Kantonnement om Hagenbjerg—Oxbøl—Brandsbøl, men kun
med 5% Komp. Feltvagterne, som var blevet efterladt, kom først
næste Morgen Kl. 8.
Chefen for 7. Brigade, Oberst Max Müller, som efter sin
Ankomst modtog mundtlig Instruktion af Overkommandoen, fik
overdraget den vanskelige Opgave at lede hele Kystforsvaret
langs Als Fjord og Als Sund lige fra Hellesøgaard til Sønder
borg. Stabskvarteret blev paa Rumohrsgaard (SØ. f. Egen), gan
ske vist centralt, men meget langt fra de Kyststrækninger, der
skulde forsvares. Til sin Raadighed havde han Melsdetachemen
tet (3 Kompr., 1. Batteri og nogle Ryttere), som Reserve for
dette 12. R. og paa Kjær Halvø 11. R. og 8. Batteri.
Natten til den 2. var Situationen ved Melsdetachementet som
vist paa Skitsen S. 179, og bag det laa de 5% Komp. af det min
dre paalidelige 12. R. spredt i flere Kantonnementer, ukendt med
Terrainet, og uden at Oberst Max Müller endnu havde naaet at
give det nogen Instruktion. Sandsynligheden for, at vi rettidig
skulde kunne hindre Fjenden i at faa fast Fod i Land var alt
saa meget ringe. Og tü samme Nat havde Fjenden planlagt sin
Overgang over .Als Fjord, hvortil alle Forberedelser var trufne
med minutiøs Omhu og overordentlig Dygtighed. Efter at der
forud var monteret talrige Batterier med ialt 50 Kanoner langs
Kysten, skulde der fra Kl. 3 Morgen overføres ialt 26 Bataillo
ner, 2 Eskadroner og 6 Batterier, ca. 20.000 Md.; i første Ven
ding paa Baade og Pontoner 1600 Md. (2 Batir. og 2 Kanoner),
hvorefter man regnede — under gunstige Vejrforhold — at kun
ne have næste Vending, andre 1600 Md., i Land i Løbet af to
Timer. — Et forrygende Stormvejr med Regn og Sne umulig
gjorde imidlertid hele Foretagendet, som derefter foreløbig blev
opsat i 24 Timer.
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Noget Kendskab til Preussernes Overgangsforsøg Natten 1.
—2. fik vi ikke — Stormen har formentlig hindret vore Patrouillebaades Virksomhed, og Uheldet vilde, at to Spioner, som var
sendt ud for at undersøge Forberedelserne til Overgangen, blev
grebne af Fjenden den 31.. Hvorvidt 12. R. var blevet mere
kamprede, kan ikke afgøres; i hvert Fald udgaves først den 5.
— i Henhold til Brigadechefens Instruktion — en Befaling om, at
Regimentet om Natten skulde have 1 Komp. som Piket i Melsgaard og 1 i Broballe Mølle, samt at Resten af Regimentet skul
de være rede til, hurtig Udrykning. Forsvarsforanstaltningerne
synes altsaa at have været i Hovedsagen uforandrede, da Fjenden
Natten til den 3. gentog sit Forsøg paa at iværksætte Overgan
gen — men paa Grund af det stadige Stormvejr med et lige saa
daarligt Resultat som Natten før. Foretagendet blev derfor atter
udsat, men kort efter helt opgivet, da det forudsattes, at Over
raskelsesmomentet nu var gaaet tabt. Om Overraskelse hav
de der imidlertid ikke kunnet have været Tale; i saa Henseende
havde Preusserne trods al Umage været absolut uheldige. Vi
havde kunnet følge hans Forberedelser Skridt for Skridt og blev
yderligere advaret ved den voldsomme Beskydning, der sattes ind
mod Dybbølstillingen og Sønderborg den 2. om Eftermiddagen.
Det kunde saaledes ikke være vanskeligt at forudse, at Øjeblik
ket for Overgangsforsøget var kommet.
Det svage Haab, Gerlach maaske endnu nærede om Støtte
fra Krigsskibene, maa være blevet fuldstændig kuldkastet, da han
nu endelig fra Marineministeren modtog et Brev, afsendt den 1.,
hvori erklæredes, at selv om der blev stillet flere Krigsdampskibe
til Raadighed for Forsvaret af Als Fjord, saa vilde ej heller en
saadan større Styrke kunne hindre en Overgang under alle Even
tualiteter. Overgangsforsøget vilde formentlig finde Sted om
Natten, og da enten i Storm eller Taage, og i saadant Tilfælde
kunde Skibene ikke lette og manøvrere i det smalle Farvand uden
Sandsynlighed for at løbe fast først paa den ene, saa paa deri
anden Side af Fjorden. Havde Fjenden riflet Skyts, vilde han
paa kort Tid kunne ødelægge ethvert Skib, der kom inden for
hans Rækkevidde, »Rolf Krake« dog undtaget. — Da der nu
yderligere den 3. saas et nyt Batteri paa 6 tunge og 4 lette Ka
noner S. f. Ballegaard og Dagen efter endnu et Batteri ved Knarhøj Bugt, saaledes at der skønnedes at være mindst 44 Stk., for
største Delen svært Skyts i Batteri langs Als Fjord, erklærede
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Orlogskaptajn Muxoll endelig Søforsvaret for ganske uden Be
tydning. 7. Brigades Chef, der ret snart erkendte, at Kystfor
svaret i det hele var for svagt, foreslog da, at der tildeltes det
svært Skyts, som kunde optage Kampen med det fjendtlige Ar
tilleri og derved dække Krigsskibene, som iøvrigt allerede flere
Gange havde været udsat for Fjendens Kanoner, om han ganske
vist endnu ikke havde haft Held til at ramme dem. Overkomman
doen kunde dog ikke imødekomme Brigadens Ønske, fordi den
ikke raadede over det fornødne Skyts dertil, og den kunde med
Hensyn til Forsvaret ikke anvise andet Middel end at indskærpe
Aarvaagenhed. Iøvrigt synes Overkommandoen at have næret fuld
Tillid til, at Forsvaret af Nordlandet var betryggende, efter at
12. R. var kommet dertil. Denne dens Opfattelse bekræftes af,
at den den 2. forlagde Feltbatterierne paa Als til Kantonnemen
ter nærmere Sønderborg (se S. 165).
Den 4. aabnede Fjenden Ilden mod Hardeshøj, og der saas
tydeligt et Pontontrain ved Blans, men man fik dog nærmest Ind
tryk af, at det drejede sig om en Demonstration, medens det vir
kelige Angreb skulde ske mod Kjær Halvø. Det forlød med Sik
kerhed, at Landgang vilde blive forsøgt fra Sandbjerg, et Bat
teri blev anlagt ved Storskoven, og man saa Artilleri køre op
langs Als Sund. Den 6. meldtes endvidere, at det østrigske Pontontrain var kørt til Sandbjerg.
Paa samme Tid syntes Faren for Overgang til Als’ Nord
land at være dreven over. Der blev ganske vist anlagt et nyt
Batteri over for Stegsvig, men Batterierne N. og S. f. Ballegaard rømmedes, og det lette Artilleri sendtes bort. En Del Artil
leri saas køre fra N. ind i Ullerup og Pontontrain gennem Blans.
Pontonparken i Blans forøgedes, og paa Sydsiden af Aabenraa
Fjord var 300 Baade trukket op paa Kysten og til Dels læsset
paa Vogne. Opgaven for de Batterier, der forblev monterede ved
Als Fjord, syntes at være Beskydning af vore Krigsskibe, og da
det havde vist sig, at disse over for en saadan Beskydning havde
maattet søge Dækning i Stegsvig, foreslog Kaptajn Wildenradt
derfor, at Kanonchaluppemes og »Willemoes«’ Kanoner blev bragt
i Land og sat i Batteri paa Kysten, hvorved de kunde blive til
større Nytte. Denne Idé vandt dog ingenlunde Bifald i højere
Kredse.
Først den 5/4 afsendte Krigsministeren Svar paa Gerlach’s
Skrivelse af 22/3 om Forstærkning af Søstyrken i Als Fjord.
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Dette Svar maatte i Overensstemmelse med Marineministerens
ovennævnte Udtalelser blive et Afslag; men for egen Regning
tilføjede Lundbye, at de tilstedeværende Skibe dog maatte kunne
bringe betydelig Forstyrrelse, hvis Fjenden virkelig havde i Sin
de at foretage en Overgang, dette saa meget mere, som hans Ind
skibning i saa Fald umulig kunde foretages i Als Fjord, men
maatte ske i Aabenraa Fjord, hvorved han vilde faa % Times
Sejlads. Vejrforholdene kunde naturligvis hindre Krigsskibene i
at gribe ind, hvorfor Hovedforsvaret maatte finde Sted ved Ky
sten, og den Styrke, som var samlet dér, maatte være fuldt til
strækkelig. Imidlertid var alle de Forberedelser, man havde set
Fjenden gøre, efter al Sandsynlighed kun en Demonstration, der
havde til Hensigt at faa os til at svække Troppestyrken i Dyb
bølstillingen.
Dette var jo trøsterige Ord, men det var unægtelig paafal
dende naivt af Krigsministeren at tro, at han i Kjøbenhavn kun
de vurdere den taktiske Situation ved Als Fjord bedre end Over
kommandoen. For Gerlach har Skrivelsen næppe været mere op
byggende end det Telegram, han et Par Dage før havde faaet
fra Ministeren, med gentagen Opfordring til at foretage Land
gangsekspeditioner.
De følgende Dage viste imidlertid, at Overgangen over Als
Fjord nu definitivt var opgivet, idet Fjenden førte Hovedmas
sen af sit svære Skyts bort derfra og satte det ind mod Dybbøl
stillingen.

Det er vanskeligt at afgøre, om Overgangsforsøget vilde
have haft Udsigt til at lykkes under gunstigere Vejrforhold, end
Tilfældet var. Inden for preussiske Officerskredse, der ventede
at møde en kraftig Modstand fra vor Side, herskede der Tvivl
derom.
Landsætningen skulde være foretaget med bred Front paa
Strækningen Melsmark—Hardeshøj, og formentlig vilde vore 4
Feltkanoner ved Hardeshøj samtidig være blevet holdt nede af
Fjendens Artilleri, som sikkert har kendt Halvbatteriets Plads.
At Tropperne ikke skulde være komne i Land, modsiges af alle
krigshistoriske Erfaringer. Forsvaret var vel forberedt fra Mels
detachementets Side, men vore Kystvagter kunde dog næppe have
forvoldt Fjenden særlig store Tab, og den overlegne preussiske
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Styrke kunde ved en dristig Fremrykning med Lethed have ka
stet de to Kompagnier i Mels og Broballe — ogsaa hvis de var
blevet forstærket med et Par af 12. R.’s nærmeste Kompagnier
i Oxbøl. At Fjenden saaledes vilde kunne have sat sig fast i den
stærke Forsvarslinie Mels—Broballe—Brandsbøl Skov, maa an
ses for givet.
Idet Dampskibene næppe vilde blive alarmerede før ved
Skydningen fra Hardeshøj, kunde 1. Echelon være landsat og
Baadene komne tilbage til Ballegaard, inden Skibene havde Dam
pen oppe og naaede frem. Saa snart det blev lyst, vilde samtlige
Krigsskibe i Løbet af kort Tid være skudt i Sænk, hvorefter Over
farten uhindret kunde fortsættes.
Spørgsmaalet bliver nu, om den først landsatte Styrke vilde
kunne have været i Stand til at holde Linien Mels—Broballe—
Brandsbøl Skov. Den vilde være de Tropper, som vi kunde sende
imod den — Melsdetachementet og de 5% Kompagnier af 12. R.
— jævnbyrdig, og inden Regimentet fra Egen kunde naa, i Lø
bet af mindst 3 Timer, at komme til, maa Fjenden forudsættes
at være bleven tilsvarende forstærket. Nogen Sandsynlighed for,
at vi skulde kunne kaste ham, var altsaa ikke til Stede. Bestemte
Overkommandoen sig trods alt til at sende »Rolf Krake« til Als
Fjord, vilde alene dets Sejlads dertil tage 5 Timer, hvortil yder
ligere maa regnes maaske et Par Timer til Alarmering m. m.,
saaledes at det næppe kunde naa op, før Fjenden havde over
ført 3—4 Echeloner. Selv om Skibets Panser kunde modstaa de
fjendtlige Projektiler, saa er det dog rimeligst at antage, at den
voldsomme Ild, det vilde blive udsat for fra de talrige preussiske,
svære Batterier, i Længden vilde hindre dets Virksomhed og
tvinge det bort. Kunde Overførslerne derefter fortsættes, vilde
Fjenden efterhaanden blive saa stærk, at heller ikke de Forstærk
ninger, vi kunde føre til, kunde have hindret hans Fremrykning.
Fandt Overgangen først Sted Natten til den 2., vilde For
holdene have været i Hovedsagen de samme. 12. R. vilde da have
et Par Kompagnier mere, men dets Beredskab næppe stort større
end den foregaaende Nat.
Er det end umuligt at sige, hvorledes Ekspeditionen vilde
være forløbet, synes der dog ikke at have været et virkeligt
Grundlag for den høje Grad af Optimisme med Hensyn til An
grebets Afværgelse, som Overkommandoen tilsyneladende har
næret, og som ogsaa senere har fundet kraftigt Udtryk. Over-
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kommandoens Forsvarsforanstaltninger forekommer at have væ
ret utilstrækkelige, i hvert Fald ikke at have indeholdt den for
nødne Sikkerhedsmargin. Dette kan atter føres tilbage til den
ulykkelige Plan om at ville hævde saavel Fredericia som Dybbøl
stillingen — den, der vil forsvare alt, forsvarer, som bekendt,
intet. —
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Artillerihampens Indledning.
Som tidligere omtalt, aabnede Fjenden den 2/4 om Efter
middagen Kl. 2 en meget stærk Beskydning af Dybbølstillingen.
Den udførtes i Hovedsagen med Feltartilleri — saa vidt man
kunde skønne 3—4 Feltbatterier — og kun med en mindre Del
Belejringsskyts — foruden som sædvanlig fra Broager, hvor dog
det ene Batteri syntes at være fjernet. Batterierne i Fronten, der
ud over et enkelt foran Avnbjerg stod dels bag den første Paral
lel, dels ved og N. f. Dybbøl Kirke, rettede ligesom Broagerbatterieme fortrinsvis Ilden mod Skanserne II—VIII. De skød stær
kest i Tiden fra Kl. 5—7, men fortsatte ogsaa, om end svagere,
om Natten.
Under denne Skydning, som blev Indledningen til den af
gørende Artillerikamp om Dybbølstillingen, maatte under Hen
syn til Fjendens faatallige og forholdsvis svage Artilleri vort
svære Skyts i Skanserne tilsyneladende have god Chance for at
nedkæmpe de fjendtlige Batterier i Fronten ved en systematisk
og successiv Ildkoncentration mod dem. Denne Chance blev imid
lertid ikke udnyttet, idet der fra Skanserne kun blev afgivet i alt
15 Skud, og endda fortrinsvis med det glatløbede Skyts, fordi der
skulde spares paa Ammunitionen til det riflede. Derimod optoges
Kampen af vort Feltartilleri i Løbegravene. Af 2. Batteri (4 Pd.s
riflet) afgav en Deling (2 Kanoner) N. f. Chausseen 270 Skud
— uden selv at lide noget Tab —, medens en anden Deling, der
stod S. f. Chausseen, kun naaede at faa afgivet 46 Skud, inden
dens ene Kanon blev ubrugbar, hvorefter den anden blev truk
ket ned i Dækning, da Brystværnet var helt raseret. Delingens
Tab var iøvrigt kun 2 Md., som ramtes ved et Skud fra Broager,
ikke fra Fronten. En tredje Deling af Batteriet, som stod i Løbe
graven mellem VIII og IX, beskød sammen med en ogsaa der
værende Deling af 13. Batteri et fjendtligt Batteri foran Rage-
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bøl, men endskønt Træfningen syntes god, lykkedes det dog ikke
at bringe det til Tavshed. Selv led de to Delinger intet Tab.
Fra dette Feltskyts er, saa vidt man kan skønne, Afstan
dene til de fjendtlige Batterier bedømt nogenlunde rigtigt; men
der foreligger intet om, hvor stor Virkning det har opnaaet. I
hvert Fald havde Kampen vist Fordelen ved at have Skytset
anbragt i Løbegravene uden for Skanserne, hvor det var langt
vanskeligere for Fjenden at faa fat paa end i disse. Ved den
hurtige Skydning har man utvivlsomt ogsaa opnaaet at tilsløre
Kanonerne ved den tætte Krudtrøg. Disse Erfaringer blev imid
lertid ikke udnyttet. Overkommandoen udtalte, at den ikke fandt
den Anvendelse, der var gjort af Feltartilleriet, for hensigtsmæs
sig, og Artillerikommandoen fastholdt stadig — naturligvis først
og fremmest under Hensyn til Manglen paa Artilleriofficerer —
at Artillerikampen skulde føres fra Skanserne. Paa den anden
Side foretog den sig dog intet for at lade disse gribe kraftigere
ind end hidtil.
Hverken de personelle Tab eller den Skade, der var sket paa
Skanser og Materiel havde været betydelig. Derimod blev nogle
Gaarde bag Stillingen, samt alle Hytterne for Regimenterne i
forreste Linie, skudt i Brand. Med et Par Kanoner paa Broager
havde Fjenden desuden aabnet et Bombardement af Sønderborg,
hvorved først den sydlige Del af Byen brændte, og derefter un
der det fortsatte Bombardement, som i Hovedsagen først sagt
nede næste Aften, ogsaa den vestlige. Bombardementet genopto
ges, til Tider meget voldsomt, i de følgende Dage.
Sønderborgs Bombardement gjorde Byen uanvendelig til Ind
kvartering. Hovedkvarteret flyttedes derfor til Ulkebøl Præstegaard, Kommandostationen i Dybbølstillingen til Færgegaarden
i Brohovedet — hvorfra etableredes Telegraf til Ulkebøl — og
Reservebrigaden ogsaa til Brohovederne, hvor der rejstes Telte
til den. Livgarden kom til Baraklejren i Sundsmark, 10. Batteri
til Sønderborgs nordlige Del med nærmeste Omegn, Arbejdsafdelingen til Loftet i Barakstalden N. f. Byen, ligesom ogsaa Ma
gasiner og Parker m. m. flyttedes bort.
I Sønderborg ansattes en Kommandant, som — foruden over
det tidligere organiserede Brandkorps — fik Raadighed over et
Kompagni af Livgarden til Opretholdelse af Orden.
De Afdelinger, der skulde gennem Sønderborg, fik anvist
saa vidt muligt dækkede Marchveje; de Strækninger, paa hvilke
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de var udsat for Fjendens Ild, skulde passeres med mindre Led
ad Gangen. Afløsningen til Dybbølstillingen skulde samles kom
pagnivis i Brohovederne og derefter under Udnyttelse af Terrainets Dækninger rykke ind i Stillingen Kl. 8 Eftm.
Den Omstændighed, at Fjenden den 2. havde anvendt meget
lidt Belejringsskyts og kun faa Feltbatterier, havde bekræftet,
at Hovedmassen af hans Artilleri var samlet ved Als Fjord.
At han ikke havde opnaaet nævneværdige Resultater til Trods
for de 3721 Skud, han havde afgivet mod Dybbølstillingen denne
Dag, havde yderligere vist, at vi ikke havde Grund til at frygte,
at han skulde kunne gennemføre et Stormangreb, saa længe han
ikke satte Belejringsskyts ind.
Koncentrationen af Artilleriet til Als Fjord og den samtidige
Beskydning af Dybbølstillingen tydede, som tidligere nævnt,
stærkt paa, at Overgangsforsøget nu stod for Døren, og at der
for ogsaa en stor Del af Fjendens Fodfolk vilde blive dirigeret
op mod Als Fjord. Selv om Fjenden raadede over saa store Fod
folksstyrker, at han ingenlunde behøvede derfor at blotte sig
foran Dybbølstillingen, maatte det dog under de givne Omstæn
digheder forudsættes, at et kraftigt Udfald fra Stillingen vilde
kunne gribe forstyrrende ind i hans Troppesamling mod N. og
dermed hindre Overgangsforsøget. — Et Angreb mod den ene
Fløj pareres jo ofte bedst ved et Modangreb fra den anden.
Naturligvis kunde Overkommandoen ikke af Hensyn til et
saadant Udfald blotte Forsvaret af Als. Den Brigade, som laa
om Augustenborg, maatte holdes rede til umiddelbart at kunne
støtte Forsvaret af Nordlandet, og da en Overgang til Kjær Halvø
ikke var udelukket, kunde den derværende Forsvarsstyrke —
11. R. og Brigaden om Kjær—Ulkebøl — ikke formindskes. Der
vilde dog til Raadighed' for Udfaldet forblive de to Reservebri
gader i Sønderborg (Brohovederne) og Baraklejren, altsaa en
Styrke, der, naar den paa rette Maade støttedes af Artilleriet,
maatte være stærk nok til ved et samlet og pludseligt Angreb
Natten til den 3. at kunne kaste Fjendens forreste Linier og
trænge saa langt frem, at man derved vilde opnaa den ønskede
Virkning med Hensyn til de eventuelle Troppesamlinger ved Als
Fjord.
Et saadant Foretagende krævede imidlertid en hurtig og
dristig Beslutning uden Lytten til Tvivlernes Indvendinger; men
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lige saa lidt som tidligere var Gerlach i Stand til at træffe en
saadan. — Spørgsmaalet om Udfald har overhovedet næppe væ
ret fremme paa dette Tidspunkt.

Beskydningen af Dybbølstillingen fortsattes med en enkelt
Afbrydelse til den 4. om Aftenen; den var gennemgaaende vold
som om Dagen, men aftog om Natten, saaledes at de opstaaede,
forøvrigt ikke meget omfattende Skader da kunde udbedres. Ej
heller Tabet af Personel var særlig stort (i alt den 3. og 4. 19 døde
og 55 saarede).
Det havde allerede den 2. vist sig, at vort Artilleri maatte
kæmpe mod det fjendtlige under ulige Betingelser, for saa vidt
som Skanserne dannede store, meget synlige Maal, som tillod
Fjenden en nøje Observation af Ilden, hvorimod de preussiske
Batterier var »nedskaaret« bag de tilstedeværende Hegn, saale
des at vore Artillerister kun havde Glimtene ved Skuddenes Af
gang at rette sig efter. Under disse Omstændigheder ventede Ar
tillerikommandoen sig kun Virkning — foruden fra Skanse II,
som jo hovedsagelig skød mod Broager — af de 84 Pd.s glatlø
bede og de 12 og 4 Pd.s riflede Kanoner. Saadanne Kanoner fand
tes i Skanserne VI, VIII og IX med ialt 9 84 Pd.s, 8 12 Pd.s og
2 4 Pd.s. Selv om disse faa Kanoners Ild kunde forenes mod sam
me Maal, hvad iøvrigt ofte vilde være udelukket, saa var Betin
gelserne for at opnaa Ildoverlegenhed dog kun ringe, medmin
dre vi anvendte meget hurtige og voldsomme Skydninger. Men
de Skydninger, der foretoges, var hverken hurtige eller voldsom
me, og de karakteriseres af Artillerikommandoen selv som »lang
somme« (den 3.) eller »jævne« (den 4.). Fuldstændige Oplys
ninger om, hvor mange Skud der blev afgivet i disse to Dage,
findes ikke, men af de bevarede Rekvisitioner paa Erstatning for
forbrugt Ammunition fremgaar, at VIII den 3. har afgivet 150
Skud med sine 3 12 Pd.s riflede Kanoner, altsaa i Løbet af Da
gen gennemsnitlig 50 Skud pr. Kanon, og at IX den 4. afgav 100
Skud med sine 5 84 Pd.s — 20 Skud pr. Kanon — og 100 med
sine 4 Pd.s Kanoner. Der kan herefter næppe være Tvivl om, at
der kunde være opnaaet større Virkning, end Tilfældet blev, lige
som formentlig ogsaa de mindre Kalibre af det glatløbede Skyts
ved en tilstrækkelig Ammunitionsindsats kunde have gjort Nytte
ved at splitte og svække Fjendens Ild.
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Den 5. aabnede. Fjenden først Ilden om Eftm. Kl. 2^. Den
blev ligesom den foregaaende Dag besvaret »jævnt«, og den for
voldte Skade var — ogsaa som Dagen forud — ikke større, end
at den kunde udbedres om Natten, da Fjendens Ild ophørte.
Om Aftenen kastede Fjenden vore Forposter (af 5. R.) foran
venstre Fløj og satte sig fast i vore Skyttegrave og det nærme
ste Terrain foran disse. Da Melding herom indløb, og det tilføje
des, at der var store, fjendtlige Styrker ved Chausseen, antog
General du Plat, som i denne Periode førte Kommandoen i Sun
deved, at Fjenden forberedte et Stormangreb, hvorfor han —
ved Lyssignal fra Dybbøl Mølle — lod 4. Brigade i Baraklejren
og 5. Brigade i Brohovedet alarmere. Desuden beordredes 3. Bri
gade og Livgarden i Sundsmark—Ulkebøl—Vollerup samt 10. og
11. Batteri frem til Dybbølstillingen. Herefter blev denne da be
sat i Overensstemmelse med Overkommandoens tidligere udgivne
Instruktion, saaledes:

Dybbølstillingens Besættelse om Morgenen den 6/4.
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Besætning i Skanser og Løbegrave: 1. Brigade paa højre,
6. Brigade paa venstre Fløj.
I anden Linie: 6. R. med 1 Bataillon bag Slugten mellem
VI pg VIII,
1 Bataillon bag Dybbøl Mølle.
4. R. i den tilbagetrukne Linie med 2 Kom
pagnier ved a, 4 ved b og 2 ved c.
Hovedreserve: Livgarden og 8. R. ved Baraklejren,
16. R. og et Batteri i Brohovederne,
samt 17. R. og et Batteri, der dog blev standset
N. f. Sønderborg.
Yderligere holdt man sig rede til ved Lyssignal (Blus fra
Møllebatteri) at alarmere »Rolf Krake«.
Skydningen ved Forposterne foran IV—V fortsattes stadig,
og du Plat besluttede da, at der om Morgenen skulde gøres et
Forsøg paa at kaste Fjenden og ødelægge hans Arbejder. For
posterne skulde derfor trækkes lidt tilbage, hvorefter Angrebet
skulde forberedes ved nogle Kardæskskud.
Det virker lidt overraskende, at du Plat imod den Opfattel
se, han hidtil havde gjort gældende angaaende Nytten af aktiv
Optræden, nu virkelig skulde have til Hensigt at foretage et Ud
fald. Om hans Beslutning har været rigtig alvorligt ment, synes
da ogsaa at være tvivlsomt. En Artilleriforberedelse, der bestod
i nogle Kardæskskud, kunde umuligt være tilstrækkelig; tvært
imod maatte Fjendens Stillinger overøses med en saadan Ild, at
hans Fodfolk virkelig blev holdt nede. Vort Fodfolks Fremryk
ning maatte være dækket af Mørket, og maaske hele Kampen gen
nemført i Mørke. Tropperne maatte altsaa snarest stilles rede til
Fremrykning, Gennemgangene i Hindringsbæltet maaske udvides
o. s. v. Men du Plat foretog sig intet i saa Henseende, udsatte
hele Foretagendet til om Morgenen og opgav det endelig, da han
Kl. 3 Form, erfarede, at Fjenden havde rømmet vore Skytte
grave. Han forblev ogsaa upaavirket af, at det, da Forposterne
atter havde besat deres Skyttegrave — undtagen de to nærmest
Chausseen — dog ikke blev muligt at sende vore Vedetter frem
foran dem, og af, at det viste sig, at Fjenden i Nattens Løb hav
de anlagt en ny Parallel ca. 150 m foran den foregaaende. Hen
syn til Stemningen i Afdelingerne kan ikke have fremkaldt hans
Beslutning om at opgive Udfaldet; thi Folkene havde taget den
hidtil voldsomme, men ret virkningsløse Skydning »gemytligt«,
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som en Officer udtrykte det. Ønsket om at blive ført frem og
komme i Lag med Fjenden var stadig levende.
Kl. 5i/2 Form, blev de Afdelinger, som var hidkaldt fra Kan
tonnementerne, beordrede tilbage, og en halv Time senere ophør
te Skydningen ved Forposterne.
Vort Tab under Kampen havde været 15 døde, 9 saarede og
13 fangne (Vedetter, som blev afskaame ved Fjendens Angreb).
Ved 10. R.’s Forposter, der stod til højre for 5. R.’s, og hvis Fløj
blev blottet, da disse blev kastet tilbage, havde 9 Md. benyttet
Lejligheden til at desertere.

Den 6. aabnedes Fjendens Artilleriild Kl. 1 Eftm. og besva
redes denne Dag kraftigere, idet man fortrinsvis beskød hans
Arbejder foran venstre Fløj. Herved anvendtes ogsaa de faa 24
Pd.s Morterer, man raadede over; men i Strid med Vaabnets
Natur, der paa Grund af den ringe Skudsikkerhed krævede et
stort Ammunitionsforbrug for at skabe Virkning af nogen Be
tydning, blev der kun foretaget enkelte Kast.
De foregaaende Dages Kamp havde, som sagt, vist, at Dyb
bølstillingen ikke kunde nedkæmpes, saa længe Fjenden i Hoved
sagen kun anvendte Feltskyts. Men den 7. havde han trukket Be
lejringsartilleri til fra Als Fjord og erstattet Feltskytset i Batte
rierne med svære, riflede Kanoner, som ved deres overlegne An
tal og deres sikre, kraftige og hurtige Skydning frembragte over
ordentlig Virkning. Saa vidt vi kunde se, havde han 10 Batte
rier i Fronten, foruden 4 paa Broager. Den 7. og 8. afgaves ialt
3—4000 Skud daglig, fortrinsvis rettede mod Fronten IV—VI.
Skydningen varede uafbrudt fra Morgen til Aften. Den fortsat
tes om Natten fra enkelte Kanoner for at hindre vort Arbejde
paa at afhjælpe de opstaaede Skader. Fra den 8. lagdes Ilden
ogsaa over Stillingens Bagterrain ligesom over Sønderborg, hvor
de forvoldte Ildebrande dog blev slukket.
Ødelæggelserne i Skanserne var meget betydelige. Den 7.
blev 12 Kanoner gjort mere eller mindre ubrugelige. De blev om
Natten istandsatte eller ombyttede; men Natten til den 9., da et
lignende Antal var blevet uanvendelige, lykkedes det i Hovedsa
gen kun at foretage Ombytninger inden for paagældende Skan
ses egen Bestykning, og flere Kanöner kunde blot repareres saa
vidt, at de kunde anvendes til Afgivelse af nogle Kardæskskud
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i Tilfælde af Stormangreb. Brystværnet, Traverser m. v. havde
lidt overordentligt, men kunde dog i det væsentlige istandsættes
om Natten ; dog var IV—VI saa medtagne, at det var meget van
skeligt at vedligeholde dem. — Tabet af døde og saarede, der
den 7. kun var 41 Md., voksede næste Dag til det dobbelte.
I Læ af Ilden fortsatte Fjenden sine Belejringsarbejder. Om
Morgenen den 8. saa vi, at han havde fuldført sin 2. Parallel. Ar
bejdet fortsattes hele denne Dag og den paafølgende Nat, saale
des at hans Løbegrave den 9. kun var. ca. 150 m fra vore Skytte
grave.
For vort Vedkommende maatte Bestræbelserne gaa ud paa
dels at hindre Fjenden i at faa absolut Ildoverlegenhed, dels at
ødelægge hans Paralleler og Løbegrave. Begge Opgaver krævede
til deres Gennemførelse en hensynsløs Indsats af Ammunition,
og den Ængstelse, Jonquières hidtil havde vist for ikke at gøre
for store Indhug i Beholdningerne, kunde nu ikke længere være
paa sin Plads. Han synes imidlertid at have haft Vanskelighed
ved at løsrive sig fra de hævdvundne Principper angaaende lang
som og nøje observeret Ild mod utydelige Maal, saaledes som de
preussiske Batterier jo var det, og han var stedse rede med Til
hold om at spare paa Ammunitionen. Kun for Skanse II — som
stadig førte sin energiske Kamp med Broagerbatterierne — hav
de han til en vis Grad fraveget sine Principper, men han er
kendte tilsyneladende iøvrigt ikke, at den mindre Træfningssand
synlighed over for utydelige Maal til Gengæld krævede et for
holdsvis stort Antal afgivne Skud. Hans Opfattelse — som han
ogsaa hævdede efter Krigen — var, at det under de givne For
hold var uhensigtsmæssigt at indlade sig i en betydeligere Artille
rikamp, og at dette ogsaa vilde have været Tilfældet, selv om vi
havde raadet over mere riflet Skyts. — Hurtigt at fange de
skiftende Situationers Krav er, som før omtalt, en af de store
Opgaver, Krigskunsten stiller til Føringen. Særlig for de ældre
Officerer, som er indlevet i engang fastslaaede Dogmer, er Op
gaven svær; thi Dogme og Krigskunst forliges daarligt, saa vist
som det ene er statisk Ro, det andet Handling og idel Bevægelse.
For Jonquières har det aabenbart knebet i dette Tilfælde. Han
fastholdt, at der i Almindelighed kun skulde anvendes en jævn
Ild. Det var en Undtagelse, naar Skanse IX den 7. afgav 242
Skud, fortrinsvis 84 Pd.s Granater; men at denne Fremgangs-
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maade var rigtig, viste sig, idet det herved lykkedes at ødelægge
et fjendtligt Batteri ved Bødkerhus og bringe dets 6 Kanoner til
Tavshed.
Paa Grund af Skansernes brogede Udstyr med Skyts, dels
beregnet til Fjernskydning, dels til Nærkamp, var det Antal Ka
noner, hver Skanse kunde sætte ind mod Fjendens Artilleri, be
grænset. Nedkæmpelse af det enkelte, fjendtlige Batteri ved den
fornødne Massevirkning vilde derfor ofte kræve et Samvirke mel
lem Skanserne og derved en Koncentration af Ilden. Det frem
gaar ikke af de opbevarede Befalinger, hvorvidt der i denne Pe
riode fra de ledende Artilleriofficerers Side er truffet Bestem
melser i saa Henseende; men man kan dog vistnok gaa ud fra
som givet, at Ilden i de allerfleste Tilfælde har været ledet selv
stændigt fra hver Skanse, idet denne har optaget Kampen mod
de fjendtlige Batterier, som i Øjeblikket har generet den mest.
At det forholdt sig saaledes, fremgaar bl. a. af den Kamp, Skan
se IV førte den 7. med et fjendtligt Batteri (Bt. 17) paa 4, som
man mente 24 Pd.s Kanoner, i Nærheden af 1. Parallel. Skansen
afgav i Løbet af
Dag ialt 80 Skud med sine 6 84 Pd.s Kano
ner, altsaa gennemsnitlig 13—14 Skud pr. Kanon. Hvor stor
Virkning der opnaaedes herved, vides ikke — Afstanden var be
dømt lidt for lang — men om Eftermiddagen maatte — dog
først efter at Skansekommandøren var baaret bort som saaret
— Skydningen indstilles, fordi flere fjendtlige Batterier koncen
trerede deres Ild mod Skansen. Vor ledende Artilleriofficer synes
ikke at have foretaget noget for i Tide at anvende samme Tak
tik som Preusserne og samle flere Skansers Ild mod det Batteri,
med hvilket Skanse IV kæmpede. Denne Skanse maatte derfor
føre sin Kamp alene, og der kunde ikke tilstrækkelig hurtigt opnaas et afgørende Resultat. Det havde saaledes skortet saavel
paa en rationel Ildledelse som — i Overensstemmelse med den
givne Instruks — paa den fornødne Ammunitionsindsats. Og som
det gik ved denne Lejlighed, er det tilsyneladende gaaet i Almin
delighed. Det er derfor ikke udelukket, at der kunde være opnaaet
mere, end der blev, hvis man havde anvendt en mere centrali
seret Ildledelse; men det maa dog erindres, at en saadan stødte
paa store Vanskeligheder paa Grund af Afstanden mellem Skan
serne og Datidens Mangel paa tekniske Forbindelsesmidler.
Medens Kampen mod de fjendtlige Batterier førtes af de 84
Pd.s og de riflede Kanoner, skulde ved Ødelæggelsesskydningen
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mod Fjendens Løbegravsarbejder ogsaa de mindre Kalibre og
Mortererne anvendes. Dette forsøgtes den 8. om Formiddagen,
men mislykkedes, fordi vi ikke var i Stand til samtidig at holde
de fjendtlige Batterier nede. Maaske vilde Chancerne for en saa
dan Ødelæggelsesskydning, eller blot en Skydning med det For
maal at hindre Fjenden i at arbejde, have været bedre om Nat
ten, men da tav vort Skyts, fordi vi selv skulde udnytte Mørket
til Arbejde og ikke vilde risikere at trække Fjendens Ild paa os.
Resultaterne af de to Dages Artillerikamp havde været smaa
for vort Vedkommende, hvorfor Overkommandoen ønskede, at
der skulde gøres endnu et Forsøg paa at ødelægge Fjendens Ar
bejder. Udførelsen skulde ske paa den eneste rette Maade, nem
lig ved en samlet, meget voldsom Ild, der blev sat samtidigt ind,
idet Tidspunktet for dens Aabning da fastsattes til den 9.- Kl.
6 Form. Da det havde vist sig, at vore Skanser ikke ved egen
Hjælp havde været i Stand til at holde de fjendtlige Batterier
nede, skulde Kampen mod disse støttes af »Rolf Krake«, som
fra Vemmingbund beskød dem paa langs. Den fulde Konsekvens
af sin Beslutning, nemlig at udnytte Skydningens Resultater til
ved et Udfald fuldstændigt at jævne Fjendens Løbegrave, tog
Overkommandoen imidlertid ikke.
I sin Befaling til »Rolf Krake« havde Overkommandoen frem
hævet, at Skibets Deltagelse i Kampen ikke maatte føres saa vidt,
at det udsattes for Ødelæggelse. Spørgsmaalet var, om dette kun
de undgaas, og i saa Henseende afæskede man Skibschefen, Or
logskaptajn Rothe, en Erklæring. Ifølge denne var den Omstæn
dighed, at Fjenden skulde have udlagt Fiskenet i Vemmingbund
i det Haab, at »Rolf Krake«s Skrue skulde blive indviklet i dem,
ikke afgørende; Risikoen var formentlig ikke saa stor. Derimod
fraraadedes Ekspeditionen dels af Hensyn til den stærke Ild,
Skibet vilde blive udsat for fra Broagerbatterierne, dels fordi
»Rolf Krake« med sine 4 glatløbede Kanoner ikke kunde optage
Kampen med de fjendtlige Batterier i Sundeved, som baade laa
langt fra Kysten og ret højt oppe. Tværtimod vilde Skibet blive
udsat for en saadan Krydsild, at det vilde blive kampudygtigt til
senere Hjælp.
Idet Overkommandoen ansaa »Rolf Krake«s Indgriben som
en absolut Betingelse for at hele det paatænkte Foretagende kun
de lykkes, opgav den dette fuldstændigt, og Gerlach gik endda saa
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vidt for sit Vedkommende, at han nu overhovedet ansaa Opta
gelse af en systematisk Artillerikamp for unyttig.

Natten til den 9. ophørte Fjendens Beskydning af Stillingen ;
den 9. og paafølgende Nat var den paa Grund af taaget Vejr
meget svagere end ellers, om end nu ogsaa Morterbatterier blev
bragt til Anvendelse. Fra vor Side indskrænkede man sig den
10. til nogle faa, kortvarige Skydninger, og al Kraft sattes ind
paa at udnytte Tiden til at udbedre Skanserne og erstatte Mate
riel. Den 10. om Morgenen var det lykkedes at faa alle Skanser
i nogenlunde brugbar Stand. Tabet af Personel havde været ube
tydeligt.
De overordentlig vigtige Transporter af Materiel og Ammu
nition blev under hele Belejringen gennemført med stor Pligtfø
lelse uanset Fjendens Ild og det tilsidst næsten ufremkommelige
Terrain. Navnlig fremhævedes Trainkuskene, der endnu til Dels
var i civile Klæder og uden militær Uddannelse. De var til Tider
hele Døgn igennem i uafbrudt Bevægelse med deres Heste og vi
ste sig, trods deres lidet militære ydre Opræden, som dygtige og
modige Soldater.
Da under de foreliggende Omstændigheder et Stormangreb
maatte anses for nærforestaaende, og man tillige maatte være for
beredt paa, at Skanserne paa Angrebsfronten forinden vilde bli
ve helt nedkæmpet, var det nødvendigt dels at sikre sig dog at
have Skyts rede til at beskyde Angrebskolonnerne, dels at give
Forsvaret en større Dybde. I førstnævnte Henseende bestemtes
derfor den 7., at Feltbatterierne ikke mere maatte deltage i Ar
tillerikampen, men holdes dækket til Stormen, hvorhos
13.
Batteri, der stod mellem II og III, flyttedes til en nyanlagt, stærkt
udgravet og traverseret Kanonplads mellem III og IV, forbun
den med den tilbagetrukne Linie ved en Løbegrav. Endvidere ud
leveredes 5 Voldrifler*) til hver Skanse, og de nu ankomne Orgelespingoler (se S. 46) fordeltes i Løbegravene mellem Skanserne.
*) Voldriflen var et tungt Bagladegevær med omtrent dobbelt saa stort
Kaliber som den almindelige Riffel. Indtil ca. 400 m Afstand havde
Projektilet stor Gennemslagskraft, og da Vaabnet kun kunde betjenes
fra fast Underlag, var ogsaa Skudsikkerheden stor. Voldriflerne anvend
tes mod Fjendens Løbegravsarbejder, mod hvilke de kunde fortsætte
Skydningen om Natten under Forudsætning af, at de om Dagen var ret
tet ind mod Maalet.
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— I sidstnævnte Henseende paabegyndtes en Forlængelse af den
tilbagetrukne Linie.
Denne, der kun var anlagt med Henblik paa et Gennembrud
paa yderste venstre Fløj, og hvis nordligste Linie fra b over c
til IV ligesom de to sydligere — mellem III og II og 0. f. II —
løb omtrent vinkelret paa Fronten, var blevet utilstrækkelig, efter
at det havde vist sig, at hele Fronten til op imod VIII var Maalet for Fjendens Hovedangreb. Brød han igennem N. f. IV, vilde
den tilbagetrukne Linie blive uholdbar. Ingeniørkommandoen traf
derfor Foranstaltning til at faa den forlænget — efter hvad der
foreligger dog først, da der fra anden Side var blevet gjort op
mærksom paa den foreliggende Fare — og i Henhold til Over
kommandoens Ordre blev den 6. 3 Kompagnier sat i Gang med
at tilvejebringe en Forbindelsesgrav op til VII. I Linien kom til
at indgaa et Batteri, d, paa 4 Kanoner, som man allerede tidligere
havde paabegyndt SV. f. Dybbøl Mølle.
Den tilbagetrukne Linie, der som Helhed aldrig havde faaet
den tiltænkte Styrke — den skal have baaret Præg af at være
et Hastværksarbejde — var særlig svag paa Strækningen fra
N. f. d til ned imod c — en Strækning, som iøvrigt først blev
færdig Natten til den 18. — idet den her løb altfor tæt paa for
reste Linie, kun 100 m bag IV, og havde en fuldkommen forkert
Retning. Der savnedes desuden i høj Grad en bagvedværende
Linie, men endskønt Forslag om noget saadant skal have været
fremsat af en Ingeniørofficer, blev dog intet udført i saa Hen
seende. Nutildags vilde en Forfolksbataillon kunne have anlagt
de Skyttegrave, der var Tale om, i Løbet af nogle Timer, men
dengang, da Fodfolket ikke var udrustet og uddannet til selvstæn
dig Ledelse af saadanne Arbejder, blev Iværksættelse og Gennem
førelse meget mere omstændelig, og iøvrigt vilde den stærke Be
skydning, Dybbølstillingen blev udsat for i den følgende Tid, have
lagt store Hindringer i Vejen. — Man var begyndt for sent.
Bag Stillingen var nu færdigbygget en Baraklejr ved Aaben
raavej (se Kortbilag), i hvilken indkvarteredes en Bataillon fra
Brigaden i Brohovederne, medens den anden Bataillon af sam
me Regiment i Tilfælde af Angreb skulde frem til Lavningen bag
Dybbøl Mølle. I Henhold til Overkommandoens Befaling af 28/3
(se S. 165) skulde der have været et Regiment bag IX—X og
et Regiment bag Dybbøl Mølle, men Reduktionen har aabenbart
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været dikteret af Hensynet til at holde Reserverne mest muligt
intakte. Iøvrigt indskærpede Overgeneralen i en Befaling den 9.»
at Stillingens Forsvarsevne ingenlunde udelukkende beroede paa
den Modstand, der kunde gøres i selve Løbegravene. Havde Fjen
den gennembrudt disse et enkelt Sted og kastet vore tilbage til
den tilbagetrukne Linie, var hans Situation i højeste Grad van
skelig, og Forsvaret, ledet med Energi, vandt i Styrke, fordi
Fjenden blev beskudt i Ryggen fra Skanserne. Disse skulde hol
des, selv om de omringedes. Og Overgeneralen tilføjede, at han
stolede paa Troppernes uforfærdede Tapperhed.
Fra Kongen indløb paa hans Fødselsdag, den 8., en Hilsen
til Hæren, hvori han udtalte sin Anerkendelse af det ubøjelige
Mod og den ubetvingelige Standhaftighed, hvorpaa den daglig
afgav saa glimrende Bevis.

203

Dybbølkampens sidste Dage.
At Truslen om Fjendens Overgang til Als fuldtud havde vist,
at der manglede en tilstrækkelig stor, disponibel Hovedreserve
paa Als, havde ikke formaaet Overkommandoen til at svække
den engang fastsatte Troppefordeling med Hensyn til Frederi
cia. At Fæstningen ikke nu behøvede en saa stor Besætning syn
tes imidlertid givet. Østrigerne forholdt sig fuldkommen uvirk
somme bag Elbodal og om Vejle, og yderligere var 4. Division
i Egnen Silkeborg—Aarhus, saaledes at der var Mulighed for,
at den kunde bidrage til at fastholde Fjendens Styrker. Over
kommandoen kunde derfor uden at fravige Hensigten om et ef
fektivt Forsvar af Fredericia uden Betænkelighed drage en Del
af Besætningen derfra til Als, hvorved ogsaa kunde opnaas bedre
Betingelser for den nødvendige hyppigere Afløsning i Dybbøl
stillingen.
General Lunding forekom for saa vidt Overkommandoen,
som han, der var blevet noget altereret ved de Beretninger, Over
kommandoen havde sendt ham om Beskydningen af Dybbølstil
lingen, selv erkendte, at han burde sende Forstærkninger dertil.
I et Telegram den 9. om Eftm. foreslog han derfor, at han afgav
en Brigade og om fornødent et Batteri til Als. Han vilde dog
absolut kun undvære disse Tropper i nogle Dage og tænkte sig
da, at de vilde kunne sætte Overkommandoen i Stand til at føre
et kraftigt Stød, som »muligvis kunde degagere Dybbølstillingen
eller henlede Fjendens Opmærksomhed paa et andet Sted.«
Overkommandoen tog ham paa Ordet, men ikke ganske som
Lunding havde ment, idet den samme Aften telegrafisk befalede
ham at afsende 8. Brigade (9. og 20. R.) over Faaborg uden at
nævne, at Afgivelsen skulde være midlertidig. I sin Bestyrtelse
herover greb Lunding til sin sædvanlige Udvej — han henvendte
sig til Krigsministeren og spurgte, om han virkelig skulde efter-
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komme Overkommandoens Ordre. Da han samtidig meldte Over
kommandoen, at han havde foretaget denne Henvendelse, opnaaede han imidlertid at faa omgaaende Svar med en meget alvorlig
Røffel og Tilhold om øjeblikkeligt at adlyde. Ogsaa over for Krigs
ministeren tog Gerlach nu endelig Bladet fra Munden og forlang
te, at Ministeren, hvis ikke Overkommandoens Autoritet skulde
nedbrydes, tilkendegav Lunding, at han var Overkommandoen
undergiven og havde at adlyde dennes Befalinger.
Krigsministeren tog Sagen, som han plejede, og udtalte over
for Lunding, at han »holdt for«, at de af Overkommandoen truf
ne Dispositioner maatte efterkommes. 8. Brigade blev derpaa af
sendt. Den ankom til Als den 12. og indlemmedes i 1. Division.
Samtidig ændredes Turnus i Dybbølstillingen saaledes, at der dag
lig afløstes 1 Brigade, hvorved hver Brigade vilde faa 3 Hvile
dage efter 4 Tjenestedage.
Lunding havde imidlertid ufortrødent og ganske upaavirket
af den modtagne Røffel sendt en Officer til Krigsministeriet med
Beklagelse over den skete Afgivelse. Han opnaaede da ogsaa vir
kelig, at Ministeren ved en Skrivelse til ham desavouerede Over
kommandoen og udtalte, at Afgivelsen af 8. Brigade kun skulde
betragtes som foreløbig. Skulde Overkommandoen atter forlange
Forstærkning fra Fredericia, skulde Sagen forelægges ham, for
at han kunde træffe nærmere Bestemmelse desangaaende.
En mere illoyal Optræden over for Overgeneralen kan daarligt tænkes.
Den 9. var Gerlach styrtet med sin Hest, maatte gaa til
Sengs og var saa medtaget, at han efter sin egen Udtalelse, meget
vel kunde havde ladet sig indlægge paa et Lazaret. Han vilde dog,
som den Mand han var, ikke under de foreliggende Forhold skyde
Ansvaret over paa en anden og vedblev derfor at føre Komman
doen. Da Krigsministeren fik Melding om Overgeneralens Syg
dom, ønskede han, at General Steinmann, som nu var nogenlunde
helbredet efter sit Saar, skulde til Als for om fornødent at er
statte Gerlach. Dette var i og for sig meget fornuftigt, men i sin
telegrafiske Ordre den 11. bestemte Ministeren, at Steinmann
skulde overtage 2. Division, og at du Plat skulde sendes til Fyen
som Chef for 3. Division.
Det synes, som om Krigsministeren havde faaet den Opfat
telse, at du Plat, som politisk var en Modstander af det regeren
de Parti, skulde være kommet med Udtalelser, som kunde for-
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volde Skade. — Selv om det er rigtigt, saaledes som ovenfor flere
Gange er omtalt, at du Plat havde fremsat Udtalelser, som viste
manglende Tillid til Hærens Ydeevne, og at han derfor næppe har
været den rette Mand til at støtte Overgeneralen med Hensyn til
aktiv Optræden i Forsvaret, hævdes det dog med Bestemthed, at
han aldrig fremsatte sine politiske Anskuelser uden for de nær- «
mestes Kreds. Han var yderligere ved sit personlige Mod og sin
samvittighedsfulde Pligtopfyldelse — vel ogsaa paa Grund af sin
imponerende Skikkelse — i høj Grad anset i Hæren.
Krigsministerens Ordre om, at du Plat skulde afgive 2. Di
vision, vakte derfor stor Bestyrtelse, og Overkommandoen prote
sterede øjeblikkelig, idet den henviste til, at General Steinmann
burde have 1. Division, General du Plat beholde 2. og General
Vogt overtage den i Øjeblikket, ledige 5. Brigade, idet han var
bedre egnet til Brigade- end til Divisionschef. Krigsministeren,
der hidtil havde fastholdt sin Beslutning, bøjede sig over for den
ne Oplysning om General Vogt og overlod den 14. Overkomman
doen Ordningen angaaende Besættelse af Divisionschefsstillin
gerne; dog skulde General Steinmann i hvert Fald forblive paa
Als, hvortil han paa dette Tidspunkt var ankommen. Resultatet
blev saa, at Steinmann overtog 1. Division.
Det var selvfølgelig et meget svagt Punkt i Dybbølstillingen,
at Forbindelsen med den var henvist til Broerne over Als Sund;
blev disse ødelagt, kunde det ved fjendtligt Stormangreb blive
katastrofalt for Besætningen. Gerlach havde kort efter sin Til
træden som Overgeneral haft Opmærksomheden henvendt herpaa
og ønsket Anlæg af en tredje Bro. De to eksisterende laa imidler
tid forholdsvis dækket, for saa vidt som de ikke kunde ses fra
Broager, og Ingeniørkommandoen mente, at der ikke var nogen
somhelst Sandsynlighed for, at Fjenden kunde ramme dem. Ger
lach indskrænkede sig derfor til at befale, at der skulde tilveje
bringes Reserveunderlag for Broerne og etableres Færgeforbin
delse fra sydlige Brohoved, hvortil da efterhaanden anskaffedes
fem store Færger.
Da Bombardementet af Sønderborg begyndte, viste det sig
alligevel, at Broerne blev ramt, og dette gentog sig ret ofte i den
følgende Tid, uden dog at Skaderne var større, end at de nemt
kunde repareres. Særlig alvorligt blev imidlertid Forholdet, da
Fjenden den 11/4 begyndte Anlæg af Batterier ved Randsgaard
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og Ravnskobbel, hvorved Broerne direkte blev truede. Spørgsmaalet om Anlæg af en tredje Bro blev derfor nu i høj Grad
aktuelt.
Krigsministeren viste denne Sag stor Interesse og forlangte
nærmere Oplysning desangaaende. Han forkastede Ingeniørkom
mandoens Indvending, at Strømforholdene vanskeliggjorde An
læg af en Bro S. f. de andre, samt om at den vilde kunne
beskydes direkte fra Broager — dette maatte det være Pan
serskibenes Sag at hindre. At Anlæg af Broen vilde tage 12—14
Dage, saaledes som Ingeniørkommandoen mente, kunde ikke være
nødvendigt, hvis man til den benyttede nogle af de mange Smaafartøjer, som fandtes ved Høruphav. — Overkommandoen rettede
sig efter dette sidste Forslag og gav Ingeniørkommandoen Ordre
i Overensstemmelse dermed, uden at den dog nærede Tillid til,
at Brobygningen skulde lykkes. Det drejede sig om at faa Far
tøjerne fra Høruphav slæbt til Als Sund. Der var i Øjeblikket
ved Høruphav en Transportdamper, som kunde anvendes dertil;
men Kaptajn og Maskinmester nægtede bestemt at udsætte Ski
bet, og det viste sig, at der i Eskadren ved Als ikke fandtes no
gen, som forstod at betjene det paagældende Dampskibs Højtryks
maskine. I Stedet for at sætte Kaptajnen og Maskinmesteren Pi
stolen for Brystet og tvinge dem til at udføre Ordren, telegrafe
rede man efter en Maskinmester fra Kjøbenhavn, men dermed
opsattes hele Foretagendet, indtil det blev for sent, selv om man
inden den 18. havde faaet Landfæstet færdigt paa Sundevedssi
den og havde samlet en Del Materiale.
Forløbet af denne Sag havde irriteret Krigsministeren, som
var meget opbragt paa Chefen for Ingeniørkommandoen, Oberst
løjtnant Dreyer, idet han mente, at denne ved sin Erklæring om,
at Anlæget af Broen vilde tage 12—14 Dage — saavel som, hvad
iøvrigt var en Misforstaaelse, ved at have indstillet Bygning af
nogle Barakker paa Als — havde villet udtrykke, at Dybbølstil
lingen vilde være opgivet, inden Arbejderne var endt. I den For
bindelse insinuerede Ministeren, at der manglede nogle af de sty
rende Officerer »den fornødne tillidsfulde Frejdighed«. Derhos
sendte han Oberstløjtnant Dreyer, gennem Chefen for Ingeniør
korpset, altsaa uden om Overkommandoen, en meget grov Irette
sættelse, hvori han erklærede, at kun Oberstløjtnantens tidligere
Fortjenester havde hindret, at han var blevet afsat fra sin Kom
mando. Dreyer forlangte derefter selv sin Afsked fra Stillingen,
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og nu maatte Overgeneralen, foruden at berolige ham, give Krigs
ministeren en længere Redegørelse for Forholdet med Fremhæ
velse af, at det var Overkommandoen og ikke Dreyer, der havde
Ansvaret for de trufne Beslutninger.
Krigsministeren havde saaledes atter paa dette meget kriti
ske Tidspunkt forvoldt Overgeneralen Tidsspilde og Ærgelser.

Den 10. om Formiddagen genoptog Fjenden sin Skydning
med forøget Voldsomhed. Indtil den 12. afgaves 4—5000 Skud
i Døgnet, som hidtil fortrinsvis mod venstre Fløj, men ogsaa mod
Bagterrainet, hvor flere Bygninger brændte. Dybbøl Mølle blev
skudt ned den 10. om Eftermiddagen, Baraklejrene maatte for
lades og Mandskabet søge Dækning ved at grave sig Huler i
Jorden. Selv om Ilden var noget svagere om Natten, foraarsagede den dog, at Arbejdet paa Skanserne ofte maatte afbrydes,
navnlig Natten til den 12., hvor der faldt ca. 500 Skud i Timen.
Ikke desto mindre lykkedes det dog at holde Skanserne i nogen
lunde brugbar Stand. Ogsaa Skaden paa Materiellet var ret be
tydelig, og Tabet af Personel var stigende (den 10. 30 døde og
saarede, den 11. 74, den 12. 101, ialt i de tre Døgn 205).
Fjendens Ildoverlegenhed blev fra den 12. saa fuldkommen,
at den Skanse, som forsøgte at besvare Ilden, øjeblikkelig blev
bragt til Tavshed, idet den blev Maalet for flere fjendtlige Bat
terier. Derimod optoges den 11. Kampen med Held fra Surløkkebatteriet paa Als, idet det om Formiddagen afgav 76 Skud mod
Dybbøl By og et Batteri N. f. Kirken og derefter mod Batteriet
ved Bødkerhus, som Fjenden var i Færd med at genopføre. Ob
servationen af denne Skydning foretoges fra en af Skanserne og
meddeltes ved at svinge en Stang med en Halmvisk, til den ene
Side, naar Skuddet var for langt, til den anden, naar det var
for kort. — Virkningen af Ilden skønnedes at være god, men ikke
afgørende, da Skydningen maatte indstilles, fordi Surløkkebatteriet blev taget under Ild fra Feltskyts. Om Natten genoptog det
Skydningen mod Dybbøl, Ragebøl og Batterup.
Overkommandoen, der den 8. havde været utilfreds med den
ringe Virkning, som var opnaaet mod Fjendens Angrebsarbejder,
kunde ej heller nu slaa sig til Taals med, at vi helt gav op i Ar
tillerikampen. Hvorledes Sagen skulde gribes an, stod den aabenbart ikke klart, idet den blot befalede Artillerikommandoen at
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lade Skansernes riflede Kanoner skyde jævnt, for at der ikke
skulde være Øjeblikke, hvor Fjenden aldeles ikke var foruroliget
i sin Skydning.
Mellem Chefen for Arméens Artilleri, Oberst Vahl, og Che
fen for Artillerikommandoen i Dybbølstillingen, Major Jonquières, førtes som Følge af denne Ordre en Forhandling om, hvorle
des man bedst kunde efterkomme Overkommandoens Ønske om
en fortsat Skydning. — I saa Henseende var det af væsentlig
Betydning, at Artillerikommandoen nu endelig havde opnaaet at
faa Raadighed over flere Befalingsmænd, idet der den 10. tilgik
4 Officerer, 6 Underofficerer og 12 Underkorporaler. Samtidig
ankom iøvrigt ogsaa 300 Rekrutter, hvorfor de Infanterister, som
midlertidig var afgivet til Artilleriet, nu kunde sendes tilbage til
deres Afdelinger.
Den mest nærliggende Løsning var en forøget Anvendelse
af Morterer, og nu fortrød Artillerikommandoen bittert, at den
ikke i Tide havde rekvireret flere; den raadede kun over 9 24 Pd.s
og 2 84 Pd.s. Der blev saa den 12. givet Befaling til, at disse
Morterer om Natten skulde flyttes fra Skanserne til Løbegravene
— en Ordre, som det paa Grund af Fjendens Ild dog ikke lyk
kedes at bringe til Udførelse for den ene 84 Pd.s Morters Ved
kommende — og at de hele Natten skulde bekaste Fjendens Løbe
grave. I Virkeligheden blev dette dog kun til 18 Kast fra de 24
Pd.s Morterer.
Der var ogsaa en anden Udvej,, som var blevet anvist ved
Surløkkebatteriets ovennævnte Skydninger den 11., og som nu
blev bragt i Forslag af Major Kauffmann, Næstkommanderende
ved Artillerikommandoen, nemlig at udnytte den Omstændighed,
at vore Batterier paa Als ikke kunde ses fra Fjendens Angrebs
front. Man skulde derfor optage Artillerikampen fra Als, for
trinsvis om Natten og ved indirekte Skydning. Denne Skydemaade, der dengang var noget nyt, kunde udføres efter om Da
gen at have rettet Skytset mod Hjælperetningspunkter i Dybbøl
stillingen.
Artillerikommandoen greb denne Tanke, men gennemførte
den desværre kun halvt.
Dybbølstillingens Skanser var for største Delen nu i Virke
ligheden nedkæmpet, og man kunde næppe naa meget videre end
til i dem at bevare noget Skyts til Kardæskskydning mod Fjen
dens Stormkolonner. Det riflede Skyts, som var fordelt til Skan-
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Batterierne langs Als Sund.

210

seme — og som bortset fra Skanse II talte ialt 1 24 Pd.s, 7 12
Pd.s og 3 4 Pd.s Kanoner — kunde under disse Omstændigheder
ikke være til særlig Nytte dér og kunde slet ikke anvendes til
den jævne Skydning, Overkommandoen ønskede. Det vilde derfor
være rimeligt at flytte dette Skyts ud af Skanserne — noget Ar
tillerikommandoen forsøgte nogle Dage senere, men da kun for
at bjerge det — og samle det i Batterier paa Als, hvorved man
der vilde kunne raade over ialt 20—30 Stk. riflet Skyts*). Sav
nede man de fornødne Befalingsmænd dertil, vilde man kunne
have skaffet sig nogle, hvis man havde ladet Føreren for Fod
folksbesætningen overtage Kommandoen ogsaa over Artilleriet
i de Skanser, hvis Skyts kun kunde anvendes til Kardæskskyd
ning. En saadan Foranstaltning laa dog maaske dengang helt
uden for det tænkelige og var muligvis heller ikke nødvendig i det
foreliggende Tilfælde. Flytte det riflede Skyts fra Skanserne vil
de man imidlertid ikke ; man lod det blive, hvor det var. At dette
var ufomuftigt, viste sig omgaaende, idet den 24 Pd.s riflede
Kanon i IX, der samme Dag skulde gøre nogle Skud mod et
fjendtligt Batteri mellem Dybbøl og Ragebøl, blev ødelagt efter
første Skud, da Skansen straks blev Maal for Fjendens koncen
trerede Ild.
Resultatet blev saa, at den indirekte Skydning alene skulde
udføres af
4. Batteri (det andet Halvbatteri var jo afgivet
til Skanse II), og den paafølgende Nat (Natten til den 13.) aabnedes Ilden fra en Standplads i Nærheden af Baadsagerbatteriet
med 2 12 Pd.s og 2 4 Pd.s riflede Kanoner og med de fjendtlige
Løbegrave foran vor venstre Fløj som Maal. Skydningen forløb
tilfredsstillende, og havde tilsyneladende god, men naturligvis
med saa faa Kanoner ingenlunde nogen afgørende Virkning. Naar
man ikke vilde sætte den fornødne Mængde Skyts ind, maatte Ma
jor Kauffmann’s Plan blive uden synderlig Betydning.
Der forelaa imidlertid en anden Opgave, som i Øjeblikket
ogsaa var langt vigtigere. Fjenden var, som før omtalt, den 11.
begyndt at anlægge to Batterier ved Randsgaard—Ravnskobbel.
Lykkedes det ham at armere dem, vilde det kunne blive yderst
*) Antallet af faste Batterier paa Als langs Sundet var efterhaanden for
øget til 11 (Arnkilsøre-, Skovfogedhus-, Skov-, Rønhave-, Kjærvig-, Sur
løkke-, Flanke-, Baadsager-, Kirke- og Møllebatterierne). Desuden fand
tes 4 Indskæringer for Feltartilleri. I disse faste Batterier fandtes ialt
34 Stk. glatløbet Skyts samt 4 12 Pd.s riflede Kanoner i Surløkkebatteri, 2 4 Pd.s riflede Jernkanoner i Skovbatteri og 2 i Arnkilsørebatteri.

211

farligt for vore Batterier paa Als, særlig for Surløkkebatteriet,
som vilde kunne beskydes paa langs, og hvad værre var, give Fjen
den en Mulighed for at ramme Broerne over Als Sund. Overkom
mandoen greb derfor ind og befalede den 12., at de to Batterier
ved Randsgaard—Ravnskobbel skulde ødelægges af Surløkkebat
teriet.
Skulde denne Opgave løses, maatte det kræves, at de fjendt
lige Batterier blev overdængede med Granater, altsaa ganske
samme Fremgangsmaade, som Preusserne anvendte over for vore
Skanser. At Surløkkebatteriets 2 84 Pd.s glatløbede og 4 12 Pd.s
riflede Kanoner var for faa hertil, synes at have staaet Artillerikomandoen klart, men den nøjedes dog med at »henstille« til den
jourhavende Artillerikaptajn i Dybbølstillingen ogsaa at lade
Skanse X og Kjærvigbatteriet deltage i Skydningen. For Skanse
X har det utvivlsomt været umuligt at følge denne Henstilling,
men uvist af hvilken Grund blev den heller ikke fulgt for Kjærvigbatteriets Vedkommende. Surløkkebatteriet blev saaledes al
ligevel ene om Opgaven. Det skød hele Natten; hvormange Skud
der blev afgivet, kan man ikke se, men man kan med Sikkerhed
gaa ud fra, at Skydningen ikke har været udført med den Inten
sitet, Situationen krævede. Resultatet blev i hvert Fald, at Op
gaven ikke løstes — at vi ikke havde sat mere ind paa, at dette
kunde ske, vakte iøvrigt Forbavselse paa preussisk Side. Næste
Morgen var de fjendtlige Batterier armeret og rettede nu en
overvældende Ild mod Surløkkebatteriet, som forsøgte at optage
Kampen, men blev bragt til Tavshed. Det understøttedes af 2
4 Pd.s riflede Kanoner, som blev bragt i Stilling i en Indskæring
S. f. Kjærvigbatteriet, aabnede atter Ilden om Eftermiddagen,
men maatte igen indstille den, da det viste sig, at dets Brystværn,
som var opført i Frostvejr, var for svagt; en fjendtlig Granat
gik tværs igennem det.
Surløkkebatteriets 4 12 Pd.s riflede Kanoner blev nu truk
ket ud af Skansen for at anbringes mere skjult i en Indskæring,
og den 14. optoges Kampen med Randsgaard—Ravnskobbel Bat
terierne af to Batterier à 4 4 Pd.s riflede Kanoner fra delvis
flankerende Stillinger. Det var højst uheldigt, at man ikke Dagen
før var kommen i Tanke om, at man kunde opstille disse Batte
rier — ligesom at man overhovedet ikke havde understøttet Sur
løkkebatteriet med alt det Skyts, som kunde skrabes sammen.
Nu blev Styrken sat klatvis ind, og denne taktiske Fejl kunde
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ikke afbødes, selv om vore Batterier med de 409 Skud, de afgav,
flere Gange bragte de fjendtlige til Tavshed; thi nedkæmpe dem
helt kunde de ikke. Følgen af Mangel paa samlet Indsats af vort
Artilleri blev Umuligheden af at vinde Ildoverlegenhed, da Fjen
den samme Dag og Natten til den 15. rettede en meget stærk
Ild mod vore Batterier paa Als, dels fra de to nævnte Batterier,
dels fra et Batteri, som var blevet anlagt lige over for Arokilsøre, dels fra Batterup, dels fra et Feltbatteri S. f. Sandbjerg.
Navnlig led Flankebatteriet overordentligt, men ogsaa Kjærvigog Arnkilsørebatterieme. Yderligere blev Rønhave og Skovfoged
hus, foruden en Del af Baraklejren ved Kjær, skudt i Brand.
1/2 4. Batteri — nu 4 12 Pd.s riflede Kanoner — greb ikke
ind i denne Kamp, men fortsatte de følgende Nætter, iøvrigt med
Held, sine indirekte Skydninger mod Fjendens Løbegrave. Det
blev den 16. tvunget til Stillingsskifte, men ikke fundet i den ny
Stilling af Fjendens Artilleri.
Den 16. forsøgte vi med 6 4 Pd.s riflede Kanoner at gen
optage Kampen med Randsgaard—Ravnskobbelbatterierne, men
efter at have afgivet 47 Skud blev vore Kanoner nødt til at ind
stille Ilden. Faktisk var vort Artilleriforsvar langs Sundets nord
lige Del nedkæmpet allerede den 15. Surløkkebatteriet var jo
allerede delvis forladt, Flanke-, Kjærvig-, Skov- og Arnkilsøre
batterieme i Hovedsagen ubrugelige.

Om Fjendens Forberedelser til en Overgang til Als var sta
dig indløbet Meldinger. Den 11. forlød det, at Batteriet ved Ballegaard atter var monteret, men ved nærmere Undersøgelse viste
Skytset sig dog at være opstablede Skansekurve. Derimod havde
Fjenden stærke Batterier ved Noltang, Petersdal og Snogbæk
Hage; der var anlagt en fra Søen skjult Vej ned mod Stranden
lige over for Arnkilsøre, det østrigske og et preussisk Brotrain
samt flere Hundrede Baade var samlet ved Blans og Søfolk ud
skrevet til Betjening af Baadene. Der blev afholdt Forsøg med
Flaader til Transport af Skyts, et stort Antal Vogne, formentlig
Brotrain, kørte ind i Sandbjerg Skov, og om Aftenen den 12.
kørte fjendtligt Fodfolk til 0. Snogbæk. — Selv om det var mu
ligt, at Fjenden vilde forsøge Overgang til Nordlandet, var Sand
synligheden for, at hans Forberedelser gjaldt Kjær Halvø dog nu
langt større, og det forlød iøvrigt ogsaa, at det var hans Agt at
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foretage Broslagning ved Sandbjerg samtidig med Stormen paa
Dybbølskanserne.
Under disse Omstændigheder blev det hilst med Tilfredshed
af Overkommandoen, da Orlogskaptajn Muxoll meddelte, at det
lige ombyggede Panserskib »Dannebrog« var stødt til hans Eskad
re. — Allerede den 9. havde Marineministeriet udtalt over for
Krigsministeriet, at »Rolf Krake« burde stationeres i Als Fjord,
hvor dets Nærværelse var nødvendig af Hensyn til mulige Over
gangsforsøg, hvorimod Marineministeren ikke mente, at Hævdel
sen af Dybbølstillingen var afhængig af, at Skibet var i Vemmingbund. Iøvrigt var »Rolf Krake« ogsaa det eneste Skib, vi
raadede over, som var i Stand til at optage Kampen i Als Sund.
Det kunde ganske vist ikke løbe ned i Sundets smalle Del uden
at udsætte sig for sikker Ødelæggelse ved de fjendtlige Batterier,
men det kunde ved Indløbet til Sundet beskyde dette paa langs.
Da nu Overkommandoen saa stærkt holdt paa, at et Panserskib
maatte støtte Forsvaret af venstre Fløj, havde Marineministeren
besluttet sig til at sende »Dannebrog« til Als.
»Dannebrog« ankom den 13., og Overkommandoen var da
straks rede til at stationere det ved Vemmingbund, hvor det kun
de gøre god Nytte med sine 17 Kanoner, og sende »Rolf Krake«
til Als Fjord. Forinden sin Afgang skulde det løbe ind i Vem
mingbund for at beskyde Fjendens forreste Løbegrave, en Plan,
som dog maatte opgives, da det blev saa stærk Søgang, at den
vilde udelukke en tilstrækkelig sikker Skydning.
Muxoll kom imidlertid nu med den Meddelelse, at Marinemi
nisteren kun havde stillet »Dannebrog« til Raadighed for ham i
nogle Dage. Sagen var nemlig, at Regeringen havde besluttet,
at Blokaden af de tyske Østersøhavne skulde udvides mod Øst
til Danzig og Pillau, hvorfor »Dannebrog« var bestemt til at for
stærke Eskadren i Østersøens østlige Del og kun skulde forblive
ved Als, til det havde tilendebragt sin Organisation. Endskønt
Marineministeren selv erkendte, at det maritime Forsvar af Als
Fjord og Als Sund i Øjeblikket var værdiløst, og han ikke kunde
underkende Overkommandoens Krav om Nødvendigheden af at
have et Panserskib i Vemmingbund, havde han dog anset Hen
synet til Blokaden for vigtigere end Sikring af Hæren i Dybbøl
stillingen mod et Angreb i Ryggen. Til denne principielle Uklar
hed i Samvirket mellem Hær og Flaade, mellem Krigsministeren
og Marineministeren, kom saa yderligere, at denne sidste over-
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hovedet intet meddelte Overkommandoen om, hvor længe den
kunde paaregne Assistance af »Dannebrog«, og saavel Overkom
mando som Eskadrechef gik ud fra, at »nogle Dage« var et saa
ubestemt Begreb, at det ikke kunde nytte at foretage den paa
tænkte Ombytning af Skibene, og at »Dannebrog« derfor maatte
forblive i Als Fjord. En telegrafisk Forespørgsel til Marinemi
nisteren fra Overkommandoen om, hvor lang Tid den kunde vente
at disponere over »Dannebrog«, blev foreløbig ikke besvaret.
(Faktisk forblev »Dannebrog« ved Als til den 24/4).
Situationen ved Als Sund var altsaa den, at der ikke fra
Flaadens Side kunde ventes nogensomhelst Støtte for Forsvaret,
og at vore Batterier langs Sundet var nedkæmpet. Overkomman
doen havde den 13. givet Ingeniørkommandoen Ordre til af al
Magt at fremme Arbejderne langs Kysten — ogsaa under For
udsætning af, at Fjenden var Herre over hele Sundeved. Man
var derfor begyndt at forene de Skyttegrave, Fodfolket efterhaanden havde anlagt, til en sammenhængende Løbegrav og yder
ligere at anlægge en dækket Forbindelsesgang bagved. Artilleri
forsvaret maatte derimod nu skabes paa en helt ny Basis, idet
man gik bort fra de store, synlige Batterier og i Stedet fordelte
Skytset enkeltvis langs Stranden i dybt nedskaarne og mod Fron
ten helt dækkede Indskæringer, hvorved kunde opnaas en fuld
stændigere Bestrygning af Kysten ved flankerende Ild. Disse Ar
bejder — der i og for sig hvilede paa en misforstaaet Opfattelse
af, hvorledes Forsvaret mod en Landgang burde optages — paabegyndtes den 13., men kunde først være færdige i Løbet af nogle
Dage.
Besætningen paa Kjær Halvø var, som tidligere omtalt, 11.
R. (1 Komp. i Barakkerne ved Arnkilsøre, 1 Komp. i de nordlig
ste Gaarde i Ulkebøl Nørremark, 4 Kompr. i Barakkerne ved Røn
have, 1 Komp. i Kjær Hestehave og 1 Komp. tæt S. f. Kjærvig)
samt 9. Batteri i Ulkebøl Nørremark Desuden var 1 Eskadron
af II/4. DR. stillet til Raadighed, og af det kørende Espingolbatteri, som den 15. var overført fra Fredericia, blev det ene Halv
batteri afgivet til Forsvaret af Kjær Halvø, medens det andet
kom til Als Nordland.
De nærmeste Reserver var den Brigade (i Vollerup), der
kantonnerede med 1 Regiment (sammen med Livgarden) i Sunds
mark Barakker og 1 Regiment i Ulkebøl—Vollerup, samt 2. Bat
teri i Sundsmark og 8. Batteri i Vollerup. Der vilde saaledes i
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Løbet af et Par Timer kunne være samlet 5 Batailloner (incl.
Livgarden) og 2 Batterier ved den nordvestlige Udkant af Kjær
By, en Styrke, som i Forening med Besætningen paa Halvøen kun
vilde være det højst fornødne til at imødegaa en Landgang.
De andre Tropper, som kunde komme i Betragtning var —
efter 8. Brigades Ankomst til Als den 12. :
1 Brigade i Augustenborg med 1 Regt, om Kettinge—Not
mark, 1 Regt, om Egen—Sjellerup,
1 Brigade i Tandslet med 1 Regt, om Hørup—Mjang, 1
Regt, om Tandslet—Fjelby og
I/GHR., der havde Kystbevogtning i det sydøstlige Als,
men disse Tropper kunde næppe være samlede ved Ulkebøl før
tidligst efter 4—5 Timers Forløb.
Overkommandoens Forudsætning, at Tropperne om Sunds
mark—Ulkebøl—Vollerup kunde være disponible for Forsvaret
af selve Dybbølstillingen, hvilede saaledes paa et ret løst Grund
lag, saa længe der var Sandsynlighed, eller blot Mulighed for,
at Fjenden vilde forsøge Landgang paa Kjær Halvø. Iøvrigt blev
der ikke givet nogensomhelst Direktiver for Forsvaret mod et
saadant Landgangsforsøg.

Beskydningen af Dybbølstillingen var Natten til den 13. saa
stærk, at saa godt som alt Udbedringsarbejde og al Tilførsel af
Materiel var udelukket. Skanserne III og IV var ikke længere i
forsvarsdygtig Stand, og de andre Skanser var ogsaa meget med
tagne. Den 13. var Ilden endnu voldsommere end hidtil — i Døg
net blev afgivet 7320 Skud —, hvilket kunde sættes i Forbindelse
med Efterretningen om, at Fjenden havde faaet tilført 24 Stk.
Belejringsskyts; man regnede med, at han nu ialt havde ca. 130
Stk. Skyts dels i faste Batterier, dels som opkørt Feltartilleri.
Flere og flere af vore Kanoner blev gjort ubrugelige. I hver af
Skanserne paa venstre Fløj var endnu kun 2—3 mere eller min
dre anvendelige Kanoner, og Ingeniørkommandoen erklærede det
udelukket at holde Skanserne III—VI i tilbørlig Stand.
Som Følge af at Fjenden hver Aften ved Afløsningstid holdt
Chausseen under stærk Ild, bestemtes det, at det Feltartilleri, der
stod i Løbegravene, skulde bestaa af 1 Deling af hvert af 8., 10.
og 11. Batteri. Skytset skulde fremtidig forblive i Stillingen og
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kun Mandskabet og Bespændingerne afløses, forstillingerne, be
spændt hver med to Heste, skulde anbringes i Brohovederne.
Fjendens Belejringsarbejder synes ikke at være ført læn
gere frem i de sidste Dage, men han forstærkede den nærmeste
Parallel (3—400 m fra Skanserne), til Trods for at vort Fod
folk beskød Arbejderne fra Løbegravene. Om Aftenen den 13.
stormede en Styrke, der ansloges til 1 Bataillon, pludselig frem
og besatte vore Skyttegrave, hvor 50 Md. toges til Fange. 2./6. R.
var netop i Færd med at rykke ud for at afløse Forposterne paa
yderste venstre Fløj. Kompagniet blev stærkt beskudt i Front
og Flanke, en Del af det trængtes ned mod Skrænten ved Stran
den, hvor det kom til Haandgemæng, og hvor vi yderligere mi
stede en Del Fanger. Da de hidtidige Forposter, af 5. R., var
gaaet tilbage, maatte Kompagniet trække sig ind til et halvt sløj
fet Hegn, ca. 100 x foran Løbegraven. Her blev det en Times Tid,
indtil det ca. Kl. IOI/2 fik Ordre til at trække sig ind, dog efter
ladende 1/2 Deling ved Hegnet.
Fjenden havde imidlertid paabegyndt Arbejdet paa en Løbe
grav i Slugten 150—200 m foran Skanse II, og da 2./6. R. Kl. 3%
Form, (den 14.) atter blev sendt frem for at tilbageerobre vore
Skyttegrave, blev det hurtigt standset af hans Ild ; men nærmest
Chausseen lykkedes det dog at tage Skyttegravene. Kl. 10—11
Form, brød en fjendtlig Kolonne frem foran Skanse III. Den af
vistes, men naaede at overhugge Traadhegnet enkelte Steder.
Da vor Forpoststilling foran venstre Fløj nu til Dels var
gaaet tabt, bestemte Overkommandoen, at Forpoststyrkerne skul
de forstærke Besætningerne i II—V, og at der skulde udstilles
Lytteposter paa den Strækning, hvor Skyttegravene ikke læn
gere kunde besættes.
Den 16. om Aftenen brød en fjendtlig Bataillon frem paa
Strækningen fra Chausseen til Slugten mellem VI og VIII, over
rumplede vore Forposter (af 3./17. R.), som næppe har været
tilstrækkelig aarvaagne, tog en Del af dem til Fange og besatte
vore Skyttegrave, som de derefter vendte og forbandt indbyr
des. 8./18. R., som skulde have afløst Forposterne, gjorde et For
søg paa at tilbageerobre Skyttegravene, men blev afvist ved Fjen
dens overvældende Ild. :— Sikringstjenesten kunde derefter, lige
som S. f. Chausseen, kun varetages af Lytteposter.

217

Belejringsarbejdernes Beliggenhed, saaledes som disse erkendtes fra vor
Side. (Efter Tegning, udført af Arméens Topografer, dateret den 15/4).
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Belejringsarbejdernes Beliggenhed ifølge det preussiske Generalstabsværk.

Selv om Fjendens Skydning i Belejringens sidste Dage var
noget mindre voldsom end den 13., var den dog stadig meget
stærk, gennemgaaende 4—5000 Skud i Døgnet, med overvældende
Ildkoncentrationer mod Skanserne, særlig paa Angrebsfronten, og
tiltog i Voldsomhed den 17. Ethvert Maal, der viste sig over
Brystværnet, blev beskudt med Geværild. Broagerbatteriemes Ild
var udelukkende rettet mod Stillingens Bagterrain, da de af Hen-
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Skanse V.

Skanse IV.

Belejringsarbejderne, set fra Vest.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4).

Skanse III.

syn til egne Troppers korte Afstand fra Skanselinien nu ikke læn
gere kunde beskyde denne. Ogsaa i Sønderborg og i Brohoveder
ne faldt Granater, men dog synes Terrainet nærmest Als Sund
i det hele at have været mindre udsat.
Antal døde og saarede, som den 13. var steget til 131, holdt
sig indtil den 17. til gennemsnitlig ca. 80 pr. Døgn. Paa Grund
af den anstrengende Tjeneste var imidlertid ogsaa Antallet af
syge steget i betænkelig Grad. Medens Antal lazaretsyge — saa
rede og syge — indtil Udgangen af Marts havde holdt sig nogen
lunde omkring 8 % af den samlede Styrke, voksede det i Be
gyndelsen af April til 12 % og naaede den 15. 17,6 %, alt
foruden de kvartersyge. Styrken i Geleddet var derved reduceret
i ikke ringe Grad, og navnlig var Befalingsmændene faatallige.
Ødelæggelsen af Skanser og Materiel fuldbyrdedes mere og
mere. Vore Morterer afgav af og til nogle Kast, men ethvert For
søg, der blev gjort paa at aabne Ilden fra de faa Kanoner, som
endnu kunde bruges i Skanserne, blev øjeblikkelig kvalt, og kun
med Voldriflerne kunde man til Tider genere Fjenden. Iøvrigt
var derJikke andet at gøre end at anbringe Skytset bedst muligt
dækket og sætte Sandsække i Skydeskaarene, men paa en saadan
Maade, at de hurtigt kunde fjernes i Tilfælde af Stormangreb.
Medens Artilleristerne kunde finde sikkert Ly i Krudtmaga
sinerne, var det umuligt for Fodfolksbesætningerne at opholde
sig i de om Dagen stærkest beskudte Skanser, men maatte søge
Dækning uden for det tætteste Nedslagsbælte, indtil ca. 300 m
fra Skanserne, altsaa længere fra disse end Fjendens forreste
Linie. Besætningen i Løbegravene og de bagvedværende Reser
ver led betydelige Tab, og da der, som tidligere nævnt, ikke paa
Forhaand var bygget regelmæssige, overdækkede Rum, søgte Sol
daterne at skaffe sig nødtørftig Dækning ved at grave dybe Hul
ler i Gravens Bund. Da dette imidlertid viste sig utilstrækkeligt,
dannede Folkene sig trods givet Forbud Huler ind under Bryst
værnet og smed den udgravede Jord op i store Bunker paa Brystvæmskronen eller som en Slags Traverser i selve Løbegraven.
Ved det oprindelige Anlæg af Løbegravene havde man ikke for
udset Nødvendigheden af at anbringe Traverser i den Udstræk
ning, som Broagerilden efterhaanden havde fremtvunget navnlig
paa venstre Fløj — ikke alene i men ogsaa bag Løbegravene.
Derved fremkom en Planløshed i disse Arbejder, og den Maade,
hvorpaa Mandskabet nu selv tog Affære, gjorde, at Brystværnet
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blev mere og mere ubrugeligt til Forsvar, og selv om Befalingsmændenes energiske Bestræbelser for en Tid kunde medføre, at
Ildlinien nogenlunde retableredes, varede det dog ikke længe, in
den det var galt igen. Man kunde dog godt indse, at Mandskabet
maatte skaffe sig Dækning, og efterhaanden fandt man sig i de
Ulemper, dette i anden Henseende medførte, da man derved red
dede mange Menneskeliv.
Medens Skanserne paa højre Fløj i det store og hele nogen
lunde bevarede deres Forsvarsværdi (se Fotografiet af Skanse X
Side 128), var de paa venstre Fløj, Skanse I—V, efterhaanden
skudt stærkt sammen. Brystværnet blev delvis udjævnet, Skydeskaarene ødelagt, Traverserne skudt sammen, Briske og Fodfolks
banketter ubrugelige o. s. v. Hullerne i Palisaderækkerne kunde
ikke overalt udfyldes, Rullebroerne ikke længere skydes ud
og maatte erstattes med Løbebroer, og flere Steder begyndte
Krudtmagasinerne at slaa Revner. Om Natten fortsattes dog Re
parationsarbejderne saa godt, det lod sig gøre, og i Virkelighe
den, skriver Major Jonquières, udførtes meget mere, end man
kunde vente, idet Mandskabet viste »et Mod og en Ufortrøden
hed, som maa anerkendes«.
Natten til 18. var Ilden noget svagere, saaledes at Betingel
serne for Arbejder blev relativt gode, og ved Daggry var ifølge
Ingeniørkommandoens Indberetning Tilstanden saaledes:

Brystværnet repareret, Palisaderne fuldt istand
satte, Broen i komplet Stand — Værket egnet
til Fodfolksforsvar. 1 Kanon brugelig.
II. Blokhuset var brændt den 17., og kun med stor
Anstrengelse var det lykkedes Løjtnant Ancker
at redde Krudtmagasinet fra Antændelse. — Ind
gangen retableret. Skydeskaarene i Orden, en let
Løbebro anlagt (i Stedet for den nedskudte).
Værket stormfrit, men Aabningen ved Strube
brystværnet ikke lukket. 3 Kanoner brugelige.
III. Gravpalisaderne i Orden om end en Del hullet.
Værket i forsvarsdygtig Stand. 1 Kanon bruge
lig, dog kun til eet Skud. 3 Haandmorterer.
IV. Det indre slemt medtaget. Brystværnet nogen
lunde retableret, Gravpalisademe i Fronten i
Orden, men ikke tilfredsstillende i Struben. Bro-

Skanse I.

—

—

—
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en kan ikke trækkes ind, men er forberedt til
Sprængning. 4 Kanoner brugelige, den ene dog
kun til eet Skud.
Skanse V. Strubepalisaderne ødelagt. Barriéreporten kan
ikke lukkes, saa Værket maa betragtes som
aabent, men iøvrigt i nogenlunde forsvarsdygtig
Stand. 4 Kanoner brugelige, den ene dog kun til
eet Skud.
De øvrige Værker var i nogenlunde forsvarsdygtig Stand.
Af brugbart Skyts fandtes i VI 6 Kanoner og 3 24 Pd.s Morte
rer, i VII 4 Kanoner, i VIII 5, i IX 4 Kanoner og 2 84 Pd.s Mor
terer, i X 5 Kanoner. Desuden fandtes i Kanonpladserne i Løbe
gravene ialt 18 Kanoner, i den tilbagetrukne Linie 12 og i Bro
hovederne 4 Kanoner. Paa Angrebsfronten I—VI kunde saaledes
raades over ialt 37 Kanoner, fordelt paa 12 Steder.
Løbegravene i den tilbagetrukne Linie bag IV blev udført
Natten til den 18. ved betydelige Anstrengelser og under Anven
delse af Pengebelønninger, hvilke i den sidste Tid jævnlig brug
tes for at fremme Arbejdet paa udsatte Steder.
Naar det er blevet sagt, at Skanserne var skudt sammen til
Grushobe, maa dette efter ovenstaaende förstaas cum grano salis ;
men ganske vist blev de ved Skydningen om Morgenen den 18.,
umiddelbart før Stormen, atter meget stærkt medtagne, ligesom
utvivlsomt endnu flere Kanoner er blevet ødelagt. De omstaaende Billeder viser nogle af Skansernes Udseende efter Stormen.
Medens Skanserne paa højre Fløj synes efter Omstændighederne
ret uberørte, eksisterede i Skanserne paa Angrebsfronten ikke
længere de regelmæssige Former for Brystværn og Traverser m.
m., men helt uden Dækningsværdi har de dog ikke været. Selv
om Palisaderækkerne havde Huller, synes de dog i det hele at
have bevaret deres Værdi som Hindringsmidler.
Man har undertiden nutildags hørt udtale, at den Beskyd
ning, vore Tropper var udsat for ved Dybbøl, var saa svag i For
hold til, hvad der i den Retning fandt Sted under Verdenskrigens
Stillingskampe, at deres Ydelse maatte blegne ved Sammenlignin
gen.
Selvfølgelig er det overordentlig vanskeligt, for ikke at sige
umuligt, at opstille en Sammenligning mellem Artilleriildens psy
kiske og fysiske Virkning i 1864 og i moderne Krige. Sammen-
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Skanse VIII.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4).

Skanse V.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4).
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Broen og Palisaderne i Skanse IV’s Strube.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4).

Skanse II; i Midten det brændte Blokhus.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4).
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ligningen kommer allerede til at halte ved den Omstændighed,
at man i 1864 slet ikke var indstillet paa saadanne Krigens Ræds
ler som i vor Tid, hvorfor man ved Bedømmelsen af den psykiske
Modstandskraft maa gaa ud fra helt forskellige Forudsætninger.
Man kendte ikke i 1864 Brisantgranater og Gasgranater, det
enkelte Skuds Virkning og Skudhastigheden dengang var meget
ringere end nu. Den voldsomme, men kortvarige, moderne Ildbyge
vil i faa Minutter rydde det beskudte Omraade for alt levende,
som ikke kan finde Dækning, medens man for det samme Antal
Skud i 1864 maaske brugte lige saa mange Timer som nu Minut
ter for at tildænge et vist Maal med samme Antal Projektiler.
For svært Skyts kan en Ildbyge som den ovennævnte maaske vare
3 Minutter og have en Tæthed af 80—150 Skud pr. Hektar; men
f. Eks. faldt der den 13/4 1864 i Skanse IV, altsaa paa et Areal
mindre end en Hektar, ca. 400 Granater i Løbet af 6 Timer, i
den lidt større Skanse VI den 11/4 800 Granater.
Til Ødelæggelse af en Forsvarsstilling regnedes i Verdens
krigen 4 15 cm Granater for hver løbende Meter af en Skytte
gravs Front. I Dagene 13—17/4 faldt der ialt ca. 23.000 Granater
i Dybbølstillingen, gennemsnitlig pr. Døgn ca. 4600. Man tager
næppe fejl, naar man regner, at mindst Halvdelen af dette Skud
antal, ca. 11.000 Granater, faldt inden for Angrebsfrontens for
reste Linie fra I til op imod VIII, altsaa ialt paa en Strækning
af ca. 1700 m. I Sammenligning med de 4 giver dette 6—7 Gra
nater pr. løbende Meter Front, og anslaas Dybden af det om
handlede Bælte til 300 m, hvad sikkert nogenlunde vil passe, giver
det paa dette Areal af 51 Hektarer ca. 215 Skud pr. Hektar.
Med Hensyn til Artilleriildens Virkning maa imidlertid og
saa et andet Moment tages i Betragtning. I Verdenskrigen vilde
et Omraade svarende til Dybbølsstillingens kræve en Besætning
af højst 12 Kompagnier, hvoraf 3—4 i forreste Linie, og disse
Kompagnier vilde være spredt i smaa Grupper over hele Ter
rainet, i dybe Grave med talrige overdækkede Rum, som kunde
værne mod Sprængstykker, og ofte nedgravede i dybe, skudsikre
Opholdsrum. Dybbølstillingen derimod havde — foruden Artille
riet — en Besætning paa 64 Kompagnier, hvoraf Halvdelen i for
reste Linie, altsaa en meget tæt Besættelse med — bortset fra
Krudtmagasinerne — nødtørftig, utilstrækkelig eller slet ingen
Dækning, udsat for Ilden fra 2—3 Sider saavel som for de omtrent
lodrette Nedslag af Morterprojektiler, over for hvilke det over-
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hovedet var umuligt at dække sig. Medens den moderne Artilleri
ild i Stillingskrigen kun finder smaa, spredte Maal, var disse alt
saa meget tætte i Dybbølstillingen, hvor dog til Gengæld Briga
derne i 2. og 3. Linie blev mindre stærkt beskudt. Hertil kom,
at alle Bevægelser frem til forreste Linie maatte foregaa over
aabent Terrain, medens Verdenskrigens Stillinger raadede over
dybe Forbindelsesgange.
Er det, som sagt, næppe muligt at drage nogen tilforladelig
Sammenligning mellem Virkningen af den moderne Artilleriild
i Stillingskrigen og den tilsvarende Virkning i Dybbølstillingen,
kan dog maaske ovenstaaende give en Forestilling om Forholdet
og bibringe et Indtryk af, at — alt taget i Betragtning — den
Modstandskraft, der krævedes, og ydedes, af vore Soldater ved
Dybbøl, ikke stod tilbage for, hvad Verdenskrigen forlangte.
Det var saaledes en haard Prøve, vore Soldater blev sat paa.
Af 7 Døgn havde de indtil 8. Brigades Ankomst tilbragt de 4 i
Dybbølstillingen og 3 i Kantonnement. Ved Afløsningen blev
Fremrykningen over det aabne Terrain bag Skanserne meget
stærkt beskudt, og opløst i smaa Rodekolonner søgte Kompagni
erne ved bedst mulig Udnyttelse af Terrainet at naa frem til
deres Pladser; var de først dér, blev der dog nogen Mulighed
for at finde Dækning. — Tidligere havde Udkigsposterne kun
net advare mod Skuddene ved deres Raab: »Broager, dæk!«,
»Avnbjerg, dæk!« o. s. v., naar de saa Glimtet ved Skuddets Af
gang og havde lært at bedømme Projektilets Retning efter Ly
den. Den voldsomme Skydning havde nu gjort saadanne Tilraab
værdiløse. I Bagterrainet kunde Reserverne maaske nogenlunde
regne ud, hvor de bedst kunde finde Dækning, da de fjendtlige
Batterier aabenbart hvert havde sit Skudomraade; men i forre
ste Linie kom Ilden ustandselig fra to eller maaske tre Sider —
foruden de omtalte lodrette Nedslag fra Morterskuddene — og i
mere eller mindre sammenbøjet Stilling maatte Mandskabet tryk
ke sig op mod de Hulninger, de havde dannet i Løbegravens
Brystværn, eller krybe sammen i deres selvlavede Huller. Uvirk
somme, med lidt Galgenhumor hist og her, men mest alvorlige og
stille havde Soldaterne ikke andet at gøre end at følge Nedslage
nes Virkning og vente paa selv at blive Offer derfor. Om Natten
gik det noget bedre, naar Ildlinien blev besat, og hver Mand stod
rede til at tage mod Fjenden, for saa vidt Kompagnierne ikke
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blev anvendt til Arbejde i Skanser eller Løbegrave. Disse Arbej
der blev fortsat til det sidste og, som tidligere nævnt, gennem
ført med beundringsværdig Udholdenhed og ofte under Udvis
ning af stort Mod.
Men Kritik og Bitterhed var der — ogsaa derved viste Sol
daterne deres danske Naturel. Blandt Officererne var der en en
stemmig Mening om det unyttige i fortsat at holde Stillingen.
Dette kan nogle blandt Mandskabet have hørt, medens andre, der
havde læst om Londonkonferencen, følte sig skuffede i deres
Haab om Vaabenstilstand, og atter andre gav Kjøbenhavneme
Skylden for Krigen eller troede, at vi havde Uret, fordi ingen
vilde hjælpe os. Alt dette har dog næppe haft nogen Virkning
blandt det store Flertal. Det, som pinte Soldaterne nu, og som
havde pint dem fra første Færd, var, at de ikke blev ført mod
Fjenden — men en Utilfredshed, som har den Aarsag, vidner jo
kun højt om Aanden i Hæren. De forstod ikke, hvorfor vore Ka
noner tav, eller hvorfor de ikke selv maatte skyde, eller at For
postkommandøren — i hvert Fald i en Periode — modsatte sig,
at Forposterne indlod sig i Kamp — hvad iøvrigt førte til, at
Preusserne begyndte en Fraternisering med vore Vedetposter,
et Uvæsen, som Overkommandoen maatte skride alvorligt ind
imod for at faa stoppet. At Preusserne uden at behøve at søge
Dækning ganske ugenert kunde arbejde paa deres Løbegrave og
endda haanle over mod vore, skabte Raseri. Og man forstaar
dette af følgende Eksempler. Et Kompagni af 16. R., der laa i
Løbegraven mellem II og III, saa Fjenden arbejde foran, sendte
ham nogle Skud, men kunde ikke fra sin Plads rette en virk
ningsfuld Ild mod Arbejdsstederne. Kompagnichefen bad da Fø
reren for den Feltkanondeling, som stod i Løbegraven, om at
beskyde Fjenden, men fik Afslag, da det jo var forbudt Felt
artilleriet at skyde, før Fjenden stormede, og en Henvendelse til
Skanse III medførte vel, at der blev sendt Fjenden et Par Gra
nater, men de var utilstrækkelige til at standse Fjendens Arbej
de. — Et andet Kompagni, der i lignende Anledning henvendte
sig til samme Skanse, fik overhovedet intet Svar. — Man saa
Dag for Dag, Fjenden arbejde sig længere frem; men selv om
energiske Kompagnichefer lod deres Folk skyde, naar der var
Lejlighed dertil, kunde de dog intet virkeligt opnaa uden Artil
leriets Hjælp, og den paatvungne Passivitet lod efterhaanden
Mandskabet faa Indtryk af selv kun at være Kanonføde. Om end
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hver Mand stadig var rede til at gøre sin Pligt, svandt saaledes
Haabet og Troen paa Held, og at den voldsomme Beskydning
maatte slide paa Nerverne, er indlysende.
Det er kendt, at i Verdenskrigens Slutning begyndte Demo
ralisationen i Etapen. Ganske tilsvarende viste de første Tegn
paa Demoralisation sig ved Dybbøl ikke blandt Tropperne i selve
Stillingen, men blandt Artillerister og Arbejdssoldater paa Als,
ved Sønderborg, altsaa blandt dem, der ikke selv var udsatte.
Det burde være Feltgendarmeriets Sag at have Øje hermed og
i Tide skride ind, men dels har man vel dengang ikke været for
beredt paa sligt, dels var Gendarmerne stærkt optaget over hele
Als med at modvirke og hindre den Spionage, som fandt Sted til
Trods for de Bestræbelser, man havde gjort for at afspærre Øen
ved Patrouiller langs Kysterne og strenge Forskrifter angaaende
Trafiken.
Der fandt saaledes ret uhindret en uheldig Paavirkning Sted
af Mandskabet, lige før det skulde rykke over i Dybbølstillingen,
ved stadig gentagne Tilraab om, at det skulde nægte at marchere
videre, hvilket atter affødte Rygter om, at enkelte Regimenter
virkelig havde vægret sig derved. Selv om de ondsindede Ele
menters skadelige Virksomhed i Almindelighed ikke satte særlig
dybe Spor, saa hændte det dog. Saaledes nægtede en Arbejdsafløsning fra Sønderborg at marchere over til Dybbøl under Paaskud af uretfærdig Behandling, idet de afløste Hold hidtil var
gaaet direkte til deres Kantonnementer. For ikke at skabe unø
dig og uheldig Opsigt dyssede General du Plat Sagen ned. Men
selv blev han opskræmt af den, hvilket i Forbindelse med hans
hele, mistrøstige Opfattelse af Forholdene gav sig Udslag i en
Melding den 13. til Overkommandoen. I denne Melding skrev han
bl. a., at der i de sidste 24 Timer havde bredt sig en Modløshed
og en Misstemning, der lod befrygte det værste, at der før Af
løsningen — altsaa netop i det Øjeblik Mandskabet var i de uhel
dige Omgivelser ved Sønderborg — var hørt Ytringer fra Fol
kene om, »at de ikke vilde føres til Slagtebænken«, og at der un
der selve Afløsningen var forekommet Tilfælde af Panik. Som
Bevis paa, hvor betænkeligt Forholdet var, anførte han det oven
nævnte Mytteri ved Arbejdsafløsningen og tilføjede: »Ligeledes
skal efter Forlydende Artilleribesætningen i en af Skanserne
have forlangt at komme bort derfra«.
En Undergiven skal være meget forsigtig med at indsende
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Meldinger, der kan svække den foresattes Tillid og Handlekraft.
Det er givet, at der i en Situation som den da foreliggende maa
forefalde Udslag baade af Mangel paa Mod og af daarlig Tone,
men dette maa vurderes paa Grundlag af Tilstanden som Helhed
og undersøges nøje, saaledes at der ikke tillægges det forefaldne
større Betydning, end det har. Det synes, som General du Plat
ikke har taget fornødent Hensyn hertil, og navnlig er hans Kol
portage af et ukontrolleret Rygte uheldig. Meldingen kom der
ved til at gøre et stærkere Indtryk i Overkommandoen, end nød
vendigt var. — Foreløbig søgte Overgeneralen at paavirke Stem
ningen ved Udstedelse af en Proklamation, hvori han udtalte, at
han satte sin Lid til, at den Udholdenhed, som fordredes, frem
deles bevaredes, og at ingen vilde trættes i Opfyldelse af sin Pligt.
Da 8. Brigade den 14. marcherede gennem Sønderborg til
Dybbølstillingen, blev ogsaa den udsat for de sædvanlige Tilraab,
men ganske uden Held, »vore brave Jyder værdigede dem ikke
noget Svar.« — Overfor 3. Brigade opnaaedes derimod et større
Resultat.
Som Følge af den ændrede Turnus for Besættelse af Dybbøl
stillingen maatte i Overgangsstadiet Hvilepavsen i Kantonnemen
terne for een Brigade reduceres til to Døgn. Dette var uundgaaeligt, men kejtet var det af Overkommandoen at lade den Bri
gade, det kom til at gaa ud over, være 3. (16. og 17. R.), sonl
havde de fjerneste Kantonnementer (om Tandslet), og som til
med i Hovedsagen var sammensat af de ældste Aargange (Afde
lingernes oprindelige, holstenske Mandskab var erstattet med
Forstærkningsfolk). Da Brigaden, som efter 6 Døgns Tjeneste
i Dybbølstillingen var afløst den 13. om Eftermiddagen, næste Dag
fik Befaling til atter at afmarchere allerede den 15., vakte dette
derfor ikke helt uden Grund Misnøje blandt Mandskabet. Brigade
chefen, Oberst Wørishøffer, henvendte sig derfor til Overkomman
doen for om muligt at faa Befalingen ændret, men opnaaede kun
at faa et overlegent og for ham krænkende Svar. Næste Dag, da
Brigaden afmarcherede, viste der sig imidlertid intetsomhelst
ydre Tegn til, at Disciplinen var svækket; men da den naaede
Hvilepladsen uden for Sønderborg, stod her den sædvanlige Skare,
som i den sidste Tid havde været paa Færde, naar Afdelingerne
skulde rykke over til Dybbøl, og som ogsaa nu kom med deres
Tilraab: »I skal ikke lade jer føre til Slagtebænken!« o. 1.. Der
blev ikke skredet ind derimod, rimeligvis fordi der — ligesom
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Tilfældet havde været over for 8. Brigade — ikke blev raabt i
de Øjeblikke, da de ældre Befalingsmænd passerede. Under Hvi
let, som skal have varet flere Timer, blev ikke kommanderet Of
ficerer til Inspektion, og Hvilepladsen ej heller afspærret — sligt
brugte man næppe dengang —, og Følgen blev, at en Hob af
Artillerister, Arbejdssoldater, Marketendere m. fl. blandede sig
mellem Regimenternes Mandskab og dér fortsatte deres Agita
tion. Dette virkede, og da Afdelingerne atter var traadt an, og
Afmarch kommanderedes, rørte Folkene sig ikke af Stedet, men
kun ved Brigadechefens og andre Befalingsmænds energiske Op
træden lykkedes det ved Overtalelser og haandgribelige Midler
efterhaanden at faa Kompagnierne i Gang.
Ved Overkommandoen, der havde faaet Melding om Begiven
heden, vakte denne stor Bestyrtelse, og man frygtede, at det Øje
blik var kommet, hvorom General du Plat havde spaaet: at Disci
plinen nu var ved at bryde helt sammen. Til Vogns kom Over
generalen og Major Stjernholm til Stede og begyndte, meget uhel
digt, at overfuse Mandskabet, med det Resultat at der atter op
stod Uro — en Krisis, som det dog lykkedes Befalingsmændene
at overvinde. Da Regimenterne var kommet over i Stillingen, var
Folkene lige saa disciplinerede og flinke, som de ellers altid hav
de været, og den følgende Dag kom to Mand paa samtliges Veg
ne meget flove for at bede Oberst Wørishøffer om Forladelse. —
Dybere stak Ondet altsaa ikke, og det grove Disciplinbrud, der
var sket, var udelukkende Resultat af den skadelige Agitation
paa et Tidspunkt, da Mandskabet var særlig modtageligt som
Følge af den formentlige Uret, det havde været Genstand for.
Der blev indledet Retssag, men den faldt bort efter det fortrin
lige Forhold, Brigadens Regimenter udviste den 18.
Kilden til Uordenerne, den disciplinløse Bande ved Sønder
borg, blev mærkelig nok ikke erkendt.
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Om frivillig Rømning af Dybbølstillingen.
Efter Artillerikampens Udfald kunde det med Sikkerhed for
udses, at Dybbølstillingen ikke kunde holdes ret meget længere.
Den havde gjort sin Nytte, idet den havde opholdt Fjenden i to
Maaneder og derved skaffet Regeringen saavel Tid til at indlede
Forhandlinger angaaende Fred, som ogsaa givet den forholdsvis
gode Kort paa Haanden. Om dette var blevet udnyttet paa rette
Maade, var et andet Spørgsmaal, men de Chancer, Forsvaret af
Dybbølstillingen frembød for vor Politik, vilde nu i alle Tilfælde
snart være forbi.
I strategisk Henseende var det rigtigt snart at opgive Dyb
bølstillingen ; det fortsatte Forsvar og navnlig et fjendtligt Storm
angreb vilde forvolde meget betydelige Tab og maaske svække
Hæren saaledes, at den ikke kunde fyldestgøre Fordringerne unden den fortsatte Krig. Det maatte derfor klarlægges, hvilken
Indflydelse den politiske Situation skulde have paa den Beslut
ning, som inden længe maatte træffes.
Det var altsaa vel motiveret — og i Virkeligheden paa høje
Tid —, at General Gerlach nu forlangte Svar paa dette Spørgs
maal og selv tog Initiativet ved at kræve den Instruktion angaa
ende de politiske Forholds Indflydelse paa Hærens Ledelse, som
man hidtil standhaftig havde unddraget ham. — I en Skrivelse
den 9. gav han Krigsministeren en fuldstændig Redegørelse for
den militære Situation ved Dybbøl : Fjendens artilleristiske Over
legenhed var tilfulde godtgjort, og det maatte forudses, at vi
meget snart vilde blive tvunget til at opgive enhver Fj emskyd
ning og blot søge at bevare noget Skyts til Kardæskskydning mod
Fjendens Stormkolonner, som ubemærket vilde kunne samles ca.
300 m foran vore Skanser. — Vort Fodfolk viste en paaskønnelsesværdig Holdning, men dets Kræfter svækkedes daglig og var
navnlig formindsket efter Sønderborgs Brand, og siden Barak-
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lejrene i Stillingen ikke længere var noget sikkert Opholdssted.
De mange Jordarbejder berøvede Mandskabet en Del af den nød
vendige Hvile, og samtidig med at Fordringerne til Arbejdskraft
steg, blev de disponible Reserver stedse mindre.
Endnu var Stillingens Modstandskraft ikke væsentlig svæk
ket, men Udsigten til en Sejr aftog, jo længere Fjenden opsatte
Stormen; lykkedes denne, var Betingelserne for en ordnet Til
bagegang daarlige, og vi vilde kunne risikere, at en Del af
Tropperne ikke kunde føres ordnede tilbage til Als. —
Gerlach fremsatte derefter sit Spørgsmaal. Dette bar Vidnes
byrd om hans klare Opfattelse af Hærens Opgave som et Led i
Landets Politik, idet han bl. a. udtalte: »at en politisk Over
vejelse maa være det bestemmende Moment, om den Kamp, der
er begyndt i Dybbølstillingen, skal gjennemføres, eller om den
Deel af Arméen, som anvendes her, skal bevares ved en frivillig
Tilbagegang.«
Idet Overgeneralen udbad sig Regeringens Instruktion i saa
Henseende, fremhævede han iøvrigt, at han med fuld Tillid sto
lede paa Troppernes gode Villie og var vis paa, at ingen vilde
svigte i det afgørende Øjeblik.

To Dage senere, den 11., modtog han telegrafisk Svar fra
Krigsministeren: »Det er Regjeringens Anskuelse, at Dybbølstil
lingen maa forsvares til det Yderste —
Det gjaldt altsaa om at holde Stillingen længst muligt, og
paa Major Stjernholm’s Initiativ overvejede man i Overkomman
doen, om man ikke kunde foretage et Udfald med det Formaal
saavel at hæve Stemningen blandt Tropperne som specielt at
sløjfe Fjendens nærmeste Angrebsarbejder foran venstre Fløj.
Dagen for Udførelsen bestemtes til den 14. — Erfaringen havde
vist, at vi ikke fra Fronten vilde kunne forberede et saadant Ud
fald ved Artilleriild; artilleristisk Støtte vilde kun kunne ydes
af »Rolf Krake«, som fra Vemmingbund kunde rette en flanke
rende Ild mod Fjendens Linier. Da Overkommandoen i den An
ledning henvendte sig til Eskadrechefen, viste det sig imidler
tid — som omtalt S. 214 —, at Søgangen var saa stærk, at det
var udelukket, at Skibet kunde præstere en tilstrækkelig sikker
Skydning. Tanken om Udfald blev derfor opgivet, saa meget
mere, som Rydningen af alle de Hindringsmidler, ikke mindst

233

Smaapæle, der efterhaanden var anbragt foran Skanserne, vilde
kræve et saa stort forudgaaende Arbejde, at det næppe kunde gen
nemføres. Iøvrigt blev ogsaa gjort gældende, at intet positivt Re
sultat kunde naas, selv om det lykkedes at trænge noget frem i
Terrainet foran Stillingen, og at man i hvert Fald ikke kunde
gøre Regning paa efter Udfaldet at faa Tropperne ført tilbage
uden enorme Tab og derved netop udsætte sig for, at hele Stil
lingen gik tabt ved samme Lejlighed.
Den voldsomme Beskydning af Stillingen den 13., i Forbin
delse med General du Plat’s alarmerende Melding om Stemningen
blandt Tropperne (se S. 229), gjorde et stærkt Indtryk paa Over
kommandoen, som samme Aften udfærdigede følgende Telegram,
der næste Morgen afsendtes til Krigsministeren : »Efter den vold
somme Beskydning i de sidste Dage er Skanserne paa venstre
Fløj incl. VI og tildels VIII i en saadan Tilstand, at det ikke har
været muligt paa Grund af Ilden at bringe dem i forsvarsdygtig
Stand igjen. Afdelingernes Stemning er i høj Grad deprimeret.
En Afdeling af 2. Regiment (den ovenomtalte Arbejdsafløsning)
har gjort Modstand mod at rykke ind i Stillingen, Artilleribesæt
ningen i Værket har for største Delen forladt det (det ikke stad
fæstede Rygte, General du Plat havde bragt til Torvs). Overkom
mandoen anser det for ubetinget tilraadeligt at forberede Til
bagegangen. Paa Als arbejdes paa en forøget Befæstigelse. Over
kommandoen anmoder om, at der stilles Midler til en hurtig og
fuldstændig Evacuation af Lazaretherne til Disposition —«.
Straks efter at Krigsministeren havde modtaget dette Tele
gram, forlangte han en telegrafisk Samtale med den ældste Of
ficer i Hovedkvarteret, og da Gerlach jo var forhindret ved sin
Sygdom, tog Stjemholm til Telegrafstationen i Augustenborg,
hvor Samtalen saa Kl. 12 fandt Sted mellem ham og Lundbye
(med Ankjær som Sekretær). Krigsministeren stillede herved
forskellige Spørgsmaal, nemlig først om Tilbagegangen allerede
var begyndt, og derefter bl. a. det ret naive om, hvor længe, man
mente, Fjenden kunde fortsætte sin Skydning, hvortil Stjern
holm naturligvis kun kunde svare, at det havde han ingen sik
ker Mening om, da han ikke kendte Fjendens Ammunitionsfor
syning. Hovedpunktet i Samtalen var Krigsministerens Spørgs
maal, om man troede at kunne modtage en Storm, samt om Trop
perne var udmattede, og Stjernholm’s Svar, at en Storm stedse
ventedes og maatte modtages, hvis den kom snart, da de befalede
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Forberedelser til Sikring af Als saa vidt muligt maatte være vi
dere fremskredne; de ventedes færdige i Løbet af nogle Dage.
Tropperne var egentlig ikke udmattede, men en Del af dem be
tagne af den stærke Ild. Til Slut udtalte Stjernholm, at Over
kommandoen maatte have aldeles frie Hænder i det nærværende
Øjeblik, hvortil Ministeren erklærede: »Overkommandoen har
frie Hænder, Regjeringen stoler paa den saavel i militær som i
politisk Henseende.«
Denne sidste Udtalelse svarede ganske til den, Konseilpræsident Monrad havde fremsat for Overkommandoen før Rømnin
gen af Danevirke, men blev denne Gang endnu hurtigere des
avoueret, end det skete overfor General de Meza; thi allerede
samme Dags Eftermiddag Kl. 6 indløb et Chiffertelegram fra
Krigsministeren, der gik ud paa, at han havde forelagt de Med
delelser, han havde faaet af Stjernholm, for Regeringen, og at
denne fastholdt sin tidligere udtalte Anskuelse om Vigtigheden
af at holde Stillingen, selv om deraf skulde resultere forholdsvis
betydelige Tab. — Det havde herved ikke været Krigsministerens
Mening at tilbagekalde sin Erklæring om, at Overkommandoen
stadig havde frie Hænder i sin Beslutning; men Ankjær, som
havde affattet Telegrammet, havde undladt udtrykkelig at til
føje dette og derved skabt Mulighed for Misforstaaelse.
General Gerlach havde nu to Gange faaet at vide, i hvor høj
Grad Regeringen lagde Vægt paa, at Dybbølstillingen hævdedes,
og idet han selv den 9. havde erkendt, at det politiske Moment
maatte være det bestemmende for, om Forsvaret skulde fortsæt
tes eller ej, blev han ledet ind paa den Opfattelse, at Regerin
gens Udtalelse var ensbetydende med en militær Ordre, og at den
betød, at Stillingen skulde holdes, indtil vi blev drevet ud af den
ved et Stormangreb.
Krigshistorien har Eksempler nok paa det utilladelige i, at
en General lystrer en Ordre fra sin Regering eller en foresat, der
ikke er paa Stedet, naar han indser, at denne Ordre maa føre til
Hærens Ødelæggelse. Hele vor Hærs Officerskorps havde forstaaet dette, og det er udelukket, at Gerlach ikke ogsaa selv var
paa det rene dermed. Naar han imidlertid i det foreliggende Til
fælde havde erkendt, at de politiske Hensyn burde have en meget
væsentlig Indflydelse paa, hvor længe Forsvaret af Dybbølstil
lingen skulde fortsættes, og at de altsaa til en vis Grad kunde
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ophæve den Vægt, som skulde lægges paa de strategiske, saa kan
Rigtigheden heraf ikke absolut underkendes. — Gerlach havde
set, hvilket overvældende Indtryk Danevirkes Rømning havde
gjort i Folket. En lignende Virkning havde den umotiverede Op
givelse af Forsvaret af Nørrejyllands Grænse haft. Han vidste
ogsaa, med hvilken Interesse og Sympati man i Udlandet fulgte
det sejge Forsvar af Dybbøl, og kunde ikke være i Tvivl om, at
det vilde kunne faa stor Betydning, at dette Forsvar ikke var op
givet, naar den Fredskonference, han havde læst om i Aviserne,
i en nær Fremtid skulde træde sammen i London. — Hvilke Tan
ker han iøvrigt har gjort sig angaaende Regeringens politiske
Motiver, ved man ikke; men det er givet, at han har fæstnet sig
ved Sagens Sammenhæng med Londonkonferencen, idet han om
Aftenen den 14. telegrafisk spurgte 'Krigsministeren om Tids
punktet for dens Sammentræden — hvortil han omgaaende fik
til Svar, at den var fastsat til den 20..
Var det saaledes, at Gerlach følte sig bundet af Regeringens
Ønske om Kampens Fortsættelse, blev det nærliggende, at han
opfattede Krigsministerens Telegram om Eftermiddagen den 14.
som en Befaling, der skulde udføres uanset dens strategiske
Konsekvenser. Naar han gjorde Udtrykket Forsvar »til det yder
ste« ensbetydende med under alle Forhold at afvente et Storm
angreb, kan han dog ikke have stillet Problemet klart op: Skal
Dybbølstillingen hævdes saa længe, at det maa anses for givet,
at dens Besætning bliver fuldstændig tilintetgjort og derved og
saa, maaske samtidig, Als erobret? Havde han gjort det, maatte
Svaret komme af sig selv; thi det vilde være utænkeligt, at et
saadant Resultat ikke skulde staa i den skarpeste Modsætning
til Regeringens Ønske.
Ankjær’s mangelfulde Redaktion af Telegrammet den 14. om
Eftermiddagen kunde ikke alene have fremkaldt Gerlach’s Misforstaaelse baade af dets Betydning og af hans eget Ansvar. Der
var en dybere Aarsag bagved. Denne laa i hele Systemet, hvor
efter Regeringen, de politiske Ledere, havde stillet sig selv paa
et saa ophøjet Stade, at den ansaa det for ufornødent at gøre
Overgeneralen delagtig i sine Planer, sætte ham ind i den politi
ske Situation og paa dette Grundlag klargøre for ham, hvilken
Opgave Hæren skulde løse. Ikke engang da Gerlach udtrykkelig
bad om en Instruktion i saa Henseende, fik han den, men blot
uden Motivering en Erklæring, holdt i en Form, der unægtelig
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for en gammel Soldat i meget høj Grad mindede om en Befa
ling. Regeringen oversaa, at den Person, der i det givne Øjeblik
kunde komme til at træffe den i politisk Henseende mest afgø
rende Beslutning, netop var Overgeneralen, og at han derfor
maatte forsynes med alle de Oplysninger, som var nødvendige
for, at han kunde handle paa den Maade, som bedst tjente Lan
dets Politik. Naar Regeringen forsømte dette og ikke forstod,
at Krigens Førelse krævede et nøje Samarbejde mellem den og
Overgeneralen, saa maatte Resultatet blive, at denne kom til at
handle i Blinde. Gerlach vidste ikke, hvad der tilsigtedes med
Regeringens Krav, og han maatte gætte sig til, hvad der laa bag
disse. At skære igennem, kassere den Udtalelse, han havde faaet
fra Krigsministeriet, og direkte af Regeringschefen forlange klar
og fyldig Besked laa ikke for Gerlach; den militære Lydigheds
pligt i dens elementære Form var for indgroet hos ham.
Der kunde for Gerlach ingen Tvivl være om, at Regeringens
Beslutning var baseret paa den Fremstilling, Krigsministeren
havde givet for Muligheden af et forlænget Forsvar af Dybbølstilingen. Hvad enten Lundbye blot var et Talerør for Ankjær
eller ej, saa havde Gerlach haft rig Lejlighed til at erkende Mini
sterens overordentlig svagt udviklede militære Dømmekraft —
saavel som hans Arrogance. Han kunde derfor have god Grund
til at frygte, at Regeringen gennem Lundbye havde faaet en falsk
Forestilling om, hvad Hæren kunde yde. Det er saaledes let forstaaeligt, at han ansaa det nødvendigt at sende Krigsministeren
en ny Redegørelse for, hvorledes Situationen ved Dybbøl efter
haanden havde udviklet sig. Han var om Formiddagen den 14.
begyndt at sætte en Skrivelse op derom, lagde den til Side som
overflødig, da Ministeren i Telegramsamtalen havde givet ham
frie Hænder; men tog den atter frem efter Telegrammet om Ef
termiddagen og afsendte den samme Aften.
I denne Skrivelse, der fremtræder som et Supplement til det
Telegram, han havde afsendt samme Dags Morgen (se S. 234),
gav Gerlach en Fremstilling af Artillerikampens Udvikling i de
sidste Dage, den fjendtlige Ilds Voldsomhed og absolutte Over
legenhed, og at der, som Sagerne stod i Øjeblikket, ikke var no
gen Udsigt til, at Forsvaret kunde føre til et heldigt Resultat.
Hertil kom den stigende Vanskelighed ved at holde Skanserne i
forsvarsdygtig Stand.
Større Betydning end dette tillagde Gerlach dog den »Man-
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gel paa Holdning«, som ifølge General du Plat’s Melding fra den
foregaaende Dag herskede blandt Tropperne. At det forholdt sig
saaledes, var en ligefrem Følge af det i Længden utaalelige Dag
og Nat at være Skive for en morderisk Ild uden nogen Sinde selv
at kunne gaa angrebsvis til Værks. Den danske Hær var ikke en
Elitearmé, der kunde bestaa de allerstrengeste Prøver og ubøjet
bære de værste Vilkaar. — Et fjendtligt Stormangreb, som under
Troppernes nuværende Tilstand meget let kunde komme som en
Overrumpling, vilde utvivlsomt medføre et Nederlag for vort
Vedkommende, og under disse Omstændigheder var det Overkom
mandoens Anskuelse, at en Tilbagegang til Als maatte haves for
Øje som en vel begrundet, nærforestaaende Forholdsregel. Dyb
bølstillingen havde nu ydet, hvad den kunde, og en fortsat Kamp
om den vilde kun føre til en Katastrofe, som intet Udbytte vilde
kunne bringe for Kongens og Landets Sag. Det var fra et mili
tært Standpunkt rigtigst at opgive Stillingen. — Til Slut præ
ciserede Gerlach over for Ministeren, at Forsvaret kun kunde
ventes gennemført i en meget begrænset Tid.

Frygten for, at Krigsministeren nærede forkerte Forestil
linger angaaende Dybbølstillingens Modstandskraft, bekræftedes
ved et privat Brev, Gerlach modtog fra ham Natten til den 15.,
altsaa faa Timer efter at ovennævnte Skrivelse var afsendt. I
Brevet, som var dateret den 13., gjordes Rede for, at den Beslut
ning om Dybbølstillingens Forsvar til det yderste, som var med
delt i Telegrammet den 11., var tagen af det samlede Ministe
rium. Iøvrigt var det Lundbye’s Hensigt med Brevet, at han —
uden at indvirke paa Overkommandoens Beslutningsfrihed — vil
de klarlægge sine Anskuelser om den militære Situation. Den
Styrke, Overkommandoen nu raadede over ved Dybbøl, var saa
stor — 33 Batailloner foruden Melsdetachementet —, at den var
tilstrækkelig baade til Forsvaret og til Afløsning af Tropperne;
om fornødent kunde man endda udveksle de mest medtagne Af
delinger med andre fra Fredericia, saa længe denne Fæstning
ikke var angreben.
Disse Udtalelser i Forbindelse med en Bemærkning om, at
Krigsministeren haabede i Løbet af nogle Dage at kunne afsende
et betydeligt Antal 30 Pd.s riflede Kanoner til Als, viste hans
fuldstændigt misforstaaede Opfattelse af, hvor lang Tid Stillin-
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gen kunde holdes, og af hele den nuværende Situation. I hvor høj
Grad dette var Tilfældet, belystes yderligere, da han i samme
Brev kom ind paa Spørgsmaalet om Anlæg af den tredje Bro
over Als Sund (se S. 207) og derved fremsatte sin Insinuation om
Mangel paa »tillidsfuld Frejdighed« hos nogle af de styrende
Officerer.
Foreløbig besvarede Gerlach ikke dette Brev, idet han gik
ud fra, at den lige afsendte Redegørelse maatte være tilstrække
lig til at fremkalde den Ændring i Regeringens Opfattelse, som
vilde medføre, at den Handlefrihed, som han troede sig berøvet,
atter vilde blive givet ham. Han ventede imidlertid forgæves paa
Svar, og dette af den simple Grund, at Krigsministeren forud
satte, at Gerlach havde fuldkommen frie Hænder, hvorom Lund
bye jo personlig havde forsikret ham, saaledes at der ingen Aarsag var til at gentage dette. Først den 17. blev Ankjær paa Grund
af private Efterretninger bange for, at Overkommandoen havde
misforstaaet Krigsministeren, hvorfor han foreslog denne, at der
sendtes en Meddelelse om, at man ikke havde tilsigtet at berøve
Overgeneralen den Frihed, der var givet i Slutningen af Tele
gramsamtalen. Lundbye afviste Ankjær’s Forslag med en Be
mærkning om, at enten behøvedes det ikke, eller ogsaa var det
for sent — og deri kunde han jo nu have Ret*).
I Belejringens sidste Dage — ogsaa efter Affæren ved 3.
Brigade — fik Gerlach Indtryk af, at de Tegn paa Demoralisa
tion, som havde vist sig blandt Tropperne, ikke havde den Be
tydning, som du Plat havde tillagt dem. Han stolede paa, at Sol
daterne ikke vilde svigte i det afgørende Øjeblik, men var paa
den anden Side ikke blind for, at Tilstanden i Afdelingerne kun
de blive en saadan, at det vilde være umuligt at fortsætte For
svaret. Det vil altsaa sige, at han, til Trods for sin Opfattelse
af Regeringens Ord om at kæmpe til det yderste, dog forudsaa,
♦) Ifølge Neergaard: „Under Junigrundloven" havde Lundbye i et Minister
møde den 15. erklæret, at Tilstanden ved Dybbøl var meget god, og han
var i høj Grad irriteret over, at nogen kunde tro, at Stillingen skulde
kunne indtages i de første 14 Dage eller endog den første Maaned. Efter
Modtagelsen af Gerlach’s Skrivelse af den 14. ændredes hans Opfattelse
imidlertid, men under stærk Paavirkning fra Monrads Side endte det
dog med, at Lundbye den 17. om Eftermiddagen erklærede over for
Konseilpræsidenten, at nu havde han besluttet, at Dybbølstillingen skul
de holdes, selv om det maatte koste betydelige Ofre. — Dette maa være
sket efter ovenstaaende Henvendelse fra Ankjær til Lundbye, men Til
dragelsen viser, at Gerlach’s Opfattelse af Regeringens Standpunkt i
Virkeligheden var vel motiveret.
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at han kunde komme i en Tvangssituation, som nødte ham til at
rømme Stillingen inden Fjendens Stormangreb. Han havde i den
Anledning truffet den taktisk fuldkommen korrekte Beslutning
da at efterlade en Skinbesætning — to Regimenter i Skanser og
Brohoved — som, naar Fjenden angreb, straks skulde vige ud.
For saa vidt det lykkedes at holde dette Arrangement hemme
ligt for Fjenden, vilde man da kunne opnaa, at han kom i en
flov Situation, naar hans Kolonner stormede nogle tomme Skan
ser, ligesom man vilde have svækket Indtrykket af, at han havde
vundet en afgørende Sejr, naar han et Par km bag Skanserne
stod over for en ny, stærk Forsvarslinie bag Als Sund. Alligevel
vilde saavel den moralske Virkning i det danske Folk som Ud
landets Dom om vor Forsvarsvillie ikke blive den samme, som
naar vi havde forsvaret den saa længe omstridte Dybbølstilling
til det sidste. — I hvert Tilfælde vilde Gerlach ikke rømme Stil
lingen, saa længe der var blot en Mulighed for at forsvare den.
Begivenheden ved 3. Brigade havde aabenbart berøvet du
Plat den sidste Tillid til Tropperne, og efter Tilskyndelse fra sin
Stabschef, Major Schau, gik han til Gerlach, umiddelbart før
han den 16. efter Tur overtog Kommandoen i Dybbølstillingen.
For saa vidt Gerlach ikke selv vilde tage Initiativet til Tropper
nes Tilbagetrækning til Als, foreslog du Plat ham at melde sig
syg, saa vilde han, du Plat, hvem Overkommandoen da tilfaldt,
paa egen Haand give Befaling til Rømning af Stillingen. — Det
er noget uklart, hvorledes du Plat skulde kunne gøre det, da det
dog var Steinmann og ikke ham, som var den næstældste Gene
ral ; men ikke desto mindre skal Forslaget have været, som nævnt.
Gerlach afviste ham fuldkommen; han ansaa det som »halsløs
Gerning« at handle imod Regeringens politisk motiverede Ordre,
og da du Plat subsidiært foreslog, at vi i hvert Fald rømmede
Skanselinien paa Angrebsfronten og nøjedes med at besætte den
tilbagetrukne Linie, mødte han ogsaa dér et Afslag.
Iøvrigt ansaa Gerlach ikke Tidspunktet for Ophør af Dybbølstillingens Modstandskraft endnu at være indtraadt, og den
16. udtalte Chefen for Arméens Artilleri, Oberst Vahl, at vel
kunde der ikke længere ventes et kraftigt Forsvar eller nogen
Artillerikamp, men der havdes dog endnu 47 Stk. Skyts i Skan
serne foruden 18 Feltkanoner i Mellemrummene og 12 Kanoner
i den tilbagetrukne Linie (hvortil samme Dag kom 4 i Skan-
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se d), og med denne Bestykning kunde en Storm imødegaas.
Major Stjernholm havde i Telegramsamtalen hentydet til, at
man, forinden man opgav Stillingen, maatte have tilveje
bragt en Sikring af Als; men naar man hører, at han der
med kun tænkte paa nogle Løbegrave ved Sønderborg,
Kirkebatteriets Forsyning med en Flanke mod Broerne samt
Anbringelse af nogle Skydeskaar i et overdækket Batteri ved
Slottet til Beherskelse af Broerne, saa lyder det ret for
bavsende, at saadanne Smaating virkelig skulde kunne have nogen
afgørende Betydning for det foreliggende Spørgsmaal. Stjernholm’s Udtalelse er derimod et Udtryk for Overkommandoens Op
fattelse af, at Forsvaret endnu var muligt i nogle Dage. Paa
Grund af sin Sygdom kunde Gerlach jo imidlertid ikke ved Selv
syn danne sig et klart Billede af Tilstanden i Stillingen, hvorfor
han Natten til den 17. lod Stabschefen foretage en grundig Un
dersøgelse i saa Henseende. Efter at Stjemholm havde vandret
gennem hele Stillingen, set, med hvilken Iver der arbejdedes og
den Villie til at give Fjenden en varm Modtagelse, som prægede
Skyttekæderne langs Løbegravenes Ildlinie, fik han det bestemte
Indtryk, at Situationen endnu ikke var haabløs. Hans Opfattelse
bekæmpedes af Souschefen, Major Rosen, men Gerlach sluttede
sig til Stjemholm: Tidspunktet for en Rømning var endnu ikke
kommet; der var endnu en Mulighed for at rette sig efter Rege
ringens Ønske. Derimod havde han opgivet at vente længere paa
Svar paa sin Skrivelse af den 14., og den 17. besvaret Lundbye’s
Brev af den 13.. Han imødegik de af denne fremsatte Anskuel
ser og forlangte nu direkte at faa frie Hænder med Hensyn til
det fortsatte Forsvar af Dybbølstillingen. — Dette Brev naaede
dog først Ministeren, efter at Stillingen var faldet.

Det har været udtalt, at Gerlach ved sin Færd i Spørgsmaa
let om Dybbølstillingens Rømning viste Mangel paa Ansvarsmod,
at han søgte at skyde Ansvaret fra sig over paa Regeringen.
Denne Beskyldning synes uretfærdig. Gerlach vilde til det yder
ste gøre, hvad han ansaa for sin Pligt. Det havde været langt
lettere at følge du Plafs Raad og læsse Ansvaret over paa ham
end ikke alene at gaa mod den Opfattelse, som blev gjort gæl
dende inden for Officerskorpset, og hvis militære Berettigelse
han indsaa, men ogsaa, og først og fremmest, at lade Hæren
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bringe det Blodoffer, som han forudsaa vilde blive Følgen af at
afvente Fjendens Stormangreb.
Hverken Gerlach eller nogen anden kunde dengang ane, hvil
ken Betydning hans Beslutning skulde faa. Var Dybbølstillingen
rømmet uden Kamp — ligesom Danevirke, Kongeaa og senere
Fredericia — vilde Krigen 1864 have betegnet Selvopgivelse og
aldrig være blevet et Udtryk for det danske Folks Villie til Selv
hævdelse. Var Forsvaret ikke gennemført til det sidste, var Dyb
bøl ikke blevet Symbolet paa Sønderjyllands Samhørighed med
Danmark og ikke blevet Samlingsmærket for Sønderjyderne i
den nationale Kamp, som i 1920 førte til Genforeningen.
Det danske Folk skylder General Gerlach Tak for, at han
ved sin uselviske Pligtfølelse gjorde det muligt.

Forudsætningen for de Dispositioner, der hidtil var trufne
for Forsvaret, havde været:
at der foran Stillingen fandtes Forposter, der alarmerede
saa tidligt, at man kunde fremtvinge en successiv Udvik
ling af Kampen,
at de passive Hindringer var virksomme, og
at Skanserne kunde holdes ved Gennembrud af Stillingen
og derved beskyde de Tropper, som var trængt ind i Stil
lingen, i Ryggen.
Overkommandoen erkendte nu selv, at disse Forudsætninger
ikke længere var til Stede paa Angrebsfronten:
der var ingen Forposter fremme, og selv Lytteposterne om
Natten blev skudt af Fjenden,
Fjendens nærmeste Udgangsstillinger laa kun 150—200 m
fra Skanserne, til Dels nærmere end disses Fodfolksbe
sætninger,
de passive Hindringsmidler var for Palisaders og Stormpæ
les Vedkommende ikke længere overalt sammenhængen 
de, og deres yderligere Ødelæggelse maatte forudses un
der Fjendens Artilleriforberedelse før Stormen. At der
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ikke skulde blive — eller ikke allerede være — tilstrækkelige
Gennemgange i de øvrige Hindringer: Smaapæle, Harver o. 1.,
kunde uden Vanskelighed skønnes af den Maade, hvorpaa hele
Jordsmonnet var oprodet med Granathul ved Granathul, og Vær
dien af Traadhegnet, der iøvrigt allerede var klippet over enkelte

Det oprodede Terrain omkring Skanse IV.
(Fotografi taget efter Stormen -den 18/4).

Steder, afhang saa at sige udelukkende af Vedligeholdensen af
de Smaapæle, som omgav det.

At Skanserne skulde kunne holdes efter et Gennembrud af
Stillingen, var nu udelukket. Overkommandoen havde endog for
udset, at enkelte af dem vilde blive fuldstændig »neutraliserede«,
hvorved skulde förstaas, at de ikke længere raadede over nogen
brugbar Kanon, og den havde derfor for nogle Skansers Vedkom
mende ladet træffe Foranstaltninger til, at de kunde sprænges
i Luften, naar Fjenden angreb, og de nærmeste Løbegrave var
rømmede. — Iøvrigt gjorde Artillerikommandoen ikke uden
Grund opmærksom paa, hvor vanskeligt det i det givne Tilfælde
kunde blive at vælge det rette Øjeblik for Sprængningens Udfø
relse.
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Naar Hærens Officerskorps, med du Plat i Spidsen, gennemgaaende var overbevist om, at Dybbølstillingen ikke kunde holdes
længere, saa har denne Opfattelse aabenbart hvilet paa en mere
eller mindre klar Erkendelse af disse, ovennævnte Forhold, i For
bindelse med en Følelse af, at vore Troppers Modstandskraft
efterhaanden var stærkt svækket.
Overkommandoen kunde imidlertid for sit Vedkommende
ikke standse derved, men maatte gøre Regnskabet fuldstændigt
op, skaffe sig et klart Overblik over, hvorledes Landet i Virke
ligheden laa, om der overhovedet var nogen Mulighed for at undgaa, at Modtagelse af et Stormangreb vilde blive ensbetydende
med et Nederlag for vor Hær. Idet man med Sikkerhed kunde
forudsætte, at Stormtroppeme var vore talmæssigt og paa anden
Maade meget overlegne, vilde Opgørelsen da stille sig, som følger :
I Nærkamp maatte Forsvaret under de givne Forudsætnin
ger hurtigt bukke under. Skulde Angrebet afvises, maatte det
derfor ske ved Ilden, inden det naaede frem til Værkerne.
Paa Grund af den korte Afstand fra Fjendens Udgangsstil
linger til Skanselinien kunde han være inde «ved denne i Løbet
af et Par Minutter, og da Hindringsbælterne i hvert Fald mange
Steder var uden virkelig Værdi, kunde de ikke tvinge ham til
Standsning og derved længere Ophold i vor Ild.
I vore Løbegrave kunde Fodfolksbesætningen og Feltskytset
være rede til Skud øjeblikkelig, naar Fjenden brød frem, saale
des at der altsaa her var en Chance for at afvise Angrebet, selv
om denne Chance ikke var stor under Hensyn til den korte Stræk
ning, Fjenden skulde passere, inden han var fremme ved Løbe
gravene. Herved gjorde det sig desuden stærkt gældende, at
Skansernes gensidige flankerende Ild i væsentlig Grad var udslukt paa yderste venstre Fløj, hvor netop det nærmeste frontale
Skudfelt var meget kort.
I Skanserne havde den fjendtlige Artilleriild tvunget vore
Konstabler til at søge Dækning i Krudtmagasinerne, og Fodfolks
besætningen maatte opholde sig uden for Skanserne om Dagen,
til Dels ret langt tilbage. Naar Angrebet meldtes, skulde altsaa
Besætningen først paa Plads, og for Skytsets Vedkommende Skydeskaarene ryddeliggøres, inden Uden kunde aabnes. Den Tid,
der blev til at beskyde Fjenden, vilde altsaa blive minimal, og
endda var flere af Kanonerne saa brøstfældige, at de højst kunde
afgive et enkelt Skud, inden de faldt sammen. Hertil kom, at
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Stormtropperne dækket kunde samles i Skansens Grave, da disse
jo ikke var flankerede, og pludselig bryde frem over Brystvær
net overalt. Det ene med det andet maatte saaledes gøre det klart,
at en Erobring af i hvert Fald de svagere Skanser ikke kunde
hindres. Men brød Fjenden saaledes igennem paa et eller flere
Steder af Forsvarslinien, var de mellemliggende Strækninger af
Løbegravene prisgivne Angreb i Flanke og Ryg, hvoraf Følgen
uundgaaelig maatte blive hele Besætningens Ødelæggelse. Det
eneste virksomme Middel herimod var Tilstedeværelsen af stærke
Reserver saa tæt bagved, at de øjeblikkelig kunde sættes ind til
Modstød mod det fjendtlige Gennembrud. Men saadanne større
Reserver havde vi ikke og kunde næppe ej heller have holdt dem
tilstrækkeligt nær forreste Linie fra III—I.
Resultatet af disse Overvejelser maatte altsaa blive, at for
reste Linie ikke ved egen Kraft kunde hævdes over for et Storm
angreb.
Spørgsmaalet blev da, om man fra 2. Linie, den tilbagetruk
ne Linie, kunde støtte Forsvaret af forreste Linie paa virksom
Maade og eventuelt genoptage Kampen, naar forreste Linie var
falden.
Den Understøttelse, som direkte kunde ydes fra den tilbage
trukne Linie, kunde kun bestaa i fra dennes Batterier at over
dænge de foranværeijde Skanser, som erobredes, med en saadan
Ild, at Fjendens Fremtrængen fra dem hindredes. — I saa Hen
seende blev dog ikke givet nogen Instruktion, lige saa lidt som
man med den nævnte Eventualitet for Øje forøgede Artilleriet
i den tilbagetrukne Linie.

Naar Overkommandoen ifølge Gerlach’s egne Udtalelser, og
saaledes som det ovenfor er omtalt, indsaa, at Betingelserne for
at hævde Skanselinien var saa svækket, at Skanserne ikke kunde
holdes efter et Gennembrud, og at det muligvis endog kunde blive
nødvendigt at sprænge enkelte af dem, synes alene disse Om
stændigheder at have maattet medføre, at man ej heller længere
kunde gaa ud fra, hverken at Kampen om Skanselinien vilde
kunne faa nogen lang Varighed, eller at de samme Tropper, som
havde deltaget i denne Kamp, skulde være i Stand til — saaledes
som man hidtil havde forudsat — ved egen Kraft atter at kaste
Fjenden, selv om der var blevet Mulighed for at ordne dem til
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Modstødet i den tilbagetrukne Linie. Sandsynligheden for, at sligt
kunde lade sig gøre, maatte desuden være forringet, naar det
erkendtes, at vore Troppers Modstandskraft var betydelig svæk
ket. — Vilde man, som naturligt og rigtigt var, atter kaste Fjen
den, hvor han var brudt ind, maatte man 1) have Sikkerhed
for, at den tilbagetrukne Linie var saa stærkt besat, at Fjen
dens fortsatte Angreb mod den vilde brydes, og 2) have friske
Tropper rede til Modstødet. I førstnævnte Henseende havde
Fjenden givet Forsvaret en stor Chance, idet han i den Grad
havde samlet sin Ild mod Skanserne, at den tilbagetrukne Linie
i Hovedsagen var uskadt (og forøvrigt forblev det indtil Stor
men), men i begge Henseender maatte det være nødvendigt, at
denne Linie havde en fast Besætning. Reserverne maatte altsaa
til Stadighed ligge i den eller dog saa nær bagved, at det var
givet, at de kunde være paa Plads i rette Tid. Dette vil sige, at
de N. f. Chausseen maatte bivuakere foran Baraklejren og for
venstre Fløjs Vedkommende i Lavningen N—S Vest for Gaarden
Sney. Begge Steder var de uset fra Broager, og yderligere kunde
Mandskabet have skaffet sig Dækning ved at grave sig ned i de
Huler, som det nu var vant til at improvisere. Det vilde ganske
vist her være udsat for at lide Tab, hvilket det iøvrigt var, hvor
somhelst det blev anbragt i Stillingens Bagterrain, men den Be
skydning, det blev udsat for, vilde dog være af mere tilfældig
Art og af langt mindre Omfang end for forreste Linie, som man
dog stadig forlangte besat med hele sin Styrke.
De Dispositioner, der blev truffet med Hensyn til Reserver
ne, var imidlertid ret upaavirkede af de Ændringer for For
svarsmuligheden, som efterhaanden var indtrufne. Overkomman
doen gjorde intet for bedre end hidtil at holde Reserverne rede
til øjeblikkelig Besættelse af den tilbagetrukne Linie, men holdt
i Hovedsagen fast ved den engang trufne Ordning, som nærmere
præciseredes ved en Befaling den 13..
Idet Løbegraven fra VIII—VII henhørte til højre Fløjs for
reste Linie — og saaledes havde sin faste Besætning —, strakte
den egentlige »tilbagetrukne Linie« sig fra VII til Vemmingbund.
Til denne disponeredes over:
1 Bataillon af Brigaden i Brohovedet, hvis Hovedopgave blev
Forsvaret mod Gennembrud i Slugten mellem VIII og VI, idet
Bataillonen skulde besætte dels Løbegravene mellem VI og VII,
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dels den tilbagtrukne Linie S. f. VII, hvor desuden 10. Batteri
(fra Sønderborg) skulde gaa i Stilling. Da ogsaa en af Opgaver
ne for Skytset i VII var Bestrygning af Slugten, og Forsvaret
af denne desuden støttedes af Besætningen i Løbegraven VIII—
VII, var der saaledes ialt anvendt en relativ betydelig Kraft her,

Plan for Reservernes Anvendelse.

endskønt den Omstændighed, at Fjendens Paraleller var S. f.
Chausseen, ikke gjorde det sandsynligt, at han vilde sætte meget
ind paa et Gennembrud netop i Slugten.
3 Batailloner af Reservebrigaden, der hidtil havde ligget i
Baraklejrene ved Chausseen, men som nu, da disse var blevet
ubrugelige, havde faaet anvist Bivuakplads længere tilbage. Batailloneme, der hver fik en Frontbredde af ca. 500 m, skulde for
svare Resten af den tilbagetrukne Linie fra 150 m N. f. Chaus
seen til Vemmingbund.
Ved Sammenstødet af Chausseen og Aabenraavej skulde end
videre dannes en Reserve bestaaende af 1 Bataillon af Reserve-
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brigaden 0. f. Baraklejrene og 1 Bataillon af Brigaden i Broho
vederne samt af 11. Batteri (i Sønderborg Ladegaard). Denne
Reserves Bestemmelse synes fortrinsvis at have været at indtage
en Optagestilling for eventuelt tilbagegaaende Tropper fra de
forreste Linier.
Herefter vilde Forsvarsstyrken i Partiet om Dybbøl Mølle,
den ca. 800 m lange Strækning fra VIII til NV. f. c, dannes af
højre Fløjs Besætning paa Linien VIII—VII, 1 Bataillon af Bri
gaden i Brohovedet og 1 Bataillon af Brigaden 0. f. Baraklej
rene, altsaa en Besætning sammensat fra tre forskellige Briga
der. Men uden Hensyn til det Samarbejde, som absolut maatte
kræves i dette udprægedfe Terrainafsnit saavel mellem Fodfolket
indbyrdes som mellem dette og Artilleriet, fik disse forskellige
Led ikke en fælles Fører. Ganske tilsvarende var Forholdet for
de to Reservebatailloner. Ej heller disse stod under fælles Kom
mando, og det var end ikke befalet, hvem der i givet Tilfælde
kunde disponere over dem.
Som Kommandoforholdenes Ordning saaledes var mangel
fuld, var ogsaa Betingelserne for en rettidig Besættelse af Stil
lingen daarlige. Bataillonen, som fra Brohovedet skulde frem til
Løbegravene omkring VII, havde forinden ca. 1800 m at tilbage
lægge, og for de 3 andre Batailloner varierede Afstanden fra
Bivuakpladserne til den tilbagetrukne Linie fra 1000—1500 m.
Disse Afstande var altsaa ret betydelige, og endda vilde Stillin
gerne ikke kunne naas paa samme Tid overalt.
Selv om man kunde paaregne, at Skytset i Batterierne a—d
og VII vilde opholde Fjenden noget, maatte det dog under disse
Forhold i særlig Grad være af Betydning at have truffet betryg
gende Foranstaltninger til hurtig Alarmering af Reserverne. Men
ogsaa i saa Henseende skortede det meget. Indtil Dybbøl Mølle
blev skudt ned, skulde Alarmeringen foregaa ved Signaler med
Lygter fra den, men da dette ikke mere kunde lade sig gøre, vilde
man ikke, som det var sket ved Kystbevogtningen paa Als, bruge
Lyskugler eller Bavner (iøvrigt raadede man ogsaa over Lys
raketter), hvorimod det bestemtes, at Alarmeringen skulde ske
ved Hornsignaler, som fra forreste Linie gentoges af en Række
Hornblæsere, der stod langs Chausseen. At dette var en uheldig
Ordning i Fjendens Artilleriild er indlysende, ligesom at den i
bedste Fald vilde kræve forholdsvis lang Tid til sin Gennemfø
relse. — Det ene med det andet kunde saaledes medføre, at der
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vilde gaa mindst V2 Time, inden Reserverne naaede frem, og med
Sikkerhed at forudsætte, at der vilde blive saa lang Tid til Raa
dighed, stemmede i Virkeligheden ikke med Overkommandoens
egen Opfattelse af i hvert Fald visse af Skansernes Modstands
evne.
Medens Optagestillingen rimeligvis kunde være besat i rette
Tid, hvilede Betydningen af Fremdragning af Reservene paa Als
paa Forudsætningen om, at Fjenden kunde standses i længere Tid
foran de forreste Linier. Livgarden og Brigaden fra Sundsmark
m. m. kunde nemlig, selv om de alarmeredes straks, naar Storm
angreb meldtes, næppe være i Sundeved før efter l1/^—2 Timers
Forløb, og først, naar de havde afløst Tropperne i Optagestillin
gen og i Brohovederne, skulde disse Afdelinger trækkes frem og
være rede til Modangreb eller som Afsnitsreserver. Men naar
det vilde vare maaske 2—3 Timer, inden de forreste Linier kunde
disponere over nogen Reserve, hvorledes skulde de da kunne ved
ligeholde Kampen i saa lang Tid mod Fjendens overlegne Styrker?
Naar grundige Overvejelser maatte vise, at Officerskorpset
havde Ret i sin Opfattelse af, at forreste Linie ikke kunde hæv
des, naar der ikke var nogen absolut Sikkerhed for, at 2. Linie
kunde være besat i rette Tid, og naar der, selv om dette skete,
vilde savnes de fornødne Reserver, saa kan Gerlach’s Opfattelse
den 17., at Dybbølstillingen endnu kunde holdes i nogle Dage,
kun have hvilet paa et Skøn og ikke paa det logiske Raisonne
ment, som under alle Livets Forhold bør lægges til Grund for
de Beslutninger, man træffer. Havde Gerlach taget Hensyn der
til, kunde han næppe have undgaaet at spørge sig selv, om der
ikke fandtes andre Udveje for Stillingens Forsvar end dem, der
nu ikke længere var farbare.
General du Plat havde i sin tidligere omtalte Samtale med
Gerlach foreslaaet at lægge Forsvaret tilbage til den tilbagetruk
ne Linie. Af den Sammenhæng, i hvilket Forslaget fremsattes,
fremgik imidlertid, at Opgivelsen af den forreste Linie ikke hav
de til Hensigt at styrke Modstandskraften, men blot at lette Til
bagetoget, hvorfor Gerlach havde afvist det. Det rigtige i Tan
ken og den store Fordel, der kunde vindes ved at lægge Forsva
ret tilbage, greb han, maaske netop derfor, ikke.
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En Betragtning af Dybbølstillingens Forsvarsbetingelser
over for et Gennembrud viser den afgørende Betydning af Hæv
delsen af Bakkepartiet om VII—Dybbøl Mølle. Faldt det i Fjen
dens Hænder, umuliggjordes samtidig Forsvaret af begge Fløje.
Besætningen paa højre Fløj udsattes for at blive afskaaret, og
venstre Fløjs Skanselinier kunde angribes i Ryggen ligesom den
tilbagetrukne Linie omkring c. Og det nævnte Bakkeparti laa
meget udsat. Fjendens Udgangsstilling var tæt paa Skanse V,
og lykkedes det ham at tage den, var dermed hele Linien ned til
Chausseen med dens Feltkanoner rullet op, og den tilbagetrukne
Linie, der laa uden Fodfolksforsvar ganske tæt bagved, vilde ef
ter alt at dømme være prisgivet med det samme.
Stillingen VIII—d var imidlertid i sig selv stærk, og forsy
nedes den med tilstrækkeligt Artilleri, kunde man fra den beher
ske hele den foranværende Linie, til Dels løse samme Skudopga
ver som denne og navnlig i betydelig Grad støtte Forsvaret saavel
af VIII som af IV. Naar man ikke var i Stand til at give baade
forreste og den tilbagetrukne Linie en tilstrækkelig Besætning,
maatte det derfor ligge nær at lægge Hovedforsvaret i sidstnævnte
Linie, i denne anbringe de 6 Feltkanoner, som nu stod mellem V
og IV, samt Mortererne, foruden de 8 Kanoner, der alt var i VII
og d, samt give den en Fodfolksbesætning med forholdsvis stærke
Reserver bag Dybbøl Mølle. Den hidtidige forreste Linie kunde
da blot fastholdes som en Forpoststilling, støttet til det Skyts,
der endnu fandtes i V og VI. — Ganske tilsvarende Betragtnin
ger kunde gøres gældende for venstre Fløj, hvor Forsvarsbetin
gelserne fra den tilbagetrukne Linie for saa vidt var bedre, som
den laa længere tilbage fra 1. Linie.
Saaledes som den tilbagetrukne Linie var anlagt bag ven
stre Fløj, tilfredsstillede dens Grundrids dog ikke Betingelserne
for et virksomt Forsvar. Skytset i c stod ganske meningsløst ud
sat for Beskydning baade i Flanke og Ryg, og den Forbindelses
linie, som Natten til den 18. endelig blev udbygget mellem d og c,
laa altfor tæt bag IV. Havde man ladet den følge Vinkelhegnet
fra d syd om Dybbøl Mølle og derfra videre mod b, vilde der
være blevet Mulighed for flankerende Skydning op mod Mellem
rummet mellem IV og d, naar Kanonerne i c flyttedes til en Plads
N. f. b, altsaa en Anvendelse af samme Tanke om gensidig Flan
kering, som oprindelig havde været grundlæggende ved Fastsæt
telse af Skansernes Ildplan (se S. 20).
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En ganske særlig Opmærksomhed krævede Forsvaret af
yderste venstre Fløj. Skanse I havde lidt overordentlig; i en vis
Periode var alt dens Skyts ødelagt, og af det, der var ført ud til
Erstatning, var nu kun een Kanon tilbage, og den havde ikke
Skudretning mod Stranden. Løbegraven paa Brinken var kim be
sat paa det allernærmeste Stykke ved I. Ganske vist fandtes der

ved selve Strandbredden baade Palisader og Forhug, men disse
Hindringer var ligesom hele Stillingen her saa udsat for Ilden
fra Broager, at de maatte forudsættes hurtigt ødelagte. Idet
Fjenden under sin Fremrykning langs Stranden vilde være dæk
ket af Brinken, vilde han efter at have brudt den ringe Modstand,
som kunde ventes ydet af den derværende svage Besætning, uhin
dret kunne fortsætte sin Fremrykning og bryde frem i Ryggen
paa den tilbagetrukne Linie. Maaske har Overkommandoen næ
ret en, paa Grund af de nævnte Forsvarsbetingelser uberettiget,
Tillid til, at »Rolf Krake« vilde kunne gribe ind i rette Tid til
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at stoppe Fjenden, men alligevel er det ubegribeligt, at ingen
tænkte paa at forstærke Forsvaret her ved Anbringelse af Skyts
og Espingoler paa den tilbagetrukne Linies yderste venstre Fløj,
saavel som paa at give denne en fast Fodfolksbesætning. Dette
sidste saa meget mere, som denne Del af Linien laa fjernest fra
Reservebrigadens Standplads og derfor sidst vilde blive naaet
derfra.
Paa Dybbølstillingens højre Fløj var Skanserne endnu saa
modstandsdygtige, og Fjendens Udgangsstillinger saa langt borte,
at der ikke var Grund til at frygte noget Gennembrud. Afgørenvar det dog, at Skanse VIII fastholdtes ; thi faldt den, ophævedes
dermed ogsaa Forsvaret nordligere. Der maatte altsaa træffes
særlige Foranstaltninger i saa Henseende, bl. a. ved Reservernes
Anbringelse.
Hvis man derfor, som ovenfor skitseret, lagde Hovedforsva
ret i den tilbagetrukne Linie, vilde man vinde Tid til at faa Re
servebrigaden og maaske ogsaa Reserven fra Als frem til en Ud
gangsstilling i Nærheden af Dybbøl Mølle, rede til Udførelse af
Modangreb. — Om det derved vilde være lykkedes helt at afvise
Stormangrebet er naturligvis ikke givet; thi Fjendens Overmagt
var dog muligvis for stor. Men man kunde have bibragt ham et
saadant Standsningsstød, at Kampen havde opfyldt sit Formaal
og ikke faaet den Nederlagets Karakter, som meget let kunde
blive Følgen af at lade staa til, saaledes som Forsvaret nu engang
var ordnet, og Tilbagetoget kunde under Udnyttelsen af Modstø
det være gennemført roligt og uden altfor store Tab. Havde Over
kommandoen, i Stedet for at lappe paa Skanserne Natten til den
18., organiseret Forsvaret paa et nyt Grundlag, kunde saaledes
utvivlsomt meget være vundet for Tilvejebringelsen af et kraf
tigt Forsvar. At der overhovedet ikke blev truffet nogensomhelst
Ændring i de taktiske Dispositioner overensstemmende med den
nu foreliggende Situation, var under alle Omstændigheder en
skæbnesvanger Fejl. Den kan for Overgeneralens Vedkommende
muligvis for en Del forklares ved, at han ikke kunde skabe sig
Overblik over Forholdene ved Selvsyn; men det maatte da være
dobbelt paakrævet, at Initiativet toges af den General, du Plat,
som kendte Stillingen ud og ind, og som førte Kommandoen dér
i Forsvarets sidste Dage. Han kunde ganske vist ikke uden Over
generalens Samtykke lægge Hovedforsvaret tilbage, men dette
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Samtykke var dog maaske ikke blevet ham nægtet, hvis Foran
staltningens Hensigt var en Styrkelse af Forsvaret og et Ud
tryk for en fast Villie til at opfylde Overgeneralens Ønske an
gaaende dette. Du Plat foretog sig imidlertid overhovedet intet
for at øge Forsvarets Muligheder, var utvivlsomt hæmmet ved
hele sin Opfattelse af dets Haabløshed.
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Den 18. April.
Fra den 17. om Aftenen var Dybbølstillingen besat, som an
givet paa hosstaaende Skitse. Inden for Afdelingerne var Mang
len paa Befalingsmænd meget betydelig — flere Kompagnier
førtes af Reserveløjtnanter — og Mandskabsstyrken stærkt redu
ceret. I forreste Linie varierede Regimenternes Styrke fra 949
Underkorporaler og menige (17. R.) til 1159 (2. R.), saaledes
at Kompagnierne gennemgaaende kun talte ca. 130 Md.. Besæt
ningen i Skanserne, som jo om Dagen laa bag disse, udgjordes
for de større Skansers Vedkommende af %—1 Kompagni, for
de mindres af % Kompagni. I Løbegravene var Frontbredden for
et Kompagni i Almindelighed ca. 130 m, altsaa ikke større, end
at Brystværnet kunde besættes med en tæt Skyttekæde, navnlig
naar Hensyn tages til, at en ikke ringe Del af det var optaget
af de Traverser, Mandskabet efterhaanden havde opført. Forpo
ster fandtes kun foran højre Fløj (2 Kompagnier). Som Under
afsnitsreserve var udskilt et Kompagni pr. Bataillon, hvilke Re
server altsaa for højre Fløjs Vedkommende kunde forøges med
Forpostkompagnierne, naar disse gik tilbage, hvorhos paa denne
Fløj raadedes over 1 Bataillon (1/3. R.), som bivuakerede i Slug
ten tæt 0. f. Baraklejren ved Aabenraavej. Paa venstre Fløj
derimod disponerede Brigadechefen ikke over nogen Afnitsreserve ; thi som saadan kunde 8. Brigade, V. f. Brohovederne
og 2. Brigade i disse ikke betragtes. De havde jo som Opgave
at besætte den tilbagetrukne Linie og laa desuden saa langt til
bage, at de ikke vilde være ved Haanden til øjeblikkelige Mod
stød, hvis det lykkedes Fjenden ved sit første Fremløb at bryde
igennem Skanselinien et eller andet Sted. Bag venstre Fløjs tyn
de Fodfolkslinie — som paa sine Steder kun var meget svagt
støttet af Artilleri — var saaledes hele Terrainet tomt for Trop
per i en Dybde af indtil 1—lifa hm.
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Dybbølstillingens Besættelse den 17/4 om Aftenen.

Medens Afdelingerne Natten til den 18. arbejdede paa Ud
bedring af Skanserne, var de blevet stærkt beskudt af det fjendt
lige Artilleri. Ilden besvaredes blot ved nogle Skud med Vold
riflerne og fra nogle Morterer; kun fra 4. Batteri paa Als fore
toges en ret kraftig Beskydning (150 Skud) mod de preussiske
Løbegrave. Kort før Daggry fandt en iøvrigt temmelig virknings
løs Skydefægtning Sted mellem Skansernes Fodfolksbesætning og
Fjendens Forposter.
Kl. 4 Form, steg Fjendens Ud til en hidtil ukendt Voldsom
hed saavel fra Fronten som fra Broager og saa stærk, at det ikke
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var muligt at skelne de enkelte Skud; det hele lød som vedva
rende Salver. Ilden var fortrinsvis rettet mod Skanser og Løbe
grave paa venstre Fløj, men ogsaa over Bagterrainet og mod
Broerne over Als Sund, som dog ikke blev beskadiget i nogen
væsentlig Grad. Den foraarsagede naturligvis betydelige Tab af
Personel og anrettede stor Skade paa Skanserne.
I Løbegravene laa Mandskabet rede ved Brystværnet, medens
Skansebesætningeme som‘sædvanlig ved Daggry blev trukket til
bage til deres Dækninger. Stemningen i Afdelingerne var fast
og tillidsfuld. — Vejret var klart og stille.
Ifølge en Meddelelse fra den 17. havde Fjenden evakueret
sine Feltlazaretter i Sundeved i Løbet af de sidste Dage og hav
de modtaget 15000 Sække samt købt store Mængder Lærred i
Flensborg. Fra Fronten meldtes om Morgenen den 18., at Fjen
den havde arbejdet stærkt om Natten, og at hans Skyttegrave
nu kun laa 100—150 m fra Skanserne. — Fjendtlige Skytter, der
mellem Kl. 9 og 10 Form, enkeltvis eller i Smaatroppe løb frem
til Skyttegraven tæt foran Skanserne V og VI, blev beskudt fra
vore Løbegrave. — Fra Melsdetachementet indløb Efterretning
om, at der om Natten var hørt Kørsel ved Blans, hvorfra hele
Pontontrainet var borte, ligesom Skytset ved Petersdal var kørt
mod Syd. Endelig havde man om Morgenen set Vogne med Tøm
mer holde ved den sydlige Udkant af Storskov ved Als Sund.
Meldingerne viste, at Fjenden var stærkt i Gang med For
beredelser til Stormen, muligvis i Forbindelse med Overgang over
Als Sund, og Skydningen om Morgenen havde Karakter af en Ar
tilleriforberedelse før selve Frembruddet. Man havde imidlertid
sat sig fast i den Forestilling, at Stormen vilde komme ved Dag
gry, og efterhaanden som Timerne gik, blev man mere og mere
overbevist om, at den trods alt ikke kom den Dag.
Souschefen, Major Rosen, som Kl. 8V2 kom tilbage til Bro
hovedet efter en Inspektion i Stillingen, havde givet denne Opfat
telse Udtryk. Men endnu vedblev Artilleriilden, indtil den plud
selig Kl. 10 standsede et Øjeblik for straks efter at lægges over
højre Fløj og Terrainet mellem den tilbagetrukne Linie og Bro
hovederne. Samtidig aabnedes en stærk Skytteild mod hele Li
nien fra VI til Vemmingbund, og fjendtlige Stormkolonner med
Faner i Spidsen brød frem i Hurtigløb fra den nærmeste Pa
rallel.
Over for 22. R.’s Afsnit angreb Fjenden med ialt 22 Kom-
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De preussiske Stormkolonners Fremrykningslinier.

pagnier fordelt i 3 Kolonner — en mod hver af Skanserne III—
I — med tætte Skyttekæder foran og i Mellemrummene. Med
Kolonnerne fulgte Mandskab med Halmsække til at kaste over
Forhug og Smaapæle samt Pionerer, der skulde sprænge Gen
nemgange i Palisaderækkerne.
Den sydligste Kolonne, mod I, mødte ingen Modstand under
sin Fremrykning langs Stranden, dækket som den var af Brinken
og uden at være udsat for Kardæskild, da Skansens eneste Ka
non, som sagt, ikke havde Skudretning den Vej. Palisaderne ved
Stranden var splintrede ved Ilden fra Broager, Halmsækkene ka-
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stedes over Forhugget, som i et Øjeblik var traadt fuldstændig
fladt — rimeligvis har det, ligesom Tilfældet var med Smaapælene langs Traadhegnet, været raadent efter at have staaet i saa
lang Tid. Skansen stormedes fra Syd, samtidig med at en anden
Del af samme Kolonne, der uden at kunne beskydes var kom
met ind paa ca. 50 m Afstand, angreb den fra Nordvest. Besæt
ningen blev presset sammen og afvæbnet, og Halvkompagniet
paa Brinken bagved omgaaet af Fjenden, som uden Modstand
fortsatte sin Fremrykning langs Stranden med en Del af sin
Styrke.
Den nordligste Kolonne, mod Skanse III, forstærket med
største Delen af den Kolonne, som egentlig skulde have angrebet
IV, blev kraftig beskudt fra Skansens lille Fodfolksbesætning,
19 Md., som dog naturligvis hurtig blev overvældet, efter at Halv
delen af dens Styrke var falden. Skansens eneste Kanon kom
ikke til Skud, da Artilleristerne for sent kom ud fra deres Dæk
ning i Krudtmagasinet.
Hermed var begge Regimentets Fløje gennembrudt i Løbet
af faa Minutter, og en Oprulning af Resten af dets Stilling ble
vet mulig.
Kolonnen mod II var ved Kardæskskydning fra Skansen
blevet tvunget til at dele sig og søge uden om til højre og ven
stre, men begge Steder blev den modtaget men en saa stærk Ild
fra Fodfolksbesætningen i Løbegravene og ved enkelte Kardæsk
skud fra Feltskytset, at Fremrykningen gik i Staa; en Del af
den sydligste Styrke løb endda tilbage til sin Udgangsstilling.
Løbegravene paa begge Sider af II kunde ikke holdes længe
over for Fjendens Angreb henholdsvis fra III og I. Modstanden
var dog stærk, der kæmpedes fra Travers til Travers, samtidig
med at man maatte afvise Fjendens Skyttekæder i Fronten. Men
da Fjenden ogsaa bredte sig bag Løbegravene, altsaa i Ryggen
paa Forsvarerne, blev vore Kompagnier efterhaanden overman
det eller helt knust.
Da Løbegravene til højre og venstre saaledes var erobret,
faldt ogsaa Skanse II, som forsvaredes energisk af Løjtnant
Ancker, fortrinligt støttet af Føreren for Fodfolksbesætningen,
Sekondløjtnant Grünwaldt. Det første Stormangreb, der førtes
frem fra Syd, standsedes, og Korporal Nellemann rev den Fane
ned, Fjenden havde plantet paa Brystværnet. Et Angreb bagfra
stoppedes ved Ilden, fia den Kanon, Ancker havde anbragt med
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denne Eventualitet for Øje; men da Fjenden stormede frem fra
alle Sider, blev Overmagten for stor. Nellemann faldt, da han
for anden Gang vilde rive en preussisk Fane ned, og Anckers
Forsøg paa at sprænge Krudtmagasinet mislykkedes. — Skansens
Modstand var brudt.
I Løbet af en Snes Minutter var saaledes hele Skanselinien
III—I faldet, men intet Sted var Kampen opgivet, før Vaabnene
ligefrem blev tvunget vore Soldater af Hænde.
Regimentets to Reservekompagnier, et bag hver Fløj, brød
straks frem uden Hensyn til den voldsomme Ild, der blev dænget
over dem fra Broager. Fjendens omgaaende Bevægelse langs
Stranden tvang dog hurtigt Kompagniet paa venstre Fløj, 6., til
at gaa tilbage fra Hegn til Hegn indtil den tilbagetrukne Linie
omkring a. Paa højre Fløj maatte 3. Kompagni standse ved c,
hvor Stillingen dog meget snart blev uholdbar over for Angreb
baade i Front og Flanke. En Del af Kompagniet løb derfor til
bage til Vinkelhegnet ca. 300 m NØ. f. c, hvorfra det med ikke
ringe Virkning selv beskød Fjenden i Flanken, indtil ogsaa
her Fjendens langt overlegne Styrker tvang det tilbage til Hørlyk. Her stødte det paa 20. R., som nu var under Fremrykning,
og til hvilket en Del af Mandskabet sluttede sig. Resten af
Kompagniet under Regimentschefens direkte Ledelse tog Stilling
ved b, saaledes at den tilbagetrukne Linie fra b—a nu var no
genlunde besat. Det varede dog ikke længe; thi — og det er det
eneste sorte Punkt i vore Soldaters Kamp den 18. April — Kom
mandøren for Artilleriet i den tilbagetrukne Linie syd for d var
flygtet og med ham hans Artillerister, som endda havde taget
Betjeningstøjet med sig, saaledes at ogsaa Infanteristerne var
forhindret i at bruge Kanonerne. Fjenden var stoppet op et Øje
blik ved Synet af disse, men forsatte naturligvis, da han opda
gede, at der ikke blev skudt med dem. Afgørende blev dog ogsaa
her det omfattende Angreb langs Stranden. 6. Kompagni blev om
ringet S. f. Sney, og samme Skæbne led Styrken ved b, da den
søgte tilbage bag næste Hegn og nu blev angrebet af 3 fjendtlige
Kompagnier.
22. R. var fuldstændig oprevet; de spredte Rester søgte til
bage til Brohovedet, hvor der kun kunde samles knap 200 Md..
Ligesom mod 22. R. rykkede Fjenden ogsaa foran 2. R.’s Af
snit frem med een stor Angrebskolonne mod hver Skanse, men
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medens Kolonnerne mod 22. R.’s Front til Dels havde fundet Dæk
ning under deres Fremløb i Terrainets døde Vinkler, var de, der
førtes mod 2. R., i langt højere Grad udsat, navnlig Kolonnerne
mod V og VI, som fra Udgangsstillingen skulde passere Chaus
seen, og Kolonnen mod VI endda bevæge sig parallelt med vor
Front.
Den Kolonne, der gik mod IV, blev modtaget med en kraftig
Ild saavel fra selve Skansen som fra Feltskytset i Kanonpladsen
mellem III og IV og mellem Chausseen og V. Kun svage Dele af
Kolonnen naaede derfor frem til IV, en Del løb tilbage i Uorden,
medens Resten bøjede af mod III, der, som ovenfor nævnt, nu
meget hurtigt faldt i Fjendens Hænder. Dermed var Besætnin
gen mellem III og IV prisgivet for Angreb i Flanke og Ryg, hvor
efter ogsaa IV erobredes trods en haardnakket Modstand. An
grebsstyrken fortsatte mod Partiet om Dybbøl Mølle, uden at
Skytset i d synes at være naaet at komme til Skud, og videre til
Gaarden S. f. Dybbølstenen.
Fjenden stod saaledes nu i Ryggen paa Regimentets øvrige
Front.
Da Udgangsstillingen for Fjendens Skytter laa saa tæt paa V
(se S. 256), lykkedes det, som det var at vente, disse i Løbet af
faa Minutter at naa frem til Skansen og besætte denne, inden
dens Kanoner kom til Skud, og inden Fodfolksbesætningen kom
ind i Skansen. I VI blev der Tid til at afgive ca. 12 Kardæskskud ;
men heller ikke her naaede Fodfolksbesætningen, som laa ca.
200 m bag Skanserne, frem i rette Tid og maatte nøjes med at
besætte et Gærde bagved. — Fra Kanonpladsen ved Chausseen
afgaves ca. 20 Granatskud først mod de Kolonner, som fra Ud
gangsparallellen passerede Chausseen for at angribe V og VI,
og derefter mod disse Skanser, da man saa, at Fjenden havde
plantet sine Faner paa dem.
Da Fjenden havde besat Partiet om Dybbøl Mølle, var Løbe
graven V—IV blevet uholdbar. Regimentschefen, Oberstløjtnant
Dreyer, samlede de Styrker, han kunde faa fat paa, % 7. og 14 8.
Komp. og gjorde med dem et forgæves Forsøg paa at tilbage
erobre V. Angrebet genoptoges af 14, 1. Komp., men afvistes paany efter en haardnakket Kamp, hvorefter Oberstløjtnanten gav
Ordre til Tilbagegang til den tilbagetrukne linie i det Haab, at
den nu var besat af Reservebrigaden. Dette viste sig dog ikke
at være Tilfældet; Linien kunde ikke holdes, da den blev beskudt
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paa langs fra Syd, og hvert for sig søgte Kompagnierne nu vi
dere tilbage mod Gaarden S. f. Dybbølstenen. Men ogsaa her var
Fjenden kommet dem i Forkøbet, og de blev afskaame.
6. Kompagni, som havde besat Løbegraven mellem VI og V,
og som med stor Virkning havde beskudt den fjendtlige Storm
kolonne mod VI, var blevet angrebet i Flanke og Ryg fra beg
ge Skanser, og efter en overordentlig kraftig Modstand mod fle
re fjendtlige Kompagnier, tvunget til Overgivelse.
Af Regimentets Reserver forsøgte 8. Komp. ved Chausseen
et Fremløb til Understøttelse for Besætningen foran, men da beg
ge Kompagniets Officerer var faldet eller saaret, og det samti
dig blev beskudt i Ryggen, maatte det tilbage. Resterne af det
blev afskaaret og for største Delen fanget. Det andet Reserve
kompagni, 5. bag VI, tog Stilling sammen med den Del af 2.
Komp., som skulde have besat VI, bag Løbegravene mellem VII
og VI samt ved et Hegn vinkelret paa dem og standsede derved
Fjendens Fremrykning fra V og VI i nogen Tid. Ilden i Flanken
blev dog snart for stærk, hvorfor Kompagnierne trak sig tilbage
til VII, og da de her truedes i Ryggen, videre i Retning mod Dybbølbjerg Gd., hvor de sluttede sig til 3. R..
Af 2. R. kom kun 275 Md. tilbage, førte af to Løjtnanter.
Regimentet havde opholdt Fjenden i ca. % Time og kæmpet for
trinligt; ikke en eneste Mand havde forladt sin Plads uden efter
Ordre, endskønt Kompagnierne var overordentlig svagt forsynet
med Officerer, og Ledelsen derfor særlig vanskelig.
i
17. R.. Straks da Geværilden hørtes, rykkede Besætningen
— % 5. Komp. (72 Md.) — ind i Skanse VIII, idet den dog paa
Vejen derhen led meget betydelige Tab. 7. Komp., der havde be
sat Løbegraven VIII—VII, forstærkedes med Bataillonsreserven,
1. Komp., og saavel fra Skytset i VIII og VII som fra Fodfolket
aabnedes en kraftig Ild mod Fjenden i VI og V. Den besvaredes
fra et Par af de preussiske Belejringsbatterier og fra VI (hvis
Kanoner vi ikke havde naaet at fornagle, fordi de brugtes, lige
til Fjenden stod paa Brystværnet), og som desuden skød op mod
IX. Da det fjendtlige Fodfolk, som ansloges til 4—500 Md., brød
frem fra VI—V, blev det stærkt beskudt, men da den tilbage
trukne Linie var taget, faldt ogsaa VII, som kun var besat af
% Deling af 7. Komp., og Løbegraven op mod VIII blev beskudt
paa langs. Chefen for 17. R., Oberst Bemstorff, som opholdt sig-
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Skanse VI og VII; i Forgrunden en Del af den tilbagetrukne Linie.
(Fotografi taget efter Stormen den 18/4).

i Løbegravene, gav Ordre til, at VII skulde tages tilbage, men
det lykkedes kun at faa samlet 1 Deling, hvis Angreb naturlig
vis let blev afvist, og Obersten, som fulgte Angrebet, blev døde
lig saaret. Andre Dele af 7. Komp. forsøgte at genoptage Angre
bet, men blev under Bajonetkamp omringet og afvæbnet, og Fjen
den, som trængte videre ind i Kompagniet, opfordrede, dog uden
Resultat, vore Soldater til Overgivelse. Bataillonschefen, Kaptajn
Lund, førte Resterne af 7. og 1. Komp. tilbage til et Hegn et
Par Hundrede Meter længere mod N. og fortsatte derfra tvunget
af Fjendens Ild til næste Hegn. Denne Stilling blev foreløbig fast
holdt, og Forsvaret af den støttedes af 4. Komp., der laa i Løbe
gravene lige N. f. VIII, og som sammen med et Par Espingoler
tog Front bagud.

ca. Kl. 101/2 var saaledes forreste Linie fra VI—I og hele
den tilbagetrukne Linie i Fjendens Hænder, og hans forreste
Styrker naaet frem til VII—Gaarden S. f. Dybbølstenen—Dyb
bøl Mølle—Vinkelhegnet SV. f. Hørlyk—Jensens Gaard og S. f.
Sney.
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8. Brigade kom for første Gang til Dybbølstillingen den 14.,
hvor den besatte højre Fløj. Den 15.—16. laa den som Reserve,
bestemt til Besættelse af den tilbagetrukne Linie; den 16.—17.
var den atter paa højre Fløj for den 17. om Aftenen at vende
tilbage som Reserve.
Da Regimenterne var ganske ukendt med Terrainet paa ven
stre Fløj, var det selvfølgelig nødvendigt at gøre dem bekendt
med dette og ganske særligt med de Stillinger, de skulde besæt
te. Brigadechefen, Oberst Scharffenberg, havde derfor den 17.
samlet Regiments- og Bataillonsadj utanterne foruden sin egen
Stab for under Vejledning af en af Divisionens Ordonnansoffi
cerer at faa den tilbagetrukne Linie paavist. Da den lille Gruppe
af Officerer paa Vejen ud kom til den afbrændte Gaard Sney,
faldt nogle Granater i Nærheden, hvilket foraarsagede, at Bri
gadechefen blev bange for, at den vilde blive taget som Maal,
naar den kom saa langt frem, at den kunde ses fra Broager, og
da han fandt det urimeligt at udsætte saa mange Officerer, opgav
han derfor Rekognosceringen. Kun Regimentsadjutanten og en
af Bataillonsadj utanterne ved 20. R. fortsatte Turen, hvad der
senere blev af stor Betydning ved Regimentets Fremrykning den
18.. Men iøvrigt fik Regimenternes Officerer — med Undtagelse
af en enkelt Kompagnichef ved 20. R., som paa eget Initiativ gik
frem til Rekognoscering sammen med sin Løjtnant — ikke noget
Kendskab til den tilbagetrukne Linies Beliggenhed. Der synes
hverken fra Divisionens eller Brigadens Side at være gjort nogetsomhelst for ved Hjælp af en Skitse e. 1. at informere dem i saa
Henseende, og ej heller tænkte Afdelingscheferne selv paa, at
gaa saa langt frem i Terrainet, at de dog kunde skaffe sig et no
genlunde Overblik over Forholdene.
Først da Brigaden for anden Gang — den 17. om Aftenen
— indtog Reserveopstillingen, blev Regimenterne af Brigadeche
fen instrueret om deres Opgave ved Alarmering paa Grundlag
af den tidligere omtalte (se S. 246) Bestemmelse, som var udgi
vet den 13., men som aabenbart først nu var blevet meddelt
Oberst Scharffenberg. I Henhold til Bestemmelsen skulde 1 Ba
taillon af 2. Brigade i Brohovedet besætte den tilbagetrukne Li
nie fra VII—ca. 150 m N. f. Chausseen, 9. R.’s ene Bataillon
derfra til Skanse c og 20. R. Resten. For hver Bataillon eet Kom
pagni i Reserve, medens 1 Bataillon af 9. R. og 1 Bataillon af 2.
Brigade skulde efterlades som Reserve ved Vejsammenstødet V.
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8. Brigades Kamp.
(A—A: Bivuakstillingen, B—B: Regimenterne under Udvikling, C—C: 20 R.
angriber Jensens Gaard, D—D: Den Linie, Regimenterne naaede under An
grebet).

f. Baraklejrene, uden at det dog var nævnt, hvem denne Reserve
var underlagt, altsaa om 8. Brigade kunde disponere over den.
Befalingen til 20. R. blev vistnok gengivet rigtigt af Brigade-
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chefen, hvorimod 9. R. fik at vide, at dets ene Bataillon skulde
besætte fra VII til nogle Hundrede Alen S. f. Chausseen, støttet
til højre Fløj af 20. R., og intet blev nævnt om, at en Bataillon
af 2. Brigade skulde være til højre for Regimentet. Efter denne
Redaktion vilde altsaa 9. R.’s Bataillon faa en Strækning paa ca.
600 m at overspænde, endda uden nøje at vide, hvor Forbindelsen
med 20. R. skulde søges. Naar ingen Indvending blev gjort mod
denne altfor store Frontudstrækning, laa det ganske simpelt i,
at hverken Brigade- eller Regimentschef havde nogen klar Fore
stilling om hverken den tilbagetrukne Linies Udstrækning eller
dens Beliggenhed..
Da Baraklejrene den 13. blev uanvendelige, maa Bivuakplad
sen for Reserven være anvist, eller dog sanktioneret af General
Vogt, som da havde Kommandoen i Sundeved. Lægge Bivuak
pladserne tæt bag den tilbagetrukne Linie vilde man, som sagt (se
S. 246), ikke, men man tog endda ved Valget af deres endelige
Beliggenhed paafaldende ringe Hensyn til at skabe kortest mu
lige Fremrykningslinier for Afdelingerne. Saaledes som 8. Bri
gade forefandt dem den 15. og atter den 17., betegnede ved Bi
vuakhalmen og nogle uldne Tæpper, var de — som det fremgaar
af Skitsen — for 9. R.’s to Batailloner, hvis Fremrykningslinie
var Chausseen, anbragt saaledes, at Kompagnierne først skulde
følge de lange Hegn ned til denne for dér at samles i Kolonne,
medens 20. R., som ved Fremrykningen skulde spredes mod hele
Strækningen fra Skanse c til Vemmingbund, netop blev holdt
samlet, stærkt grupperet i Dybden, endog bagud til højre for
Kampstillingen, hvorved Afstandene til denne yderligere forøge
des.
At man ikke ved Brigaden følte det forkerte i dette Arrange
ment af Bivuakpladseme, og at man ej heller ved Poster eller
paa anden Maade sørgede for at holde sig underrettet om Begi
venhederne foran, maa ses paa Grundlag af dens Ukendskab med
Forholdene. Regimenterne troede, at Skanselinien paa venstre
Fløj havde i Hovedsagen samme Modstandskraft som paa højre
Fløj, hvor de havde dannet Besætning, og at der derfor vilde blive
tilstrækkelig Tid for dem til at naa frem. — Fra Divisionens
Side blev intet gjort for at sætte Brigaden ind i den Situation,
under hvilken den skulde løse sin Opgave.
Angaaende Beredskabet havde General du Plat bestemt, at
der skulde holdes Appel Kl. 3 Form., ca. 2 Timer før Solopgang,

265

og Lædertøjet beholdes paa til Kl. 6, i hvilke 3 Timer Mandska
bet ikke maatte sprede sig for meget — en Bestemmelse, som be
kræfter Indtrykket af, at Generalen forudsatte, at Stormangre
bet vilde finde Sted ved Daggry.
I Overensstemmelse med denne Befaling samledes Mandska
bet den 18. Kl. 3 Morgen, der uddeltes varmt 01, og Kompagni
erne forblev under Gevær, til det blev helt lyst, hvorefter man
begyndte Kogningen. Medens man ved 9. R. nu ansaa Faren for
bi for denne Dag og lod Geværerne sætte sammen og Lædertøjet
aftage, synes Chefen for 20. R., Oberstløjtnant Scholten, paa
Grund af den stærke Artilleriskydning ikke at have været fuldt
saa tillidsfuld, hvorfor han blot tillod Mandskabet at sætte sig
ned med Geværet i Haanden. Ved begge Regimenter var Stem
ningen fortræffelig, endskønt 9. R. fik flere Folk saarede.
Befalingen om, at Cheferne stadig skulde være ved deres
Afdelinger, synes ikke at have været kendt ved 8. Brigade; thi
9. R.’s Chef, Oberstløjtnant Tersling, gik Kl. 9 over til 1/3. R.,
som laa ved Brunhoved, og Oberstløjtnant Scholten var netop i
Færd med, sammen med den ene af sine Bataillonschefer at gaa
ind til Brohovedet for at konferere med General du Plat, da han
af en saaret, der kom forbi, fik at vide, at der kæmpedes ved
Skanserne. Oberstløjtnanten ansaa dog ikke denne Kamp som
ensbetydende med, at Fjenden stormede, da man ikke ved Regi
mentet havde hørt nogen Geværskydning — denne var fuldstæn
dig overdøvet af Artilleriilden — og lige saa lidt havde hørt det
befalede Hornsignal. — Til Trods for, at de kommanderende i
Skanselinien havde ladet Signalet blæse straks, da Fjenden brød
frem, var det, som man burde have forudset, ikke trængt igen
nem.
Divisionens Stabschef, Major Schau, der sammen med en
Ordonnansofficer var gaaet ud ad Chausseen, havde paa denne
Tur hørt nogen Geværskydning og besluttede derfor paa eget An
svar og som en Forsigtighedsforanstaltning at lade 8. Brigade
alarmere og rykke frem. Ordonnansofficeren overbragte Ordren
til 20. R. umiddelbart efter, at den saarede var ført forbi, d. v. s.
lidt før Kl. 101/2, og nu hørtes Geværilden meget stærkt, da den
jo hidrørte fra Kampen ved den tilbagetrukne Linie og altsaa
var kommet meget nærmere.
Oberstløjtnant Scholten gav Ordre til Opbrud. Mandskabet
traadte an, alle var hurtigt paa Plads, ved hver af Bataillonerne
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foretoges i Hurtigløb en Opmarch til venstre, og i Løbet af et
Øjeblik var Kompagnierne i fuld Fart i Bevægelse mod de Stil
linger, de skulde besætte. 2. Kompagni var forrest med Retning
mod Hørlyk, de andre Kompagnier paa Grund af Opmarchen
bagud til venstre for hverandre, vistnok alle i Begyndelsen i Kom
pagnikolonner, men efter en kort Fremrykning udviklede og i
Kamp med de fjendtlige Skytter. (Se Skitsen).
Ved 1/9. R. havde man ca. Kl. 10% hørt Geværskydningen
ved Fronten, hvorfor Bataillonen blev alarmeret og begyndte at
slutte sammen til sin venstre Fløj, da Divisionens Ordonnans
officer efter at have forladt 20. R. kom med Ordren til Frem
rykning. Ved II B. havde man derimod ikke hørt Geværskydnin
gen, fordi Bataillonen laa bag en Bakke, men da Divisionens Or
dre modtoges, alarmeredes ogsaa den og samledes, saa hurtigt
det kunde lade sig gøre, ned mod Chausseen, hvor de tre for
reste Kompagnier, formerede i Sektionskolonner, løb frem uden
at afvente det sidste Kompagni (7.).
Da Geværskydningen henad Kl. 10% hørtes stærkt i Bro
hovedet, gav General du Plat 2. Brigade Ordre til at besætte det
te og 8. Brigade Ordre til at rykke frem, hvorhos telegrafisk Mel
ding afsendtes til Overkommandoen. Selv gik du Plat ud ad Chaus
seen. At 8. Brigade allerede var alarmeret, synes man ikke have
vidst — Stabschefen var paa dette Tidspunkt næppe kommen
tilbage til Brohovedet, hvorfor Oberst Scharffenberg straks
sendte Ordonnanser med Ordre til Regimenterne.
Kort efter at du Plat var kommen uden for Brohovedet,
mødte han nogle forsprængte Soldater, som fortalte, at Skanser
ne V og VI var tagne af Fjenden. Det viste sig nu at være meget
uheldigt, at Overkommandoen havde befalet, at alle Rideheste
skulde efterlades paa Als; thi derved blev Generalen udelukket
fra hurtigt selv eller ved en Officer af sin Stab at faa Klarhed
over Situationen. Selv om de Meddelelser, de opskræmte Soldater
havde givet, maaske var meget overdrevne, maatte han derfor
foreløbig holde sig til dem. Han lod dem telegrafere til Overkom
mandoen, men traf desuden meget vidtgaaende Dispositioner paa
det dog meget spinkle Grundlag.
Idet Meldingen lød paa, at Skanse V og VI var faldne, gik du
Plat ud fra, at i saa Fald var 9. R.’s Fremrykning til den til
bagetrukne Linie bag disse Skanser blevet formaalsløs, endskønt
han dog endnu ikke vidste, om Skanseliniens Besætninger ikke
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havde sat sig fast i den tilbagetrukne Linie og derfor netop nu
trængte til Understøttelse. Men selv om dette ikke var Tilfældet,
og Besætningen helt kastet, maatte det være paatrængende nød
vendigt at sikre dens Tilbagegang og derfor hurtigst muligt ind
tage den Optagestilling, hvorom var truffet Bestemmelse ved
Overkommandoens Befaling.
Denne ganske selvfølgelige Forholdsregel vilde han imidler
tid ikke tage. Det har naturligvis ikke været hans Hensigt lige
frem at sabotere Overkommandoens Ordre angaaende Reserver
nes Anvendelse og Optagelse af Kampen, men hans ulykkesvangre »Hvad kan det nytte« Mentalitet og indgroede Ønske om at
rømme Dybbølstillingen har aabenbart helt taget Magten fra ham
og forblindet ham i den Grad, at han oversaa, at ogsaa Stillin
gens Rømning nu krævede Kamp og Indsats af Reserven til Sik
ring af de foranværende Troppers Tilbagegang.
Nødvendigheden heraf faldt ham ikke ind, og han tænkte
slet ikke paa, at højre Fløj var udsat for at blive afskaaret, hvis
Fjenden virkelig var brudt igennem i Centrum. Han vilde nu
med det samme opgive Kampen. 2. Brigade skulde ikke, saaledes
som Overkommandoen havde bestemt, sende to Batailloner frem,
men forblive i Brohovedet. Ingen Tropper maatte fra Als træk
kes over i Sundeved, ej heller Batterierne, som der dog vilde
være saa god Brug for i en Optagestilling, og da du Plat kort
efter stødte paa det forreste Kompagni (6.) af 1/9. R., der just
nu var ved at rykke ind paa Chausseen fra Bivuakpladsen, raabte han til Kompagnichefen, at det var for sent, Skanserne var
tagne, og Bataillonen skulde tilbage til Brohovedet. Kompag
nichefen vægrede sig ved at adlyde, men da Generalen meget
skarpt gentog sin Befaling, standsede han dog Kompagniet og
sendte Melding til Bataillonschefen. Da der imidlertid flere Gan
ge blev raabt »Fremad!« til ham fra de andre Kompagnier, satte
han atter sit Kompagni i Bevægelse og fortsatte ud ad Chausseen.
Du Plat sendte saa sin Ordre saavel til Bataillonschefen, som derpaa kommanderede »Omkring!« til Bataillonen, som til den foran
værende II Bataillon, der ogsaa skulde vende om.
Omtrent paa samme Tidspunkt passerede atter en Del for
sprængte Soldater forbi du Plat, som var bleven staaende bag
I Bataillon. Blandt disse Soldater var den tidligere omtalte, yderst
forfjamskede Kommandør for Artilleriet i den tilbagetrukne Li
nie, som meddelte, at nu ogsaa Skanse IV og hele venstre Fløj
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var falden. Denne Meddelelse bekræftedes af den stærke Gevær
skydning, som i de sidste Minutter var hørt fra Hørlyk og Sney.
Om der end intet kunde ses til 20. R. — Udsigten fra Chausseen
mod Syd begrænses af Bakkerne ved Sney og Bakkedraget N.
for Hørlyk — saa var alene den Omstændighed, at der kæmpe
des ved Sney, et sikkert Vidnesbyrd om, at Fjenden var trængt
igennem den tilbagetrukne Linie. Du Plat lod derfor atter sende
telegrafisk Melding til Overkommandoen og besluttede nu, at og
saa 20. R. skulde trækkes helt tilbage til Brohovedet, om end han
som den erfarne Officer, han var, burde vide, at man ikke uden
videre kan lade en Afdeling, som er under Angreb, pludselig
vende om, da dette indeholder en Fare for Demoralisation og Op
løsning, saa meget mere, som Fjenden naturligvis maatte forud
sættes øjeblikkelig at ville optage en skarp Forfølgning. At Forsø
get paa at naa den tilbagetrukne Linie havde tabt sin Betydning,
kunde være rigtigt nok; men skulde Angrebet standses, maatte
det ske ved at angive det et nærmere liggende Maal, hvilket i
det foreliggende Tilfælde maatte være at tage og fastholde Ter
rainet om Sney, den naturlige Optagestilling for de Tropper, der
gik tilbage fra Fronten. — Overbringelsen af Befalingen til 20.
R. blev overdraget Forpostkommandørens Adjutant, en Sekond
løjtnant, som havde meldt sig til Divisionen. Han skal da have
udbrudt: »Det er en farlig Ordre. 8. Brigade tilbage nu, saa
staar alt paa Spil !« Stabschefen konfererede saa med Generalen,
og Enden paa det blev, at Ordonnansofficeren blev sendt ud til
Regimentet med Fuldmagt til at give det Ordre til Tilbagegang,
hvis han skønnede det nødvendigt.

Oberst Scharffenberg skyndte sig naturligvis frem fra det
Kvarter, der var blevet ham anvist i Brohovedet, efter at han
havde sendt sine Regimenter Befalingen til Fremrykningen. Da
han naaede op til 20. R., hvis forreste Kompagnier allerede nu
var i Kamp, saa han, at Fjenden tilsyneladende trængte frem
langs Vemmingbund, idet danske Skyttekæder trak sig kæmpen
de tilbage S. f. Sney (6./22. R. — se S. 259), og befalede derfor
Regimentets bageste Kompagni, 8., som netop var i Færd med
at rykke frem fra Langbrogaard, at gaa helt ned til Stranden.
Obersten fortsatte derefter mod Sney, men var kun kommet et
ganske kort Stykke frem, da han til sin Forfærdelse saa 1/9. R.
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standse paa Chausseen og vende om. Han løb derop, og endskønt
Bataillonschefen erklærede, at han handlede efter Divisionens
Ordre, befalede Scharffenberg, der intet vidste om, at Skanserne
V og VI var faldne, ham resolut ikke alene at fortsætte sin Frem
rykning, men ogsaa, uanset den oprindelige Bestemmelse om at
forblive ved Vejsammenstødet som Reserve, at støtte II Bataillons
Angreb — at blotte 20. R.’s Flanke vilde jo være ganske util
stedeligt.
II/9. R., der, som tidligere omtalt (S. 267), var rykket frem
ad Chausseen i Løb, havde paa dette Tidspunkt naaet Aabenraavej med Teten, hvor Regimentschefen, Oberstløjtnant Tersling,
netop nu indtraf, idet han fra sit Opholdssted ved 1/3. R. pludse
lig havde set sine Batailloner i Opbrud og derfor ad Aabenraavej var ilet imod dem. Da Divisionens Befaling til Bataillonen
om at vende om nu hørtes — hvad der bevirkede nogen Uorden
i de bageste Kompagnier — eller maaske snarere, fordi Oberstløjt
nanten saa I Bataillon gøre omkring, standsede han II Bataillon.
Bataillonschefen og de nærmeste Officerer protesterede kraftigt
heroverfor, og da Regimentsadjutanten, som intet kendte til Di
visionens Befaling, samtidig kom til og raabte, at Regimentet
skulde fremad, gav Tersling efter. — Standsningen havde kun
varet nogle Minutter, men længe nok til, at Fjendens Skyttekæ
der nu ca. Kl. 11 naaede frem fra Dybbøl Mølle og Gaarden NØ.
derfor, saaledes at Kampen straks maatte optages og snart fik
en meget heftig Karakter, ligesom den efter den voldsomme
Skydning at dømme alt i nogen Tid havde haft det ved 20. R.Du Plafs gentagne Forsøg paa at faa 8. Brigade tilbage til
Brohovederne var saaledes fuldkommen mislykket; de undergiv
ne Befalingsmænds som Mandskabets Villie til at gaa mod Fjen
den og kæmpe havde været stærkere end hans Ønske om at give
op. Men som den personlig modige Officer, du Plat var, fulgte
han nu med frem, opmuntrende Folkene ved sit Eksempel og sine
Tilraab.

Idet 8. Brigades Opgave oprindelig var at rykke frem til en
Forsvarsstilling for dér at optage Kampen, udvikledes den paa
een lang Linie. Men Opgaven var blevet en ganske anden, da
Kampen straks blev til et Angreb, og til Gennemførelse af et saadant var Formationen saa uheldig som muligt, idet den spændte
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over en altfor bred Front (ca. 1200 m), manglede Dybde og der
med Koncentration og Stødkraft mod Indbrudsstedet. Ligeledes
var Artillerihjælp en absolut Nødvendighed, navnlig under Hen
syn til Fjendens bedre Bevæbning. Scharffenberg, som ikke kend
te du Plat’s Ordre til 2. Brigade, kunde sætte sin Lid til, at denne
sendte to Batailloner, foruden 10. Batteri, frem til Støtte for 8.
Brigade og nærede derfor ingen Betænkelighed ved ogsaa at sæt
te 1/9. R. ind ; men ikke engang nu under de saa forandrede For
hold fandt du Plat Anledning til at ændre sin Beslutning.

Fra 20. Regiments Bivuakplads begrænsedes Udsigten mod
Sydvest af Hegnene mellem Hørlyk og Sney—Sney—Bakkekam
men derfra mod Syd—Bakken ved Stranden. Kun 2. Kompagni
paa højre Fløj havde et tydeligt Direktionspunkt i Hørlyk, der
laa omtrent i Retning af Skanse c; de andre Kompagnier kunde
først, naar de havde passeret Sney, faa saa meget Overblik over
Terrainet, at de kunde tage Kurs mod de Dele af den tilbage
trukne Linie, de skulde besætte.
20. Regiments Udvikling gik, som sagt, med Liv og Fart til
Trods for den stærke Ild, hvormed Kompagnierne blev mødt efter
faa Hundrede Meters Fremløb, og som tvang dem til at udvikle.
2. Komp., som var forrest, standsede et Øjeblik for at puste ud
ved Hegnet 0. f. Hørlyk. Det Halvkompagni af 3./22. R. (se S.
259), som var foran i Kamp mod fjendtlige Kompagnier mellem
Skanse c og Hørlyk, var veget ud, og Chefen for 1. Brigade,
Oberst Lasson, som havde været fremme ved det, stod alene til
bage S. f. Hørlyk. Han vinkede fremad til 2./20 R., som hurtigt
fulgte Vinket, men fandt Obersten død, da det naaede op til ham.
Kompagniet fortsatte sin Fremrykning til Hegnet ca. 100 m vestli
gere, Fjenden løb tilbage til den tilbagetrukne Linie, men 2. Kom
pagni, der nu blev mødt med en overvældende Ild saavel fra Fron
ten som i højre Flanke fra Dybbøl Mølle og i venstre fra Skan
se b, formaaede ikke at trænge længere frem. Det fastholdt imid
lertid trods store Tab den Stilling, det havde naaet.
Til venstre for 2. Kompagni havde 6. taget Retning mod
Pkt. 106, V. f. Sney. Da det naaede denne Bakke, blev det kraf
tig beskudt fra Ruinerne af Jensens Gaard og fra det Hegn, der
0. f. Gaarden løber parallelt med Markvejen mod Øst. Kompag-
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niet besatte derfor 106 og optog Kampen med Fjenden ved Jen
sens Gaard, medens 5. Kompagni i Forbindelse med 1. Kompagni,
der nu naaede frem helholdsvis V. og 0. f. Sney, angreb de fjendt
lige Skytter ved Hegnet langs Markvejen. Ved dette Angreb, som
paa Grund af Terrainet ikke kunde beskydes fra Jensens Gaard,
kastedes Fjenden. Samtidig havde 3. Kompagni fordrevet de
fjendtlige Styrker, som fra Stranden var trængt frem mod Sney,
og som lige havde afskaaret 6./22. R. (se S. 259), og nu fortsat
tes Angrebet samlet med 6. Komp. fra 106 langs Hegnene mod
Nordkanten af Jensens Gaard og 1. Komp., blandet med Dele
af 5., langs Markvejen mod den sydlige Del af Gaarden, fulgt
af 4. og 7. Komp., medens 3. Komp. sluttede til paa venstre Fløj
i stadig Kamp med den vigende Fjende. Gaarden stormedes og
erobredes, og en enkelt Deling trængte videre frem og besatte et
lille Jordværk, som laa tæt ved Indgangen til Skanse b. Oberst
løjtnant Scholten, som havde fulgt Angrebet, faldt, medens han
var i Færd med at ordne Besættelsen af Gaarden.
Det store Mellemrum, som paa Grund af Forholdene var
fremkommet mellem 2. og 6. Komp., lykkedes det ikke at faa ud
fyldt. 6. Kompagnis højre Fløj laa tæt N. f. Jensens Gaard, og
de andre Kompagnier stærkt sammenblandede i denne og langs
Hegnet mod Syd. Yderst paa venstre Fløj havde 8. Komp., der
som Følge af den længere Vej, det skulde passere, var noget bag
ud, efterhaanden kastet Fjenden tilbage fra Hegn til Hegn, ind
til det naaede op paa Højde med de øvrige Kompagnier.
Mandskabet havde drevet Fjenden foran sig og var ustand
seligt, indtil de fleste var kastet til Jorden af Fjendens Kugler,
siger en af Batailonschefeme. Men Regimentets Tab havde væ
ret overordentlige. Regimentschefen, begge Bataillonschefer, 3
Kompagnichefer og mange andre Befalingsmænd samt et stort
Antal menige var faldne eller saarede, Kompagnierne til Dels
sammenblandede, 3. og 5. Komp. uden Officerer.
Oberst Scharffenberg, der efter at have været ved 9. R., var
gaaet over til Sney, modtog her Meddelelse fra Divisionen om,
at den havde befalet 20. R. at gaa tilbage til Brohovedet, uden
at der dog blev meddelt noget om, hvad der havde motiveret den
ne Befaling. Obersten nægtede imidlertid at følge den. Han hav
de kort forinden hindret 9. R.’s Tilbagegang af Hensyn til 20. R.’s
Angreb og kunde nu ligesaa lidt lade 20. R. blotte 9. R.’s Flanke
og Ryg. Idet 20. R.’s Angreb var gaæt i Staa knap 100 m fra sit
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Maal, maatte man tværtimod have Reserver frem enten for at
give Impuls til fornyet Fremrykning eller for at dække Tilbage
gangen, naar denne blev nødvendig. Scharffenberg, der gik ud
fra, at Reserverne fra Als nu var kommet over til Sundeved,
søgte derfor at faa Bud ind til Brohovedet efter en Bataillon. Det
mislykkedes, fordi Ordonnansen blev saaret undervejs.
Under en heftig Skydekamp mod den tæt besatte tilbage
trukne Linie, hvor Fjenden fandt fortrinlig Dækning, holdt 20. R.
imidlertid sin Stilling i
Time, støttet af »Rolf Krake«, som
nu var løbet ind i Vemmingbund. Skibet, som straks blev taget
som Maal fra saavel Batterierne paa Broager som i Sundeved,
kunde paa Grund af de Vanskeligheder, Fiskenettene i Farvandet
forvoldte, ikke holde tæt ind under Kysten, saaledes at det blev
svært for dets Artillerister at skelne Ven fra Fjende, navnlig da
Krudtrøgen drev ind over Land. De maatte derfor i Hovedsagen
indskrænke sig til at bestryge Terrainet V. f. den tilbagetrukne
Linie op imod Dybbøl Mølle for derved om muligt at hindre
Fjendens Reserver i at rykke frem.
9. Regiment. I det Øjeblik, II/9. R. atter satte sig i Bevæ
gelse, blev den stærkt beskudt fra fjendtlige Skytter foran Dyb
bøl Mølle og paa begge Sider af den afbrændte Graad NØ. der
for. Bataillonen udviklede sine tre Kompagnier i en meget tæt
Skyttekæde tæt 0. f. Aabenraavej og brød derpaa frem i et over
ordentlig energisk udført Angreb. 7. Komp. blev, da det naaede
op, sat ind paa højre Fløj, for at man kunde være vis paa, at den
fik Retning mod Skanse VII. Fjenden kastedes hurtigt tilbage
til sine Udgangsstillinger ved Møllen og den tilbagetrukne Linie
N. derfor, og foreløbig standsede vore Kompagnier under stærk
Skydefægtning ved den afbrændte Gaard og Gærdet NØ. og S.
derfor. I B., der var tæt bagved II B., lod sine to forreste Kom
pagnier rykke frem N. f. Chausseen, medens 1. Komp. fulgte selve
denne, og 2. Kompagni udviklede S. for den.
Paa det Tidspunkt, da II B. havde naaet ovennævnte Stil
ling, og de forreste Led af I B. var paa Højde med det Sted,
hvor Gærdet fra Smedien mod NØ. skærer Chausseen, laa 20. R.
i Linien SV. f. Hørlyk—Jensens Gaard. Af 1/3. R., som var brudt
op fra Slugten ved Brunhoved for at indtage sin befalede Stil
ling omtrent i Linien Stengaard—Dybbølbjerg Gd., var 5. Komp.
under Fremrykning mod sidstnævnte Gaard og kom saaledes til

273

at kæmpe i direkte Tilslutning først til 1./17. R. (se S. 262) med
Front mod S. ved Hegnet SV. f. Gaarden, derefter paa højre Fløj
af 9. R., idet det ved 1./17. R.’s Tilbagegang besatte selve Gaar
den og Bakke 183 S. derfor.

Den Opgave, der forelaa for General du Plat, nemlig at sikre
højre Fløjs Tilbagegang, var blevet i høj Grad lettet ved 8. Bri
gades Angreb og kunde anses for løst, hvis det lykkedes 9. R. at
naa op til og i nogen Tid fastholde Linien Dybbølbjerg Gd.—
Gaarden NØ. f. Møllen—Hørlyk. At naa helt frem til den tilbage
trukne Linie, var, som sagt, ikke nødvendigt og tilmed farligt,
da derved 9. R.’s egen Tilbagegang vanskeliggjordes. Derimod var
det af største Vigtighed at faa lukket Hullet mellem 9. og 20. R.
og samtidig saa vidt muligt at bevare dog nogen Reserve. Yder
ligere maatte Bestræbelserne gaa ud paa, hvis det paa nogen
Maade kunde lade sig gøre, at lade en Del af de Tropper, som
kom tilbage fra højre Fløj, besætte en Optagestilling ved Barak
lejrene.
Med Forsøget paa at faa 8. Brigade tilbage til Brohovederne,
og efter at have bebrejdet Chefen for 1/9. R. ikke at have lystret
hans Ordre, synes imidlertid du Plat at have indstillet sin Virk
somhed som Fører. Han gav ingen Ordre til 8. Brigade om den
Ændring i dens Opgave, Situationen havde medført, og 9. R.s
raske Angreb synes at have optaget ham saa fuldstændigt, at han
glemte, at Øjeblikket nu maatte udnyttes til at faa højre Fløj
tilbage, og at det derfor var paa høje Tid at give 3. Brigade Be
faling i saa Henseende.
For Oberst Scharffenberg, ligesom for alle hans undergivne,
forblev Maalet saaledes uforandret at naa frem til den tilbage
trukne Linie. Selv var han fulgt frem med 1/9. R., og efter at
5. og 6 Komp. var sat ind N. f. Chausseen for at give Stødet til
Fremrykningens Fortsættelse, gav han, inden han gik over til
20. R., Chefen for 1. Komp. den i sin Form mærkelige Ordre:
»Vil De holde Chausseen ryddelig!« Kompagnichefen opfatte
de, hvad vel ogsaa var Meningen, denne Befaling som ens
betydende med, at Kompagniet skulde tage Møllen, og i Hurtig
løb uden at skyde stormede det frem. Til venstre fulgte 2. Komp.,
der havde Retning mod Smedien, med i Angrebet. 3. og 4. Komp.
trængte frem i Højde med Møllen, og 8. Komp. besatte Hegnet
V. f. Gaarden NØ. f. Møllen og aabnede Ilden mod fjendtlige
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Tropper bag denne. Det lykkedes 1. og 2. Komp., i Forbindelse
med mindre Dele af 5. og 6. Komp., at naa frem til Møllen, i hvis
Vaaningshus 1. Komp. trængte ind. Angrebet blev dog tilbage
vist, men 1. og 2. Komp. satte sig saa fast lidt længere tilbage.
N. f. Chausseen arbejdede Kompagnierne sig frem til Heg
net, der fra Dybbølbjerg Gd. løber mod SV.. Yderst til højre der
for tog 5./3. R., som tidligere omtalt, Stilling ved Dybbølbjerg
Gd. og Bakke 183 og 5./2. R. (se S. 261) vistnok i nær Tilslut
ning til dette Kompagni.
Ligesom ved 20. R. havde Angrebet kostet overordentlig sto
re Tab. Regimentschefen og begge Bataillonschefer var faldne
eller saarede og derhos samtlige Kompagnichefer samt mange
andre Befalingsmænd og menige. 6. Komp. havde ingen Office
rer, Kompagnierne var til Dels sammenblandede, og Manglen paa
Førere gjorde sig stærkt gældende. Dog fastholdtes den vundne
Stilling, og det lykkedes endda vistnok et Øjeblik at trænge ind
i den tilbagetrukne Linie paa en kortere Strækning. — General
du Plat var imponeret af, hvad Regimentet havde ydet og ud
brød: »Men hvad, det synes jo at gaa!« (eller efter en anden
Version, at Fjenden var drevet et Stykke tilbage og »nu holder
vi ham«). Dette Udbrud viser imidlertid, hvor lidt han havde
Blikket aabent for, at 8. Brigades Stilling i Virkeligheden var
overmaade vanskelig, udviklet som den var i een lang Linie uden
nogensomhelst Reserve og endog med et ubesat Rum mellem de
to Regimenter. Hvorledes skulde den kunne modstaa det Mod
angreb, som med Sikkerhed kunde ventes sat ind med overlegne
Kræfter? Blev Linien gennembrudt, maatte den blive rullet op.
Modangrebet kom, og Linien blev gennembrudt. Ca. Kl. 11%
udnyttede Fjenden den ubesatte Strækning mellem 9, og 20. R.
til fra Dybbøl Mølle at føre et Stød frem med Retning mod Sney,
samtidig med at store Styrker brød frem langs Chausseen og fra
Terrainet om VII. 9. R. maatte vige, og at der ingen Tropper
stod rede til at støtte det under dets omtrent 1^ km lange Til
bagegang, viste nu sine skæbnesvangre Følger. 1. og 2. Komp.
ved Møllen blev omgaaet fra Syd og kastedes. 3. og paa højre
Fløj 7. Komp. blev trængt op imod NØ., blandedes med Mand- .
skab fra andre Kompagnier og blev derved splittet, men kom dog
N. om Baraklejren tilbage langs Als Sund. De øvrige Kompag
nier trak sig tilbage mod Baraklejrene. Overalt gjorde det store
Mandefald og Manglen paa Befalingsmænd sig stærkt gældende;
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de Befalingsmænd, der var, søgte at samle saa meget Mandskab
som muligt om sig, men om en regelmæssig gennemført Kamp
under Tilbagegang kunde der ikke blive Tale, og mange, vel nær
mest af det Mandskab, som var uden Førere, blev afskaaret og
fanget. Ved Aabenraavej lykkedes det at faa samlet saa stor en
Styrke, at der dér kunde indtages en Stilling; men den maatte
dog snart opgives, da det viste sig, at 20. R. var gaaet til
bage til S. Brohoved, og venstre Flanke derved var blottet. Fjen
dens Forfølgning standsede dog foreløbig foran Aabenraavej, og
Resterne af Regimentet naaede ind til N. Brohoved, hvorved de
blev beskudt af Artilleri, som var kørt op i Nærheden af VII.
General du Plat, der ikke havde kunnet følge den hurtige
Tilbagegang, kom derved i forreste Linie og faldt her ligesom
Overkommandoens Souschef, Major Rosen, der havde sluttet sig
til ham. Divisionens Stabschef, Major Schau, blev dødelig saaret
paa samme Tidspunkt.
Ved 20. R. blev 2. Komp. hurtigt kastet af 3 fjendtlige Kom
pagnier, der angreb fya Dybbøl Mølle. Idet de fortsatte mod Sney
i Flanke og Ryg paa Regimentets Linie omkring Jensens Gaard,
blev Kompagnierne efterhaanden nødt til at løbe tilbage, saa me
get mere som Fjenden samtidig brød frem med store Styrker fra
b og langs Stranden. Der fandtes jo ingen Optagestilling, og det
Forsøg mislykkedes, som Brigadechefen gjorde paa at samle en
Del Mandskab — uden Befalingsmænd — til Modstand ved Sney.
Tilbagegangen formede sig derfor som ved 9. R., og ligesom dér
blev ogsaa ved 20. R. mange afskaame ved det dobbelte Flanke
angreb. Artilleriet i Brohovederne og paa Als tvang dog Fjen
den til at stoppe op ved Sney, og Resterne af Regimentet holdt
en Tid en Stilling S. f. S. Brohoved, indtil de fik Ordre til at
trække sig ind til dette.

Højre Fløj. Da Fjenden stormede Skanse V og VI, maatte
17. R.’s Forpostkompagni, der stod helt fremme om 0. Dybbøl,
naturligvis tilbage til Løbegravene, som det saa besatte sammen
med de derværende Kompagnier. Som tidligere omtalt, aabnede
Fjenden, foruden fra Fronten, Ilden fra VI og senere fra VII
med det Skyts, som vi ikke havde faaet Tid til at fornagle, og
beskød navnlig VIII og IX, medens hans Fodfolk optog Kampen
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mod VIII og tillige fra Terrainet om VII beskød Løbegravsbe
sætningerne op mod IX i Flanke og Ryg. 4./17. R. i Løbegraven
tæt N. f. VIII havde, som nævnt, taget Front bagud, da Regi
mentet overhovedet ikke blev angrebet fra Fronten. 1. og en Del
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Skitse over Kampen mellem Skanse VIII og Dybbølbjerggaard.

af 7. Komp. ved Hegnet NV. f. Dybbølbjerg Gd. løb, da 9. R.’s
Angreb gjorde sig gældende, frem til Hegnet V. f. Gaarden og
sammen med Resten af 7. Komp., der laa ved nogle Traverser
(rimeligvis Kanonpladsen) NØ. f. VIII, afviste de Fjendens For
søg paa at trænge frem 0. om VIII. Længere tilbage tog 6. Komp.
Stilling ved andre Traverser med Front mod Syd. Reservekom
pagniet, 3., blev fra sin Standplads midt bag Løbegrav VIII—IX
trukket noget længere mod Syd.
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Saavel fra VIII som IX blev Artillerikampen optaget mod
VI og VII, uden at det dog lykkedes at bringe Fjenden til Tavs
hed.
Foran 16. R.’s Front var lidt over Kl. 10 en fjendtlig Ko
lonne ved Pythuse blevet stoppet ved nogle Granatskud fra Skan
se X, men kort efter nærmede Skyttekæder sig, og venstre Fløj
af 16. R.’s Forposter, som var blottet ved Inddragningen af
17. R.’s Forpostkompagni, maatte trække sig ind til Løbe
graven. Resten af Forpostkompagniet (3.) tog Stilling med
Front mod NV. mellem Sundet og Midten af Løbegraven
0. f. X. Det holdt sig her en Times Tid i stadig Kamp med de
fjendtlige Skytter. Disse havde iøvrigt bredt sig foran hele 16.
R.’s Front i et Par Hundrede Meters Afstand, men uden at gøre
noget Forsøg paa at komme længere frem.
Da Forpostkommandørens Adjutant havde modtaget du
Plafs Befaling om at beordre 8. Brigade tilbage (se S. 269), løb
han først til 20. R.’s højre Fløj, hvor tilfældig begge Regimen
tets Bataillonschefer opholdt sig, og efter at have meddelt Befa
lingen skyndte han sig saa ud til Chefen for 3. Brigade, Oberst
Wørishøffer, for — selv om han ingen Befaling havde at over
bringe ham — dog at sætte ham ind i Situationen ved at med
dele, at Skanselinien paa venstre Fløj var falden. Undervejs kom
han først til 17. R., hvor Kaptajn Lund, der havde overtaget
Kommandoen over Regimentet efter Oberst Bersntorff, straks
efter at have hørt Sekondløjtnantens Meddelelse, ca. Kl. 11% gav
Ordre til Tilbagegang, og takket være 8. Brigades Angreb, som
netop nu havde tilbagevist Fjendens Fremrykning N. f. Chaus
seen, kunde Regimentet uhindret naa tilbage over Aabenraavej.
Ved denne tog et Par af Kompagnierne midlertidig Stilling, men
beordredes snart efter videre langs Stranden mod Brohovedet.
Kort efter Regimentets Tilbagegang faldt Skanse VIII. Der
var blevet hamret løs paa den fra 28 Stykker Skyts, og desuden
blev den jo beskudt af Fjendens Fodfolk. Skansen forsvaredes
særdeles energisk af Sekondløjtnant Galster. To Gange blev
Fjenden tilbagevist, da han forsøgte at trænge frem gennem
Løbegraven fra VII, og først tredje Gang, da Skansens Fodfolks
besætning var skrumpet ind til et Par Smaahobe, og kun enkelte
Artillerister var tilbage, lykkedes det ham at naa op paa Bryst-
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værnet og bryde Modstanden. — Uden for Skansen havde 7./17.
R. i sin Stilling ved Traverserne ogsaa kæmpet yderst haardnak
ket, men da Skansen faldt, blev Kompagniet angrebet fra begge
Sider og bukkede under. — At Skanse VIII, i Forbindelse med
de Kompagnier af 17. R., der laa i Nærheden, i saa lang Tid
havde hindret Fjenden i at udbrede sig mod N., havde selvfølge
lig været af overordentlig Betydning for Sikringen af højre Fløj
(smign. S. 252).
Fra 17. R. var Adjutanten løbet til Oberst Wørishøffer, som
sendte ham videre til 16. R. for hurtigst at faa dette tilbage.
Først derefter kom Divisionens Adjutant med dens Befaling til
Tilbagegang, idet du Plat endelig, efter at 9. R. var kastet, var
kommet i Tanke om, at højre Fløj skulde have Ordre. — 16. R.
lod 7. Komp., hvortil Forpostkompagniet (3.) sluttede sig, tage
Stilling langs Hegnet fra Stengaard mod Øst, hvorefter de an
dre Kompagnier trak sig i udmærket Orden bag om dem ned til
Stranden for i Læ af Brinkerne at søge ind til Brohovedet. 7. og
3. Komp. fulgte efter, stærkt beskudt af Fjenden, og kun % 5.
Komp. gik tilbage mellem Stranden og Aabenraavej. Kompagniet
i Skanse IX fik ikke Ordre i rette Tid. Skansen var blevet be
skudt fra 16 Kanoner, og da vore Løbegrave overalt var røm
mede, trængte 6 Kompagnier frem fra VIII, fra N. kom 3 Kom
pagnier, og fra begge Sider stormedes Skansen. Besætningen
fortsatte Kampen inde i den, men maatte snart give op. — Skan
se X blev forladt, førend Fjenden naaede frem til den, og Kano
nerne fornagledes. Der blev gjort et Forsøg paa at redde de to
Feltkanoner, som stod 0. f. Skansen, men Fjenden var da saa
tæt paa, at de maatte efterlades ved Stengaard efter at være
fornaglede.

1/3. R. var alarmeret kort efter 9. R. Dens forreste Kom
pagni, 5., rykkede, som nævnt (S. 273), frem i Højde med dette
Regiment til Dybbølbjerg Gaard, medens de andre foretog en lidt
omstændelig Opmarch, hvorved en Del Tid gik tabt. 1. Komp.
gik frem til Stengaard og Bakken tæt V. derfor, 2. Komp. til
Bakken N. for Dybbølbjerg Gd., hvilken Bakke dog kun blev be
sat med en Deling, Resten af Kompagniet var bagved. I anden
Linie tog 6. Komp. Stilling tværs over Aabenraavej ved Hegnet
ca. 300 m S. f. Stengaard.
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Ikke længe efter at Bataillonen var naaet frem, begyndte
3. Brigade at gaa tilbage, og da Fjenden nu brød frem med store
Styrker overalt, maatte 1. Komp. følge efter 16. R. langs Stran
den. Ogsaa 2. Komp. maatte snart tilbage S. om Brunhoved mod
Stranden, medens 6. Komp. en Tid beskød Fjenden mod N. og
samtidig med sine Reservedelinger, med Front mod S., de Styr
ker, som fulgte efter vore mod Brunhoved. Ret længe kunde

Situationen paa højre Fløj, efter at 3. R. havde indtaget sin Stilling, samt
Modstødene ved Brunhovedslugten.

Kompagniet dog ikke holde sin udsatte Stilling; ogsaa det maat
te ned til Stranden, hvor det blandedes med 16. R.’s bageste Kom
pagnier.
Som ovenfor nævnt, havde et Par af 17. R.’s Kompagnier
taget Stilling ved Aabenraavej, men fik, uvist af hvem, Ordre
til at fortsætte Tilbagegangen. Ligesom Indtagelse af en Optage
stilling V. f. Baraklejrene og ved Sney var en nødvendig Betin
gelse for, at højre Fløj kunde komme tilbage, kunde ej heller
Partiet ved Aabenraavej om Brunhoved rømmes uden Risiko, før
hele den lange Kolonne langs Stranden var passeret. Det var
derfor yderst uheldigt, at 17. R.’s Kompagnier var gaaet deres
Vej; thi nu kunde en fjendtlig Styrke uhindret naa frem til
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Brunhoved og til Hegnet, der fra Gaarden løber tværs over Slug
ten 0. derfor. Slugten var i Nærheden af Stranden meget sum
pet, saaledes at det voldte stort Besvær at komme over, og da
nu Fjenden bestrøg Slugten, efter at godt Halvdelen af 16. R.
var passeret, blev Resten af Regimentet med de Dele af 1/3. R.,
som var blandet med det, standset med stor Fare for at blive
afskaaret. Et Par Granater, der fra et Batteri paa Als blev sendt
op i Slugten, havde ingen Virkning, men y% 5./16. R., som gik
mellem Stranden og Aabenraavej, tog Stilling paa den lille Bak
ke ca. 150 m NØ. f. Brunhoved og aabnede Ilden mod Fjenden
ved Hegnet. En Deling af 8./16. R. løb op fra Stranden og an
greb sammen med 2 Delinger af 7./16. R. Slugtens vestre Kant,
medens Dele af 2. og 7./16. R. og mindre Styrker af 3. R., som
allerede var kommet over Slugten, rykkede frem paa dennes østre
Side. Over for disse Angreb veg Fjenden. Kolonnen havde faaet
Luft. Bevægelsen over Slugten kunde fortsættes. Men Fjenden
vendte kort efter forstærket tilbage, og de bageste, nemlig 14
5./16. R. og V2 6./3. R., blev, efter et forgæves Forsøg paa at
bane sig Vej, tvungne til at overgive sig.
Medens de sidste Dele af 9. R. paa dette Tidspunkt var paa
Vej ind til Brohovedet, dækkedes 16. R.’s fortsatte Tilbagegang
langs Stranden en Tid lang af 5./3. R., som havde taget Stilling
ved det Hegn, hvor 1/9. R. havde haft sin Bivuakplads, indtil
Fjenden truede med at omgaa det langs Chausseen. Ca. Kl. 12,15
havde 16. R.’s Queue naaet Brohovedet.
Under den lange Tur langs Stranden, hvor Kompagnier af
forskellige Regimenter efterhaanden stødte til, var det uundgaaeligt, at Afdelingerne blev blandet. Yderligere blev Kolonnen be
skudt fra de fjendtlige Batterier ved Batterup; men ikke desto
.mindre herskede der Ro og Orden, idet Mandskabet sluttede sig
sammen om deres Førere, og lige saa lidt her som noget andet
Sted denne Dag, sporedes nogen Antydning af Panik eller Tanke
om Flugt. Disciplinen og Mandskabets Optræden var overalt
mønsterværdig.

Da 2. Brigade modtog General du Plat’s Befaling til at
gaa i Stilling, fordelte den sin Styrke med Vs H/3. R. i
Løbegraven N. f. N. Brohoved, 11/18. R. i Løbegraven mel-
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lem Brohovederne og
II/3. R. i S. Brohoved. Yderligere
blev nogle Espingoler anbragt paa Brystværnet. Paa Grund dels
af Bortkommando, dels af Tab manglede der Betjeningsmand
skab til den ene af Brohovedernes 4 Kanoner; men Savnet blev
afhjulpet af 3 Officerer og et Par menige af 18. R., som frivil
ligt meldte sig til Arbejdet. Uden aabnedes fra Skytset, da 8. Bri
gade begyndte at gaa tilbage, og ved Overskydning over 9. R.
opnaaedes at hæmme den fjendtlige Fremrykning fra Partiet om
Dybbøl Mølle, saaledes at den, som før omtalt, foreløbig i Hoved
sagen standsedes ved Aabenraavej. Ligeledes naaede Forfølgnin
gen af 20. R. ikke ud over Sney som Følge af Ilden fra Broho
vedet og navnlig fra Møllebatteriet S. f. Sønderborg.

Allerede Kl. 7 om Morgenen havde fjendtligt Feltartilleri
besat en Række Kanonindskæringer langs Als Sund mellem Stor
skoven og Sandbjerg, og fra disse Batterier og to faste Batterier
aabnedes Ilden mod 11. R., da det besatte Løbegraven langs Sun
det lige overfor med 5 Kompagnier, medens 3 Kompagnier tog
Opstilling som Reserve henholdsvis ved Arnkilsøre Skov, Rønhave
og Kjærvig. Vore nordlige Batterier paa Kjær Halvø optog Kam
pen, men led saa meget, navnlig ved flankerende Ild fra et Bat
teri over for Arnkilsøre, at de indstillede Skydningen for at kun
ne være i Stand til at genoptage den mod en eventuel Overgang
over Sundet. At Fjenden viste Fodfolk ved Kysten, og at der
blev sat Pontonner i Vandet, tydede paa, at noget saadant var i
Gære, men noget virkeligt Forsøg paa Overgang foretog han dog
ikke, hvorimod vore Stillinger lige til Kl. 12 var Maal for hans
Artilleriild, og der fra begge Sider vedligeholdtes en kraftig Fod
folksild.
De sidste Dages Beskydning af vore Batterier paa Als var
Natten til den 18. af Overkommandoen opfattet som en mulig
Forberedelse af et Stormangreb paa højre Fløj, men hverken
den nu øgede Artilleriild mod Kjær Halvø eller den voldsomme
Beskydning af Dybbølstillingen bibragte den dog et afgørende
Indtryk af, at Stormen stod for Døren. Der blev saaledes ingen
Foranstaltninger truffet til at trække Reserverne om Sundsmark,
Ulkebøl og Vollerup nærmere til Sønderborg og lige saa lidt til
at holde de fjernere Reserver, 4. og 5. Brigade i Kantonnemen
terne ude paa Als, rede paa Alarmpladserne, ligesom intet var
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forberedt med Hensyn til deres Befordring ved Hjælp af Vogn
parker.
Først henimod Kl. 11, da du Plafs Telegram om den stærke
Geværskydning var indløbet, udstedtes Ordre for Alarmering,
nemlig:

1) til øjeblikkelig Afgang til Sundeved for
General Steinmann, som skulde overtage Kommandoen
paa Dybbølstillingens højre Fløj (medens General du Plat
da beholdt Kommandoen alene over venstre Fløj),
6. Brigade (5. R. i Sundsmark Barakker, 10. R. i Kjær—
Ulkebøl—Vollerup), dog skulde 1 Batl. af 10. R. forblive N.
f. Kjær som Reserve for 11. R.,
Livgarden (Sundsmark Barakker, 1 Komp. var paa Ar
bejde i Brohovederne),
11. Batteri (Sønderborg Ladegaard).
2) til Besættelse af Kanonpladser ved Sønderborg:
2. Batteri (Sundsmark) og 8. Batteri (Vollerup). Hertil
kom 10. Batteri i Henhold til General du Plat’s Ordre om
at forblive ved Sønderborg.
3) som Reserve ved Ulkebøl—Vollerup:
4. Brigade (Tandslet—Hørup) og
5. Brigade (Kettinge—Guderup).
Disse to Brigader indtraf først om Eftermiddagen mellem
Kl. 3 og 6, d. v. s. for sent til at kunne faa nogen Indflydelse paa
Kampens Udfald. Var Befalingen om, at 6. Brigade og Livgar
den skulde til Sundeved, blevet fulgt, vilde der saaledes kun have
været 3 Batailloner (11. R. og 1 Batl. af 10. R.) disponible for
Forsvaret mod en Overgang over Als Sund — Overkommandoen
synes altsaa ikke at have tillagt Truslen om en saadan synderlig
Betydning.
Umiddelbart efter Afsendelsen af ovennævnte Ordrer kørte
Overgeneralen, fulgt af sin Stab, til Sønderborg og modtog under
vejs du Plafs Melding om, at Skanserne V og VI var faldne. Selv
tog Gerlach Ophold paa en høj Bakke ved Sønderborg, medens
Stabschefen gik til Brohovederne og Souschefen til General du
Plat.
Ved Overkommandoens Ankomst til Sønderborg var 8. Bri
gade under Tilbagegang, og kort efter saa man højre Fløjs Trop
per bevæge sig langs Stranden, hvor Situationen henad Kl. 12
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syntes kritisk ved Passagen af Slugten. Der opstod naturligvis
da hos Overgeneralen en stærk Bekymring for højre Fløjs Skæb
ne, hvorfor Garden beordredes til ved en Fremrykning mod Aa
benraavej at dække 3. Brigades Tilbagegang. Inden Bataillonen
var naaet over Broen, blev den dog atter kaldt tilbage, da højre
Fløjs Tilbagegang nu i Hovedsagen var gennemført. Garden be
satte da Sønderborg Slot og Strækningen langs Havnen til Kirke
batteriet. Løbegraven N. derfor blev foreløbig besat af Resterne
af 1. og 8. Brigade, der kort efter afløstes af 1/3. R. — af hvil
ken 5. Komp. dog var forblevet i Løbegraven N. f. N. Brohoved
— og 3. Brigade, der besatte Strækningen indtil Flankebatteriet,
medens 6. Brigade overtog Resten af Løbegraven indtil Kjærvig.
Der var saaledes tilvejebragt en tæt Besættelse langs Sundet, og
den kraftige Fodfolksild vanskeliggjorde i høj Grad Fjendens
Fremrykning mod Brohovederne.

Batterierne paa Als — Surløkkebatteri, Baadsagerbatteri, 4. Batteri i Nærheden deraf samt 10. Batteri i Kirkebatte
riet — bidrog til at dække højre Fløjs Tilbagegang, men samlede
deres Ild mod det fjendtlige Artilleri, da der efterhaanden var
kørt talrige Batterier op ved Dybbøl Mølle—Skanse VII og ved
Skanse X, og disse saavel som Belejringsbatterierne ved Batterup overdængede Brohovederne, Broerne og Sønderborg med Gra
nater. — Sikringen ved Broerne og langs Havnen overtoges af
2. og 8. Batteri, medens 11. Batteri — der straks efter at være
blevet alarmeret var kørt frem for at indtage den befalede Stil
ling foran Brohovederne, men atter vendt om i Henhold til Gene
ral du Plat’s Ordre — nu gik i Stilling ved Møllebatteriet. Lige
op ad dette Batteri, som blev kraftig beskudt fra Broager, var
Møllen skudt i Brand, saaledes at Ophold i Batteriet for en Tid
blev umuliggjort ved Heden, og Batteriet derfor forladt. Da 11.
Batteri ankom, lod dette dog atter Møllebatteriet besætte ved fri
villige, og fra begge Batterier blev Terrainet foran S. Brohoved
vedvarende beskudt.
Den stærke Ild fra Brohovederne og Als hindrede, som sagt,
Fjenden i at komme væsentlig længere frem end til Linien Sney—
Aabenraavej og foran Slugten ved Brunhoved; kun en mindre
Styrke foretog et Angreb mod Løbegraven N. f. N. Brohoved,
men afvistes paa udmærket Maade af 5./3. R..
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Da Brohovederne nu havde opfyldt deres Bestemmelse: at
sikre de foranværende Troppers Tilbagegang til Als, og en fort
sat Kamp om dem var formaalsløs, befalede Overkommandoen
Kl. 12%, deres Rømning. Brokompagniet, der trods den stærke
Beskydning arbejdede støt og hurtigt, afbrød først den nordre
Bro, og Færgerne blev ført ovér paa Alssiden eller ødelagt. Be
sætningen fra Brohovederne gik tilbage over den søndre Bro, som
Kl. 2 Eftm., da alle var komne over, blev afbrudt ved Udsvingning af Broleddet. — Kort efter rykkede det preussiske Fodfolk
ind i de forladte Stillinger.
Skydningen fortsattes fra begge Sider endnu i nogen Tid,
døde efterhaanden hen og ophørte helt ved Mørkets Frembrud.
Vore Tab den 18. April maatte som Følge af de Forhold,
hvorunder Kampen fandt Sted, uundgaaelig blive meget store,
størst naturligvis for Besætningen paa Skanseliniens venstre
Fløj, 1. Brigade, samt for 8. Brigade. Antal døde og saarede ud
gjorde for hver af disse Brigader ca. 23 % af Styrken, og det
samlede Tab for 1. Brigade ca. 82 %, for 8. Brigade ca. 45 %.
Ialt mistede vi 4800 Md., hvoraf 1669 døde og saarede (se iøvrigt
Tabslisten, Bilag 4). — Fjendens Tab er opgivet til 1200 Md.,
blandt hvilke 257 faldne.

Kampen om Dybbølstillingen var endt. I 10 Uger havde den
opholdt den i Tal, Organisation og Bevæbning saa langt over
legne Fjende og udholdt en Belejring, der i de sidste 2—3 Uger
fik en meget voldsom og haardnakket Karakter. Vore Soldaters
sejge Udholdenhed, deres Forsvar til det yderste den 18. April
og den Angrebsaand, som gav sig et saa kraftigt Udslag ved 8.
Brigade, vil stedse staa som et Vidnesbyrd om det danske Folks
Kraft til ikke at give op i Modgangstider og som et manende Ud
tryk for dets Villie til at sætte alt ind i Forsvaret for vort Fædre
land.
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BILAG 1.

Ordre de bataille for Tropperne i Sundeved
og paa Äls
den 9/2 1864 om Morgenen.
Overkommando: Generalltn. C. J. de Meza, for ham indtil videre
Generalltn. M. Lüttichau.

1. Division: Generalltn. G. D. Gerlach.
1. Brigade: 2. og 22. R.
2.
»
3. » 18. R.
3.
»
16. » 17. R.
II/4. DR. (3 Eskdr.).
2. og 10. Batteri samt 13. Batteri, afgivet fra Reserveartill.
5. Ingeniørkompagni.

2. Division: Generalmajor P. H. C. du Plat.
4. Brigade: 4. og 6. R.
5.
»
12. R.
6.
»
5. og 10. R.
1/ GHR. (3 Eskdr.).
7. og 9. Batteri.
1. Ingeniørkompagni.
3. Division: Generalmajor E. H. C. Wilster.
7. Brigade: 1. og 11. R.
8.
»
9. » 20. R.
9.
»
19. » 21. R.
1/4. DR. (3 Eskdr.).
11. og 12. Batteri.
2. Ingeniørkompagni.
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Infanterireserven: Generalmajor F. C. W. Caroc.
8. og 15. R.
11/13. R.
3. Kavaleribrigades Stab.

Arméens Artilleri: Generalltn. M. Lüttichau.
Reserveartilleriet: 1., 3., 4., 6., 8. Batteri (samt 13. Batteri,
afgivet til 1. Div.).
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen: 1., 3., 4. og 6. Fæstningskomp..
Feltparken.
Ingeniørkommandoen ved den aktive Armé: Oberstltn. J. C. F.
Dreyer.
3. Ingeniørkomp. samt Brokompagniet og Ingeniørparken.
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BILAG 2.

Den danske Flaade.
1 1864 raadede den danske Flaade over følgende Materiel:
Sejlskibe:
Linieskibet »Frederik VI«, 84 Kanoner,
Fregatten »Thetis«, 48 Kanoner,
Korvetten »Valkyrien«, 20 Kanoner,
Korvetten »Najaden«, 14 Kanoner, samt
2 Fregatter og 2 Brigger, der ikke var udrustede.

Hjuldampskibe :
»Ægir«, 80 H.K., 2 Kanoner, havde en Tid været Postskib,
»Hekla«, 200 H.K., 2 Bombekanoner og 4 Kanoner,
»Geysir«, 160 H.K., 2 Bombekanoner og 8 Kanoner,
»Skirner«, 120 H.K., 2 Kanoner,
»Holger Danske«, 260 H.K., 1 Bombekanon og 6 Kanoner,
»Hertha«, 90 H.K., 2 Kanoner, oprindelig anskaffet af Told
væsenet, samt
»Slesvig«, 500 H.K., 2 3 Pd.s Kanoner, havde en Tid væ
ret Postskib og brugtes nu som Kongeskib.
Skrueskibe uden Pansring:
Linieskibet »Skiold«, 300 H.K., 64 Kanoner,
Fregatten »Tordenskiold«, 200 H.K., 22 Kanoner,
Fregatten »Niels Juel«, 900 H.K., 42 Kanoner,
Fregatten »Sjælland«, 1000 H.K., 42 Kanoner,
Fregatten »Jylland«, 1300 H.K., 42 Kanoner,
Korvetten »Thor«, 650 H.K., 14 Kanoner,
Korvetten »Heimdal«, 600 H.K., 16 Kanoner,
Korvetten »Dagmar«, 500 H.K., 16 Kanoner,
Skonnerten »Diana«, 500 H.K., 3 Kanoner,
Skonnerten »Fylla«, 500 H.K., 3 Kanoner.
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Pansrede Skibe:
Panserskonnerterne »Absalon« og »Esbern Snare«, hver især
500 H.K., 3 Kanoner, Pansertykkelse 64 mm.
Panserbatteriet »Rolf Krake«, 700 H.K., 4 Kanoner i 2 be
vægelige Taarne, Pansertykkelse 115 mm, samt
Panserkorvetten »Dannebrog« (ombygget Linieskib), 400
H.K., 17 Kanoner, Pansertykkelse 117 mm.

Af Kanonbaade var der 7 Skruekanonbaade, bygget i Tiden
1857—62, hver med en Maskine paa ca. 170 H.K. og førende 2
30 Pd.s Kanoner, den ene for og den anden agter; desuden hør
te der til Roflotillen 40 ældre Baade, der hver førte 1 60 Pd.s
Bombekanon, en Del af dem desuden 1 24 Pd.s Kanon.

Til Flaaden hørte desuden Søtransportmateriellet.
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BILAG 3.

Hærens ordre de bataille
den 16/3 1864.

Overkommando.
Generallløjtnant G. D. Gerlach.
Stabschef: Major F. C. Stjernholm.
Højstkommand. Artilleriofficer: Oberst J. Vahl.
Højstkommand. Ingeniørofficer: Oberstløjtnant J. C. F. Dreyer.
Trainkommando: Ritmester J. Cetti.
Korpsintendant: Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten.
Korpsauditør: Overauditør N. Tvede.
Korpsstabslæge: Overlæge J. Rørby e.
Korpsstabsdyrlæge: Stabsdyrlæge C. L. Friis.
Krigstelegrafen og Arméens Topografer: Oberstløjtn. W. H. F.
Abrahamson.
Ordonnanskorps.
Feltgendarmeri.
1. Division.
Generalmajor C. A. Vogt.
1. Brigade: Oberst G. H. Lasson.
2. Regiment: Oberstløjtn. C. W. L. Dreyer.
22.
»
Oberstløjtn. J. A. F. Falkenskjold.
2. Brigade: Oberst H. A. T. Kauffmann.
3. Regiment: Major H. W. Mathiesen.
18.
»
Oberstløjtn. F. G. H. Hirsch.
3. Brigade: Oberst J. A. P. F. Wørishøffer.
16. Regiment: Major C. Wolle.
17.
»
Oberst A. Bemstorff.
II/4. Dragonregiment: Major C. A. F. Lillienskjold.
Artillerikommando: Major P. E. Glahn.
2. Batteri (4 Pd.s riflet) og 10. Batteri (12 Pd.s K. K.).
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Hovedmagasin med Proviantkolonne og Kvægpark (Augusten
borg).
Brigademagasiner (1. Sønderborg Ladegaard, 2. Augustenborg,
3. Høruphav).
2 Ambulancer (Sønderborg).
Feltlazaretter (Kettinge, Hørup og Augustenborg).

2. Division.
Generalmajor P. H. C. du Plat.
4. Brigade: Oberst T. C. Faaborg.
4. Regiment: Kaptajn P. J. F. Bauditz.
6.
»
Major G. W. Caroc.
5. Brigade: Oberst J. W. A. Harbou.
10. Regiment: Major C. F. M. Rohweder.
12.
»
Oberst F. L. A. Hein (fra 6/3 fast
afgivet til Kjær Halvø).
6. Brigade: Oberst O. C. S. A. Billow.
5. Regiment: Major A. C. J. Myhre.
7.
»
Oberstløjtnant L. H. L. Muus.
I/GHR. : Ritmester D. W. Hegermann-Lindencrone.
Artillerikommando: Major W. E. T. Schøning.
8. Batteri (4 Pd.s riflet) og 9. Batteri (12 Pd.s K. K.)
(fast afgivet til Kjær Halvø).
Arbejdsafdeling: Kaptajn C. F. Bülow.
Hovedmagasin med Proviantkolonne og Kvægpark (Lambjerg
skov).
Brigademagasiner (4. Kjær, 5. Ulkebøl, 6. Sundsmark).
2 Ambulancer.
Feltlazaretter (Nordborg, Ulkebøl og Lysabild).
Infanterireserve n*).
Generalmajor F. C. W. Caroc.
8. Regiment: Oberst M. O. B. Hveberg.
15.
»
Oberstløjtnant A. F. Zepelin.
♦) Den 19/3 ophævedes Infanterireserven. Gen. Caroc overtog 3. Division,
og 8. og 15. R. dannede 5. Brigade. Dagen efter ankom Livgarden t. F.
til Als, hvorefter 2. Division havde følgende Sammensætning.
Livgarden t. F.
4. Brigade: 4. og 6. R.
5.
ff
8. og 15. R.
6.
f,
5. og 10. R. samt 7. R., hvilket dog allerede den 23/3 af
gik til 3. Division.
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Brigademagasin (Tandslet).
Ambulance.

Melsdetachementet.
Kaptajn F. S. Wildenradt.
(1 Batl., 20 Ryttere samt 1. Batteri).

3. Kavaleribrigade.
Generalmajor B. Marcher.
(Under Brigaden sorterede Divisionsrytteriet).

Arméens Artilleri.
Oberst J. Vahl.
Reserveartilleriet: Oberstløjtnant C. V. E. Haxthausen.
I. Batteri (4 Pd.s riflet), 4. Batteri (12 Pd.s riflet),
II. Batteri (4 Pd.s riflet) og 13. Batteri (24 Pd.s G. K.).
Brigademagasin ( Nordborg).
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen: Oberstløjtn. C. U. E.
Haxthausen.
3., 4. og 6. Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haandværkerstaben.
Artilleridepotet paa Als.
Ingeniørkommandoen ved den aktive Armé.
Oberstløjtnant J. C. F. Dreyer.
1. og 5. Ingeniørkompagni samt Brokompagniet.
Ingeniørparken.
Arméens Trainkommando.
Ritmester J. Cetti.
Hestedepot 4. Nordborg (desuden 1. Vissenbjerg, 2. Horsens og
3. Aarhus).
Sygehestedepot 4. Nordborg (desuden 1. Vissenbjerg, 2. Horsens
og 3. Aarhus).
Reservetraindepoter (i Assens og Bogense).
Vognparker (1. Høruphav, 2. Augustenborg, 3. Lambjergskov,
4. Sønderborg (deraf 40 Vogne i Sundeved til Trans
port af saarede)).
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Forplejningsinstitutioner.
Reservemagasin (Sønderborg (og Assens)).
Feltbageri (Sønderborg).
Fouragemagasiner (Sønderborg Ladegaard og Augustenborg).
Afleverings- og Reservemunderingsdepot (Sønderborg).

Sanitetsinstitutioner.
4 Ambulancer og 2 Feltlazaretter (Sønderborg).
Fnathospital (Sønderborg).
(Af faste Lazaretter fandtes i Nørrejylland og paa Fyen:
Fredericia (300 Senge), Horsens (72), Middelfart (70), Bogen
se (90), Gyldensten (110), Nyborg (100), Odense (800), Faa
borg med Hvedholm (250), Assens med Frederiksgave (265),
Svendborg (150) og Valdemarsslot (200).
lait i Sundeved og paa, Als:
29 Batailloner, 6 Eskadroner, 8 Batterier, 3 Fæstnings
kompagnier og 3 Ingeniørkompagnier.
I Nørrejylland og paa Fyen.

Kommandantskabet i Fredericia.
Generalmajor N. C. Lunding.
Artillerikommando: Oberstløjtnant R. O. Holm,.
3. Batteri (4 Pd.s riflet), 6. Batteri (12 Pd.s K. K.) og
12. Batteri (12 Pd.s K. K.).
1., 2. og 3. Fæstningskompagni.
Espingolbatteri.
Arsenalet.
Ingeniørkommando: Oberst C. W. Meyer.
2. og 4. Ingeniørkompagni.
Arbejdsafdeling : Kaptajn C. C. Zahlmann.

3. Division*)
Oberst W. Neergaard.
7. Brigade (afgivet til 4. Division).
•) Den 24/3 overtog Generalmajor F. C. W. Caroc Divisionen, Oberst W.
Neergaard 9. Brigade og Oberst G. J. W. Nidsen 21. Regiment. Sam
tidig overførtes 14. Regiment til 9. Brigade og 7. Regiment, der kom
fra Als, til 8. Brigade.
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8. Brigade: Oberst P. U. Scharffenberg.
9. Regiment : Oberstløjtnant H. C. G. Tersling.
20.
»
Oberstløjtnant J. G. Scholten.
14.
»
Major H. Junghans.
9. Brigade: Oberst G. J. W. Nielsen.
19. Regiment: Oberstløjtnant L. N. Færch.
21.
»
Major O. C. F. Saabye.
13.
»
Major P. E. Klingsey.
Kavalerikommando: Major A. W. Gerlach.
1/4. Dragonregiment: Major A. W. Gerlach.
2. Dragonregiment: Major E. P. Bruhn.
4. Division.
Generalløjtnant C. D. Hegermann-IÀndencrone.
7. Brigade: Oberst C. F. M. Müller.
1. Regiment: Oberstløjtnant H. C. J. Beck.
11.
»
Kaptajn W. C. B. Stricker.
1. Kavaleribrigade: Generalmajor J. J. Honnens.
3. Dragonregiment: Major F. L. Brock.
5.
»
^Oberstløjtnant N. S. Brock.
2. Kavaleribrigade: Oberst H. L. Scharffenberg.
6. Dragonregiment : Oberstløjtnant F. C. A. Bauditz.
II/Gardehusarregiment : Ritmester W. O. Zepelin.
Artillerikommando : Oberstløjtnant J. C. Just.
5. Batteri (12 Pd.s G. K.) og 7. Batteri (4 Pd.s rifl.).
3. Ingeniørkompagni.
Ialt i Nørrejylland og paa Fyen:
16 Batailloner, 30 Eskadroner, 5 Batterier, 1 Espingolbatteri, 3 Fæstningskompagnier og 3 Ingeniørkompag
nier
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BILAG 4.

Tabsliste for Kampen den 18. April.
Døde

Saarede (deraf
fangne)

6
Stabe
12
Livgarden
147
2. Regiment
24
3.
»
5.
»
9.
87
»
11.
4
>
32
16.
»
49
17.
»
18.
»
9
20.
88
»
»
22.
175
Artilleriet
38
Ingeniørtropperne
Ambulancer

1
15
126 (69)
49 (11)
6
240 (118)
6
54 (15)
82 (49)
14
263 (136)
87 (62)
40 (13)
4

671

987 (473)

Panserbatteriet
»Rolf Krake«

1
672

Usaarede Fanger
og Desertører

1

196
352
7
314
692
340
13
2

8
27
979
195
6
713
10
282
483
30
665
954
418
17
2

3131

4789

706
122
386

11

10
997 (473)

Ialt

3131

4800

I de foreliggende Tabslister findes som „savnede" opført en Del sles
vigske Soldater, om hvilke ikke har kunnet skaffes nærmere Oplysning, da
de er bievne hjemsendte af Fjenden. Hvor ikke andet foreligger, er de her
opført blandt „usaarede Fanger og Desertører", men det er muligt, at nogle
af dem i Virkeligheden er faldne eller saarede. løvrigt er Afdelingernes Li
ster mangelfulde, saaledes at en ganske nøjagtig Opgørelse af Tabene ikke
har kunnet foretages.
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DYB BÖLSTILIJ
1864
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