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Dette Mindeskrift, som fremkommer i Aniedning af 4. Bataillons
300-aarige Bestaaen, er udarbejdet af Kaptajn J. Johansen.
Bataillonen benytter denne Lejlighed til at bringe Krigsministeriet
sin ærbødige Tak, fordi dette har sat den i Stand til at udgive
Skriftet. Samtidig bringer Bataillonen Kaptajn J. Johansen sin bedste
Tak for den Omhu og Dygtighed, med hvilken han har foretaget de
omfattende Arkivstudier, som Bogens Tilblivelse har fordret, og for
det store Arbejde, han har udført ved at udarbejde Mindeskriftet.
Faa af Landets Afdelinger kan se tilbage paa en saa lang og
smuk Historie som 4. Bataillon. I de henrundne 800 Aar har dens
Faner tjent som Samlingsmærke for tapre Soldater, der har forstaaet
i Medgang og Modgang at hævde Bataillonens Ære. — Det er
Bataillonens Haab, at Udbredelsen af Kendskabet til dens hæderfulde
Historie gennem Tiderne vil virke hen til, at enhver, der i Fremtiden
maatte blive kaldet til at sætte Livet ind for Konge og Fædreland,
vil se Døden i Møde med den samme Ro og Koldblodighed, som
4. Bataillons Soldater har udvist paa saa mangen en Valplads. Thi
— som der stod paa en af Bataillonens gamle Faner —:

KRIGEN KRÆVER MÆND.
Kjøberihavn i November 1914.

A. Paulsen.
Oberstløjtnant, Chef for 4. Bataillon.
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4. Bataillons første Oprindelse. — De fyenske
Kompagnier 1614—1662.
det 16. Aarhundrede havde de gamle Ledingsopbud af Bønder og

I

Borgere mere og mere tabt deres Betydning, og Hæren dannedes,

foruden af Adelens Bytteri, i Hovedsagen af Tropper, som hvervedes
i Udlandet, naar Krigen stod for Døren. Det føltes dog af mange, at
man her var kommen ind paa en gal Vej, og at Landets Forsvar først
og fremmest maatte paahvile Landets egne Børn, hvis det skulde have
den rette Kraft, og man til enhver Tid skulde kunne være rede til at
værne den fædrene Jord. Denne Stemning blev stærkere og stærkere,
indtil den i Begyndelsen af det 17. Aarhundrede fik et synligt Udslag i
i Oprettelsen af en national Milits til Fods.
Ved Ordinansen af 17. November 1614 gav Christian IV. Ordre til
Oprettelse af de første to danske Fodregimenter, det skaanske og det
jydske. Under det jydske Regiment henlagdes et Fyensk Kompagni, og
det er dette, som danner den første Stamme til den nuværende 4. Ba
taillon. — Vor Bataillon er saaledes en af Landets allerældste Afdelinger,
Til det Fyenske Kompagni udskreves 200 Bønder, dels Selvejerbønder,
dels Fæstere paa Kronens Jorder. Af Befalingsmændene var kun Kap
tajnen og Løjtnanten øvede Krigsfolk, de andre udtoges blandt de udskrevne
Soldater. Kompagniet inddeltes i Korporalskaber paa omtrent 50 Mand,
der samledes til Øvelse uden for den Landsbykirke, i hvilken Vaabnene
opbevaredes; men foruden disse Øvelser — der næppe var særlig hyppige
— indkaldtes Kompagniet flere Gange til Arbejde ved Kongens forskellige
Byggeforetagender, ved hvilke Lejligheder der ved Siden af Arbejdet
blev givet det en grundigere militær Uddannelse.
4 de Bataillons Krigshistorie.
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I 1618 fik Kompagniet Uniformskjoler, Kasiacher, der rimeligvis alle
var af samme Farve. Bevæbningen var Luntebøsse (Musket) og Kaarde
og, fra 1620, for en Del af Mandskabet lange Spyd (Pike) i Stedet for
Musket. Til Musketten, der var meget tung, hørte en Galfelstof, i hvilken
den blev lagt under Skydningen, samt et Bandoler med Krudtladningerne
i smaa Træhylstre. løvrigt var Skydevaabnene endnu paa dette Tids
punkt meget primitive, og deres Ladning tog lang Tid, hvorfor Skydefægtningen ogsaa kun dannede Kampens Indledning, medens Hovedkampen
førtes med de blanke Vaaben, naar de store — 10 Geledder dybe —
Fodfolkskolonner tørnede sammen eller med fældede Piker modtog
Rytteriets Angreb.
Kompagniets første Chef var Kongens tidligere Livvagtmester, Kaptajn
AUGUSTINUS EBBEL, dets første Løjtnant var HANS COSMUS. Ebbel
tog dog allerede 1618 sin Afsked og nedsatte sig som Købmand i Odense,
hvor han ægtede en Datterdatter af den bekendte rige Oluf Bager.
Hans Cosmus overtog saa Kompagniet, men med ham var Soldaterne
ikke tilfredse, og i 1620 klagede de over ham. Ved en Krigsret i Viborg
blev Hans Cosmus vel frikendt men kun af den Grund, at Klagerne
ikke gav Møde, fordi Retten holdtes saa langt fra deres Hjem. Da
Kongen ikke vilde lade sig nøje hermed, befalede han en ny Krigsret
nedsat i Odense, men om Hans Cosmus ogsaa blev frikendt her, vides
ikke.
Allerede i 1621 blev der foretaget Forbedringer ved Militsens Udskriv
ning og Ordning. Ved denne Lejlighed forøgedes Udskrivningen paa
Fyen til 400 Mand, som vistnok inddeltes i 2 Kompagnier, der hver fik
et uddannet fast Befalingspersonale paa 3 Officerer og 5 Underofficerer
foruden 10 Gefreitere (Underkorporaler), 2 Trommeslagere og 1 Piber.

Krigen 1625—29.
Christian IV. blev i 1625 indblandet i den store Krig, som i 30 Aar
hærgede hele Mellemeuropa, og hvis oprindelige Aarsag var Striden
mellem Katholiker og Lutheraner. Han rykkede ned i Tyskland med en
Hær, som i det væsentlige var tilvejebragt ved Hvervning i Udlandet,
men da det ikke var let at skatte saadanne Tropper til Veje og navnlig
svært at holde sammen paa dem, varede det ikke længe, inden Kongen
begyndte at drage Forstærkningen til sig fra de nationale Regimenter i
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Danmark. Helst vilde han have frivillige Folk —, og af disse var der
mange ved de Fyenske Kompagnier; ved en Mønstring i December 1625
meldte der sig af 203 Mand ikke mindre end 116 —; men ogsaa mange
andre blev udtagne, saaledes at der af de Fyenske Kompagnier kun
blev faa Mand tilbage.
Alle de nationale Soldater, der skulde til Tyskland, blev i Marts 1626
samlede i et Regiment under Oberst Enevold Kruse, i hvilket Fynboerne
dannede eet Kompagni under Løjtnant JENS BAY. De fik pragtfulde
Uniformer — det Fyenske Kompagni røde Kjoler og Benklæder —, og
blev omhyggelig indøvede saavel paa Regimentets Samlingsplads ved
Kolding, som senere under Marchen til Tyskland.
Regimentet — det Danske Regiment eller det Røde Regiment, som
det kaldtes — traf først Kongen helt nede ved Göttingen, og det var
da allerede svundet betydeligt ind, dels paa Grund af Sygdom, og dels
fordi det undervejs havde maattet afgive Besætning til forskellige Fæst
ninger. Fyenske Kompagni talte saaledes kun 63 Mand.
Den 17. August 1626 kom Christian IV. ved Lutter am Barenberge
i Kamp med en fjendtlig Hær under den berømte Tilly. Det Røde
Regiment, der stod paa højre Fløj sammen med 2 andre Fodregimenter,
blev straks ved Kampens Begyndelse gentagne Gange angrebet af Fjendens
Rytteri, men hver Gang blev Angrebet afvist. Der blev nu sendt 2
Rytterregimenter og 1 Fodregiment frem til samlet Angreb paa de 3 danske*
Regimenter, der imidlertid gav dem en saa varm Modtagelse, at det ene
af Rytterregimenterne og Fodregimentet blev fuldstændig sprængt. Vore
fulgte efter og stormede frem mod Tillys Artilleri, men foran dette var
Vejen spærret af et Forhug dannet af fældede Træer, saaledes at Sol-;
daterne blev standsede midt i den hæftigste Kanonild, der mejede dem
til Jorden i hele Rækker. Samtidig brød Fjenden frem paany; efter en
haard Kamp maatte vore Tropper vige og blev kastede ind paa et Par
af vore egne Rytterregimenter. Herved kom de i Uorden, Enevold Kruse
faldt og med ham mange andre Officerer, og Resterne af Regimenterne
styrtede tilbage. Vel lykkedes det Kongen en kort Tid at standse og
ordne sine Tropper, men et falsk Rygte om, at Fjenden nu ogsaa var i
Ryggen paa de danske, lammede ganske Modstanden, og hvad der nu
ikke blev hugget ned af Fjendens Rytteri, maatte redde sig ved en vild
Flugt.
1*
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Af det Røde Regiment var saa at sige intet tilbage. En Del af det
forsprængte Mandskab indfandt sig vel igen efterhaanden, men indlemmedes
senere i et andet Regiment.
Ved Lutter am Barenberge havde de fyenske nationale Soldater
faaet deres Ilddaab, og de havde bestaaet den med Hæder. Det Røde
Regiments Kamp danner et af Lyspunkterne i hele denne sørgelige Krig.
Samtidig med Udtagelsen af Mandskabet til det Røde Regiment var
der givet Ordre til, at de fyenske Kompagnier skulde kompletteres ved
en ny Udskrivning, men allerede i September 1626 blev ogsaa disse
Kompagnier sendt til Tyskland, hvor deres videre Skæbne er ukendt.
Atter foretoges der Udskrivning, og de Fyenske Kompagnier, der tilveje
bragtes ved denne, deltog i 1627 i Strandvagten ved Lillebælt, særlig
ved Fyens Skov og paa Fænø, medens en fjendtlig Hær under Wallen
stein hærgede Jylland. Men ogsaa disse Kompagnier maa være bievne
opløste; thi i November 1628 befalede Kongen, at de skulde genoprettes
og holdes komplette, og »Lensmanden skal tilforordne nogle dygtige
Personer af Soldaterne til Kaptajner over Landfolket og lade dem give
7 eller 8 Rdlr. om Maaneden, eftersom I kan accordere med dem«.
Kompagnierne maa derefter antages atter at være bievne bragte paa
Fode, men de kom ikke til at deltage yderligere i Krigsbegivenhederne,
og i 1629 sluttedes Freden i Lübeck.

Krigen 1644—45.
I de nærmeste Aar efter Krigen 1625—29 førte den nationale Milits
en hensygnende Tilværelse, uden at den dog kan betragtes som opløst.
Saaledes vedblev Soldaterne af de Fyenske Kompagnier at henregne sig
som hørende under Militsen og under militær Jurisdiktion og stillede sig
»helt mutvillig« an over for de civile Dommere, idet de henskød sig
under militær Rettergang. Allerede i 1632 reorganiseredes imidlertid de
nationale Regimenter fuldstændig, og nogle Aar senere henlagdes de
Fyenske Kompagnier nominelt til det nyoprettede »Sjællandske Regiment«,
der udskreves paa Sjælland og Lolland-Falster; men faktisk forblev de
endnu længe under Jydske Regiment.
Den 12. December 1643 brød den svenske General Torstenson plud
selig ind over Danmarks Grænser i Holsten. Overfaldet traf os ganske
uforberedte, og i Hast maatte nu de jydske Tropper samles ved Snoghøj,
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hvor man vilde søge at hindre Fjenden i at trænge op i Nørrejylland.
Andre Tropper besatte Fyens Kyst ved Lillebælt, og iblandt disse
Tropper var de Fyenske Kompagnier, der fik overdraget Bevogtningen
af Middelfart, som blev indrettet til Forsvar.
Den Modstand, vore løst sammensatte Afdelinger kunde stille op
imod Svenskernes øvede Krigere, var dog kun ringe, og det varede ikke
længe, inden disse trængte hærgende og plyndrende op i Nørrejylland.
Samtidig forsøgte Torstenson ogsaa at komme over til Fyen. Sit første
Angreb rettede han netop mod Middelfart, men her var de Fyenske
Kompagnier paa deres Post. 15 af Fjendens Baade blev skudt i Sænk,
og under meget betydelige Tab maatte han søge tilbage til den jydske
Kyst.
Heller ikke senere lykkedes det Svenskerne, at komme over til Fyen,
som forsvaredes med stor Dygtighed af den energiske Marsk Anders
Bilde. De Fyenske Kompagnier deltog stadig i Kystbevogtningen, idet
dog det ene Kompagni under Kaptajn JAKOB ANDERSEN var med paa
Kongens Tog til Christianspries (det senere Frederiksort) ved Kielerfjord,
hvor det imidlertid næppe har deltaget videre i Kampen.
Endelig i Januar 1645 rømmede Svenskerne Jylland, og efter lang
varige Forhandlinger sluttedes den sørgelige Fred i Brømsebro, der
indledede Sønderlemmelsen af det danske Rige.

Krigen 1657—60.
Da det i Vinteren 1656—57 atter trak op til Krig med Sverrig, blev
de nationale Regimenter fra Jylland efterhaanden sendt ned til Holsten.
I Marts fik de to Fyenske Kompagnier, hvis Chefer var JOHAN BECK
MANN og ALEXANDER REINCKING, Ordre til at følge efter, og de
indgik ved deres Ankomst til Holsten i Jydske Regiment under Oberst
Valdemar Lykke.
Foreløbig anvendtes Soldaterne væsentlig til at bygge Skanser langs
Eideren. Bl. a. anlagdes en Skanse i Stapelholm, hvorfra man først
maatte fordrive de gottorpske Tropper, og i hvilken Beckmanns Kom
pagni blev lagt ind som Besætning.
Reinckings Kompagni fulgte med Hæren, da denne den 16. Juni blev
sat over Elben ved Glückstadt og trængte ind i den svenske Besiddelse
Bremen. Her forefaldt forskellige mindre Kampe, i hvilke Kompagniet
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sikkert har taget Del, men da den svenske Konge Karl Gustav rykkede
op i Holsten, maatte vi atter rømme Bremen, og midt i Juli blev saaledes Reinckings Kompagni sammen med største Delen af Jydske Regiment
ført over til Holsten, hvor Regimentet besatte Fæstningerne Glückstadt
og Krempe. Kort efter trak Hæren sig imidlertid tilbage mod Nord og
midt i September blev Reinckings og 3 andre Kompagnier af Jydske
Regiment indskibede i Glückstadt og overførte til den ny anlagte og
ufuldendte Fæstning Frederiksodde, det nuværende Fredericia, som Karl
Gustav, der var trængt efter de danske, var begyndt at indeslutte allerede
i Slutningen af August.
Skønt vi selv havde erklæret Krigen, var vore Forberedelser til den
yderst mangelfulde, og derfor ogsaa den Modstand, vi kunde byde
Svenskerne ved Frederiksodde, meget ringe. Fæstningens Besætning
bestod hovedsagelig af nyoprettede Afdelinger, hvis Mandskab var ganske
uøvet, og fuldstændig uanvendeligt til Kamp. De 4 Kompagnier af
Jydske Regiment var derfor en kærkommen Forstærkning, om de end
trængte til nogen Tids Hvile; thi den lange og besværlige Sørejse havde
taget stærkt paa deres Kræfter, da de endelig den 12. Oktober naaede
Byen.
Denne Hvile fik Kompagnierne imidlertid ikke. Svenskerne stod
lige uden for Voldene, og inden for disse maatte Besætningen, der
led under slette Indkvarterings- og Forplejningsforhold, hvert Øjeblik
være rede til at modtage en Storm. Og længe lod denne ikke vente
paa sig. Den 24. Oktober om Morgenen angreb Fjenden samtidig
paa flere Steder. Med Lethed overskred Stormkolonnerne de tørre
Grave og kravlede op ad de løst sammenkastede Volde. Vore Folk
gjorde dog tapper Modstand, men da Svenskerne trængte frem langs
Stranden og sprængte vore nyudskrevne Regimenter, som var opstillede
dér, maatte ogsaa de Kompagnier, der hidtil havde holdt Fjenden
Stangen, gaa tilbage, og omringet fra alle Sider, overgive sig, efter at
de var drevne helt ud paa Skanseodden. Reincking faldt herved i
Fangenskab med de faa Folk, han havde tilbage af sit Kompagni, og
Mandskabet er efter al Sandsynlighed ført til Polen, hvor det er blevet
stukket ind i de svenske Regimenter, for saa vidt det ikke er omkommet
forinden.
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Medens Reinckings Kompagni saaledes hurtigt gik til Grunde, forblev
Beckmanns uantastet i Skansen i Stapelholm. Herfra kom det til Glück
stadt, hvor det laa omtrent hele Aaret 1658, senere til Heide og Breiten
burg og endelig efter Fredsslutningen, til Lolland, hvorfra Kompagniet,
der efterhaanden var svundet ind til 71 Mand, den 17. August 1660 blev
sendt over til Nyborg. Dets Deltagelse i Krigen har saaledes været
saare ringe.

Oprettelsen af Fyenske nationale Regiment. —
Den skaanske Krig 1675—79.
RIGEN 1657—60 havde tilfulde vist, hvor nødvendigt det var, at vi
1V til enhver Tid havde en Hær rede, saaledes at vi ikke stod værgeløse,

naar Fjenden brød ind i Landet. Man gik derfor videre ad den af
Christian IV. anviste Vej, idet man udvidede den nationale (udskrevne)
Hær, og ved en Forordning af 75. Januar 1663 blev det bestemt, at de
hidtidige jydske og sjællandske Landregimenter skulde udvides til 4, nemlig
2 jydske, 1 sjællandsk og 1 fyensk.
De Fyenske Kompagnier blev derfor udskilte af Sjællandske Regiment
og dannede Stammen til det nye Fyenske nationale Regiment, der kom
til at bestaa af 2 Ratailloner med ialt 8 Kompagnier. Af disse blev de
4 udskrevne paa Fyen og Langeland, 2 paa Lolland, 1 paa Falster og
1 paa Møen paa den Maade, at hvert Lægd (5 Gaarde, senere et vist
Antal Tdr. Hartkorn) stillede en Soldat. Tjenestetiden varede i 3 Aar,
men naar Soldaten ikke var indkaldt i særlig Anledning, f. Eks. til
Arbejde ved Fæstningsbygning e. L, bestod hans Tjeneste i Fredstid kun
i nogle Timers Øvelse om Søndagen uden for Kirken. Lønning fik han
hos den Ronde i Lægdet, hos hvem han tjente, og Munderingen blev
for en Del betalt af Lægdets Dønder i Fællesskab, saa at Staten til
daglig ikke havde megen Udgift af sine Soldater.
Da man havde tænkt at oprette Regimentet allerede 1661, var de
fleste af Officererne udnævnte dette Aar. Derimod blev Regimentschefen,
Holsteneren Oberst RENDIX von HATTEN først ansat i 1664 og frem
stillet for Regimentet af Hærens Overgeneral (»Feltherren«) Hans Schack
den 20. December s. A.
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Paaklædningen skulde være ensartet inden for Regimentet og synes
at have bestaaet af en graa Kjole med grøn Besætning og Underfor, en
bredskygget graa Filthat, graa Knæbenklæder eller Læderbenklæder,
graa Strømper samt Sko. Desuden bar Soldaten Taske og Kaarde i et
Krydsbandoler af Læder og over Skulderen en Musket eller en Pike,
alt eftersom han var Musketer eller Pikener. Da Musketten baade var
lettere end den tidligere anvendte og betydelig forbedret ved Indførelsen
af Flintelaasen, var som Regel 2/3 af Folkene Musketerer, Resten
Pikenerer. Under Kampen stod disse sidste midt i Bataillonen, saaledes
at Musketererne kunde komme til at afgive deres Skud, inden Haandgemænget begyndte.
Hvert Kompagni havde sin Fane, der var grøn undtagen ved Regi
mentschefens Kompagni, Livkompagniet, hvor den var hvid. Midt i
Fanen var en forgyldt Krands, hvori en ligeledes forgyldt Lindorm (det
vendiske (fyenske) Vaaben) i rødt Felt. Foroven ved Stangen fandtes
Dannebrogsmærket. Desuden havde hvert Kompagni sit eget Valgsprog
i Fanen. Disse Valgsprog var:

1.
2.
3.
4.

Seyer oc Styrcke er af Herren
Gud er vor tillid oc Styrcke
For Kongen oc fæderne Landet
Haabet beskiemmer icke

5.
6.
7.
8.

Wær bestandig indtil enden
Herren vil udføre dend Sag
Gud stiller Strid til Werdsens Ende
Hefnen tilhører Herren.

Efter Fanernes Farve benævnedes Regimentet i daglig Tale hyppig
»det grønne Regiment«.
Kun i 7 Aar var Bendix v. Hatten Chef for Regimentet. Grunden
til, at han saa tidlig søgte bort, var sikkert de idelige Spektakler, han
havde med Borgerne i Nyborg, hvor han var Kommandant. At disse
ikke kunde lide ham, var forøvrigt ikke underligt, da han aabenbart
har været en meget kolerisk og vanskelig Mand, som ikke sjældent lod
sit daarlige Lune gaa ud over Byens Embedsmænd, af hvilke han lod
flere gennemprygle. Desuden gik han Borgerne i Næringen ved selv at
brygge 01 til Soldaterne. Han var iøvrigt en dygtig Officer, der senere
udmærkede sig som Fører for en Del af Soldaterne paa Niels Juels
Flaade. Han døde som Amtmand og Kommandant paa Bornholm.
I 1671 byttede v. Hatten Regiment med Oberst JOHAN GASPAR
CICIGNON. Denne, der vistnok var født i Frankrig, havde fra 1657
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staaet i dansk Tjeneste, været med ved Kjøbenhavns Belejring og var
senere bleven Oberst og Chef for et Regiment i Norge.
Cicignon var en fremtrædende dygtig Officer, som hyppig blev anvendt
til særlig betroede Kommandoer, navnlig i selve Slaget, hvor hans
modige og voldsomme Natur ret kunde gøre sig gældende. Ogsaa viste
han stor Omhu for sit Regiment og var ikke bange for at gribe hjæl
pende ind med sine egne Pengemidler; men iøvrigt var han en egen
sindig og særdeles stridbar Mand,
om hvem den bekendte Diplomat
Jens Juel skriver: »Fra Oberst
Cicignon og deslige Vildbasser
fri os kære Herre og Gud!« —
Som Kommandant i Nyborg laa
han, ligesom sin Forgænger, i
idelige Spektakler med Borger
skabet, og det var ikke uden
Grund, at dette ofte klagede over
ham. Han fældede i stor Ud
strækning Træer i Byens Skove
til Brug for sig selv og tvang de
Bønder, der kom kørende ind til
Byen, til at hente Brændet til
ham, idet han ellers lukkede
Portene for dem.
Han drev
ulovlig Jagt o. s. v. o. s. v. Sine
foresatte paa Fyen drillede han
Oberst Johan Caspar Cicignon.
efter bedste Evne; mod en af
sine Kaptajner, Bendix Buchwaldt,
trak han Kaarden — kort sagt, han var en Mand, som nok kunde volde
de overordnede adskillige Bryderier. Det var derfor heller intet Under,
at der til Tider blev. taget haardt paa ham, om end den uretfærdige
Dom, der blev fældet over ham efter Slaget ved Lund, ikke kan und
skyldes (herom senere).
Det var ganske naturligt, at Christian V. nærede et brændende Ønske
om atter at komme i Besiddelse af de skaanske Provinser, som vi jo
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mistede ved Fredsslutningen i 1660, og da Sverrig var bleven indviklet
i en stor Krig nede i Tyskland, syntes Øjeblikket til at faa dette Ønske
opfyldt at være kommet. Han sluttede derfor i 1674 Forbund med
Kurfyrsten af Brandenburg og blev enig med ham om at angribe
Svenskerne det følgende Aar. Foreløbig skulde Stødet rettes mod de
Besiddelser, Sverrig dengang havde i Nordtyskland, og da navnlig mod
Forpommern og Fæstningen Wismar.
Fra Foraaret 1675 drev Christian V. derfor stærkt paa Rustningerne.
BL a. blev Fyenske Regiment forøget til 3 Batailloner med ialt 12 Kom
pagnier, hvoraf Cicignon dog maatte efterlade de 4 som Besætning i
Fæstningerne Nyborg og Nakskov, da han i Maj Maaned rykkede ud for
at slutte sig til Hæren, som samledes i Holsten.
Skønt det selvfølgelig var de bedste Kompagnier, Cicignon tog med
sig, viste det sig dog snart, at man inden Afmarchen ikke havde faaet
alt ordnet saa godt, som det skulde være; og navnlig var det galt med
Munderingerne. Værre var det imidlertid, at der ikke blev sørget ordentlig
for Lønning og Forplejning. Følgen heraf var, at Folkene blev utilfredse,
og at mange af dem løb hjem, saaledes at der maatte sendes Befalingsmænd ud for at afhente dem; tilsidst maatte Cicignon endog — hvor
nødig han end skred dertil — lade to af Desertørerne, Rasmus Ras
mussen og Peder Pedersen, hænge i »den højeste Galge til Skræk og
Advarsel for alle ligesindede«.
Efter at have gjort lange Ophold i de slesvigske Byer stødte Regi
mentet endelig den 21. August til Hæren ved Rendsborg. Krigen var
da allerede brudt ud.
For at skaffe Tropper til Sikring af Kysterne og Besætning i Fæst
ningerne hjemme i Danmark, blev der, samtidig med at Felthæren rykkede
ud, paabegyndt en ny Udskrivning, den saakaldte 2den Udskrivning,
hvorved man gik frem efter strængere Regler end hidtil. Inden for
Fyenske Regiments Omraade blev der saaledes oprettet endnu et Regi
ment paa 8 Kompagnier, der blev lagt ind i Nyborg og Nakskov i
Stedet for de 4 Kompagnier, Cicignon havde efterladt her, idet disse
blev anvendt som Besætning i Fæstningen Tønning, som den holstengottorpske Hertug havde maattet afstaa til Danmark.
Det nye Fyenske Regiment, hvis Chef blev den unge, fint dannede
og dygtige Oberst SIGFRIED von BIBOW, fik Faner af ganske samme
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Udseende som det gamle Fyenske Regiments. Regimentets Major, Ebbel*),
der var en studeret Mand, forfattede følgende Valgsprog til dem:
1.
2.
3.
4.

Krig crefver
Arret blood,
En god Sag,
Ey rof, men

Manddomb
fanger mod
en vis Seyer
lof

5.
6.
7.
8.

Hvad Gud vil, det sker
Seyer kommer af himmelen
Forlad Dig paa herren
Fast i nød.

Uniformen var grøn med hvidt Underfor og grønne Strømper, og

Skitse 1.

denne grønne Uniform vedblev at være Fyenske Regiments, efter at de
to Regimenter atter var slaaede sammen til eet.
Kort efter at Hæren var brudt op, stødte den paa Svenskerne, der
ved Damgarten havde besat Overgangsstedet over Pommerns Grænseflod
Recknitz. Fyenske Regiment kom straks i Kamp, idet Cicignon den
26. August søgte at komme over Floden ved Hjælp af nogle Skærgaardsbaade, han i sin Tid havde ladet lave i Norge, og som fulgte Regimentet
*) Ebbel var en Søn af det Fyenske Kompagnis første Chef i 1614. Den nuværende
Æblegade (egti. Ebbelgade) i Nyborg er opkaldt efter ham, fordi han ejede en
Gaard i denne Gade.
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i Krigen. Forsøget mislykkedes dog, da Cicignon ved Landgangsstedet
stødte paa overlegent fjendtligt Rytteri, og først i Oktober Maaned kom
Hæren over Floden. Den havde imidlertid knap naaet Pommerns Hoved
fæstning Stralsund, før den atter vendte om, idet Christian V. mente det
rigtigere at angribe Wismar før Stralsund.
Den 23, Oktober naaede Hæren Wismar, men Belejringsarbejderne,
der straks blev paabegyndte, skred kun langsomt frem paa Grund af de
daarlige Vejrforhold og det sumpede Terrain. Løbegravene stod fulde
af Vand og blev efterhaanden et fuldstændigt Ælte, saa at Folkene, der
tillige led meget af Kulden, efterhaanden var saa matte og udasede, at
de vanskelig kunde udføre Arbejderne. »Driver man paa dem«, siger
den ledende Ingeniørofficer, »begynder de at græde og beder om, at
man vil skyde dem, for at de kan faa en Ende paa al den Elendighed«.
Det føltes derfor som en Befrielse, da man endelig var kommen saa
vidt, at man kunde skride til Storm. Under denne, der fastsattes til
Natten til den 13. December, skulde den ene Fyenske Bataillon under
Oberstløjtnant Hans Steensen deltage i Hovedangrebet mod Fæstningens
Kastel, den anden i et mindre Angreb paa en af Fæstningsportene.
Stormen indlededes med det sidstnævnte Angreb. I et forrygende
Vejr med Regn og Sne rykkede Tropperne frem, men da de naaede
Fæstningsgraven, viste det sig, at de Stiger, man havde medført for at
komme over denne, var for korte, og efter en hidsig Kamp blev de
forreste Afdelinger kastede. Reserven, hvori den fyenske Bataillon synes
at have været, søgte at faa dem med sig frem igen; men det var for
gæves, og Angrebet maatte opgives.
Da Kongen fik Melding herom, tabte han Modet og gav Ordre til, at
Hovedangrebet skulde opsættes. Dette blev imidlertid forpurret af de
fyenske Soldater, der her var forrest i Angrebskolonnen. Saa saare
der var slaaet Bro over Graven, stormede de over med Kaptajn Bendix
Buchwaldt i Spidsen og kom straks i »Dræbning« med Fjendens Rytteri.
Den tapre Kaptajn faldt truffen af en Kugle i Halsen, men rask og kækt
trængte Soldaterne frem, og da Kongens Ordre nu indløb, havde Fyenboerne vist Vejen, og Stormen kunde ikke afbrydes. Efter en blodig
Kamp blev Kastellet erobret, og kort efter overgav Fæstningen sig.
Meget var der ikke tilbage af Fyenske Regiment, da det efter
Wismars Erobring blev lagt i Garnison i Fæstningen. Under hele
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Belejringen var det blevet hærget af Sygdomme, og disse, der vedblev
at rase med usvækket Kraft, krævede saa mange Ofre, at der i Begyn
delsen af Januar 1676 kun var 257 Mand tilbage af Regimentet, og
heraf var endda 195 syge. For ikke at gaa helt til Grunde blev det
derfor i Slutningen af Februar sendt over til Fyen, hvor Cicignon fik
udbetalt Penge til Hvervning af Rekrutter. Fra at være et udskrevet
eller, som det kaldes, nationalt Regiment, kom det paa denne Maade
for en stor Del til at bestaa af hvervede Soldater, hvorfor det ogsaa
skiftede Navn og fremtidig kun kaldtes Cicignons Regiment.
Endnu inden Hvervningen var endt, maatte Cicignon afgaa til Sjælland
med den ene Bataillon, som han, navnlig ved at plyndre den tilbage
blivende Bataillon for Mandskab, fik bragt op paa en Styrke af ca. 400
Mand. Ikke saa snart var han imidlertid naaet over til Kjøbenhavn, før
han maatte afgive dem alle til Oberst Bibow, der ligeledes var sendt
herover med sin Bataillon fra Nyborg. De to Batailloner blev slaaede
sammen til et Fyensk Regiment under Bibow, medens Cicignon til sin
store Harme maatte nøjes med den Bataillon, der havde været i Tønning
(se nederst Side 11), og som i Slutningen af Maj ankom til Kjøbenhavn
efter at være bleven suppleret ved Hvervning.
Cicignons Bataillon paa Fyen blev lagt ind i Nyborg, men den var,
ligesom Bibows i Nakskov, i en saa ynkelig Forfatning, at der ikke
kunde være Tale om at tage den med i Felten. Kompagnicheferne
ved disse Batailloner har næppe heller været de mest paalidelige: ved
den ene solgte saaledes et Par af dem deres Mandskab til andre Kap
tajner, ved den anden førte de falske Styrkelister og optog paa disse
ikke alene utjenstdygtige og bortløbne, men endogsaa døde Folk.
Krigen skulde nu direkte gaa ud paa Generobringen af de skaanske
Provinser, og Hæren, der var samlet ved Kjøbenhavn, overførtes derfor
i Slutningen af Juni til Skaane, hvor den den 28. gik i Land ved Råå
tæt syd for Helsingborg uden at møde Modstand.
Efter Landgangen blev en Del af Hæren — hvoriblandt Fyenske
Regiment — sendt mod Landskrona. Efter faa Dages Belejring blev
Fæstningen den 11. Juli tagen med Storm, ved hvilken Lejlighed Oberst
Bibow blev saaret. Slottet holdt sig imidlertid endnu i nogen Tid, og
under Angrebet paa dette, blev Kaptajn Huberts af Fyenske Regiment
haardt saaret, da han med 50 Mand var ble ven sat til at tappe Vandet
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Chef, idet Oberst Bibow blev afløst af den 35aarige Oberst HANS
CHRISTIAN SCHACK, der ligesom Bibow var en Tysker, og som
oprindelig havde staaet i svensk Tjeneste, men var traadt ind i den
danske Hær efter at være bleven tagen til Fange paa Fyen i 1659.
Cicignon deltog ikke i Landgangen ved Råå. Med sin egen og en
Bataillon af Sjællandske Regiment var han gaaet ombord i en Flaade,
der under Ledelse af den hollandske Admiral Tromp førte ham til
Ystad, som han skulde besætte Dagen før Hovedlandgangen fandt Sted
for derved at bortlede Svenskernes Opmærksomhed fra denne. Hen
sigten med Ekspeditionen blev naaet allerede ved Flaadens Opankring
ud for Ystad den 26. Juni, idet den svenske Konge, Karl XI., der stod
ved Malmø med sin Hær, sendte betydelige Styrker mod Syd og fuld
stændig glemte at passe paa, hvad der skete i Øresund.
Den næste Dag ved Daggry roede Cicignon med sine to Batailloner
ind mod Kysten. Da Baadene tog Grunden, sprang Folkene i Vandet,
der naaede dem til midt paa Livet, og under en hæftig Kugleregn vadede
de ind til Strandbredden, hvor de ved et rask Angreb satte sig i Besid
delse af en lille Skanse uden for Ystad. Nu kom imidlertid Tropperne
fra Malmø til, og Kampen blussede op paany. Gentagne Gange angreb
Svenskerne, men hver Gang blev de kastede, og tilsidst maatte de trække
sig tilbage efter at have lidt betydelige Tab. Cicignons Soldater havde
kæmpet med stor Tapperhed, og i sin Indberetning til Kongen roser
Admiral Tromp dem da ogsaa i meget høje Toner.
Efter at have ligget nogen Tid i Ystad sluttede Cicignon sig med sin
egen Bataillon til Hovedhæren, som imidlertid var rykket mod Øst, og
naaede den i Nærheden af Fæstningen Christianstad lige tidsnok til
at deltage i Stormen paa denne, i hvilken han blev Fører for en af
Angrebskolonnerne. Fremrykningen, der begyndte den 15. August Kl. 2
Morgen, skete saa lydløst, at Svenskerne ikke opdagede de danske, før
disse havde passeret Graven og var i Færd med at kravle op ad Voldskraaningerne. Efter en hidsig Kamp, under hvilken Cicignons Bataillon
mistede ca. 30 Mand, blev Byen tagen og overgiven til Plyndring.
Medens Cicignons Bataillon, der allerede nu kun talte et Par Hun
drede Mand, fulgte Hovedhæren, var Fyenske Regiment under Oberst
Schack umiddelbart efter Erobringen af Landskrona blevet sendt mod
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Nord med en Hærstyrke, der skulde tage Halmstad og søge Forbindelse
med den norske Hær. Uden at støde paa Fjenden naaede vore Tropper
Halmstad, som de straks begyndte at belejre. Kort efter fik den øverst
kommanderende. General Duncan, imidlerlidig at vide, at Karl XL syd
fra nærmede sig med en stor Hær. Han brød derfor straks op, men
fandt, den 17. August, ved Fyllebro Tilbagevejen spærret af Svenskerne.
Det lykkedes ham vel at komme over Broen, men da Fjendens Hoved
styrke naaede op, blev vore Regimenter trods en voldsom Modstand
atter kastede tilbage og tilsidst helt omringede. Kun faa unddrog sig
Fangenskab, deriblandt Oberst Schack, der havde faaet et Saar i Armen,
og en Del af Fyenske Regiments Soldater.
Nederlaget ved Fyllebro ramte den danske Hær haardt, men man
tog energisk fat for at faa Tabene erstattede. Saaledes fik Oberstløjtnant
Hans Steensen allerede 8 Dage efter Slaget Ordre til at føre Cicignons
Bataillon fra Nyborg over til Skaane, og Oberst Schack, der overtog
Kommandoen i Nyborg efter ham, skulde hurtigst muligt sørge for atter
at faa sit Regiment paa Fode. Foruden de Folk, der var undslupne
ved Fyllebro, raadede. han over Bataillonen i Nakskov, og desuden
skulde han udskrive 1 Mand for hver to Lægder i Regimentets Udskrivningsomraade.
Dengang afholdt man ikke Sessioner, men der blev sendt Befalingsmænd ud til de forskellige Sogne, hvor Bønderkarlene saa slog Tærninger
om, hvem der skulde »springe Soldat«. En saadan Fremgangsmaade
havde naturligvis sine Ulemper, og navnlig blev der ved denne Lejlighed
klaget over, at Befalingsmændene anvendte falske Tærninger til Fordel
for de Karle, der betalte dem bedst, ligesom de ogsaa skal have taget
en Del Folk med Magt og snydt dem, der meldte sig frivillig, for deres
Haandpenge. Udskrivningen voldte derfor Oberst Schack megen Kval,
og desuden havde han Besvær med at faa Munderinger og Penge til
sine Soldater. End ikke Officererne fik deres Lønning, saa at mange
af dem ikke havde »Skjorte til Kroppen«. Det var derfor ikke saa
underligt, at Regimentet først kunde rykke over til Sjælland i Begyndelsen
af December.
Efter forgæves at have søgt den svenske Hær havde Christian V. i
Begyndelsen af Oktober ladet sine Tropper gaa i Vinterkvarter ved
Helsingborg, men ganske kort efter maatte de atter bryde op, da man
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fik at vide, at Karl XI. rykkede mod Malmø. Oberstløjtnant Hans Steen
sens Bataillon var nogen Tid i Forvejen bleven slaaet sammen med den
Bataillon, Cicignon selv havde ført, da Bataillonerne hver for sig kun
havde en meget ringe Styrke. Ved Kjeflinge Aa nord for Lund stødte
de to Hære sammen. Natten til den 4. December brød Svenskerne op
for at omgaa den venstre Fløj af vor Hær, der laa i Lejr syd for Aaen.
I hin Tid indtog Afdelingerne nemlig, naar de laa i Lejr, ganske samme
Pladser som i Slagordenen, der dannedes af 2 eller flere lange Linier eller
»Træfninger«. Paa Fløjene af hver Træfning stod Bytteriet, i Midten,
»Centrum«, Fodfolksbataillonerne, der som Regel hver var opstillet paa
6—8 Geledder. Da Fjenden var til venstre for Lejren, rykkede derfor
vor venstre Fløj først ud, men dreven af Kampiver red den saa hurtigt
frem, at Fodfolket i Centrum ikke kunde følge med, skønt Fremrykningen
skete, »saa stærkt Musketererne kunde løbe«. Cicignon, der førte Cen
trums 2. Træfning, fik saaledes kun 5 af dennes 8 Batailloner. med,
deriblandt sin egen, der førtes af Hans Steensen.
Da Centrum naaede op paa Plads, havde Fjenden allerede kastet
vor venstre Fløj ; men dette skræmmede ikke Bataillonerne, der straks
gik over til Angreb. Svenskerne maatte vige, og Cicignons Bataillon
erobrede sammen med to andre 10—12 Kanoner, med hvilke Hans
Steensen lod afgive 20—30 Skud mod Fjenden.
Under Angrebet var der kommet et Hul i forreste Træfning. Det
svenske Rytteri brød igennem her og styrtede sig fra alle Sider over
nogle af vore Batailloner, som derved blev kastede ind mod Cicignons
Bataillon og bragte denne noget i Uorden. Dette fik den dog ikke til
at vakle — »Bataillonen kæmpede godt«, erklærede senere en af dens
Officerer, Fændrik Hans Mikkelsen —, og den afgav 2 Salver mod det
fjendtlige Rytteri, som var fulgt efter de flygtende Batailloner. Uheldigvis
var den imidlertid — imod de almindelige Regler — kun opstillet paa
3 Geledder, saa at dens Sammenhængskraft ikke var stærk nok, da nu
ogsaa fjendtlige Eskadroner rykkede frem fra den anden Side og angreb
den i Flanke og Ryg. Trods en hæftig Modstand blev Bataillonen sprængt.
— Paa lignende Maade gik det Centrums øvrige Batailloner. Cicignon
søgte vel atter at samle en Del af Tropperne for at føre dem frem til
fornyet Angreb; men netop da fik han fra Kongen Ordre til at opgive
Kampen og gaa tilbage til Landskrona. — Den danske højre Fløj, som
4de Bataillons Krigshistorie.
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efter Centrum var naaet op i Slaglinien, var ligesom dette i Begyndelsen
sejrrig, men da den ingen Understøttelse fik, maatte ogsaa den tilsidst
gaa tilbage. Vi tabte saaledes Slaget, ikke fordi vore Tropper ikke
havde gjort deres Pligt, men fordi Hæren ikke blev ført samlet frem.
Det havde været en blodig Dag og Tabene var store paa begge
Sider, for vort Vedkommende 6—7000 Mand. Cicignons Bataillon var
fuldstændig opreven, af dens Officerer var Oberstløjtnant Hans Steensen
samt Kaptajnerne Zollikoffer og Melrum fangne.
For Cicignons Vedkommende fik Slaget et Efterspil. Da Kongen
selv havde ført Kommandoen, maatte man nemlig have en Syndebuk,
hvem man kunde give Skylden for Nederlaget. Hertil valgte man Cicignon,
idet man samtidig rejste forskellige andre — som det viste sig aldeles
ugrundede — Anklager imod ham. Han blev stævnet for en Krigsret, men
det lykkedes ikke at konstatere, at han i mindste Maade havde vist
Fejgbed eller Uduelighed under Slaget, hvorfor Flertallet af Dommerne
ogsaa frikendte ham. Ikke desto mindre fik hans Uven, Generalauditør
Herman Mejer, sat igennem, at han blev dømt til at miste sin Charge;
men Dommen blev dog aldrig fuldbyrdet, og allerede i 1677 fik Cicignon
Kommando i Norge, hvor han endog senere avancerede til General.
Efter Slaget ved Lund blev Levningerne af Cicignons Bataillon stukket
ind i Oberst Schacks Regiment, da dette ankom til Kjøbenhavn, saaledes
at der af de to oprindelige Fyenske Regimenter nu atter kun blev
eet Regiment paa 12 Kompagnier. Dette var dog langtfra kampdygtigt,
idet navnlig mange af Folkene ved de lollandske Kompagnier næsten
ikke havde Klæder paa Kroppen, og om Cicignons gamle Soldater siges
der, at de var »ganske nøgne«, og at der »baade blandt Officerer, Under
officerer og menige er mange syge og saarede, som efter de udstaaede
Lidelser vel har Pleje og Omsorg nødig«. Ikke desto mindre blev 6 af
Regimentets Kompagnier ganske kort efter ført over til Landskrona, hvor
Tjenesten var særlig anstrængende, da Fjenden kun stod 1 Mil fra
Fæstningen. Vagt, Arbejde og Beredskab paa Voldene vekslede uafbrudt,
men desuden var det bidende koldt og saavel Indkvarterings- som For
plejningsforholdene elendige. Soldaterne døde derfor ogsaa som Fluer,
og skønt der i Januar 1677 yderligere overførtes 2 Kompagnier, var
Regimentets Styrke i Landskrona i Midten af Marts svunden ind til 261
Mand, hvoraf 138 syge.

19 —
Som Følge heraf blev der atter udskrevet 600 Mand til Regimentet,
og efter at være bievne supplerede herved blev de 8 Kompagnier (2
Batailloner) fra Landskrona i April sendt over til Wismar. Da de imid
lertid stadig hærgedes af Sygdomme — alene i den første Uge efter
Ankomsten døde 29 Mand — maatte man igen skaffe dem Rekrutter,
men denne Gang ved Hvervning, idet man af Hensyn til Landbruget
ikke turde udskrive flere Bønderkarle. Tilstanden i Bataiflonerne blev
dog i lange Tider ikke meget bedre, »dels er det uekserçerede Folk,
dels er en stor Del saa gamle, lamme, udygtige og afrakkede af Sygdom,
at de burde være bievne hjemme, saaledes at jeg ikke ved, hvorledes
jeg i paakommende Tilfælde skal kunne forsvare Fæstningen med dem«,
skriver Kommandanten i Wismar trøstesløst.
Regimentets tredje Bataillon forblev i Kjøbenhavn hele Vinteren
1676—77 og overførtes først i Maj til Skaane, hvor Christian V. samlede
Hæren i en Lejr uden for Landskrone. I Slutningen af Maaneden
rykkede han frem for at befri Christianstad, som var blokeret af
Fjenden. Da Svenskerne imidlertid ikke vovede at optage Kampen,
kunde han allerede faa Dage efter holde sit Indtog i Fæstningen, hvorfra
han dog straks fortsatte Marchen efter at have forstærket dens Besæt
ning med nogle Batailloner, hvoriblandt Fyenske.
Som Kommandant i Fæstningen blev Oberst Schack mærkelig nok
ansat, skønt han i Øjeblikket opholdt sig ved et Badested i Tyskland
af Hensyn til det Saar, han havde faaet ved Fyllebro. Han naaede da
heller aldrig Christianstad ; thi Saaret brød atter op, hvorfor han blev
afskediget den 25. Juli*). Stillingen som Kommandant i Christianstad
blev derefter overdragen Oberst v. d. Osten, medens Fyenske Regiment
blev givet til Brandenburgeren Oberst ANDREAS FUCHS, en intelligent
og dygtig Mand, der havde spillet en fremtrædende Rolle som Ingeniør
officer ved Belejringerne af Wismar, Landskrona og Malmø.
I August Maaned rykkede en stor svensk Hær mod Christianstad og
rettede navnlig sit Angreb mod den »lange Bro«, der tæt sydvest for
Byen førte over Helgesø. Ved Broens vestlige Ende var anlagt et Bro
hoved, der var besat af 100 Dragoner og en ligesaa stor Styrke Fodfolk

*) Oberst Schack blev atter ansat i Hæren 1681 og fik først sin endelige Afsked i
1700 som Kommandant i Kjøbenhavn.
2*
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under Løjtnant Matthias From af Kaptajn Thienens fyenske Kompagni.
Efter at have beskudt Brohovedet med 7 Kanoner brød Fjenden plud
selig frem og kastede Forsvarerne tilbage med et Tab af 80—90 Mand,
hvorpaa de skød Broen i Brand. Under Kampen blev Kaptajn Thienen,
der vistnok den Dag havde drukket sig lidt for meget Mod til, tagen
til Fange.
Kort efter drog Svenskerne atter bort, men i Slutningen af September
vendte de tilbage og begyndte nu en regelmæssig Belejring af Fæstningen.
Det lykkedes ikke v. d. Osten at faa tilført de fornødne Forsyninger
forinden Belejringen. Der var saaledes kun Proviant for et Par Maaneder,
og da man ingen Medikamenter havde, stod man hjælpeløs over for de
Sygdomme, der bortrev Soldaterne i foruroligende Grad (allerede i De
cember var 1/4 af Besætningen syge). Brændsel maatte man skaffe sig
ved Nedrivning af Huse, og Lønning havde man ikke til Soldaterne,
»saa at de fast maa crepere, da de ikke have en Skilling til 01«.
Trods alt kæmpede Besætningen godt og afviste flere fjendtlig Angreb,
men efterhaanden som Provianten slap op, og Tjenesten blev strængere,
fordi Fjenden trak Ringen om Fæstningen snævrere, greb Sygdommene
mere og mere om sig. I Marts Maaned 1678 døde saaledes 20—30
Mand om Ugen, og allerede i Februar talte Fyenske Bataillon kun 164
Mand. Mange Gange sendte v. d. Osten derfor Bud til Kongen om
Hjælp, men først i Midten af Juli brød den danske Hær op for at und
sætte Christianstad. Tæt uden for Fæstningen stødte man paa Sven
skerne, men i Stedet for at angribe dem blev Christian V. tvivlraadig
staaende, og efter at have afholdt flere Krigsraad forlod han tilsidst
personlig Hæren, som derefter trak sig tilbage.
Fra Christianstad havde man hørt det danske Løsen blive skudt,
og man imødesaa Befrielsen efter de 10 Maaneders Lidelser. Det var
ogsaa paa høje Tid, at Hjælpen kom; thi Provianten var sluppen helt
op, saa at man maatte nøjes med Hunde- og Kattekød. Da den ene
Dag imidlertid gik efter den anden, uden at den danske Hær viste sig,
blev v. d. Osten endelig den 1. August nødt til at indlede Underhandlinger
med Fjenden. Endnu haabede han og trak Tiden ud til den 4., men
da var ogsaa alle Fæstningens Hjælpemidler opbrugte, saaledes at han
maatte kapitulere, dog kun mod at Besætningen fik fri Afmarch med
alle Ærestegn.
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Kun 1000 Mand talte den tapre Skare, da den den 12. August ankom
til Helsingborg. Af Fyenske Bataillons 600 Mand var kun 37 Befalingsmænd og 111 Gefreitere og menige tilbage, men de havde gjort deres
Pligt, og Deltagelsen i det heltemodige Forsvar af Christianstad skal
altid staa som et af 4de Bataillons største Hædersminder.
Fyenske Bataillon blev ført over til Kjøbenhavn, hvor det egentlig
havde været Meningen at unde den lidt Hvile, for at Folkene kunde
komme til Kræfter. Heraf blev der imidlertid intet: thi allerede et Par
Uger efter blev den forenet med to andre Batailloner i et Kommando under
Oberst Fuchs og fik Ordre til at gaa om Bord paa Flaaden for at deltage
i et Angreb paa Rügen. Den 12. September fandt Landgangen Sted
ved Wittow paa Øens Nordside. En Del af vore Tropper var allerede
i Land, da en stor fjendtlig Styrke rykkede frem til Angreb netop i det
Øjeblik, Oberst Fuchs Kommando nærmede sig Kysten. Hurtig sprang
Folkene i Vandet og hjalp til med at kaste Fjenden tilbage, idet de
med stor Dygtighed udnyttede Klitterne til Dækning under deres Frem
rykning.
Da ogsaa vore allierede, Brandenburgerne, gik i Land paa Rügen,
maatte Svenskerne trække sig tilbage mod Stralsund, og vore Afdelinger
indtog et Kantonnement midt paa Øen. Opholdet her var ikke behageligt;
thi Rügen, der allerede var bleven plyndret flere Gange under Krigen,
var nu saa udsuget, at det næsten ikke var muligt at skaffe Forplejning.
Klæder og Penge, havde Soldaterne heller ikke meget af, og navnlig
var Folkene fra Christianstad ilde stedte. »Det er ubilligt«, siger Rügens
Guvernør, »at de andre Tropper skal have deres Lønning rigtig udbetalt,
og disse, som baade har gjort deres Pligt og lidt mere ondt end nogen
af de andre, skal ganske forgaa, da det dog er ubestrideligt, at een
Mand af disse krigserfarne Folk er bedre end tre nyhvervede«.
Som Følge af de fortvivlede Forhold besluttede man at reducere
Øens Besætning, og i Slutningen af November blev Oberst Fuchs Kom
mando indskibet til Wismar. Her samledes saaledes Fyenske Regiment
atter, og Oberst Fuchs tog kraftig fat for at faa det i Orden. At de
Folk, der havde været med ved Christianstad og paa Rügen gik klædt
som de » argeste Tiggere«, kan næppe forbavse, naar man erindrer,
at de ikke i 3 Aar havde faaet nye Munderinger; men ogsaa Ba-

— 22 —

taillonerne i Wismar var meget forsømte, og havde navnlig ikke faaet
deres Lønning. Samtlige Underofficerer havde endog i deres Fortvivlelse
indsendt en Ansøgning til Kongen, hvori de bad »i allerdybeste Under
danighed Hans Majestæt om at ville vise dem den store Naade at give
en allernaadigst Befaling til at lade dem udbetale de 4 Maaneders
Lønning, de havde tilgode«.
Det synes at være lykkedes Oberst Fuchs at skaffe Regimentet Mun
deringer og Lønning. Derimod kunde han ikke — til Trods for, at der
stadig var udsendt Hververe — faa Mandskabsstyrken op over 800 Mand,
hvorfor Regimentet blev inddelt i kun 2 Batailloner à 4 Kompagnier.
Allerede i Maj 1679 afgik Fuchs imidlertid til Hæren i Skaane og blev
afløst af Oberst JOHAN ANTHON ELNBERGER, en Hesser, der i 1677
var traadt i dansk Tjeneste.
Krigen nærmede sig nu sin Slutning; men skønt vi gennemgaaende
havde været heldige over for Svenskerne, blev Freden, der sluttedes i
Lund den 7110 1679, os dog yderst ugunstig paa Grund af Frankrigs
Indblanding. Vi maatte opgive alle vore Erobringer, og Svenskerne
skulde til Gengæld kun udbetale os en Sum Penge, til Pant for hvilke
vi foreløbig kunde beholde Wismar. Som Følge af denne sidste Bestem
melse forblev Oberst Elnberger med den ene Fyenske Bataillon i Wis
mar, medens den anden under Oberstløjtnant Puttkamer afmarcherede
til Hæren, der var samlet i Holsten i Anledning af nogle mindre Tvistig
heder med Hamburg.
Efter Fredsslutningen blev Hæren betydelig reduceret, og samtidig
bestemtes, at Rekruteringen til den staaende Hær fremtidig udelukkende
skulde ske ved Hvervning. Ved Reduktionen optog Fyenske Regiment
Oberst Esche’s Regiment, et tysk Regiment, vi under Krigen havde
lejet af Biskoppen af Münster og den 22. Februar 1679 indlemmet i den
danske Hær. Det saaledes reorganiserede Fyenske nationale Regiment
kom til at tælle 12 Kompagnier, af hvilke de to udelukkende bestod af
Mandskab af Oberstløjtnant Puttkamers Bataillon, medens de andre fik
Mandskab fra begge Regimenter — fra Einbergers Bataillon dog først
efter Wismars Rømning i 1680. Oberst Esche blev Chef for Regimentet,
der fik anvist Garnison i Odense og Nyborg, medens Elnberger overtog
Stillingen som Kommandant i Nyborg. Hans Skæbne blev iøvrigt sørgelig:
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Han kom med de danske Hjælpetropper til Flandern, og her overgav
han i 1695 Fæstningen Dixmuiden til Fjenden efter kun 3 Dages Mod
stand, hvorfor han blev dømt til Døden og henrettet uden for Gent.
Allerede i November 1679 blev Oberst Esche afløst som Chef for
Fyenske Regiment af sin Svigersøn Oberst JOHAN ERNST v. FRISENSEE.

Det hvervede Fyenske Regiment og dets
Deltagelse i fremmed Krigstjeneste.
ED Overgangen fra Rekrutering ved Udskrivning til Hvervning mistede
Fyenske Regiment til en vis Grad sit nationale Præg, idet der blandt

V

de hvervede var mange Udlændinge, navnlig Tyskere. Over Halvdelen
af Mandskabet var dog dansk, hvorimod Officerskorpset fortrinsvis var
tysk, hvilket ikke vil sige, at Officererne var fremmede for de danske
Forhold, tværtimod havde de fleste af dem fra Ungdommen, og deres
Fædre før dem, staaet i dansk Tjeneste. De giftede sig ind i danske
Familier, var maaske endog fødte i Danmark, men trak sig, naar de
blev gamle, gærne tilbage til deres Eesiddelser i Tyskland.
Sproget ved Regimentet var tysk — dengang var det jo i det hele
Mode hos os at tale tysk —: men Regimentet følte sig ikke mindre
dansk af den Grund, og hvor langt dets Ratailloner end fjærnedes fra
Landets Grænser, glemte de dog aldrig, at deres Hjem var Danmark.
Soldaterne fik smaa Lønninger, deres Munderinger fornyedes kun
med lange Mellemrum, og de Kvarterer, der blev dem anvist i Garnisons
byerne, var yderst tarvelige — selv om de havde Kone og Rørn, fik de
kun tildelt een Seng —, men i det hele taget levede de dog omtrent
som den jævne Refolkning i hin Tid. Den Behandling, de fik i Tjenesten,
var efter Nutidens Begreber i mange Henseender raa og barbarisk,
Overgreb fra Befalingsmændenes Side var hyppige, og Straffene haarde;
men paa den anden Side viste Officererne gennemgaaende en stor Omhu
for deres Folk og søgte at skærme dem saa meget som muligt, om ikke
af anden Grund, saa fordi Kompagnicheferne selv skulde skaffe Rekrut
terne, og Hvervningen var dyr og ofte meget vanskelig.

— 25 —

Regimentets Uniform blev i 1695 lysegraa med grønt Underfor,
Krave og Ærmeopslag, og i 1711 højrød med grøn Besætning. Piken
blev afskaffet i Slutningen af 1680erne, og Stenlaasgeværet med Bajonet
blev Enhedsvaaben, idet dog Grenadererne, der samledes i et særligt
Kompagni, havde Granatbøsser (Mousquetons), hvormed de udskød smaa
Kardæsker.
Som Følge af den ændrede Bevæbning afgjordes Fodfolkskampen saa
godt som udelukkende ved Ilden, idet Bataillonen — der var formeret
paa Linie i 4 Geledder — under Fremrykningen af og til standsede,
hvorpaa Geledderne sluttede op og afgav deres Skud paa Kommando.
At søge Dækning under Kampen var der ikke Tale om; hver Mand
maatte blive paa sin Plads, og det var ikke smaa Fordringer, der stilledes
til hans Ro og Koldblodighed, naar han — saaledes udsat for Fjendens
Ild paa kort Afstand — skulde foretage de uhyre mange Ladningsgreb.
I Krigen spillede Erobring af Fæstninger og Besættelse af Dele af
Fjendens Landomraade en stor Rolle, hvorimod man ofte undgik Kampen
i aaben Mark. Da man yderligere som Regel indstillede Fjendtlighederne
om Vinteren og gik i Vinterkvarter, var det ikke underligt, at Krigene
kunde trække ud i mange Aar.

Bataillonen i engelsk Krigstjeneste 1689—97.
Det viste sig snart, at Underholdet af de mange hvervede Soldater
oversteg Landets Kræfter, og da der i Øjeblikket ikke syntes at være
nogen Krigsfare for os, gik Christian V. derfor i 1689 villig ind paa at
følge den engelske Konge Vilhelm III.s Anmodning om at udleje et
Troppekorps til ham. Man sparede jo ikke alene derved Penge, men
den forøgede Krigserfaring, som de danske Tropper paa denne Maade
fik, kunde kun være heldig for Hærens Kampdygtighed. De nationale
Hensyn, som nutildags vilde udelukke en saadan Anvendelse af Soldaterne,
gjorde sig ikke gældende dengang og kunde jo ogsaa kun i mindre Grad
være fremtrædende, naar Talen var om hvervede Tropper.
I det Korps, som skulde til England, var ogsaa 1 Bataillon (6 Kom
pagnier) af Fyenske Regiment. Under Kommando af Oberstløjtnant
HANS HARTMANN v. ERFFA afmarcherede den i Slutningen af Sep
tember 1689 fra Odense til Sønderjylland, hvor Korpset skulde indskibes
ved Hjerpsted. Indskibningsstedet var imidlertid uheldigt valgt, idet
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Soldaterne maatte vade et langt Stykke i Vand til Brystet, inden de
kunde komme om Bord. Storm, Taage og Vandflod vanskeliggjorde
yderligere Forholdene, saaledes at det varede 1 Maaned, før Flaaden
var sejlklar. Da den endelig lettede den 6. Oktober, løb et af de Skibe,
paa hvilket Fyenske Bataillon — eller »Fyen«, som den almindelig
kaldtes — var indskibet, paa Grund i Listerdyb. Resten af Flaaden
blev splittet af en voldsom Storm, da den var kommen ud i rum Sø,
og naaede først efter mange Genvordigheder England midt i November;
det Skib, der var løbet paa Grund, ankom endog langt senere, nemlig
i Slutningen af Januar 1690.
Kort efter førtes Korpset videre til Irland, der, understøttet af Frankrig,
havde nægtet at anerkende Vilhelm III. som Konge. Fyen kom til at
indlede Felttoget her, idet den, den 14. Maj, med Halvdelen af sin Styrke
deltog i Angrebet paa det lille Slot Belingargi. 60 Mand af Bataillonen
under Løjtnant la Primode vadede over en Flod og erobrede sammen
med et Par engelske Kompagnier en Skanse uden for Slottet, medens
de øvrige Tropper stormede dette, der overgav sig efter en kort Kamp.
Fyens Tab var ret betydelige, bl. a. var to af dens Kompagnichefer
faldne; men dens Soldater havde kæmpet tappert — »som de bedste i
Verden«, erklærede Englænderne — og de grundfæstede allerede nu det
Ry, som de senere hævdede paa en saa udmærket Maade.
Bataillonen var ikke med i det store Slag ved Boynefloden den
31. Juli, men tog derimod en virksom Del i den paafølgende Belejring
af Limerick. Da man efter nogen Tids Beskydning havde dannet en
Breche i Fæstningsmuren, bestemte man sig til den 28. August om
Eftermiddagen at sætte sig i Besiddelse af de forreste Fæstningsværker,
Kontreskarpen. Fyen var forrest i Stormkolonnen sammen med Dron
ningens og en brandenburgsk Bataillon. Denne sidste blev opreven af
en Mine, allerede inden den naaede Kontreskarpen, men de to andre
trængte frem til denne, og til Trods for en voldsom Ild, og skønt man
kastede Sten ned paa dem fra Fæstningsmuren, slæbte de dog Faskiner
sammen og dannede sig et nødtørftigt Brystværn.
Fyen vilde dog ikke lade sig nøje med dette Resultat og trængte
modig videre frem gennem Brechen helt ind i Byen. Her blev den
imidlertid angreben fra alle Sider, og da kun Prins Frederiks Bataillon
søgte at understøtte den, blev den efter en rasende Modstand atter
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kastet. Samtidig gjorde Irerne et Udfald og trængte Angriberne helt
tilbage til deres Løbegrave.
KL 6t/2 om Aftenen var den blodige Kamp endt. Af Fyen var 2
Officerer dræbte, Oberstløjtnant Erffa og 4 andre Officerer saarede og
op imod 300 Underofficerer og menige døde eller saarede. Men med
Stolthed kunde den danske Øverstkommanderende, Hertug Ferdinand
Wilhelm af Würtemberg, skrive hjem: »Vore Tropper har gjort Under
værker, de har vakt almindelig Beundring og erhvervet sig Ære og
Berømmelse.«
Belejringen af Limerick blev opgiven kort efter, og Fyen, som nu
kun havde 258 Mand tjenstdygtige, blev lagt i Kvarter i Waterford. Her
hvervede den i Løbet af Vinteren saa mange Rekrutter, at den med
omtrent 400 Mand kunde deltage i Belejringen af Limerick, da denne
blev genoptagen i 1691, og den 22. September udmærkede den sig atter
ved Angrebet paa en Bro uden for en af Fæstningsportene. Nogle faa
Dage senere overgav Fæstningen sig.
Ved Limericks Fald var Vilhelm III. Herre over hele Irland, og
Krigen skulde nu forsættes mod Frankrig. I Begyndelsen af 1692 blev
Hæren indskibet til Flandern, men først efter en Maaneds Sejlads i et
frygtelig Vejr, naaede man over til Fastlandet. Trods de mange
Lidelser, de danske Tropper havde gennemgaaet under denne Transport,
vakte de dog almindelig Beundring, da de den 24. Maj passerede Revu
for Kong Vilhelm ved Hærens Samlingsplads i Nærheden af Loewen.
Den 24. Juli angreb Vilhelm III. Franskmændene, der havde indtaget
en forskanset Stilling ved Stenkerke sydvest for Brüssel. Hertugen af
Würtemberg førte Avantgarden, hvori dog kun var to af de danske
Batailloner, og tog ved et energisk Angreb Fjendens forreste Stilling.
Den franske Hær, hvem dette Angreb var kommet noget overraskende,
blev imidlertid hurtig samlet og brød nu paa sin Side frem med hele
sin Styrke, saaledes at Hertugen af Würtemberg maatte trække sig til
bage efter en overordentlig tapper Modstand. Han sendte Bud efter
Forstærkning, men kun Bataillonerne Fyen og Sjælland kom ham til Hjælp
og tog Stilling bag en Grøft, idet de alene nu maatte søge at standse
Fjenden i hans Fremrykning. Allerede paa forholdsvis lang Afstand
aabnede Franskmændene Ilden mod de to Batailloner, men trods store
Tab ventede vore Folk rolig og sparede deres Skud, til Modstanderen
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var kommen nærmere. Først da han havde passeret det sidste Hegn
foran Stillingen og gik frem mod Grøften, modtog Fyen og Sjælland
ham med en velrettet Salve, hvorefter de brød frem og drev Fjenden
tilbage over det Hegn, han kom fra, og videre paa den anden Side.
Det fortælles, at de herved endog for en Tid afskar et fjendtligt Schweizer
regiment.
De to Batailloners isolerede Angreb mod hele den fjendtlige Slaglinie
maatte i Følge Sagens Natur hurtig gaa i Staa, og da Fjenden nu førte
8 Batailloner frem imod dem, blev de atter kastede. Dækket af dem
havde Hertugen af Wurtemberg imidlertid faaet samlet sine Tropper, og
gentagne Gange fornyede han sine Angreb, indtil Vilhelm III. ved Mørkets
Frembrud opgav Kampen og trak sig tilbage.
Fyens heltemodige Færd havde krævet store Ofre. 4 Officerer, 4
Underofficerer og 103 menige var faldne, Oberst Erffa*) med 6 andre
Officerer, 2 Underofficerer og 116 menige saarede. Da Bataillonen
saaledes havde mistet omtrent Halvdelen af sin Styrke, blev den kort efter
lagt i Kvarter i Gent, hvorfra den straks udsendte Officerer til Hvervning.
Men hjemme fra Danmark sendte Kongen en Tak til sine Tropper, »der
haver kæmpet saa berømmelig og standhaftig og forholdt sig saa godt
til deres og den danske Nations Ære, som det sømmer sig ærekære
og trofaste Soldater.«
Ogsaa det følgende Aar var Fyen med i det store og blodige Slag
ved Neerwinden, der endte med et Nederlag for Wilhelm III. Da
Bataillonen hele Dagen stod i Reserve, var dens Tab imidlertid forholdsvis
ringe og fremkom først under Tilbagetoget. Under hele den øvrige Del
af Krigen, som varede lige til 1697 var Fyen derimod ikke i Kamp,
hvorimod den en Tid lang hærgedes stærkt af Sygdomme. Hjemmarchen
skete gennem Tyskland, og i Begyndelsen af 1698 indtraf Bataillonen
atter ved sit Regiment i Nyborg og Odense. Af den Styrke, hvormed
den var rykket ud i 1689 var da kun 8 Officerer og 166 Underofficerer
og menige tilbage; Resten var antagne under Krigen, medens der paa
Valpladsen var ble ven ikke mindre end 8 Officerer og omtrent 500
Underofficerer og menige (i det sidste Tal er dog de saarede ind
befattede).
*) Erffa var bleven udnævnt til Oberst den 5/4 1692.
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Bataillonen i polsk Tjeneste 1698—99 og 1700—01.
Straks efter at Bataillonen var kommen hjem fra Flandern, maatte
Fyenske Regiment atter sende en Bataillon i udenlandsk Tjeneste. Denne
Gang galdt Turen Sachsen, til Sikring af hvilket Land Kurfyrst August II.
havde lejet et dansk Korps, medens han anvendte sine egne Tropper i Polen,
hvor han tillige var Konge. Afgivelsen, under hvilken der ikke forefaldt
nogen Begivenhed af Interesse, varede kun 1 Aar. I 1700 blev den
fornyet, og ogsaa da maatte Fyenske Regiment eller, som det nu hed.
Fyenske hvervede Regiment til Fods deltage med 1 Bataillon. Denne,
der førtes af Oberstløjtnant JOHAN BERNHARD DALVIG, idet Oberst
Erffa i 1699 var bleven Chef for Regimentet, bestod af 7 Kompagnier,
der straks efter Ankomsten til Sachsen i Slutningen af December 1700
fordeltes i ikke mindre end 12 Garnisoner, der til Dels laa meget langt
fra hverandre.
Den Tilstand, hvori Bataillonen befandt sig, var ikke god. Man
havde ikke, som man plejede, sørget for, ät Munderingerne var i Orden
inden Udrykningen, og da det under den lange March gennem Tyskland
havde regnet næsten hele Tiden, saa at Vejene efterhaanden dannede
et bundløst Ælte, var Tøjet blevet endnu daarligere og navnlig Skoene
ødelagte. At Soldaterne viste sig i en saa ynkelig Forfatning, gjorde
dem paa Forhaand ikke velkomne i Sachsen, men værre blev det, da
den danske og den sachsiske Regering ikke kunde enes om, hvem der
skulde betale Troppernes Underhold, saa at Soldaterne hverken fik Penge
eller Mad. Vel udbetalte Officererne dem en Tid lang Lønning af deres
egen Lomme, men snart havde de heller intet selv og kunde ikke engang
faa Kredit. Da Folkene saaledes intet fik, maatte de tage hos deres
Værter, og det er ikke vanskeligt at forstaa, at det under saadanne
Forhold ikke just gik fredeligt til i Kvartererne. Selv om Tilstanden
efterhaanden blev noget bedre, bl. a. fordi der fra Danmark sendtes et
Forskud paa Lønning til Fordeling blandt de fattigste Underofficerer og
menige »saa at de kan faa bedre Mod og Villie at leve med hinanden
endnu en Tid«, var Opholdet i Sachsen dog højst ubehageligt for Sol
daterne, som derfor var utilfredse og til Officerernes Fortvivlelse deser
terede i Hobetal.
I Sommeren 1701 begyndte Fyenske Bataillon dog at skimte en Ende
paa sin Trængselstid, idet det blev bestemt, at den skulde i engelsk-
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hollandsk Tjeneste. I Oktober blev den ved Wittenberg indladet i nogle
Skibe, der ad Elben skulde føre den til Altona. Skibene var imidlertid
smaa og daarlige. Det største af dem, der havde 4 Kompagnier om
Bord, løb stadig paa Grund, hvorfor man daglig maatte lade 2—3 Kom
pagnier gaa i Land og marchere langs Floden for atter om Aftenen at
gaa om Bord. Dette kunde lade sig gøre, da Sejladsen var yderst
langsom, dels paa Grund af den lave Vandstand i Elben, dels paa
Grund af uheldige Vindforhold. Men under den langsomme March har
det aabentbart været vanskeligt at holde sammen paa Folkene. Saaledes
fik to Mand Lejlighed til at slaa et Par Bønder ihjel undervejs i en
brandenburgsk Landsby, et Uheld, der beklagedes meget af Oberst Dalvig
— ikke for de dræbte Bønders Skyld, men fordi de to Soldater var
bievne arresterede af Beboerne, og man ikke kunde faa dem udleverede,
hvorved altsaa Bataillonens Styrke blev formindsket med 2 Mand.
Omtrent 4 Uger varede Sejladsen til Altona, og i den Tid led Folkene
meget, da mange af dem om Natten maatte ligge under aaben Himmel.
Man havde tænkt sig at give dem nogen Tids Hvile i Altona, men her
blev de modtagne af de engelske og hollandske Kommissærer, som efter
at have mønstret dem og taget dem i Ed, straks lod dem afsejle til
Holland.

Bataillonen i Sømagternes Tjeneste 1701—14.
Den Krig, den spanske Arvefølgekrig, i hvilken den Fyenske Bataillon
nu kom til at deltage, førtes mellem de allierede, England, Holland og
det tyske Rige, paa den ene Side og Frankrig og Spanien paa den
anden. Det danske Korps, der var lejet ud til England—Holland —
eller Sømagterne, som de ofte kaldtes —, bestod af 10,000 Mand under
Hertug Carl Rudolph af Würtemberg og var for største Delen allerede
ankommen til Holland, da Fyenske Bataillon landede i Geelmuyden i
November 1701.
Foreløbig blev Fyen lagt i Kvarter i Bergen op Zoom for at faa Tid
til at hverve det Mandskab, den manglede, og i hele det første Aars
Felttog tog den kun ringe Del, idet det Korps, hvortil den hørte, ikke
kom i nogen alvorlig Kamp.
I April 1703 afmarcherede den derimod med en Hærstyrke, der
skulde belejre Bonn ved Rhinen. Den stærkeste Del af denne Fæstning,
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Fortet, laa paa højre Rhinbred og var ved en Bro forbunden med selve
Byen paa den anden Side Floden. Efter at denne Bro var skudt ned,
bestemte de allierede sig til at storme Fortet den 9. Maj om Aftenen.
Stormkolonnen dannedes af 500 Grenaderer — hvoriblandt Fyens Grenaderkompagni — efterfulgt af Resten af Fyen og to andre Batailloner.
Da Besætningen mærkede, at man vilde storme, stak den Kasernerne
i Brand og forsøgte at slippe bort ved Hjælp af Baade, hvilket dog kun
til Dels lykkedes den. Samtidig trængte Kaptajn Mogge af Fyenske
Bataillon som den forreste i Stormkolonnen ind over Volden. Fjenden
havde imidlertid besat Fortets Reduit med 160 Mand, som ved en vold
som Ild bragte Angriberne til at standse, indtil disse fik hugget en
Gennemgang i Pallissaderne, hvorigennem Grenaderer og Musketerer
trængte ind i Reduiten. Besætningen vilde nu overgive sig, men det
viste sig at være for sent. Vore Folk var bievne grebne af en saadan
vild Kampiver, at de ikke var til at holde tilbage, og kun Kommandanten
i Reduiten, 3 Løjtnanter og 31 Mand toges til Fange, Resten blev hugget
ned. — Fyens Tab ved Stormen var kun ringe: 6 døde og 3 saarede.
Fæstningen, hvis Modstandskraft var brudt ved Fortets Fald, overgav
sig faa Dage senere, og Fyen sluttede sig derefter til det danske Korps
ved Maastricht, hvor den senere gik i Vinterkvarter.
Da Kurfyrsten af Bayern havde sluttet sig til Frankrig, førtes Krigen
i 1704 i Sydtyskland, hvortil det danske Fodfolk i Juni afmarcherede
langs Rhinen. Under denne March fandt der mange Desertioner Sted
ved Fyen, idet der var opstaaet det Rygte blandt Folkene, at de vilde
faa det ondt i Tyskland. I Begyndelsen var det særlig de gamle Soldater,
der løb bort for at søge hjem til Danmark, senere var det de nyhvervede,
der deserterede, fordi de netop hørte hjemme i de Egne, man passerede,
og først i August faldt der Ro over Sindene.
En Tid lang deltog de danske Batailloner i Bevogtningen af Rhinen
syd for Mainz, hvorved de kom til at staa under den berømte Hærfører
Prins Eugen af Savoyen, som meget hurtigt fik den største Agtelse for
dem. Fra Rhinen førte Eugen dem mod Syd gennem Schwarzwald og
bøjede derefter mod Øst langs Donau for i Forening med en anden
Hær under den bekendte engelske General Marlborough at angribe den
fransk-bayerske Hær, som indtog en stærk Stilling ved Landsbyerne
Höchstädt og Blindheim.
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Den 13. August fandt Angrebet Sted. KI. 3 om Morgenen brød de
allierede op, de danske Batailloner yderst paa højre Fløj, som komman
deredes af Prins Eugen. Efter en besværlig Fremrykning gennem det
sumpede og stærkt gennemskaarne Terrain lod Eugen sine Tropper
opmarchere i Udkanten af en Skov, saaledes at der i 1. Træfning stod
4, i 2. Træfning 3 danske Batailloner med Fyen paa venstre Fløj. Tilvenstre for de danske stod 11 preussiske Batailloner. Fyen var den

Skitse 2.

A—A Danske Batailloner før Angrebet (f. — Fyen).
B—B Danske og preussiske Batailloner ved Angrebets Slutning.
C—C Fransk—bayerske Tropper ved Angrebets Begyndelse.

eneste af de danske Batailloner, der ved Opmarchen kom til at staa
uden for Skoven, og den blev saaledes udsat for den fjentlige Artilleriild.
Kl. 12^2 fortsattes Fremrykningen, ved hvilken det var Eugens Hen
sigt i Skjul af Skoven at søge at omfatte Fjendens venstre Fløj, der
stod ved Landsbyen Lützingen. De danske Batailloner kom kun lang
somt fremad, idet det var meget vanskeligt at overholde Orden og
Sammenhold inde i Skoven, saa meget mere som denne var opfyldt af
Vandløb og Grøfter. Efterhaanden naaede de dog frem til Skovranden
lige nord for Lützingen, og herfra brød de frem mod denne By, samtidig
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med at Preuserne angreb den fra Øst. Fjenden maatte hurtig rømme
Byen ; men under Kampen var vore Batailloner, der trængte videre frem
mod Vest, bievne skilte fra de preusiske, og da de nu blev angrebne
af et overlegent Antal bayerske Batailloner, maatte de efter en blodig
Kamp atter vige ind i Skoven. De ordnede sig dog snart igen, drev
Fjenden noget tilbage og sikrede Eugens Artilleri, der havde aabnet en
flankerende Ild mod Fjendens Linier.
Udmattelsen efter den voldsomme Kamp var imidlertid stor paa
begge Sider, og som efter en stiltiende Overenskomst ophørte Kampen
nu i nogen Tid, skønt de to Partiers Tropper stod ganske tæt overfor
hinanden; paa sine Steder var Afstanden imellem dem ikke mere end
60 Skridt. Tiden benyttedes til at tilvejebringe Orden i Bataillonerne,
og de danske trak sig dækket af Skoven endnu noget mere til højre
for at naa helt op i Flanken paa Fjenden.
Kl. 4x/2 fandt det sidste Angreb Sted, under hvilket de danske rykkede
mod et Bjerg, Goldberg, der ligger lidt nordligere end Lützingen. Med
betydelige Tab blev Fjenden kastet tilbage fra Bjerget. Samtidig havde
de allierede ogsaa sejret paa den øvrige Del af Kamppladsen, og den
fransk-bayerske Hær flygtede mod Vest hæftig forfulgt af Eugens og
Marlboroughs Rytteri.
Paa begge Sider var Tabene uhyre. Ikke mindst var de for de
danske Tropper, men — som Hertugen af Württemberg skrev hjem —
»man kan ikke paa en saa udsat Post vise en saadan Standhaftighed,
uden at det koster Blod, og de, der er faldne, er alle faldne med den
største Hæder til Nationens og deres egen udødelige Berømmelse«. Fyen,
der under Slaget var bleven ført af sin Oberstløjtnant, Landgreve Carl
af Hessen-Philipsthal, var næsten opløst. 6 Officerer var dræbt og 5
saarede, medens 100 Underofficerer og menige var faldne og et meget
stort Antal saarede, saaledes at Bataillonen efter Slaget næppe talte
mere end ca. 200 Mand.
Oberst Dalvig, der under Slaget laa syg i Donauwoerth, døde faa
Dage senere. Hans Efterfølger blev Oberst STÖCKEN, der endnu, inden

han var ankommen til Bataillonen, blev afløst af Oberst JUSTUS VOOGT,
der stod ved Fyenske Regiment i Danmark.
Efter Slaget ved Höchstädt laa Fyen først en Tid i Elsass og vendte
derefter tilbage til Nederlandene. Først i 1706 kom den atter i Kamp,
4de Bataillons Krigshistorie.

3
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idet den var med i Slaget ved Ramelies den 23. Maj. Den var dog
meget lidt i Ilden ved denne Lejlighed og mistede kun faa Folk, medens
den til Gengæld fik en meget betydelig Tilgang af Desertører fra den
franske Hær, for hvilken Slaget var et fuldstændigt Nederlag.
Som Følge af den Demoralisation, den uheldige Kamp havde medført
hos Fjenden, overgav nu den ene efter den anden af hans Fæstninger
sig. Blandt disse var ogsaa Oudenarde, mod hvilken det danske Fodfolk
blev sendt den 2. Juni. Kommandanten, der havde mest Lyst til at
kapitulere straks, turde dog ikke gøre dette, før han havde indhentet sine
foresattes Tilladelse. Han fik da ogsaa Lov til at sende en Kurér af
Sted, men kun paa den Betingelse, at han aabnede Fæstningens Porte,
hvis Kuréren ikke var vendt tilbage inden Kl. 12 Nat. Om Kuréren blev
holdt tilbage af de danske, vides ikke, men i hvert Fald naaede han
ikke Fæstningen til det aftalte Klokkeslet. Denne overgav sig derfor,
og Fyen var netop ved at marchere gennem dens Port, da Kuréren
kom galopperende med Ordre til at holde Fæstningen til det yderste.
Oberst Voogt skyndte sig naturligvis nu med at komme ind i Byen, som
forblev i de danskes Magt til Trods for Kommandantens ivrige Protester.
I Oudenarde laa Fyen i 3 Maaneder, og deltog derefter i Belejringerne
af Dendermonde og Ath, under hvilke den kun havde ringe Tab. I
1707 var den slet ikke i Kamp, og i det store Slag ved Oudenarde den
11. Juli 1708 stod den hele Tiden i Reserve. Derimod tog den en
virksom Del i den mindre Træfning ved Oudenbourg den 27. September
samme Aar. Herved drejede det sig om at sikre Passagen gennem
denne Landsby for en stor Transport af Ammunition og andre Krigs
fornødenheder, der den følgende Dag skulde føres fra Ostende til den
Hær, som belejrede Fæstningen Lille. Just som Fyen sammen med en
engelsk Bataillon kom i Nærheden af Oudenbourg, blev denne besat af
en fransk Afdeling paa 1200 Mand, som havde fordrevet 600 engelske
Grenaderer. De to Batailloner gik straks over til Angreb, men 4 Gange
maatte de gentage dette, før det lykkedes dem at fordrive Franskmændene,
der maatte trække sig tilbage med et Tab af 200 Mand.
Da Transporten den næste Dag kom igennem Oudenbourg, sluttede
begge Batailloner og Grenadererne sig til. Efter at de var komne et
Stykke henad Vejen mødte de en Flok grædende Soldaterkoner, som
fortalte dem, at en engelsk Hærafdeling ved Slottet Wynendael var
kommen i Kamp med et stort fransk Korps. Oberst Voogt og de to
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fik ham overtalt til at rykke til Kamppladsen. De ankom hertil netop,
da Franskmændene udførte deres Hovedangreb, og naaede saaledes at
være med til at afvise dette, navnlig ved at standse det franske Rytteri,
der var brudt igennem de forreste engelske Linier.
Under disse 2 Dages Kampe havde Oberst Voogt ført sin Bataillon
med stor Hæder. Ikke desto mindre blev han nogen Tid efter afskediget,
fordi han umiddelbart før Slaget
ved Oudenarde havde forladt Bataillonen for at søge Læge og
senere ikke havde kunnet finde
den under Kampen.
Det blev saaledes Oberst GE
ORG WILHELM v. HEDWIGER,
RIGSGREVE AF SPONECK, der ‘

kom til at føre Fyen i det store
Slag ved Malplaquet den 11.
September 1709, hvor de danske
Batailloner ligesom i Slaget ved
Höchstädt stod under Prins Eugen.
Eugen lod sine Tropper bryde
op før Daggry for ved Hjælp af
Mørket at undgaa den franske
Artilleriild under den første Frem
rykning. Nord for Sars Skoven
foretoges Opmarchen i Slaglinien,
hvorved Fyen kom til at staa i
Oberst Georg Wilhelm v. Iledwiger,
Rigsgreve af Sponeck.
1. Træfning mellem den danske
og den sachsiske Garde.
Hele Egnen var indhyllet i Efteraarstaagen, da Artilleriet Kl. 7 gav
Signalet til Angreb, og et Kvarter senere havde Fodfolket allerede
begyndt dette. Under Fremrykningen gennem det sumpede Terrain led
Bataillonerne meget ved Fjendens Artilleriild; derimod aabnede det
franske Fodfolk ikke Skydningen mod dem, før de var ganske tæt ved
de stærke forskansede Stillinger i Skovens Udkant. Her blev de mod
tagne med en morderisk Ild, som et Øjeblik fik dem til at vige; men
3*
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Prins Eugen kom til og førte dem frem til ot andet og tredje Angreb,
indtil det lykkedes at trænge ind i Skoven. Der opstod nu en rasende
og vild Kamp med Bajonetter og Kolber; flere Gange standsedes Angri
berne ved de Forhug, Franskmændene havde anlagt i Skoven, og under
Strømme af Blod maatte de kæmpe sig frem fra Træ til Træ, fra Afsnit
til Afsnit, idet »de huggede ned, hvem de traf paa, selv de døde, haar
de ikke fandt andet*. Flere Gange blev de kastede; »men intet kunde
forfærde dem, og man saa dem rykke trem med blottede Legemer, ikke
som Mennesker, men som Djævle«.
Ved Middagstid var Skoven erobret, og trods Fjendens gentagne
Forsøg paa at tage den tilbage, lykkedes det ikke at drive Prins Eugens
Tropper ud af den igen. Imidlertid havde de allierede ogsaa uden for
Skoven vundet afgørende Fordele, og da Klokken var 3 maatte Fransk
mændene opgive Kampen og trække sig tilbage uden dog at blive forfulgt.
For Fyenske Bataillon havde Dagen været en Hædersdag, vel en af
Bataillonens største. Hertugen af Württemberg skriver efter Slaget bl. a. :
»Hvor tappert Garden har kæmpet, ses af, at den kun har 4 Officerer
tilbage ; de øvrige er alle døde eller saarede. Fremfor alle roser Prins
Eugen dog den Fyenske Bataillon, som Grev Sponeck har ført saa
behjærtet og godt, at det vilde være Skade, om denne tapre og ufor
færdede Officer skulde dø af sine Saar«.
Men Bataillonens Tab var ogsaa store: 4 Officerer samt 52 Under
officerer og menige var faldne eller savnede, Grev Sponeck og 8 andre
Officerer samt 152 Underofficerer og menige saarede. Hertugen af
Württemberg drog som sædvanlig stor Omsorg for de saarede, der —
for saa vidt de overhovedet kunde taale Transport — blev afsendt pr.
Skib til Troppernes Vinterkvarter er, saa saare disse var indtagne. Blandt
dem, som ikke kunde transporteres, var en af Fyens Veteraner, Major
de la Jarrie, der lige fra 1690 havde deltaget i alle Fyens Felttog i
udenlandsk Tjeneste, og som nu døde i Brüssel af sine Saar.
Under den sidste Del af Krigen var Nordmanden, Generalløjtnant
FREDERIK GERSDORFF, Chef for Fyen; men Krigsførelsen var nu
bleven mattere, og man indskrænkede sig til Belejring af forskellige
Fæstninger. Fyen var saaledes med ved Belejringerne af Béthune i
1710 og Bouchain i 1711.
Allerede fra 1710 havde der været Tale om, at de danske Tropper
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skulde kaldes hjem, hvor man havde god Brug for dem i Krigen mod
Sverrig. Det var imidlertid ikke lykkedes Frederik IV. at gennemføre
sine Ønsker i saa Henseende, og først da England i 1713 trak sig ud
af Krigen, kom den Del af vore Tropper, der stod i engelsk Sold, hjem
til Danmark. De Afdelinger, der skulde betales af Holland — og der
iblandt var Fyen — maatte vente endnu et Aar, indtil Hollænderne
havde afviklet deres Gæld til dem, og først i April 1714 fik de Lov til
at marchere hjem.
Sørgelig var dog den Lod, der ventede Fyenske Bataillon, da den
krigsvante Skare efter næsten 14 Aars Fraværelse vendte tilbage til Dan
mark. Ved sin Ankomst til Stade blev Bataillonen opløst den 14. Juni
1714 og dens Faner afleverede til det derværende Tøjhus. De dygtigste
Underofficerer og menige blev udtagne til Grenaderkorpset og Supplering
af andre Batailloner, Resten, de mindst tjenstdygtige og gamle Folk, af
skediges. Blandt disse var en Del gamle >danske Knægte«, der havde
gjort alle de 14 Aars Felttog med, og som nu vendte hjem bedækkede
med Saar og Skrammer. Dem nænnede man dog ikke at overlade til
Fattigdom og Elendighed, og paa deres Bøn blev de ansatte ved Frikompagnierne i Frederiksort og Hitler Skanse. — Officererne blev for
delte til forskellige Regimenter; men ogsaa af dem blev mange afskedigede
dog med Løfte om Genansættelse, saa snart der blev Plads. Blandt de
Officerer, der saaledes blev sat paa Gaden, var Mænd, der i Spidsen for
deres Mandskab var bleven saarede den ene Gang efter den anden, og
som nu, halvt Invalider, maatte tigge deres Konge om at faa Lov til
ogsaa at vie ham deres sidste Kraft.

Felttogene 1693 og 1700.— Den store nordiske
Krig 1709—20.
Felttoget 1693.
FTER Afgivelsen af de 6 Kompagnier til udenlandsk Tjeneste 1689
var den hjemmeværende Del af Fyenske Regiment bleven forøget,
saaledes at den talte 1 Grenader- og 12 Musketerkompagnier, der dels
laa i Rendsborg, dels i Nyborg og iøvrigt i skiftende Garnisoner, navnlig
paa Fyen.
I Juli 1693 deltog 9 af Regimentets Kompagnier under Regiments
chefen Oberst JACOB de BRUIN i det lille Felttog i Lauenburg. Her
tugen af Lüneburg, der ogsaa regerede i Lauenburg, havde nemlig her
befæstet Byen Ratzeburg, der laa tæt ved den danske Grænse. Da
Hertugen imidlertid var gode Venner med den holsten-gottorpske Hertug,
med hvem den danske Konge laa i idelige Stridigheder, følte Christian V.
sig krænket og truet ved Anlæget af denne Fæstning og fordrede, at
Fæstningsværkerne atter skulde jævnes med Jorden. Han søgte dog saa
længe som muligt at faa Sagen ordnet ad fredelig Vej, og selv efter at
det Korps, hvortil Fyenske Regiment hørte, havde sat sig i March mod
Ratzeburg, fik det Ordre til at vende om. General Schack, der førte
Korpset, fandt det dog ikke »convenabelt« at efterkomme denne Ordre,
men opslog sin Lejr bag en stor Skov uden for Ratzeburg og henstillede
til Fæstningskommandanten, at han lukkede Øjnene og lod, som om han
ikke saa de danske Tropper, før man var bleven enig om, hvorvidt der
skulde føres Krig eller ej.
I nogle Dage kunde Soldaterne nyde Livet, indtil der kom Befaling
til, at Fæstningen skulde bombarderes, saaledes at de nu fik travlt med
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Bygning af Batterier og Transport af det svære Skyts. Nogen Fare var
der imidlertid ikke forbunden med Arbejdet; thi Fjenden løsnede ikke et
Skud. Det hele fik derved et overordentlig fredeligt Præg: Soldaterne
nød om Aftenen deres Kridtpibe ved Bredden af Ratzeburg Sø, Officererne
foretog Rideture langs Søen, og Borgerne fra det nærliggende Lübeck
gjorde Skovture med deres Madammer til Ratzeburg for at betragte
Belejringsarbejderne og overvære Afløsningen i Løbegravene, naar denne
fandt Sted under Skalmejers og Trommers Lyd.
Kun 3 Dage efter at Bombardementet var begyndt, opgav Komman
danten Modstanden og fik sluttet en Vaabenstilstand. Underhandlingerne
med Hertugen af Lüneburg blev nu fortsat, men først efter lang Tids
Forløb underkastede han sig Christian V.s Betingelser, hvorefter Trop
perne endelig kunde vende tilbage til deres Garnisoner.

Felttoget 1700.
Som ovenfor nævnt var Forholdet mellem den danske Konge og den
holsten-gottorpske Hertug meget spændt, og da Hertugen blev besvogret
med Karl XII. af Sverrig, stillede han sig paa en ligefrem fjendtlig Fod
med Danmark, forøgede sin Hær med svenske Hjælpetropper og anlagde
talrige Skanser i det sydlige Slesvig til Forsvar af Adgangen til Eiderstedt, hvor Fæstningen Tønning, der var bleven sløjfet af os i den
skaanske Krig, nu blev genopført. Hele denne hans Optræden, der var
saa meget farligere, fordi den gav Svenskerne fast Fod inden for det
danske Omraade, nødvendiggjorde, at Danmark skred ind med væbnet
Magt imod ham, og i Efteraaret 1699 lod Kong Frederik IV. en dansk
Hær samle i Hertugdømmerne.
Efter at den Bataillon, der havde været i Sachsen i 1698/99, var vendt
hjem, var Fyenske Regiment yderligere blevet forøget med 1 Kompagni,
saaledes at det nu talte 20 Kompagnier. Af disse skulde de 13 under
den nyudnævnte Regimentschef, Oberst Erffa, deltage i Felttoget.
I Marts 1700 begyndte Fjendtlighederne. Fyenske Regiment deltog
først i Besættelsen af Slesvig By og fulgte derefter en Kolonne, hvis
Opgave var at erobre og sløjfe de fjendtlige Skanser i Sydslesvig. Den
Modstand, man mødte, var imidlertid ringe; to af Skanserne blev tagne
uden Blodsudgydelse af Oberst Voogt med en Del af Fyenske Regiment,
en tredie, som bl. a. blev angreben af Oberst Erffa med 8 fyenske
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Kompagnier, overgav sig efter en kortvarig Beskydning, og kun ved
Erobringen af Frederiksstad kom det til en alvorligere Kamp.
Man vendte sig derefter mod Tønnirig, mod hvilken det viste sig
nødvendigt at begynde en regelmæssig Belejring. Under denne foretoges
forskellige mindre Angreb, i et af hvilke en Del af Fyenske Regiment
under Major Barner udmærkede sig ved Deltagelsen i Erobringen af 3
fjendtlige Skanser. Belejringen maatte imidlertid afbrydes, da en for
enet svensk-lüneburgsk Hær rykkede over Holstens Grænse og tvang os
til at gaa tilbage. Det kom til enkelte mindre Træfninger — saaledes
den 9. August ved Husum, hvor Kompagniet Würcher af Fyenske Regi
ment var med —, og Krigen i Hertugdømmerne døde efterhaanden hen,
medens Karl XII. ved sin bekendte Landgang paa Sjælland tvang os til
at slutte Fred.

Den store nordiske Krig 1709—20.
Efter at Karl XII.s Hær var bleven fuldstændig tilintetgjort af Rus
serne i Slaget ved Pultava den 8. Juli 1709, syntes Tidspunktet at være
kommen for Danmark til at faa Stridighederne med de holsten-gottorpske
Hertuger bragt ud af Verden og først og fremmest til at generobre de
skaanske Provinser.
Fra Efteraaret 1700 var — som tidligere omtalt — den ene af Fyenske
Regiments Batailloner i udenlandsk Tjeneste, og Regimentets øvrige
Kompagnier havde siden da ligget i vekslende Garnisoner, navnlig paa
Fyen og i Holsten. Grunden til at de saa ofte blev flyttede, var navnlig
Hensynet til Mandskabets Afløsning ved Fæstningsarbejder o. 1., men den
kunde ogsaa være en anden. Saaledes blev i 1708 Kompagnierne i
Nyborg byttede om med andre, fordi Byens Borgere havde klaget over,
at der gik »en og anden Uterlighed i Svang med Tyverier og i andre
Maader, siden Kompagnierne Borgerskabets Huse og Lejlighed altfor godt
kender«. — Fra 1704 var Oberst ALBRECHT PHILIP von EYNDEN, en
Svigersøn af Niels Juel, Chef for Regimentet.
Dette havde iøvrigt faaet et mere nationalt Præg, end det havde haft
i Slutningen af det foregaaende Aarhundrede. Saaledes var i 1709 over
Halvdelen af Officererne danske, og af Underofficerer og menige var 839
danske, 558 tyske (heri medregnet Slesvigere og Holstenere) samt 43 af
andre Nationaliteter.
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I Efteraaret 1709 blev Regimentet indkvarteret paa Sjælland og fulgte
nu med Hæren, da denne, der talte c. 14000 Mand, i Begyndelsen af
November blev landsat i Skaane ved Råå, samme Sted som i 1676.
Allerede Dagen efter Landsætningen marcherede Fyenske Regiment til
Helsingborg, hvor det en Tid lang arbejdede paa Byens Fæstningsværker.
Om dets Optræden her lyder iøvrigt kun Ros; saaledes siges der i en
svensk Beretning fra Helsingborg, at de danske Soldater »er høflige, lader
spøge og disputere med sig, har strænge Ordrer til intet at tage, men
betaler alt«.
Medens den danske Overgeneral, Reventlow, med største Delen af
Hæren foretog et Tog helt ind i Bleking, skulde andre Tropper sikre
denne Fremrykning mod mulige fjendtlige Foretagender fra Halland, og
herved fik Fyenske Regiment overdraget Bevogtningen af Rønne Aa i
Nærheden af Helsingborg.
Vort Angreb paa Skaane havde truffet Svenskerne uforberedte; men
i Løbet af kort Tid lykkedes det dog den energiske og overordentlig
dygtige svenske General Stenbock at faa samlet en Hær, med hvilken
han rykkede frem mod General Reventlow. Denne, der navnlig paa
Grund af Forplejningsvanskeligheder atter var gaaet et Stykke tilbage,
agtede at optage Kampen i Nærheden af Lund, da han til alt Uheld blev
syg. Kommandoen blev overdraget til General Rantzau, der vel var en
tapper Soldat og fortrinlig Rytterfører, men manglede den Ro og Over
legenhed, der er nødvendig for en Feltherre.
General Rantzau vilde først indlade sig i Slag ved Helsingborg, hvor
hen han naaede i Begyndelsen af Marts 1710. Allerede ved Landskrona
havde den ene af Fyenske Regiments Batailloner sluttet sig til Hoved
hæren, og ved Helsingborg kom ogsaa den anden til.
Natten til den 10. Marts sov de danske Tropper fuldt paaklædte i
deres Teltlejr uden for Helsingborg. Det var et afskyeligt Vejr med
Regn og Blæst, og om Morgenen lagde der sig en tæt Taage over
hele Egnen. Dækket af denne rykkede Svenskerne frem, og da Taagen
Kl. 10 om Formiddagen lettede, saa man dem allerede ret nær ved den
danske Lejr. Hurtig kom Soldaterne ud af Teltene; Tid til at uddele
Levnedsmidler blev der ikke, og uden at have faaet Mad maatte Afde
lingerne skynde sig at indtage deres Pladser i Slagordenen. Rytteriet tog
som -sædvanlig Opstilling paa Fløjene, Fodfolket i 2 Træfninger i Centrum;
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i 1. Træfning stod — regnet fra højre til venstre — Garden, Dronningens
Livregiment, Fyenske Regiment, Jydske Regiment og Grenaderkorpset.
Artilleriet og de »spanske Ryttere«*) blev anbragt foran Bataillonerne,
saaledes at Hæren allerede Kl. 11 stod parat til at modtage Fjendens
Angreb.
Lige overfor begyndte den svenske Hær at opmarchere, og da Gene
ral Rantzau ved at se denne Opmarch blev bange for, at Fjenden skulde
omgaa hans højre Fløj, besluttede han i sidste Øjeblik at ændre sin Op
stilling ved at skyde denne Fløj længere frem, hvorved samtidig hele
Hærens Frontudstrækning vilde blive noget forøget. Desværre sørgede
han ikke for, at denne Ordre blev givet til Regimenterne i Centrum. Da
disse saa højre Fløj rykke frem, bestræbte de sig derfor hvert for sig for at
følge efter, men tabte herved til Dels den indbyrdes Forbindelse, saaledes
at der opstod Huller i Linien. En Del af Artilleriet kom ikke med frem,
og det er tvivlsomt, om Fodfolket gav sig Tid til at slæbe de »spanske
Ryttere« med sig.
Indledningen var saaledes ikke god, men værre blev det, da General
Rantzau selv red frem med højre Fløjs Rytteri for at angribe Fjenden
under hans Opmarch og saaledes fjernede denne Fløj fuldstændig fra
Centrum. Med stort Mod deltog Rantzau i Kampen og kastede gentagne
Gange Fjendens Rytteri; men herved mistede han selv ganske Over
blikket. Da det tilsidst lykkedes Svenskerne at faa Overtaget over vort
Rytteri, og da Rantzau selv var saaret, stod den øvrige Del af den danske
Hær uden Ledelse og med Fodfolkets højre Fløj blottet over for det
fjendtlige Rytteris Angreb.
Under Rytterkampene havde Fodfolket ved yderligere at rykke frem
søgt at faa Forbindelse med højre Fløj, uden at dette dog lykkedes.
Hermed tørnede Garden og Dronningens Livregiment, der jo var længst
til højre, paa den fjendtlige Fodfolkslinie og blev samtidig angrebne i
højre Flanke og Ryg af det svenske Rytteri, som var fulgt vort lige i
Hælene. Trods den hæftige Fodfolks- og Artilleriild, der slog vore i
Møde, holdt Garden dog fortrinlig Stand ligesom i Begyndelsen ogsaa
Dronningens Livregiment. Fyenske Regiment, der var lidt længere tilbage
*) Spansk Rytter er et Hindringsmiddel dannet af en svær Bjælke, hvori er anbragt
tilspidsede Stokke.
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end de to andre, havde ikke været udsat for saa stærk Beskydning som
disse, da en fjendtlig Bataillon rykkede frem imod det. v. Eynden lod
hele Regimentet afgive en »Generalsalve« mod denne Bataillon, en ret
farlig Manøvre, da der nu vilde hengaa nogen Tid, inden Regimentet
atter blev i Stand til at skyde, idet alle dets Geværer var affyrede paa
een Gang. Den Pause, der herved opstod i Skydningen, blev skæbne
svanger for Regimentet, idet Dronningens Livregiment der saa det fjendt
lige Rytteri bag sig, i samme Øjeblik begyndte at vige og — sammen med
de nationale (udskrevne) Regimenter i 2. Træfning — styrtede tilbage
mod Helsingborg. Ikke saa snart saa Fyenske Regiments Soldater dette,
før de blev smittede af Paniken og ligeledes løb tilbage, v. Eynden og
hans Officerer gjorde alt, hvad de formaaede, og søgte baade med det
Gode og det Onde at faa Folkene til at standse og lade Geværerne, men
alt var forgæves. Da Fjenden ikke forfulgte videre energisk, lykkedes det
dog at bevare Ordenen nogenlunde i Regimentet, som efter sin Ankomst
til Helsingborg besatte Fæstningsværkerne.
Trods Gardens og Grenaderkorpsets tapre Modstand blev Slaget ved
den øvrige Fodfolks Flugt fuldstændig tabt for de danske, som sluttede
sig inde i Helsingborg, hvorfra de i de følgende Dage overførtes til
Sjælland.
Som Følge af den ringe Modstand, Fyenske Regiment havde ydet, var
dets Tab ogsaa forholdsvis smaa. 1 Officer var falden og 3 saarede, og
af Underofficerer og menige var c. 100 faldne og saarede, medens 1
Officer og 26 Underofficerer og menige var fangne. Af de fangne kom
Officeren. 1 Underofficer og 1 menig tilbage i 1713 og fik »for deres
Troskab, at de i Modgang og viderværdig Fangenskab bestandig har
udholdt« hver 6 Rdlr. Ikke for alle har Fangenskabet dog været saa
»viderværdigt«, saaledes tog Sergent Christen Petersen frivillig svensk
Tjeneste, medens Sergent Ole Nielsen giftede sig oppe i Sverrig, og
Ægteskabet maa have været lykkeligt: thi han vilde paa ingen Maade
tilbage til Danmark.
Efter at have ligget nogen Tid i Kjøbenhavn blev Fyenske Regiment
i August sendt om Bord i Flaaden. hvor det skulde udgøre »Soldatesquen«, d. v. s. den Del af Skibenes Besætning, der navnlig var bestemt
til at deltage i Kampen paa kort Hold. Allerede forinden havde Regi
mentet haft mange syge, og værre blev det nu, da Forholdene i Skibene
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var meget slette, og det var netop paa Grund af Sygdom hos Soldatesquen, at Regimentet havde maattet afløse denne. Ogsaa i andre
Henseender var Tilstanden alt andet end behagelig; thi knap var Flaaden
kommen ud i rum Sø, før den blev overfalden af voldsomme Storme og
en Tid lang endog maatte søge Tilflugt under Bornholm. Senere sejlede
den tilbage til Køge Bugt, hvor det den 4. Oktober kom til en kortvarig
Kamp, under hvilken den tapre Ivar Huitfeldts Skib »Dannebrog« sprang
i Luften. Ogsaa to svenske Linieskibe, der løb paa Grund, blev sprængt
i Luften, men iøvrigt fik Kampen ingen videre Betydning, og Fyenske
Regiments Soldater har næppe været i Ilden.
En Maanedstid senere kom Regimentet atter i Land, men Sygdommen
havde da hærget det saa stærkt, at dets tjenstdygtige Styrke kun talte
500 Mand.
Efter i Løbet af Vinteren at have ligget i Kvarter i forskellige sjæl
landske Købstæder, hvor det var bleven kompletteret i Hovedsagen med
danske Rekrutter, kom Regimentet i Sommeren 1711 til Holsten. Her
samledes Hæren og rykkede den 9. August afsted gennem Mecklenburg
mod Stralsund. Den 19. naaede man Rostock, uden for hvilken By 3
Mand, der havde forsøgt at desertere fra Fyenske Regiment, maatte spille
Tærninger om Livet — et spændende Spil; thi den der tabte, blev
hængt —. I øsende Regn fortsattes Marchen til Stralsund, som den
danske Hær begyndte at belejre i Forening med Sachserne og Russerne.
Det blev dog ikke rigtig til noget med denne Belejring, bl. a. fordi man
ikke kunde faa samlet tilstrækkeligt Belejringsartilleri. Tilmed led vore
Soldater baade af Kulde og Sult, saa at det næppe har vakt nogen Sorg
hos dem, da Kongen i Begyndelsen af Januar 1712 bestemte sig til at
opgive Belejringen og gaa tilbage til Holsten. Kun en mindre Styrke,
hvori Fyenske Regiment, skulde blive tilbage for sammen med de
russiske og sachsiske Tropper at holde Stralsund indesluttet i større
Afstand fra Fæstningen. Fyenske Regiment blev indkvarteret i de pom
merske Byer Grimmen og Demmin og havde her en stræng Tid, da
Svenskerne stadig foretog Smaaangreb paa vore Stillinger, saaledes at
vi baade maatte passe godt paa og desuden bygge Forskansninger. En
formildende Omstændighed ved Skansearbejdet har det vel nok været,
at Mandskabet under dette fik udleveret 1 Pægl Brændevin og 1 Lod
Tobak ekstra.
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Lige til Juli 1712 laa Fyenske Regiment i Pommern. Derfra marche
rede det først til Holsten og straks efter videre til Hertugdømmet Bremen,
hvor Frederik IV. vilde erobre Fæstningen Stade. Den Modstand, Fjenden
ydede her, var kun ringe, da baade Byens Befolkning var uvillig og
Disciplinen blandt de svenske Soldater slet, og allerede efter 14 Dages
Forløb overgav Fæstningen sig. Fyenske Regiments Tab under Belejringen
var næppe mere end en Snes Mand.
v. Eynden — der den 6. Juni 1710 var forfremmet til General —
blev Kommandant i Stade, hvor Fyenske Regiment lagdes i Garnison
og saaledes ikke kom til at deltage i det for os uheldige Slag ved
Gadebusch den 20. December 1712. Efter dette Slag sluttede en russisk
Hær sig til den danske, saaledes at Svenskerne blev tvungne til at inde
slutte sig i Tønning, hvorefter Russerne atter forlod os. Paa Tilbage
vejen aflagde Czar Peter den Store et Besøg hos General v. Eynden i
Stade, og ved denne Lejlighed er det sikkert gaaet livligt til. Gentagne
Gange maatte v. Eynden ved Taflet tømme »store Glas« med Gzaren, som
han derefter viste Fæstningsværkerne og maatte forklare, hvorledes
Angrebet var udført det foregaaende Aar.
Under Opholdet i Stade havde Fyenske Regiment arbejdet paa Fuld
stændiggørelsen af Byens Befæstning, og da disse Arbejder var afsluttede,
rykkede det atter i Foraaret 1713 ud for at slutte sig til Hæren, der
belejrede Tønning. Inden det naaede hertil, havde hele den svenske
Hær imidlertid maattet overgive sig, og Regimentet kom nu hverken til
Anvendelse i 1713 eller 1714. I Foraaret 1715 fik det en Tilgang af
150 norske Rekrutter, der samledes i 2 af Kompagnierne under lutter
danske eller dansktalende Officerer, og som skulde erstatte en Del
svenske Fanger, der var bievne stukne ind i Regimentet, men som
havde vist sig i høj Grad upaalidelige. Regimentet, hvis Sammensætning
saaledes stadig var overvejende national, havde ogsaa i 1713 faaet en
dansk Chef i Oberst JESPER FRIJS til Ørbæklunde, der den 20. Sep
tember afløste v. Eynden.
I 1715 skulde Belejringen af Stralsund genoptages, denne Gang i
Forbindelse med Sachserne og Preusserne, og efter en anstrængende
March naaede Hæren i Juli Maaned Fæstningen. For at Belejringen
skulde kunne faa nogen rigtig Art, var det imidlertid nødvendigt først at
fordrive Svenskerne fra Rügen, hvorfra de havde let Forbindelse med
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Stralsund, som de saaledes stadig kunde forsyne med Levnedsmidler og
Tropper. Der blev derfor syd for Rügen i Nærheden af Greifswalde
samlet et Landgangskorps, hvortil ogsaa Fyenske Regiment afgav 1 Ba
taillon. Den 12. November var Tropperne indskibede, og Flaaden sejlede
over mod Rügen, hvor det lykkedes den dygtige danske Admiral Sehested
fuldstændig at vildlede Svenskerne med Hensyn til Landgangsstedet. Ved
Udskibningen, der fandt Sted den 15. om Eftermiddagen ved Stresow,
mødte man derfor ingen Modstand og i Løbet af 2 Timer var hele
Fodfolket — 10000 Mand — i Land, hvorefter Rytteriet landsattes
om Natten.
Fodfolket gik straks i Gang med at forskanse sig, og i Løbet af faa
Timer havde det dannet en stor Skanse omgiven af »spanske Ryttere«.
Og det var i rette Øjeblik, Skansen blev færdig; thi Kl. 3 om Natten
blev den angreben af Karl XII., der var ilet til Landgangsstedet med
c. 1000 Mand og 8 Kanoner. Han rettede sit Angreb mod den Fløj,
der var besat af de danske Batailloner, og særlig mod de Batailloner,
der stod ved Siden af den Fyenske Bataillon, men ogsaa denne har
sikkert deltaget i Kampen.
To Gange brød Karl XII. frem. Selv var han i Spidsen for sine
Soldater, der stormede frem med vildt Mod. Kongen fik sin Hest skudt
under sig men styrtede videre frem til Fods, og uden at ænse den tætte
Kugleregn, der slog dem i Møde, naaede Svenskerne frem til Skansen,
ryddede de »spanske Ryttere« til Side, trængte ned i Graven og op ad
Brystværnet. Men ogsaa de danske var tapre Folk. Med Bajonetter og
Hellebarder drev de Fjenden tilbage, og efter 1 Times Kamp maatte
Karl XII. vige efterladende 100 døde og 300 Fanger og Desertører. —
Det danske Tab var ikke særligt stort og synes for Fyenske Bataillons
Vedkommende at have været ganske ubetydeligt.
Efter de allieredes Landgang paa Rügen opgav Karl XII. fuldstændig
Øen, saaledes at Kampen nu direkte drejede sig om Stralsunds Fæst
ningsværker, og Fyenske Bataillon blev med største Delen af Landgangs
korpset ført tilbage til Lejren foran Byen.
Den 17. December foretages et større Angreb mod et af Fæstningens
Udenværker, det saakaldte Hornværk. Angrebskolonnen, der førtes af
Oberst Jesper Frijs, bestod af 1000 Mand, hvoriblandt der maa antages
at have været en stor Del af Fyenske Regiment, da netop Regimentets
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Chef fik Kommandoen. Kl. 1 Eftm. brød Oberst Frijs frem, idet han
angreb Hornværket samtidig fra alle Sider. Karl XII. opholdt sig selv i
Værket og først efter en rasende, vild og fortvivlet Kamp lykkedes det
Angriberne at gøre sig til Herre over dette. Tabene var uhyre —
7—800 Mand —; Oberst Frijs selv var alvorlig saaret ligesom 2 andre
af Fyenske Regiments Officerer. Endnu opgav Karl XII. dog ikke Horn
værket, og den næste Eftermiddag brød han frem igen. Forud sendte
han 20 Mand, der ved at bære Geværerne med Kolben opad og ved
Tilraab til de danske udgav sig for Desertører: men da de var komne
ganske nær, gav de Ild og styrtede sig over vore Soldater. Disse, der
var ved at forskanse sig i Hornværket, kom ved denne Overrumpling i
Uorden, og samtidig stormede Karl XII. frem med Kaarden i Haanden
i Spidsen for Udfaldstropperne. De danske fik dog snart Hjælp, og
Svenskerne maatte atter trække sig tilbage. Men i en halv Mandshøjde
laa Hornværket efter de 2 Dages Kamp fyldt med døde og saarede,
hvoriblandt særlig mange danske, vel ikke mindst af Fyenske Regiment.
Efter at Hornværket saaledes uigenkaldelig var falden, opgav Karl XII.
Forsvaret af Stralsund. Personlig lykkedes det ham at slippe over til
Sverrig, hvorpaa Fæstningens Kommandant indledede Underhandlinger,
der Juleaften førte til Fæstningens Overgivelse.
Et Par Dage efter afmarcherede Fyenske Regiment under Kommando
af Oberstløjtnant Selmer. Det blev overført til Fyen, hvor det skulde
deltage i Kystbevogtningen, da man nu maatte være forberedt paa, at
Svenskerne enten vilde foretage Landgangsforsøg dér eller paa Sjælland.
Oberst Frijs, blev paa Lazarettet i Stralsund. I endnu 2 Maaneder
kæmpede han med Døden, indtil han endelig udaandede den 3. Marts
1716. Til det sidste var hans Tanker ved Regimentet. Saaledes indstil
lede han Kaptajn Thiele til at blive Major »som det bedste jeg før min
Død kan bede Kongen om for mit Regiment«, og et Par Dage før sin
Død bad han om Avancement for Premierløjtnant Knudsen, der havde
tjent i 22 Aar, og som i denne Krig var bleven saaret baade under
Belejringen af Stade og ved Stormen paa Hornværket ved Stralsund.
Efter Oberst Frijs’s Død blev den 30 aarige Oberst OTTO CARL
GREVE af CALLENBERG Chef for Regimentet. Han havde i 1711
hvervet en Bataillon til Danmark, en Forretning han dog ikke var videre
heldig med; thi Bataillonen var yderlig slet og blev opløst 2 Aar efter.
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Derimod viste han en overordentlig Omhu for at faa Fyenske Regiment
rigtig overleveret, da han var meget bange for »sich in Verantwortung
zu setzen«. Han slap dog for at komme til at staa til Ansvar, idet
Overleveringen knap var endt, da han den 22. April atter fratraadte
Kommandoen og blev ansat som Hofmarchal.
Efter ham blev Oberst HENRIK von SCHOLTEN Chef for Fyenske
Regiment. Scholten, der dengang var en Mand paa 38 Aar, havde faaet
en grundig militær Uddannelse og tjent sine Sporer, da han med de
danske Tropper deltog i den spanske Arvefølgekrig, under hvilken han
blev saaret i Slaget ved Malplaquet 1709. Han var en dygtig Officer, og
i de 18 Aar, han førte Fyenske Regiment, holdt han sig stadig den
Ordre efterrettelig, som Kongen gav ham ved hans Ansættelse: »at lade
sig det være magtpaaliggende at bevare Regimentet godt i Hans Majestæts
Tjeneste«.
Blandt Regimentets Officerer forefaldt iøvrigt i 1716 et kedeligt Til
fælde, idet Major Lerche deserterede i Juni Maaned. Han havde aldrig
siden sin Ansættelse ved Regimentet i 1715 været rigtig tilfreds og følte
sig stadig — og maaske med Rette — noget tilsidesat. Muligvis har
heller ikke hans Familieforhold været gode; men i hvert Tilfælde for
svandt han pludselig efterladende Kone og Børn. Paa sin Flugt var
han imidlertid atter uheldig, idet han i Slesvig By kom i Klammeri med
den Fragtmand, han havde lejet til Transport af sit Rejsegods. I sin
nervøse og ophidsede Tilstand har Major Lerche næppe været oplagt til
lange Forhandlinger; thi han afskar ret hurtig disse ved at støde Fragt
manden ned. Hvor Majoren senere blev af, vides ikke, og det var selv
følgelig forgæves, at Kongen ved »ofientlige Trommeslag« lod ham stævne
for Krigsret og Dom.
Fra Fyen blev Fyenske Regiment sendt over til Sjælland, hvorfra
det var Meningen at foretage en Landgang i Skaane i Forbindelse med
en russisk Hær, der var ankommen til Kjøbenhavn. Da Russerne imid
lertid viste sig som alt andet end paalidelige Forbundsfæller og heldigvis
atter sejlede bort, blev der ikke noget af Toget til Skaane, hvorfor vort
Regiment atter vendte tilbage til Fyen.
Opmærksomheden blev derimod nu henvendt paa Norge, i hvis
sydlige Del Karl XII. var trængt ind. Den norske Hær blev derfor for
stærket med Tropper fra Danmark og deriblandt ogsaa i Juli 1717 med
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en Bataillon — 6 Kompagnier — af Fyenske Regiment. Fra Fladstrand
blev Oberstløjtnant Selmer overført med Bataillonen til Norge og sammen
med 5 andre danske Batailloner lagt i Lejr paa Skeberg Hede i Smaalenene, Norges sydøstligste Landskab.
Paa dette Tidspunkt havde Karl XII. atter trukket sig tilbage til
Sverrig, og da det ikke lod til, at han foreløbig vilde rykke ind i Norge
igen, gik de danske Batailloner om Efteraaret i Kantonnement, Fyenske
Bataillon i Skeberg Sogn. Men Soldaterne kunde ikke finde sig i de
norske Forhold. Paa Fyen fik de ikke som her udleveret Brød, der
dels var bagt af Rug, dels af Byg, og endnu mindre kunde de lide de
Havrebrød, som de norske Bønder kunde sælge dem. Kulden var jo
heller ikke saa lidt strængere end hjemme i Danmark, og allerværst var
det, at de ikke fik deres Lønning udbetalt. Endnu langt hen i Sommeren
1719 skriver General Sponeck, der førte Kommandoen i Smaalenene, til
den kommanderende General i Norge: »De danske Batailloner skriger
efter deres Lønning. Hvilken Modstand tror Generalløjtnanten de paa
denne Maade kan yde Fjenden?« —.
Ogsaa for Normændene selv var Forholdene frygtelige. Høsten var
slaaet fejl, og Landet fuldstændigt ødelagt. »Der findes hverken Brød,
Korn eller Penge. Bønderne forlade deres Gaarde. Almuen er saa
desperat, at de intet kan eller vil svare, mens jeg lader udpante alt,
hvad de ejer og haver, som intet paa reflecteres. Gud bedre det, jeg
er kommen her i denne Tid dend Elendighed at skal høre og see«,
skriver Vicestatholderen i Norge i sin Fortvivlelse over Forholdene.
Under disse Tilstande henslæb te Fyenske Bataillons Soldater deres Til
værelse hele Aaret 1718, og dog havde de det meget bedre end de
norske nationale Tropper, der Vinteren igennem maatte ligge paa Grænse
vagt »i Hytter uden Halm, Tæpper og andet nødvendigt«, saaledes at
de hver Dag havde mange syge, »som dø efterhaanden af Mangel paa
Pleje, da der hverken er Hospitaler, Medicin og kun een Læge.«
Først i November 1718 overskred Karl XII. atter Norges Grænse og
vendte sig straks mod Frederikshald og Fæstningen Frederikssten, medens
han lod en mindre Troppestyrke gaa over Grænsen længere mod Nord.
Ved den blotte Efterretning om Fjendens Fremrykning opgav General
Sponeck at gøre Modstand og trak sig hurtigt tilbage bag Glommenelven.
Aarsagen hertil var vel til Dels en Følelse af Svenskernes militære
4de Bataillons Krigshistorie.
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Overlegenhed, men sikkert har ogsaa de fortvivlede Forhold, hvori baade
hans Tropper og hele Landet befandt sig, gjort sin Virkning gældende
og fjærnet Tanken om en aktiv Optræden. Ved Glommen fik Fyenske
Bataillon Bevogtningen i Nærheden af Sannesiind, hvor den hele Virk
somhed kom til at bestaa af hyppige Udsendelser af smaa Kommandoer
dels til Rekognoscering, dels for i det hele at forurolige Fjenden og
hindre hans Fourageringer m. m. Saaledes blev Major Thiele af Fyenske
Regiment den 26. November sendt frem over Glommen med nogle
Tropper af et norsk Regiment og havde herved et mindre Sammenstød
med Fjenden.
Karl XII. ledede personlig Angrebet paa Frederikssten, som blev
forsvaret med stor Tapperhed, og i Smaalenene havde han en betydelig
Hærstyrke rede til at rykke frem over Glommen, et Foretagende, som
den stadige Frost snart syntes at ville gøre let. General Sponecks
Haab stod derfor kun til, at den svenske Hær vilde blive ødelagt af
Kulden og de vanskelige Forplejningsforhold. »Han maa* — skriver
Generalen — »ligge under aaben Himmel og sulte, hvorover Desertørerne
klage hjærtelig, og Frugten heraf vil, antage vi, blive en overhaandtagende Sygelighed, og Gud vil ved det nærværende meget daarlige Vejr
tilrede dem saaledes, at jeg haaber, at vi vil se den guddommelige
Hjælp for vore Øjne«. Men dette fromme Haab var kun en ringe Trøst,
og den norske Hærs Modstandskraft skulde ikke øges ved Synet af
Befolkningens Elendighed. »Folkene fløgter overalt fra og ere med
hjerte og mond saa sent, at de ikke veed, hvad de skal tilgribe, eftersom
de ingen steds Rædning seer.«
Men med eet forandredes Forholdene, et tilfældigt Musketskud fra
Frederiksstens Volde dræbte Heltekongen Karl XII., da han Natten mellem
den 10. og 11. December fra de forreste Løbegrave rekognoscerede
Fæstningen. I ham var hele den svenske Angrebskraft koncentreret,
med ham svandt ethvert Haab for Sverrig om at kunne føre Krigen
videre under de fortvivlede Forhold, i hvilke Landet efter de aarelange
Krige befandt sig.
Med Forbavselse saa Nordmændene, at Svenskerne overalt trak sig
tilbage, men først den 17. erfarede man Aarsagen, og med Jubel mod
toges Budskabet i hele Landet. »Bladet har vendt sig« — skriver den
kommanderende General i Norge til Kongen — »og den Allerhøjeste
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Guddommelige forsiun paa den tid det siuntes, at alleting ligesom föyede
og faciliterede fiendens onde intension giør mig saa lycksalig, at jeg i
Allerdybeste soumission kand nu fornøye Min Allernaadigste Konge med
det glædelige Budskab, at all den svenske magt, som paa Syndenfiælds
i Landet var indfaldet, med allerstørste consternation og confusion udi
mest mulige hast er gaaet tilbage —«.
Major Thiele blev straks sendt frem med 200 Mand og *30 Heste til
Rekognoscering; men skønt han var vidende om, at Fjenden var ved
at gaa tilbage, faldt det ham dog ikke ind, at han slet ikke vilde støde
paa fjendtlige Tropper. Alt, hvad han imidlertid saa af levende lige fra
Sannesund til Berg Kirke — en Strækning af ca. 3 Mil —, var kun
»2 Hunde og et Par Katte«, og da han naaede Frederikshald, hvor han
gik i Kvarter den 21. om Eftermiddagen, erfarede han, at Svenskerne
alt var over Grænsen. Tilbagetoget var sket saa hovedkulds, at nogle
af de svenske Generaler havde efterladt »adskillige af deres private
Sager foruden Kreaturer, Korn og Madvarer, som de havde bragt
sammen«.
Allerede om Efteraaret var det bleven bestemt at sende yderligere
nogle Batailloner fra Danmark til Hjælp for den norske Hær og blandt
disse den anden Fyenske Bataillon under Oberst Scholten. I November
overførte Tordenskjold Bataillonen fra Helsingør til Christianiafjord, hvor
den indtraf netop, da Efterretningen om Karl XII.s Død var indløben.
Der blev saaledes foreløbig ikke Brug for den, og hele det Fyenske
Regiment blev nu lagt i Kantonnement ved Glommen.
I 1719 overtog Frederik IV. selv Kommandoen over Hæren i Norge
for at rykke frem til Angreb paa Gøteborg. Samtidig skulde et Landgangskorps, hvortil Fyenske Regiment hørte, landsættes paa Øen Hisingen
uden for Gøteborg. Paa Grund af Modvind varede det dog længe, inden
dette Korps kom afsted, og da dette endelig skete, var Situationen ganske
ændret. Tordenskjolds glimrende Daad ved Erobringen af Marstrand
med Karlsten og de samtidige Fredsslutninger mellem Sverrig og en
Del af Danmarks allierede bevirkede, at Kongen opgav Angrebet paa
Gøteborg og befalede, at Landgangskorpset skulde overføres til Frederiks
havn, hvortil det ankom — i en temmelig medtagen Tilstand — den
18. August.
4’
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Fyenske Regiments Deltagelse i Krigsbegivenhederne ophørte dermed.
Regimentet blev foreløbig lagt i Garnison paa Fyen og i Fredericia og
det følgende Aar, 1720, sendt paa Digearbejde i Ditmarsken, hvor det
befandt sig, da Freden med Sverrig endelig sluttedes i Fredensborg den
3. Juli 1720. Om Efteraaret samme Aar blev Regimentet spredt i
Garnisoner i Nørrejylland og kom i 1723 herfra til Kjøbenhavn.

Krigene 1801 og 1807—14.
FTER Afslutningen af den store nordiske Krig blev vort Fædreland
i 80 Aar forskaanet for Krig. I en saa lang Fredsperiode vil der
let komme til at gøre sig Forhold gældende, der ikke virker til Gavn
for en Hærs krigerske Værdi, og navnlig kommer de økonomiske Hensyn
til at spille en stor Rolle. For at spare Penge kneb man saaledes paa
Lønningerne til Soldaterne, hvorved disse for at opholde Livet ofte
maatte søge Ekstraarbejde, selv om det var af den elendigste Art, ja
mangen Gang gik Soldaterne ligefrem rundt som Tiggere. Det Mandskab,
der lod sig hverve, var derfor heller ikke det bedste, og tilmed bestod
det i stor Udstrækning af Udlændinge. I Modsætning til denne Armod
stod det pragtfulde Ydre, man gav Afdelingerne. Uniformerne blev ikke
alene mere og mere spraglede, men ogsaa saa stramtsiddende og ube
kvemme, at Soldaterne daarlig kunde bevæge sig i den.
Man maa dog ikke tro, at Hæren slet ikke duede til noget. Ved
Siden af de Bygningsarbejder o. L, hvortil Soldaterne anvendtes, blev
der lagt stor Vægt paa Uddannelsen, og da Hæren fra 1758 til 1762
var samlet i Holsten paa Grund af en truende Krig, var den besjælet
af den bedste Aand. Den nationale Følelse, der i den sidste Halvdel af
Aarhundredet gjorde sig gældende i Folket, kom ogsaa Hæren til Gode.
Fra 1768 optoges saaledes 700 udskrevne Soldater i hvert af de hvervede
Regimenter, fra 1772 blev Kommandosproget dansk, ligesom Befalingsmændene saa vidt muligt skulde være danske. Samtidig fik de udskrevne,
de nationale, en kort samlet Uddannelse i Stedet for, at de hidtil kun
var bievne øvede om Søndagen. Endelig blev efter Stavnsbaandets
Løsning 1788 de nationale Rekrutter udskrevne efter Folketallet og ikke
mere saaledes, at hvert Lægd stillede 1 Soldat, og en Del af dem

E
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indkaldtes til fast Tjeneste som »Landrekrutter«, hvorved de hvervedes
Antal indskrænkedes noget. Værnepligten kom dog stadig kun til at
paahvile Bondebefolkningen, og det blev først ved Værnepligtsloven 1849,
at alle fik lige Ret og lige Pligt til at forsvare deres Land.
Fra 1728 laa Fyenske Regiment i ca. 20 Aar i Helsingør, men i hele
den øvrige Del af Perioden havde det Garnison i Kjøbenhavn. Den
Gang var ikke alle Regimenter lige fornemme, de havde Rang indbyrdes,
og Fyenske Regiment kom nu efterhaanden højere op i Rangforordningen.
Det kom saaledes i 1747 til at hedde Kronprinsens Regiment, og i
1766 blev det ved Christian VII.s Tronbestigelse til Kongens Regiment.
Dets Uniform blev ændret flere Gange. Kjolen var dog stadig rød, men
Besætningen — Krave, Opslag o. s. v. —, der indtil 1785 var grøn, blev
da blaa. Samtidig blev ogsaa Fanerne forandrede, saaledes at Grenaderkompagnierne fik Dannebrogsfaner og hvert andet Musketerkompagni en
lyseblaa Fane. Midt i denne var de tre Hoveddele af det danske Vaaben
med Dannebrogs- og Elefantordenens Kæder og holdt af 2 Vildmænd.
Dannebrogsmærket fandtes i det øverste Hjørne ved Stangen, i det
nederste Hjørne stod Christian VII.s Navnetræk omgivet af en Laurbær
krans, og omkring. Fanedugen var lyserøde (gule?) Tunger.
I Slutningen af Aarhundredet talte Regimentet, der laa indkvarteret
paa Sølvgades Kaserne, 2 Grenader- og 8 Musketerkompagnier med en
samlet Styrke af ca. 1700 Mand. Af disse laa dog kun omtrent 1000
Mand til fast Tjeneste, nemlig de hvervede — der for en stor Del var
Tyskere — og Landrekrutterne, men af denne tjenstgørende Styrke var
omtrent Halvdelen permitteret som »Frifolk«, d. v. s. de maatte opholde
sig som Privatmænd i Garnisonen eller dennes nærmeste Omegn, men
skulde til enhver Tid være rede til Møde. Den øvrige Del af Regimentets
Mandskab var »Landsoldater«, der var udskrevne i Antvorskov, Korsør
og Nyborg Amter, og som foruden til en 7 Ugers Rekrutskole kun
indkaldtes 28 Dage om Aaret.
Medens Danmark havde forstaaet at bevare sin neutrale Stilling
under de store Krige i Slutningen af det 18. Aarhundrede, blev Forholdet
til England i Løbet af Vinteren 1800—01 efterhaanden meget spændt,
og i Marts Maaned 1801 syntes Krigen uundgaaelig, idet en stor engelsk
Flaade lagde sig i Kattegat Hele den brutale og mistroiske Maade,
hvorpaa Englænderne behandlede os, havde imidlertid kaldt Fædrelands-
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følelsen stærkt frem hos det danske Folk, og med Begejstring gjorde
det sig rede til at optage Kampen med den forhadte Fjende. Særlig i
Kjøbenhavn kappedes Borgerne om at vise deres Bedebonhed til at
forsvare Konge og Land.
Allerede i Februar havde Kongens Regiment indkaldt Frifolkene, og
i Løbet af Marts sattes Regimentet paa Krigsfod ved Indkaldelse af de
nationale. De to Grenaderkompagnier udskiltes for at indgaa i en særlig
Grenaderbataillon, medens der til Besætning paa Flaaden blev afgivet
ialt 3 Officerer, 13 Underofficerer, 3 Spillemænd og 265 menige.
Vor Flaade var paa dette Tidspunkt kun for en Del udrustet; de
fleste Skibe laa aftaklede i Havnen. Man benyttede derfor de gamle
Skibe, Blokskibene, der ikke længere var forsynede med Master, og
varpede dem ud i Kongedybet, hvor de blev forankrede i en Linie, der
fra det ufuldendte Fort »Trekroner« strakte sig mod Syd til henimod
det Sted, hvor »Prøvestenen« nu ligger. Besætningen paa Blokskibene
bestod kun til Dels af Matroser, og man havde i høj Grad maattet ty
til Folk, man tvang dertil, til frivillige samt — som tidligere berørt —
til Garnisonen. Den Styrke af Kongens Regiment, der saaledes var
afgivet til Blokskibene, var i Hovedsagen fordelt med Premierløjtnant
Hein, Fændrik Holm samt 83 Underofficerer og menige til Linieskibet
»Holsteen* (Skibets hele Besætning var 400 Mand) og 38 Underofficerer
og menige — udelukkende »Landsoldater« — til Flaadebatteriet *Gerner*
(dettes hele Besætning var 129 Mand). Hvad Regimentet iøvrigt havde
afgivet til Flaaden, var fordelt paa de fuldt udrustede Skibe, der laa
paa Indrerheden og ikke deltog i Kampen den 2. April. Soldaterne
skulde udgøre Skibenes »Soldatesque«, der, som tidligere omtalt, under
Kampen paa kort Hold skulde deltage i Skydningen med deres Geværer
og desuden forsvare Skibene mod Entringsforsøg o. lign. Paa Blokskibene
har de dog sikkert ogsaa maattet tage væsentlig Del i Skytsbetjeningen,
da det uddannede Mandskab jo var yderst ringe.
Den 30. Marts passerede den engelske Flaade Kronborg og ankrede
op et Par Mil nord for Kjøbenhavn. En Afdeling af den under den
allerede da berømte Admiral Nelson gik den 2. April om Morgenen
igennem Hollænderdybet, øst for Middelgrunden, og syd for denne Grund
mod Nord, saaledes at den kom til at angribe den danske Linie fra Syd,
hvorved den undgik Fortet »Trekroner«s Kanoner. Den Flaade, Nelson
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saaledes førte imod os, var vor saa betydelig overlegen, at Udfaldet af
Kampen ikke kunde være tvivlsomt. KL lO1/^ begyndte denne, idet
Englænderne løb op langs med og lagde sig ud for Blokskibene, som
efterhaanden alle blev ødelagte. Flaadebatteriet »Gerner«, der laa omtrent
i Højde med »Lynetten«, og som under den kække unge Løjtnant Willemoes
havde kæmpet en heltemodig Kamp mod Nelsons Flagskib, maatte lidt
over Kl. 2 kappe sine Ankre. Langt over l/3 af Besætningen var da
ukampdygtig, og mange af Kanonerne mere eller mindre ubrugelige.
Batteriet drev først ind paa »Sjælland«, og da det kom klar af dette
Skib, drev det mod Nord og blev i kort Tid beskudt af den Del af den
engelske Flaade, der under Admiral Parker laa nord for »Trekroner«,
men som iøvrigt ikke deltog i Kampen. Tilsidst lykkedes det dog
Willemoes at faa Batteriet ført ind paa Indrerheden og naa Toldboden.
Efterhaanden som de sydligste af vore Skibe var bievne ødelagte,
kunde Nelson i endnu højere Grad gøre sin knusende Overmagt gældende
mod de Skibe, der laa nordligst. Kl. 2x/4 maatte saaledes »Holsteen«
stryge Flaget, lige efter at den danske Øverstkommanderende, den tapre
Olfert Fischer, havde forladt Skibet, ’/g
Besætningen var ukampdygtig,
og kun faa lykkedes det at redde sig i Land; Resten blev Fanger.
Til Trods for, at det var lykkedes Nelson at ødelægge vore Blokskibe,
var Stillingen dog ikke særlig god for ham, da han havde lidt over
ordentlige Tab ved den voldsomme Modstand, han havde mødt. Han
sendte derfor Bud til Kronprins Frederik og fik — til Dels ved List —
udvirket, at Kampen blev standset, og Underhandlinger om Vaabenhvile
indledede.
Selv om den Del, Soldaterne af Kongens Regiment har taget i Slaget
den 2. April, kun er ringe, tilkommer der dog ogsaa dem deres Part af
Æren for denne Kamp, der er en af de smukkeste, Danmark nogensinde
har leveret, ikke paa Grund af sit Udfald, men paa Grund af den
Udholdenhed og Begejstring, hvormed der blev kæmpet.
Regimentets Tab var paa
Linieskibet »Holsteen« : 1 død, 16 saarede og 4 savnede. Premierløjtnant
Hein og Fændrik Holm samt 44 Mand blev fangne, men atter
udleverede efter Afslutningen af Vaabenstilstanden med Undtagelse
af 11 hvervede Tyskere, som havde taget Tjeneste hos Englænderne,
Flaadebatteriet: 6 døde og 10 saarede.
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Tabene var saaledes forholdsvis store og noget større end for den
øvrige Del af de to Skibes Besætning, hvilket viser, at Soldaterne ikke
havde sparet sig. —
Under den lange Vaabentilstand, der nu indtraadte, blev der i høj
Grad lagt Beslag paa Kongens Regiment baade til Arbejde paa Kjøben
havns Fæstningsværker og til Vagttjeneste. Ogsaa efter at der var
sluttet Fred, den 5. Juni, forblev Regimentet paa Krigsfod, og først efter
at have deltaget i Kantonnementsøvelser i Nordsjælland i Begyndelsen
af Oktober blev det indkaldte Mandskab hjemsendt.
Kun i faa Aar varede Freden, og stadig maatte vi være forberedte
paa, at den skulde blive afbrudt, indtil dette endelig skete i 1807 ved
Englændernes Overfald paa Kjøbenhavn og Rovet af vor Flaade. Lige til
1814 varede Krigen med England, hvortil Sverrig sluttede sig, og stor
var den Nød, den førte over Landet, foruden at den tilsidst berøvede
os Norge.
Kongens Regiment eller, som det hed fra 1808, Kronens Regiment*},
kom dog ikke til at deltage i nogen Kamp. Det laa fra 1804 i Garnison
i Helsingør og paa Kronborg, medens de to Landeværnsbatailloner, der
fra 1808 blev knyttede til det, deltog i Kystbevogtningen dels paa Sjælland,
dels paa Langeland. Først ved Krigens Afslutning, da Hæren samledes
for at modsætte sig Svenskernes Fremrykning fra Holsten, blev ogsaa
Kronens Regiment i December 1813 overført til Sønderjylland. Kongen
opgav imidlertid snart at fortsætte Krigen, og Regimentets Virksomhed
kom — bortset fra en lille Patrouillefægtning i Sundeved — kun til at
bestaa af en Række Frem- og Tilbagemarcher, under hvilke Mandskabet
iøvrigt gjorde sig bemærket ved sin gode Disciplin og kække, krigerske
Aand.
*) I .Regimentets Faner blev senere Norges Vaaben erstattet med Sies vigs og
Frederik VI.s Navnetræk, omgivet af en Laurbærkrans, anbragt i Fanens 3
Hj ørner.

Krigen 1848—50.

I

Marts 1848 fik de Bestræbelser, der gennem en Aarrække havde
været oppe i Holsten angaaende Løsrivelsen af Hertugdømmerne fra
Forbindelsen med Danmark, forøget Kraft ved de samtidige Revo-

lutioner rundt om i Tyskland.

Ved Forsamlinger i Kiel den 15.

og i Rendsborg den 18. Marts besluttede Slesvig-Holstenerne, som
de kaldte sig, rentud at
gøre Oprør mod Danmark,
og allerede den 23. dan
nedes i Kiel en proviso
risk Regering for Hertug
dømmerne. De Afdelinger
af den danske Hær, der
garnisonerede i Holsten,
blev dels ved Magt, dels
ved List bragte til at gaa
over i Oprørernes Tje
neste, og det tyske For
bund var rede til at støtte
Oprøret.
Meddelelsen om disse
Begivenheder vakte en stærk patriotisk Stemning i Kongeriget.
Man var rede til at bringe Ofre for Bevarelsen af Fædrelandet.
Frivillige meldte sig i stort Antal til Fanerne, Bønderne gav deres
Heste til Brug for Hæren, og Gaver af enhver Art strømmede
ind. Med Tillid imødesaa Folket Kampen for dets retfærdige Sag.
Ved Hærloven 1842 var Hæren undergaaet betydelige Foran
dringer. De gamle Regimenter blev til Batailloner paa 4 Kom
pagnier, saaledes at Kronens Regiment, der ved Frederik VI.s Død 1839
havde faaet Navnet 3. Livregiment, nu kom til at hedde 4, Linie-
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Infanteribataillon. Bataillonens Chef var i 1848 den 60aarige Oberst
JOHAN WILHELM WICKEDE, en fin og retskaffen gammel Mand, hvem
alle saa op til med Hengivenhed. Den laa indkvarteret paa Sølvgades
Kaserne i Kjøbenhavn og fik sit Mandskab fra Præstø og Maribo Amter.
Hvert Aar modtog den 160 Rekrutter, der fik en samlet Uddannelse paa
16 Maaneder.
Geværerne var glatløbede og af gammel Model. De havde oprindelig
haft Flintelaas, men var nu indrettede til Fænghætter. Til Geværet hørte
en Bajonet, og desuden havde Soldaten en kort Sabel, der tilligemed
Patrontasken blev baaren i et hvidt Krydsbandoler. Uniformen var rød
Kjole, lyseblaa Benklæder og en høj Chakot; for Officererne var dog den
mørkeblaa Vaabenfrakke indført. Udrustningen var iøvrigt ikke helt i
Orden, da Bataillonen skulde rykke ud; der manglede baade Kapper,
Kogekedler og Skanseredskaber, og det varede temmelig længe, inden
disse Ting kunde skaffes til Veje. Bataillonens Fane var fra 1842
Dannebrog med Kongens Navnetræk i det øverste og Bataillonsnumret
i det nederste Hjørne ved Stangen.
Kompagniet, i hvilket Mandskabet opstilledes paa 3 Geledder, var inddelt
i 2 Delinger (Pelotons) samt en 3. Deling — Skyttepelotonen —, der,
naar Kompagniet skulde udvikle Skytter, dannedes af det 3. Geled i
hver af de 2 andre Delinger, og som var bestemt til at indlede Skydefægtningen. Denne 3. Deling bestod derfor af de bedste Skytter.
Bataillonens Kompagnichefer var ved Krigens Udbrud: 1.,Kompagni:
Kaptajn KÜKER; 2. Kompagni: Kaptajn DAU; 3. Kompagni: Kaptajn
BOKKENHEUSER og 4. Kompagni: Kaptajn MAX MÜLLER. Desuden
var ved Bataillonen ansat Major PALUDAN, der ved Udrykningen forblev
i Garnisonen som Kommandør for Depotet.
Den 22. Marts fik Bataillonen Ordre til at indkalde det hjemsendte
Mandskab af Linien ; men der mødte af sig selv ogsaa Folk af de ældre
Aargange, saaledes at der kunde afgives en Del Mandskab til Supplering
af 5. Bataillon. Allerede den 29. rykkede Bataillonen afsted, og under
Befolkningens begejstrede Hurraraab afgik den med Toget til Roskilde.
Da Jernbanen den Gang kun gik dertil, maatte man fortsætte Marchen
til Fods, og i Løbet af 2 Dage naaede Bataillonen Sorø. Herfra blev
den dog den 31. kørt paa Vogne til Korsør, hvor den straks gik om Bord
i nogle Transportskibe for at overføres til Snoghøj. Den 3. April sluttede
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den sig i Haderslev til »det nørrejydske Armékorps*, der under General
Hedemann var rykket ind i Sønderjylland.
Om Oprørernes Hær vidste man paa dette Tidspunkt ikke meget ; men
Efterretningerne gik dog ud paa, at den samledes nord for Flensborg
omkring Bov. Det var da den danske Plan at angribe denne Stilling
ved Bov fra Nord med det nørrejydske Korps, fra Øst med »Flanke
korpset«, der var landsat paa Als og derfra marcherede gennem Sundeved.
Den 8. stod Hæren tæt over for Fjendens Stilling, og denne Dag saa
4. Bataillons 3. og 4. Kompagni for første Gang det fjendtlige Rytteri,
da de som Understøttelse for nogle Rekognosceringskommandoer var
sendt frem til Bakkerne ved Holdbi og Kiskelund. Om Natten udstillede
disse Kompagnier Forposter, og den næste Morgen Kl. 6x/2 rykkede Ba
taillonen frem mod Fjenden. Dens Styrke var c. 650 Mand.
Endskønt de Folk, der havde været paa Forpost, var gennemblødte
og ret forkomne, herskede der dog den frejdigste Stemning hos alle.
Under Kampen om Bov stod Bataillonen i Reserve, men da Byen var
tagen, fik den Ordre til gennem Marieskoven at rykke mod Flensborg, fra
hvis nordlige Del den skulde hjælpe 2. Bataillon med at fordrive Fjenden.
Da Bataillonen naaede Marieskovens Sydudkant lod Oberst Wickede
den formere Kompagnikolonner og derefter svinge til venstre ind mod
Flensborg. »Jeg ved ikke selv, hvordan det gik,« siger Korporal Schjørring af 1. Kompagni, »men i Begyndelsen blev jeg kold, saa hed, og da
Trommerne først ret lød, og Kuglerne peb, var det en Lyst. Det hele
var jo ingenting, for de fleste Kugler rammer ikke, og nu gik det fremad
mod de Huse i Flensborg Forstad, som Fjenden holdt besat. Det kom
snart til Haandgemæng, og vore Folk brugte Kolberne og Bajonetten saa
vel, at Oprørerne enten blev stødt ned eller fangne.« — En Del af Op
rørerne forsøgte at flygte, nogle til Møllen nord for Byen, hvor de overgav
sig, nogle ad Flensborg Hovedgade og langs Stranden, hvor de blev
beskudt af vore Kanonbaade i Flensborg Havn og endelig fandt Vejen
spærret af 1. Bataillon, som var trængt ind i Byen længere Syd paa.
3. Kompagni af 4. Bataillon fik Ordre til at samle Fangerne og aflevere
dem til Krigsskibene.
Medens Resterne af Oprørernes Hær flygtede mod Syd, rykkede nu
vore Afdelinger ind i Flensborg, som i et Øjeblik var smykket med
Dannebrogsflag — »de danske Flag blev stukne ud ad Vinduer og Døre
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under saadanne Hurraraab, at jeg til min Forbavselse ikke kunde holde
Taarerne af Øjnene,« skriver en menig af 3. Kompagni. Den tysksindede
Del af Befolkningen turde ikke vise sit rette Sindelag, og 22 Mand af 3.
Kompagni, der om Aftenen blev indkvarteret hos en Tysker, blev ikke
trakteret mindre end de andre. Da de var færdige med at spise, spurgte
Værten, om der var mere, »han kunde glæde sine kære Gæster med.«
»Ja,« svarede Underkorporal Morten Hansen, »lad os faa 22 Par Tøfler,«
og ogsaa dette ubeskedne Ønske blev opfyldt.
Den næste Dag fortsatte Hæren sin Fremrykning mod Slesvig, nord
for hvilken By 4. Bataillon den 12. fik anvist Kantonnement i Bjerent,
Lyrskov og Arnholt.
Oprørerne fik nu Understøttelse fra Preussen og andre tyske Stater,
og den 23. August rykkede General Wrangel med en Hær paa 30,000
Mand frem mod vore 12,000, der havde indtaget en Stilling ved Slesvig.
Fjenden udviklede sig først mod vor Avantgarde, der stod i Partiet lige
syd for Byen, og efter en haardnakket og fra vor Side fortrinlig ført
Kamp, maatte vore Tropper efterhaanden trække sig tilbage til selve
Hovedstillingen i Linien Gottorp—Hysby.
Fra om Morgenen havde man ved 4. Bataillon hørt Skydningen, men
man fortsatte dog rolig til op ad Formiddagen Arbejdet paa de Skanser,
Bataillonen skulde anlægge ved Arnholt Sø. Mandskabet blev da sendt
hjem til Kvartererne, hvor de i en Fart fik noget Mad, og KL 12 var
2. Brigade, hvortil 4. Bataillon hørte, samlet ved Falkenberg.
Omtrent Kl. 4 fastholdt vi Gottorp, Sydudkanten af Thiergarten og
Bakkerne henimod Hysby. Overkommandoen ansaa nu Tidspunktet for
at være kommet til at udføre et afgørende Modangreb mod Fjendens
venstre Fløj, der stod ved Pöldam, og gav derfor 2. Brigade, som Kl. 2l/2
var dragen frem mod Ziegelei, Meddelelse om, at den var udset til at
udføre dette Angreb.
Angrebet — »som vi meget glædede os til«, siger Underkorporal
Morten Hansen — kom dog af forskellige Grunde ikke til Udførelse,
bl. a. fordi Fjenden nu viste stærke Kolonner ved Hysby. Derimod fik
4. Bataillon, efter at den var naaet frem til Koenigswille, Kl. 4^ Ordre
til at forstærke de Tropper, som kæmpede i Thiergarten.
Bataillonen rykkede ind i Skoven formeret i Kompagnikolonner, 1. og
2. Kompagni til højre, 3. og 4. til venstre. 1. og 2. Kompagni besatte
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den sydlige Skovrand og vedligeholdt herfra i en Times Tid en livlig
Skydefægtning med den lige overfor liggende Fjende. Om denne Kamp
fortæller en menig af 1. Kompagni: »I vor Kæde var jeg med at drage
Skoven igennem; den første Halvdel var besat af vore Jægere, en lang
Mose, 600 Alen bred, gjorde et Skel gennem Skoven, paa den modsatte
Side af denne Mose saa vi første Gang de preussiske Pikkelhuer; de
holdt sig godt i Læ derovre og drillede os med deres Kugler, der var

Skitse 3.

A
B
a—a
b

1. og 2. Kompagni.
3. og 4.
—
samt Dele af 3 .Tægerkorps,
Fjendens Stilling.
Fjendtligt Batteri.

uden Virkning; vi sparede paa vore Skud og skød ingen til Unytte.
Vores Anfører drog os Skytter længere frem mod en Grøft, der gennem
skår Mosen; herfra kunde vi lange Fjenden —.<
Kl. 6x/4 befalede General Hedemann 7. Bataillon, der der stod syd
for Pølhegn, at gaa tilbage, og omtrent samtidig trængte Fjenden under
Hurraraab frem langs Vejen mod Ziegelei. 3 af 7. Bataillons Kompagnier
gik igennem Thiergarten, og 1. og 2. Kompagni af 2. Bataillon sluttede
sig til dem, men vore Skytter gik kun langsomt og modvilligt tilbage,
idet de optog Kampen ved hvert Hegn. Ved Koenigswille standsede
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Taterkro.
Som ovenfor nævnt, var 3. og 4. Kompagni under Oberst Wickedes
egen Kommando rykket ind i Thiergarten til venstre for de to andre
Kompagnier. De gik ligesom disse frem til Skovudkanten, hvor de
afløste 12. Bataillon og aabnede Ilden mod Fjenden, der her forsøgte at
trænge frem over Mosen. Bl. a. havde han sat sig fast paa en lille Høj
c. 250 Skridt syd for Skoven, og Oberst Wickede førte nu sine 2 Kom
pagnier frem til Angreb for at fordrive ham herfra. Under dette Angreb,
det sidste, der blev udført i Slaget ved Slesvig, gik Soldaterne dristig
frem over Mosen, og særlig fremhæves ved denne Lejlighed Kaptajn
Max Müller for den raske og dygtige Ledelse af sit Kompagni, ligesom
ogsaa Sergent Matweff roses for sit Mod og sin Kampiver. For en Tid
standsedes Angriberne; men de gik paa igen og besatte Højen, hvor de
tog Stilling ved en Jordvold, der løber vinkelret paa Dyrehavehegnet.
Længere kunde de ikke komme frem paa Grund af Fjendens Artilleriild,
og Kampen blev nu staaende her, indtil Oberst Wickede efter Gevær
ilden kunde slutte sig til, at vor højre Fløj og vort Centrum trak sig
tilbage. Han gav da sine 2 Kompagnier Ordre til ogsaa at gaa tilbage,
og under hæftig Beskydning trak de sig langsomt igennem Skoven op
mod Hühnerhäuser, hvor de satte sig fast ved en Jordvold og hindrede
Fjenden i at bryde frem fra Skoven. Først da Mørket brød frem, ophørte
Fægtningen.

Efter Kampen sluttede største Delen af Bataillonen sig til Hæren, der
gik i Bivuak ved Arnholt Sø, medens to Delinger af 3. Kompagni gik til
Falkenberg, hvor de overnattede foran vor Forpostlinie, og først i Flens
borg naaede de atter Bataillonen.
Bataillonens Tab paa denne Dag var 9 Mand døde, 19 saarede og
22 fangne (deraf 10 saarede). Blandt de sidste var de menige Biands
og Steensby, der var bievne saarede straks ved Kampens Begyndelse,
men som blev paa deres Post og først ved Tilbagegangen maatte efter
lades, da de udmattede af Blodtabet ikke længere kunde følge med.
Selv om Bataillonen ikke var blandt de Afdelinger, der havde været
mest i Ilden, havde den dog faaet Lejlighed til at vise, at det hverken
skortede den paa Mod, Udholdenhed eller Dygtighed. Blandt de mange,
der fremhæves i Rapporterne, skal særlig nævnes Underkorporal Skovhus,
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der fik 3 Streifskud, hvoraf det ene, i højre Arm, var ret betydeligt,
men som dog vedblev at kæmpe og først lod sig forbinde, da Slaget
var endt.
I Bivuaken ved Arnholt, hvortil 2. Brigade ankom, mellem Kl. 11
og 12 Nat, led de trætte og sultne Soldater meget baade af Begn og
Kulde. Kapper havde de ikke, og de »fik ikke andet end lidt Mælkevand
at drikke og lidt Brød, hvem der havde noget«. Men allerede ved Daggry
maatte de atter afsted for at marchere mod Flensborg, sydøst for hvilken
2. Brigade skulde udstille Forposter.
Foreløbig gik 4. Bataillon dog lige til Flensborg, hvor den skulde
indkvarteres nogle Timer, for at Folkene kunde faa noget at spise. Kl. 3
Eftm. kom den i Kvarter i Byens nordlige Del, men netop som Maden
var færdig, fik Bataillonen Ordre til at stille for at rykke paa Forpost.
Imidlertid havde Fjenden overfaldet vore Forposter ved Oversø, og
nogle flygtende Dragoner fremkaldte fuldstændig Forvirring i Flensborg.
Indbyggerne løb gennem Gaderne skrigende, at Preusserne var i Byen;
Soldaterne blev alarmerede og, grebne af Panik, styrtede de ud af deres
Kvarterer, nogle nordpaa, nogle til Alarmpladserne og nogle om Bord
paa Skibene i Havnen. Af 4. Bataillon var de 3 Kompagnier paa dette
Tidspunkt, lidt over Kl. 5 Eftm., i det væsentlige samlede og blev for
saa vidt nogenlunde uberørte af Forvirringen. I Følge en direkte Ordre
fra General Hedemann rykkede de dog mod Nord til Nyhus i Stedet for
som oprindelig befalet til Egnen sydøst for Flensborg.
3. Kompagni, der først naaede Bataillonen i Flensborg, havde ikke
faaet nogen Ordre til at stille sammen med de andre Kompagnier.
Kaptajn Bokkenheuser samlede derfor ved Alarmeringen sit Kompagni i
Byens nordlige Udkant, hvor han af en Generalstabsofficer fik Ordre til
at rykke videre mod Nord til Bov; men først paa Als naaede han at
slutte sig til Bataillonen.
Følgen af Paniken i Flensborg blev for Soldaterne atter en Nat
under aaben Himmel og til Dels uden Mad. Da det desuden var nød
vendigt at give Tropperne et Par Dages Bo, for at de kunde overvinde
Følgerne af det daarlige Indtryk, Begivenhederne i Flensborg havde gjort
paa dem, blev største Delen af Hæren beordret til at afmarchere til Als,
medens en mindre Del, navnlig Rytteriet, gik mod Nord.
Natten til den 26. naaede 4. Bataillon Als, hvor den fik anvist
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Kantonnement ved Augustenborg Fjord. Efter at have kæmpet ved
Slesvig og bivuakeret ved Arnholt havde Bataillonen marcheret 78 km i
45 Timer. »Fra Søndag Morgen Kl. 5 havde vi vaaget, været i Kamp,
marcheret, arbejdet og sultet. Enhver Fornuftig tænke sig i vor Stilling
i 3 Døgn«, skriver en menig af 1. Kompagni; men trods alle disse
Anstrængelser var Disciplinen ved Bataillonen mønsterværdig, og Folkene
bar deres Lidelser uden mindste Klage.
Bataillonen kom dog snart til Kræfter i de gode Kvarterer paa Als\
thi — som en menig af
4. Kompagni skrev hjem
— »naar Soldaten har
faaet en Dags god Kost
og en Nats Søvn, da er
han atter fuldkommen
kampdygtig«.
Allerede
den 2. Maj blev den over
ført til Fyen, hvor en
større Del af Hæren nu
samledes og efterhaan
den forøgedes med ny
oprettede Reserveafde
linger, medens General
Wrangel, der havde efter
ladt Forbundstropperne i
Sundeved, var rykket op
i Nørrejylland med de
Major II. J. Blom.
preussiske Tropper.
Paa Fyen skiftede 4. Bataillon Chef, idet Oberst Wickede, der overtog
4. Brigade, hvortil 4. Bataillon nu kom til at høre, blev afløst af Major
HANS JØRGEN BLOM, en Mand, der ikke alene i det almindelige
Omdømme stod som en af Hærens dygtigste Officerer, men som ogsaa
skildres som en ædel Karakter og en varm Fædrelandsven.
General Hedemann havde imidlertid besluttet at samle Hæren paa
Als for derfra atter at angribe Fjenden. 4. Bataillon, der havde haft
Kystvagt ved Lillebælt, fik derfor Ordre til at marchere til Faaborg,
hvorfra den den 27. Maj om Aftenen overførtes til Als i 3 Jagter, der
4ile Bataillons Krigshistorie.

5
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toges paa Slæb af en Damper, paa hvilken General Hedemann med
Stab og Livgarden var ombord. Medens Gardens Musikkorps spillede
og under Mandskabets glade Sange, drog Transporten af Sted i det
prægtigste Vejr, saaledes at Overrejsen mere føltes som en herlig og
behagelig Lysttur end som Indledningen til en ny og blodig Krigsfærd. —
Kl. 11 om Aftenen gik Bataillonen i Land paa Als, hvor den sent paa
Natten kom i Kvarter for atter Kl. 5 om Morgenen at bryde op til
Sønderborg.
Ved Middagstid rykkede Hæren over til Sundeved, hvor Fjenden intet
anede om, hvad der forestod. Stemningen hos Mandskabet var den
allerbedste, og Lysten til at komme i Kast med Fjenden var stor. »Vi
skulde atter den Eftermiddag have en Smule Søndagsarbejde med at
vise Tyskerne tilbage«, skriver en menig ved 2. Kompagni, »vi er nu
snart krigsvante Soldater, der le ad Kampen; jeg havde næppe troet det,
at den Koldblodighed kunde være til Stede hos os, som den virkelig er
til Stede —«.
4. Bataillons Deltagelse i Kampen blev ikke stor, da den i det
væsentlige stod i Reserve ved Dybbøl. En mindre Styrke under Løjtnant
Knauer blev sendt til Ragebøl, hvor en brunsvigsk Jæger, der laa og
sov i en Lade, blev tagen til Fange. I en anden Gaard overraskedes
en Marketenter, der ligeledes blev tagen med alle sine Varer, hvoraf
navnlig »de fjendtlige Cigarer« gjorde stor Lykke hos Folkene.
Under de følgende Dages Smaakampe forblev 4. Bataillon paa Als,
og først den 2. Juni rykkede den atter over til Sundeved, hvor den kom
under General Schleppegreils Kommando.
Den 5. Juni stod 3. Kompagni som Piket ved Sottrup, medens
Resten af Bataillonen laa i Kvarter i Ragebøl, da General Wrangel
omtrent Kl. 10 Form, rykkede frem med Forbundstropperne fra Graasten
og en preussisk Brigade over Ullerup mod Sottrup.
Kl. 12 Middag var Fjenden i hæftig Kamp med vore Tropper om
Nybøl og Stenderup, og Oberstløjtnant Blom lod saa sin Reserve træde
til Gevær. Folkene var lige »traadt an til Flæsk«, men hurtig kom de
i Tøjet, og Kaptajn Dau rykkede straks af Sted med de 3 Kompagnier
mod Stenderup, gennem hvilken vore Forposter trak sig tilbage. Da
Bataillonen nærmede sig Byen, formerede den Kompagnikolonner, trak
Skytterne frem og rykkede saaledes, omtrent Kl. 1 Eftm., gennem Byen
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til dennes nordlige Udkant, hvorfra den begyndte Skydefægtningen. »Vi
toge en Stilling bag en Grøft«, skriver en menig af 2. Kompagni, »hvorfra
vi rettede en sindig Ild paa Fjenden, men straks standsede de —«.
Kampen blev i det væsentlige staaende her; dog blev der gjort et Par
Stød fremad, ved hvilke det første Gang lykkedes at drive Fjenden noget
tilbage, medens Angrebet anden Gang standsedes af den fjendtlige
Artilleriild. Seigt fastholdt 4. Bataillons Skytter deres Stilling. Tapre
Folk som Korporal Schjørring og Underkorporal Strandhus af 1. Kom-

Skitse 4.

pagni bidrog deres til at holde Mandskabet samlet og ordnet, og Oberst
løjtnant Blom formanede dem ved sin rolige Tiltale: »Ja, ja Folk, hver
brav Mand gør sin Pligt;.Liv og Død ligger i Guds Haand«.
Imidlertid var det lykkedes Fjenden at trænge frem mod Stenderup
Skov syd for 4. Bataillon. Dennes Stilling blev derved uholdbar og
omtrent Kl. 2 gik den lidt efter lidt tilbage mod Dybbøl nord om Kirken.
»Det haster ikke«, sagde Kaptajn Dau, »vi gør Fjenden Vejen saa stridig
som muligt«. Hvert Hegn blev forsvaret til det yderste, og der siges
om Bataillonen, at den »anvendte sin Ild paa bedste Maade«. Under
Tilbagegangen, under hvilken den støttedes af Odense frivillige Jægere,
5*
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blev største Delen af 1. Kompagni, hvis Chef, Kaptajn Küker, paa Grund
af en Fodskade ikke var med i Fægtningen, af Overkommandoen beordret
til at rykke op paa højre Fløj af vort Artilleri paa Dybbølbjærg som
Kanonbedækning og skiltes saaledes fra Bataillonen. I Stedet for 1.
blev nu 2. Kompagni sat paa højre Fløj af Bataillonen, og efterhaanden
naaede denne tilbage til en Stilling bag Dybbøl Kirke, hvor den blev
optagen af 8. Bataillon og foreløbig blev staaende under den nu paa
følgende Artillerikamp, indtil den mellem Kl. 4 og 5 trak sig noget
længere tilbage henimod Dybbølbjærg. — 3. Kompagni, som under
Kampens Begyndelse havde fulgt 2. Reservebataillon, var senere ved
direkte Ordre fra Overkommandoen sendt tilbage bag Artilleriet paa
Dybbølbjærg og naaede saaledes ikke at komme i Forbindelse med sin
Bataillon.
Omkring Kl. ö1/^ Eftm. var Fjendens Angreb mod Dybbølbjærg gaaet
i Staa, og General lledemann besluttede da at gribe Øjeblikket til paa
sin Side at gaa over til Angreb. Dette, der rettedes mod Dybbøl By,
mislykkedes dog første Gang, hvorfor de 2^ Kompagni af 4. Bataillon,
der endnu var samlet, blev sendt frem sammen med Odense Frikorps
og 8. Bataillon. Under Oberstløjtnant Bioms Kommando rykkede 4. Ba
taillon frem langs Landevejen mod Dybbøl, og efter at have tilbagelagt
omtrent 1000 Skridt kom den i hæftig Skydefægtning med Fjenden, der
stod vel dækket i Byens sydlige Udkant. Oberstløjtnant Blom og Premier
løjtnant Rauch saaredes, og da 8. Bataillon, der var til venstre for 4.,
efter nogen Modstand atter maatte vige, blev ogsaa 4. Bataillon nødt til
at opgive det vundne Terrain og trække sig tilbage under Fjendens
levende Ild.
Kort efter — omtrent Kl. 7 — brød Bataillonen dog frem igen for
sammen med Garden at angribe Fjendens højre Fløj, medens et andet
Angreb samtidig blev udført nordligere mod Ragebøl og Stenderup.
4. Kompagni blev afgivet som Bedækning for 2 Kanoner, der var
rykket mod Dybbøl Kirke, da Kaptajn Dau førte Bataillonens sidste
Kompagni, 2. Kompagni, sammen med 1 Deling af 1. Kompagni og en
Snes Mand af 3. Jægerkorps frem under Hurraraab og i rask Løb.
Garden var til venstre for Kaptajn Dau, og hurtig kastedes Fjenden fra
den ene Dækning til den anden, saa vore Folk udbrød: »Nej, hvor
Preusserne ogsaa kan rende!«. — Syd for Dybbøl foretoges en Svingning
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mod Nord og ved et energisk Angreb blev Fjenden dreven tilbage fra
Byens Udkant. Vore trængte ind i Byen og hurtigere og hurtigere løb
Fjenden, indtil han foreløbig standsede ved Kirkegaarden. Underkorporal
Karleby forsøgte at bemægtige sig en fjendtlig Kanon. Han fik nogle af
Folkene med sig, men under Fremløbet segnede han haardt saaret om,
og det lykkedes de fjendtlige Artillerister at faa deres Kanon tilbage.
Den ualmindelige tapre 21aarige Sekondløjtnant Muus var under Frem
rykningen falden, dødelig truffen af en Kugle i Hovedet; men »endnu i
Døden spillede om hans Læber et Smil, der bar Vidne om den Begej
string, hvormed han havde deltaget i Kampen for sit Fødeland«.
Ved Kirken kom andre danske Batailloner til, og i Forening drev de
nu Fjenden yderligere tilbage og forfulgte ham mod Nordvest indtil
Mørket omtrent Kl. 9^2 forhindrede den videre Forfølgning. Med Jubel
saa Beboerne i Sundeved de danske rykke frem, og en gammel Bonde
sagde til en menig af 4. Bataillon: »Gud være lovet, I kommer dog
igen; det havde vi næsten ikke kunnet haabe; vel er det galt for os,
men naar vi endda maatte blive danske!«.
I Løbet af Aftenen samledes 4. Bataillon i Sønderborg glad og stolt
over sin Deltagelse i Sejren, og mange er de tapre, der fremhæves i
Bapporterne. Bataillonens Tab var af døde: Sekondløjtnant Muus, Under
officer Jørgensen og 5 menige, af saarede : Oberstløjtnant Blom, Premierløjt
nant Rauch, Kommandersergent Petersen og 11 Underkorporaler og menige.
Af politiske Grunde havde General Wrangel trukken sine Tropper
tilbage fra Nørrejylland, og vi havde da, samtidig med Fremrykningen
paa Als, overført et Troppekorps til den nordlige Del af Sønderjylland
for at hindre ham i atter at rykke mod Nord. Efter Kampen ved Dybbøl
overtog General Hedemann direkte Kommandoen over dette Korps, som
blev betydelig forstærket. Bl. a. overførtes 4. Bataillon den 13. Juni fra
Als til Heilsminde, hvorfra den marcherede til Christiansfeldt og den
følgende Dag til Haderslev. Her arbejdede den nogle Dage paa at ind
rette Byens sydlige Udkant til Forsvar og deltog senere i Forposttjenesten.
Af Hensyn til de politiske Underhandlinger skulde General Hedemann
imidlertid undgaa Kamp, og da Fjenden atter rykkede mod Nord, forlod
vi derfor allerede den 29. Stillingen ved Haderslev og marcherede tilbage
til Egnen om Kolding. Under en Del af denne March var 4. Bataillon
bagest; men den kom dog ikke i Kamp.
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Midt i Juli fortsattes Tilbagegangen til Egnen om Vejle, og den 26.
August sluttedes der Vaabenstilstand. — I denne Periode var 4. Bataillon
indtil den 28. Juli bleven ført af Kaptajn Dau og derefter af Major
LORENZEN. Den 1. September overtog Oberstløjtnant Blom atter Ba
taillonen, men han led stadig meget under Følgerne af sit Saar og kunde
kun daarlig taale Feltlivet.
Den 18. September samledes det nørrejydske Korps til Revu for
Kong Frederik VII. paa Lerbæk Mark ved Vejle. Kongen ankom Kl. 11
om Formiddagen og red straks ned langs Fronten, hvor 4. Bataillon
modtog ham med et begejstret Hurra. Han begyndte derpaa igen ved
højre Fløj, og efter at have henvendt nogle hjærtelige Ord til hver enkelt
af Afdelingerne, lod han efterhaanden Officererne ved hver af disse fore
stille for sig, hvorefter de Befalingsmænd og menige — for 4. Bataillons
Vedkommende 4 Officerer, 6 Underofficerer og 6 menige —, der var
indstillede til Udmærkelse, blev kaldt frem for at modtage Dekorationen
af Kongens egen Haand. Først henad Aften var Kongen færdig, og
derefter blev* baade Befalingsmænd og Mandskab beværtede, saa det
blev fuldstændig Nat, inden Tropperne kom i Kvarter efter den minde
rige Dag.
Efter Revuen blev Tropperne lagt i spredte Kantonnementer, for at de
kunde faa mere Hvile. 4. Bataillon laa saaledes en Tid vest for Horsens,
men i Slutningen af Oktober marcherede den med 4. Kompagni — til
hvilket alt Bataillonens Mandskab fra Præstø Amt overførtes — til Vor
dingborg, medens de 3 andre Kompagnier med det lolland-falsterske
Mandskab kom til Nykjøbing paa Falster. En Del af Mandskabet hjem
sendtes, og man fik nu travlt med at uddanne Befalingsmænd og fore
tage Udbedringer af forskellig Art. En iøjnefaldende Forandring var det,
at de røde Trøjer blev erstattede med mørkeblaa Vaabenfrakker og de
høje Chakoter med lyseblaa Felthuer.
Opholdet i Garnisonerne blev dog kun af kort Varighed. Forholdene
i Sønderjylland var langtfra beroligende, og man ventede, at der vilde
blive rettet et Angreb mod Als. Det blev derfor nødvendigt at forstærke
Besætningen paa denne 0, hvortil da 4. Bataillon skulde overføres, efter
at den havde indkaldt en Del af de nys hjemsendte. Den 21. December
ankom den til Als, hvor den indgik i 3. Brigade under General Schleppe
grell og blev lagt i Kantonnement ved Augustenborg Fjord. Af det
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fjendtlige Angreb blev der dog intet, og Bataillonens Tjeneste kom i
Hovedsagen til at bestaa i Kystbevogtning.

I Marts 1849 udløb Vaabenstilstanden, og Hæren samledes nu paa
Als. Den 3. April rykkede vi over til Sundeved for at angribe SlesvigHolstenerne, men skønt 4. Bataillon deltog i Fremrykningen, kom den
dog ikke i Kamp hverken ved denne Lejlighed eller ved de følgende
Dages Smaafægtninger. Allerede efter ganske kort Tids Forløb maatte
Hæren imidlertid atter — i Følge en Ordre fra Krigsministeren — trække
sig tilbage til Als, hvor bl. a. 4. Bataillon skulde forblive, medens største
Delen af vore Tropper blev førte over til Fyen og Nørrejylland.
I Sundeved holdt vi kun det allernærmeste Terrain ved Broerne
besat. Da Fjendens Forposter her stod ganske tæt over for vore, kunde
det i Længden ikke hindres, at Forholdet mellem vore og hans Vedetter
blev lidt venligere, end det egentlig burde være. Ikke sjældent kom
Tyskerne over til vore Folk og trakterede dem med Vin og Franskbrød,
hvorfor de saa til Gengæld fik en »dansk Snaps« og et Stykke Flæsk.
Det gode Forhold dreves endog saa vidt, at de nærmeste fjendtlige
Vedetter rettede sig op og gjorde Honnør, da en Løjtnant af 4. Bataillon
som Feltvagtkommandør gik forbi dem. Ogsaa mellem vore Forposter
ved Alssund og Fjendens paa den anden Side Sundet herskede der en
fredelig Stemning, og kun sjældent veksledes der Skud, som da Tyskerne
en Dag fandt paa at skyde efter Oberstløjtnant Blom, der gik langs Stranden.
Hele Sommeren forblev Stillingen uforandret. Vore Folk befandt sig
iøvrigt godt paa Als og ønskede ikke at bytte med dem, der var komne
til Nørrejylland. Det kunde selvfølgelig nok være lidt koldt at ligge paa
Feltvagt om Natten; men efterhaanden fik man indrettet sig Hytter, lige
som man søgte at fordrive Tiden med allehaande Løjer.
Efter Sejren ved Fredericia sluttedes der den 17. Juli atter Vaabenstilstand. 4. Bataillon blev indkvarteret paa Sønderborg Slot, hvor den
laa hele Vinteren i det væsentlige beskæftiget med Vagttjeneste og Arbejde
paa Sønderborgs Befæstning. I Løbet af Efteraaret blev Oberstløjtnant
Blom forfremmet til Oberst; Kaptajnerne Dau og Bokkenheuser blev Majorer
og afløstes ved 4. Bataillon henholdsvis af Kaptajnerne Bavn og Schädtler.
Oberst Blom, der spøgende kaldte 4. Bataillon en »Livsforsikrings
anstalt«, fordi den i 2 Aar ikke havde været i Kamp, kom ikke til at
føre Bataillonen, da den endelig i Juli 1850 traadte ud af sin Uvirksomhed.
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Han blev Chef for Generalkommandoen paa Als, og i hans Sted overtog
Major JOHAN VALDEMAR NEERGAARD Kommandoen over Bataillonen.
Neergaard, der dengang var 40 Aar gammel, var en meget intelligent
Officer, som under den hidtil forløbne Del af Krigen havde være ansat
som Adjutant og senere Stabschef hos General Schleppegrell, der satte
ham meget højt. Ved denne Tjeneste i Staben havde han imidlertid ikke
udviklet sine personlige Føreregenskaber, hvilket i Forbindelse med en
lidt ængstelig forsigtig Optræden gjorde, at hans Ledelse af Bataillonen
blev mindre maalbevidst. Efter Krigen viste han derimod fortrinlige
Egenskaber i Henseende til Administration og Uddannelse og fik en
udmærket smuk militær Løbebane.
Det var General Krogh, der førte Hæren, hvis Styrke efterhaanden
var bleven betydelig forøget, saaledes at den nu talte over 30,000 Mand.
4. Bataillon hørte til 1. Brigade, der udgjorde en Del af 2. Division under
General Schleppegrell, og som fra Als skulde marchere mod Flensborg,
hvor hele Hæren samledes for at rykke mod Slesvig-Holstenerne, der
stod i Nærheden af Isted. Fremrykningen gik dog kun langsomt og først
den 25. var man rede til at begynde Angrebet.
2. Division, der om Natten havde ligget i Bivuak ved Hostrup sydøst
for Flensborg, brød op Kl.
Form, ad Vejen mod Mysunde. 1. Bri
gade (3 Batailloner) under Oberst Krabbe dannede Avantgarde og skulde
rykke mod Passet ved Vedelspang øst for Langsø for at hindre Fjenden
i at bryde frem herfra i Flanken paa Divisionen, der over Stolk gik mod
Terrainet mellem Isted Sø og Langsø.
Under Fremrykningen fra Hostrup blev Terrainet afsøgt meget nøje,
hvorved Divisionen til Schleppegreils store Ærgrelse kun kom langsomt
fremad. Da Fordækningen, 10. Bataillon, var optagen af Afsøgningen af
Klapholt, blev den derfor afløst af 4. Bataillon paa det Sted, hvor Vejen
drejer af til Klapholt, og hvorfra Divisionens Hovedstyrke skulde gaa
imod Stolk.
4. Bataillon fortsatte ad Mysundevej med 1. og 2. Kompagni og 2
Kanoner af Batteriet Dinesen, medens 3. og 4. Kompagni under Kaptajn
Max Müller rykkede frem vest for denne Vej. Da 1. Kompagni, der
dannede Fortroppen, omtrent Kl. 4 Form. — ved Solens Opgang — kom
nord for Bøgelund, blev det beskudt af et fjendtligt Jægerkorps, der
havde besat en lille Høj, paa begge Sider af Vejen. Hurtig udviklede
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Kaptajn Küker sit Kompagni i Skyttekæder og rykkede frem til Angreb,
hæftig beskudt af Fjenden. Den tapre Kaptajn blev saaret og med ham
flere af hans Folk; men medens de to Kanoner beskød Fjenden med
Granater, førte Bataillonsadjutanten, Premierløjtnant Knauer, Kompagniet

a 4. Bataillons 1. og 4. Kompagni,
b —
2. Kompagni.
c Batteriet Dinesen.
d—d Brigadens forreste Fodfolkslinie.

videre i Løb, og under Hurraraab kastedes Fjenden tilbage fra Hegn til
Hegn. Da nu ogsaa 3. Jægerkorps — der under Marchen havde sikret
Brigadens venstre Flanke — paa dette Tidspunkt naaede Bøgelund fra
Øst, maatte Fjenden hurtigt trække sig tilbage til Skoven syd for Katbæk.
Ved Bøgelund sluttede Kaptajn Max Muller sig atter til Bataillonen,
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som af Oberst Krabbe fik Ordre til foreløbig at blive her som Reserve,
medens 10. Bataillon og 3. Jægerkorps rykkede videre frem, og Batteriet
Dinesen gik i Stilling paa Højderne c. 400 m syd for Nrc Farensted.
Lidt før KL 6 rykkede den fjendtlige Brigade, der under Oberst
Abercron stod ved Vedelspang, frem til Understøttelse for sit Jægerkorps.
Vore Skyttekæder blev kastede noget tilbage, men holdt sig dog i det
væsentlige langs Vejen fra Sr Farensted til Katbæk. Til Støtte for dem
blev 4. Bataillons 3. Kompagni trukket frem langs Mysundevejen og
bidrog i Forening med de øvrige derværende Tropper til, at Fjendens
flere Gange gentagne Forsøg paa med sine Kolonner at trænge længere
frem fuldstændig mislykkedes. Hver Gang blev han vist tilbage ved vort
Fodfolks og Artilleris hæftige Ild, hvorefter vi brød frem fra Stillingen
og ved kraftige, om end kortvarige, Modangreb gjorde et ikke ubetydeligt
Antal Fanger.
Af 4. Bataillon var under Kampen 1. Kompagni rykket frem paa
Højderne foran Batteriet Dinesen, og Kompagniets 1. Deling under Overkommandersergent Meyer sendt ud over Nedre Stolk for at søge For
bindelse med Divisionen og om muligt finde den Bro, man vidste var
slaaet over Langsø.
Fjenden søgte nu gennem Katbæk Skov at omgaa vor venstre Fløj,
hvorfor Kaptajn Max Müller fik Ordre til at understøtte denne med 4.
og Resten af 1. Kompagni, saaledes at Brigadens hele Reserve nu kun
dannedes af 2. Kompagni. — Kaptajnen lod den ene Halvdel af 1. Kom
pagnis Skyttedeling under Løjtnant Rousing gaa lige frem mod Skoven
til Sikring af sin højre Flanke, medens den anden Halvdel dækkede ham
i Fronten. Med Resten — 4. Kompagni og 2. Deling af 1. Kompagni —
gik han over Farensted Gaard mod Skoven, idet han passerede 3. Jæger
korps Skyttekæder, som derefter trak sig tilbage.
2. Deling af 1. Kompagni formerede Kæder og besatte et mod Skoven
fremspringende Hegn, medens Løjtnant Rømer længere mod Øst rykkede
ind i Skoven med 4. Kompagni, svingede til højre og i Forbindelse med
1. Kompagnis Skytter samt en mindre Styrke af 10. Bataillon angreb
Fjenden i Flanken, samtidig med at 2. Deling af 1. Kompagni rykkede
frem i Fronten. Ved dette overraskende og med megen Dygtighed førte
Angreb kastedes Fjenden kraftig tilbage gennem Skoven, hvorpaa Kaptajn
Max Müller lod sin Styrke indtage en Stilling bag en Jordvold ved den
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Vej, som skærer Vejen Sr Farensted—Katbæk. Venstre Fløj var støttet
til en af Mosens Indskæringer, og paa højre Fløj havde han Forbindelse
med spredte Styrker af 10. Bataillon og 3. Jægerkorps. En menig, som
ikke havde været i Ilden før, skrev Dagen efter til sit Hjem om dette
Angreb: »I Førstningen, da Kuglerne begyndte at synge os om Ørene,
blev jeg rigtignok ikke saa ganske godt til Mode; men da vi først var
rigtig i Turen, vidste man slet ikke noget derom at sige, skønt Kuglerne
trømlede ind mellem Benene paa os«. —
Trods Fjendens uafbrudt gentagne Forsøg paa at genvinde det tabte
Terrain höldt Max Müller dog Stillingen, indtil Fægtningen var til Ende,
idet Fjenden hver Gang afvistes dels ved Ilden, dels ved Bajonetten. Ved
et af vore Modangreb faldt den unge og lovende Løjtnant Rousing, der
allerede ved Kampens Begyndelse havde faaet en Kugle gennem en
Taske, han bar over Skulderen, og som med meget Mod og Uforsagthed
havde ført 1. Kompagnis Skytter. Idet han sprang op paa en Jordvold
for at se sig om, blev han ramt af 2 Kugler, af hvilke den ene traf
ham i Hjærtet og øjeblikkelig gjorde Ende paa hans Liv.
Paa Grund af den slesvig-holstenske Hærs Uheld paa andre Steder
af Kamppladsen besluttede Oberst Abercron sig Kl. henad 9 Form, til at
opgive Angrebet og trak efterhaanden største Delen af sine Tropper tilbage
over Passet. Da det ikke laa i Oberst Krabbes Plan foreløbig at trænge
videre frem, idet hans Opgave kun var at sikre 2. Divisions Flanke, døde
Kampen efterhaanden fuldstændig hen, og vore Tropper fulgte kun i
ringe Grad efter Fjenden.
Overkommandersergent Meyer, der var sendt over Stolk, havde naaet
Broen ved Langsø samtidig med et Kompagni af 1. Reservebataillon.
Den fjendtlige Brigade under General v. d. Horst, der tidlig om Morgenen
var rykket over denne Bro og havde udført det skæbnesvangre Angreb
paa Øvre Stolk, under hvilket General Schleppegrell blev dødelig saaret,
var atter gaaet tilbage over Broen, og vore satte sig nu fast i Terrainet
umiddelbart ved Søen og bag et nærliggende Hus. Henimod Middag blev
de her beskudt af 4 fjendtlige Kanoner, som bl. a. ogsaa søgte at skyde
Broen ned, uden at dette dög lykkedes. Omtrent Kl. 5 Eftm. rykkede
Fjenden bort, hvorefter Kommandersergent Meyer gik over Broen og
Kl. 7 trak sig over Bregling til sin Bataillon.
Henad Kl. 4 begyndte Fjenden at rømme Passet ved Vedelspang, og
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var allerede forsvunden, inden det Angreb, som Oberst Krabbe noget
tidligere havde anordnet, var kommet i Stand,
Hurtigt kom vöre Folk paa Benene, da der indløb Meddelelse om, at
Slaget var vundet over hele Linien; men at forfølge Fjenden turde Oberst
Krabbe dog ikke paatage sig. Fra Kl. 4 om Morgenen havde hans Folk
været i Kamp, og de var nu fuldstændig udmattede, saaledes at der ikke
kunde være Haab om med dem at naa de flygtende Slesvig-Holstenere.
Efter at have hvilet noget ved Tolk, brød Brigaden om Aftenen op og
kom etter en drøj og vaad March til Nybøl, hvor den gik i Bivuak
i Lyngen. Værst var det dog for 4. Bataillons 1. Kompagni, som maatte
trække paa Forpost, trætte, sultne og forfrosne som Folkene var.
4. Bataillons Deltagelse i Kampen den 25. Juli havde været i høj
Grad ærefuld. I sin Rapport skriver Oberst Krabbe: »— at fremhæve
enkelte Personer ved en fra alle Sider saa udmærket Holdning er yderst
vanskeligt, dog kan Brigaden ikke undlade at nævne Major Neergaard
og Løjtnant Knauer, som udmærkede sig ved Førelsen af Avantgarden
imod Bøgelund, saavelsom Kaptajn Müller af 4. Bataillon, hvilken sidste
i høj Grad har gjort sig værdig til Forfremmelse«. — Kaptajn Max
Müller fremhæver særlig Løjtnant Harboe, »hvis Mod og Uforfærdethed
indvirkede i høj Grad paa Mandskabets Standhaftighed og Kamplyst«.
Endelig roses ogsaa Sergent Christensen af 4. Kompagni for sit personlige
Mod og sin gode Føring af Mandskabet under Angrebet i Skoven.
Bataillonens Tab var:
faldne: Løjtnant Rousing og 2 menige,
saarede: Kaptajn Kliker, Løjtnant Harboe, Korporal Hyllede samt 15
Underkorporaler og menige.
En Forfølgelse af Fjenden efter Slaget ved Isted fandt desværre ikke
Sted, og Sejren blev saaledes ikke fuldt udnyttet. Ydermere maatte vi
af politiske Hensyn ikke rykke ind i Holsten, saa at Fjenden bag Ejderen
kunde faa Tid til uantastet komme til Kræfter. Vor Hær, der standsede
i Dannevirkestillingen, maatte nøjes med at have besat Sønderjylland
og muliggjort Genoprettelsen af den lovlige Orden dér. Samtidig maatte
den være beredt til at imødegaa Fjenden, hvis han atter skulde bryde
frem til et Angreb, der for os kunde komme ganske overraskende, da vi
var ude af Stand til at iagttage de Troppebevægelser, der fandt Sted
bag Ejderen.
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Da paa den anden Side Slesvig-Holstenerne ikke følte sig stærke nok
til at rette noget afgørende Angreb mod vor Stilling, kunde Krigsførelsen
kun komme til at gaa ud paa Forpostfægtninger : Rekognosceringer,
Overfald, Baghold o. L, udførte af mindre Styrker, og Sammenstød af
Smaapatrouiller, — Kampe, der kunde virke i høj Grad trættende paa
Tropperne, men som var uden Betydning med Hensyn til Krigens Af
gørelse, hvilken maatte hidføres ad diplomatisk Vej ved Stormagternes
Mellemkomst. Kun over for Mysunde og Frederiksstad forsøgte SlesvigHolstenerne i Løbet af Efteraaret større Angreb, som dog kun var beregnet
paa Opnaaelsen af partielle Fordele, og som begge blev resultatløse.
Under de mange Smaakampe foran Dannevirkestillingen var Fordelen
for saa vidt paa Oprørernes Side, som Beboerne paa alle Maader søgte
at hjælpe de sies vig-holstenske Tropper, medens de over for de danske
viste et meget fjendtligt Sindelag og endog ved vor Ankomst maatte
afvæbnes.
Først den 26. öm Eftermiddagen brød 1. Brigade op fra sin Bivuak og
marcherede til Mysunde, hvorfor 4. Bataillon den 28. blev afsendt med
Ordre til at besætte Ekernførde.
Straks ved Ankomsten hertil udstillede Bataillonen 1 Kompagni som
Forposter tæt syd for Byen, og daglig sendtes nu Patrouiller en Milsvej
eller mere frem mod Fjenden, men først den 2. August saa man noget
til denne, idet han da overfaldt en af vore Patrouiller ved Schnellmarker
Skov sydøst for Ekernførde. En særlig Ekspedition blev foretagen Natten
mellem den 12. og 13., da Kaptajn Max Müller med ca. 100 Mand skulde
rykke til Gettorf, omtrent 2 Mil sydøst for Ekernførde, for at ødelægge
den optiske Telegraf, der var etableret i Kirketaarnet. Hele Telegrafapparatet viste sig imidlertid at være en Stang med en Kurv, som det
iøvrigt var meget besværligt at faa ned. Da Max Müller ved de Horn
signaler, han hørte rundt om, kunde slutte, at de fjendtlige Tropper i
Nærheden blev alarmerede, opgav han derfor meget fornuftig sit Fore
havende og marcherede tilbage — til stor Ærgrelse for Mandskabet, der
længtes efter »at putte lidt dansk Bly i Kroppen paa de oprørske Karle«.
Den 20. dannede Fjenden et Strejfkorps paa 100 Mand, der skulde
optræde i Egnen syd for Ekernførde for at tilføje os al den Skade, det
kunde. Med dette Strejfkorps maatte 4. Bataillon naturlig faa mange
Sammenstød. Den 25. faldt saaledes en af vore Patrouiller i et Baghold
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ved Altenhof, den 31. blev Forspidsen for en Patrouille fangen, da den
ved at springe over et Gærde dumpede ned midt i en fjendtlig Patrouille,
og den 7. September stødte en Patrouille ved Hoffnungsthal sammen
med ca. 40 fjendtlige Jægere, som dog ikke opnaaede andet end at
stikke Gaarden i Brand ved at skyde ud gennem Vinduerne i Ladebyg
ningen.
I hele denne Periode var Forposternes Afspærring af Terrainet meget
stræng, da man frygtede for, at den Kolera, som var optraadt i Rends
borg, skulde brede sig til vor Hær. Af samme Grund blev det forbudt
vore Soldater at spise raa Frugt og drikke for meget 01, »derimod skal
Brændevin og Tobak ei være skadeligt« trøster en menig af 2. Kompagni
sig med.
Opholdet i Ekernførde var iøvrigt ret ensformigt. »Tiden er mig nu
igen ved dette stille Liv saa lang og kjedelig — jeg har slet intet at
underholde mig med, undtagen naar vi komme paa Forpost, som staar
paa hver 4. Dag —«, skriver en menig hjem.
Slesvig-Holstenernes Angreb paa Mysunde den 12. September bragte
dog lidt Afveksling. Natten forud havde et fjendtligt Jægerkorps forgæves
søgt at overrumple vore Forposter syd for Ekernførde, og lidt over
Middag fik Major Neergaard Melding om, at Fjenden rykkede frem mod
Mysunde. Han lod derfor blæse Alarm og befalede de 3 Kompagnier,
der laa indkvarterede i Ekernførde, at marchere nordpaa. Premier
løjtnant Knauer skulde med 1. Kompagni om fornødent optage en Feltvagt,
der under Løjtnant Mielche stod ved Snap Mølle vest for Ekernførde og
dannede Forbindelsesleddet med Forposterne syd for Mysunde. Kaptajn
Max Müller, som førte 2. og 4. Kompagni, fik kun en højst utydelig
Angivelse af, hvor han skulde standse, saaledes at han kom til at staa
noget nordligere, end Major Neergaard egentlig havde tænkt sig.
Bataillonen var derfor meget spredt, da Major Neergaard omtrent
Kl. I1/* Eftm. fra Højderne ved Snap Mølle saa vore Forposter Syd for
Mysunde trække sig tilbage. Under disse Omstændigheder var det nød
vendigt at rømme Ekernførde, hvis man ikke vilde risikere, at For
posterne, 3. Kompagni, der nu stod stærkt isoleret, skulde blive afskaaret.
Kaptajn Schädtler havde dog af sig selv trukket sig tilbage til Byens
sydlige Udkant, hvorfra han naaede de andre Kompagnier, efter at være
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bleven afløst af et Marinekommando, der var bleven landsat fra vore
Krigsskibe paa Ekernførde Fjord.
Premierløjtnant Mielche blev ved Snap Mølle angreben af et fjendtligt
Jægerkompagni. Selv blev han saaret, men vedblev desuagtet at føre
Kommandoen og ydede Fjenden en tapper Modstand, indtil han tilsidst
blev nødt til at trække sig tilbage til 1. Kompagni. Da Fjenden ogsaa
forsøgte at omgaa dette, søgte Premierløjtnant Knauer tilbage til de
andre Kompagnier, saaledes at Bataillonen nu atter blev samlet.
Uden at skaffe sig Oplysning om Forløbet af Kampen ved Mysunde
for om muligt at gribe ind i denne, tænkte Major Neergaard desværre
kun paa at faa sin Bataillon i Sikkerhed, og ban følte sig ikke tryg, før
han ved Kappel var kommen helt over paa den anden Side af Slien.
Da Oberst Krabbe fik dette at vide, gav han Bataillonen Ordre til
den næste Dag at rykke tilbage til Ekernførde i Ilmarch. Paa Grund
af den anstrængende March den foregaaende Dag lod Neergaard dog
sine Folk koge og spise forinden Afmarchen, saaledes at denne først
fandt Sted Kl. 3 Eftm. Han havde endda i Sinde at gaa i Kvarter,
da han var naaet Halvvejen, og kun paa Oberst Krabbes gentagne
Ordre fortsatte han til Ekernførde, hvortil Bataillonen ankom hen paa
Morgenstunden.

Smaakampene syd for Ekernførde fortsattes nu, men allerede den
18. fik Bataillonen Befaling til at forlade Byen, hvor kun 1. Kompagni
blev efterladt, indtil det ved Maanedens Udgang alter sluttede sig til
Bataillonen.
Denne kom nu til hver 3. Dag at deltage i Forposttjenesten syd for
Mysunde mellem Holm og Vindeby Nor. Her led den den 7. December
et større Tab.
3. Kompagni stod denne Dag som Piket ved Holm, hvorfra Premier
løjtnant Borgen med 2 Underofficerer og 53 Mand Kl. 7 om Morgenen
blev sendt frem til Flekkeby for herfra at udsende Morgenpatrouillerne.
Da Premierløjtnanten naaede Byen, var det imidlertid saa stærk en
Taage, at han foreløbig indskrænkede sig til at lade Sergent Larsen
afsøge Byen med 20 Mand og tage Opstilling ved Bomhuset i den vestlige
Udkant, medens han selv blev i den østlige.
Men et fjendtligt Kompagni, der om Natten havde lagt sig i Baghold
dels i Skoven nord for, dels vest og sydvest for Flekkeby trængte nu
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paä en Gang — skjult af Taagen — frem mod Byen. En Del af den fjendt
lige Styrke naaede frem til Sergent Larsens Postering, som af en Officer
blev opfordret til Overgivelse. En rask Soldat blandt vore menige gav
det rette Svar ved at støde Officeren ned med sin Bajonet, men angrebet
fra alle Sider blev Posteringen dog afvæbnet og ført bort som Fanger.
En anden Del af det fjendtlige Kompagni var standset lige overfor
Premierløjtnant Borgen, som kun lige kunde skimte den gennem Taagen.
De slesvig-holstenske Soldater forsøgte ved af og til at raabe Hurra at
skræmme vore Folk tilbage, et Fif, de hyppig benyttede over for vore
Patrouiller. Her forfejlede det sin Virkning i saa Henseende, men foraarsagede dog, at Premierløjtnant Borgen troede, at de Hurraraab, lian
hørte fra Bomhuset, var af samme Art, og derfor ikke undsatte Sergent
Larsen, som han haabede havde trukken sig tilbage i en anden Retning.
Den 11. December deltog 4. Bataillon i en større Fremrykning mod
Østerby, hvor det kom til en kört Fægtning, i hvilken den fik 1 Mand
dødelig saaret, det sidste Tab Bataillonen led i denne Krig.
Endelig i Januar 1851 lykkedes det at faa en Afslutning paa Krigen,
idet Østrig og Preussen tvang Slesvig-Holstenerne til at opløse Hæren.
Fra den 1. Februar begyndte de danske Afdelinger at vende tilbage til
Garnisonerne, hvor Mandskabet for største Delen hjemsendtes. 4. Ba
taillon blev fra Frederiksort overført til Korsør, hvorfra den marcherede
til sin fremtidige Garnison i Kjøbenhavn — overalt, hvor den kom frem,
hilst med Begejstring af Befolkningen.

Krigen 1864.
EN første slesvigske Krig gav ikke den forønskede Ro i Kongerigets
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Forhold til Hertugdømmerne. Tyskland blandede sig stadig i Spørgsmaalet, og det var ikke den danske Regering muligt at foreslaa en
Ordning, der vandt Tysklands Billigelse. At dette før eller senere atter
vilde føre til Krig, maatte staa alle klart; men ikke desto mindre var de
Forberedelser, vi traf til denne Krig, i allerhøjeste Grad mangelfulde
baade for Hærens og Befæstningsanlægenes Vedkommende. Ubeslutsomhed
hos Regeringen, Kniberi fra Rigsdagens Side og Sorgløshed hos Folket,
som ved Krigen 1848/50 havde faaet overdrevne Forestillinger om dets
egen militære Kraft, medførte en fuldstændig Slappelse af vort Krigs
beredskab. Men ogsaa Hæren selv savnede i de øverste Stillinger
Personer, der med overlegen militær Dygtighed forenede den Energi og
Kraft, der alene kunde gengive Hæren den Selvtillid, den havde mistet
som Følge af de fortvivlede Forhold, hvorunder den blev stillet over for
Østrigs og Preussens udsøgte og i Tal langt overlegne Afdelinger. Følgen
af alt dette maatte blive en Krigsførelse, der veg tilbage for store og
dristige Beslutninger, og som i det hele kun gik ud paa passiv Modstand,
der vel gav vore Befalingsmænd og menige Lejlighed til at vise et Heltemod
og en beundringsværdig Sejghed og Udholdenhed under Lidelserne, men
som — trods Strømme af Blod — aldrig kunde bringe Krigslykken paa
vor Side.
Vort Fodfolks Kampmaade var i det korte Tidsrum, der var forløbet
siden den sidste Krig, ikke bleven væsentlig forandret; Angrebet indlededes
med et kort Skydefægtning, hvorefter Kolonnen gik paa med Bajonetten.
Bevæbningen var bleven noget forbedret og bestod af Taprifler, der var
Forladegeværer ligesom Østrigernes, medens Preusserne havde Bagladegeværer, om hvis umaadelige Overlegenhed over for Forladegeværet først
4de Bataillons Krigshistorie.
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denne Krig — og særlig 4. Bataillon — skulde bære Vidnesbyrd. Vor
Kampmaade med de sluttede Kolonner viste sig ganske uanvendelig over
for disse Vaaben, der skød 3 Gange saa hurtigt som Forladevaabnene,
og som kunde lades i liggende Stilling. Preusserne selv var imidlertid
før Krigen næppe fuldt klar over, hvilken Overlegenhed Bagladegeværet
gav dem. saa at det ikke kan lægges vore Befalingsmænd til Last, at de
ikke havde foreslaaet Indførelsen af saadanne Vaaben og i Tide ændret
Kampmaaden under Hensyn til dem.
I Juni 1862 blev 4. Infanteri-Bataillon, som Bataillonen hed fra 1860
i Stedet for tidligere 4. Linie-Infanteri-Bataillon, atter forlagt til Ekernførde.
hvor den jo var godt kendt fra 1850/51. Dens Chef var Oberstløjtnant
THEODOB CHRISTIAN FAABORG, en udpræget Generalstabsofficer, der
som saadan havde udmærket sig i den første slesvigske Krig. Til Trods
for at hans hele militære Uddannelse var foregaaet i Generalstaben,
opnaaede han dog ogsaa snart megen Anseelse som Bataillonschef, efter
at han i 1858 havde overtaget 4. Bataillon, og særlig forstod han at
optræde med megen Energi under de ofte vanskelige Forhold i Ekernførde.
Den 28/12 1863 udnævntes han til Oberst.
4. Bataillon deltog i September 1862 i en større Troppesamling ved
Slesvig. Ved Indkaldelser var Bataillonen bragt op til en Styrke af 800
Mand og fik Ordre til at foretage en Doublering til 8 Kompagnier.
I Følge Hærloven af 1842, der endnu var gældende, skulde der nemlig
ved Mobilisering oprettes en Del nye Afdelinger af det overskydende
Reservemandskab. Den Fremgangsmaade, man havde anvendt under den
første Krig, havde imidlertid vist sig at være altfor langsom, hvorfor man
havde bestemt, at Forøgelsen af Fodfolket skulde ske paa den Maade,
at der af hvert Kompagni dannedes to, hvorved man altsaa opnaaede
at faa Bataillonernes Antal fordoblet. Det svage Punkt ved denne Ordning:
at den krævede en betydelig Forøgelse af Befalingsmændenes Antal, tog
man dog kun i meget ringe Grad Hensyn til ved Udvidelsen af de faste
Rammer. Derimod uddannedes et stort Antal Reserveofficerer og en
Del Reserveunderofficerer, af hvilke de førstnævnte fik 8 Maaneders
Uddannelse paa en Skole, medens de sidstnævnte var Underkorporaler,
der paatog sig 2 Aars Tjeneste. Af Reserveofficererne gjorde enkelte
Tjeneste i længere Tid, største Parten dog kun under 2 Indkaldelser, og
deres Uddannelse blev derved for kort til, at de kunde erhverve sig den
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fornødne Erfaring og Routine; men paa den anden Side maa det siges
om dem, at det gennemgaaende hverken skortede dem paa Iver i Tjenesten
eller Mod under Kampen.
Alt i Fredstid var alle Forberedelser trufne til Doubleringens Gennem
førelse ved Fordeling af Befalingsmænd og Mandskab til de nye Kom
pagnier, og som Led i disse Forberedelser var det, at enkelte Batailloner
— hvoriblandt 4. — fik Lejlighed til at indøve Doubleringen, saaledes at
Befalingsmændene kunde blive fortrolige med deres nye Stillinger.
Opholdet i Ekernførde var ikke behageligt for Soldaterne, da Befolk
ningen var de danske fjendtlig stemt. Saaledes ankom en Dag i Februar
1863 en Snes Studenter fra Kiel til Ekernførde, hvor de, ledsagede af
en stor Mængde af Beboerne, insulterede Skildvagterne og højrøstet
udtalte, at de var komne for at demonstrere mod Byens danske Politi
mester. Enden paa Legen blev da, at 4. Bataillon maatte udsende
Patrouiller til Hjælp for Politiet, hvorefter Studenterne igen blev anbragt
paa deres Vogn og ført ud af Byen. Betegnende for den Lemfældighed,
hvormed den danske Øvrighed gik frem, er det, at kun en enkelt Person,
der havde brugt Vold mod Politiet, blev arresteret.
Kort efter at Bataillonen var kommen hjem fra Troppesamlingen ved
Slesvig i September 1863, hvor den denne Gang havde deltaget med
sin normale Fredsstyrke, antog de politiske Forhold en saa truende
Karakter, at man paabegyndte Hærens Overgang til Krigsfod. Desværre
forlod Krigsministeren imidlertid den Ordning, der hidtil havde været
truffen for Doubleringens Gennemførelse, idet han befalede, at Bataillonerne
fra 1. Oktober skulde formeres paa 6, i Stedet for 8 Kompagnier, og
først paa et langt senere Tidspunkt skulde der saa atter af de 6 dannes
8 Kompagnier. Herved kom man til to Gange at flytte Befalingsmænd
og Mandskab fra et Kompagni til et andet, saaledes at ikke alle Befalings
mændene kunde blive fortrolige med deres nye Stillinger, ligesom Befa
lingsmænd og Mandskab ikke kunde faa det nødvendige Kendskab til
hverandre.
Ved 4. Bataitlon, der endnu ikke indkaldte noget af sit hjemsendte
Mandskab, foregik Formeringen af de 6 Kompagnier ved at 1. og 2.
Kompagni afgav Mandskab til 5. Kompagni, 3. og 4. til 6. Kompagni.
Hvert Kompagni fik paa den Maade en Styrke af 36—37 Mand, og ved
hyppige Afgivelser af de andre Kompagniers Mandskab til Øvelser ved
6*
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de nyoprettede Kompagnier sørgede man saa godt som muligt for Uddan
nelsen af disses Befalingsmænd.
Fra 1. November indkaldtes en Del af det hjemsendte Mandskab, saa
at Øvelserne nu kunde drives med større Kraft. Man haabede, at der
endnu skulde blive Tid til at faa Bataillonen fæstnet i de nye Forhold,
da Frederik VII.s Død den 15. November paa een Gang ændrede den
politiske Situation og gjorde Krigsfaren overhængende« Allerede den 21.
indkaldte 4. Bataillon alle hjemsendte af de 8 yngste Aargange, ca. 1000
Mand, men samtidig gav Ministeriet nye Ordrer angaaende Doubleringen,
hvorved det Samarbejde, der alt havde fundet Sted inden for Kompagnierne,
i det væsentlige gik tabt. Ikke alene skulde Formeringen af de 8 Kom
pagnier ske straks, og ogsaa de nyoprettede 5. og 6. Kompagni afgive
Halvdelen af deres Styrke til 7. og 8. Kompagni, men desuden skulde
de saaledes dannede 2 Batailloner formeres som et Regiment, 4, InfanteriRegiment, Hidtil havde det været Meningen, at Bataillonerne skulde
kommanderes henholdsvis af den oprindelige Bataillonschef og af Ba
taillonens Major; men nu skulde Bataillonschefen være Regimentschef,
der skulde afgives Befalingsmænd til Regimentsstaben, den ældste Kom
pagnichef overtage den ene Bataillon o. s. v., saaledes at man helt maatte
ændre Fordelingen af Befalingsmændene, og at disses Antal blev endnu
mere utilstrækkeligt, end det var i Forvejen.
Rammerne ved Regimentet var som Følge af alt dette meget svage.
5 af Kompagnierne førtes af Premierløjtnanter, de fleste Løjtnanter var
Reserveofficerer, af hvilke Halvdelen lige var indkaldt. Sergenterne
maatte erstatte ældre Underofficerer, Korporalerne de faste Underofficerer
og Korporalsnumrene blev i det væsentlige besat med Reservekorporaler
og Underkorporaler. Ligeledes maatte Underkorporalerne suppleres ved
Masseudnævnelser blandt de menige.
Bataillons- og Kompagnikommandørerne var:
1. Bataillon: Major DU PLAT,
1. Kompagni: Kaptajn WEDEGE,
2.
—
: Kaptajn GLAHN,
5.
— : Premierløjtnant GOESKJÆR,
7.
— : Premierløjtnant WESTBERG,
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2. Bataillon: Kaptajn BAUDITZ:
3. Kompagni: Premierløjtnant SARAUW,
4.
—
: Kaptajn BÜGEL,
6.
—
: Premierløjtnant BODIN,
8.
—
: Premierløjtnant WINSLØW.
Først efter at Krigen var begyndt, blev Regimentet bragt op til fuld
Krigsstyrke, idet det den 4. Februar modtog 411 Forstærkningsmænd
(udskrevne i Ringkjøbing Amt). Disse Folks Uddannelse laa ganske vist langt
tilbage i Tiden, idet de hørte til 9., 10. og 11. Aargang, men deres
Villie var god og — solide Vestjyder, som de var — kom de snart til
at udgøre Regimentets faste Kærne. Derimod var deres Udrustning
mangelfuld; de fik kun islandske Trøjer i Stedet for Vaabenfrakker,
lyseblaa Kapper i Stedet for mørke og Taprifler af Model 1848 i Stedet
for Suhlertaprifler.
Regimentet talte saaledes i Begyndelsen af Februar: 36 Officerer, 80
Underofficerer, 14 Spillemænd, 160 Underkorporaler og 1780 menige
foruden Nonkombattanter m. fl., ialt 2153 Personer. Det kom sammen
med 6. Regiment, til at høre til 4. Brigade under 2. Division.
I Slutningen af December besatte tyske Forbundstropper Holsten,
som rømmedes af vore. Hæren besatte Dannevirbestillingen, og 4. Re
giment fik overdraget Bevogtningen af dennes højre Fløj bag Eideren.
Regimentet blev indkvarteret i Egnen om Frederiksstad og i Eidersted,
Vagter oprettedes og Patrouiller udsendtes langs Eiderdiget, men derimod
ikke over Floden ind i Holsten.
Folkene led meget under Opholdet i disse Stillinger. Den 30. December
var der indtraadt et stærkt Frostvejr, som varede til den 15. Januar, og
under hvilket det gennemsnitlig frøs 7—8°, enkelte Dage endog 15—16°.
Det var en haard Tur at gaa paa Forpost under disse Forhold, og
passes paa skulde der; thi Oversvømmelserne og Eideren, paa hvilke
hele Forsvaret var baseret, frøs til, saaledes at de ikke dannede nogen
Hindring, hvis Fjenden angreb. Tøvejret i Slutningen af Januar formaaede
ikke at smelte Isen, og den 29. begyndte Frosten atter. Da Krigen brød
ud, idet de østrigske og preussiske Tropper, omtrent 60,000 Mand, gik
over Slesvigs Grænse, blev et stærkt Beredskab derfor nødvendigt, saa
meget mere som 4. Regiment ikke syd for Eideren havde Forposter, der
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i Tide kunde melde og opholde Fjendens Fremrykning. Fra den 3. Februar
maatte Kompagnierne fra Kl. 6 Form., indtil det blev lyst, være samlede
ved deres Alarmhuse, Resten af Døgnet kunde Halvdelen af Styrken gaa
i Kvarter; men Folkene skulde stadig være i Klæderne og rede til hurtig
Udrykning.
Preusserne og Østrigerne havde fortsat deres Fremrykning mod Dannevirkestillingen, og den 2. Februar var de førstnævntes Angreb paa Mysunde
afvist, medens Østrigerne den 3. havde erobret vort Forpostterrain foran
Dannevirkes Centrum. Over for 4. Regiment paa højre Fløj havde der
kun vist sig mindre Styrker af det sachsiske og hannoveranske Rytteri,
der — som en Del af Forbundstropperne — holdt Holsten besat. Regi
mentet stod saaledes egentlig til ingen Nytte spredt til Bevogtning af en
ca. 24 km lang Strækning uden at kunne yde nogen nævneværdig Mod
stand, hvis Fjenden virkelig rykkede frem over det overalt tilgængelige
Terrain, medens der vel kunde have været god Brug for Tropperne
andetsteds.
Saaledes som Forholdene imidlertid havde udviklet sig, var Tilstanden
i Dannevirkestillingen bleven umulig, bl. a. fordi Soldaterne, der for største
Delen maatte opholde sig Dag og Nat under aaben Himmel i den strænge
Kulde, ikke i Længden kunde udholde denne Tjeneste, og Overkomman
doen gav derfor Ordre til, at Hæren den 5. om Aftenen skulde gaa
tilbage, dels mod Dybbøl og Als, dels mod Nørrejylland.
Om Middagen den 5. indtraf Ordren til Tilbagetoget ved 4. Brigade.
Kl. 7 Eftm. forlod Kompagnierne i Frederiksstad Byen, og efterhaanden
samledes 4. Regiment paa Vejen til Flensborg. Kun 5. Kompagni blev
tilbage, idet det hjalp Artilleristerne med at redde Fæstningsskytset fra
Frederiksstad. Med stort Besvær lykkedes det at faa fat i saa mange
Heste, at man kunde faa 10 Kanoner forspændt og henad Kl. Sl/2
afmarcherede Kompagniet sammen med disse til Husum, hvor det bøjede
af mod Øst for at slutte sig til sit Regiment, medens Artilleristerne alene
fortsatte mod Nord.
4. Brigade, der ved V. Orsted havde optaget sine Øst fra kommende
Afdelinger, fortsatte sin March over Immingsted ad Chausseen mod
Flensborg. Det var en slem Tur for Tropperne. En Nattemarch
virker altid særlig anstrengende, men her forøgedes Besværlighederne
ved, at der om Aftenen indtraadte Isslag, som gjorde Vejen spejlglat, og
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samtidig føg Sneen Soldaterne i Ansigtet. Hvad Under, at der iblandt
Folkene, som i Forvejen var forkomne og ødelagte af de foregaaende
Dages strænge Tjeneste, cirkulerede alle Haande mærkelige Rygter, som
ikke skulde bringe Humøret i Vejret; men trods alt marcherede Kom
pagnierne i mønsterværdig Orden og viste en fortrinlig Disciplin og
Udholdenhed.
Efter 60 km March uden Hvil naaede Brigaden den 6. Kl. 2x/2 Eftm.
Skovkro, ca. 3/4 Mil sydvest for Flensborg. Da der ved denne Tid hørtes
Skydning i Retning af Oversø og Sankelmark, standsede den og udviklede
sig til Fægtning rede til at gribe ind i Kampen, om dette skulde blive
nødvendigt. Overkommandoen gav imidlertid ikke Brigaden nogen Ordre,
og alene maatte den tapre Oberst Max Müller ved Sankelmark kæmpe
den hæderfulde Kamp med Østrigerne.
Da det var blevet mørkt, og Kampen var endt, gik 4. Brigade tilbage
til Harreslev nord for Flensborg, hvor den fik anvist Kvarter. Ind
kvarteringen blev der dog foreløbig ikke noget af; thi 2. Division fik
Ordre til atter at sende 2 Regimenter frem vest for Flensborg og lade
4. Brigade tage Opstilling som Reserve ved Harreslev. Mandskabet fik
udleveret noget Brændevin — al den Forplejning, de fik under hele
Tilbagetoget — og maatte nu igen tilbringe en Nat under aaben Himmel,
i bidende Frost og uden Brændsel. Henad Natten kom dog vistnok en
Del af 4. Brigades Mandskab i Kvarter; men allerede Kl. 3 Form, maatte
Regimenterne fortsætte Marchen mod Als.
Kræfterne begyndte dog nu at svigte. Det blev nødvendigt at rekvirere
Vogne til dem, der ikke kunde vinde med; men herved forøgedes Kolonnens
Længde betydeligt, og da samtidig det foranværende Train jævnlig foraarsagede lange Ophold og tilsidst kørte aldeles fast, var der ikke anden
Udvej for de marcherende Tropper end at bane sig Vej mellem Vognene,
hvorved Marchordenen efterhaanden gik fuldstændig tabt. En Del af
Folkene benyttede Lejligheden til at lægge deres Tornystre og Geværer
paa disse Vogne, og paa den Maade lykkedes det 4. Regiment at faa
alle sine Folk med undtagen Sekondløjtnant Lüders, der deserterede, og
11 menige, der maatte efterlades.
Langsommere og langsommere gik Marchen, indtil de fuldstændig
udmattede Soldater endelig sent om Natten naaede at komme i Kvarter
i Kjær paa Als. 111 km havde Regimentet tilbagelagt i de sidste to
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Døgn under de aller ugunstigste Forhold og med en højst mangelfuld
Forplejning, men den Pligttroskab og Udholdenhed, det herved havde
lagt for Dagen, havde været enestaaende og tjener dets Soldater til
største Ære.

Langsomt var den fjendtlige Hær fulgt efter de danske, idet 1. preus
siske Korps gik mod Dybbøl, medens Østrigerne og det andet preussiske
Korps trængte op i Nørrejylland.
Efter at Preusserne havde kastet vore Forposter tilbage, begyndte
deres svære riflede Kanoner den 15. Marts at tordne mod vore svage,
knap nok fuldendte Forskansninger ved Dybbøl. I over een Maaned
regnede deres Granater Dag og Nat ned over Stillingen, indtil vore
Skanser kun var Grushobe, og vore Kanoner laa væltede og ødelagte.
Men sejgt og med fortvivlet Mod holdt vore Soldater ud paa deres Post,
og Tusinder af tapre danske Soldater skulde her med deres Blod besegle
deres Kærlighed til Konge og Fædreland, før det lykkedes Preusserne at
fravriste os den sidste Stump af Slesvigs Fastland.
4. Regiment fik dog foreløbig forholdsvis gode Dage, idet det blev
anvendt paa Als til Bevogtning af den Del af Alssund, der ikke var
dækket af Forposterne i Sundeved. Men koldt var det stadig^ og de
mange Gaver — Uldtøj, Vanter, Tobak o. s. v. —, som sendtes dels fra
Byerne i de Egne, hvor Mandskabet var udskrevet, dels fra Kjøbenhavn,
kom Folkene godt tilpas. Først fra den 7. Marts deltog Regimentet i
Tjenesten i Dybbølstillingen, hvor det forblev til den 11., da det atter
blev forlagt til Als for at hvile. Den 16. skiftede det Chef, idet Oberst
Faaborg overtog 4. Brigade. Major du Plat, og under hans Sygdom
Kaptajn Bauditz, fik Kommandoen over Regimentet, me’dens Kaptajn
Mathiessen,. der var bleven forsat til Regimentet, blev Kommandør for 1.
og Kaptajn Wedege for 2. Bataillon.
Den 17. Marts skulde 4. Regiment atter besætte Skanser og Løbegrave
paa Dybbølsstillingens venstre Fløj og afmarcherede derfor ved 5 Tiden
om Morgenen fra sine Kantonnementer paa Als. Da det ankom til
Sundeved, fik det imidlertid Ordre til at danne Reserve for 5. Regiment,
der skulde udføre en Rekognoscering frem i Terrainet om Ragebøl. Ved
Barakkerne bag Stillingen lagde Kompagnierne Tornystrene og fulgte
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omtrent Kl. 10 Form, efter 5. Regiment gennem vore Forposter. Uden
at støde paa Modstand naaede 5. Regiment Terrainet nord for Ragebøl
Skov medens 4. Regiment tog Opstilling i Kolonne ved Ragebøl Kro.
Herfra sendtes en Deling af 8. Kompagni frem for at afbrænde et Hus
mellem Ragebøl og Tørvemosegaard, hvorfra Fjendens Patrouiller jævnlig
havde overfaldet vore Forposter.

Fjendens Forpostreserver var imidlertid bievne alarmerede, og omkring
Kl. ll1/2 rykkede efterhaanden 3 Batailloner og 1 Batteri fra V. Sottrup
mod 5. Regiment Da dette havde Ordre til ikke at indlade sig i nogen
alvorlig Kamp, trak det sig derfor nu langsomt tilbage, medens 4. Regi
ment beredte sig til at optage de tilbagegaaende Tropper. Som Følge
heraf tog 1. Bataillon Stilling med 1. og 2. Kompagni ved Vejen ca. 300 m
N. V. for Ragebøl Kro — idet hvert Kompagni udviklede 2 Delinger i
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Kæde —, medens 5. og 7. Kompagni blev Reserve ved Vejen RagebølSandbjerg. Af 2. Bataillon besatte 4. Kompagni Ragebøls nordlige Udkant
med 3 Delinger udviklede og 3. Kompagni Byens sydvestlige Udkant med
2 Delinger syd for og 2 Delinger nord for Vejen. Mellem 3. og 4. Kompagni
havde en endnu ikke inddragen Feltvagt (af 3. Regiment) besat den vestlige
Udkant af Byen. 6. og 8. Kompagni dannede Reserve i og tæt øst for Byen.
Da 5. Regiment gik tilbage,
fulgte Fjenden hurtigt efter og
angreb nu 1. Bataillon samtidig
i Fronten og højre Flanke gennem
Ragebøl Skov. Forgæves forlæn
gede 1. Kompagni sin Skyttekæde
til højre; Fjenden søgte stadig til
højre uden om Kompagniet. Kom
pagnikommandøren Løjtnant Hin
denburg, udviklede da sit 2. Halv
kompagni nord for Kroen og lod
1. Halvkompagni gaa igennem og
samle sig bag dette. Men ogsaa
2. Halvkompagni blev paa Grund
af Fjendens Omfatten af dets højre
Fløj nødt til at gaa tilbage mod
Pythuse.
Samtidig med 1. blev ogsaa
2. Kompagni, der havde søgt at
standse Fjendens voldsomme
Fremtrængen i Fronten, nødt til
Kaptajn P. J. F. Bauditz.
at vige, og disse 2 Kompagnier
sluttede sig til Bataillonens to
Reservekompagnier, der allerede noget forinden var beordrede tilbage
over Pythuse.
Under denne Kamp var Regimentskommandøren, Kaptajn Bauditz,
bleven dødelig saaret af en Kugle i Skulderen, og han maatte nu ved
Bataillonens Tilbagegang efterlades i Fjendens Hænder. Han udaandede
den 30. April paa Lazarettet i Flensborg.
Af 2. Bataillon havde 4. Kompagni, som nævnt, besat Ragebøls
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nordlige Udkant, og til Støtte for dette Kompagni udviklede 6. Kompagni
2 Delinger i Byens nordvestlige Udkant. Da Bataillonens højre Flanke
imidlertid nu blev blottet ved 1. Bataillons Tilbagegang, da de fjendtlige
Skyttekæder samtidig trængte frem i Fronten, og da Byen desuden blev
hæftig beskudt af Artilleriet, maatte de to Kompagnier gaa tilbage mod
Pythuse, til hvilken Tilbagegang 8. Kompagni sluttede sig. — 3. Kompagni
havde endnu ikke faaet nogen Ordre til at gaa tilbage, da det pludselig
blev stærkt beskudt i højre Flanke og tildels i Ryggen af det fjendtlige
Fodfolk, der var trængt ind i Ragebøl, efter at vore derværende Kom
pagnier var gaaede tilbage. Kompagniet, der samtidig blev beskudt i
Front og Flanke af det fjendtlige Artilleri, maatte derfor hurtigt trække
sig tilbage. Ved Vandløbet og Mosen vest for Pythuse delte det sig,
saaledes at Premierløjtnant Admiraille med 2 Delinger gik nord om,
Premierløjtnant Sarauw med de 2 andre Delinger syd om Mosen. For
disse sidste saa det en Tid galt nok ud, idet de kun kunde passere
Vandløbet ved et Gangbrædt med een Mand ad Gangen. Dette tog
selvfølgelig forholdsvis lang Tid, og Kugler og Granater regnede ned
over Halvkompagniet, som ikke desto mindre slap temmelig uskadt over
og nu tog Stilling syd for Mosen, hvor det traf sammen med Tropper
af 5. Regiment. Da det blev beskudt i venstre Flanke fra Dybbøl,
maatte det dog snart fortsætte Tilbagegangen til Vejen Pythuse—Dybbøl,
og herfra blev det endelig beordret tilbage til Skanse X, hvor det ligesom
det andet Halvkompagni sluttede sig til Regimentet. Hele Tilbagegangen
var bleven udført med mønsterværdig Ro og Orden: særlig lagde Løjtnant
Marcussen stort Mod og Koldblodighed for Dagen, »om han end ikke
følte sig i sit rette Element, naar det gjaldt om at vige«.
Regimentet fik nu et Øjebliks Hvile, hvad det højligt trængte til, efter
at Folkene uafbrudt havde været paa Benene lige siden tidlig Morgen;
men ved 4 Tiden maatte det atter frem. 5. Regiment skulde nemlig
forsøge at fordrive Fjenden fra vort Forpostterrain, og 4. Regiment, der
efter Kaptajn Bauditz’ Fald førtes af Kaptajn Mathiessen, fulgte efter
med 1. Bataillon til højre og 2. Bataillon til venstre for Aabenraavejen.
3. Kompagni blev sendt frem til direkte Støtte for 5. Regiment, men
kom ikke til at tage væsentlig Del i dettes Kamp, under hvilken Fjenden
blev kastet tilbage fra Terrainet mellem Ragebøl og Alssund. Under
2. Bataillons nedenfor skildrede Angreb søgte Premierløjtnant Sarauw at
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faa Forbindelse med Bataillonen, og da denne trak sig tilbage, fulgte
han Bevægelsen, under hvilken Premierløjtnant Admiraille blev saaret.
Ogsaa paa vor venstre Fløj havde Kampen raset hele Dagen. Medens
vi nemlig havde tænkt blot at foretage en Rekognoscering, havde Fjenden
derimod besluttet at kaste os ud af hele vort Forpostterrain. Med store
Styrker var han rykket frem mod Dybbøl By og havde efter en haard Kamp
trængt vore Forposter tilbage. Omkring Kl. 3^2 Eftm. forsøgte disse
ved et Modangreb at generobre det tabte Terrain, og som sidste Del af
dette Angreb, der var gaaet i Staa i Dybbøl By, rykkede en Bataillon
af 8. Regiment frem mod Dybbøl Kirke.
For at støtte Angrebet sendtes 4. Regiments 2. Bataillon omtrent
Kl. 5 Eftm. frem mod Dybbøl med sine tre resterende Kompagnier.
Folkene længtes efter at komme frem igen, »nu kender vi, hvordan det
gaar til, naar det er Alvor, og nu skal vi ordentlig mule dem«, sagde
de, og hurtig udvikledes Bataillonen med 6. Kompagni paa højre Fløj,
8. paa venstre og 4. som Reserve. 8. Kompagni under dets fortrinlige
Fører, Premierløjtnant Winsløw, lod sig ikke standse og gik tilsidst frem
i Hurtigløb under Hurraraab. Fjenden maatte vige for det energiske
Angreb, indtil han fik en fordelagtig Stilling bag et højt Hegn. Ved en
rasende Ild fra Bagladegeværerne lykkedes det endelig her Preusserne
at bringe Kompagniet til at stoppe op, kun 20—80 m fra deres Stilling.
Bataillonskommandøren, Kaptajn Wedege, og hans Adjutant, begge Kom
pagniets Officerer samt flere andre Befalingsmænd og med dem en
Mængde af Mandskabet var saarede eller faldne og Kompagniet saaledes
uden Føring; men til Trods herfor holdt det ud, indtil nu ogsaa fjendtlige
Skytter, som havde kastet 8. Regiment tilbage fra Dybbøl, aabnede Ilden
i dets venstre Flanke. Kompagniet, der ingen Understøttelse fik, maatte
vige og samledes atter ca. 600 m længere tilbage.
Ogsaa de to andre Kompagnier var gaaede rask frem, havde udviklet
Skytter og bragt Fjenden til Standsning, men maatte atter vende om,
da 8. Kompagni gik tilbage. Fjenden forfulgte kun et kort Stykke og
trak sig derpaa hen mod Dybbøl.
Eenstemmig er den Ros, der af de foresatte udtales om dette Angreb,
hvor baade Befalingsmænd og Mandskab havde vist den største Iver
efter at gøre deres Pligt til det yderste ; men store var de Tab, 4. Regiment
havde lidt i denne Dags hæderfulde Kamp. Kaptajn Bauditz, Premierløjtnant
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Winsløw, Sekondløjtnanterne Gersdorff og Breyen, Korporalerne Petersen
og Grandt samt 28 Underkorporaler og menige var faldne eller dødelig
saarede, Kaptajn Wedege, Premierløjtnant Admiraille, Kommandersergent
Jensen, Korporal Christensen, Overspillemand Hansen samt 48 Under
korporaler og menige saarede, 41 Underkorporaler og menige fangne og
11 menige saarede. Det samlede Tab var saaledes 6 Officerer, 5 Under
officerer og 128 Underkorporaler og menige — heraf alene for 8. Kom
pagni 2 Officerer, 4 Underofficerer samt 55 Underkorporaler og menige.
Vel var Regimentet under Kampens første Del gaaet ret hurtig tilbage,
men dette skete i Følge Ordre, og der blev slet ikke gjort Forsøg paa
med Reservekompagnierne at standse Fjenden, da et Angreb laa helt
uden for Kampens Hensigt. Senere røbede Regimentet derimod, at det
blot behøvede en Lejlighed for at vise, hvilken Kraft det, trods alt, sad
inde med, og navnlig 8. Kompagnis Angreb hører til Krigens smukkeste
Bedrifter. Angrebet fik desværre ingen videre Betydning, da Kampen ved
Dybbøl By alt var afgjort, og et Forsøg paa at forstærke det ved ogsaa
at lade 1. Bataillon rykke frem vilde ikke have ført til noget bedre
Resultat, selv om det iøvrigt havde været muligt at disponere over
Bataillonen hertil. Men Kampen havde, som sagt, kostet Blod: Preus
sernes Bagladegeværer, paa hvis Hurtigild alle vore Angreb den Dag
strandede, havde gjort lyst i Rækkerne, og den Omstændighed, at vi
tilsidst maatte rømme Terrainet, bevirkede, at de, der maatte efterlades,
alle faldt i Fjendens Hænder.
Da det var bleven mørkt, samledes Regimentet ved Skanse X og
besatte derefter Skanserne og Løbegravene paa venstre Fløj. I den
følgende Tid deltog det efter Tur med de andre Regimenter i Besættelsen
af Stillingen, saaledes at det opholdt sig 6 Døgn ad Gangen i denne og
derefter laa 3 Døgn i Kantonnement paa Als.
Afløsningen fandt Sted om Aftenen. Tavse og i Løb passerede Kom
pagnierne de mest udsatte Strækninger, hvorefter Mandskabet hurtigt fandt
ned i deres Dækninger. Terrainet var ganske oprodet af Granaterne, og
i Skanserne kunde man efterhaanden ikke opholde sig om Dagen. Folkene
dannede sig derfor Huler ind under Brystværnet i Løbegravene, og her
kunde de sidde i forholdsvis Sikkerhed, mens Granaterne susede over
Hovedet paa dem. Enkelte Poster holdt Udkig og raabte »Dæk«, naar
Granaterne kom, hvorefter alle smed sig ned, til Granaten var sprungen.
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Det kunde hænde, at en eller anden blev liggende, naar de andre rejste
sig op, men dog var Tabene mindre, end man skulde tro, — i Tiden
indtil 9. April mistede Regimentet saaledes ikke mere end 7 Mand. Stille
og roligt taalte Mandskabet alle Lidelser og Savn og søgte Trøst og
Lindring ved at læse Salmer og Prædikener.
Naar det blev mørkt, blev Skydningen som Regel mindre hæftig, og
nu myldrede Soldaterne frem af deres Huler, greb Spader og Hakker
for at afhjælpe den Skade paa Værkerne, som Skydningen om Dagen
havde foraarsaget. Brystværn og Traverser udbedredes, Pallissaderne
fornyedes o. s. v. Navnlig i Skanse II, som Fjenden særlig havde taget
som Maal for sine riflede Kanoner i Broager, var der meget at gøre.
Under den sidste Del af Belejringen tiltog Preussernes Skydning mere
og mere og fortsattes nu ogsaa om Natten med stor Hæftighed. Arbejdet
paa Værkernes Udbedring kunde derfor være farligt nok; men modige
Folk, som Nr. 279 Dørge af 1. Kompagni, opildnede de andre ved deres
Eksempel, saaledes at Mandskabet arbejdede flinkt selv under den stær
keste Beskydning. Særlig den 13. og 14. April var denne voldsom, og
Regimentet led betydelige Tab i disse Dage, navnlig den 14., da det
havde besat venstre Fløj. Saaledes blev Korporal Grabe af 7. Kompagni
og 10 menige dræbt, medens Korporal Jensen af 8. Kompagni og 25
menige saaredes. Intet Sted kunde man være i Sikkerhed — Granaterne
naaede overalt. Sygebærerne havde nok at gøre, og flere af dem, som
navnlig Nr. 55 Petersen af 3. Kompagni, fik Lejlighed til at lægge stort
Mod og Uforsagthed for Dagen, naar de midt i den stærkeste Ild bar de
saarede bort.
Den 17. April om Aftenen forlod 4. Regiment for sidste Gang Dybbølstillingen og gik i Kantonnement i Tandslet paa Als. Den næste Dag
stormede Preusserne, og efter en blodig og heltemodig Kamp maatte vi
rømme Sundeved.

4. Regiment, der ved Dybbølstillingens Fald skulde forblive paa Als,
havde den 4. April faaet en ny Kommandør i den joviale, lidt buldrende
Major RAUCH. Dets Styrke var naturligvis gaaet betydelig ned under
Belejringen, men i Stedet for at benytte den Vaabenhvile, der sluttedes
den 12. Maj, til at forstærke Regimentet, befalede Krigsministeren, at
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dette skulde hjemsende sit Forstærkningsmandskab og dermed sine bedste
Folk. Til Gengæld modtog det et omtrent ligesaa stort Antal Rekrutter,
der først var indkaldt den 15. Marts og saaledes kun havde en meget
ringe Uddannelse. Ej heller under Vaabenhvilen naaede de at blive blot
nødtørftig indeksercerede og disciplinerede, ja de fleste havde endog kun
skudt 5 skarpe Skud, da de den 29. Juni stilledes Ansigt til Ansigt med
Fjenden.
At føre en Afdeling, af hvilken 71 af Mandskabet har en saa ringe
Uddannelse, mod en saa overlegen Modstander, som Preusserne var det
i 1864, er ganske uforsvarligt og vil aldrig kunne bringe noget godt
Resultat. Skal det overhovedet kunne gaa, maa Afdelingen være for
synet med meget stærke Rammer af routinerede Befalingsmænd, som
Folkene kender og kan have Tillid til. Men i saa Henseende var For
holdene ogsaa rent fortvivlede. Af faste Officerer var der overordentlig
faa, og blandt dem var der som Følge af Tabene under Krigen sket
adskillige Forandringer, ligesom der ogsaa inden for Regimentets Officers
korps i ikke ringe Udstrækning var foretaget Forsættelser fra et Kom
pagni til et andet. Blandt de ny tilgaaede Officerer var 4 frivillige svenske
Løjtnanter, som Mandskabet havde ondt ved at forstaa, og 5 Sekond
løjtnanter, der kun havde ganske faa Maaneders Uddannelse. Ydermere
havde disse Sekondløjtnanter kun været ansat ved Kompagnierne i 2—3
Uger, da Vaabenstilstanden løb ud, saaledes at de slet ikke kendte de

Folk, de skulde kommandere.
Afgangen blandt Underofficerer var dels erstattet ved unge Officers
aspiranter, af hvilke mange ikke var bedre end Rekrutterne, dels ved
Nyudnævnelser blandt Underkorporaler og menige, som kun havde ringe
eller slet ingen Uddannelse som Befalingsmænd. Naar de Befalingsmænd,
som først og fremmest kendte Folkene, var afgaaede fra Kompagniet —
saaledes som Tilfældet var ved 8. Kompagni, hvor Kompagnichefen var
falden og Kommandersergenten fangen — var det ikke engang sikkert,
at man havde udtaget de bedst egnede til Korporaler og Underkorporaler.
Tilfredsstillede Befalingsmandskorpset saaledes ikke de Fordringer, der
maatte stilles til det, saa forværredes Forholdene yderligere ved Paavirkning udefra. Hele den Haabløshed, der prægede vor Krigsførelse,
Tilbagegangen fra Dannevirke, den tilsyneladende unyttige Blodsudgydelse
ved Dybbøl, Fredericias Rømning, alt dette kunde ikke øge Soldaternes
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Lyst til at gaa paa; men værre var det endnu, at Pressen ved en ube
hersket og usaglig Kritik havde faaet Lov til at undergrave Mandskabets
Tillid til deres foresatte.
Svækket og løst i sin Sammensætning var Regimentet saaledes, da
dets Mandskab den 29. Juni blev stillet over for en Opgave, der krævede
saa meget, af Disciplinen og den enkelte Mands Koldblodighed, at selv
de bedst uddannede Soldater kunde have haft vanskelig ved at gøre
Fyldest.
Med en Styrke, der var altfor ringe til at løse Opgaven, var det blevet
overdraget General Steinmann at forsvare Als, idet Flaaden herved skulde
yde ham Støtte, navnlig ved Panserskibet »Rolf Krake«, der blev statio
neret i Augustenborg Fjord. General Steinmann samlede Hovedmassen
af sine Tropper ved Alssund, da Faren for en Overgang absolut var
størst her. Særlig lagde han Vægt paa Strækningen syd for Kjærvig,
medens 4’ Regiment alene fik overdraget Bevogtningen og Forsvaret af
Kjær Halvø nord derfor.
Idet nu Hovedstyrken var anbragt i Partiet om Sønderborg og øst
derfor, maatte den Understøttelse, 4. Regiment kunde vente at fa a under
en Kamp, komme sydfra. Men skulde Regimentet støtte sig til og om
fornødent gaa tilbage paa disse Reserver, maatte det have Front i det
væsentlige mod Nord, og det samme gælder, hvis Reserverne skulde
kunne være i Stand til at gribe ind i Regimentets Kamp, hvor Forholdene
krævede det, enten det var paa dets højre eller venstre Fløj,
Hertil blev der imidlertid ikke taget Hensyn, idet Regimentet fik Ordre
til at imødegaa Fjenden paa selve Landgangsstedet ved Alssund. Som
Følge heraf blev Regimentet stillet op med Front mod Vest, saaledes at
det næppe vilde være Reserverne muligt at støtte dets højre (nordlige)
Fløj, og saaledes at det, naar det maatte gaa tilbage — og gik Fjenden
over med en Styrke, der .var Regimentets væsentlig overlegen, maatte
man være forberedt paa, at dette let kunde blive nødvendigt —, skulde
samle sig mod sin venstre Fløj, og den højre Fløj løbe Spidsrod ikke
alene for de fjendtlige Tropper, der var brudt igennem længere mod Syd,
men ogsaa for Artilleriet paa den anden Side af Sundet.
De Forskansningsanlæg, man havde anlagt paa Als, bestod af en lang
Løbegrav, der strakte sig fra Arnkilsøre til Sønderborg. Løbegraven
laa øverst oppe paa den høje Brink, der følger hele Kysten, og foran
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den blev der derved en betydelig Strækning, som ikke kunde beskydes.
Bag Løbegraven og parallelt med den var gravet en Forbindelsesgang,

der naaede omtrent fra Skovfogedhuset til hen imod Kjærvig og fortsattes
syd for denne: mellem Løbegraven og Forbindelsesgangen fandtes flere
Tværgange i Zigzag. I Løbegraven stod enkelte Kanoner, og bag den
4de Bataillons Krigshistorie.
7
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laa nogle Batterier, men hverken Løbegraven eller Forbindelsesgangen
var forsynet med Traverser, saaledes at Fjenden, naar han var brudt
igennem paa eet Sted, kunde bestryge disse Gange over lange Stræk
ninger til begge Sider, hvorved Opholdet i dem kunde blive umuliggjort
ogsaa for de Tropper, der ikke selv var angrebne i Fronten. Paa den
nordligste Pynt af Arnkilsøre fandtes ingen Forskansninger, og det Batteri,
man havde paabegyndt dér, var ikke færdigt den 29. Juni. Nogen Stilling,
i hvilken Regimentet kunde blive ordnet og genoptage Kampen, naar det
havde maattet samle sig mod sin venstre Fløj, fandtes ikke.
Den Strækning, Regimentet skulde forsvare, var omtrent 5 km lang,
eller med andre Ord saa lang, at den overhovedet ikke kunde forsvares
virksomt med et Regiment, som kun taalte c. 1500 Mand. Spredte man
Regimentet over hele Strækningen, vilde man intet Sted raade over saa
stor en Styrke, at den kunde faa nogen Betydning over for et nogen
lunde kraftigt Angreb. Hertil kommer, at det er yderlig nødvendigt at
holde Tropperne samlede i Førernes Hænder, naar Talen er om saa løst
sammensatte Afdelinger, som 4. Regiment var paa dette Tidspunkt. Nu
var Alssund imidlertid ikke bredere, end at Fjenden vilde kunne passere
det i Løbet af faa Minutter, og da Opgaven var at imødegaa Fjenden
paa Landgangsstedet, maatte Reserverne derfor være saa nær ved
Haanden, at de næsten øjeblikkelig kunde naa Løbegraven. Hermed var
det givet, at man maatte fordele Reserverne langs hele Fronten, hvorfor
man ogsaa havde bygget Barakker til Reservekompagnierne med 600—
1000 m indbyrdes Afstand.
Selve Løbegraven skulde bevogtes af Vedetposter og desuden om
Natten af enkelte Lytteposter i Skovkanten. Feltvagterne skulde om
Dagen staa i Forbindelsesgangen eller — for højre Fløjs Vedkommende —
i Skoven, om Natten var deres Plads i Løbegraven. I rigtig Erkendelse
af, at det gjaldt om at holde Kompagnierne saa samlede som muligt,
havde Major Rauch i Henhold til denne Bestemmelse anordnet, at hele
Strækningen skulde deles i 4 Dele, saaledes at 4 Kompagnier hvert ud
stillede 2 Delinger som Feltvagter og holdt 2 Delinger i Reserve. Paa
denne Maade skulde 1. Bataillon besætte Strækningen fra Arnkilsøre til
Hegnet syd for Skovbatteriet med 2 Kompagnier ved Siden af hinanden
og have 2 Kompagnier i Reserve i de bagved værende Barakker; 2.
Bataillon skulde paa lignende Maade besætte Strækningen indtil Kjærvig.
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Herved vilde hvert af Kompagnierne i første Linie kun faa en Strækning
af godt 1 km at overspænde, og der vilde være en Sandsynlighed for,
at Kompagnierne kunde optræde nogenlunde samlede ved Landgangsstedet
og derved virkelig yde nogen Modstand.
I Overensstemmelse med denne Disposition besatte Regimentet Stil
lingen ved Vaabenhvilens Udløb den 25. Juni. Men nu greb til alt Uheld
Brigadekommandøren, Oberst Faaborg, ind og befalede, at Opstillingen
skulde ændres saaledes, at af hver Bataillon et Kompagni udstillede alle
4 Feltvagter og dermed overspændte en Strækning af indtil 2500 m. Et
Kompagni — delt i to Halvkompagnier med en indbyrdes Afstand af c.
1 km — skulde danne Reserve (Piketter) for Feltvagterne, medens de to
resterende Kompagnier, som hidtil, laa i Barakkerne. Skønt Regiments
kommandøren gjorde Indvendinger, fastholdt Oberst Faaborg sin Befaling,
som iværksattes den 26.
Ethvert Haab om en samlet Optræden fra Kompagniernes Side var
derved udelukket. Kompagnichefen i forreste Linie kunde umulig føre
et Kompagni, der var spredt over saa lang en Strækning, og hans Ind
flydelse kunde kun udstrækkes til de Folk, der var ham allernærmest;
Kompagnichefen i 2. Linie kunde kun være til Stede ved eet af sine
Halvkompagnier, det andet maatte han overlade til sig selv.
For endelig at gøre Bægret fuldt, blev den Samvirken mellem Trop
perne paa Als og »Rolf Krake<, som var en absolut Betingelse for, at
Forsvaret overhovedet kunde gennemføres, ikke ordnet paa betryggende
Maade. »Rolf Krakels Opgave skulde bl. a. bestaa i at sikre den højre
Fløj af Stillingen ved Alssund og dernæst, naar Preusserne begyndte en
Overgang, da at løbe ned i Sundet og forhindre Overgangens Fortsæt
telse. Skibet blev imidlertid stationeret saa langt mod Syd i Augusten
borg Fjord, at det ikke var i Stand til at løse den førstnævnte af disse
Opgaver. Men herved blev Forsvaret af den nordlige Del af Alssund
næsten umuliggjort, idet Preusserne ved at gaa i Land ved den nord
ligste Pynt af Arnkilsøre — eller endog, som de faktisk gjorde, paa
dettes østlige Side — kunde komme helt om i Forsvarerens Flanke og
Ryg og derved rulle hele Stillingen op.
Saaledes var de Forhold, under hvilke 4. Regiment skulde modtage
et Angreb, der var forberedt med overlegen Dygtighed og blev gennem
ført med enestaaende Kraft og Hurtighed.
7*
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Fra Preussernes Side var der i lang Tid arbejdet paa Forberedelserne
til en Overgang over Alssund. Pontonner og Baade var skaffede til Veje,
til Dels langvejs fra, og blev — hvad der ikke var os ubekendt — samlede
ved Storskoven. Overgangen skulde udføres med 4 Baadkolonner, af
hvilke den nordligste landsatte 1 Bataillon paa begge Sider af Arnkilsøres
nordligste Pynt, den næste 1/2 Bataillon lidt syd for den nordlige Udkant
af Arnkils Skov og de to sydligste hver 1 Bataillon ud for den midterste
Del af Skoven. Den Styrke, der i første Vending blev sat i Land, talte
saaledes omtrent dobbelt saa mange Mand som hele 4. Regiment til
sammen.
Natten mellem den 28. og 29. Juni var 4. Regiments 1. Bataillon
fordelt saalsdes:
1. Kompagni (Premierløjtnant Linnemann) udstillede Feltvagt 1—4,
2.
—
(Kaptajn Glahn) Piket 1 og 2,
5.
—
(Premierløjtnant Jantzen) laa i de nordlige og
7.
—
(Premierløjtnant Westberg) i de sydlige Barakker, i Nær
heden af hvilke ogsaa Bataillonskommandøren Kaptajn Mathiessen op
holdt sig.
Paa den af Bataillonen besatte Strækning stod 1 Deling af 9. Batteri
i Nærheden af 7. Kompagnis Barakker, og endvidere fandtes der et
Arbejdskommando paa c. 100 Mand af 18. Regiment, men uheldigvis
havde dette Kommando ved en Misforstaaelse ladet sine Geværer blive
bag Arnkils Skov, langt fra de Steder, hvor det arbejdede.
Af 2. Bataillon, der førtes af Regimentskommandøren, Major Rauch,
havde
3. Kompagni (Premierløjtnant Sarauw) udstillet de 4 Feltvagter indtil
Kjærvig,
4.
—
(Kaptajn Bügel) Piket 3 og 4,
6.
—
(Kaptajn Bodin) laa i de nordlige og
8.
—
(Premierløjtnant Thrane) i de sydlige Rønhave Barakker.
Natten var mild, med tyk Luft og overtrukken Himmel; det blæste
en let Luftning fra Nord. Man havde — ligesom de foregaaende Nætter
— hørt Raslen af Kanoner og Vogne samt megen Tømren og Banken
fra den modsatte Bred, men iøvrigt var der ikke observeret noget usæd
vanligt, snarere syntes Forholdene hos Fjenden at være roligere end
ellers. Klokken var 2, det gryede netop ad Dag, og enkelte af vore
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Feltvagter var ved at indtage Dagstillingen, da Posterne ved Feltvagt
Nr. 1 saa de fjendtlige Baade som en Landtunge skyde sig ud fra Kysten,
og Posterne længere sydpaa hørte den skurende Lyd af Baadenes Slæben
over Sandet paa den modsatte Strandbred. I samme Nu gik en Raket
tilvejrs, og langs hele Kysten fra Storskoven mod Nord aabnedes en
rasende Gevær- og Kanonild dels mod Løbegraven, dels mod hele det
bagved værende Terrain. Øjeblikkelig skød vore Poster, og Feltvagterne
gik i Stilling.
Med overvældende Voldsomhed havde Preusserne aabnet Ilden. Det
var, som om alle Helvedes Magter var slupne løs. Geværkuglerne hvinede
og peb gennem Luften, og med en smældende Larm overøste Granat
kardæskerne hele Terrainet med deres Kugler og Sprængstykker. Ind
trykket af denne Ild, de saaredes Jamren og Synet af de store Baadkolonner, der med en forbløffende Hurtighed nærmede sig Kysten under
uafbrudt Skydning, knugede vore Soldater, der følte sig prisgivne, som
de stod dér enkeltvis eller i Smaahobe. Mange smed sig ned eller løb
deres Vej, mange dækkede sig bag Brystværnet og skød lige op i Luften,
andre rettede vel deres Geværer mod Fjenden; men kun de mest ener
giske Førere lykkedes det at faa Folkene til at tage Sigte.
Helt oppe paa højre Fløj tager Løjtnant Pingel med den ene Halvdel
af sin Feltvagt Stilling paa Ørets nordligste Pynt, mod hvilken Baadkolonnen stiler. Her findes jo ikke nogen Løbegrav, og den Modstand,
han med en Snes Mand kan sætte mod en hel Bataillon, er selvfølgelig
ikke meget værd. Beskudt fra alle Sider maa han snart løbe tilbage til
Skoven, hvorhen han kun naar med den kække Officersaspirant Tram og
2 Mand.
Halvanden fjendtlig Bataillon beskyder nu fra alle Sider Resten af
Feltvagterne Nr. 1 og 2, hvis største samlede Styrker er 10—20 Mand.
Premierløjtnant Hindenburg falder efter et heltemodigt Forsvar og med
ham mange andre. Korporal Jensen driver med sin lille Trop Fjenden
tilbage med Bajonetten, bliver atter kastet af en fjendtlig Styrke paa
over 100 Mand; men da han ser en Kolonne nærme sig og fejlagtig
tror, at det er egne Tropper, vender han tilbage til Løbegraven. Her
overvældes han med Ild fra alle Sider, hans Folk raaber: »Pardon«;
selv undslipper han med 2 Mand. — Premierløjtnant Linnemann, der af
hele sit Kompagni kun har en Styrke af 10—12 Mand hos sig, lykkes
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det med Bistand af den brave Kommandersergent Berg at holde Folkene
samlede og faa dem til at skyde paa Baadene og ikke paa de Tropper,
der skyder dem i Flanken. Selv griber han et Gevær og skyder med.
Mange af hans Folk falder, og under en voldsom Ild maa han løbe
tilbage til Skoven.
Straks, da Preusserne aabner Ilden, styrter den svenske Premierløjt
nant Kielman mod Løbegraven med Piket Nr. 1. Men den stærke Be
skydning af Strækningen mellem Skoven og Løbegraven faar Folkene til
at svigte; hverken Befalinger eller Trusler kan bringe dem frem og med
kun 24 Mand naar Kielmann Løbegraven, hvor han gaar i Stilling ved
Siden af Premierløjtnant Hindenburg. Til ham slutter sig Sekondløjtnant
Fehrmann, der med 50 Mand af 2. Kompagni har været ude som Arbejds
kommando og netop nu vender tilbage. Sammen med Vaabenmester
Cl emmensen lykkes det Fehrmann at faa de fleste af Folkene med til
Løbegraven ; men Preusserne, der gaar i Land her, springer over denne,
sætter sig fast i Skovudkanten, og beskudt fra Fronten, højre Flanke og
Ryg maa baade Løjtnant Kielman og Fehrmann efter en haard Kamp
overgive sig med Resterne af deres og Premierløjtnant Hindenburgs
Mandskab.
Over for Feltvagt Nr. 3 under Vaabenmester Petersen gaar 2 Batail
loner i Land. Hvad af Feltvagten, der ikke bliver skudt eller stukken
ned, maa skyndsomst løbe tilbage til Hegnet, der fra Skovfogedhuset fører
mod Nordvest. Her ser Vaabenmesteren Preusserne fra det sydligste
Landgangssted rykke frem mod hans venstre Fløj; han kan paa Grund
af Hegnet og Halvmørket ikke se, om det er Venner eller Fjender, bliver
omringet og maa overgive sig.
5. Kompagni løber straks ved Skydningens Begyndelse imod Nord i
Sektionskolonne. Efter faa Minutters Forløb kommer de forreste i Haandgemæng med Fjenden. Premierløjtnant Jantzen lader formere Kompagikolonne, kommanderer »Gaa paa!«, men synker i det samme om, ramt
af en Kugle. Preusserne, der i et stort Antal er rykket frem langs
Augustenborg Fjord, aabner Ilden i Kompagniets Flanke og Ryg. Sekond
løjtnant Hage, Kommandersergent Andersen og Fourer Erichsen saares,
Sekondløjtnant Pingel, der har sluttet sig til Kompagniet, falder, og
Kompagniet sprænges. Resterne samles under Sekondløjtnant Hertzog,
der — virksomt understøttet af Sekondløjtnant Schow og Sergent Luffe
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— under stadig Kamp trækker sig tilbage fra Hegn til Hegn i sydøstlig
Retning.
I Løbet af 10—15 Minutter har Fjenden saaledes sat sig i Besiddelse
af Løbegraven helt ned til Skovfogedhuset samt af hele den nordlige
Del af Arnkils Skov.
Men ogsaa Resten af det af 1. Bataillon besatte Terrain maatte snart
rømmes over for Overmagten.
Feltvagt Nr. 4 under Sekondløjtnant Bjerring havde allerede indtaget
Dagstillingen, da Skydningen begyndte og løb nu atter ned til Løbegraven,
hvor den tog Stilling omtrent ud for Skovfogedhuset. Piket Nr. 2 under
Sekondløjtnant Jessen løb gennem en Tværgang og langs et Hegn til
Løbegraven, og da Bevægelsen saaledes var sket i nogenlunde Dækning,
fik Løjtnanten ogsaa saa godt som alle sine Folk med sig. I Løbegraven
tog han Retning mod Nord, selv løb han oppe paa Brystværnet for at
holde Øje med Folkene, af hvilke mange trykkede sig ved at gaa frem.
Ved Placement 2 gjorde han holdt og aabnede Ilden mod Baadene.
Personlig blev han oppe paa Brystværnet og betjente en Voldriffel, der
var anbragt her. Syd for Piket Nr. 2 tog Sekondløjtnant Nissen Stilling
ved Feltvagt Nr. 1 af 3. Kompagni, med hvilken han resolut var ilet mod
Nord. Til venstre for ham naaede straks efter Kaptajn Bügel op med
Piket Nr. 3 under svensk Premierløjtnant Klinteberg, og til ham sluttede
sig Piket Nr. 4 under Sekondløjtnant Westrup og endelig et Arbejds
kommando af 4. Kompagni under Sekondløjtnant Holmsted, saa at Kaptajn
Bügel fik hele sit Kompagni samlet her i Nærheden af Skovbatteriet.
Fra hele denne Linie fra Skovfogedhuset til syd for Skovbatteriet blev
der saaledes rettet en hæftig Ild mod den sydligste Baadkolonne.
7. Kompagni — med hvilken Kaptajn Mathiessen fulgte — alarmeredes
straks ved de første Skud og løb ad Vejen mod Nord langs Skoven. Da
det omtrent Kl. 215 naaede Skovens vestlige Udkant, fik Kaptajn Mathiessen
af Premierløjtnant Linnemann — der netop nu kom tilbage fra Løbe
graven — Melding om, at Fjenden var gaaet i Land med 1600—2000
Mand, havde taget Løbegraven og holdt Hegnet ved Skovfogedhuset besat
(det samme Hegn, ved hvilket Feltvagt Nr. 3 et Par Minutter forinden
var bleven taget tilfange). Under disse Omstændigheder maatte Kaptajn
Mathiessen afstaa fra at fortsætte Fremrykningen og nu blot søge at
standse Fjenden saa længe som muligt. Han lod derfor Kompagniet tage
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Stilling langs Skovudkanten, og Kanondelingen, som var fulgt med ham,
aabne Ilden mod de fjendtlige Kolonner, der saas paa Skovfogdens Mark.
Snart blev Kompagniet, der havde Møje med at holde Fjenden tilbage
fra Hegnet ved Skovfogedhuset, imidlertid ogsaa stærkt beskudt i højre
Flanke, der jo nu, efter at 5. Kompagni var gaaet tilbage, var fuldstændig
blottet. Vel afvistes Fjendens Bajonetangreb her, men efter 20 Minutters
Kamp, 'Under hvilken Premierløjtnant Westberg var falden*) og Premier
løjtnant Rongsted saaret, maatte Kompagniet vige. »For Guds Skyld, dæk
Kanonerne!« raabte Kaptajn Mathiessen, da han saa Kompagniet gaa
tilbage, og modig trængte Premierløjtnant Linnemann atter frem med
Kompagniets venstre Fløj og sikrede Kanonerne, indtil de var protsede
paa. De var dog kun kørt et kort Stykke, da Fjenden, som var rykket
igennem Skovens sydlige Del, gav dem en Salve paa en halv Snes Skridts
Afstand. Herved saaredes mange af Folkene og Hestene, og trods Kon
stablernes tapre Modstand blev Kanonerne tagne.
Ved Fjendens Fremrykning gennem den sydlige Del af Skoven blev
ogsaa en Del af 7. Kompagni afskaaren, og her faldt blandt andre Pre
mierløjtnant Linnemann og Kaptajn Mathiessen i Fangenskab. Efter at
den sidstnævnte havde afleveret sin Sabel, affyrede en halvberuset
preussisk Soldat sit Gevær mod ham — mange af de preussiske Sol
dater var mere eller mindre berusede under Kampen den 29. —; men
heldigvis gik Kuglen kun gennem Kaptajnens Frakke uden at saare ham.
Rasende over den Niddingsdaad, Soldaten havde begaaet, slog en preus
sisk Officer denne af al Kraft med sin Sabel lige i Øjet.
Resterne af 7. Kompagni under svensk Premierløjtnant Påhlman og
Sekondløjtnant Falbe trak sig kæmpende tilbage og forenede sig med
Sekondløjtnant Hertzogs Kommando. Den saaledes samlede Styrke søgte
at holde Fjenden Stangen, og først Kl. 4 var de trængte tilbage til den
østlige Udkant af Nørremark Skov.
Imidlertid var Kampen fortsat i Løbegraven syd for Skovfogedhuset.
Sekondløjtnant Bjerring gjorde et Forsøg paa at føre sine Folk nærmere
til Landgangsstedet, men mødte en Strøm af Flygtninge, der raabte, at
alt var tabt. Da Fjenden samtidig beskød Løbegraven paa langs og nu
*) Da hans Lig nogen Tid efter blev fundet, var det fuldstændig udplyndret, endog
Knapperne var skaarne af Uniformsfrakken.

— 105 —

ogsaa aabnede Ilden i Ryggen paa hans Deling, blev Folkene grebne af
en panisk Skræk, kastede Geværerne langt bort og nægtede at gaa
længere frem. Kun 2 Mand, Nr. 200 og 447, tilbød at følge Løjtnantens
Opfordring til at slaa sig igennem og, omringet paa alle Sider, maatte
han overgive sig.
Efterhaanden som Preusserne trængte mod Syd og mere og mere
beskød Tropperne i Løbegraven i Flanke og Ryg, blev Tabene her uud
holdelige, og Faren for at blive afskaaren voksede for hvert Minut, saa
ledes at det blev nødvendigt at gaa tilbage. Kaptajn Bügel, der tidligere
var gaaet mod Nord for om muligt at føre sit Kompagni nærmere til
Landgangsstedet, blev dødelig saaret og formaaede ikke, skønt han til
det yderste forsøgte derpaa, at lede Tilbagegangen. Efter at Kampen
havde varet ialt 20—25 Minutter, styrtede nu alle i forvirret Blanding
tilbage gennem Løbegraven, i hvilken Uordenen og Trængslen øgedes
ved, at et Arbejdskommando af 18. Regiment blandede sig mellem 4.
Regiments Folk. Det var derfor nødvendigt saa hurtigt som muligt at
komme ud af Løbegraven, hvorfor Officererne efterhaanden søgte at føre
deres Folk i østlig Retning. Saaledes bøjede Sekondløjtnant Nissen af
ved Hegnet syd for Skovbatteriet, Sekondløjtnant Westrup ved Kanonplacement 4 og Sekondløjtnant Jessen ved Tværgangen i Nærheden af
Skovbatteriet. Kun Sekundløjtnant Holmsted fortsatte Bevægelsen i Løbe
graven, medens Premierløjtnant Klinteberg, der havde vovet sig for langt
mod Nord for at søge Forbindelse med Kaptajn Bügel, blev afskaaren
og faldt i Fangeskab.
Det var dog kun lykkedes Sekondløjtnanterne Nissen, Westrup og
Jessen at faa ialt c. 100 Mand med sig, med hvilke de forenede sig
500 m syd for Arnkils Skov vest for Rønhavevejen. Sekondløjtnant Nissen,
der først naaede herhen, søgte tillige at samle det forsprængte Mandskab,
der kom tilbage fra Skoven.
Omtrent samtidig kom Oberst Faaborg til Stede. Han gav Sekond
løjtnant Nissen Ordre til at fortsætte med at samle Mandskabet og be
falede Jessen og Westrup til at føre alt det Mandskab, der var ved
Haanden, frem til Angreb mod Nord. En Del af Folkene trykkede sig,
men med største Parten naaede Løjtnanterne dog frem. Ikke saa snart
var de imidlertid komne ud paa den aabne Mark, før Fjenden rettede
en voldsom Ild imod dem baade fra Fronten og begge Flanker. Oberst
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Faaborg, der var reden forud, vendte sin Hest og galopperede tilbage,
medens Folkene dels faldt, dels spredtes som Avner for Vinden, uden
at det var Løjtnanterne muligt at holde dem tilbage. Der var saaledes
for disse selv heller ikke andet at gøre end at søge bort og fulgte af
kun 5 Mand naaede de Nørremark Skov, hvor de til deres store Over
raskelse ogsaa fandt preussiske Tropper, der hurtig afvæbnede dem.
Sammen med Jessen og Westrups Mandskab var ogsaa Sekondløjtnant
Nissens Folk begyndt at løbe tilbage. En Del fik han dog standset, gik
derefter kæmpende tilbage til Nørremark Skov og sluttede sig senere til
Løjtnanternes Pàhlmans og Hertzogs Kommando.
Major Rauch var ved Alarmeringen reden af Sted mod Kysten. Under
vejs modtog han Melding om, at Fjenden forsøgte Overgang, uden at
Stedet dog var angivet, og han lod derfor 8. Kompagni blive i Forbin
delsesgangen ved Rønhave for der at afvente nærmere Ordre. Ankommen
til 6. Kompagni, der ligeledes havde taget Opstilling i Forbindelsesgangen,
erfarede han ved Sekondløjtnant Holmsted, der netop nu kom tilbage —
men som iøvrigt straks blev beordret frem igen —, at Kaptajn Eügel
var falden og Premierløjtnant Klinteberg fangen, uden at han dog blev
klar over, at 4. Kompagni ikke længere var modstandsdygtigt. Derimod
saa han, at 1. Bataillon strømmede tilbage i Uorden, at Fjenden havde
besat Arnkils Skov med en tilsyneladende ret betydelig Styrke, og at
Artilleribeskydningen af Terrainet om Rønhave var meget stærk.
Med rigtigt taktisk Blik erkendte Major Rauch nu, at han først og
fremmest maatte samle saa meget af sit Regiment som muligt, førend
han kunde tænke paa at standse Fjendens Fremrykning. Han gav derfor
6. Kompagni Ordre til at besætte et Hegn, der nordvest for Rønhave
løber i Vest—Øst, for der mulig at optage 1. Bataillon. 4. Kompagni
skulde sætte sig paa venste Fløj, og Adjutanten, Premierløjtnant Wørishøffer, blev sendt tilbage til 8. Kompagni for at føre dette op til højre
for 6. 3. Kompagni, der jo stod spredt langs Kysten sydvest for Rønhave,
fik foreløbig ingen Ordre; men det var Meningen, at Kompagniet skulde
dække Regimentets venstre Flanke og hindre Fjendens Fremtrængen
langs Kysten. Herefter gik Majoren tilbage til Rønhave, hvor han havde
efterladt sin Hest, idet han nu personlig vilde ride frem til Rekognos
cering, indtil 2. Bataillon var samlet.
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Det skulde dog komme til at gaa helt anderledes, end Major Rauch
havde tænkt sig.
I Modsætning til ham søgte nemlig Brigadekommandøren. Oberst
Faaborg, at bringe Fjenden til Standsning ved stadige Smaaangreb med
de Styrker, han efterhaanden kunde faa fat i. Med stort personligt Mod
og en umaadelig Energi førte han selv det ene Angreb frem efter det
andet; men han oversaa herved, at saadanne Angreb, udførte med et
halvt Hundrede forsprængte Soldater eller et enkelt Kompagni mod en
Styrke af flere Batailloner støttede af et stærkt Artilleri, aldrig vil kunne
føre til noget godt Resultat. Hertil kom, at Obersten greb forstyrrende
ind i 4. Regiments Kommandoforhold, idet han gav Kompagnierne direkte
Ordre, og at han ved denne sin personlige Virksomhed i forreste Linie
tabte Overblikket og endog ganske glemte at anvende sit Feltartilleri,
skønt Fodfolket netop trængte til Støtte af dette.
Efter saaledes at have kastet den lille Styrke under Løjtnanterne
Jessen og Westrup frem til det før omtalte mislykkede Angreb paa
Skoven, red Oberst Faaborg, der var bleven temmelig alvorlig saaret,
tilbage mod Rønhave for ogsaa at føre 8. Kompagni, som han allerede
tidligere havde sendt Bud efter, frem til Angreb.
Kompagniet, der var rykket hurtigt frem, havde ikke faaet Tid til at
ordne sig tilbørligt, inden det — vel omtrent Kl. 3 — nord for Rønhave
blev stærkt beskudt fra Hegnet øst for Vejen, ca. 200 m syd for Arnkils
Skov. Den forreste Deling under svensk Sekondløjtnant Seiden fik Ordre
til at udvikle Skytter; men Folkene klyngede sig til Hegnet langs Vejen,
idet de foretrak at søge Dækning bag hverandre fremfor at sprede sig i
Kæde. Kun med stort Besvær lykkedes det at faa Kompagniet frem.
Da Opfordringer ikke hjalp, brugte den kække unge Sekondløjtnant
Jochimsen Klingen baade med Fladen og Skarpen, ligesom Kompagniets
faste Befalingsmænd gjorde deres yderste for at faa Folkene frem. Trods
alt blev dog Fjenden kastet tilbage fra Hegnet, som Kompagniet derefter
holdt besat i 10—15 Minutter. Oberst Faaborg satte sig da med sin
Stab i Spidsen for Kompagniet, som formerede Kompagnikolonne og gik
frem til Angreb paa Skoven.
Men det var fortvivlede Omstændigheder, under hvilke dette Angreb
blev udført. I Fronten holdt Fjenden Skovudkanten stærkt besat, og
i venstre Flanke havde en preussisk Skyttedeling uset taget Stilling i
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en stör Rapsmark, saaledes at Kolonnen blev modtagen af en rasende
Hurtigild fra to Sider i samme Øjeblik, den brød frem. Ved det pludse
lige og voldsomme Tab, Kompagniet herved led, kom det i Uorden.
Kompagnikommandøren, Premierløjtnant Thrane, saaredes, Kompagniet
vendte om, og snart opløste Tilbagegangen sig til Flugt. Kun faa holdt
Stand og fulgte det gode Eksempel, der bier givet af Mænd som Sekond
løjtnanterne Jochimsen og Seldén, de uforfærdede Underofficerer, Kom
mandersergent Svendsen og Fourer Eggers, Underkorporal 514 Petersen
samt de menige Hamann og 401 Petersen.
Idet 8. Kompagnis Mandskab løb tilbage, stødte de paa 6. Kompagni.
Dette var — ligeledes i Følge Oberst Faaborgs direkte Ordre — rykket
frem bagefter 8. Kompagni, som det dog næppe har kunnet se paa Grund
af det høje Korn og de tætte levende Hegn. Da Sekondløjtnant Frandsen,
der gik foran med 1. Halvkompagni langs Vejen mod Skoven, var c. 100 m
fra det Hegn, over hvilket 8. Kompagni var brudt frem, kom dette Kom
pagni løbende tilbage over Hegnet, som Fjenden derefter besatte. Sekond
løjtnanten søgte at føre sin Kolonne frem til Bajonetangreb, men naaede
kun nogle faa Skridt frem. En Del af Folkene i forreste Geled faldt, 8.
Kompagnis flygtende Soldater bragte Uorden i Kolonnen, og som ved et
Trylleslag gjorde denne omkring, og Soldaterne styrtede, grebne af
Skræk, tilbage mod Rønhave sammen med 8. Kompagni. Under Forsøg
paa at samle dem blev Sekondløjtnant Frandsen noget senere fangen
ved Rønhave.
Ogsaa den øvrige Del af Kompagniet blev bragt i Uorden ved 8.
Kompagnis Flugt, men det lykkedes dog Kaptajn Bodin atter at faa
Ordenen nogenlunde genoprettet og at føre Halvkompagniet frem til
Bajonetangreb. Fjendens Ild var imidlertid for voldsom, en Del — der
iblandt Sekondløjtnant Eibe — saaredes, og Angrebet blev afvist, trods
den Tapperhed, der udvistes af mange, saaledes særlig af Underkorporal
360 Hansen, de menige 250 Sevenkop og 412 Jacobsen samt Korporal
Christensen af 3. Kompagni, der fordreven fra Løbegraven havde sluttet
sig til 6. Kompagni. Kaptajn Bodin trak sig tilbage mod Rønhaveskov,
hvor han tog Stilling med Resterne af sit eget og 8. Kompagni, ialt c.
50 Mand.
Major Rauch var imidlertid atter naaet frem til det Sted, hvor han
havde efterladt 6. Kompagni; men i Stedet for dette traf han kun den
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saarede Løjtnant Eibe, som meddelte ham, hvorledes det var gaaet
Kompagniet. Samtidig fik han at vide af Adjutanten, som nu kom til
bage, at 8. Kompagni af Oberst Faaborg var sendt imod Nord. Medens
Major Rauch selv red frem for at undersøge Forholdene ved 6. og 8.
Kompagni, sendte han Adjutanten ud til højre Fløj. Premierløjtnant
Wørishøller sprængte afsted, og da han kom tilbage, kunde han melde
Majoren, som han traf sammen med Oberst Faaborg ved Gaard 6, syd
for Nørremark Skov, at alt, hvad han havde truffet — foruden forsprængt
Mandskab — var Løjtnanterne Nissens, Påhlmans og Hertzogs Komman
doer, der havde besat den nordlige Udkant af Nørremark Skov og Terrainet over Gaard 4 til Stranden, samt at Fjenden foreløbig havde
standset sin Fremrykning mod denne Fløj.
Saaledes som Sagerne stod, kunde 4. Regiment ikke længere betragtes
som modstandsdygtigt, og Oberst Faaborg gav da Ordre til, at det skulde
gaa tilbage, saa snart 18. Regiment, som var under Fremrykning, naaede
op. Omtrent Kl. 4 førte Premierløjtnant Wørishøffer højre Fløj, Kaptajn
Rodin, hvad han havde samlet ved Rønhave og Nørremark Skov, tilbage
til Spangbro øst for Ulkebøl.
Af 4. Regiment var saaledes nu kun 3. Kompagni tilbage. Kompag
niet, der, efter at Sekondløjtnant Nissen var rykket mod Nord, kun talte
3 Delinger, havde henimod KL 33/4 samlet sig i Forbindelsesgangen, da
dets Stilling i Løbegraven var bleven uholdbar ved Fjendens Skydning i
dets Flanke og Ryg. Her fik det af Regimentet Ordre til at gaa tilbage
til Hørup Kirke, men Udførelsen af denne Revægelse blev standset af
General Steinmann, som befalede Kompagniet at slutte sig til 18. Regi
ment under dettes Fremrykning igennem Kjær By. Kompagniet deltog i
den haardnakkede Kamp her, men i Rapporterne savnes nærmere Op
lysning om dets Færd. Det skal dog have kæmpet godt, og særlig roses
Sekondløjtnanterne Marcussen og Baggesen, Officersaspirant Schmitto
samt Kommandersergent Scharling for deres Tapperhed.
Ved Spangbro samledes iøvrigt Resterne af 4. Regiment, ialt kun
130 Mand. Med disse indtog Premierløjtnant Wørishøffer en Stilling ved
Hørup Kirke, hvor Styrken lidt efter lidt øgedes, ved at forsprængte
sluttede sig til. Da Als var opgivet, afmarcherede Regimentet til Kegenæs, hvorfra det overførtes til Faaborg. Her samledes den følgende Dag,
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hvad der var tilbage af Regimentet: 15 Officerer, 8 Officersaspiranter,
49 Underofficerer, 89 Underkorporaler og 892 menige.
Det var frygtelige Tab, Regimentet saaledes havde lidt i de to Timers
ulige Kamp paa den udsatte Post, hvor det stod hjælpeløst med sit uud
dannede Mandskab over for den knusende Overmagt og Bagladegeværernes morderiske Ild. Særlig maatte Antallet af Fanger blive stort, idet
Fjenden saa hurtigt kom om i Flanke og Ryg paa vor Stilling. Men maa
det end indrømmes, at Regimentet ikke overalt havde kæmpet, som det
burde, saa viste Kampen dog ogsaa, at det talte mange modige Mænd
og tapre Soldater, som til det sidste gjorde deres Pligt. Ikke mindst
gælder dette de unge Løjtnanter, paa hvem Føringen i saa høj Grad
kom til at hvile.

Tabene var:

faldne: Kaptajn Bügel, Premierløjtnanterne Westberg og Hindenburg,
Sekondløjtnant Pingel, Kommandersergent Svendsen, Korporal
Hansen samt 75 Underkorporaler og menige:
saarede: Premierløjtnanterne Jantzen, Rongsted og Thrane, Sekondløjt
nanterne Hage og Eibe, Kommandersergent Andersen, Korpora
lerne Conradsen, Jensen, Eriksen og Balzer samt 59 Under
korporaler og menige;
usaarede fangne: 10 Officerer, 26 Underofficerer samt 460 Underkorpo
raler og menige;
savnede (rimeligvis alle faldne): 17 Underkorporaler og menige.
Det samlede Tab: 19 Officerer, 33 Underofficerer, 611 Underkorpo
raler og menige, fordeler sig procentvis saaledes indenfor de forskellige
Klasser :
døde, saarede og savnede: Officerer 26 °/(), Underofficerer 8 °/0, Under
korporaler og menige 10 °/0 ;
usaarede Fanger: Officerer 2O°/o, Underofficerer 30 °/0, Underkorporaler
og menige 30 °/0.

Efter Ankomsten til Fyen blev Regimentet paa Grund af sin ringe
Styrke formeret i 4 Kompagnier. Det deltog i Resten af Krigen i’Kyst
bevogtningen ved Lille Bælt, men kom ikke mere til at deltage i nogen
Kamp. I August sluttedes Vaabenstilstand, og Regimentet blev da forlagt
til Præstø, hvorfra det endelig i November Maaned, efter Fredsslutningen,
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kom tilbage til sin gamle Garnison i Kjøbenhavn. Mandskabet hjem
sendtes, saaledes at Regimentet, der nu atter ligesom før Krigen kaldtes
4. Infanteri-Bataillon, kun beholdt 160 Mand til Tjeneste.

Under Krigen 1864 havde det sørgeligt hævnet sig, at vi ikke i Tide
havde forberedt os paa den Krig, vi vidste maatte komme. Maatte det
danske Folk have lært ved det smærtelige Tab, vi dengang led, at man
ikke ustraffet kan lade sin Hær nøjes med et utilstrækkeligt Antal faste
Befalingsmænd, med halvt uddannede Soldater og med ufuldstændige
Fæstningsværker.

FORTEGNELSE OVER DE VÆSENTLIGSTE
AF DE BENYTTEDE KILDER
4. Bataillons første Oprindelse. — De Fyenske Kompagnier 1614—1662:
Jydske Tegn. 1625/26. — Fyenske Tegn. 1627/28, 1644. — Forsk. Regnskaber
m. v. (særlig Enevold Kruses Regnskab). — Bering-Liisberg: Chr. IV. —
Vedel-Simonsen: Jørgen Brahes Levnedsbeskr. — Opel: Der dän.-niedersächs. Krieg. — Rochstroh: Udvikl, af den nat. Hær. I. og Indledn. til
Krigen 1657 (Hist. Tidsskr. VII. 6.).

Oprettelsen af Fyenske nat. Regiment. — Den skaanske Krig 1675—79:
Schacks Arkiv 1662 og Missiver 1663. — Krigscoll. indk. Sager 1661/02 og
1675/79. — Sjæll. Tegn. 1663. — Krigscoll. Depecher 1675/77. — Genkomm.
udg. Sager og indk. Breve 1676/79. — Origin. Manuscript til Chr. V.s Krigs
hist. — Forsk. Regnskaber. — Breve til Krigssekr. Harboe 1679. — N. P.
Jensen: Den skaanske Krig. — Hirsch: Fortegn, over danske og norske
Off. 1648—1814. — Foss: 4. Batl. 1663—1700 (Manuser.).

Det hvervede Fyenske Regiment og dets Deltagelse i fremmed Krigs
tjeneste:
Indk. Breve til Overkrigssekr. 1689/97 og 1701/i4. — Indk. Sager 16°°/07. —
Kongens Haandbøger 1691—1715. — Memorialier 1702/14. — Ref. Sager
1704, 08, 09 og 14. — Gen. Scholtens indk. Breve 1710/11. — Krigscanc.
Exped. 1714. — Sammlung zur dän. Gesch. 1689—1714 (Kall. Nr. 87). —
Brammer: Livgarden 1658—1908. — Hirsch: Fortegn, o. danske Off. —
Abtheilung f. Krigsgesch. des. k. k. Kriegs-Archives: Feldzüge des Pr.
Eugen von Savoyen. — Rockstroh: Et dansk Korps’ Hist. — Jahn: Det
danske Auxiliærkorps 1689—97 og Det danske Auxiliærkorps i den spanske
Successionskrig. — Generalstaben : Den store nord. Krig. I. — Foss : 4. Batl.
(Manuser.).

Felttogene 1693 og 1700. — Den store nord. Krig 1709—20:
Indk. Brev til Overkrigssekr. 1693, 1710,13,15,17, 18. — Indk. Sager 1693.
— Kongens Haandbøger 1709 og 1714/20. — Memorialier 1710, 13,17, 18. —

Sager henh. til den geh. Protocol 1709/l2. — Krigscanc. Protocol f. udg.
Sager 1713/15. — Gen. Scholtens Protocoller 1713/17. — Bef. Sager 1716. —
Generalstaben: Den store nord. Krig I—IV. — Foss: 4. Batl. — C. T. F.
v. H.: Hist. Nachricht von dem nord. Kriege. Freystadt 1716. — Bericht
v. d. Landung auf Rügen. — Hirsch: Fortegn, o. danske og norske Off.

Krigene 1801 og 1807—14:
Generalstaben : Medd. fra Krigsarkiverne. — Rosenstand-Goiske : Rescriptsamling 1785. — Holm: Danmark-Norges Hist. 1720—1814. — Bundesen:
Mindeskr. om Slaget paa Rheden. — Kroprinsens Kommandokontors Arkiv.
— Kongens Regiments Rapportbøger.

Krigen 1848—50:
Allen: Samlinger af Breve fra danske Krigsmænd. — 4. Linie-Inf.-Batls.
Arkiv 1848/50. — 2., 4. og 5. Inf.-Brigades Arkiv 1848. — Fægtningsberet
ninger til Overkommandoen. — Krigsm. Protocol IV. — Indstillinger 1848/ß0.
— Generalstaben: Den dansk-tyske Krig 1848—50. — Soldater-Læsning:
Fortællinger af 4. Batis. Historie.

Krigen 1864:
4. Inf. Batis. (4. Inf. Regts.) Arkiv 1862/64. — Fægtningsberetninger. —
Styrkelister.—Alskommissionens Arkiv. — Tabslister. — Cohen: De faldnes
Minde. — N. P. Jensen: Den anden slesv. Krig. — Generalstaben: Den
dansk-tyske Krig 1864. — Ravn: Krigsbegivenhederne paa Als. — Oberst
Wørishøffers Memoirer (Manuser.).

