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til

.Den slesvigske Krig i 1848,
ved m  Officeer a f  Armeen."

Af

F .  L  ce s so e,
Oberstlieutenant i Generalstaben.
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« J e t Skrift, som har fremkaldt de efterfolgende Anmærk
ninger, indeholder i eit livfuld Fremstilling en faa fuldstændig 

Beretning om Begivenhederne i det foregaaende Felttog, som 
endnu ikke er givet i noget andet. Det v il utvivlsomt blive 
toft med Interesse og udove nogen Indflydelse paa A l
menhedens Dom, navnlig om dem, som have havt Del i 
Ledelsen af Krigen; det er altsaa ikke uvigtigt, at de Kjends- 
gjerninger, paa hvilke Forfatteren flotter sin Fremstilling og 
Dom, blive berigtigede, hvor Forfatteren har feilet. Dette har 

han gjort paa mange Steder, og navnlig er han næsten altid 
gaaet ud fra urigtige Kjendsgjermnger der, hvor han dadler 
Armeens Overkommando, en Dadlen, for hvilken Forfatteren 

synes at nære en vis Forkjcerlighed.
A f let begribelige Grunde ere de efterfolgende Anmærk

ninger nedstrevnc i stor Hast, hvilken, uden at svække Paa- 
lideligheden, har medfort den lose Form, hvorfor Forf. af 
disse Linier in a a bede om Undskyldning hos den ærede „O f-  
siceer af Armeen" og hos det Publikum, af hvem Anmærk

ningerne maatte blive læste. Hvad her er meddelt, er kun 
losrevne Bemærkninger; meget kunde endnu være at sige i 

Anledning af Skriftet „Den slesvigske K rig ", men det maa 

være forbeholdt en roligere Tid.
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Side 12. »Imidlertid havde Jnsurgenterne famlet sig ved Bau 
og Crusau, og Prindsen af Augustenborg havde sit Hovedqvartecr i 
Flensborg, hvor Oberst V. Krohn, der commandcrode under ham, 
ogsaa befandt sig."

Prindsen af Augustenborg forlod forst Rendsborg den 
8de April om Eftermiddagen, og kom først henad Middag 

den 9de April til Flensborg.

S . 13. » In fa n te r i- B r ig a d e n  (Oberst v. B ulow ) be- 
staacnde af 1ste, 2dcn, 4de og Ute Bataillon «

Ved Ban havde det norrejydste Korps 2 In fan te ri- 

brigader under Obersterne Biilow og Meyer. Den første 
bestod af 1ste, 2den og 11te Bataillon, den anden af 4de 

og 7de Bataillon.

S . 14— 15. »General v. Wedell, der var tildeclt Hovedrollen 
ved den omgaaendc Bevcegclse. og fom derefter stnldc gaac lige los 
paa det Sydlige af Flensborg, fik om Natten for den 9de Ordre 
at gaac tilbage i Retning af Bommcrlund og at stode til Armeens 
hoire Floi. den næste Morgen Kl. 8, inden Angrebet paa Bau. Ge
neralen, der havde tilbragt Natten ved Mcdelby, brod meget tidlig 
om Morgenen op »ned Cavaleribrigadcn og det ham tildceltc Bat
teri Bruun og rettede fin Marsch over SchiiHenhuuS til Bau.»

Hovedrollen ved den omgaaende Bevægelse tildeltes 

ikke General Wedell, men Oberst Bülow, som med 1ste B r i
gade, understøttet af 2den Brigade, marcherede Vest om Bau 
og Froslev lige paü Harrislev. Netop fordi man i det 
kouperte Terrain maatte gjore Flankeaugrebet med In fanteri, 
og fordi man, ubekjendt med Fjendens Styrke, ikke vilde ud
sætte sig for at see Kavaleriet indviklet i en Fægtning i over 
een M ils  Afstand fra det ovrige Armeekorps, blev Kavale
riets omgaaende Bevægelse over Valsbol opgivet. En rast 
Fremrykning af Kavaleriet Vesten om Ban mod Ellund 
kunde, give de samme Resultater, uden at medfore den 
samme Risiko.
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General Wedelt marcherede ikke fra Skytterhuus til 
Bau, men dreiede af, længe førend han kom til denne By, 
og gik frem Vesten om Frøslev.

S. 15. «Vort Znfantcri debouchcredc derpaa ud af Byen og 
samtlige Tropper rykkede fremad, i Retning mod Flensborg.«

1ste Jnfanteribrigade marcherede, som sagt, lige fra Bom- 
merlund Vesten om Bau, i Retning mob Ellund.

S . 16. »Men ikkun mcd den hoicste Grad af Forsigtighed, og 
mcd cn meget besindig og forudseende Znstrur fra Land-Etaten^), 
vilde Marinen kunde have undgaact at forurolige vore egne 
Tropper.«

* )  ' I  Commandeur Paludans Rapport fra Geiser as 9dc April omtales, 
at Aftalen var: al virke fra Slibene o ve r a l t  paa Kysten hvor  
de kunde domi ne r cLandevc i en  Nordvest  f or  F l ensbor g ,  
e l l er  hvor  der var  Skove at rense mcd Kardcet !  ker! ■

Flotillen var anmodet om at lobe ind i Flensborg 
Fjord for at stolte Armeekorpsets venstre Flanke, ankre ved 

Orenoerne den 8de og være beredt til at lobe ind i Flens
borg Havn, saasnart det gik los paa Flensborg.

S . 16. »Cavaleribrigaden, dervar rykket frem Sonden for Bau, 
saasnart denne Landsby var taget, havde lagt Veicn over Froslev, 
Vesten forbi Harrislcv.«

Kavaleribrigaden, der indtraf Vesten for Bau under 
Angrebet paa denne B y , fik strar Ordre til at rykke frem i 
Retning mod Ellund. Den udførte denne Man ovre sam
tidig med 1ste Brigades Fremrykke«.

S . 17. .Jnsurgenterne, der havde trukket sig tilbage igjcn- 
nem og udenom Byen, droge oploste og adspredte udover Adclby 
Marker ad Angeln til.»

Jnsurgenterne flygtede bande ad Landeveienc til Husum 
og Slesvig og til Angeln.

S. 17. „Prindscn af Augustenborg var blandt de Forste, der om 
Formiddagen under Fegtningen forlod Flensborg i al Hast, og han
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spillede saalcdeS, foruden en Forræders, ogsaa en Jacob v. Thy
boes Rolle."

Pnlidsen kom, som tidligere anfort, forst henved Middag 
til Flensborg og befalede strar Tilbagetoget baade fra Flens
borg og fra Glücksborg, paa hvilket sidste Sted 2 Jnsurgeut- 
Batailloner befandt sig.

S. 18— 19. „Ideen at omgaac Jnsurgcnterne, ved at flyde 
Cavaleriet frem Sonden for Flensborg, var vistnok rigtig; dog v il 
man ikke kunne udfore denne Bcvcegelse fuldstcendigt med Cavaleri 
alene; thi det af levende Hegn gjennemflaarne Terrain ved Adelby 
og Omegn, forhindrer denne Vaabcnartö Drug, og Jnsurgcnterne 
ville alligevel finde en Vei ud i Angeln. For ganfle at kunne af« • 
sfære de Jnsurgcnttropper, der stode Norden for Flensborg, maatte 
man derfor, firår om Morgenen, have tildcclt Cavaleriet i eller 2 
Datailloner Infanteri og ikke sort Cavaleriet over Schiittcnhuus og 
Bau, thi dette var en tilbagcgaaende, udmattende og ikke til Hcn- 

■ sigten svarende Bevægelse, men sendt det fra Mcdclby over CD und 
og Cchäferhuus lige paa den sydlige Deel af Flensborg. Da havde 
man itide været paa Fjendens Rctraitclinie, og havde sparet Cava- 
lcriets Kræfter til en yderligere Forfolgclsc. Det 5tc Dragonrcgi- 
ment, der under Affairen fulgte bag efter Infanteriet over NyhuuS, 
i et for Cavaleri ugunstigt Terrain, kunde vistnok have været bedre 
anvendt i Forbindelse med Cavaleribrigaden. Havde man endvidere 
forstærket Oberstlieutenant v. Thestrup med 1 Bataillon og 2 Felt
kanoner, vilde han have været istand til at rykke rafl frem over 
Glucksborg mod Adelby, og kunde ganfle have tillukket Angeln for 
Jnsurgcnterne."

Det er meget r ig t ig t, at et saadant Angreb med 3 
isolerede Korps fra Ban, Ellund og Glücksborg kunde have 
medfort Jnsurgenternes fuldkomne Tilintetgjorelse, men det er 

et Sporgsmaa l, om vi ved en saadan total Avsplittelse af vore 
Kræfter ikke vilde have udsat os for et Nederlag, hvis Fjen

den havde været resolut.

S . 20. „Fra det militaire Standpunkt maa man endvidere 
lægge Mærke til, at da Fcgtningen ved Bau leveredes, stode alle
rede 2000 Preussere i eller ved Rcndsborg.«
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Den dcmffe Armee kunde ikke vare foran Rendsborg 
forend den I l te  April. Den lOce April vare 9 preussiske 
Batailloner, eller henved 8000 Mand rykkede ind i Rends
borg. M an v il heraf kunne bedo mine, hvorvidt vi havde 

været istand t il at tage Rendsborg ved et „coup de main."
S . 21. „Derimod syncs man at have miskjcndt Betydningen 

af cn Seir og af egen overlegen Styrke ligcovcrfor de slagne In» 
snrgenttroyper, ved ikke, tidligt om Morgenen, Dagen efter, at for« 
folge Fjenden mcd Raskhed ad Slesvig til, og det var vistnok cn 
lidet feltmæssig Tanke, saalcdes som det blev forkyndt Armeen, at 
ville, under de daværende Omstændigheder, afholde en Parade eller 
Revue for Kongen, som man ventede til Flensborg, og font ogsaa 
holdt sit Indtog den inde om Eftermiddagen K l. 7, i Spidsen fer 
Garden, og under almindelig Jubel fra Borgernes Side."

Jnsurgenterne flygtede i storste Hast og tildels paci 
Vogne. Om man end var brudt nok faa tidlig op om 
Morgenen d. 10de, vilde det have været umuligt at naae 
dem. Det har aldrig været forkyndt Armeen, at der skulde 
afholdes nogen Parade eller Revue for Kongen i Flensborg. 
M an brod sildig op, fordi man undte Tropperne Hvile og 
ikke ventede sig noget Resultat af cn Forfolgelse; man troede 
dengang, at Fjenden vilde sætte sig fast Norden for Slesvig, 
og at man i Angeln vilde finde Modstand.

S . 21—22. „For at imidlertid Posten ved Midsunde skulde 
være til nogen væscnlig Nytte, maatte man tillige have besat de 
andre Færgestedcr over Slien ved Arnis, Cappeln og ved Gaarden 
Stubbe, og pact disse forskjellige Steder have samlet Stiens Baade, 
for derved at bcrovc Fjenden alle paa Stedet værende OvergangS- 
midler. Dette stete imidlertid ikke, derimod blev Bataillonen senere 
beordret til at afsende et Compagni til Eckcrnsörde, hvorved Ar* 
mccn tabte et Compagni og Stillingen In tet vandt; thi dette 
Compagni laae der som cn aldeles isoleret Post.«

Slien kan passeres ved Midsunde, Stubbe, Arms og 
Kappeln. Det sidste Sted ligger over fire M ile  fra Sles
vig. Skulde man have besat alle disse Overgangssteder,



vilde baabe Afstanden fra Armeekorpset og den formodede 
fjendtlige Stemning hos endel af Angelns Beboere have uv- 
krcrvet en altfor betydelig Detachering fra det svage Armee* 
korps. M an valgte derfor at befatte Midsunde og Eckern
förde , at lade flittig Patrouillen: mellem disse Steder, og 
saalcdes sikkre sig for, at intet større fjendtligt Korps kunde 

trcenge ind i Schvansen, uden at det kom til Armeekolpsets 
Kundskab. Eckernfördes Besættelse var altsaa af megen V ig 
tighed.

S . 22. „Erpeditionscorpsct blev indkaldt til Slesvig, og siden 
den Tid indikrcenkcde man sig til at besætte Midsunde, idet man 
lod Slien ligge fuld af Skibe og Baade.«

Besættelsen af Midsunde og Eckernförde sikkrede, fom
omtalt, tilstrækkelig vor venstre Flanke. At borttage alle
Skibe og Baade paa Slien, vilde ikke have gavnet Armee# 
korpset stort og var en faa haard Forholdsregel imod Be
boerne, at man nødig vilde beflutte sig dertil.

S . 24. „Armeens Hovedstyrke var, som anført, indqvartcret i 
Tycn Slesvig, ikkun en Deel af Cavaleriet (nemlig 6 Escadroner) 
og et Halvbattcri vare cantonncredc foran Slesvig, i Byerne We
delspang, Bustorf, Groß- og Klcin-Danncvirke, Hnusby og Echuby, 
ligesom 2 Batailloncr vare cantonnerede bag Slesvig, i Byerne 
Ahrenholz og Lürschau.»

5te Dragon Regiment kantonnerede ligesom de 2 B a 
taillon er Norden for Slesvig.

S . 24—25. „Forpoststillingcn ved Slesvig var meget vidtløf
tig, som en Folge af den Bestemmelse, at alle Tropperne skulde 
henlægges i Cantonnemcnts. Der var (o Forpostcommandcurer, 
Major v. Funch for Cavaleriet og Major v. Holm for Infanteriet; 
disse fluide forenes om Posternes Udstilling, og indbyrdes For
bindelse. Cavaleriet gjorde den egentlige ydre Forposttjeneite, og 
Cavalcripikctter mcd Vedetter udstilledes i en ftor Halvcirkel, vest
og fydpaa: ved Zübck med Poster ved Sollbro, ved Silberstcdt 
in tb Poster i Treya, ved Ellingstcdt mcd Poster i Hollingstedt, ved
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Klein-Neide med Poster i Dorpstedt og Kropp, ved Jccgel mcd Po
ster i Kroppbusch, og pcb Geltorf mcd Poster ved Ascheffcl. Hver 
Piket bestod af i Osficcer med 30 Mand, dog ikkun 20 Mand
ved Jstbck. Daglig sendtes til Forposttjenestc 240 Mand, som
maattc holde t il Hest det Meste af 24 Timer ad Gangen, og
maatte gjore en lang Marsch til og fra Stedet. Trods den strenge
Forposttjenestc, kunde Cavaleriet dog ikke affable deres Heste om 
Natten i Cantonncmcntcrne udenfor Slesvig. Det ved Garnisons- 
stederne i Hast samlede og monterede Cavalcri havde lidt en Deel, 
ved de temmelig forcerede Marfchcr til det sydlige Slesvig, der 
var mange trykkede Heste i hver Escadron, faa at det treengte til 
at staancs, for at Hestene atter kunde heles. Den strenge Forpost- 
tjeneste staffed c derimod daglig flere trykkede Heste, udmattede Mand- 
stadet og forringede derved denne Vaabcnart. V i stutic i det Es- 
tersolgende vise, hvorledes denne for Cavaleriet ødelæggende Tje
neste kunde have vcerct undgaact, og Armeens Sikkerhed i end 
hoiere Grad bctrpgget.

„Feltvaatcrne stode for opponerede, navnlig i det conpeerte Ter
rain mod Sydost; Natstillingerne vare ikke nok concentrercdc og for
andredes ikke hyppigt nok. Dette gav Anledning til, at en Feltvagt 
pga 14 Mand ved Ascheffcl blev opsnappet af Fjenden. Infante
riet gjorde den nærmere Forposttjcneste, og havde Feltvagter ved 
Silberstcdt, Ellingstcdt, Jccgel og Fahrdors, eet Compagni paa 
hvert Punkt. For at tilvejebringe en Art af Forbindelse mellem de 
udstillede Feltvagter, udsendtes Patrcuiller."

Denne hele Fremstilling er aldeles urigtig. Selv om 
Tropperne havde bivouakeret, vilde hverken Forpostkjedens 
Udftrcekning eller Forposternes Styrke kunne have været rin
gere. Aar sagen t i l , at man i denne Henseende intet vilde 

have vundet ved at bivouakere, ligger i ,  at den største Del 
af Byen Slesvig er dækket af Gottorp og S lien, saa at de 
der kantonnerende Tropper delö ingen umiddelbar Bevogt
ning behøve, dels ved Forsvaret af Bustorp og Gottorp al
tid ville faae Tid nok til at rykke ud.

M ajor Holm havde Dispositionen af den hele Forpost- 

tjeneste; M a jor Funck var ham behjelpelig for Kavaleriets
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Vedkommende. Ak Kavaleriet om Dagen og i aabent Ter
rain dannede de yderste Poster, var en Selvfolge. \  til ^ a f 
det hele Kavaleri anvendtes daglig til Forposttjeneste; dette 
er ingenlunde nogen for streng Tjeneste for Kavaleriet.

I  Kantonnementerne havde Kavaleriet overalt afsadlet 

om Natten, maaste med enkelte Undtagelser. — Tjenesten var 
saaledes ingenlunde odelceggende for Kavaleriet.

Det er rig tig t, at en enkelt Feltvagt opsnappedcs ved 
Ascheffel, d. 18de April, som Felge af en nheldig Placering; 
men det er urigtigt, at Feltvagterne stode for crponerede, el
ler at Natstillingerne ikke forandredes ofte nok.

Det var ikke Feltvagter, som stode ved Silbersted, C l- 
lingsted, Jcegel og Fahrdorf; thi Styrken var jo paa hvert 
Sted 1 Kompagni, eller mindst 150 Mand In fanteri foruden 

30 til 40 Dragoner. —  Fra disse Hovedposter udstilledes 
atter Feltvagter; at der tillige udsendtes Patrouiller, for at 
vedligeholde Forbindelsen mellem Fellvagterne, burde ikke undre 

nogen M ilita ir .
S . 28. »Som en Folge af det Ovcnstaaende maattc ben 

danske Armces Hoistcommandcrcnde altfaa vide, at Oberst v. Bo
nin fra den 10de April af stod soerdig til Angreb."

Den 19de April vare ikke flere end de ovenncevnte 9 
preussiske Batailloner ankomne i og ved Rendsborg. 8 Ba- 
tailloner af det 10de Armeekorps kantonnerede Sonden for 
denne B y ; men den ovrige preussiske Styrke ankom forst til 
Rendsborg fra den 19de til den 22de. —  M an havde i det 

danfle Hovedqvarter paalidelig Underretning om, at Fjenden 
ingenlunde var rede til at rykke frem den 19de April.

S. :'>2. „A t Major v. Schcpclcrns Erpedi ion ikke blev fuld
stændig gjcnnemfort, maa fornemmclig tilstrivcs, at han, til et 
Corps af hcnvcd 1600 Mand, ingen Kanoner medførte, ligesom det 
vistnok var cn mindre hensigtSmcrssig Bestemmelse, at alle Office
rerne, selv Chefen, vare tilfods."
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Fra Overkommandoen var ingen Bestemmelse udgaaet 
om, at de beredne Officerer ftnlde vcere tilfods. Kanoner 
vare stillede til Majorens Disposition, men det var overladt 

ham selv at tage dem med eller ci.
S . 32 —33. „A f det Ovenanførte vil man have feet, at for 

Armcecorpsct var det fim et lidet Resultat, der kunde opnaaes ved 
de to Erpeditioner til Husum og Eckernsörde, hvorimod det vistnok 
er tvivlsomt, om det i strategist Henseende var rigtigt, under da
værende Forhold, medens man hver Dag ventede Angreb af cn 
overlegen Fjende, at foretage flige Erpeditioner, hvorved den lille 
Hccr end mere svockkedes. Havde Preusserne angrebet den 20de, 
istedetsor den 23de, vilde Armeen have savnet af sin Styrke 2 j Ba- 
tailloner Infanteri, 1 Escadron og 2 Kanoner; og havde Bonin 
angrebet den 2>de, vilde vi aldeles have savnet 2 Batailloner I n 
fanteri, foruden at 2 andre Batailloner, 4 Kanoner og 1 Escadron 
ikke havde »æret i den defensive Position ved Slesvig. Et saadant 
Savn vilde paa cn Slagdag have været i hoi Grad foleligt for cn 
faa lille Hærstyrke, som den Danste dengang var."

De 2 Erpeditioner foretoges væsenlig for at give Ar- 
meekorpset en opmuntrende Sysselsættelse i den defensive S t il
ling , der faa let kunde virke nedtrykkende paa den nuli ta tre 
Aand. Det er allerede sagt, at man i Hovedqvarteret vidste, 

at Fjenden endnu ikke var færdig til at rykke frem i disse 
Dage.

S . 33. „En Expedition til Fehmern, som var paatænkt, for 
at tugte Jndvaanerne for det skammelige Overfald paa Capitain 
Dirckinck-Holmfeld, blev opsat lige ved Udførelsen, da Skibene imid
lertid fik anden Bestemmelse.»

Expeditionen siete ikke, foidi man vilde undgaae at 

svække Armeekorpset.
S . 33 -34 . „Samtlige Chefer for Hærens Afdelinger bleve 

af Generalen sammenkaldte t il et Raad paa Gottorp, hvor der 
forhandledes om, hvilken Stilling man stuldc indtage, i Tilfælde af 
et Angreb, og hvilken Rolle Enhver især fluide udfore derved. Den 
sydlige Dannevirke-Stilling blev valgt som den mest hensigtsmæs
sige, og Tropperne'beordredes at indtage deres Plads i Slagstillin-
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gen ten I »de April, som var den Dag, den preussiske Hoistbefalende 
havde betegnet t il Angreb.«

I  Sammenkomsten paa Gottorp blev Demnevirkestillin- 

gen forkastet som Totalstilling for Armeekorpset, fordi den 
har en Udstrækning af henved een M ii l ,  og fordi Retraiten 
er mislig. Der blev bestemt, at hvis Fjenven rykkede frem 
fra Sorgfloden og angreb paa samme D ag, flnlde Avant
garden modtage ham ved Dannevirke, medens Hovedkampen 
flnlde finde Sted paa Hoiderne mellem Gottorp og Hnnsby. 

Dersom Fjenden efter Fremrykningen tog S tilling  foran 
Dannevirke, for at bivouakere om Natten og angribe den 

næste D ag, flnlde Armeekorpset modtage hans Angreb paa 
de Hoider Nord for Skovene ved Slesvig, hvor Slaget den 

23de endte.
T il Rendezvousstillingen bestemtes for Avantgarden 

Dannevirke Syd for Slesvig, for 1 fte Brigade Erdbeeren- 

bcrg, for 2den Brigade Ziegelei og for Flankekorpset Hüh
nerhäuser. Det er tydeligt uok, at man ikke havde valgt 
disse Rendezvousstillinger, naar man havde bestemt sig for
en Linieopstilling ved Dannevirke.

Den 19de April indtog Armeekorpset en S tilling  ved 

Klein-Dannevirke og Margrethenwall. Dette var en øvelse 
og ikke nogen Prove paa den Opstilling, hvori man vilde tage 
mod Fjenden. Naar man er omgivet af en tildels fjendtlig
sindet Befolkning, indtager man ikke forud den S tilling , man 
v il benytte imod Fjenden, og i et Terrain', som det, hvor 
Kampen d. 23de fandt Sted, indretter man sine Opstillinger 
efter Fjendens Bevægelser.

S- 37. «Dagen før havde Hovedqvarteret modtaget Melding 
over Zcrgcl, fra Feltvagieommandeuren Capitain v. Rasch, om at 
Fjenden forstoerkede sig, og at sorstjellige Marfchcolonncr havde viist 
sig. Som en Folge heraf besaledeS en Reeognoseering mod Son-



d m ,  N I cd n o g e t  Cavaleri, under Major v .  Holms Commando; 
Fjenden opdagedes if fe, maastec fordi Neeognofceringen isse fortes 
langtnok frem i Terrainet, og det hed sig, at de fjendtlige (solenner, 
man vilde have feet, fun vare nogle Torvcvogne, som man tilfæl- 
digviis modte i Tcrrainet. Fra Hovcdqvartcrct modtog Fcltvagt- 
commandeurcn Befaling til at mode den næste Dag, for at give 
Forklaring angaacnde den »urigtige Melding,« han havde afgivet, 
og idet han alligevel forblev i den Overbeviisning, at Fjenden rykkede 
frem, lod han de fremskudte Poster indtage en niere tilbagetrukken 
Stilling.»

Fjendenö faste Forpost stifling var bag Sorgfloden. Hvad 
der foregik bag denne, kunde ikke bemærkes af vore Forposter. 

Wrangcls egen Rapport angiver, at Fjenden forst rykkede 
frem over Sorgfloden om Morgenen K l. 7. Dette er ogfaa 
fuldkommen fandt. Kapitain Rafchs Melding var urigtig. 
Den 23de April om Morgenen tidlig vare vore Kavaleri-Pa- 

trouiller som scedvanlig paa den anden Side af Kropp, det 
v il sige henved 2 M ile  Sonden for SleSvig, uden at bemærke 

noget Væsenligt. —  Kapitain Raaschs Overbevisning om, 
at Fjenden rykkede frem d. 22de, var altfaa ubegrundet, for- 
faavidt som han derved mente, at Fjenden stulde have for

stærket sig Nord for Sorgbrück. Forposterne vare den 23de 
om Morgenen ligesaa langt fremsiudte, som de nogensinde 
havde været.

S . 39. »Saasnart Preussernes stærke Colonner rykkede frem, 
vege vore Forposter tilbage og afsendte Melding til Hovedqvartcret, 
hvor man dog ikke troede paa Fjendens Nærmelse, uagtet der, 
tidligere om Morgenen, var indloden Melding fra Oberstlieutenant 
v. Haxthausen ved Midsunde, at han var angrebcn. Forst da vore 
Dragoner kom sprængende til Gottorp, med Sablen i Haanden, 
blev der siaaet Allarm. Fjendens hoire Floi naacde Ober-Selk, 
uden at stodc paa en danst Soldat, og den venstre Colonne kastede 
vore Feltvagter tilbage over Dannevirke.«

De Dragoner, der kom sprængende til Gottorp, „med 
Sablen i Haanden", vare ingen andre end de fra Forposterne



14

afsendte Ordonnanser, som bragte Melding til Hovedqvar- 
teret om, at Fjenden rykkede frem mod vore Forposter. 
Disse vare under Afløsning, da Fjenden nærmede sig, og 

det fjendtlige Fortrav stedte derfor paa 2 Kompagnier I n 
fanteri met) et Detachement Dragoner ved Lortorp og Jcegel, 
cn god M il Sonden for Slesvig. —  Kompagnierne trak sig 

tilbage i Fægtning meb Fjenden, og da de kom til Danne
virke, havde Avantgarden allerede indtaget sin Position.

S . 39—40. „Preusserne lode opmarschere Artilleri paa Hvi
derne Sonden for Dustorfcr-T eich, og preussiske Kanonkugler spillede 
paa Slien, inden den danske Armee ret var kommen i Gevær. 
Overraskelsen var fuldstændig-"

Armeekorpset er ingenlunde blevet overrasket ved Slesvig. 
Der var ikke en Brigade, som jo havde fuldkommen Tid 
nok til at begive sig til sin Rendezvous-Stilling; flere havde 

endog meget mere T id , end der behovedes. Alle Bevægelser 
bleve udforte, som de befaledes; den eneste Undtagelse var 
en' Fremrykning af 2 Eskadroner gjennem Bustorp, som ikke 
stete, fordi Avantgarden allerede var kommen i Fægtning 
ni cd Fjenden, da Eskadronerne vilde rykke frem. Avant
garden havde som sagt indtaget sin S tilling , forend Fjenden 

angreb Dannevirke, l ste Brigade og Flankekorpset vare alle
rede samlede K l. 10g i Lolfus og Altstadt.

Avantgarden trak sig først tilbage til Frederiksberg K l. 
2. —  Bore forste Kanonstud faldt fra Stillingen ved Danne

virke Vold Sondenfor Bustorp, hvor cn Deling af Batteriet 
Jessen under Bombarder Bovig havde taget S tilling . —  
At iovrigt mange Enkelte kunne have folt sig overrastede, er 
meget forklarligt i en ukrigsvant Armee, men heraf tor ikke 
flut tes til Armeen i dens Helhed. I  Hovedqvarteret ven
tede man hver Dag en afgjorcnde Kamp, hvilket tilstrælke- 
ligen fremgaaer af de Skrivelser, der endnu den 22de Apri'



afscndtes til sorsijcllige Authoriteter, som behøvede Underret
ning derom. M an modtog itide Meldinger fra Forposterne 
og gav strar de fornødne Befalinger til dem, der behøvede 
saadanne. A t man lod navnlig de Afdelinger, der henhørte 
til Reserven, saasom Reserveartilleriet, i Ro, indtil T id var, 
derover burde ingen Sagkyndig undres. Udfaldet viste, at 
Befalingerne overalt kom tidsnok; thi hver Mand var paa 
sin Post, hvor han siulde vcere i Foegtningen.

S- 47— 48. ,'Fegtningcn havde leende varet ftaaende paa hele 
Linien, Klokken var 5 og man ventede med Langsel 2den Brigades 
Batailloner (den 4dc og 7de), der vare holdte tilbage som Reserver 
og endnu ikke havde varet i Narhcdcn af Kamppladsen. Endelig 
ankom de, cftercit vare bievne forsinkede Noget af cn Melding fra 
Oberst v. 3 uel paa Gottorp, at Fjenden var i det Nordlige af 
Byen Slesvig, og at han derfor havde forladt Posten. Paa Grund 
heraf havde 2den Brigade gjort en Standsning i Fremmarschen, 
for at kunne understøtte de retirerende Tropper; men snart efter 
indlob cn anden Melding fra Oberst v. Zuel, at han atter havde 
besat Gottorp, da det havde viist sig, at Efterretningen om, at 
Fjenden var i det nordlige Slesvig, var falst. Dct var ved Zie- 
gelei, at Reserve-Infanteriet bragtes i Zldcn, dcels i den sydvestlige 
Udkant af Thiergarten, beeid mere sydlig, dog neppe med grundet 
Haab om derved at forsøge noget Afgjorende, men alene for at 
understøtte og afløse vore temmelig udmattede fegtende Batailloner, 
som uasten ganske varc opløste i Kjader, faa at selv Artilleriets 
Bedakning fik Ordre t il at forlade Kanonerne, for at gaae ud i 
Kjaden. Mangelen paa Infanteri var følelig. Støre fjendtlige 
Eølonner saaes at bevage sig fra Dst til Vest paa Højderne mel
lem Klein-Danncvirkc øg Huusby, øjensynligt i den Hensigt at fore
tage et Angreb mod vor hoire Flanke. Dette bestemte Tilbagetoget 
for Cavalcrict, ligesom ogsaa Artilleriet nu blev trukket ud af Ilden, 
forinden Fjendens Eølonner kom i KanonstudS Distance. De De
linger, der havde varet i Ilden , havde kun havt Tiraillenrkjader 
med TrupS at bestydc eller fjendtligt Skyts, eg vort Artilleri fik 
Ordre tik at forlade Positionerne, forinden Troppemasserne viste 
sig, hvilke dog forst er dct egentlige Maal for detS Projektiler,"

K l. 4 rykkede General Hedemann frem med 2den B r i
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gade for at angribe Fjendens venstre Floi. T i l  denne T id  
syntes Fjenden udmattet; det lod t i l ,  at han havde anvendt 
sine sidste Krcefter, saa der var Sandsynlighed fo r, at et 

rast Angreb med 2 friste Batailloner i Forening med en 
Fremrykning af den hele kcempende Linie kunde givet Fcegt- 

ningen en heldig Vending for os. Under Fremrykningen 
indtraf Oberst Juels Melding om, at han havde forladt 
Gottorp. Brigaden blev standset. Generalen ilede selv henad 
imod Gottorp for at see Sagernes Tilstand, medens en 
Adjutant sprcrngte forud for at befale Oberst Jue l, om mu
ligt, at bescette Slottet igjen og at holde det til det Averste. 
Paa Veicn modtog General Hedemann Melding om, at 
Garden atter havde besat Slottet, men endel Tid var tabt. 
Dagen begyndte stcerkt at helde, og fjendtlige Masser saaes 
i  Marche mod vor hoire Floi. Det bestuttedes derfor, at 
lade 2den Brigade understotte denne og sukcessivt at trcekke 

Tropperne ud af Ilden.

S. 52. »Saaledcs successive at fore de forskjcllige Brigader i 
Ilden imod en overlegen Fjende, uden at den ene Brigade er 
istand til at understotte den anden, kunde umuligt have noget af- 
gjorendc, heldigt Resultat til Folge for os. Det var ligesom at 
dele den lille Hcerstyrkc i fire Afdelinger, og fore hver Afdeling for 
sig imod en derved saamcget mere overlegen Fjende. V i formene, at 
man burde have valgt en aldeles sorstjcllig Fcgtningsmaade eller 
Taktik.»

V i vidste, at vi ved Slesvig vilde blive angrebne af en 

flere Gange ftcerkere Fjende; vi havde Valget imellem at 
vove A lt, og derved muligvis vinde en Seier, men rimeligvis 
lide et totalt Nederlag, —  eller at forsvare oS haardnakket, 

men saa forsigtigt, at Armeen ikke kunde blive odelagt i eet 

Slag.

Der kan vcere forstjcllige Meninger om, hvilket Valg
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der var det rette for os Danske i April forrige Aar. Men 

vilde man ikke scette Armeen paa S p il, maatte Kampen i 
Hovedtrekkene sores, som den blev sort; thi for den M ili-  

taire er det vist, at naar en lille Armee stal udholde en 
Kamp med en mægtigere Fjende, uden at udsætte sig'for at 

gaa tilgrunde, maa den aldrig paa eengang fore alle sine 
Kræfter t Ilden. De forstjellige Afdelinger mane, understot- 
tende hinanden, sukcessivt deltage i Kampen. En anden 

Hærforer havde maaste bestattet sig til at vinde, eller tabe 
A lt ved Slesvig. General Hedeinann valgte at forsvare sig 

haardnakket og at sikkre sig imod Armeens Undergang. Det 
er unegteligt, at han derved fjernede Sandsynligheden for at 

vinde en Seier, men det er ligesaa v ift, at han lofte den 

Opgave, at besinne en hæderlig Kamp mod en dobbelt fan 
stærk Fjende, uden at lade sin Armee oprive.

Brigaderne underftottede stadig hinanden i Slaget ved 
Slesvig. Den 1ste Brigade kom Avantgarden tilhjelp ved 
sin omgaaende Bevægelse; Flankekorpset optog den 1ste B r i
gade paa den S Tilbagetog. Den 2den Brigade dækkede 

Flankekorpsets hoire Floi mod Slutningen af Fægtningen og 
forhindrede Fjendens Fremtrængen over Ziegelei.

S . 53. „Da den danske Armee ikke stod længere end hoist 3 
M ile fra en overlegen Fjende, der truede med Angreb, ville vi lade 
cn stor Deel af Armeen ligge i Divouak i selve Tcrrainet, tæt bag
ved de Positioner, hvori man vilde komme til Bataille, hvilket den 
gode Aarstid, man da havde, og den bedre, som forestod, særdeles 
begunstigede. Dette kunde opnaacs ved at bpggc Træsture, Barak
ker og Jordhpttcr, som i Vøbct af nogle Dage lade sig reise af 
simple Materialien Herved opnaaedes, at en simplere og for Ca- 
valcrict mindre udmattende Forposttjcncstc vilde være istand til at 
sikkre Armeen fuldstændig, saaledes at Overraskelse og Overfald 
gjordes umuliges thi Armeen vilde altid træffes i Position".

Byen Slesvig egner sig faa vel ved sin store Længde-
i
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udstrækning, som derved, at Gottorp og Slien dække den 

fyrste Del af den, fortrinlig til et Kantonnement, som alle

rede tidligere er sagt; at lade Tropperne bivonakere i Jord

hytter og Barakker, var dels misligt paa Grund af Aars- 
tidcn, dels vilde det have været næsten umuligt at faae de 

unge, uøvede Tropper til at indrette sig nogenlunde godt i 

Bivouakken. Da man 2 Maaneder sildigere forsøgte dette i 
det nordlige Slesvig, mislykkedes det næsten gansie. Det var 
først i Jylland, at vore Tropper vante sig til Feltlivet.

Feilen med Kavaleriet var ingenlunde en for besvær
lig Forposttjeneste, men derimod at deres Kantonnements vare 
for langt fremskudte. Det var en falst Formening i Armeen, 

som ingenlunde næredes alene af Overkommandoen, at man 

knude dække en Flei ved Kavalerikantonnementer. M an 
dækker en Fløi ved kampfærdigt Kavaleri; Kantonnementerne 
stalle cm muligt stedse ligge bag Armeen. Slige urigtige 

Anstuelser findes altid mere eller mindre i enhver ikke krigs
vant Armee. V i trænge alle til Erfaring. Ved Slesvig 
havde iøvngt den urigtige Placering af endel af Kavaleriets 

Kantonnementer ingen uheldige Følger.
S . t>6. , - I  Geltorf, Zægcl, Klcin-Reide, Groß-Rcide og El- 

lingstcdt rnaatte udstilles Jnfanterifcltvagtcr, med fremskudte Poster. 
Cavalcriet rnaatte ved Forposttjencstcu fornemmelig benyttes til 
langt udgaacude Patrouillcr, og til enkelte om Dagen udstille Ob
servationsposter, langst ud imod Fjenden .

Dette er næsten aldeles noiagtig vore Forposters S t il

ling førend Slaget ved Slesvig.
S . 61. „Commandeuren for Cavalcribrigaden, Oberst v. 

Iu e l, der om Formiddagen ledede Arricrcgardens Tilbagcmarsch, 
var med sin Brigade trukken Vest for Chausseen ad Flensborg til, 
efterladende, Klokken 12 om Middagen, en Deel af Arrieregardcns 
Tropper ved Oversee, hvor de siuldc indtage en Stilling langs 
med de derværende smaa Vandlob, for at sikkre den i Flensborg 
cantonncrendc Hær".
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Det var ikke Herren, font kantonnerede i Flensborg; 

thi 2 Batailloner la ae Norden for, 2 Often for og 1 Sonden 
for denne By. 3tue, 5te og 6te Dragon-Regiment laae Ve

sten, Osten og Sonden for Byen.
S . 62. „Obersten troede sig fuldkommen sikker og dækket ved 

forcinstaacndc Tropper, som hun mitog cit være posterede i Forpost- 
kjccde: han havde ingen Meddelelse om sin Stillings Vigtighed for 
Armeen, og troede at henhore til det hoirc Flankccorps, bcstaaendc 

y fornemmelig af Cavalcribrigaden".

Obersten havde Ordre til at udscette Feltvagter og at 

sætte sig i Forbindelse med Jægerkorpset ved Overso; han 
vidste, at Jægerne med Artilleri vare blevne tilbage i 

Overso, og at disse sdvfolgdig stode Fjenden nærmest.
S . 62. „Oberstlieutenant v. Stprup, der commandercde 2det 

Jægercorps, havde, allerede i Stillingen ved Arnholz, erholdt Med
delelse om at skulle danne Arrieregarden ved Oversee, dog uden at 
blive underrettet om hvem der siulde være Arricregardens Com
mandeur, eller hvilke Tropper, han havde at rcpliere sig paa.

Oberstlieutenanten var selv Kommandeur for Arriere

garden, der bag Kielst Aacns Passe dannedes as 2oet Jæger
korps. Der haves intet Bevis for, hvorvidt han var under
rettet om 5te Dragon-Regiments S till in g ; men da det er 
vist, at den Adjutant, som overbragte Ordren fra Overkom
mandoen til Regimentet, tillige havde Befaling til at gjore 

Regimentet bekjendt med Jægerkorpsets S tilling , hvilken Be
faling han udforte, faa er det hoist sandsynligt, at den 
Adjutant, som sendtes til Oberstlieutenant Styrup, har bragt 

denne en lignende Underretning. Jovrigt var det en Feil, 

at der ikke var udnævnt nogen Kommandeur for Kavaleri- 
Regimentet og Jægerkorpset tilsammen som Arrieregarde, 

ligesom det ogsaa var en Feil, at der ikke var tildelt Jæger
korpset et Kavaleridetachement til langt udgaaende Patrouil-

ler mod Syd. M an erindre imidlertid, at baade Avant-
2 *
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gardens Kommandeur og Forpostkommandeurcn, altsaa begge 
de Mænd, der nærmest havde med Forposttjenesten at gjere, 
vare faldne ved Slesvig.

S . 63. »Den danske Armecs Arricregarde indflrænkcde sia 
saalcdes til 2dct Zcrqcreorps med 2 Kanoner, samt 3 EScadroncr 
af 5te Dragon - Ncqiment. Nogen Commandeur for den samlede 
Arricregarde var ikke udnævnt, thi den ældste Officeer, Oberst v. 
Astrup, havde kun Cavalerict under sig, og kjendte lige faa Lidet 
til Infanteriets Stilling i Terrainet, som Infanteriet kjendte til 
Cavalcriets, ligesom Troppcchefcrne heller ikke vare bekjendle med 
ArmcenS Stilling i det Hele. Dette var Situationen af det CorpS, 
der var betroet den hoist vigtige Bestemmelse, at vaage, over den i 
Flensborg cantonnercnde Armees Sikkerhed«.

Dersom der ved Arrieregarden stal forstaaes de Tropper, 
som vaagede over Armeens Sikkerhed, medens denne udhvilede 
sig i og ved Flensborg, saa bestod Arrieregarden as langt 
flere end de her nævnte Troppeasvelinger; thi saavel Østen 

som Vesten for Flensborg vare Tropper placerede i oven

nævnte Øiemcd. Urigtigheden af den Paastand, at Kava
leriet kjendte ligesaalidt til Infanteriets S tilling  i Terrainet, 
som Infanteriet til Kavaleriets, fremgaaer af hvad der oven

for er sagt.
Overse ligger U  M il fra Flensborg. Fjenden behe- 

vede, naar han suit fandt nogen Modstand, 2 til 3 Timer 

for at naae fra Overse- til Flensborg, medens en Melding 
om et Angreb paa Overse- maatte indtræffe i mindre end 1 

Time til Flensborg.
Fjenden havde ingenlunde fulgt vor Armee i Hælene. 

K l. 4 om Morgenen var det lyst; K l. 7 bred Arrieregarden 

op fra Ahrenholz; ingen Fjende havde dengang vist sig, 
ligesaalidt som der saaes noget til hatn under hele Retraiten. 

Der var altsaa aldeles ingen Fare for noget pludseligt An
greb paa Flensborg. Onstet om, at staffe de stærkt udmat
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tede Tropper god Forplejning i den store B y , var Aarsa- 
gen til, at en stor Del af Armeen lagdes ind i samme. For 
nogen umiddelbar Fare udsattes Armeen ikke derved; men 

vel havde det vceret rigtigere at lade Tropperne, uanset deres 

Trang til H v ile , bivouakere Norden for Flensborg, for at 

undgaae den demoraliserende V irkning, som en pludselig 
Alarm kunde have paa trætte Tropper, der netop have sogt 

Hvile.

S . 72. „General v. Hedcmann lod .bolde et Slags Krigs- 
raad i Bau, for at tage Bestemmelse om, i hvilken Retning Ar
meen fremdeles flulde træffe sig tilbage. Generalen yttrede, at han 
vilde gaae med Armeen til Jylland, og, ifolge sin Jnstrur, kun 
vige Terrains fegtende, fra Stilling til Stilling. Næsten alle O f
ficererne stemte for at gaae til Sundeved".

Der er neppe holdt noget Slags Krigsraad i Ban. 

Beslutningen at gaa til Sundeved var ingenlunde en Folge 

af noget Krigsraads Overvejelser, eller overhovedet af Fore

stillinger fra Officerer udenfor Overkommandoen.
S . 75. „Ved Ankomsten til Dnppelbjerg bleve lf> Kanoner 

og Espingolbatteriet placerede i Forstandsningerne, hvilket tydede 
paa, at man tænkte paa at holde Positionen; men pludselig blev 
der. givet Ordre til at overfore hele Armeen paa hiin Side Van
det, og inden næste Morgen var den danste Hær forsvunden 
fra Sundeved. Den altfor store Tryghed ved Flensborg medforte 
en Reaction af en altfor stor LEngstelighed ved Dnppelbjerg. At 

• beholde Ligevægten under vanflclige Forhold, er Præget af det mi- 
litaire Talent."

Stillingen paa Düppelbjerg er fortræffelig, men den 
har en Udstrækning af over 3000 Alen, og Retraiten maa 

gaa over Alssund. Armeen var neppe 8000 Mand stærk. 

Brocn over Sundet var afbrudt forend dens Fuldendelse; 
der fandtes ingen Reduit ved Sundet, som kunde dække 
Overfarten; det ftylrcgnede den hele Eftermiddag og Nat; 
Tropperne vare i hoi Grad udmattede, og det er et stort
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Spergsmaal, om de, ester at have bivouakeret cu 3die Nat 
t Skylregn paa Düppelbjerg, om Morgenen vilve have 

været t kampdygtig Stand. Der behovedcs neppe nogen 

overdreven Wngstelighed til at frembringe Tviv l derom.

S. 75. »Thi en Skibsbro, der havde været bygget til Lettelse for 
Commnnicationen, var, ved Efterretningen om Allarmen i Flens
borg, blevcn afbrudt af Commandanten paa Als, Gcncralkrigs- 
commisfair Riegels, der ikke havde faact Melding om. at Armeen 
vilde gaae til Als og stod i den Formening, at den trak sig t il
bage i Jylland."

Kommandanten paa Als var stadig gjort opmærksom 
paa Muligheden af Armeens Retraite til Als og anmodet 

om at forge for det Fornodne i faa Henseende.

Fredericia den 18de M arts 1849.
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