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<<Jer gives i Felttoget 1818 neppe nogen Affaire,
bvilken der bar hvilet et saa mystisk Lys,

over

fom er bleven faa

forskelligt bedomt og bar kastet en ugunstigere Skygge over faa
mange Uskyldige, paa famine Tid fom den har bevirket Roes,
ja endog Udmærkelse for enkelte Skyldige,
Arriere-Garde Foegtning ved Oversee.

fom den faakaldte

Den „faasalbte" siger

jeg, og Mange — dersom dette nogensinde kommer Andre end
mig for Oine — ville maaskee undres over dette Udtryh, dog de
ville muligen af det Folgende erkjende dets Berettigelse.
ere ikke alene af Baabenfceller blevne urigtigt

Mange

bedomte,

men

det er endog gaaet faa vidt, at aldeles incompetents Dommere
bave opkastet sig og brudt Staven over Officerer, der i denne
Affaire havde det uheldige Lod at blive tagne til Fange.

Det

er just ikke smukt, at de, i hvis Magt det stod, ikke have op
lyst Forholdene, men det har maastee ikke passet med deres
Fordeel, og de have hyldet Ordsproget:
D o r".

„Hver feie for sin

Skjondt j<g ingenlunde vover at kalde mig nogen

competent Dommer, troer jeg dog at have fulgt hele Affairen,
hvori jeg for en Deel felv deeltog, med en faa udeelt Opmærk
somhed , at jeg troer mig istand til at give en nogenlunde
tro Skildring af den,

og endffjondt jeg muligen derved kan

stode den Enkelte for Hovedet,

troer jeg dog at skylde det

Vaaben, hvortil jeg horer, dette Offer. —

i*
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Træfningen ved Slesvig var tilendebragt, Tropperne vare ud
mattede og Bivouakken var staaet med hoire Floi (Cavalleriet) ved
Lürschau, venstre Floi flottet til Lange-Soe, Hovedqvarteret i Jdsted
Kro.

Cavalleriet havde kun deelviis deeltaget i Dagens Be

givenheder,

dog vare Hestene udmattede,

thi de havde under

hele Opholdet i Slesvig havt en trættende Forpost-Tjeneste.
Natten

var regnfuld.

Paa

yderste hoire Floi bag de ved

Arenholz-Soe af Infanteriet besatte Standser, der dominerede
Veien til

Schuby, laae 3die og 6te Dragon - Regiment t

Omegnen af Jdsted Kro.

V i vidste at A lt stod i ordre de

bataille og ventede at stufte flaaes nceste Dag.
vare muntre,

Tropperne

i feer Cavalleriet, der for Nattens Frembrud

havde seet, at det stod paa et Sted, hvor det kunde rore sig,
og saaledes havde det Haab,

at ville blive brugt for Alvor.

Saaledes stok vi hele Natten, ideligen udsendende Patrvuiller
imod Schuby, der snart ersaredes at være besat.

Den dæm-

rende Dag bragte intet N yt, Regnen vedblev, A lt var roligt
hos Fjenden.

K l. 3 bleve Espingolerne opkjorte i Batteriet

ved Schuby-Veien.

Cavalleriet satte op, og snart blev S til

lingen forstærket ved Ankomsten af 3die og 6te Regiment.
Med disse ankom Oberst Juel,

der fra dette Oieblik overtog

Commandoen over de 3 Regimenter.
Ordonnantser kom og gik,

A lt var endnu roligt;

og vi stok i spændt Forventning

for at see, hvad Fjenden agtede at gjore, indtil der indlob
Ordre til os at afmarschere K l. 6 og marschere Nord paa.
Hvorfor havde vi staaet her denne Nat? Det var et Sporgsmaal, der paatrængte sig Enhver.

Havde det været for at

modtage Angreb, da var der jo ingen Grund til nu at bryde
op,

eftersom Intet nærmede sig os.

Var det for at udhvile

og styrke Folk og Heste, burde der dog have vccret sorget for Forpleining og Foder, men ingen af Delene var tilstede. Baade
Folk og Heste vare flane, dog det har jo Intet at betyde for
Soldaten,

naar kun Noget derved kan opnaaes.

var dette Noget,

der stulde opnaaes? —

Men hvad

For vor Armees

Vedkommende er det ikke let at gjcette. — Kunde Fjenden
derimod ikke opnaae Noget? Der var noget Uhyggeligt i den
Ro, han lod os nyde, Noget, der lod ahne et Uveir, og det
Uhyggelige vorede ved tvende Rygter, der allerede havde verse
ret siden Aften.

Saaledes fortaltes at en fjendtlig Ordon-

nants var bleven opsnappet med folgende Rapport:

„W ir

haben tapfer geschlagen, Morgen gehen die Hannoveraner los."
Dette tydede jo aabcnbart paa Forstærkninger, thi disse Trop
per havde ikke vceret sete i Affairen den 23de;

dog ligesom

man for den 23de erklærede enhver Melding om Preussere,
der vare sete paa denne Side Cideren, for Nonsens, ja endog
gik saavidt at man paastod, at havde der vceret feet P iff elhuer,
maatte det have vceret forklædte Jnsurgenter, saaledes har maaskee
Hovedqvarteret den 23de om Astenen ikke villet troe paa 10de
Armee-Corpses Ankomst og antaget, at ovennævnte Rapport kun
var et Krigspuds.

Et andet Rygte fortalte, at de Cappeler

Skippere hele Dagen havde været bestjæstigede med at sætte
Fristarer over Slien ind i Angeln, og begge Rygters Paalidelighed stadfæstedes den folgende Dag.

A t disse Rygter op

vakte Tanken om en omgaaende Bevægelse i begge vore Flan
ker, var naturligt, og var der givet Fjenden Tid dertil, vilde
dette have faldet ham grumme let,

da saavel Overgangene

over Treen ved Freia og Hollingstedt,
som Overgangen over Slien

i

vor høtre Flanke,

i den venstre vare ubevogtede.

V or S tilling var altsaa i Virkeligheden noget precair, men
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Soldaten seer jo op til sin Vverstcommanderende font til en
Gud, og Ingen tvivlede om at Planen var lagt efter aldeles
paalidelige

Efterretninger

til

den

eommanderende General.

Lader os aldrig glemme at takke den fjendtlige General for
den Skaansel,

han viste os ved ikke at angribe os Natten

mellem den 23de og 24de;

havde han gjort

det med sine

friske Tropper, var Udfaldet sikkert for os blevet uheldigt.

Et

andet Sporgsmaal bliver det om vi ikke havde faaet Grund
til ar takke General Hedemann, dersom vi famme Nat vare
brudte op? Vel sandt,

en Natmarsch har

sine Jnconve-

nientser, men vi vare jo kjendte i Egnen, og det er sikkert et
stort Sporgsmaal, om vi ikke derved for en Deel havde kun
net undgaae Uheldet den 24de.

Dette kan jo vansteligt be

svares uden af den eommanderende General, der jo enten fra
høiere

Steder havde sine Instructions,

eller mutigen har

han forst om Natten faaet Klarhed over vor S tilling
derved kommen til det Resultat,
modtage Angreb.

og er

at vi ikke vare istand til at

Herom kunne Meningerne vcere deelte og

det bliver ikke let at udfinde det Rette.
ikke bleve angrebne og det

Godt

var det at vi

er vel derfor bedst uden videre

Reflection at marschere Nord paa.
Efter at Espingolerne og det i Skandserne vcrrende I n 
fanteri var afmarscheret,

begyndte Cavalleriets Afmarfch med

3die og 6te Regiment.

Hovedkorpset havde taget Veien af

Chausseen, Cavalleriet gik Vest paa.
ment

afmarscherede sidst og dannede

Det 5te Dragon-Regi
saaledes med sine 3

Escadroner — den 4de var afgivet til Infanteriet — Arriere-Garden.

En halv Escadron dannede Bagtravet.

Jeg troer be

stemt at kunne paaftaae, at Regimenters Commandeur ikke var
underrettet om, hvilke Tropper der foruden hans 3 Escadroner

horte til Arriere-Garden,

ligesom bait heller ikke havde faciet

nogen Ordre til at vcere dennes Commandeur.
gel paa Instruction strakte sig endog til
Bagtroppen,

der heller ingen Ordre havde til at holde For

bindelse med nogensomhelst Troppe-Afdeling.
troppen,

Denne Man

Commandeuren for
Vel stødte Bag-

da den ved Jdsted Kro passerede Chausseen, paa

2det Jccgercorps, og fik saaledes at vide„ at dette horte til
Arriere-Garden; men da Cavalleriet 'Dernæst atter dirigerede
Marschen Vest paa over Gammelland, Bollingstedt og Lang
stedt, maatte Forbindelsen nodvendigviis ophore.

Det var en

droi Marsch, Heste og Folk vare flaue, thi siden forrige M id
dag, da de over Hals og Hoved vare blevne blæste ud, havde
de været uden Fode, med Undtagelse af et kort Foder.

Reg

nen styrtede ned i Strømme, og Neien, der for det Meste gik
over Heder, var dyb og sandet.

Paa hele Marschen opdage

des ingen forfølgende Fjende, endstjøndt Cavalleriets Bagtrup
marscherede saa langt som muligt bag Hovedstyrken.

Efter at have

marscheret til K l. 1 2, kom vi atier ind paa Chausseen ved
Oversee, som fandtes besat af 2 Compagnier af 2det Jæger
korps samt 2 Kanoner.

Disse havde der taget Position, men

Hestene vare fraspændte og fodrede,

og A lt tydede paa at de

vare ved at gaae i Cantonnement.
Den Tanke,

at her dog sikkert stulde afgives Cavalleri-

Bedækning, maatte letteligen paatrænge sig Enhver,
ogsaa Chefen
forespurgt,

for

hvorfor

5te Regiments 3die Escadron stal have

om han stulde forblive der,

hvortil han fik

det Svar, at hertil ingen Ordre var given.

Bagtruppen

gjorde imidlertid Holdt ved Oversee og indsendte Melding om
hvad den der havde forefundet.

Der blev imidlertid ogsaa til

.
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denne givet Ordre

om at støbe til sit Regiment for mcd

dette at gaae i Cantonnement.
Man tcenkte altsaa paa at gaae i Cantonnement Dagen
ester et tabt Slag, inden man havde paalidelige Efterretninger
om Fjenden forfulgte eller ei.

Vel er det sandt,

at

baade

Folk og Heste vare hoiligen udmattede, og der kunde maafkee
ogsaa have vceret tcytft derpåa ,

uaar kun de kantonnerende

Tropper bleve tilstrækkeligt dækkede, men dette blev paa en
utilgivelig

Maade

Sporgsmaal,

forsomt.

Ligeledes er det vel et

stort

hvorvidt det var fornuftigt at tage Kantonne

mentet i og Syd

for Flensborg,

dadet dog maa

synes

mindre hensigtsmæssigt at indqvartere udmattede Tropper i en
ftor By, hvor det i paakommende Tilfælde, naar hurtigt Op
brud stal finde Sted,

bliver vanskeligt at faae dem samlede.

Det er jo rigtignok let at fordomme en Sag efter dens uhel
dige Udfald,

men jeg troer dog at Mange med mig allerede

dengang deelte denne Mening.

Et andet Sporgsmaal er,

om det var den oprindelige Bestemmelse at lægge Tropperne
i Flensborg, og hertil troer jeg paa det Bestemteste at kunne
svare Nei.

A t Hovedqvarteret ikke stulde have været der, er

sikkert, thi der var allerede gjort Anstalter dertil i CrusaaMolle,

hvorhen en Adjutant var sendt for at bestille M id

dagsmad.

Hvad

der forandrede denne Bestemmelse veed jeg

ikke, men sikkert troer jeg at kunne paastaae,

at vi havde

været bedre tjente, dersom Armeen var gaaet Nord for Flens
borg og, dersom det var nodvendigt at gaae i Cantonnement,
da havde efterladt en stærk,
Garde syd for denne By.

I

ordentligt sammensat Årtieredenne Stilling havde vi havt

vor venstre Flanke dækket af de i Fjorden liggende Skibe og,
da Arriere-Gardens

S tilling i saa Fald maatte have været
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mere tilbagetrukken end Stillingen fra Barderup langs KielstAa, kunde man jo have opbrudt Overgangene ved Barderup,
Oversee og G r.-S olt og ladet disse bevogte as Cavalieri, som
hurtigt kunde have averteret de bagved staaende Tropper.
Det paastaaes, at den commanderende General havde paa
Marschen faaet Ordre til

at tage Positionen i Flensborg;

Grunden hertil er ei let at fatte,

men saa meget synes dog

vist, at om endog Krigsministeren,

der roligt sad i Kjoben-

havn, havde udseet en saadan S tilling paa Kortet,

for det

Tilfalde at Stillingen ved Slesvig maatte forlades, saa maatte
den Situation,
den

hvori Armeen dengang befandt sig, dog give

commanderende

General

Magt

til

at

handle

efter

Conduite.
Flensborg, der for 14 Dage saa os rykke seierrige ind
efter Trcrfningen ved B au,

saa os nu atter,

men tit ed AZre vigende for en overlegen Fjende.

ikke siaaede,
Gid

den

ikke havde faaet Andet at see, men desvcerre, den blev Vidne
til en Scene, som vist aldrig vil glemmes, og som siffertigen,
selv om Tropperne vare blevne der, istedetfor at gaae Nord
paa,

kunde have ti ceret undgaaet,

dersom bestemte Ordrer

havde været givne, Arriere-Gardens

Commandeur været in

strueret og derved var bleven sat istand til at tilvejebringe
den fornødne Forbindelse mellem de under hans Commando
staaende Tropper.

Men Intet af dette var iagttaget.

Den

kommanderende Generals Stabs-Chef vilde selv besorge A lt.
Sikketligen var Planen
Jægernes S tillin g
manglede.

ogsaa complet lagt i hans Hoved,

angivet etc.;

Arriere-Gardens

men den bestemte Ordre

Commandeur var udseet, men

han fik det ikke at vide.
Det var en sørgelig Forglemmelse,

hvis Folger saavel
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for enkelt Mand som for hele Afdelinger vare hoist bedrovelige.
Den Mand, der var, eller rettere sagt skulde have varet Årtiere;
Gardens Commandeur, kom i et uheldigt Lys, blev fangen,
ilde omtalt, miskjendt, og senere endog i den B y , hvor han
i mange Aar havde varet aret og agtet, udsat for den raa
Pobels Haan.

Det var hans Lod, og om han endog senere

er bleven hadret, kan det Indtryk, en slig Scene har gjort
paa ham, ei saa let udflettes.

Og Tropperne, der, uden at

staae i indbyrdes Forbindelse, horte til Arriere-Garden, de bleve
oprevne, fangne, drabte og senere, saavel enkelt Mand, som
hele Afdelinger,

beskyldte for at have varet Aarsag i

den

ulykkelige Allarmering af Flensborg.
A f ovenanforte Grunde har jeg tilladt mig at kalde den
nu folgende Fagtning, den: „saakaldte Arriere-Garde Fægtning",
om Udtrykket er berettiget eller ikke, overlader jeg Andre at
bedomme.
Forinden jeg gaaer over til at omtale selve Fagtningen,
vil jeg tillade mig at forudflikke en Bemarkning, der muligen
yderligere kunde tjene til at retfardiggjore det 5te DragonRegiments uheldige Skjabne paa denne Dag.
Efter at Regimentet var passeret Oversee, blev det af
en af den commanderende Generals Adjutanter underrettet om,
at det med sine 3 Escadroner skulde tage Cantonnement i
Byerne Munkwolstrup, Jarplund og Jnulschau.

Der blev ud-

trykkeligen sagt Cantonnement og kun tilfoiet, at Aalobet Syd
for Cantonnementet var besat af Infanterie.

Paa Foresporg-

sel af Commandeuren, om der for hans Vedkommende fluide
udscettes Forposter, fik han det S va r, at Stabs-Chefen selv
nærmere vilde bestemme dette, hvorfor Adjutanten flulde mode
i Flensborg K l. 4.

Derfor udstedte Obersten den Ordre, at
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en Underofficeer

og 12 Mand pr. Escadron tilligemed en

Lieutenant ffulde mode i Stabsqvarteret K l. 5 |
blive instruerede.

for der at

Har man altsaa bebreidet Commandeuren

for del 5te Regiment, at han ikke havde sikkret sig ved For
poster, seer man, at det er uden Grund; saa meget mere fom
han endog ved en Regimentsbefaling kort i Forveien havde paa
lagt Escadronerne selv at forge for Dcrkningen af deres Kan
tonnements, og om Andet kunde her vel neppe vcere Tale.
Efter ovenncevnte Ordre gik Regimentet altsaa i Kanton
nement, Staben og 1 Escadron i Munkwolstrup, \ Escadron
i Jarplund og 1 Escadron blev sendt til den lille By Juulschau;
dog da Chefen for denne absolut vilde have sine Heste under
Tag og ikkun forefandt 3 Gaarde i Byen, blev en Lieutenant
med 50 Mand

sendt tilbage til Munkwolstrup.

Hvorvidt

dette var fornuftigt eller ei, overlader jeg Andre at bedomme.
Jeg maa nemlig bemcerke, at Chefen for Escadronen efter at
have indqvarteret 2 Lieutenante:' og 40 Mand i Juulschau,
bestemte sig til at soge Cantonnement i den Syd for Kielst-Aa
beliggende By G r.-S o lt.

Paa Marschen derhen opdagedes

imidlertid Fjenden, som allerede havde besat Broen over Aaen.
Officererne i Juulschau bleve averterede derom ved en Bonde
og havde for dog at unde Folk og Heste den størst mulige
Ro, udsat Poster om Byen.

Ritmesteren afsendte ikke desto-

mindre det ovenomtalte Mandsiab til Munkwolstrup, og for
blev efter at have indsendt Melding til Staben, selv i Juul
schau.

Bedre havde det sikkert vcrret, dersom han havde be

holdt hele sin Styrke samlet.
Arriere-Gardens S tilling var altsaa folgende.

Det 2det

Jcegercorps holdt Oversee besat med 2 Compagnier samt 2
Kanoner, og havde fremsendt | Compagnie, som Feltvagt til
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Frorup.

Et Compagnie holdt Overgangene ved Barderup og

Sankelmark besat, og det 4de Compagnie var sendt Ost paa
imod Gr. S o lt,

formodentlig for at besætte det derværende

Overgangssted, hvilket det imidlertid ikke naaede.

Man vil

saaledes, ved at kaste et Oie paa Kortet, see, at Stillingen,
dersom Overgangen ved Gr. S o lt havde været besat, i og for
sig var god, men een vigtig Ting manglede.

Jægerne havde

ingen Idee om det bagved staaende Cavallerie, og hvorledes
stalde det desuden have været muligt for udmattede Jægere
hurtigt at avertere

Hovedkorpset

om en anrykkendeFjende.

Forinden stig Melding kunde naae Flensborg, vilde det falde
en sig dristig nærmende Fjende let at ophæve hele Kjædens
S tilling.

Man sporede her den store Feil at lade de yderste

Forposter udelukkende besætte af Infanterie.

Havde Jægerne

kjendt Dragon-Regimentets S tillin g og desuden ved Oversee
været forstærket med Cavallerie, om kun med enkelte Ordonnantser, var sikkert megen Ulykke undgaaet.

Dog det er jo

alt bemærket, Arriere-Garden bestod af to Dele, hvoraf den
ene ingen Forbindelse havde med den anden.
Feltvagten

ved Frorup var den forste, der til Oversee

indsendte Melding om at Schmedeby, c. I M iil Syd for dens
S tillin g , var bleven stærkt besat af Fjenden.

Bonden, der

bragte Efterretningen, blev indsendt til Oversee og afgav neu
agtig Forklaring om de i Byen værende forstjellige Troppers
U niform ; men Jægernes Commandeur havde saa lidet opfattet
sin S tilling, at
at paaftaae, at

han uagtet sine Officerers Forestilling vedblev
det »matte værevore egne Tropper.

Kort

efter blev nok en Melding, at Vedetterne havde opdaget Fjen
den, indsendt fra Frorup, og nu blev den indkaldt for at for
stærke Positionen ved Oversee, men mærkeligt nok,

den blev
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strar beordret til at indtage sin S tilling.

Den marscherede

nu atter ud, men blev pludselig angreben af Cavallerie og
kastet tilbage til Oversee.

Man tog nu, ester at have trukket

det mod Ost udsendte Compagnie til sig. Position bag Broen
ved Oversee, stolende paa at have sin hoire Flanke dækket af
Compagnie!

ved Barderup;

dette, vil det Folgende vise.

hvorvidt man kunde stole vaa
Samtidigt med dette er det at

Commandoct i Juulschau blev averteret om at Skoven paa
den anden Side Kielst-Aa var besat as Fristarer, hvorom Mel
ding strar indsendtes til Munkwolstrup.

Regimentets Stab

var vel stråledes averteret om den sig nærmende Fjende, men
denne rykkede stra stærkt paa, og Overfaldet paa Munkwol
strup

maa

være fleet umiddelbart efter den sidste Melding.

Fjenden rykkede med en betydelig Styrke frem i 3 Colonner,
hvoraf den paa Chausseen forst angreb.

Styrken var betyde

lig ; Jægerne gjorde en fortvivlet Modstand, hvorved det lykke
des at faae Kanonerne i Sikkerhed, thi

at betjene dem og

derved have forsegt Modstand, vilde under disse Omstændig
heder kun bave været at offre dem.

Efter at have taget Po

sition bag Broen ved Oversee, opdagedes Cavallerie i hoire
Flanke ved Barderup og Sankelmark.
Cavallerie kommet fra?

Hvor var vel dette

Derom kan kun Compagniet,

havde besat disse Overgange, give Forklaring.

der

Det maa jo

have været bemærket, og dersom Compagniet i stedetsoe at ove
sig i hemmelige Marscher havde forsøgt Modstand og kun ved
Skydning, dersom Manglen af beredne Ordonnantser havde
gjort Melding umulig, averteret Commandoet i Oversee og det
bagved staaende Cavallerie, vilde den omgaaende Bevægelse fra
Barderup af 4 Escadroner hannoveranfle Husarer letteligen have
været standset af Compagniet og Escadronen i Jarplund. Denne
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Lyst til hemmelige Marscher, som vel gavnede Compagniets
Commandeur, var stkkert det uheldigste Tilfalde paa denne
Dag.

De

fjendtlige Escadroner

marscherede

til

Bilschau

K ro, og da Escadronen i Jarplund seer sig truet i Fron
ten af en saa

overlegen Fjende,

soger den at naae til

Chausseen, hvor den kom tidsnok for at tjene de 2 Kanoner
til Bedcrkning.

Efter at Kanonerne vare skaffede bort fra

Oversee, forlodes denne S tilling.
Veien under Fjendens I ld ,

Retiraden gik forst langs

der fulgte paa 6 å 800 Alen,

men pludselig see Jagerne sig truede i Ryggen af en Esca
dron, der var fremsendt fra Bilschau K ro , og seer sig saaledes tvungen til at kaste sig ud i den Vest for Veien varende
Mose.

Det var en sorgelig Position, og sorgelige vare Aar-

sagerne, der bevirkede den; thi det kan neppe betvivles, at
dette kunde have varet undgaaet, dersom Forbindelsen havde
varer tilveiebragt med Cavalleriet, og isar dersom Compagniet
ved Barderup havde opholdt Husarerne og derved forhindret
den vmgaaende Bevagelse.

S tra r ester at Stillingen var taget

i Mosen, formerede Jagernes Compagnie Colonner og oppebiede saaledes Angrebet.

Dette forsogtes sorst af 1 meklen-

borgst Escadron, og man stulde nasten troe at det var en
Umulighed at General Wrangel, der selv var Kavallerie-Osficeer, kunde have givet Ordre til en Choc i et saadant Ter
rain, og dog var dette Tilfaldet, ja det gik endog saa vidt at
han truede Ritmesteren med Cassation, dersom den ikke blev
udfort.

Men denne Ubesindighed straffedes.

Den tappre Capi-

tain Scharffenberg, der havde Teten af Kolonnen, holdt sin
Ild

tilbage indtil Escadronen var paa 50 Skridts Afstand,

men ved den forste Salve styrtede Folk og Heste mellem hver
andre.

Forst nu rykkede ret fjendtlige Infanterie frem til An
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greb, men endnu forend dette stete, fik noget over 1 Compag
nie Leilighed til at retirere og undstap lykkelig.
S trar da Oversee var forceret, sendtes en mecklenborgfl
Escadron tilligemed

noget Infanterie

imod Munkwolstrup.

Da den ncrrmede sig, var der allerede blast til Udrykning,
men Byens Langde forenet med Forraderi af flere Barter,
der havde bevartet Mandstabet godt for at unddrage Opmarkfomheden fra den Fjende, de sikkert vidste var i Anmarsch,
gjorde, at kun 5 Officerer og 40 Mand saniledes om Estandarten og fegte med denne at naae Chausseen.

De forfulgtes

af de fjendtlige Dragoner, men efter at vare undkomne fra
disse var det atter de fordemte Husarer, som Kompagniet ved
Barderup havde ladet passere,

der gjorde Udstaget.

Disse

vare opstillede ved Bilschau Kro, hvor de allerede havde over
rumplet 20 Dragoner, og om man endog har hert mangfol
dige Uttringer af Forundring over, at Officererne ikke havde
forsegt ar hugge sig igjennem, vil enhver Fornuftig dog let
indsee, at man med 40 Mand ikke let hugger sig igjennem
3 Eskadroner, isar naar disse have besat en af heie D i
ger indstuttet Bei.

Resten af Mandstabet i Munkwolstrup

undstap af den østlige Udgang, men herfor .ere de vel neppe
at rose, thi de glemte Soldatens Hovedpligt: at søge til sin
Standart, og det er bedrøveligt, at Enkelte af disse, istedetfor
at beklage deres Kammeraters Skjabne, endog have rost sig af
at vare undkomne og derved bidraget til det sørgelige Lys,
hvori deres Kammerater kom til at staae.
Hvor bleve imidlertid de to andre Eskadroner af?

At

Escadronen i Jarplund har villet gaae det fjendtlige Cavallerie
i Ryggen ved Bilschau, er vel uden for al Tvivl, men den
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har formodentlig overvurderet Faren og derfor troet, at det var
dens P ligt at folge de to Kanoner fom Bedcekning.

Den

Deel af 3die Escadron, der var i Juulschau, maa vcrre bleven
allarmeret samtidig med Escadronen i Munkwolstrup,

men

den havde til sin Lykke, som ovenfor alt er bemærket, udsat Po
ster, der itide opdagede Fjenden.

Imod Juulschau rykkede om

trent ^ Bataillon og 1 Escadron, som, efterat have passeret
Broen ved Gr. S olt, deelte sig for med den halve Styrke at
afstjære Reuaiten.

Fremrykningen stete langsomt og Office

rerne, der troede Retraiten fri, gave sig den behørige Tid til
at samle Mandflabet.

Gjennem Byen lober en Aa, og een

Lieutenant maatte samle Mandstabet i de Gaarde, der laae
paa den anden Side af denne.

Den omgaaende Bevægelse,

hvormed Fjenden truede, nødsagede imidlertid Ritmesteren til
at retirere med Estandarten og 24 Mand, der paa denne Re
tirade truedes i Flanken af | Escadron.

Værre saren var

den tilbageblevne Lieutenant, der søgte at faae Bagagen reddet,
thi han faae sig pludselig truet baade i Front og Flanke, og
da Fjenden begyndte at chargere, maatte han føge Redning i
Retirade med sine 22 Mand.
dog imidlertid derved reddet.

Størstedelen af Bagagen blev
Det lykkedes imidlertid disse to

Afdelinger at forene sig inden de naaede Munkwolstrup, hvor
man ventede at støde til vore egne Tropper.
aarsag en vanskelig Situation

Det blev des-

da man fandt Byen besat af

Fjenden, der med 2 Troups hver paa 40 Mand, havde besat
Udgangene af Byen.
dronen var omgaaet,

Det var en precair S tilling.

Esca

men bestandig haabende at vore egne

endnu vare i Byen og kunde reddes, gjordes tvende Forsøg
paa ved Attaque at forcere det fjendtlige Kavallerie, der for

17
at undgaae Sammensrod trak sig ind
havde været Daarstab at folge det.

i Byen,

hvorhen det

A f hvilken Grund Fjen

den, der var meget overlegen, ikke søgte at omringe den lille
Haandfuld Dragoner er ikke let at indste, men man fristes
virkelig til at antage, at det Par Prover, han havde stet af danfle
Dragoner, der for havde hugget sig igjennem, havdegivet ham
cn Idee om,

hvad vore Folk duedetil.

Indseende det Umulige i at forcere Munkwolstrup, fogte
Escadronen nu ved at gaae Syd om en noget fra Byen liggende
Skov, at naae Chausseen, men da den nærmede sig Skovens
sydlige Kant

modtoges den af en stærk Infanterie Ild ,

nodte den til at soge imod Øst, for mutigen over
at naae Flensborg.
let at indste.

der

K l. S olt

Det lykkedes den; men hvorledes er ei

Den var omringet overalt og reed paa et stort

indhegnet Kobbel, hvis Debaucher vare tilstoppede.
Infanteriet rykkede frem fra Skoven og havde en Jægerofficeer, der med 16 Mand var undkommet fra Compagniet
Westergaard,

ikke ved sin Flinkhed imponeret Fjenden, vilde

Netiraden sikkert have været umulig.
Jægerne og Dragonerne hjalp nit hinanden gjensidig og
begge disse smaa Afdelinger,

der sikkert tklfulde havde gjort

deres Pligt, undkom lykkeligt og havde kun to Saarede.
Nu tilbage til Jægerne i Mosen ved Oversee, hvis Kamp
paa denne Dag sikkert er den stjonnefte Baabendaad under
bele Felttoget.

Efter at den for

omtalte Choc var afflaaet

og de iz Compagnie retirerede Best paa, begyndte der en mor
derisk Infanterie Ild .

2 Batailloner Goslar-Jægere formerede

Kjæde om Mosen og endstjondt de aabnede Ilden med det stor
pralende B ro l: „W ir Goslar Jägern todten Alles", lærte vore

18
brave Zagere dem snart at holde Mund.

Capital» Schars-

fenberg vedligeholdt Mandstabets Mod, han viste, hvad cn dygtig
Officeer kan udrette,

men Fjenden erkjendte og paastjønnede

dette; General Wrangel lod hele Mosen omringe, og først da
al Redning var umulig, overgav Capitainen sig med Resten af Ja
gerne.

I

3 Timer havde denne Kamp i en med Vand op

fyldt Mose vedvaret.

Det var unge Soldater, der Dagen i

Forveien havde varet i Ilden og nu floges paa en tom Mave.
Lykkeligt det Land der eier flige Soldater!

Vel var vort Tab

as Døde og Saarede stort, men det erstattes fuldkomment af
de Prøver paa Mod og Tapperhed, som her bleve aflagte.
General Wrangel viste, at han forstod at vurdere Tapperhed,
endog hos en Fjende, thi da Capitain Scharffenberg om A f
tenen blev indbragt som Fange til Oversee, overrakte Generalen
ham egenhandig hans Sabel og uagtet den Standsning hans
heltemodige Modstand havde gjort i Generalens Planer, roste
han dog hans i Sandhed mageløse Mod.
Det var Udfaldet as Kampen ved Oversee.
A t Skylden for Cavalleriets Tilfangetagelse i Munkmvlstrup falder paa Compagniets Efterladenhed ved Barderuv, er
vel uden for al Toivl, ligesom det vel neppe kan ncegtes, at
det for en Deel ogsaa var Skyld i,

at den uheldige Stilling

maatte indtages i Mosen.
Efter hvad vi have kunnet erfare, bestod Fjendens Styrke
paa denne Dag af 13 Escadroner, 4 Batailloner og 2 Bat
terier.

Generalerne Wrangel og Halkett vare felv tilstede og

ledede Angrebet, der saaledes med en uhyre Overmagt fore
toges paa en Arriere-Garde af 4 Compagnier, 3 Escadroner
og 2 Kanoner, der ikke engang stode i nogensomhelst Forbin
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delse.

Hvad Under da, at Udfaldet var uheldigt? Maae vi

ikke snarere undres over, at det ikke blev værre?
Uberegnelig vilde sikkert den Skade have været, som Fjen
den kunde have tilføiet os, dersom han, benyttende sin Over
magt, havde forfulgt sin Seir.

Det er jo dog utænkeligt at

Wrangel, der i sin Armee talte saa mange af Forraderne,
ikke skulde have kjendr vor Styrke, og vi see heraf, hvor høit
han vurderede vor Tapperhed.

Dog maae vi ikke glemme at

takke Forsynet, der atter her paa en vidunderlig Maade vaagede over os og vor retfærdige Sag.
De nærmeste Følger af Fægtningen vare i og for sig
sørgelige, men det bliver dog altid et Spørgsmaal, om det
der hændtes den 24de A pril,
danste Armee.
greb den 25de.

dog ikke var en Lykke for den

Man havde i Hovedqvarteret først ventet An
Man vilde da have indtaget sin S tillin g ,

og det er uden for al Tvivl at den modige, næsten heltemæs
sige Kamp fra Slesvig da var bleven gjentaget.
bliver et Spørgsmaal
Stand.

Men det

om man da vilde have kunnet holde

Vore Batailloner vare betydeligt reducerede, Manglen

paa Officerer var stor, og Intet, hvorpaa vi kunde støtte en Reti
rade, havde vi i Ryggen.

Vare vi altsaa blevne flagne ved

Flensborg, havde Danmark kun havt Fragmenter af en Armee
tilbage, thi uagtet en Maaned var hengaaet siden Felttogets
Begyndelse, havde man endnu ikke tænkt paa at mobilisere
Reserve-Bataillonerne, hvortil baade havdes Folk og Vaaben.
Det vilde da sikkert være blevet os umuligt at sikkre os A ls,
og denne for vore Operationer saa vigtige O var da falden
i Fjendens Hænder.

Dog dette ligger uden for det egentlige

Spørgsmaal, og vi ville derfor vende tilbage til samme, idet
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vi beskrive Situationen i og ved Flensborg efter Arriere-Gardens Fægtning.

I

Flensborg vare Tropperne komne i Ovar;

teer og havde overgivet sig til den Hvile, hvortil de saa hoiligcn hængte, da Efterretningen om Fægtningen ved Oversee
indtraf.

Det paastaaes,

at

den forste Efterretning ankom

med enkelte fra Munkwolstrup i Uorden bortflupne Dragoner,
der ved overdrevne Rygter satte Byen i Opror.

A t der inden

K l. 6§ ikke fra nogen af Arrieregardens Afdelinger indkom
nogen bestemt Melding, veed jeg med bedste Vished, og det
synes som om ovennævnte Dragoner have været Skyld i den
hele Allarmering, for hvilken man ikke desmindre har sigtet
flere, forst langt senere til Flensborg ankomne Personer. Man
kan imidlertid ikke nægte, at det synes besynderligt, at de af
Dragonerne medbragte Rygter have foraarsaget Forvirringen,
men det vil paa den anden Side sikkert falde vansteligt at paavife nogen anden Grund
lob mellem hverandre;

Forvirringen var frygtelig,

Alle

Officererne søgte overalt at standse og

ordne deres Mandskab, hvilket ogfaa lykkedes mange, men Raabene: „Fjenden er udenfor Byen", hvilke overalt fremmanede
de 3000 Preussere fra Slesvig for de Forfærdedes Tanker,
forøgede Uordenen til det Hoieste.

Havde Alle havt den kold

blodige Besindighed som 1ste Brigades Ehef, den tappre Ge
neral Bülow, og havde den commanderende Generals StabsChef, der netop var paa en Recognofcering Rord for Byen,
været tilstede, kunde Uordenen dog maaskee være bleven standset,
og Retiraden være skeet med samme Orden som fra Slesvig.
Enhver, der faae General Bülow midt i denne Forvirring ud
dele sine Befalinger og indtage sin S tilling Syd for Flens
borg, maatte beundre ham og nære det Onffe, at tjene under
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ham.

Men han var jo ikke Armeens Hoistcommanderende.

Forvirringen i Flensborg var rædsom; Det var som om Ne
mesis vilde straffe os for de afskyelige Carricaturer, der vare
udkomne over den slesvig-holsteenfle Armees Flugt fra Byen.
Alle lob mellem hverandre,

og da Ordene:

„A lt gaaer til

Bau" vare udtalte as den commanderende General, forlods
Tropperne, for Storstcdelen i Uorden, Flensborg.

Det var en

sørgelig Retirade, men hvor laa Skylden? den maatte jo
kastes, om ei paci en enkelt Person, faa dog paa en vis A f
deling, og hvad blev Folgen?
Cavalleriet, dette under hele Krigen stedmoderligt behand
lede Vaaben, fik Skyld for at have ladet sig allarmere uden
Grund.

Det fluide være Cavalleriet, der havde sat Skrcek i

Byen, fordi enkelte forløbne Dragoner med overdrevne Rygter
vare komne til Byen;

det var Cavalleriet, der uden at gjore

Modstand havde ladet sig tage til Fange, og meget Andet.
Men hvem havde seet alt dette? Hvem kan nægte at Resterne
af Arriere-Gardens Escadroner med Ro og Orden droge ind
igjennem Flensborg, og hvem tor paastaae, at dette Cavallerie
har været allarmeret uden Grund?

Dog derfor har aldrig

nogen Stemme reist sig; Meningen var nu engang mod Ca
valleriet,

og man udbredte

dette Vaaben

med Lynets Hurtighed mange

og dets Officerer nedværdigende Rygter.

Det

maa derfor have været tungt for enhver Officeer, der havde
deeltaget i Affairen ved Oversee, især
til Fange, at hore den ugunstigt

for dem, der bleve tagne
bedomt.

Ingen, der ikke havde

deeltaget i den, kjendte den tilfulde; Man havde kun Skelettet,
og dette har man udpyntet paa mange hoist besynderlige
Maader.
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Maatte disse mine Oplysninger, bent jeg med stor Sam
vittighedsfuldhed har sammenstillet,

endelig engang kaste det

rette Lys over Sagen, da var det dog muligt, al man i Frem
tiden vilde vogte sig for at bedømme Ting, hvorom man mang
lede den rette Kundskab, og i det Hele vilde det muligen for
hindre enhver overilet Kritik over Kammerater, af hvilke mange
allerede have følt Trykket af en eensidig Bedømmelse.

v /u c ^ v h Z ji^ o

For nylig er et lidet Skrift udkommet,
betitlet: „Beretning om Arrieregardens
Fcegtning ved Oversee", i Anledning af
hvilket jeg ikke troer at burde tilbageholde
folgende Bemærkninger.
Det hedder (Pag. 12) . . . . . og det
4de Compagni (mit) var sendt Dst paa
imod Gr. Solt, formodentlig for at
bescrtte det derværende Overgangssted,
hvilket imidlertid ikke naacdes." Dette
er ikke fuldkommen rigtigt. Jeg havde
Ordre at bescrtte Augaarde, med Tilfoiende,
„at det vilde vcrre snffeligt, om jeg
tillige kunde bescrtte Gr. Solt", men
da jeg, formedelst Afstanden, ansaae dette
tfor umuligt, noiedeS jeg med at observere
nævnte By med en Cosalvedetkjcrde, og
afsendte strar efter at vcrre kommen i Po.
mion, Meldning herom til Hovedposteringen
ved Oversee.

(Pag. 13). Man tog nu, ester at
have trukket det mod Ost udsendte Com
pagnie til sig, Position bag Broen ved
Oversee." Jeg har ikke vceret trukket ind
til Positionen ved Oversee. Jeg forlod
ferst Augaarde, da Hovedposteringen saaeS
at retirere, og siraaede over Markerne ind
til den. Jeg erindrer nu ikke mere med
fuldkommen Vished, om ieg ferst naaede
ben, da den trak sig fra Chausseen ind i
det sumpige Terrain, eller et Oieblik tid
ligere.
(Pag. 17) „Infanteriet rykkede frem
fra Skoven, og havde en Zcrgcrofficier,
der med 16 Mand var undkommet sta
Compagniet Westergaard, ikke ved sin
Flinkhed imponeret Fjenden, vilde Re
tiraden sikkert have voeret umulig."
Udstykket „var undkommet" kunde maaskee
hringe En og Anden til at troe, at ovenNDvnte Jcrgerofficier, Lieutn. v. Recke,
havde sogt sin egen Frelse, uden at bryde
sig om sit Compagnie, og saaledes handlet
imod Soldatens Hovedpligt, at fsge t il
fin Standart", en Pligt, som denne brave
Ofsicier vifLviste vrrre jnr.d de sidste-tiLnl
forsømme. Det er heller ikke steet her.
Lieutenanten, hvis Flinkhed jeg med Gloede
Har feet anerkjendt i Skriftet, var udsendt
fra CompagnietS Postering ved Augaarde,
'med det mislige Hverv at patrouillere faa
noer fom muligt mod Gr. Solt, og jeg
maatte med Smerte overlade ham til sig
selv, da jeg ikke, inden Retraiten tiltraadteS,
kunde faae ham tilbagekaldt. Han trak
sig, efter min OverbeviiSning, med megen
Conduite ud af denne sin vanskelige S til
ling.

Tnvellg forekommer vet mtg, fom oun
Enhver, der kun kjender Affairen ved Oversee
af dette Skrift, nødvendig maa komme til
den Formening, at Capitain v. Scharffenberg under hele Fægtningen, og navnlig
den sidste Deel deraf, har havt Overcommandoen, i det nemlig, foruden at han er
den eneste Officier, der navnlig er omtalt,
der siges (Pag. 18)..... „først da al Red
ning var umulig overgav Capitainen
siglmed Resten as Jægerne." Denne
Fremstilling syneS mig, lettelig at kunne
foranledige den, der interesserer sig for
Sagen og for de den vedkommende Per
soner, til at spsrge, hvor da jeg var, og
hvad jeg havde foretaget mig, eftersom jeg
i Oberst v. SchleppegrellS Fravcerelfe og
efter Oberstlieutenant v. StyrupS Død i
Fcrgtningen, var CorpfetS ældste Ofsicier.
Da
frw »».. «.»as«.
fonlig, til at jeg her vil gaae ind paa den,
faa opfordrer jeg den ærede Forfatter til
offentlig at forklare, hvorledes han har
opfattet denS Sammenhæng, for at hans
Fremstilling kunde erholde den Berigtigelse,
hvortil den formeentlig trænger.
Jeg haaber, at dette sidst Anførte ikke
saaledeS fiulde kunne misforstaaeS, som om
jeg misundte Capt. v. Scharffenberg den
RoeS, som Skriftet tillægger ham; thi hen
er sikkert Ingen enigere med Forfatteren
end jeg; eller som om jeg selv vilde beile
til en lignende; thi, foruden det Ufornuftige og Upassende, som heri vilde ligge,
tvivler jeg om, at Forfatteren har været
saaledeS Vidne til Fægtningen, at han af
egen Competence kan tildele mig enten
RoeS eller Dadel; men man vil vist ind
rømme mig, at jeg af simple Tjenestehen
syn har havt Grund til de her gjorte Be
mærkninger.
Westergaard,
Major i Jægerne.
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