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F o r o r d .

® c i det dar mit Dnste, at levere Publicum eu samlet og idet- 
mindste nogenlunde fuldstcendig Skildring af Slaget ved Fre

dericia, fremstillet saa paalideligt, som det var mig muligt,

begyndte jeg dette Arbeide; og da det samtidigen var nlig

magtpaaliggende, al netop ogsaa det tyd  ske Publicum blev 
bekjendt med en Fremstilling af dette Slag fra et dansk
Standpunkt, udgav jeg Beskrivelsen paa Tydst.

Men jeg følte snart, at, havde mit Arbeide noget Værd, 

var fortrinsviis det hele danske Publicum berettiget til at 
modtage samme; og faa Dage ester at den tydste Udgave har 
forladt Pressen udkommer derfor denne danste, forsynet med 

nogle enkelte Tilsvininger, for en større Fuldstcrndigheds Skyld.
I  Fremstillingen har jeg bestræbt mig for, at tildele „Hver 

S it" , og jeg har ikke nævnt mig, netop for hverken at paa
trykke mit Arbeide et personligt eller et uberettiget officielt 
Stempel. Da jeg imidlertid ikke er nogen Under af Anony
miteten, har jeg tilladt Forlæggeren at nævne mit Navn for
Enhver, der muligen interesserer stg sot at erfare dette.

Kjobenhavn, i October 1849.

F o r f a t t e r e n .



Forord til andet Oplag.

D a  den gunstige Mndiagclfc, narvarendc Skrift har fundet, 

har gjort et nyt Oplag nodvendigt, udkommer dette med nogle 

Tilsoininger og enkelte Rettelser.

Kjobenhavn, i Decbr. 1849.



Indledning.

De ttcrrmest forudgaaende Begivenheder.

Derved, at de slesvig - Holsteenste Tropper under 
General v. B o n i n  angreb Staden Kolding d. 20de April 

1849 og ved deres Overmagt, trods et tappert Forsvar 
a f det der posterede Compagnie v. Caroc af 1ste Jcrger- 
corps, indtoge og besatte denne danste By, var den norrc- 
jydste Grcendse overstreden. Det var nu klart, at hine 
Troppers Befalingsmcend vilde ligesaalidet i dette som i 
forrige Felttog indstrcrnke sig udelukkende til Forsvaret af 
Slesvigs og Holsteens formeentlige Rettigheder indenfor 

disse Hertugdommers Grcrndser, men at de haabede, un
derstottede af tydste Rigstropper, at kunne fore Krigen med 
ftorre Fordert end hidtil ved Hjcrlp af offensive Bevcegelser 
og eventuelle Erobringer. Navnligen udtalte de slesvig- 
holsteenste Organer ganste uforbeholdent den Hensigt, ved 
et hurtigt Anlob at erobre „den danste Krigsmagts sidste 
kontinentale Rovfuglerede („H o rs t")" , Fcestningen F r e d e 
r i c i a ,  som de Danste havde aldeles demonteret og frivilligen 
forladt i forrige Aars Felttog, men som i Begyndelsen af 

dette atter var bleven besat og, om og kun meget svagt, mon
teret paany. In d t il da havde de Danste vceret uvisse, om 
den norrejydste Grcendse vilde blive overstreden, eller ikke; 

men, efter at denne Uvished var forsvunden, maatte deres 
ncermeste Opgave vcere den, at hindre hiint Anlob saa-



6

Slaget ved 
Adding den 
23de April.

meget som muligt og idetmindste saalænge, at der blev 
vunden Tid til Fæstningens fuldstændigere Armering og 
deus udstrakte Værkers hoist fornødne Udbedring.

A f denne Grund angreb Generalmajor v. B ü lo w, 
commanderende General over den active banste Armee, der 
førte Navnet af det „Nørrejydste Armeecorps", med c. 
17000 Mand det stesvig-holftecnste Armcecorps i og ved 
Kolding den 23de April. Angrebet udførtes i to Kolon
ner, nemlig med 2 Brigader Infanterie (8 Bataillouer), 
2 Batterier og 2 Escadroner imod den fiendtlige Position 
i og ved Kolding, medens en Brigade Infanterie (5 B a tl.), 
med 2 Batterier og 14 Escadroner, skulde rykke frem mere 
vestlig over Kolding-Aae ved Landsbyen E is  t r u p ,  for at 
udfore en omgaaende Bevcegelse. Staden K o l d i n g  blev 
vel taget af de banste Tropper, efter en haardnakket Kamp, 
tildeels i Gaderne, men ben paatænkte Omgaaen af Fien- 
dens venstre Flanke ved Fremrykningen over Eistrup mis
lykkedes , deels fordi Fienden havde været saa betids forud 
underrettet om det forestaaende Angreb, at han havde 
kunnet træffe hensigtsmæssige Foranstaltninger imod samme, 
og deels fordi Colonnen under Generalmajor v. R y e ,  
uagtet al anvendt M øte, ikke kunde, af Mangel paa 
tilstrækkelig T id og det fornødne Bromaterial, udfore 
Overgangen ved Eistrup faa tidlig og saa let, som det 
var beregnet i Angrebsplanen. General v. Rye forcerede 
vel Overgangen ved Eistrup allerede Klokken 6-i om M or
genen og bemægtigede sig Gaarden Vrandrup, men stødte 
derefter paa en ny og saa eftertrykkelig Modstand, at han 
først efter K l. 11, og efter at ogsaa 2 Compagnier af 
12te lette Bataillon vare ved Paaby vadede over Aaen, 
vandt det fornødne Terrain til videre Fremrykning. Men 
nu folte han sig ikke længere stærk nok hertil, især da
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Terrainførholvene aldeles ikke tilstedede Cavalleriets Over
gang og Fremrykning; og da der, paa hans Melding 

herom, sendtes ham et P ar Batailloner til Forstærkning, 
modtog han tillige Ordre til at trække sig tilbage. General 

v. B ü l o w  var nemlig imidlertid bleven heftigt beskudt af 
det paa Hviderne Syd for Kolding fordeelagtigt posterede 
fiendtlige Artillerie —  24pundige Granatkanoner— hvis I ld  
især var rettet mod Byen, der allerede brændte paa flere 
Steder. For nu at forebygge Stadens totale Ruin, be
sluttede han at nmime denne, og da den paatænkte om- 
gaaende Flankebevægelse nmatte, ifølge modtagen Melding, 
ansees for aldeles mislykket, befalede han begge Colonners 
Tilbagegang*) I  den stvrste Orden og uden at blive 
forfulgt af Fienden, trak General v. B ü l o w  sig tilbage i 

Retningen mod Fredericia indtil cn S tilling  imellem Eltang- 
B ig og Vilstrup, medens Generalmajor v. R y c, ifølge 
modtagen O rdre, retirerede mod Nord, ikkun paa en kort 

Strækning fulgt af det fiendtlige Cavallerie, og indtog en 
S tilling  bag Dalen ved A l mi nde ,  paa Beien til Vcile. 
I  denne Kam p, som paa begge Sider ogsaa benævnes

*) Hvis General v. B ü l o w  ikke havde givet denne af de synlige 
Forhold betingede Ordre, og General v. Rye var rykket videre 
frem nied den crholdtc Forstærkning, faa vilde — efter gjensidigc, 
korst senere oplyste Kjcndsgjerninger at domme — saakant sand- 
synligviis have givet Kampen cn aldeles anden og for Slcsvig- 
Holstcncrne ho is t  skadel ig Vending, idet enkelte Afdelinger af 
disse ganske stulte have forstudt sig og netop staaet i Begreb mcd, 
ifolge cn allerede modtagen Ordre, at forlade deres samtlige 
Positioner, uden Reserver i Nærheden, da de Danste frivillige« 
tiltraadtc deres Tilbagetog. Ei heller vare General v. Nyes 
Batailloner, saaledcs som hans paa selve Valpladsen strevnc og 
noget utydelige Melding lod formode, »oplostc-- cn déroute, men 
kun en débandade; og saaledcs var ogsaa her, som faa oste i 
Krigen, det endelige Udfald væsentlige« afhængigt af aldeles t i l
fældige Omstændigheder.

• Senere Bemærkning.
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Rccognosccriiig 
den 3dic Mai.

„Slaget ved Kolding", udgjorde de Danskes Tab 61 Døde*), 
412 Saarede og 153 Savnede, hvoriblandt flere Saarede, 
der faldt i fjendtligt Fangenskab, ligesom og nogle Felt
vagter, der bleve udstillede under Retraiten, men umiddel

bart derpaa ophcevede af det flesvig-holsteenste Cavallerie. 
Generalmajor v. B o n  in  angiver i sin officielle Rapport 
Tabet til c. 1000 Mand paa begge S i d e r ,  og Slesvig- 
Holstenernes Tab bliver af dem selv anslaaet snart t il c. 
300, snart til c. 400 Mand. 2 Officerer og 87 Under

officerer og Menige faldt som Fanger i de Danffes Hæn- 
der. To store i Kolding opplantede tydfle Flag medbragte 

disse desforuden som Trophæer; men iovrigt erobredeö 
ingen saadanne paa nogen af Siderne.

Ved tappert Forsvar og hensigtsmcessige Foranstalt
ninger havde Slesvig-Holstenerne vel tilsidst afslaaet de 
Danstes Angreb paa Stillingen ved Kolding, men de følte 
sig dog ikke ftcerke nok til at forfølge den vundne Fordeel 
uden Understøttelse af fremmede Kræfter, og de tydste R igs

tropper havde endnu ingen Befaling til at rykke frem over 

Nørrejyllands Grcendse. Recognosceringen den 3die M a i 
imod de Danstes tvende Positioner foretoges derfor ogsaa ude
lukkende af Slesvig-Holstenerne, under Befaling af Oberst

lieutenant v. Z a f t  ro w (preusstst Officeer). Men, da deres 
Tropper stødte østlig for Gudsø- Passc t  uventet paa en 

dansk Colonne under M ajor la  C o u r ,  der rykkede frem 
netop for at besætte dette Pas, bleve de efter en kort, men

'0 Hvoriblandt Commd. for 5tc Batl., M ajor v. Schindel ,  Capt. 
N. v. Bonnichscn* af 6te B., Lieutenanterne C. v. H oycr af In g .. 
I .  v. Mcincke af 6te Res. B ., H. v. Holdes af Ude Lin. B . 
C. v. Fiissel* af I2tc lette B ,  C. v. Tbrane af 5te Lin. B. og 
G. v. Maminen (ti or si) as 4 be Res. B. De mcd * betegnede 
døde senere af deres Saar.
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heftig Fægtning slagne tilbage med Tab, og de Danffe besatte 
Dcfileet, hvoraf de i flere Dage forbleve i rolig Besiddelse.

Forst den 7de M a i, Klokken 8 om Morgenen —  altsaa Fagtmngerne 
c t e , . _ ben 7be og 8be
fulde f j o r t e n  D a g e  e f t e r  Slaget ved Kolding, og Mai.

efter at den preussiske Generallieutenant v. P r i t t w i t z ,  som
Hoiftbefalende over den hele fiendtlige Stridsmagt, havde
befalet Rigstroppernes In d  marsch i Jylland —  rykkede en
Division af Rigsarmeen frem paa Chausseen t il Ve ile ,
og den flesvig-holsteensie Division i tre Echelons frem ad
Chausseen over Gudso imod Snoghoi og F r e d e r i c i a .
Snart udviklede sig en levende Kamp paa den hele danffe
Forpostlinie fra Kolding Fjord over Eltang og Alminde til
Dons Molle, der varede indtil hen i mob K l. 5 om Aftenen,

og endte med, at den store fiendtlige Overmagt vel tvang
de Danffe til et Tilbagetog, men uden at kunne forhindre,
at denne udfortes i bedste Orden.

Generalmajor v. R y e s  Brigade (5 Batl.) i For
bindelse med den storste Deel af det danffe Cavallerie (12 

Eskadroner af 3die, 5te og 6te Dragon Regt.) samt 2 
Batterier (16 Stk. 6p. Kanoner) trak sig — fra nu af 

som et selvstændigt Corps —  tilbage til V e i l e  og bestod 

endnu hcederligen en Fcegtning den 8de, forinden det for
lod denne By. Med de ovrige Tropper gik General v.
B ü l o w  til F r e d e r i c i a ,  og kun enkelte, fmaa Afdelinger 
trak sig tilbage paa Snoghoi, hvorfra de gik over til Fyen.

I  Fægtningerne den 7de og 8de M a i,  imod de fra 
Alminde over Heien og Haraldskjær indtil Hedensted,
Nord for Veile, fremrykkende Rigstropper, led General
major v. Ryes ikkun 6— 7000 Mand stærke Corps et 
Tab af i det Hele 6 Døbe, 52 Saarede og 47 Savnede.
Ib landt de Saarede vare 3 Officerer, og iblandt disse 

Artilleriecapitainv.Götzsche dedeligen saaret. Ib landt de
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Savnede vare 31 Mand fra det sydlige Slesvig, der 
upaatvivleligen have absenteret sig.

Den active Armees 10 — 11000 Mand stcerke Hoved
afdeling, under General v. B ü l o w s  specielle Befaling, 

tabte i Fcegtningerne den 7de M a i ved E l t a n g ,  V i l 
s t r up  og G u d s o  samt paa Retraiten til Fredericia ialt 
8 Dode, 133 Saarede (hvoriblandt 7 Officerer, og af disse 
Capitain v. S i l b e r l o h  dodeligen saaret) og 23 Savnede, 

som faldt enten dode eller saarede i Fiendens Hænder, 
deriblandt Ltn. v. Faber, der dode paa et fiendtligt Lazareth. 
Ikke een eneste Trophce blev tabt, og General v. 93ont i t  

angiver sit Tab alene i ^Fægtningen ved Gudso" til 7 Dode, 
66 Saarede og 16 Savnede.

I  disse Tilbagetogsfægtningcr, der as Slesvig-Hol- 
stenerne blive betegnede som „S  l a g d a g e n v e d G u d s o", 
endstjondt de ved dette Pas ikkun fægtede imod f i r e  Ba- 

tailloner og 10 Slk. Skyts, var de Danffes materielle Tab 
saaledes ikkun ubetydeligt i det Hele taget, især i Forhold 
til de Seirendes; men Folelsen af den Passivitet, ker blev 
paatvungen ved de talrige Fjenders Indrykning i Jylland, 
havde let kunnet indvirke meget siadeligt paa Befolkningen, 
Regjeringen og Armeen, naar ikke Kjærlighedcn til Fædre
landet havde været stærkere, end Frygten for de fiendtlige 
Hærskarer. Men hiin Kjærlighed besejrede aldeles denne 
Frygt. De brave, patriotisk sindede Jyder, som nu be
mærkede in eb Glæde, at de fædreland sie Tropper i dette 

Aars Felttog hverken vilde sirar, eller senere, aldeles uden 
Kamp forlade Jy lland , erklærede at ville bære den fiendt
lige Occupation med Taalmodighed, og bade om, at Lan
dets Besættelse af Fiendeu ikke maatte komme til at udove 
nogen Indflydelse paa Regjeringens Forholdsregler; —  

den forsamlede Rigsdag og Regjeringen besluttede i Fore-
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ning, at man fremdeles burde gjsre hensigtsmæssig Mod
stand, og Armeen var ikke alene bleven kampdygtigere, men 

havde ved friste Forstærkninger ogfaa numerist erholdt endnu 
flere Krceftcr.

Medens Slesvig-Holftenerne hengave sig til den falste 
Tro —  idetmindfte ifolge deres Organers offentlige A ttrin - 
ger —  at de nu snart vilde blive færdig med de Danste, 
rustede disse sig i Stilhed til en alvorlig Modstand. Efter 
at Den A ls  var bleven omdannet til en Fcestning af forste 

Rang, og Halvsen H e l g e n  ces forstandset til en meget 
ftcrrk Reduit for et i Jyllands Midte tilbagetrcrugt Corps, 

bleve nu ogfaa F r e d e r i c i a ' s  Fæstningsværker med Sag- 
kundstab ivrigen forstcrrkcde, og denne Fcrstniugs Volde rige- 
ligen monterede med svært Skyts fra Kjobenhavns Arsenal.

Terrainafsnittet ved Fredericia.

Terrainafsnittet ved Fredericia bestylles i Nord af 
V e i l e - F j o r d s  M unding, i Ost og Syd af Indgangen 
til L i l l e  B e l t  og M i d d e l  fa r t - S u n d ,  samt af K o l 
d i n g  F j o r d .  Den ves t l i ge  Begrcrndsniiig dannes af 
R a n d s - F j o r d ,  som har sit Udlob ved Holsminde i 
Veile-Fjord, af den fra Kolding Fjord indstjcerende G u d s o -  

V i g ,  samt af en smal og sumpig D a l, hvorigjennem den 
lille Ne b c l - A a e  flyder, forbindende de nævnte Vande med 
hverandre. Afsnittet er i det Hele stærkt bebygget og 
gjennemstaaret af levende Hegn, flnaa Bække og Skovpartier. 
Kun Fæstningens nærmeste Omegn, indtil i en Frastand 
af 4— 6000 Alen, er aaben og tildeels overstuelig. Tre 

Hovedveie fore ud af dette Terrainafsnit og danne Hoved- 
desileerne ved den vestligeBegrændsning, nemlig vedBr ed-

Afsnittet.
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Tastningen.

f t r u p ,  pa a Landeveien fra Fredericia til Veile — ved 
H a v r e b a l l e g a a r d ,  paa Vcien til V iu f, og v e dGu ds o ,  
paa Chausseen fra Snoghoi til Kolbing; medens tre mindre 

Colonneveie for Infanterie lette Passagen imellem Bredstrup 
og Gudso. Omtrent 1500 Alen fra Mundingen as Rands- 
Fjord findes et Vadested mcd fast Grund; men udenfor 
disse Overgangssteder er det vanskeligt at passere Be- 
grcendsningen, selv for finaa Afdelinger Infanterie.

Den aabne Cgn ved Fcestningen gjennemstjcereS as 
en lille D al, hvori der flyder cit lille Bock, ved hvis For- 
dcemning der frembringes cn Oversvommelse, som har cn 
Længde af c, 3000 Alen og cn Brede af 2—500 Alen. 
Denne I n o n d a t i  o n , som ved Aaens Udlob i Mollebugt 
»ærmer sig Fæstningens tre sydlige Bastioner indtil paa 
ikkun 300 Alen, deler Egnen nærmest Fæstningen i to A f

snit: det v e s t r e ,  som i Nord og Best begrændfeS af 
Overfvommelfen, og det n o r d r e  imellem Oversvommelfen 
og Kysten. Over Znondationen ere to Dæmninger, over 
hvilke de tvende Hovedveje til Kolding og til Snoghoi 
fore ud af Fæstningen. Begge Dæmninger ere imidlertid 

fuldstændige« beherskede deels af Fæstningens Kanoner, og 
deels af nogle umiddelbart forinden Belejringen anlagte 

Udenværker, bestaaende af en Redoute og nogle Lo be
grave.

Selve Fæstningen, fom er anlagt paa Bergs- eller 
Skandse-Odde, har imod Landsiden, i en Bue af \  M iils  
Længde, 8 Fronter, dannede af 9 Bastioner og 3 Raveliner, 
med 2 Etager Jordvolde af svære Profiler. Mod Sosiden 
forene sig tvende Fronter, hver af  ̂ M iils  Længde, ved 
Citadellet paa Skandseodden. Dette Citadelle blev tildeels 
floifet i det forrige Aars Felttog paa den preussiske General
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v. W r a n g e l s  Befaling, men var atter bleven restaureret 
kort forinden Belejringens Begyndelse*).

Oversigt over Belejringen.

Medens den preussiste Division rykkede nordefter frem I  Lebet af Mai 

i Jy lland, og den baierste samt den coinbinerede hessiste 5ö‘aaneb" 
Brigade blev holdt en re s e rv e , overdroges Frederick's 
Jndsiutning og eventuelle Beleiring til det flesvig-holsteenste 
Armeecorps. Som en Folge heraf blev Fcestningen allerede 
cerneret af fiendtlige Tropper d. 8de M ai.

Ingenieur-Oberstlieutenant v. Lund  i n  g var imid
lertid bleven udnævnt t i l Commandant i Fæstningen, og 
General v. B ü l o w ,  der gik tilbage til Fyen med de til 

Jylland overforte Tropper, lagde 5 Batailloner, et Felt-

)  Eiter at Kong Christian IV. havde anlagt Forstandsninger paa 
Bergsodde fanit paa den ligeoverfor paa Kysten af Fycn be
liggende S t r i b s o d d e ,  lagde han ogsaa Planen til den større 
Befæstning, so in hans Son, Kong Frederik I II., begyndte at ud
føre, ved Anlægget af Freder iksodde,  som var Fæstningens 
oprindelige og første Benævnelse indtil A. 1664. Men de under 
de givne Forhold alt for udstrakte Fæstningsværker vare endnu ikke 
fuldendte, da en betydelig svensk Hær, under G u f t a v W r a n g e l ,  
ankom i August 1657 foran Fæstningen og erobrede denne ved 
Storm den 24de Octbr. samme Aar, efter et kjækt Forsvar imod 
en idetmindste tre Gange stærkere Fiende. I  Aarct 1660 begyndte 
Fredrik I I I .  atter at opføre Fæstningsværkerne; men først i Aarct 
1710 cre disse blcvne saavidt færdige, som de nu cre; hvorved 
dog maa bemærkes, at de i Virkelighed endnu ikke ere at betragte 
som fu ld en d te ,  hverken efter den oprindelige Plan, eller efter 
de Modifikationer, som svare til den nyere Tids Fordringer. 
Desuagtet er Fæstningens militaire Vigtighed, selv i dens nu 
værende Tilstand, af stor Betydning, om og mindre med Hensyn 
til Halvøens (Jyllands) umiddelbare Forsvar, end til sammes 
Forbindelse med de danske Der. Baggesen.  1847, „Der 
dänische Staat", II. 154.
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balterte og et Detachement Cavallerie som Bescetning i 
samme, foruden 4 Garnisons - Compagnier, der nærmest 
bleve anvendte deelS som Jngenieurtropper, deels som 

Foestningsartillerister og deels som Brandcorps. Hver 
Aften aflostes een as hine fem Batailloner ved ett Bataillon, 
der overfortes fra Fyen, saaledes at enhver af disse cam
perede 5 Dage i Fæstningen; eu meget hensigtsmæssig 

Foranstaltning, tsær efter denS Bombardement.
Beleiringscorpset, beftaaende af 14 Batailloner, 10 

Escadroner og 6 Feltbatterier, havde allerede den 8de M a i 

srempousseret sine Forposter indtil i  M ii l  fra Fæstningen 
og flottede sin hoire Floi til Lille Belt ved den store Landsby 
E r  r i t  so , medens den venstre Floi forst sildigere efter# 
haanden udstrakte sig til Landsbyen T r e l de .  General 

v. Bonitt tog sit Hovedqvarteer i Kirkebyen B r e d s t r u p ,  
omtrent * M ii l  fra Fæstningen.

I  Lobet af M a i Maaned fogte Slesvig-Holstenerne 
at tvinge Fæstningen til Overgivelse ved ett heftig og ved
holdende Beskydning af deres deels fra Rendsborg og deels 
sra Eckernforde hivbragte svære S kyts*), i tæt de samtidige« 
indtoge en afgjort defens i v  S tillin g , for det Tilsælde at 
saadant ikke lykkedes dem. Dette blev ikke alene synligt for 
de Belejrede, da disse gjorde et Udfald fra Fæstningen d. 13de, 
og faae flere Forskandsningers Beliggenhed og disses Byg- 
ningsmaade, men blev ogsaa bekræftet derved, at Beleirings

corpset ikke gjennembrod Jnondatioiis-Dæmningen ved 
Stranden, da dette, efter flere sorgjæves gjentagne Angreb,

* )  En Deck af dette Skyts horte til det i Nendsborg stationerede Be- 
leiringsstyts, som den danste S ta t havde overtaget at stille for 
det „h o ls i e e n -la u e n b o rg s k e "  Forbundscontingcnt, og noget 
Skyts stal være blcven fort derhen fra den danste Fregat Ges io n , 
som faldt i  Fjendens Hænder d. 5te April.
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den 22de M a i skjød Blokhuset, som forsvarede Dcrmmngen, 
i B ra nd , og kom i Besiddelse af samme. Jnoiidationeu 
var vel bestemt til Dcekning for cn Deel af Fceftmngen og 
var forsaavidt til Hinder for de Beleirende; men den tjente 
og til Dcekning for de Belejrendes høire F le i, og disse 
foretrak derfor at lade denne urørt. At den tillige vanfkelig- 
gjorde Deboncheringen nd af Fcestningen paa Veien til 
E rritso, tjente vel ogsaa de Beleirende til Fordeel; dog var 
dette a f underordnet Betydning, da der stod flere andre 
vigtige Debouchecr til de Beleiredes Raadighed.

B o m b a r d e m e n t e t  var tjær heftigt i de fire Dage
fra 16te til 19de M a i,  paa hvilke Fcestningen ikke alene

blev beflndt med 24pundige Granater og 84pundige Bomber, 
men ogsaa bekaftet med mange 168pnndige Bomber. Flere 
Bygninger kom i Brand, og mange Bygninger, der ikke 
afbrcendte, bleve mere eller mindre bestadigede, dog uden at 

formaae at udøve nogen anden Indflydelse paa den fort
satte Beleiring, end den, at mange Indbyggere lede be
tydelige Tab og maatle fra Staden drage over til Fyen.

Natten imellem den 3die og 4de Jun i og Dagen I  Lebet afZuni.

efter at en heftig Artilleriekamp havde i flere Timer fundet 

Sted imellem de fiendtlige Batterier og Fcestningen, der 
samtidige» understøttedes i denne Kamp fra Batteriet paa 
Strib og af nogle Kanonbaade, bestjceftigede de Beleirende 
sig med Aabningen af den f ø r s t e  P a r a l l e l  i en Af
stand af 1400 Alen fra Fcestningen, navnligen imod Ba

stionerne Prinds Georg og Christian; og, efterat Fcestningen 
den 4de, ligesom samlidigen det faste Batterie paa S trib  
d. 5te og 6te var bleven beskudt af de fiendtlige Batterier, 
uden Resultat, forsøgte de Beleirende at trænge med cn 

større Troppeafdeling frem over Dæmningen ved det forrige
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Blokhuus, men bleve trængte tilbage af de danske Forposter 
samt af Fæstningens I ld .

For at vansteliggjore Forbindelsen imellem Fæstn ingen 
og Fyen, havde BeleiringScorpset allerede i Begyndelsen af 
Jun i Maaned opfort tre Strandbatterier, samt monteret 
disse med svært Skyts, hvilket foranledigede flere levende 

Artilleriekampe og Forpostfægtninger; og om og disse Bat
terier endnu ikke i Lobet af hele Jun i Maaned formaaede 

gansie at hindre hiin Forbindelse, saa vanskeliggjorde de 
dog denne stedse mere og mere og truede med tilsidst at 

standse denne aldeles. Især var dette Tilfældet, da Fjen
den, ved Anlægget af et Battene nær ved Kysten Nord for 
Fæstningen, fuldkommen formaaede at bestryge Fæstningens 

ostlige Landingsbro; og f orat  deinolere dette Batterie endnu 
forinden dets Montering, befluttedes et Udfald den 30te 
Juni.

De dertil kommanderede 6 Compagnie:' Infanterie, et 

Commando Jngenieurtropper og et Detachement Cavallerie, 
A lt under Befaling af Oberstlieutenant v. I r m i n g e r ,  op- 
naaede i Lobet af halvanden Time, imellem K l. 3 og 5 
om Eftermiddagen, fuldkommen denne Hensigt, idet Batte
riet blev aldeles sloifet, og en Mængde Fastiner deels 
brændte, deels medtagne, endnu forinden 4 fjendtlige Ba- 

tailloner, der ilede til Forstærkning, naaede Kamppladsen. 
De Danstes Tab belob sig til 19 Saarede; deriblandt 2 
Officerer, hvoraf den Ene, Jngenieurlieutenant C. L. v. 
H o l m ,  var dodeligen saaret.

Under hele Beleiringen og uavnligen endnu i de forste 
Dage af J u li Maaned blev Fæstningen af og t il be- 

studt med Bomber og Granater, der vel ikke foraarsagede 
nogen væsentlig Skade, men dog dræbte og saarede Enkelte 

cif Besætningen. I  det Hele bestod de Danskes Tab i den
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beleirede Fæstning fra den 8de M a i indtil den 5te Ju li 
incl. af 16 Dode, 107 Saarede og 9 Savnede. Ib landt 
de Saarede 3 Officerer, og iblandt de Dode 5 Officerer, 
nemlig, foruden den allerede anforte Lieutenant v. H o l m ,  
Lieutenanterne C. V . v. B j e r r e g a a r d ,  C. F. v. M o l 
l e r ,  P.  F. v. G l u d  og H.  V. D o r n .  De Beleirendes 
Tab er ubekjendt; imidlertid have disfe sikkert lidt mangl 
et foleligt Tab, navnligen ved to meget dygtige Officerers 

Dod, Oberst S t .  P a u l  og CapitainD e l iu s ,  og de have 
upaatvivleligen oftere erfaret, at de ikke stedfe, saaledeS fom 
deres Organer berettede, kunde fortsætte „deres Morgen

slummer under Skjcermen af deres Straahytter."
De af Slesvig-Holstenerne anlagte Værker omgave 

Fæstningen i en Halvkreds, 1200 til 3000 Alen fjernet fra 
denne. Da disse Værker tillige og maastee især skulde 
tjene til at dække Tropperne og Skytset imod Fæstningens 
I ld  og imod Udfaldene fra denne, bestode de ikkb alene af 

Batterier og Lobegrave, men tillige af stærkt palisfaderedc 
Redouter og hoie Forstandsmnger, hvis Brystværn havde 
tilsammen en Længde af mere end 9000 Alen. Nord for 
Fæstningen vare to Hovedgrupper af saadanne Forstands

ninger. Den ene paa venstre Floi af Fienden, nærmest ved 
Stranden, bestod af et stærkt profileret Værk, lukket med 
Palissader i Struben (5 ), og 5 Batterier, som den 6te 
J u li vare monterede med i A lt 3 Stk. 84pd. Bombekano

ner, 3 Stk. 24pt>. Granatkanoner, 2 Stk. 24pd. Kugle

kanoner og en 168pd. Mortecr. Det ene af disse Batte
rier, anlagt imod Fæstningens nordligste (ostre) Landingsbro, 
var netop forst bleven fuldendt Natten imellem den 5te og 
6te Ju li. Den anden Gruppe, paa begge Sider af Veien 
til Jgum, bestod af en stærkt profileret og blenderet Redoute 

med 4 Skydestaar (3 ) ,  et palissaderet Værk (4), et Bat*

BklciringS-
M ife r .

‘2
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terie og flere for Infanterie og Feltsty ts indrettede For- 
standSninger af betydelig Udstrækning, monterede med 3 Stk. 
24pd. Kanoner og c it 168yd. Morteer. Vest for Jnonda- 
tionen laae flere Grupper, beftaaende af to Redouter ( t  

og 2) og 3 Batterier, monterede med 5 Stk. 84pd. Bombe- 
kanoner, 3 Stk. 24pb. Kuglekanoner og 2 Stk. 24pd. 
Haandmorterer. Desforuden var ved Erritso anlagt et 
Batterie imod Fcergestedet S tr ib , monteret med 2 Stk. 

24pd. Kuglekanoner og ett 168pd. Morteer. 3 Stk. 168pd. 

Morterer (fom med det foran forte Skyts faldt i de Danstes 
Hcender) vare deels forinden den 6te J u li gjort ubrugelige, 
veels endnu ikke tagne i Brug.

H y t t e l e i r e  for Forposterne havde deBeleirende ved 
Trelve Skov for 2 Bataillones og 2 Compagnier; nordlig 
for Redouten 3 for 1 B a ta ill.; bag Redouterne 1 og 2 
for 3 Compagnier, og ved den ostlige Udgang af Erritso 
for 2 Bataillones.

De Danskes Forberedelser t il Hovedangrebet.
L»zrrbsplancr. Allerede f o r i n d e n  M i d t e n  a f  J u n i  M a a n e d  

havde den active danste Armees commanderende General, v. 

B i i l o w ,  til Hensigt at concentrere en Styrke af rigeligen 
20,000 Mand i og ved Fredericia, for med denne at an

gribe Fienden og ophæve Belejringen af den stedse mere og 
mere truede og oftere bombarderede Fæstning. Udførelsen 
af denne Plan hindredes imidlertid længe ved det i Lobet 
af hele Jun i og endnu i de forste Dage af J u li Maaned 

vedholdende urolige og stormende V e irlig t, idet det derved 
længe var umuligt at overfore Tropper fra Jylland (Helge
næs) og fra Als. Ogsaa gjorde dette for dc Danske ved

varende ugunstige Veirligt det meget betænkeligt, at com- 

binere et Angreb, der foretoges ved et Udfald fra Fæstnin-
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gcit mcb eit samtidig Landgang Nord og Syd for samme 
—  en Angrebsplan, som torrigt var mere overeensstem- 
mende med Strategiens Regler og lovede et storre Resultat, 
end en saadan, der blot indskrænkede sig ene til et Udfald 
fra Fæstningen. Men da General v. B u  l o w ,  for at 
kunne udfore et saadant c om b in  er et Angreb, havde ven
tet flere Dage forgjceves paa et dertil mere gunstigt Veir- 
lig t, og imidlertid decls Fæstningens S tilling  blev med 

hver Dag farligere, deels Efterretningen om de til Fyen 
overforte Tropper kunde opfordre Fjenden til at forstærke 
Beleiriugshæren, saa besluttede han at udfore det s impl ere  

Angreb, hvilket desforuden, ved den Dristighed, der laae 
til Grund for samme, mere stemmede overeens med den 
commanderende Generals personlige Mod.

Af de under Generalmajor v. Rye i Jylland staaende 
Tropper, vare 3 Bataillones (bett 6te og 7de Liniebataillon 
og den 4de Reserve-Bataillon) og det 6pundige Batterie 
v. Schultz, tilligemed 9dc Bataillon (som cantonnerede paa 
Helgenæs), allerede den 30te Jun i og 1ste J u li ,  under 
denne Generals personlige Befaling, overforte fra Helgenæs 

til Bogense paa Fyens nordlige Kyst.*) I  Forpoftkjæden af

* )  A lt, mcb Undtagelse as det Materielle af Batteriet, overførtes 
fra den vestre Bro paa Helgenæs i Transporlflaadens anden 
Divisions Transportskibe, bestaaende af 5 Dampstlbe, *28 Trans
portskib c og 4 aabne Transportchalouppcr, til Bogense aabnc 
Rhcd, hvorfra det blev udskibet og landsat i Bogense. Det 
Materielle af Batteriet overførtes i 4 aabnc Transportchalouppcr 
directe til Fredericia, hvor det landsattes om Aftenen Kl. II. d. 
'2de>> Ju li. Saavel Indstikningen som Overførselen og Udskib
ningen foretoges i S t o r m  af N. V . t. V .. Transporlflaadens 
Chef, Capitain Tegn e r ,  forte Coinmandoen. Den 3die Znli 
seilede Transportstibene, paa et Par nær, t i l bage  t i l  He lge
næs, deels for at v i l d l e de  Ficnden, decls for at kunne over
føre Resten af Generalmajor v. Rpes Infanterie hvorhen saa
dant bestemtes. Sen. Bent.

"2 *
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det Nyeste Corps, Nord for og i Noerheden af Aarhuus, 
foretoges, fom velberegnet, aldeles ingen Forandring, og 
sammes tvende lette (samt eneste) Batailioner o: det 1ste 
Joegercorps (M a jor v. W i l  f t  er) og den 12te lette Ba

taillon (Oberstl. v. L ce s se e), beholdt deres Forpostftilling, i 
Forbindelse med det tilbageblevne Cavallerie og det ene 6pd. 

Batterie v. Harthausen, ogsaa efter at Infanteriets Hoved
styrke var bleven overfort til Fyen. At den meer end 10 
Gange faa starke ligeoverfor staaende Fiende idetmindste 
forinden den 4de J u li, altsaa i flere Dage, In te t erfarede 

og bemcerkede heraf, geraader de der under Oberst v. 
F l i n d t  s Befaling tilbageblevne Tropper til største Wre. *) 

A f de paa Als cantonnerende 13 Batailloner vare 5 
Bata ill. (den 6te Infanterie-Brigade) med det 24pd. Halv- 

batterie tie Jonguieres, under personlig Befaling af General
major de M e za,  allerede den 21de og 22de Juni i et 
meget stormfuldt Veirligt overførte til Faaborg paa Fyens

*)  Afscet fra Fredericia vare, ester Generalmajor v. Nyes Bortgang 
til Fpen, ikkun tilbage i Jylland: 12 Escadroncr, i> Compaginer 
og 1 Fcltbattcrie, og af disse anvendtes allerede tidligere, under 
Oberstl. v. F rc ie s le b c n s  Befaling, 2 Escadroncr (v. Brock 
fen. og v. L ich tens te in ) og 1 Compagnie (v. R is t) , og senere 
2 Comp. af Iste Jwgercorps (Major v. W ils t  er) og 1 Escad. 
(v. Brock jun.), med gode Resultater t il at alarmere den 
stcndtligc venstre Flanke.

Den Deserteur, som Natten imellem den -Ide og 5te J u li 
indfandt sig ved de preussiske Forposter, og meddeeltc Ficnden de 
forste Efterretninger om, at en Deel af det v. Rpeffe Corps var 
overfort til Fyen, var en tidligere „Freischärler", Carl Heinrich 
Hermann Schmidt, fodt i Mecklenborg-Schwerin, der var lobet 
fra Slesvig-Holstenerne over til den danste Armee i Felttoget 
1848, afgaaet samme Aar, i August, til Vestindien, sendt tilbage 
til Kjobcnhavn i April d. A ., paa Grund af Drukkenstab og flet 
Opforsel, og deserteret den NOtc Juni fra Artilleriets Haandvcrr- 
ker Etat, ved hvilken han var ansat som fast Arbcider.
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sydlige Kyst. * )  Disse Tropper under Generalerne v. Rye 
og de Meza vare nu vel paa Fyen, tilligemed Tropperne 
under Generalerne v. Moltke og v. Schleppegrell, men ad
spredte 'i Kantonnements af flere M iles Udstrcrkning, for
inden de den 3die, 4de og 5te J u li kunde overfores til 
Fredericia.

Paa disse trende Dage, tildeels imedens Solen var 
under Horizonten, overfortes nemlig fra den ostlige Bro 
ved S trib  og fra Broen ved Borringvig til den ostre Bro 

ved Fredericia med 5 Dampskibe, 11 Transportchaloupper 
og 7 Smakker, samtlige Stabe, Tropper, Batterier, Kaval
lerie og Ammunition. Beiret var s t o r m f u l d t  med Regn.
Under Capitain T e g n e r  ledede Maaneoslieuteuanterne 
Stage, Bruun, Rothe og Suckow In d - og 'Udskibningen.
Endfljondt Broerne og Transportfartoierne bleve befludte 
med 24 pd. Kugler og belastede med Bomber, blev dog 
Ingen saaret og intet Fartoi truffet. Ogsaa Byen be- 
ka sted es heftigt med Bomber og Granater hver Dag indtil 
henimod Aftenen.

Jfolge aldeles paalidelige Lister udgjorde Styrken as De Danfte»
, Styrke.

samtlige t Fredericia concentrerede danske Tropper 23,600

*) Overførselen ftete i Transportflaadens første Divisions Trans- 
portssibe, bestaaende af 5 Dampftibe, 29 Transportstibe, <> aabne 
Transportchaloupper og 12 store Baade. Staben og Tropperne 
indftibedes om Aftenen og Natten paa M u m m a r k s  aabne 
Nhed; Batteriet og Trainet fra Broen ved Horuphav. Jndftib- 
ningen, Overførselen og Landsectningen af Tropperne udførtes i 
S t o r m ;  Batteriet og Trainet derimod i godt Veir. Ogsaa her 
førte Capitain Tegn e r  selv Commandoen.

Dagen efter at Brigaden var landfat seilede samtlige Trans- 
portftibe, Chaloupper, Baade og Brotrainet til Assens Rhcd. 
hvor hele Divisionen forblev til den 5te Ju li, da Chaloupperne 
og Baadene beordredes til at foretage Demonstrationen sydfor 
Fredericia den etc Zuli.

Sen. Bem.



Mand. A f disse bleve 4,200 Mand (titel. 70 Officerer) 
beordrede at forblive som Bescetning i Fæstningen*), og
19,400 Mand (incl. 420 O ff.) i det Hele anvendte til
Udfaldet fra Fæstningen. A f denne Styrke herte: '  

til Jngenieurcorpset: c. 100 Mand, incl. 7 Officerer
„  Artilleriebrigaden: c. 1,150 „  „  32 „
„  Cavalleriet: c. 550 „  „  25 „
// In fanterie t: c. 17,500 „  „  326 „
„  Stabene: c. 100 „  „  30 „

Armeecorpsets Stabschef var Oberst i Generalstaben v. 
F l e n s b o r g ,  og dets Souschef Capitain i Generalstaben 
F. A. T . v. K a u f f m a n n .

I  n fa n t e r i e t var inddeelt i en A v a n t g a r d e (den 
6te Jnf.-Brig'ade) 5000 Mand, og i 3die, 4de og 5te Jnf.- 
Brigade, rech. 4,300, 2,800 og 5000 Mand. 2 Com- 

pagnier af 6te Reserve-Bataillon (400 M and) rykkede des
foruden senere ud of Fæstningen. C a v a l l e r i e t  bestod af 

3 Escadroner Husarer og 1 Escadron Dragoner. A r 
t i l l e r i e t  bestod af fire 6pundige, et l2pundigt og to halve 

24pundige Batterier; i det Hele 48 Stkr. Feltskyts, og et 
Echingolbatteric.

De desforuden t il Demonstrationer af Sd-Etaten an
vendte Tropper udgjorde ikkun 230 M and, incl. 4 O ffi
cerer.

*) Nemlig 4be og 5te Forstcrrkningsbataillon, 2det Forstcerknings- 
JcrgcrcorpS, 6te Reserve-Bataillon og 1 Compagnie af 2den For- 
stcerknings-Bataillon.
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Ka mpe n .

® c n  6te J u li K l. henimod l  om Morgenen stode samt
lige danste Tropper, i folg c den befalede Disposition, paa 
deres Alarmpladse fcerdig til Udrykning. Brigadecomman- 
deurerne havde med faa Ord talt til Tropperne og stilvret 
disse Betydningen af den forestaaende Kamp. Alles Stem
ning var fortrin lig, thi Enhver brændte af Lyst til at maale 
sig med Fienden. Det var en klar, stille Sommernat; en 
let Taage var udbredt over Engene.

K l. 1 begyndte A v a n t g a r d e n  (Generalmajor de 
Mejsl) at debouchere ud af Fæstningen igjennem „Kongens- 
P o rt" og Potenten ved „Dronningens Bastion". Den 
bestod af 6tc Brigades 5 Batailloner (Oberst v. Ræder), 
hvoriblandt to l e t t e  Batailloner og to J æ g e r c o r p s * ) ,  
samt af det 6pund. Batterie v. Wegener, Halvdelen afiste 
Espingelbatterie (M a jor v. Meincke) og en Deling Jn- 
genieurtropper. C a v a l l e r i e t ,  i det Hele 4 Eskadroner 
(Oberst v. Jue l), og det 24pund. Halvbatterie v. Tillisch 
fulgte umiddelbart paa Avantgarden som Reserve.

*) Forstjellen imellem en le t  Bataillon og et Jæger co r ps  er ube
tydelig i den danste Armee, og bcstaaer hovedsagelige« dcri, at 
de lette Batailloner f ørs t  t denne K r i g  erc blevne uniforme
rede og bevæbnede som Jægcrcorpscrne.
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Angreb af ben 
tanjle Avant

garde.

9?aften samtidigen deboucherede igjennem Forhugget 
ved Stranden den 5te Brigade (Generalmajor v. Rye), 
bestaaende af 5 Batailloner, hvoriblandt et Jægercorps. 
T il denne Brigade var attacheret det 12pund. Batterie v. 
Marenssen og cn halv Deling Jngenieurtropper.

S tra r udenfor ger siningen dannede Avantgardens I n 
fanterie to Træfninger: 1 fte og 2den lette Bataillon i forste, 

2det Jægercorps, 3die Forstærkningsbataillon og 1ste For- 
stærknings-Jægercorps *) i anden Træfning. Begge Træf

ninger vare formerede i Compagniecolonner —  den forste 
met) en Blænkerkjæde t Intervallerne —  og rykkede Best 

for Treldeveien rast frem i nordlig Retning, hvorfor B r i
gaden ogsaa stodte snart paa de fiendtlige Forposter. Disse 
horte til den 2den stesvig-holsteenste Brigade, til hvem For

svaret af Beleiringsstillingens Centrum var overdraget, og 
fom til dette Øieineb stod fuldkommen koncentreret imellem 
Landsbyen Stoustrup og de Forstandsninger, der horte til 
den Gruppe, hvormed Redouterne 3 og 4 vare forbundne.

D en  danske A van  t g a r d e s  A n g r e b  udfortes i 
Lob, med Bajonetten, og uden Skydning, hvorved de fiendt- 

tige Forposter oieblikkeligen kastedes hen mod Forstandsnin
gerne til begge Sider af Jgumveien, paa Avantgardens ven
stre Floi. Fra disse Standser, der fornemmeligen vare 

besatte af den 5te slesv.-holft. B a ta ill., aabncdes strar en 
heftig I ld ,  og Avantgardens Angrebscolonner modtoges ikke 
blot af Geværsalver, men og af Kardæststud.

Den i Dispositionen befalede Omgaaen af Forstands- 
ningerne i nordvestlig Retning blev ikke fuldstændige« ud
fort, da deels den usikkre, taagede Belysning hindrede i at

*) En dansk Fors tæ rkn ings-Bataillon cller etForstæ rkn ings- 
Jægcrcorps er fornemmeligen dannet af det ældre Mandskab, 
der allerede har udtjent i Linien.
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overstue de fiendtlige Vcerkers Udstrækning, og deels Avant- 
gardenS venstre Floi-Batailloner, faafnart de fik Die paa 
Forstandsningerne, stormede, henrevne af deres Kamplyst, 

uopholdelige« frem imod disse.
Den 2den lette Bataillon (Oberstlieutenant v. H in- 

denburg) og det 2det Jcrgercorps (Obetstlt. v. Branner) 
foretoge den forste Storm paa Folstandsningerne, og, uagtet 

Bescetningens tappre Forsvar, bleve flere af disse bestegne i 
det forste raste Anlob, og deres Forsvarere overmandede.

Im idlertid var den 1ste lette Bataillon (Oberstlt. 
v. W alther), trods Fiendens heftige Modstand, trængt 

frem indtil 6 n 800 Alen hiinsides eller nordlig for For
standsningerne ved Jgumveien, og havde saaledes i Dispo
sitionens Aand omgaaet disse, men var derved kommen i 
en isoleret og meget udsat S tilling . Den danste 5te B r i
gade havde nemlig endnu ikke kunnet udfore den ligeledes 
i Dispositionen befalede store Svingning til Venstre, for 
ak alignere sig med Avantgarden og navnligen med denne 
Bataillon, der blev heftigt bestudt ikke blot i Fronten, men 
og i begge Flanker ved nogle fremrykkede Afdelinger af den 
2den flesv.-holst. Brigade (Oberstlt. v. Abercron) samt af 

4 Kanoner, som horte til det flesv.-holst. Opundige Batterie 
Feldmann. Men Bataillonscommandeuren, som erkjendte 
tilfulde Vigtigheden af at holde sin fremstudte S tilling , gav 
Befaling til et at vige for den fiendtlige Overmagt, og, 

endstjondt næsten Halvdelen af Bataillonens Officerer vare 
faldne eller saarede —  endstjondt de brave Krigeres Rækker 

svækkedes stedse mere og mere, udholdt Bataillonen, soute- 
ueret ved Espingolernes velrettede I ld ,  ikke alene i henimod 
eu Time den ulige Kamp, men vandt endog, da det 1ste 
Compagnie as 1ste Forstærknings-Jægercorps var rykket frem 
til Understottelse, flere hundrede Alens Terra in , allerede
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forinden den 5te Brigade trængte frem paa høire Fløi, 
omtrent til samme Tid som Batteriet Wegener, under 
Fiendens I l d ,  prodsede af i Bataillonens Blcenkerkjcede og 
tvang Fienden til Retraite ved sine velrettede Granatstud.

Under denne Kamp havde imidlertid S lesvig-H ol
stenerne forstærket Besætningen i Forsiandsningerne ved 

Redouterne 3 og 4 med det fra den nærved værende Hytte- 
leir eller fra Afløsning tilbagevendte 4de Jægercorps (M a jor 

v. Schmidt), og de tvende dansie lette Batailloner (den 
2den lette Batl. og det 2dct Jægercorps), som udførte 

Stormen paa disse Forsiandsninger, stødte ved denne Til# 
vært af friste Kræfter paa en fornyet Modstand ved deres 
fortsatte Angreb*). Især dreiede Kampen sig om det store 
lukkede og blenderede Værk tæt ved Jgumveien (3 ) , som 
ogsaa i General v. Bonins Rapport betegnes med „N r . 3 ."  

Flere Gange stormede hine tvende lette Batailloner, anførte 
af deres brave Officerer, med kjæk Dødsforagt frem imod 

dette Værk —  men forgjæves. De bestege vel Brystværnet, 
og Capitain v. Schøning af 2dcn lette Bataillon, fulgt af 
Fanebæreren, plantede endog Dannebrogen paa Brystværnets 
Krone; men Besætningens voldsomme I ld  tilintetgjorde 
enhver Bestræbelse for at sætte sig i Besiddelse af dette 
Værk. Da nu Oberst v. Zastrow desforuden lod en ny 
Forstærkning af den 2den slcsv.-holst. Brigade, navnligen 
den 6te stesv.-holst Batl. (M a jor v. Thalbitzer), rykke frem 
med et l2pnndigt Batterie, der prodsede af nordvestlig for 
Redouten og aabnede en heftig I ld  imod de danste Storm- 
-colonner, maatte disse gjøre en tilbagegaaende Bevægelse, 
med stort Tab af Officerer og Mandstab. Især led det

*) Da de i og foran Forstandsningerne paa Forpost staacnde fire 
flcsvig-holstcenste Batailloner netop vare blevne afløste K l. 1, 
lunde disse derved hurtigere ile de Angrebne til Understøttelse.
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2vet Jcegercorps et betydeligt Tab; —  9 af dets Officerer 
stilt)t eller bleve saarede; —  iblandt de Faldne vare Lieu- 
tenanterne F. O . v. Petersen, A. v. Sehested og v. Rosen- 
stand-Goiske; iblandt de Saarede Corpsets Commandeur.

De tre Compagnier af 1ste ForstærkningS-Jægercorps 
(M a jo r v. Schepelern) vare imidlertid, ligesom noget tid
ligere det allerede nævnte 1ste Compagnie af dette Corps, 
detacherede ud i Avantgardeus hoire F lo i, for at tilveie- 
bringe Forbindelsen med den 5te Brigade, hvilket ogsaa 
lykkedes under en levende Fægtning. A f Avantgardeus 

Batailloner stod kun den 3die Forstærknings-Bataillon 
(Oberstlieutenant v. Gerlach) endnu en ré s e rv e , og 
denne Ba ta illon , understottet af de mindst udmattede 
Afdelinger af 2den lette Bataillon og 2det Jcegercorps, 

fornyede nu Kampen mod Forffandsningerne. Uagtet den 
voldsomme Kardcrtff- og Gevcerild, der fra disse vedlige

holdtes imod de Stormende, udfortes Angrebet dog med en 
saadan K rast, at hver Modstand snart var aldeles for- 
gjcrves. Vcerkerne bleve tagne i Stormlob, med Bajonetten, 
Bescrtningen deels drcebt og tagen tilfange, og deels trængt 

tilbage til Hoiden og Hytteleiren Nord for Forstandsnin
gerne, levende forfulgt af den 3die Forstcerknings-Bataillon 
og det 1ste Forstærknings-Jcegercorps, hvilket sidste sam
tidige« havde udfort et rast Bajonetangreb imod en fiendtlig 
Colonne. E t lignende Angreb udfortcs afen Deel af3dieForst. 
Batl., og begge Angreb sanbsynligviis imod den flesv.-holst. 

8de Bataillon (M a jor v. Rocgues), der var trængt frem, efterat 
det forste Angreb paa Forstandsningerne var staaet tilbage. 
Ogsaa den 1ste lette Bataillon, som i hele denne T id ikke alene 

havde forsvaret sin tidligere omtalte S tillin g , men endog 
var trængt noget længere frem, deeltog i denne Forfolgelse; 

derimod anvendtes Storstedelen af det 2det Jægercorps,
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tilligemed ctt Deel af 2den lette Bataillon i en Fægtring^ 

der havde udviklet sig paa Avantgardens venstre Floi ved 
den danske 3die Brigades Fremrykning.

Jfolge General v. B o n in s  Beretning havde den „tippre 
Major v. Schmidt", der med en Deel af sit Corps var 
bleven tilbage i Redouten 3, om og saaret, bestattet at for
svare denne vigtige Post „indtil den sidste Mand", og „fire 
Gange" blev Majoren opfordret til Overgivelse, under Be
tingelse af fr i Afmarsch, men ester asflaaet Svar „fire Gange" 
sorgjcrvcs angreben paany. Fremdeles anfører denne Beret
ning, at, endnu forinden denne Redoute blev tagen, tavde 
Oberst v. Zastrow taget Position paa Hviden ved Hytteleiren 
med den 2den flesvig-holsteenste Brigade, det tidligere anførte 
6pundige Batterie og et imidlertid fra Torp ankommet 
12pundigt Batterie, og modtog de „uforfærdet fremrykkende 
Danste" med en saadan Kardcrtsthagel, at deres større Svu- 
tiens bleve meget medtagne og maatte gjøre en tilbagegaaende 
Bevægelse „ t i l  Fæstningen", hvorved der syntes at fremstaae et 
Moment, stikket t il at give Fægtningen en for Angriberne 
ugunstig Vending. Dette „Moment" maa have været det, 
da de tvende danste Batailloner (den 2den lette Bataillon 
og det 2det Jægercorps) maatte gjøre en tilbagegaaende Be
vægelse, dog ikke „ t il Fæstningen", medens den 1ste lette 
Bataillon blev heftigt angreben, men h o l d t  u f o r t r ø d e n  
sin S t i l l in g ,  og forinden den 3die Forstærknings-Bataillon 
var rykket frem til Angreb.

D e n  5 te  B r i g a d e ,  der, som allerede anført, om
trent samtidigen med Avantgarden var rykket ud af Fæst
ningen, formerede sig efter Deboucheringeu, igjennem For- 
hugget ved Stranden, med det 1ste Neserve-Joegercorps t 

TR en, 9ve Liniebataillon og 4de Reserve-Bata illon*)

*) En danfl Reserv c-Bataillon eller et Reserve-Jægercorps er 
fornemmeligen formeret af saadant Mandstab, som allerede har 
tjent 4 Aar i den egentlige Linie og er gaaet over fra denne til 
Krigsreserven for de øvrige 4 Aar.
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i  f o r s t e ,  samt 6te og 7de Liniebataillon i a nd en  

Træfning.
Jægerkorpset (M ajor v. Bonnez) rykkede i Compagnie- 

colonner rask frem paa begge Sider af Strandvejen og 
kom snart i et levende Engagement med Fjenden.

Denne havde med den 2den slesv.-holst. Bataillon 
(Capitain v. Wrangel) besat Lobegravene, Batterierne og 
Redouten ved Stranden. Bataillonen horte til den 1ste 

flesv.-holst. Brigade (M a jor v. Stnckrath), der desforuden 
bestod af den 1ste, 3die og 4de Jnfanteriebataillon, det 
3die Jægerkorps samt et 6pundigt Batterie, og som det 

var paalagt at forsvare Beleiringsstillingens venstre Floi.
Uden at lodne et Skud angreb de danste Icrgere med 

Bajonerten*) de tvers over Beien opkastede Forstandsninger. 
Vel faldt Mange af de Stormende, og iblandt disse de 
tvende Lieutenanter v. Hyrup og v. Eichmüller dodeligen 
saarede, da de netop i de forreste Rækker havde besteget de 
fiendtlige Værker; men uden at ændse det lidte Tab trængte 
de tappre Jægere længere frem, stormede de nærmest Stranden 
opferte Værker, og hvad der af Besætningen ikke faldt eller 

flygtede blev tagen tilfange.

En Deel af Jægercorpset forfulgte Fienden i Retning 
mod Trelde Skov; den ovrige Deel aabncde en levende 

I ld  mod den paa vestre Floi af Lobegravene beliggende, 

meget stærkt Palissaderede Redoute 5.
Im idlertid vare begge Træfninger af 5te Brigade 

rykkede frem, og Batteriet v. Marcussen fulgte bag anden 
Træfning. A f 9de Liniebataillon fremsendtes ftrar 2 Com- 
pagnier, dækkede af den hoie Brink, langs med Stranden

*) Ikke blot de lette Batailloncr. men ogsaa Jægcrcorpscrne i den 
dcinffe Armee ere for Tiden bevæbnede med Bajonetgeværer.
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mod Trelde Skov, medens Bataillonens 2 andre Kom
pagnier fortes af Bataillonskommandeuren (M ajor v. Krabbe) 
mod de fiendtlige Forstandsninger, der laae nærmere ved 
Redouten (5). Nogle af disse Værker bleve snart stonnede 
af disse tvende Compagnier, i Forbindelse med den 4de 

Reserve-Bataillon (M a jo r v. Thräne), der under en stadig 
Kamp havve fulgt den 9ve Liniebataillons Bevægelser. 

Im idlertid blev Kampen snart derpaa bragt for et Oieblik 

til Standsning ved den samtidigen fremrykkende 1ste flesvig- 
holsteenske Bataillon (M a jo r v. Woringen) samt 2de Ka

noner, under Lieutenant Gallus, og ved Redoutens heftige I ld .  
Den 4de Reserve-Bataillon, understottet af den 9ve Linie- 

bataillons 3vie Compagnie, kastede imidlertid den fremryk
kede fiendtlige Colonne tilbage, og, efter at M ajor v. Worin- 
gcn samt „næsten samtlige" Officerer af hans Bataillon 
vare faldne, maatte denne tiltræde Retraiten mod Lands
byen Jgestov, rast forfulgt af de nævnte 5 Compagnier, 
hvorved den 5te Brigade tillige iværksatte sin Forbindelse 
med Avantgardens hoire Floi. Endstjondt disse 5 Com

pagnier lede et ikke ubetydeligt Tab af Officerer og Mand
skab under denne Fremrykning ved Ilden fra det fiendtlige 
Feltartillerie og fra Redouten 5, samt ved et Angreb af den 
imidlertid fremrykkede 4de stesv -holst. Bataillon (M ajor v. 

Staffeldt), saa lode de sig dog ikke derved standse, dertil person- 
ligen opmuntrede af Brigadecommandenren, Generalmajor 
v. Rye. Da imidlertid flere Forstandsninger endnu vare tilbage 
at erobre, navnligen den under Capitain v. Arnswald af 2den 
sleSv.-holst. Bataillon tappert forsvarede Redoute 5, og da 
tillige den 4de slesv.-holst. Bataillon tog en meget activ 

Deel i Fægtningen, medens den 3die slesv.-holst. Bataillon 

(Capitain v. .Mnnchhofen) og det 3die siesv.-holst. Jæger
korps (Capitain v. Rathlev) rykkede frem til de Angrebnes
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Understøttelse, beordredes den danske Brigades anden Træf
n ing , og navnligen den 6te Liniebataillon (Oberstlient. v. 
Bentzen) og den 7de Liniebataillon (M a jor v. Vogt), i 
Forening med 9be Bataillons 4de Compagnie (under M a 
jor V. Krabbes egen Anforsel) og det 4de Compagnie af 

IsteReserve-Jcegercorps, at storme den tibtomtalte Redoute. 
Modigt trængte disse Angrebscolonner frem; men de bleve 
modtagne med en saa heftig I ld  paa kort Distance, at den 

nedstrakte hele Geleder og deriblandt flere Officerer, der 
her, font overalt, foregik Mandskabet med det priisvcerdigste 
Erempel paa Mod og Foragt for Dsden. Angrebet blev 

afflaaet t v ende  G a u g e ,  og det var ved disse Angreb at 
Capitain v. Bentzcn og Lieutenanterne v. Moldrup, v. Lo
rentzen, v. Larsen, v. Lassen, v. Skeel, v. Usfing samt 
Militairlcegen Blichfeld bleve dodeligen saarede. Brigade- 

commaudcuren gav derfor Befaling, at Infanteriet flulde 
trække fig noget tilbage, medens Batteriet Marcussen ryk
kede frem, for at beflyde Redouten. Under Fjendens hef

tige Geværild kjorte Batteriet op, og, endfljondt flere Ar- 
nllerifler, hvoriblandt selve Batteriechefen, bleve Haardt saa- 

rede, vedblev Chargeringen under Capitain v. RaasloffS 

Commando. Efterat Beflydningen var fortsat i nogen T id , 
fornyedes Stormen.

Brigaden var imidlertid bleven forstærket, paa den 
commanderende General v. Bülows Befaling, ved den 8de 
Liniebataillon (M ajor v. Lemmich) af 4de Brigade; denne 

Bataillon omgik Forflandsningerne (hvorved Commandeuren 
blev saaret, og Commanvoen overtaget a f. Capitain do 
Pontavice), og stormede Palissaderingen i Værkets Strube, 
medens den 6te Liniebataillon rykkede frem fra den sydveste 

lige Side, og en Deel af 7de Liniebataillon, under Com- 

mandeurens, M ajor v. Vcgts egen Ledelse, i Forening med
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det 4de Compagnie af 1ste Reserve-Jægercorps, kastede sig 
i de fra Stranden til Ncerket forende Lobegrave, og saa- 
ledes toge Fienden i Flanken. Dette combinerede Angreb 
udfortes med sjelden Rasthed, og efter et kort Forlob var 

Brystværnet bedækket med de Stormende, Redouten erobret, 
og Bescrtningen, der endnu bestod af 4 Officerer og over 

200 M an d , tagen tilfange. Den fiendtlige Colonne af 
den 1ste stesv.-holst. Brigade, fom stod nær ved Redouten, 
tilligemed de 2 Kanoner, hvis Forer blev saaret, og som 
tildeels havde understottet Forsvaret, sogte oploft og i Uor
den, at redde sig mod Beilby.

Saaledes havde de danste Tropper ogsaa seiret ber, 
efter en haardnakket Kamp,-dog ikke uden at have tilkjæm- 
vet sig Seiren med mange og dyrebare Offere. Ib landt 
disse fortjener den af samtlige Krigere hoitstattede, helte

modige Generalmajor v. R y  e og den brave Bataillons- 
Commandeur, M ajor v. K r a b b e  at nævnes fortrinsviis. 

Den Forste havve, efter at hans Hest var bleven saaret, 
dirigeret den 4de Reserve-Bataillons Fremrykning til Fods 
og gik derpaa i Retning mod Redouten 5 , for pcrsonligen 
at lede det fornyede Angreb, da han truffen af to Kugler 
fandt Heltedoden. Den Sidste blev dodcligen saaret, idet han 
fatte sig i Spivsen for sin Stormcolonne.

D e n  3 die B r i g a d e  (Generalmajor v. Sch l eppe
g re l l )  deboncherede efter Dispositionen ud af Kongens 
Port og Poternen ved Dronningens Bastion K l. 1Z, fan

fim rt Avantgarden og den 5te Brigade havde vundet for- 
nodent Terra in, formerende sig i 2 Træfninger. Den 
f o r s t e  Træfning dannedes af det 3dic Jægercorps, den 

3die Liniebataillon og det 6pund. Batterie v. Jessen, det 
sidste under Bedækning af to Compagnier af 2Dm For- 
stærknings-Bataillon; den anden Træfning formeredes af
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ote Liuiebataillon og 1ste Forstærknings- Bataillon. Der 
rykkedes frem i nordvestlig Retning mcd Pelotonscolonner 
og Skytterne i T^ten, for at indtage den i Dispositionen 
betegnede S tilling  bag en S lugt ved Jnondationen. Men 
inden Brigaden kunde indtage denne S tillin g , blev den i 

venstre Flanke a»greben af en betydelig fiendtlig Infanterier- 
styrke, og det 3die Jægercorps (M a jor v. Coch), samt 50 
Frivillige af 2m t Forstærknings-Bataillon, under Lieut. M . 
v. Petersen, snart indviklede i en levende Fægtning. Sam- 

tidigen blev Brigadens venstre Flanke heftigt beskudt af det 
fra Stoustrup fremrykkede fiendtlige 12pund. Feltbatterie 
N r. 2 og af de faste Batterier vestlig for Jnondationen. 

Ogsaa blev netop til samme Tid, saaledcs som allerede an- 
fo rt, den danffe Avantgardes venstre Flei, navnligen den 
2den lette Bataillon og det 2dct Jcegercorps ester et af- 
flaaet Angreb paa de fiendtlige ForstandSninger, trængt 
noget tilbage, uden at det didindtil var lykkedes den 5te 
Brigade at vinde tilstrækkeligt Terrain, for at udfore den 
i Dispositionen anbefalrde store Svingning til Venstre. 
I  dette kr i t i ske Dieblik erholdt den 3d i c Brigade Ordre 

til at svinge til Venstre og at rykke frem til Understottelsc 
for AvantgardenS venstre Flsi. Batteriet Jessen prodsede 
af og besvarede den fiendtlige Artillerieild; Brigadens anden 
Træfning opstillede sig bag Batteriet noget ud til Siden, 
medens det 3die Jægercorps og den 3die Liniebataillon 
rykkede frem i nordlig Retning, for at sikkrc Forbindelsen 

med Avantgarden og angribe den der posterede Fiende.
Disse Bevægelser udfortes med roesvætdig Hurtighed 

og Rasthed, og frembragte fuldkommen det tilsigtede Resul

tat. Efter en halv Times levende Kanonade tvang det 
6pund. Batterie v. Jessen det fiendtlige 12pund. Batterie 

til at vige, og ligeledes kastede 3die Jægercorps og 3dte
r
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Liniebataillon ved et kraftigt Angreb det fiendtlige In fan
terie deels i Retningen mod Stoustrup og deels mod Igum , 

siuttende sig til Avantgardens venstre Floi.

H iin t af General v. B s t lo w  som k r i t i sk  betegnede M o
ment ni a a have v ceret det, do ester General v. Bonins of
ficielle Rapport „den 8de slesv.-holst. B  aka ill., fo rt of dens 
„heltemodige Commandeur, M ajor v. Roegnes, var trængt 
„længst frem, understottet af de sleov. - holsteenske Batteriers 
„virksomme I ld " .  Men naar denne Beretning anfører frem
deles, at de Danste, uagtet deres Overlegenhed, ved dette 
Angreb „bleve fuldstændige« kastede, at Hytteleiren atter blev 
„erobret i et A n løb, og at M ajor v. Schmidt blev befriet 
„ud af Redouten 3 ,  som han indtil da havde forsvaret 
„med erempellos Tapperhed", er saadant hverken at bringe 
i  Samklang med den danste Beretning, eller med Kampens 
Gang, ester de stedfundne Kjendsgjerninger. Derved for- 
negtes ikke Slesvig-Holstenernes udviste T a p p e r h e d ,  om 
denne og ingenlunde kan i denne Kamp med Rette kaldes 
„erempellos". I  ethvert Tilfælde var h iin t k r i t i s k e  M o
ment vel imellem K l. 3 og 4  om Morgenen, etter t il samme 
T id , da General v. Bonin hengav sig t i l det Haab, at 
kunne holde sin S till in g  ogsaa uden friste Tropper, der alle
rede paa Grund af deres Afstand ikke vare at bringe t il 
rette T id i Fægtning.

Im idlertid havde den stesv.-holst. Avantgarde-Brigade 
(M a jor v. Gersdorf) „ a l l e r ed e "  ved denne T id * )  erholdt 

O rdre, at rykke frem fra Erritss til Stoustrup. Denne 

kom folgeligen for sildig, for at kunne forhindre, at den 

danske 3die Brigade, efter at vcere rykket frem Nord om 
Jnondationen, rask trængte frem i Retningen mod Stou

strup, forfølgende den kastede Fiende fra Hegn til Hegn, og

") Kl. 3 om Morgenen, altsaa først fulde 2 Timer ester at de 
donste Tropper havde begyndt at rykke ud af Fæstningen.
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ved en Afdeling Jægere under Lieutenant v. Thorkelin, 
ftra.r Vesten for Slugten erobrede en 12pund. Feltkanon, 
der sandsynligviis horte til Feltbatteriet N r. 2.

Det 3die Jægercorps og den 3die Liniebataillon an
vendtes fornemmcligen til ■ denne Fremrykning. Den ene 

af de forreste fiendtlige Forstandsninger, nærmest Jnonda- 
tionen, blev snart uden Modstand besat af det 3die Jæger
corps ; og kun t den stærkt profilerede Redoute 2, beliggende 

længere fjernet fra Jnondalionen og umiddelbart Nord for 
Veien, der fører over Stoustrup til Kolding, forsøgte Fien- 
den endnu en alvorlig Modstand.

Im idlertid vare 1ste og 2vet Compagnie af 6te Re- Udfald igjen- 

ferve-Bataillon, under Oberstlieut v. Kæsemodel, as Fæst-ncm 
ningscommandanten (Oberstlieut. v. Lunding) udsendte igjen- 

nem Prindsens P o rt, for at angribe de fiendtlige Værker 
imellem Jnondalionen og Stoustrup i Fronten. Disse 
Værker beftode af en Række Standser for Infanterie og 
Feltstyts, foruden de tvende Redouter 1 og 2. Besætnin
gen horte til den fiesv.-holst. 7de og 10de Bataillon (M a 

jorerne v. Springborn og v. Marklowsty), hvilke Bataillo- 
ner desforuden havde besat samtlige Forstandsninger pan 
de Belejrendes høtre Floi, navnligen ogsaa Batterierne ved 
Teglværket og ved det demolerede Blokhuus. Redouten 1 

og de med samme forbundne Forstandsninger bleve snart 
tagne, og Besætningen flygtede fornemmelig herfra t Ret
ning mod Teglværket. En Deel af de tvende nævnte Coin# 

pagnier rykkede derpaa rast frem mod Redouten 2 , men 
fandt her en alvorlig Modstand. Dog, da dette Værk sam- 
tidigcn blev bestudt i Flanken af 3die Liniebataillon og 

stormet i Fronten, med Bajonetten, af 3die Jægercorps samt 
af nogle med dette fulgte F rivillige, kunde samme et heller 

modstaae disse forenede Angreb. Ikkun en Deel af Besæt
3 *
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ningen undkom; Resten nedhuggedes eller toges tilfauge. I  
General v. Bonins Beretning anfsrcs In te t om bet modige 
Forsvar af denne Redoute, ved hvis Angreb 6te Reserve- 
Bataillons tappre Commandeur, Oberstl. v. Kcesem od el, 

faldt, dodeligen saaret af tn Kugle.* )
De tvende Kompagnier af foranforte Bata illon, nu 

under Anførsel af Capitain v. Bed), forenede med to Com- 
pagnier af 2den lette Bata illon, under Capitain v. Scho- 
ning, bemægtigede sig dcrpaa, uagtet en levende Granatild, 

det £3si for Fuglesangstoven og Syd for Teglværket belig
gende Batterie. Ogsaa bleve de ved Mollebugten belig
gende, monterede, men af deres Besætning allerede forladte 

Værker besatte af de danste Tropper, og saaledes ogsaa det 
Batterie, som, ifolge General v. Bonins Beretning, blev 
af Premierlieutenant v. Christiansen „sprængt i Luften".

Efter Dispositionen var den 4de B r i g a d e  (Gene
ralmajor v. M o l t k e )  deboucheret ud af Fæstningen, forbi 

Forhugget ved Stranden, saasnart den 5te Brigade havde 
vundet fornødent Terrain. Brigaden bestod af den 8de 
Liniebataillon (M a jor v. Lemmid), senere Capitain de Von- 
tavice), den I l te Liniebataillou (Oberst v. Staggemeier), 
den 5te Reserve-Bataillon (Oberstlieut. v. Arenfeldt) og det 

6pund. Batterie v. Mossin.
Saaledes som allerede bemærket blev den 8de B a ta il

lon snart efter Deboucheringen beordret at tage Deel i 5te 
Brigades fornyede Kamp mod Redouten 5. Efter at have 
gjort dette paa en hæderlig og heldig Maade, stødte denne 
Bataillon atter til Brigaden, som ifolge modtagen Befaling 

svingede strar udenfor Fæstningen til Venstre og fulgte som

*) Oberstlieutenant v. Kcrsemodcl var netop vendt tilbage til Armeen, 
rappcltcret fra Vestindien, hvor han havde havt den militaire 
Ovcrcommando under Baabenstilstanden.
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Reserve den 3iue Brigades Bevægelser, da denne rykkede 
frem imod Jnondationen og vestlig for samme. Den større 
Deel af Brigaden fandt saaledes ingen Leilighed til at tage 
Deel i den egentlige Hovedkamp, men blev senere brugt til 
en kraftfuld Forfølgelse.

Forfolgelsen.

Esterat allerede forinden K l. 6 om Morgenen samt
lige mod Fæstningen opkastede, monterede og »monterede 
Bærfer vare faldne i de Beleiredes Hænder, stod endnu 
kun tilbage, for fuldstændigen at ophæve Beleiringen, at de- 

molere Værkerne, og at forfølge den slagne Fiende, som 
skyndsomst flygtede næsten overalt.

Paa den v ens t r e  F l ø i ,  hvor de Danske tildeels Forf-lgelse af

stødte paa friste Tropper og derfor tra f paa en ftørre Brigade. ^
Modstand, udførtes Forfølgelsen nærmest ved det 3dic Jæger- 
corps i Retningen mod Stoustrup og Fuglesang-Skoven, 
medens en Afdeling af det til Avantgarden henhørende 2tiet 
Jægercorps samtidigen trængte videre frem i Sydvest til 

Erritsø. Imedens det 3die Jægercorps gjorde et kort 
H o ld t, for at afsøge Fuglesang-Skoven, var Hovedstyrken 
af 3die Brigade, fulgt af Reserveartilleriet, rykket frem og 
havde taget Position Nord for Stoustrup, i hvilken Batte
riet v. Jessen og det 24punt>. Halvbatterie <!c Jonquiöres 
endnu fik Leilighed til at bestyde nogle Tropper af den 
retirerende sieöv.-holst. Avantgarde-Brigade, som endnu ikke 
havde været i Ilden. Commandeuren for denne Brigade 

(M a jo r V. Gersdorf), der overtog Forsvaret af Landevejen 
fra Fredericia over Torp og Havreballegaard til Vins, 
havde nemlig søgt at trække den 7de og 10de Bataillon til 

sig, og foruden disse tvende Batailloner blev af de andre
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Batailloner, der ft ob c under hans Befaling, bet slesv.- 
holft. 2bet Jcegercorps, under Capitain v. Puttkammer, ved 
Stoustrup indviklet i en fort Fægtning med bet banste 3die 
Jcegercorps. Da derpaa bette Jcegercorps atter trængte 
videre frem, fogte det ved Heisekro at bemægtige sig en der

værende stesv. holst. Refervepark og Ammunitiousbeholdning, 
idet samtidigen og i famme Hensigt en Deling banste H u

sarer sprængte frem til Angreb. Husarerne bleve drevne 
tilbage af Fjendens G ranatild; men Capitain v. Magius 
trængte frem med Jægerkorpsets 1ste Compagnie og nogle 
andre enkelte Afdelinger af de andre Compagnier, fordrev 
ved et kraftigt Bajonetangreb*) Fienden fra Hegnene, der 

omgave Parkpladsen, og bemægtigede sig denne. To Gange 
sogte Fienden forgjæves atter at komme i Besiddelse af denne 
med stor Bravour forsvarede vigtige Plads, og da nu ogsaa 

den 5te Liniebataillon (M a jo r v. Helgesen) rykkede frem, og 
Espingolbatterict v. Meincke kastede Raketter mod de paany 

fremtrængende stesv.-holst. Colonner, maatte disse iilsomt 
trække sig tilbage, efterladende en betydelig Ammunitions- 

beholdning, en Mængde Voiturer og en 168pundig Morteer 
i de Danstes Hænder.

Hcrpaa rykkede Hovedstyrken af 3d ie B r i g a d e  frem 
mod Heisekro, fulgt af 4de Brigade som Reserve. Den 
5te Liniebataillvn aflofte det 3die Jægercorps og rykkede, i 
Forening med 2 Kanoner a f Batteriet v. Schulz og en 
Deling Husarer, rast frem mod Defileet ved Havreballe- 
gaard. Endnu paa denne Side af dette Defilee havde 
M ajor v. G e r s d o r f  taget Position og forsøgte en alvor

*)  Compaguiet havde indtaget cit dækket S tilling bag et Hegn. Da 
det her af Mangel paa Ammunition ikke længere kunde besvare 
Zicndens I ld ,  forte Capt. v. M . det til Angreb med Bajonetten.

(S . A.).
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lig Modstand med flere Kanoner og en Deel af den flesv.- 
holst. Avantgarde-Brigade, hvoriblandt navnligen det nu 
ankomne lste Jcegercorps (Capitain v. Sandrart), som 

forst d e r kom i Fcegtning. Generalmajor v. Sch l ep pe 
g r e l l  forstcerkede derfor de to Compagnier af 5te Linie- 

bataillon, som under Capitain v. Nielsens Commando var 
bleven indviklet i en levende Tirailleurfeegtning, ved to 
Compagnier af 2ven Forstærknings-Bataillon under Capi
tain V. Hohling. Ved et rafl Angreb blev Fiendcn vel 

trangt tilbage mod Passet; men, da dette blev haardnakket 
forsvaret af Infanterie t, og da et 12pundigt Batterie, be
gunstiget af Terrainforholdene, havde indtaget en langt 
fordeelagtigere S tilling  end det danfle Artillerie, maatte 

Defileet stormes, hvilket ogsaa udfortes af de ncevnte fire 
Compagnier. Ved et kjcrkt Angreb kastedes Fienden tilbage 
over Passet, som derpaa blev besat af den 1ste Forstark- 
nings-Bataillon.

D e n  4de B r i g a d e  med Batteriet Mosstn dirige
redes samtidigen mod Gudsopasset. Fienden vovede her 
ingen Modstand, og kun det forncevnte Batterie fandt Lej
lighed til at sende nogle Granater efter de iilsomt retire

rende Colonner. Efterat Passet var besat, udsendtes mod 
Bjert og Taulov nogle Recognoscerings-Afdelinger, der toge 
nogle Fanger og indbragte isar fra det forstncevnte Sted, 
ved 3die Compagnie af 5te Reserve-Bataillon, under Capi
tain v. Lind, betydelige af Fienden efterladte Forraad af 

P roviant, Vaaben, Lazarcthreqvisiter m. v. Den 3die 
Brigades Hovedstyrke forblev i en S tilling  ved Hcisekro, 

til Disposition for et muligt indtrcedende Tilfalde. A f 
denne Brigades Tropper havde imidlertid den 3die Linie- 
bataillon, allerede strar efter Erobringen af Redouten 2, 

forfulgt den flygtende Fiende i Retning mod Jgum, og forst
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fordrevet ham ud af denne Landsby og derpaa ud af 
Stallerup, hvorved bemeldte Bataillon kom i Forbindelse 

med de forfolgende Tropper af Avantgarden og den 5te 

Brigade.
Forfolgelsen I  Centrum og paa høtre Fløi af de danste Tropper

den ogTen^te blev den siagne Fiende med Kraft forfulgt af A v a n t -  
»Ttgatf. ga r den  og den 5te B r i g a d e .  Den sidste var efter 

Generalmajor v. Ryes Dsd stillet under Oberstlieutenant 
v. I r m i n g e r s  Commando.

Den 4de Reserve-Bataillon, forstærket ved det 2det 
Compagnie af 7de Liniebataillon, var rykket frem, for at 
bemægtige sig Vadestedet ved Jgestov over Rands-Fjorden, 

og saaledes afstjære de flygtende Afdelingers Retraite. 
Dette Foretagende lykkedes fuldstændigt, og væsentlig der

ved, at et Compagnie af 9de Linicbataillon og især et 
Compagnie af 1ste Reserve-Jægercorps under Capitain v. 
Løwenfeldt, var rast rykket frem i samme Retning og 

havde trængt Fienden tilbage fra Vadestedet ved Jgestov. 

De retirerende Afdelinger, der søgte at passere Vadestedet, 
fandt dette saaledes allerede besat og søgte forgjæveS at 

undflyr deels over Fjorden og deels til Veilby. Nogle 
overgave sig først efter en haardnakket, fortvivlet Kamp, 
hvori Mange faldt, der ikke vilde modtage Pardon, og 
iblandt disse Commandeuren for deit flesv.-holst. 4de B a 
ta illon, M ajor v. S t a f f e l d t * ) .  Af  denne Bataillon 
bleve samtlige Officerer og en ftor Deel af Mandstabet

*) Denne Officeer, som havde tjent i den danske Armee indtil Marts 
f. A. oa navnligen mange Aar i sammes national danste Cadres, 
var almindcligen crkjcndt og stattet som en meget dygtig og intelli
gent Officeer. Han stal være falden paa den i Fjorden liggende 
lille Holm, over hvilken der er et Vadested.
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braßte eller tagne, tildeels faarebe, tilfange.*) Kun Enkelte 

lykkedes det at naae den anden Bred af Rands-Fjord. 
Foruden det store Antal Fangne faldt her ogsaa nogle 

Ammunitions- og Bagagevogne, samt endeel Heste, i de 
danske Troppers Hander.

Im idlertid havde tre Compagnier af 9de Liniebataillon 
afsøgt Trelde-Skov, dog uden at stode pan Fienden, som 
(ifølge General v. Bonins Beretning) feilagtigen antog 

disse Compagnier for Tropper, der vare l andede  ved 
Kysten af denne Skov.

Efter at Avantgarden havde slaaet Fienden pan 
F lugt, tran g te isar den 3die Forstarknings-Bataillon og 
det 1ste Forstarknings-Jagercorps, understøttede af mindre 

Afdelinger af den 1ste og 2den lette Bataillon og det 2det 
Jagercorps, rast frem i Retningen mod Jgum og Veilby. 
Det 1ste Forftarknings-Jagercorps, der i Narheden af 

Veilby blev forstarket ved en dertil detacheret Afdeling af 
den 4de Reserve-Bataillon, opnaaede ved en hurtig Marsch 
at besatte Terrainet Syd for Byen fan tidligt, at det lykke
des at asstjare en Deel af Fiendens venstre Flsi. For
uden mange Fanger gjordes her et betydeligt Bytte af 
Vaaben, Hefte, Voiturer, o. s. v. Ogsaa det 6vundige 

Halvbattene v. Seveloh (4 fnldstandigt bespandte Felt
kanoner, nted Officerer og Mandffab) toges tilfange, ved 
hvilken Leilighed tfar Capitain v. Falkenberg af det 1 fte 

Forstarknings-Jagercorps viste sig virksom. Den 3dieFor- 
ftarktiingsbataillon havde efter kort Kamp fordrevet Lev
ningerne af den slesv.-holst. 3die Infanterie Bataillon og 
det 3d te Jagercorps fra Jgum , og fortsatte Forfølgelsen

*) Slesvig-Holstenerne angive denne Bataillons Tab til 10 Off. 
42 Undcroff. og 524 Menige.
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heels mod Afterguard og deels over Stallerup mod Brcd- 

strup. Ved Jgum kom Bataillonen i Forbindelse med en 
Deel ns den danske 3die Liniebataillon og en Afdeling 

af det 2vet Jcrgercorps. Efterat disse Tropper havde i 
Forening fortsat Forfølgelsen mod Bredstrnp og allerede 
havde besat den nordlige Deel af denne B y , opstod i og 
ved samme den sidste Fcegtning af Betydenhed.

Oberst V. Z a s t r o w  havde nemlig med en Deel af 
den siesv.-holst. 2den Brigade, under Beskyttelse af et 
12pundigt Batterie (Lieutenant v. Schuch) og et ridende 

Halvbatterie (Capitain v. D alitz), trukket sig tilbage fra 
©tonftrup ligeledes mod Bredstrup. Da han nu allerede 

fandt cn Deel af denne By besat af danske Tropper, stand
sede han for en Tid disses videre Fremrykket! ved c ti 
levende G ranatild, og idet han gav Oberstlt. v. Abercron 
Befaling til, med Skytterne af den 5te, 6te og 8de siesv.- 
holst. Bata illon, at holde den sydlige Deel af Byen saa- 
lcrnge, indtil han havde trukket sig tilbage over Defileet, 
Vest for Byen, opstod denne sidste Fcegtning, under hvilken 

det ogsaa tilsibst lykkedes ham, om og ikke uden Tab. 
Dette Defilee blev derpaa forelobigen besat af en Afdeling 
af 2oen lette Bataillon, indtil den 5te Brigade rykkede 
frem og indtog en Bivouakstilling bag samme, medens 

Avantgarden indtog en S tilling  langs Clbodalen mellem 
Bredstrup over Kongsted mod Havreballegaard; hvilket 
sidstncevnte PaS var besat af den 3die Brigade. Bed 

Kongsted fandt Batteriet Wegener tilsidst Leilighcd til at 

bestyde et hiinsides Terrainafsnittets Begrcendsning, ved 
Tolstrup, afprodset 12pundigt Batterie, og, da dette havde 
trukket sig tilbage, at rette en virksom I ld  mod de iilsomst 

retirerende fiendtlige Cclonner.
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De tvende Cavallerie-Divistoner, bestaaende af tvende 

Husar-Escadroner og den 2den Escadron af 4be Dragon- 

Regiment, fulgte i Begyndelsen fornemmeligen Avantgardens 
Bevcegelser.

Under Hovedkampen om Besiddelsen af de i Fæstnin
gens Nærhed anlagte Bærfer var der ingen Leilighed til 
med Nytte at anvende Cavallerie, endsijondt Fæstningens 
nærmeste Omegn, som allerede bemærket, er meget aaben, 
men ogsaa netop derved meget gunstig for Skydevaabener- 
nes Virkning. Længere fjernet fra Fæstningen er det 

gjennemstaarnc Terrain meget ugunstigt for Cavallcriets 

Bevægelser. E i heller frembød sig nogen Leilighed for 
det danste Cavallerie til at komme i Fægtning med det 

fiendtlige, der camperede hiinsibes Terrainafsnittet. Ikkun 

to Forpost-Escadroner rykkede (ifølge General v. Bonins 
Beretning) med to Kanoner af et ridende Batterie frem i 

Retningen mod Trelde-Skov; men, da de fandt, at de 
Danste allerede vare rykkede frem til den tæt ved Skoven 
beliggende Gaard, Ehristinebierg, ilede de, en carriére, atter 
tilbage. H vis disse tvende fiendtlige Escadroner med de 

tvende Piecer ridende Artillerie havde ot ist sig t id  l i  gere 
paa Kamppladsen, og vare rykkede frem til den i flere 
Henseender aabne Egn mellem de tvende Redouter 4 og 5, 
havde iovrigt saadant let kunnet gribe ind i Kampen paa 

en for de danste Tropper ufordeelagtig Maade, navnligcn 
hvis de havde udført et determineret Angreb paa den 1ste 

lette Bataillon, eller paa den 4de Referve-Bataillon, uden 
at disse vare blevne eller havde kunnet blive til rette T id 
sontenerede af det danste Cavallerie.

A f den 2den Cavallerie-Division (M a jor v. Hcger- 
mann-Lindencrone) tjente under Forfølgelsen Dragon Esca

dronen (Ritmester v. Krieger) til Bedækning for Batteriet

Cavallcriets
Deeltagelse
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Wegener. De 3 Husar-Escadroner toge cn interimistisi 
S tilling  ved Stallerup, mellem Avantgarden og den 3die 
Brigade. Herfra blev ten forste Division (M a jor v. 
Torp) beordret mod Stoustcup, hvorfra den understottede 
det allerede omtalte Angreb paa den fiendtlige Park ved 

Heisekro, medens Escadronen o. Lützen blev detacheret mod 
Rands-Fjord, for at iagttage de derværende Overgange. 

Escadronen v. Dahl rykkede senere frem imod Herslev, 

og Escadronen N. v. Torp holdtes cn reserve. K l. 6 
om Aftenen beordredes Cavalleriet at aflose Infanteriet 
ved Defileerne, og at besætte Passene imellem Gndso og 
Rands-Fjord.

command verne. De Avantgarden og den 5te Brigade tildeelte Demo-  
l e r i n g  s comma n doer ,  bestaaende af Jngenieurtropper, 
samt nogle Artillerister og en Afdeling Infanterie, respective 

under Befaling af Jngenieur-Capitainerne v. Arnholtz og v. 
Linde, udforte deres Hverv med megen Ive r og Rasthed. 

Trængende frem med Stormcolonnerne paabegyndte de Demo- 
leringen, saasnart de fiendtlige Værker vare tagne, og fort
satte Arbeldet med Usortrodenhed. Allerede om Aftenen 
vare næsten alle fiendtlige Værker sioifede, og det deri fore- 

fundne Skyts m. v. indbragt til Fæstningen. Flere fiendt
lige Kanoner bleve fornaglede, imedens Fægtningen var 
staaende, og det endelige Resultat endnu ikke kunde forud

sees med Sikkerhed. De erobrede Hytteleire bleve stukne 
i Brand.

Tastningens Fæstningens Artillerie kunde, paa Grund af den
Decltagelse.

nftffre Belysning, ikke tage nogen synderlig Deel i Hoved

kampen. Da Avantgarden havde begyndt Deboucheringen, 
kastede Fienden nogle Bomber mod Kongens Bastion,
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hvoraf nogle faldt i Ncerheden af Avantgardens anden 
Trcefning, uden dog at anrette nogen Skade. Senere 
begyndte de fiendtlige Batterier paa begge Sider af 
Koldingveien og tilvenstre af Teglvcrrket at beskyde 

Fceftuingeus vestlige Bastioner, som besvarede Ilden. 
Men efterhaanden som de fiendtlige Batterier faldt i de 

danste Troppers Hoender, ophorte selvfolgeligen denne Ar- 
titteriekamp.

Landgangsdemonstrationer.

I  Overensstemmelse med Dispositionen blcve de to 

befalede Landgangsdemonstrationer udforte til bestemt Tid.

Den ene Flotille, under Capitain K r e nc h e l l s  
Commando, bestod af Dampstibet W g ir , 4 Kanonbaade 
og 18 Seil- og Transportfartoier. Den havde et Com

mando af den 2den Forstcerknings-Bataillon under Premier
lieutenant van der Aa v. Kühle og et Jngenieurcom- 
mando under Lieutenant v. Nielsen ombord. Om Morge

nen K l. 1 gik Flotillen fra Ankerpladsen ved Hindsgavl 
ud mod et Ost for Skjcerbek beliggende Teglvcrrk, og gjorde 

her i Dagbrakningen en Landgangsdemonstration. De 
Fiendtlige, der viste sig, bleve af Kanonbaadene bestudte 

og fordrevne. Derefter foretoges cn lignende Demonstra
tion noget mere ostlig, og da Fienden havde trukket sig 

tilbage, gik det ombordvcerende Commando af 2den For- 

stcrrknings-Bataillon (omtrent 100 M and) virkelig i Land 
og befatte Snoghoi.

Den anden  Flotille, under Capitainlieutenant M u r o l l s  
Commando, bestod af 4 Dampskibe samt 2 Kanonchaloupper 

og 4 Transportfartoier, der havde et Commando ligeledes 

a f 2den Forstcerknings-Bataillon under Lieutenant v. Piehl
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ombord. Henimod K l. 1 viste Flotillen sig ved Treldences, 
og da det bragteS i Erfaring, at Trelde Skov ei var besat 

af Fienden, bleve Kanonchaloupperne henlagte i Mundingen 
af Randö-Fjord, for at beherffe det yderfte Vadested. Da 

senere nogle fiendtlige Infanterie- og Cavallerieafvelinger 
vilde passere Vadestedet, bleve de med god Virkning be- 

studte af Kanonchaloupperne, og ligeledes bleve 2 fiendtlige 

Kanoner, der fra en Mark Nord for Fjorden aabnede deres 
I ld  mod Chaloupperne, tvungne til en hastig Retraite. 

Chaloupperne bleve Dagen over paa deres Station, for at 
observere Vadestedet.
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Resultat.

Alokken 11 om Formiddagen va r, efter 10 Timers heftig 
Kam p, det hele Terrainafsnit ved Fredericia forladt as 
Fjenden, og de Danskes driftige Foretagende kronet med 

en fuldstamdig Seir. De danste Tropper havde ved eet 
eneste U d f a l d  fra den belejrede Fæstning sprængt Be- 

leiringshæren, der vel var ringere i A n ta l, men var dæk- 
ket a f høte, tildeels monterede og stærkt palissaderede Vær
ker, og forjaget den ud af disse —  havde tilintetgjort 
alle disse Værker, hvorpaa Fienden ivrigt arbejdede i næsten 

to Maaneder og indtil den næstsidste Nat —  havde ero
bret det hele Beleiriugsstyts tilligemed et meget betydeligt 

KrigSforraad —  taget hen i mod 2000 Mand tilfange og 

ophævet Belejr ingen!
En videre fortfat Forfølgelse vilde under gunsti

gere Forhold maastee have ført til endnu større Resultater 
og muligviis t i l den befeirede Hærs fuldkomne Tilintetgjø- 

relfe. T il saadanne gunstigere Forhold hørte, at de danste 

Troppers Anfører havde været nøie underrettet om de fiendt- 
lige Reservers Styrke og Frastand, og havde kunnet lade 

en endnu fuldkommen kampdygtig og af Cavallerie tilstræk* 

seligen understøttet Colonne rykke frem til og over B r e d -  
s t u t  p eller H a v r e b  a l l eg aard.
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Men General v. B ü l ow maatte befrygte, at talrige, 

friste fiendtlige Tropper vare i Anmarsch Syd fra , over 
Kolding, og at muligviis ogsaa Nord fra fiendtlige 

Tropper bevcegede sig paa Veile, hvor, som ham beljendt, 
allerede nogle fiendtlige Batailloner vare posterede. Des
foruden var en stor Deel af de danste Tropper udmattet 

a f den lange Kamp, og den forholdsviis ikkun ringe 
Styrke, der muligen kunde have veeret anvendt til den 

fortsatte Forfølgelse, vilde have vceret for meget udsat for 
at stede paa en især paa Cavallerie overlegen fiendtlig 

S tyrke*). Generalen fattede derfor den af Klogstab paa- 
budne Bestutning, at lade sig neie med den tilkjcempede, 

i og for sig allerede glimrende og vcrrdifulde S e ir, idet 
han indstrcenkede sig til Bescettelsen og Bevogtningen af 

de til Terrainafsnittet ved Fredericia forende Passe.
De af de danste Tropper erobrede Trophceer og del 

tagne Bytte bestode i det Væsentlige af:
5 S tfr . Feltstyts (4 Stkr. 6pundige 1— 12pundig),

6 —  168pundige Morterer,

2 — 24pundige Haandmorterer,
18 —  deels 84pund., deels 24pund. Bombe-Granat-'

og Kuglekanoner, 
i A lt 31 Stkr. Skyts.

Endvidere 29 Affutager, c. 6000 Stkr. Bomber, Grana

ter og Kanonkugler, 86 Voitnrer (hvoriblandt 38 dcrkkcde 
Reqvisitvogne, fordetmeste fyldte med Ammunition, 3 Pon

tonvogne, 2 Ambulancer og 2 Apothekervogne), c. 2500 
Gevcerer, en Mcengde andre Vaaben, omtrent 100 Ride-

'') Vel vare nogle slcsvig-holstecnsse Escadroner udsendte i Retnin
gen mod Varde, som en Folge af de fra Generalmajor v. RyeS 
Corps detachcrede Alarmerings-Commandoer; men disse Eska
droner Vare netop rctonrncrede den 5te Juli.



49
og Trækheste, betydelige Forraad af Krudt, Lazarethreqvisi- 
ter, Proviant o. s. v.

F a n g n e  bleve: us aa r ede  30 Officerer (ind. 9 
Fcendriker), 1626 Underofficerer og Menige — faa  vetoe 
11 Officerer (ind. 1 Fændrik), 284 Underofficerer og Me
nige. 91 f f a l d n  e Fiender begravede de Danste paa 
Valpladsen: 5 Officerer, 197 Underofficerer og Menige*).

Slesvig - Holstenernes Tab af Dode, Saarede og 
Fangne ansiaaes af de Danste i det Hele til meer  end 
3000 M and; hvilket ogsaa finder sin fulde Bekræftelse ved 
flere 9lngivelser. Jfolge heraf udgjorde deres Tab over  
20 pr. Cent., eller £ a f toeres fra flere Sider angivne 
n o r m a l e  S tyrke**).

Men ogsaa de Danstes Tab var meget betydeligt, 
og dette kunde ved Bestormelsen af faa mange tildeels 

haardnakket forsvarede Værker ikke være andet. Det ud
gjorde ifølge aldeles paalidelige Angivelser: 2) ø to e: .25 
Officerer og 233 Underofficerer og Menige. S a a r e d e :  
50 Officerer og 1559 Underofficerer og Menige, hvori
blandt dødeligen og Haardt saareve: 10 Officerer og 352

) Af Lage r  faldt 8 usaarede og l saarct i de Danskes pander; 
men frigaves atter ifølge cn almindelig krigsministeriet Bestem
melse , mcd Undtagelse af 2 i polsteen fødte Lager, der beordre- 
des at assistere ved Soigneringen af deres saarede Landsmand.

*•) General v. B o n i n  anfører i sin officielle Beretning, at hans 
Armecs Tab udgjorde 65 Officerer og c. ‘2800 Underofficerer og 
Menige, af hvilke 82 Officerer og c. 850 Underofficerer og Me
nige vare optagne i de flcswig-holsteenffe Lazarether, og siger 
dervaa: „de O v r ig e «  (altsaa 38 Officerer og c. 1950 Mand) 
„crc blcvne paa Valpladsen, eller Størstedelen, Haardt saarede, 
faldne i Fjendens Hander«. Men, da nu 31 Officerer og 1920 
Fandriker, Underoff. og Menige virkcligen tre faldne i de Dan
stes Pander, og 5 Officerer, 19? Underoff. og Menige desforuden 
begravede af disse, udgjor dette, med de i de flcsv.-holst. Laza-

4
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Underofficerer og Menige. De Ovrige vare faa le t  faa* 
rede, at 130 af disse allerede den 15de J u li atter havde 
meldt sig til Tjeneste.*)

Omtrent 3 0 —40 Underofficerer og M enige, der ved 
Stormen paa Forstandsningerne vare trængte for langt 
frem, bleve afstaarne og fangne.

De Tanstes momentane Tab af Dode og Saarede 
udgjorde saaledes den 6te Ju li i det Hele 75 Officerer, 

eller 18 pr. Cent., og c. 1800 Underofficerer og Menige,

rcthcr optagne Saarede, allerede 68 Officerer og 2967 Fandriker, 
Undcroff. og Menige, og naar nu hertil regnes de Dode, Saa- 
rcdc og Savnede, som ikke henhore under een af de foranfortc 
Kategorier, saa er det klart, at den anførte Angivelse af General 
v. Bonin aldeles ikke kan vcrre noiagtig. Derved maa det imid
lertid bemærkes, at General v. Bonins Rapport blev allerede of« 
sentligen bekjcndtgjort under 13de Ju li og altsaa til samme Tid 
som General v. Bülovs ikkun fore løb ige Rapport udkom. 
Denne Generals f u l ds tænd ige re  Rapport udkom først flere 
Uger sildigere, øg en saadan er ikke blcven offentligen bekjcndtgjort 
fra General v. Bonins Side. I  et under 11te August udkom
men Ertrabilag til «Norddeutsche freie Presse  ̂ anføres ved Navn 
som Faldne: 7 Officerer og 4 Fændriker, og senere findes af os 
navngivne, som saadanne: ti Officerer og 6 Fandriker.

*) Det var de efternævntc 6 Batailloner, der først førtes mod 
Forstandsningerne: 2det Jægercorps, 6te Linie Batl., 2den lette 
Batl., iste lette Batl., 7de Linie Batl., og Iste Reserve Jæger
corps. som lede det betydeligste Tab, nemlig i den ovenanførte 
Orden fra 239— 140 Døde og Saarede, og tilsammen 41 Døde 
og saarede Officerer, samt 1016 døde og saarede Underofficerer 
og Menige.

De efterfølgende 7 Batailloner: 4dc Reserve Batl., 3die Jæger
corps, 2d i c Linie Bataillon, 3die Forstærknings Batl., Iste For
stærknings Jægercorps, 9dc Linie Bataillon og tide Linie Bataillon, 
havde i den her anførte Orden ikkun et Tab af c. 10 ) — c. 50 
Døde og Saarede, og tilsammen 26 døde og saarede Officerer, 
samt 533 døde og saarede Underofficerer og Menige.

De øvrige Afdelinger have havt et endnu ringere Tab.
Sen. Bem.



51
eller c. 9 pr. Cent. af den Styrke, som rykkede ud af Fast- 
ttingen.

Heraf fremgaaer, at paa de Danstes Side ere f o r 
ho l ds  v i  i s netop eenga ng fa amange  Officerer faldne 
og saarede som Underofficerer og Menige, og dette kan 
ikke fornemmeligen hidrøre fra Officerernes mere kjendelige 

Uniform, hvilket man var tilbøjelig til at antage i forrige 
Aars Felttog, da et lignende Forhold blev bemcerket, navn- 
ligen i Slaget ved S lesvig; thi i dette Aars Felttog bare O ffi

cererne ingen Epauletter, og deres Baabenkjoler vare især 
i fit taagefuld Morgenstumring neppe at skjelne fra 
Mandstabets. Grunden var vistnok ene den, at Office
ren, dreven af Kjærlighed til sit Fædreland og fin Wre, 

stedse kjæmpede i Spidsen eller i de forreste Rækker af det 
brave Mandstab, som dets modige Fører .

Ib landt de faldne og dødeligen saarede Officerer vare 

de svenske Lieutenanter og Baroner Cederström og L a - 
gerbielke (begge tjenstgjørende ved det lste Forstærknings- 
Jægercorps), den svenske Lieutenant Duse og den nor-  
ske Lieutenant C. H. H o l s t  (begge tjenstgjørende ved 1ste 
lette Bataillon). Ogsaa den faldne Generalmajor O l a f  

V. Nye var N o r m a n d  af Fødsel, men havde i 34 Aar 
stadet i danst Tjeneste.

Foruden ham ere følgende danske Officerer faldne 
paa Valpladsen, eller paa denne dødeligen saarede: Oberstlieu
tenant v. Kæsemodel, M ajor C. v. Krabbe, Capitainerne 

W . V. Fugl, I .  v. Weldingh, F. v. Beutzen og I .  v. 
Schwartz, Lieutenanterne C. W . v. M oldrup, A. v. 
Schestcd, G I .  v. Flor, S . L. v. Buch, F. O. v. Peter
sen, G. v. Eichmüller, C. v. Ussing, O. C. v. Skeel, A.
F. v. Ibsen, R. E. v. Hyrup, W . L. v. Rosenstand- 
Goiste, C. M . v. Holst, A. E. v. Urstu, A. v, Lorentzen,

4*
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A. F. v. Larsen, C. v. R avn, A. E. C. v. M o lle r, E. 
N . v. Lassen, N. v. Schouw, C. F. v. Tronier og H . v. 
G rüner, fern A lle, ifolge den commanderende Generals 
Veretning og Troppernes Udsagn have udviist stor Tap

perhed.
Paa Slesvig-Holstenernes Side faldt, eller bleve 

dodeligen saarede: Majorerire v. Staffeldt, v. Woringen og 

Fr. v. Roegnes, Capitain v. Gleißenberg, Lieutenanterne
G. v. Emme, A. v. Regeleilt, F. v. Ottens, v. Menzel, og 

Fcendrikerne: Fabricius, Falk, Dohrn, Gregers, W o lf og 

Jepsen.
General v. B ü l o w  siger i sin Beretning, at den 

Aand, der paa denne Dag besjcelede de under hans Befa
ling kjcempende Tropper, kunde ikke tcenkes f o r t r i n 

l i g e r e .  Alle vare „gjennemtrcengte af Formaalets V ig 
tig he d , af Beslutningen at naae det fastsatte M a a l/Z 
Dagen var rig paa Beviser paa Heltemod, Tapperhed og 

Dodsforagt og den gav ikke mindre hæderlige Vidnesbyrd 
om Besindighed og hsimodig Mildhed mod den overvundne 
Fiende *).

*) General v. Bülow fremhæver i sin Napport Cfterfolgende, ter 
fortrintigen have lagt Mod og Conduite for Dagen:

Undercorporal M . P. Lyngby og Menig A. D . S l a g 
s t rup af >ste lette Bataillons Ndie Compagnie, der trængte in cd 
Bajonetten ind paa 4 Fjendtlige og tvang disse t il at strække 
Gevær.

Sergeant S o n n c r u p  og de Menige H. A. Ous ted .  A. 
V.  Rye,  Dbm.. og N. I .  Uggelose,  af samme Bataillon og 
Compagnie, bidroge under Lieutenant v. Jæger  virksomt til at 
tage lfiO Fanger.

Capitain v. Schoning as 2den lette Bataillon var ved S tor
men paa en Redoute den Forste i Graven, men ogsaa den Sidste, 
der forlod denne, da Stormen ni notte opgives.

Prcmicrlicutcnant v. K aa s  af 7de Liniebataillon var under 
Bestormelsen to Gange den Forste paa Brystværnet.
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Han tilføjer, at de Danstes tappre svenste og 11 erste 

Vaabenbrødre have ogsaa ved Fredericia med udmcerket 

Bravour kjcempet i den danste Armees Rcekker.
General v. B o n i n  siger i sin Beretning, at alle 

under hans Befaling staaende Troppedele have aflagt Be
viser paa Bravour og Dødsforagt, samt viist cn Holdning, 
som endog vilde have geraadct de celdste Tropper til stor A§rc.

I  ethvert Tilfælde beviser Gangen af dette Slag og 
dcts fa cl iste Udfald, at samme bar været — i Forhold til 
de Kjæmpendes Antal — et af de b l o d i g s t e  og mcesi 
a f g j ø r e n d e  i den nyere T id ; og a t, om der og med 
Rette tildeles faavel de Be fe i rede,  som de S e j r e n d e  
f o r t j e n t  R o e s  f o r  u d v i i s t  T a p p e r h e d ,  tilkommer 
dog W re  s k r and  sen f o r  denne g l i m r e n d e  S e i r  
ene de D a n  ske.

Dette var for indlysende for enhver uhildet Tilstuer, 
til at dette kunde negtes fra det militairc Standpunkt. 

Flere i deres Forventning bittert skuffede Organer for den 
slesvig-holsteenste Sag grebe derfor til det ligesaa smaaligc 
som hadefulde Middel, at tilskrive „e t F o r r æ d e r i "  Sles- 

vig-Holstenernes Nederlag og store Tab, samt at fremstille 
de Danstes Seir, som de Danstes „ mo r a l s k e  Ned e r l ag " .

Ovcrjæger Roesk i l d c af 3die Zægercorps's 4dc Compagnie 
tog (nicd det ham undergivne Mandstad) ved Angrebet paa et 
Batterie 1 Officccr, 3 Underofficerer og 21 Mand tilfange.

Menig G. T. O k jo r d  og Chr. £>. F je lds ted af 3die 
Jorstærknings-Bataillons 4de Compagnie blcvc begge saaredc, men 
afstode dog ikke fra Deeltagclse i BatailloncnS fortsatte Kamp.

Overlægerne B a u m a n n  og Got tschalk,  af hvilke den 
Eidfte var i cn meget lidende Tilstand, fulgte Tropperne under 
den heftigste Kugleregn og de største Anstrengelser, og udforte 
deres hæderlige Kald saavcl imod Ven som Fiendc med største 
Zver.
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Den preussiske Armee skulde have „ f o r r a a b  t"  Slesvig- 
Holftenerne, til hvis Hjcelp netop Preussen havde begyndt 
en Offensivkrig mod Danmark, og de danske Tropper skulde 
paa Kampdagen, altfaa allerede Kl. 1 om Morgenen og i 

Lobet af 10 Tim er, have været „berusede"  — ikke af 
begejstret Kjærlighed til det krænkede Fædreland, men af 
„ B r æ n d e v i i n  m ed Peber " .  Men disse taabelige Be- 

styldninger berore nærmest tvende Hærforere, Generalerne 
v. P r i t t w i t z  og v. B i i l o w ,  der begge ere Hædersmænd, 
samt tvende Armeer, den preussiske og den dan ske, font hid
indtil begge have udmærket sig ved god Mandstugt og 
Disciplin, faa at ethvert Modbeviis ni a a an fee s overflø
digt for den uhildede og dannede Læser.

Det i Krigshistorien unegteligen ho i s t  s j eldnc R e 
s u l t a t  af den her skildrede Kamp er, ifolge Fremstillerens 

inderligste OverbeviiSning, væsentligen at tilskrive ganske 
andre og navnligen folgende Aarsager.

Slesvig-Holstenerne havde ikke blot brudt Trosiabs- 
eden imod deres retmæssige Regent, beets i Troen paa en 
lovlig Opstand („Erhebung"), decks imod deres bedre Over- 
beviisning og deels font Forforte, og de havde ikke blot, 

for at forsvare deres sormeenlligen krænkede Net, indviklet de 
Danske —  deres faa kald te „Arvefjender" —  ved preussisk 
Hjælp i eu Krig med hele Tydsiland, men deres betydeligste 
Organer havde tillige sogt at besmykke httit Handling derved, 

at de søgte at skildre den danske Nation i alle tyd sie Lande, 
og faa langt som muligt ud over disse, som en f o r a g t e 
l i g  — som en „underfundig", „lognagtig", „doven" og 
„fe ig ." Men at fo r  ha a tte en Nation er stedse u r e t 
f æ r d i g t ,  og at r i n g e a g t e  sin Fiende en uklog H a n d 

l i n g ;  —  begge Handlinger blive tidligere eller sildigere 
s t r a f f ede .  Det frie Ords og den frie tyd sie Presses
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fvccf fe M i s b r u g  frænfebe ben hos be Danste vaagnede 
Nationalfølelse i ben G rav, at Folkets hele Masse be- 
sjcelebes as det Duske, a t bevise i aaben K a m p  ret  
f ø l e l i g t ,  hvo r  l i d e t  bet  f o r t j e n t e  hine æref f jæi t -  

bettbe ©  eltæv n el fer .  Paa ben anben Sive var ben 
m i l i t a i r e  Aand iblandt be siesvig-holsteenste Tropper, fom 

oprntbeltgen bestode a f gode Soldater (ligemeget om an
førte af danske, steSvig-holsteenste, eller prenssiste Officerer), 

bleven svækket,  og bet maastee ligesaameget fra Oven fotn 
fra Neden, nærmest ved Optagelsen af mange fremmede 

Personer og heterogene Elementer, der foranledigede og 
nærede Jndifciplin og utidig Selvtillid. Det var ikke ene 
og alene modige og kraftfulde Mænb, begetstrebe og aanbigeit 

dannede Unglinger, der frivilligen vare inbtraabte i Slesvig- 
Holftenernes Rækker, men ogfaa ntangen Lykkeridder af 
høiere og lavere Stand, og mangen ægte tydst Renommist 
var bleven optagen i samme, og derved løsnedes Disci

plinens Baand, ligesom der ogfaa blev indrømmet ben 
overmodige Selvtillid, at føre det store Ord, navnligen paa 
Tryk og i flere flesvig-holsteenste Dagblade.

Ikke ved Hjælp af „Forræderi" og „Brændeviin" —  
ikke ved et Mesterstykke af Krigskunst, eller ved de Danstes 

Overmagt, og ligesaalidet af Mangel paa tapper Modstand, 
bleve de flesvig- holfteenst'e Tropper t o t a l  s l agne ved 
Fredericia, nten ved deres u t i d i g e  T i l t r o  til de egne 
Kræfter, ved u b e g r u n d e t  R i n g e a g t  for deres Fiender 

og fremfor A lt ved deres opirrede og forbittrede M od

standeres faste V i l l i e .  Ikke blot de danste Førere brændte 
af Begjerlighed efter at f l aac  Ft  enden,  men hver enkelt 

Kriger havde fast besluttet, a t i taae d e t t e M a a l ;  —  af 
denne alvorsfulde, kraftige V i l l i e  var hele Hæren besjælet, 

og S e i r  e l l e r  Dø d  var i Sandhed dens Løsen. Om
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derfor ogsaa Fienden mægtede at fælde hele Rækker i de 
med Dodsforagt frem stormende Colonner — han formaaede 
dog ikke længe at modstå ae disses vedholdende Angreb. Og 
da nu Kampens seirkronede Udfald var aldeles stikket til 
end mere at hæve og styrke den Aand, der allerede tid
ligere levede i den danste Hær, faa maatte Folgen af 
Slaget ved Fredericia nodvendigviis netop blive for de 
danste Tropper det Modsat t e  af det igjennem de flesvig- 
holsteenste Organer udbasunede „moralste Nederlag."

De Danste havde nemlig ved denne Kamp ikke blot 
fuloftænbigen opnaaet deres militaire Oiemed: F i endens 
Overv indel se,  og deres nærmeste M aal: Be l e j r i nge ns  
Ophævelse;  men i og ved samme var den paany vaagnede 
Folelse af egen Krast bleven hos Alle styrket som med eit 
aandig Daab. Og om derfor ogsaa den heldige Kamps 
strategiste og politiste Betydning gik tabt derved, at Våben
stilstands - Underhandlingerne allerede vare til samme Tid 
(den 8ve Ju li i Berlin) stredne saavidt frem, at Seiren 
blev uden al Indflydelse paa de senere militaire Bevægelser 
og diplomatiske Forhandlinger, faa havde dog de danste 
Tropper endnu i rette Tid, ved en fast Villie og under 
Bistand af alle Kampes hoiefte Styrelse, t i l k jæmpet  den 
dybt  krænkede Na t i ona l ær e  en betydningsfuld og, 
vi haabe, forsonende O p r e j s n i n g  — et Resu l t a t ,  
der mutigen veter meer, end alle de andre Fordele.
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TiUlrgsbemlrrkning.

der t „Hamb. Corr." N r. 270 af 14de Novbr. findes 
anført i en Note: „Den ellers saa besindige og —  forsaa- 

vidt faabaiit fra det danste Standpunkt er muligt —  upar
ti sie Forfatter af (Beskrivelsen over) „Slaget ved Fredericia" 
har ikke kunnet overvinde sig til at anføre den vigtige 

Omstændighed, at Forholdet af den Hcerftyrke, der kom 
g j e n s i d i g e n  i I l d e n ,  v a r  som 1 9 : 7 , "  undlader 

Forfatteren ikke at bemærke:
Naar jeg i min Fremstilling af „Slaget ved Fredericia" 

ikkun har angivet i Talstørrelser den danske Hærstyrke, 
af hvilken i A l t  19— 20,000 Mand bleve beordrede til 

U d f a l d e t  fra Fæstningen, og ikke den s l e s v i g - h o l -  
steen ske Hærstyrke, der mødte dette Udfald i Kampen 
den 6te J u li ,  da hidrører dette alene derfra, at ingen 

paalidelig Kilde havde angivet den sidstnævnte. Jeg har 
imidlertid paaviist, at af Beleiringscorpsets 14 Barailloner, 
6 Feltbatterier og 10 Escadroner, hvis no r ma l e  Styrke 
tilligemed Jngenieurtropperne og Artillerie-Besætningen paa 
de faste Batterier udgjorde 15,320 Mand, deeltoge 10 Ba
taillones og 4—5 Batterier f u l d s t æn d i g e n ,  2 53a ta ilioner, 

1 å 2 Feltbatterier og 2 Eskadroner t i l dee l s  og 2 Ba
taillones samt 8 Escadroner lidet eller maastee ikke i 
Kampen. Vel anfører General v. B o n i n  i sin officielle

Napport, at „Kampen var ført af ikkun 2 Brigader (10 
Batailloner, c. 7000 Mand stærk) imod 20 å 22,000 M and", 
men dette berettiger ingenlunde til at antage eller at paa- 
staae, at ikkun 7000 Mand af den siesvig-holsteenske Hær
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styrke deeltoge i Kampen; thi deels gjcdder den af Generalen 
anførte Talstørrelse i alt Fald kun for I n f a n t e r i e t s  
e f f e c t i v e  Styrke af de 2 B rigader, hvis n o r ma l e  

Styrke var 8,800 Mand — deels er Feltartilleriet (hvis 
normale Styrke var 200 Mand pr. Batterie) samt Artillene- 

bescetningen paa de faste Batterier ikke regnet med — deels 
endeligen er den hele Avantgarde-Brigade, af hvilken dog 
enkelte Afdelinger toge Deel i Fægtningen*), aldeles holdt 
udenfor Beregningen.

Men angiver man, hvad der paa den ene Side kun 

tog Deel i Hovedkam pen,  bør man naturligviis ved at 
angive, hvad der i denne „ g j ens i d i gen  kom i I l d e n " ,  

et heller medregne den Troppestyrke, der fra den anden 

Side ikke tog Deel i samme, og Forholdet bliver derfor i 
intet Tilfalde 7: 19, men i det Heiefte 8: 15. At nu de 

8— 9000, der kjampede med 15— 16,000, stode bag hoie 

Forstandsninger, der tildeels vare lukkede og forstarkede 
med Palisfadcr, samt besatte med S kyts , er en fardeles 
„ v i g t i g  O m  s t änd i g  hed", der ikke angives af N o t e n s  
Forfatter, uben at jeg derfor vil drage hverken hans Upar- 

tisthed eller hans Besindighed i T v iv l,  da efter min Au
fhülfe begge Egenstaber erc m u l i g e ,  endog paa tvende 
hinanden aldeles modfatte Standpunkter.

Det er isvrigt markeligt, at Notens Forfatter, lige
som flere Organer for det flesvig-holsteenste P a r t i,  be
stræber sig for at fremstille den Deel af den flesvig-hol- 

fteenste Harstyrke, der kom i „ I ld e n " den 6te J u li, som

Saaledes sremgaacr det af Slcövig-Holstenernes eĉ cu Angivelse, 
at det 2dct slesv.-holst. JoegercorpS og ben H»be slesv.-holst. Batl., 
font deggc horte til Avantgarde-Brigaden, havde tilsammen et 
Tab af 55 Mand, og altsaa dog maae have taget Deel i 
Kampen.
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faa sårdeles ringe; thi det synes derved alveles overseet, 
at jo mindre denne var, desto større var dens Tab i For
hold til Tabet paa dansk Side, og desto stärkere den Be- 
skyldning for Pligtforsømmelse, som derved insinueres imod 

General v. Bonin.
Bragtes virkelig as den slesvig-holsteenske Hærstyrke 

ikkun 7000 Mand „ i  Ild e n ", var Tabet i det mindste 4  

Deel, hvilket er overordentligt, medens det er notoriff, at 
de Danste ikke tabte mere end i det Hoieste ^  Deel, hvilket 
allerede er betydeligt. Og har Gen. v. Bonin , ester fra 

Observatoriet i Fuglesangstov noie at vcere underrettet om 
den betydelige Styrke der overførtes til Fæstningen, ikke 
beordret flere end 7000 Mand til at mode det forventede 
Udfald*), faa har han jo a a ben bart vi i ft en for ftor T iltro  

til sine egne Krcefter, og forsomt at træffe Dispositioner til 
at nogle tusinde Mand mere knude have modsat sig An

grebet. Men af Slesvig - Holstenernes Hærforer burde 
mindst Slesvig-Holstenerne forudsætte stigt.

*) At et stort Udfald fra Fæstningen kunde ventes den 6lc Ju li laae 
for nær, til at General v. Bonin ikke skutte have forudsect det. 
Det sorsikkres ogfaa, at Oberst v. Zastrow allerede den f>te om M id
dagen bestemt havde udtalt, at han ventede et saadant den 6tc 
om Morgenen, hvorfor denne ligesaa aarvaagne som dygtige 
Osfieeer stal have været uafklædt, da han imellem Kl. 1—2 i 
Oflum erholdt Melding om Udfaldet.
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