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R a p p o r t
fra den l ste Infanferibrigade over F æ gtningen ved Midsunde, 

den 1 2 te September 1 8 5 0 .

D e t Terrain, hvori Brigaden bevægede sig under Fægtnin
gen den 12te September, udstrakte sig i Fronten fra Slien, 
den saakaldte “Grosse B reite” ved Holm, over Dyrvad, 
Möhlhorst, Kochendorf, Frohsein til Vindeby-Noer. I den 
höire Flanke var Terrainet.indskrænket af Slien fra Holm 
til Midsunde; i venstre Flanke udstrakte Terrainet sig fra 
Frohsein til Cosel og derfra langs Cosel-Aa til Midsunde. 
D et i Fronten værende Terrain gjennemskjæres af en Aa, 
der löber fra Osterby i nordlig Retning til Engene foran 
Kochendorf, hvor den tager vestlig Retning over Möhlhorst, 
Dyrvad og Holm ind i Slien. Ved Dæmninger havde 
Brigaden ladet frembringe en Oversvommelse paa hele Aa- 
löbets Strækning, og forhindrede derved Fjenden i at rykke 
frem med Artilleri, Cavalieri og store Ihfanteri-Colonner, 
idet Broerne ved Möhlhorst og Dyrvad vare afkastede, 
Broen ved Holm 'Mölle ödelagt, ligesom Chausseen ved 
Holm foran Vandlöbet var gjennemskaaren og forsynet med 
et Forsvars-Brystværn; overalt fandtes Löbegrave for at 
forhindre Fjendens Fremtrængen. Terrainet paa hiin Side 
Aaen til Flekkeby, Götheby, Hummelfeldt, Osterby, ligesom 
Egnen fra Kochendorf til Frohsein i sydlig Retning er me-
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get gjennemskaaret af Bakker, Indhegninger og en Mængde 
smaae Skovpartier. Nord for Osterby-Aaen lige til Vinde
by-Noer begynder Terräinet strax at hæve sig, og danner 
den saakaldte M argrethenwall, hvorfra det i temmelig jevn 
Flade gaaer til Bullsöen, og derefter mere bölgeformigt 
Öst og Vest forbi Langsöen til Midsunde. Dette hele nord
lige Terrain bag ved Osterby-Aaen har tidligere været 
Hede, Jordbunden er sandet og gjennemskaaret med en Deel 
Indhegninger, som dog, paa Grund af, at de ikke ere be
plantede, gjöre Terrainet overalt overskueligt. I dette T er
rain findes trende Söer: Bullsöen, den sydligste, derefter 
Kollsöen og saa Langsöen, der löber i Flugt med Cosel- 
Aaen. Denne Aa var ved Dæmninger bragt til Oversvøm
melse fra Cosel til Ornum Mölle. A f Veie, der förer fra 
den fjendtlige Side i Fronten af Terrainet, er hovedsage- 
ligen at mærke Veien fra Osterby, som kommer fra Rends
borg Landevei, fra Bistensee og Damendorf, og deler sig 
nordostlig for Osterby, hvoraf den ene Vei gaaer lige ned 
til Vindeby-Veien, medens den anden gaaer mod Kochendorf 
og W esterthal; denne sidstanförte Vei gaaer igjennem et 
Moseströg, og var paa dette Sted gjennemgravet paa en 
Brede af 12 Fod og med en Dybde af 6 Fod, hvilken Gjen- 
nemgravning var fyldt med Vand og Veien saaledes gjort 
impassabel for Artilleri og Cavalieri; i Veilængden fra Oster
by til Vindeby-Veien var anlagt Forhug. Foruden Osterby- 
Veien er Veien, som konnner fra Rendsborg-Lande veien over 
Friedensthal og Vindeby til W esterthal den fordeelagtigste; 
skjöndt der paa flere Steder var anlagt Forhug, er dog over 
Markerne, ved at gjöre Deboucheer, Frem rykningen af Fjen
den uden stor Vanskelighed. Saasnart Fjenden er rykket 
frem over Kochendorf og er kommen paa det aabne Terrain, 
da före fra hele Frontlinien 2 Hovedveie til Midsunde, som 
overskjæres af Chausseen fra Flekkeby til Eckernförde, 
samt af nogle mindre Veie fra Ost til Vest. Den ene af 
disse Hovedveie gaaer fra Holm og Schiilbck, forbi Vese- 
by til Midsunde, og Terrainet, som denne Vei gjennemlöber, 
er næsten overalt fladt og aabent; den anden Hovedvei fo
rer fra Dyrvad til Cosel, og gaaer imellem Langsöen og 
Cosel-Aaen til Midsunde. Desforuden havde Brigaden ladet
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anlægge en Colonnevei, som en Fortsættelse af Veien fra 
Kochendorf til Chausseen til Langsoen, og herfra fortsættes 
den omtrent parallel mcd Veien fra Cosel til Midsunde til 
sidstnævnte Sted.

I dette Terrain var Brigaden den 12te Septbr. om Mor
genen saaledes placeret: den 10de lette Bataillon havde be
sat Forposterne mod 1 Compagni ved Holm og Dyrvad, 
i Compagni ved Möhlhorst, 1 Compagni foran Koehendorf 
og Frohsein, og l i  Compagni i Reserve ved Hedehusene, 
Nord for Koehendorf paa Brigadens tidligere Bivouacplads. 
I Cosel var indqvarteret 3die Jægercorps og 4 Piecer af 
Batteriet D inesen; i Midsunde lftae 3die Reserve-Bataillon 
med 2 Piecer af B atteriet D inesen; paa Plateauet Nord for 
Slien stod Halvbatteriet Lumholtz under Capitain v. Schau 
og Eseadronen Heramb var indqvarteret i Veseby. Den 
hele S tyrke, som den D ag var i Activitet, var som fölger:

10de lette B a t a i l l o n   1022 Individer,
3die J æ g e r c o r p s ...........................  835 —
3die Reserve-Bataillon.............................966
Batteriet D i n e s e n  138 —
Halvbatteriet Lumholtz . . . .  77 — og
Eseadronen H e r a m b  177 —

Ialt 3215 Individer.

Disposition.

Ved at betragte Terrainet saavelsom den disponible 
Styrke fandt Brigaden det ikke raadeligt imod et overlegent 
fjendtligt Angreb at optage Fægtningen i det indviklede 
Terrain foran Koehendorf, eiheller i det aabnere fra Kochen- 
dorf til Cosel, hvor Retraitelinien fra Koehendorf til Mid
sunde let vilde kunne blive afskaareri. Brigaden havde 
derfor allerede tidligere taget den Bestemmelse, at samle 
den ved Cosel værende Bataillon tilligemed de 4 Piecer af 
Batteriet Dinesen i en Stilling nær ved Cosel, hvor der 
fandtes en særdeles fordeelagtig Position for denne Styrke 
paa et liöit Plateau, der behersker den foranliggende Egn 
med Kollsöen i F ronten, Langsöen i höire Flanke, og de 
af Cosel-Aaen oversvømmede Enge i venstre Flanke. Denne 
fiirste Stilling skilles ved en Slugt fra en bagved liggende
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ligesaa god Stilling, som ved Lobegrave paa Bakkerne gave 
et fordeelagtigt Værn mod den frem rykkende Fjende. For 
at forvisse sig om, at enhver Afdeling vidste, hvad den i 
paakommende Tilfælde havde at varetage, havde man in
strueret dem, og ladet foretage Ovclser af folgende Bestem
melser:

Af den paa Forpost værende Bataillon ’samle samtlige 
Feltvagter og Piketter fra D yrvad, Mcihlhorst og Frohsein 
sig paa Retraiten, og trække sig tilbage henad Colonneveien 
til Cosel, vestfor Bullsöen; det ved Holm værende Compag- 
ni trækker sig tilbage til Schülbek, hvor det optages af 
Escadronen Heramb fra Veseby. Bataillonen i Cosel be
sætter Stillingen ved Langsöen med 2 Compagnier i F ron
ten og Flankerne og 1 Compagni i Reserve, havende 2 Pie- 
cer foran sig; det 4de Compagni, tilligemed 2 Piecer, rykke 
frem ad Colonneveien mod Bullsöen, og det derværende 
M oseströg, for at optage de 3 fra Kochendorf retirerende 
Forpostcompagnier, og derefter i Forening med disse at 
trække sig tilbage igjennem den förste til den anden Stil
ling, hvorefter da, naar Stillingen ei længere kan holdes, 
Retraiten vil være at fortsætte til Midsunde. Den i Mid- 
sunde værende Bataillon havde Ordre til at besætte de ydre 
Lobegrave med 3 Compagnier, og lade det 4de Compagni, 
der var bestemt til senere at besætte Brohovedet som R e
serve, rykke frem tilligemed de 2 derværende P iecer af 
Batteriet Dinesen, til Understottelse for det fra Holm ad Ve- 
seby-Veien retirerende Compagni og Escadron.

Den 12te September om Middagen henimod Kl. 12 viste 
enkelte fjendtlige Patrouiller sig fra Egnen om Osterby og 
Friedensthal. Da imidlertid den foranliggende E gn og i 
Særdeleshed Veiene ere saa bevoxede og slynge sig i saa 
mange Bugter, at det er en Umulighed paa længere Afstand 
at kunne opdage Styrken af den fremrykkende Fjende, saa 
antoges disse i Begyndelsen for almindelige Patrouiller, der 
viste sig for Forposterne. Men snart udviklede Fjenden 
en saadan Overlegenhed, at den haardnakkede Modstand, 
som vore Forposter ydede en lang Stund, dog ikke var til
strækkelig til at tilbageholde Fjenden.
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Ved den förste Efterretning beordrede Brigaden strax 
enhver Afdeling at indtage sin bestemte Plads, og begav 
sig til Forposterne, livor jeg  fandt, at Forpostcommandeuren 
allerede havde disponeret over Reserven i den Formening, 
at det kun vilde blive en Forpostfægtning, som hörte til 
hans Ressort at afholde; men da jeg  mærkede, at det vilde 
blive en alvorlig Kamp, overdrog jeg  Befalingen af de 3 
foranværende Compagnier til Bataillonsommandeuren, Oberst- 
lieutenant v. Ræder.

Saavel Feltvagterne som Piketterne vare i flere Uger 
vante til denne T jeneste, og Enhver var nöiagtigen instru
eret af Forpostcommandeuren om, i hvilken Retning han 
havde at retirere; Retraiten fra Kochendorf til Bullsöen ud
fortes derfor med megen Orden, ligesom Resultatet ogsaa viser, 
at ingen af Afdelingerne ere bievne afskaarne. Overeens- 
stemmende med Befalingen var Compagniet Haxthausen af 
3die Jægercorps tilligemed 2 Piecer under Capitain v. Di
nesen rykket frem og havde besat Terrainet bagved Mosen 
og Bullsöen. Artilleriets Anvendelse gjorde her en god 
V irkning, og standsede de fjendtlige Colonners hastige 
Frem rykken, saa at 10de Bataillon herved fik Lejlighed til 
at trække sig igjennem 3die Jægercorps ind i den anviste 
Stilling,! hvorefter Compagniet Haxthausen tilligemed de 2 
Piecer under Capitain v. Dinesen ligeledes trak  sig hen i 
Stillingen ved Langsöen. I denne Stilling begyndte en læn
gere Fægtning.

Da imidlertid Fjenden med stærke Colonner var trængt 
ind i Cosel, og angreb herfra vor Stilling, besluttedes Re
traiten, som fortsattes med begg'e Batailloner ved afvexlende 
at afbenytte de foranliggende Hegn. For at forhindre F jen
den, der var passeret Cosel-Aaen, i at forcere Overgangen 
ved Ornum Mölle, og saaledes vanskeliggjöre mit Tilbage
tog til Midsunde, sendtes Ordonnantsofficeren, Lieutenant v. 
Petersen, med et Detachement af 10de lette Bataillon til 
den der afkastede Bro, med Ordre at opholde Fjenden saa 
længe, indtil Alting var passeret, hvilket ogsaa fuldkommen 
lykkedes.

Saasnart Fjenden rykkede frem over Kochendorf, for
lod det ved Holm værende Compagni sin Stilling der, og
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gik tilbage til Schtilbek, hvor det optoges af Escadronen 
Heram b, og fortsatte Retraiten i Höide med Brigaden til 
Midsunde, dog uden synderlig at være blcven angreben af 
F jenden, da hans Hovedangreb skete over W esterthal og 
ikke over Holm.

Da Terrainet sonden for Midsunde ikke egner sig til 
synderligt Forsvar, besluttede Brigaden at lade begge Ba- 
taillonerne: 10de lette Batataillon og 3die Jægercorps, saa- 
velsom Escadronen gaae tilbage over Broen til den nordlige 
Side af Slien, og besætte Kysten med 10de Bataillon paa 
höire og 3die Jægercorps tilligemed Escadronen paa venstre 
Flöi; derimod besluttedes at forsvare Midsunde tilligemed 
Brohovedet til det Yderste, hvilket Værk blev besat med 
3 Compagnier af 3die Reserve-Bataillon i de yderste Löbe- 
grave, hvortil sluttede sig endnu en Afdeling af 3die Jæ ger
corps under Lieutenanterne v. Dalgas og v. Lundbye, for 
at forstærke Besætningen. Compagniet Klöcker af 3die Re
serve-Bataillon besatte selve Brohovedet. Af de 6 Piecer, der 
vare samlede foran Midsunde, sendtes de 2 tilbage til Halv
batteriet Lumholtz, Nord for Slien, hvorimod de 4 andre, 
under Capitain v. Dinesens egen Commando, forblev foran 
tilligemed Infanteriet, forsvarende sig længe i denne Stilling, 
indtil det fjendtlige Artilleri havde nærmet sig paa 1300 
Alen og sögte at demontere Kanonerne, hvorefter disse trak 
sig tilbage over Broen, ligeledes til Plateauet Nord for Slien, 
ved Siden af Halvbatteriet Lumholtz, hvor nu 10 Piecer 
vare forenede. E n meget hæftig Artillerikamp begyndte 
nu at udvikle sig, idet Fjenden stedse forögede Antallet af 
sine Piecer, og placerede et Batteri paa den vestlige Land
tunge, hvilket enfilerede vore Kanoner; samtidig dannede 
han af sit Infanteri Stormcolonner, der skulde fordrive 3die 
Reserve-Bataillon fra Lübegravene; men disse Colonner bleve 
saa vel modtagne af Infanteriet, som ogsaa beskudte i Teten 
med Granater fra vore Kanoner, at de nödsagedes til at 
trække sig tilbage.

Da Fjenden saae, at han ved sit overlegne Artilleri^ 
ligesaalidet som ved sine Infanteri-Oolonner kunde naae sit 
Maal at fordrive os fra vor Stilling, besluttede han at trække 
sig tilbage. Men neppe var Tegnet paa Fjendens Tilbage-
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tog iagttaget, for Infanteriet beordredes til at rykke frem, 
for nu at angribe ham. Compagniet Klöcker, som stod i 
Reserve i Brohovedet, blev strax sendt ud for at forfölge, 
hvorefter 3dic Jægercorps og 10dc lette Bataillon samt Ca- 
valleriet og Artilleriet strax fulgte; derimod beordredes Be
sætningen i Löbegravene at forblive i Position, for at dække 
enhver mulig échec. Det 3die Jægercorps rykkede frem 
ad Veien til Cosel, tilligemed 4 P iecer af Batteriet Dinesen, 
og fortsattes Forfölgelsen af Fjenden lige til den af os tidli
gere indtagne Position ved Cosel. I Byen Cosel stod en 
fjendtlig Bataillon, som tildeels havde besat K irkegaarden; 
men da vore Kanoner besköd den med Granater, forlod 
den Byen, forfulgt af 3die Jægercorps, der fortsatte For
fölgelsen lige til Eckernförde-Slesviger-Chausseen. Paa den 
vestlige Side af Langsöen, langs med Veseby-Veien, forfulg
tes Fjenden at Compagniet Klöcker tilligemed Cavalleri- 
Eseadronen, og da Brigaden bemærkede en tilbagegaaende 
Bevægelse af dem, sendtes 10de lette Bataillon til Forstærk
ning, der saaledes avancerede lige henimod Holm. Ved 
denne hele Forfölgelse gjordes 2 Officerer og 140 Underof
ficerer og Menige til Fange. Klokken var bleven henimod 
7 og Mörket begyndte stærkt at tage til; Brigaden fandt 
det derfor ikke raadeligt længere at fortsætte Forfölgelsen, 
ligesaalidet som at forblive i denne Stilling, da man var 
uvidende om Eckernförde var besat af Fjenden eller ikke; 
og skjöndt han var slagen, var han os dog saa betydelig 
overlegen, at han, om ikke om Natten, saa dog tidligt om 
Morgenen kunde gjöre et Angreb i en for os mindre gun
stig Stilling. Brigaden befalede derfor at lade Tropperne 
tilbringe Natten paa den nordre Side af Slien, og udsætte 
Forposter syd om Midsunde.

Tidligt om Morgenen den 13de September foretoges en 
Recognoscering mod Kochendorf af hele Styrken, 3die Re
serve-Bataillon undtagen, som forblev i Löbegravene ved 
Midsunde. Af denne Recognoscering fremgik, at Fjenden 
havde forladt Egnen, idet kun enkelte Blænkere endnu viste 
sig ved Kochendorf, Möhlhorst og Flekkeby, hvilke Blænkere 
ved vore Troppers Ankomst trak sig tilbage og indtog saa
ledes Brigaden sin tidligere Forpoststilling.
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Natten imellem den 12te og’ 13de erholdtes Efterretning 
om, at 4de Linie-Bataillon havde forladt Eckernfördc og 
trukket sig tilbage til Cappeln. Da Egnens Beboere imid
lertid udsagde, at Fjenden ikke havde besat Eckernförde, 
sendtes Stabschefen, Capitain v. Stricker, sammesteds hen, 
for at indhente nærmere Efterretning om Forholdene, og, i 
Tilfælde af Udsagnets Rigtighed, strax at afsende en Ordon- 
nants til 4de Linie-Bataillon, med O rdre, at samme strax 
havde at besætte Byen, hvilket ogsaa udförtes, medens 1 
Compagni af Soldatesquen under Capt. v. Falkenberg mid- 
lertidigen havde holdt Byen besat.

Fjendens Styrke kan ikke angives med Bestemthed; 
den formenes at have været 2 Brigader med 24 Piecer, for 
hvilke sidste man senere har opdaget de forskjellige Empla
cements.

Tabet paa vor Side har været: Af Officerer 2 Döde og 
6 Saarede og af Underofficerer og Mandskaber 29 Döde og 
176 Saarede samt 38 Savnede.

Slutteligen kan Brigaden ikke noksom rose det Mod, 
den Udholdenhed og Orden, hvormed den vanskelige Opgave 
af den lange Retraite udförtes af samtlige Afdelinger, lige
som den Tapperhed, hvormed Løbegravene ved Midsunde 
forsvaredes, i Forbindelse med Artilleriets Kamp mod en 
saa overlegen Styrke.

Krabbe,
Oberst og Brigadecom niandeur.

*
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A n h a n g .

U d t o g  a f  de s p e c i e l e  R a p p o r t e r .

Fra den 10de lette Bataillon (Oberstlieut. v. Hæder).

D en 10de lette Bataillon besatte den 12te Septbr. om Mor
genen Kl. 7 Forpostlinien imellem Vindeby-Noer og Slien 
— en Udstrækning af noget over % Miil. — Omtrent 
Compagni dannede de egentlige Forposter, der fra Vindeby- 
Noer vestlig gik over W esterthal, Möhlhorst, Dyrvad og 
Holm til Slien, og 1£ Compagni dannede Reserven i Leiren 
ved Kochendorf, omtrent 400 Alen Nord for denne By. 
Linien fra Slien over Holm, Dyrvad og Möhlhorst til Ko- 
chendorf var dækket i Fronten af en opstemmet Aa, med 
Overgange paa de tre nævnte Steder, hvilke vare barrica- 
derede og indrettede til Forsvar ved Löbegrabe, Palisade
ringer, Gjennemgravning af Veiene o. s. v. Ved Dyrvad 
var Broen afkastet, og Vadestedet ved Siden af samme havde 
omtrent 4 Fod Vand. Imellem Kochendorf og Vindeby-Noer 
er Terrainet derimod aabent og ikkun gjennemskaaret af 
de i disse -Egne sædvanlige Gröfter og Hegn. Paa denne 
Strækning var det naturlige Terrain ikke forstærket ved 
Kimsten eller fortificatoriske Midler.

Omtrent Kl. 11£ Formiddag faldt enkelte Skud fra vor 
Vedetlinie bag Skovene Syd for Möhlhorst og mod Osterby, 
og noget efter deboueherede In s urgen terne s Avantgarde, 
tilsyneladende bestaaende af 1 Bataillon, 1 Escadron og nogle 
Kanoner paa Veien fra Österby til Kochendorf.

Omtrent Kl. 12 om Middagen vare alle vore Forposter 
kastede tilbage til Kochendorf. Jeg samlede fra de mindre
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betrængte Punkter Möhlhorst og Dyrvad 3 Pelotons, hvoraf 
2de under Adjutantens (Premierlieutenant v. W estengaards) 
Befaling blcve detascherede Ost for Kochendorf, for at standse 
den os ved Vindeby-Noer overflöiende Fjende, der allerede 
havde nærmet sig Snaap- Mölle og Eckernförde - Sleswiger- 
Chausseen, medens Centrumet endnu stod ved Kochendorf, 
hvor jeg  selv formerede det 3die Peloton, og samlede No
get af den tilbagetrængte K jede, hvorefter jeg  personligen 
forte det Hele med „fæld Gevær” og under et almindeligt 
H urra frem mod Kochendorfs vestlige Side, medens P rem ier
lieutenant v. W estengaard paa lignende Maade angreb F jen
dens höire Flöi eller östlige Side imellem Vindeby-Noer og 
Snaap-Sö, hvorved det lykkedes os at kaste Fjenden paa 
hele Linien tilbage til Kochendorf og tildeels ud af samme. 
Vor Fægtelinie fa r  atter retableret, og gik fra Möhlhorst 
igjennem Kochendorf til Vindeby-Noer. 1ste og 3die Com- 
pagni under de tappre Capitainer v. Junghans’s og v. Mül
lers Commando fægtede hæderligt i det aabne Terrain mellem 
disse to sidstnævnte Punkter.

I denne Stilling holdt vi med 3 Compagnier (det 4de 
Compagni stod ved Holm ved Slien) Fjenden paa samme 
Punkt og Fægtningen staaende omtrent i 2 Timer, hvorved 
de bagved værende Afdelinger erholdt rummelig Tid til at 
indtage de dem anviste Positioner.

Men omtrent Kl. 2 trængte Fjenden fra Kochendorf og 
paa hele Linien frem med stærke Colonner, hvorfor jeg lod 
blæse Retraite, som gik langsomt til Leiren og derfra til 
Eckernförde-Slesviger-Chausseen,hvor vi forsvarede os længe; 
derfra gik Tilbagetoget Vest og Öst for Bullsöen, paa hvis 
vestlige Side ved Veien til Cosel vi bleve optagne og un
derstottede af 1 Compagni af 3die Jægercorps og 2 Kano
ner af Batteriet Dinesen.

Bataillonen blev derpaa beordret at gaae igjennem den 
af 3die Jægercorps tagne Opstilling paa den östlige Side af 
Langsöen, hvor den besatte Retranchementerne og tog flere 
Stillinger bag de derværende Hegn, overalt beskudt af Fjen
dens Kanoner, dog uden nogensomhelst Virkning. En Di
vision cletascheredes imod Overgangen ved Ornum-Mölle, be
liggende ved Cosel-Aa, nær dens Udlöb i Slien, hvorfra 
Fjenden sögte at trænge frem, men blev tilbageviist. Ved
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Langsöens nordlige Side stödte Bataillonens 4de Compagni, 
der fra Holm var marseheret vestenom Langsöen, atter til 
Bataillonen. Dette Compagni havde kun havt et let E nga
gement med Fjenden.

I Nærheden af Midsunde blev Bataillonen beordret at 
gaae igjennem Byen og over Skibsbroen til Sliens nordlige 
B red, og besatte de derværende Retranckements Vest for 
Færgegaarden. Retranchementerne Ost for Færgegaården 
bleve besatte af 3die Jægercorps, og foran Midsunde af 3die 
Reserve-Bataillon. Ved vor Ankomst her var Kl. omtrent 
4 Eftermiddag.

Da Fjenden kom os nær paa Skud, aabnede vi atter 
vor Ild, især med Taprifler, hvis Skytter bleve sammen
dragne længst mod Vest, hvorfra vi kunde enfilere de af de 
fjendtlige Jægere besatte Hegn, hvorfra de besköde Fronten 
af vor Stilling foran Midsunde, saavel som os.

I denne Stilling forbleve vi under den heftigste Kano
nade med Kugler, Granater og Shrapnells liggende til Kl. 
6£, da Fjenden atter trak sig tilbage, og Bataillonen blev 
beordret at rykke frem til Fjendens Forfülgelse paa Veien 
til Cosel. Men, da det blev meldt, at Fjenden trængte vore 
paa Langsöens vestlige Side fremsendte Afdelinger tilbage, 
befalede Brigadecoinmandeuren mig at gaae med Bataillonen 
derover og forfölge Fjenden, hvilket blev udfort belyst af 
Maanen og vore brændende Leirhytter, hvilke Fjenden havde 
antændt paa Tilbagetoget.

Bataillonen indtog derefter Forpoststilling med 3 Com- 
pagnier Syd for Midsunde og med 1 Compagni i Brohove
det. Om Morgenen Kl. 6 den 13de Septbr. blev Bataillonen 
beordret fra sin Bivouac og Forposstilling til Recognoscering 
af den tidligere havte Forpoststilling fra Flekkeby over Holm, 
Dyrvad, Möhlhorst til Kochendorf, hvilket blev udfort uden 
at vi opdagede Andet end enkelte fjendtlige Patrouiller. 
Jeg bered selv den hele Linie, hvorved jeg  gjorde en In
surgent Marodeur af 1ste Linie-Bataillon, der havde skjult 
sig i Kochendorf, til Fange. Sidstnævnte By havde Natten 
imellem den 12te og 13de Septbr. været besat ikkun af 1 
Compagni af den 12te Insurgent-Bataillon, der forst afmar- 
scherede om Morgenen Kl. 4 efterat have plyndret Byen 
for alle Spisevarer. Ifölge temmelig paalidelige Efterret-
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ninger bestod Insurgenternes Infanteristyrke ved Angrebet 
den 12te Septbr. af 6 Batailloner.

Den 13de Septbr. om Eftermiddagen Kl. 4 a 5 blev 
Bataillonen aflöst i sin Stilling fra Holm til Möhlhorst af 
3die Reserve-Bataillon, og blev derpaa beordret tilbage i 
et Cantonnement i Midsunde og Brodersby. Det var alle
rede mörkt, da Compagnierne ankom i deres Qvarterer ef
ter Kamp, Bivouac, Recognoscering m. v., der havde varet 
benved 40 Timer.

Bataillonens Tab paa denne Dag bestaaer af:
9 Döde,

76 Saarede og
28 Savnede, hvoraf Endeel ere som Saarede bievne 

liggende paa Valpladsen og saaledes faldne 
i Fjendens Hænder.

Ialt 113 Döde, Saarede og Savnede, samt 1 död Hest.

Fra Batteriet Dineseu og 1ste Halvbatteri Luniholtz.

Batteriets Cantonnement den 12te Septbr. d. A. var 
folgende:
4 Kanoner af Batteriet Dinesen ved Üosel (Capt. v. Recke),
2 „ „ „ „ ved Midsunde Lieutn. v.Westh),
2 „ „ „ „ ved Eckernförde (Premierlieut.

v. Lindsted),
Ammunitionsvognlinien paa Herregaarden Ornum.
4 Kanoner af Batteriet Luniholtz (Capt. v. Schau) ved Bro

dersby tæt Nord for Midsunde.

Om Eftermiddagen Kl. 1 gav Brigaden Ordre, at Batteriet 
skulde rykke i Rendezvous-Stillingen, og en halv Time efter 
stode Kanonerne fra Cosel i Batteri, 2 Granatkanoner Nord 
for Koll-Sö under Capitain v. Recke. Med 2 Kanoner gik 
jeg frem i Terrainet og placerede dem paa en Höide Vest 
for Bull-Sö, hvor 1 Compagni af 3die Jægercorps, under 
Capitain v. Haxthausen, ogsaa fik Ordre af Brigaden at tage 
Stilling nied Skyttekjede bag de foranværende Hegn. Fjen
den vedblev at trænge frem, og da han nærmede sig paa 
1500 Alen, aabnedes Ilden mod hans Infanterie, der stand-
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sedes noget, hvorved 10de Bataillon, der udgjorde Forpo
sterne, fik længere Tid til Retraite. En fjendtlig Bataillon, 
formeret i tæ tte Compagni-Colonner, trak  üstenom Bull-Sö 
imod Cosel-Eckernförde Veien, for at occuppere denne. Jeg  
lod den beskyde paa 2200Alen; 2 Kugler faldt midt i Colonnen, 
og den splittede sig ad til alle Sider. —■ I denne Stilling 
forblev Delingen, indtil jeg  ved en Overconstabel, som jeg  
sendte ind til Cosel, fik Meddelelse om, at Fjenden allerede 
trængte ind i Byen fra Eckernförde-Veien og saaledes truede 
vor Retraitelinie. Da Delingen gik tilbage havde Granat- 
kanondelingen allerede begyndt Chargeringen, og saaledes 
gik vexelviis de to Delinger tilbage, og dækkede ved deres 
ild  hinandens Retraite fra Stilling til Stilling, i Forbindelse 
med 3die Jægercorps og 10de lette Bataillon. Brigadecom- 
mandeuren befalede selv Retraiten, og Alt gik med den Ro, 
Præcision og Orden, som kun Tropper, der ere vante til 
at gaae i. Ilden, kunne udvise. At Brigaden, nogle Dage 
forud, just havde foretaget til Ovelse den samme Retraite, 
som vi nu — for Fjenden — foretog fra Cosel til Midsunde, 
bidrog unægtelig ogsaa til at foröge Sikkerheden i Bevæ
gelserne og Stillingerne.

I Hovedstillingen mellem Koil- og Lang-Sö samledes 
Halvbatteriet, og de 2 Granatkanoner chargerede ved Cosel 
K irkegaard, medens de 2 Kuglekanoner sögte at opholde 
den fra Kochendorf fremtrængende Fjende. E n overlegen 
Magt, der truede med en omgaaende Bevægelse, navnlig 
over O rnum -Mölle, hvor jeg imidlertid havde ladet Broen 
alkaste, efterat mine Ammunitionsvogne vare trukne til 
Midsunde, tvang Brigaden til at forlade Stillingen, og Ar
tilleriet gik nu i et rask Trav tilbage og tog Position paa 
nogle Höider, c. 1500 Alen foran Midsunde, og her be
gyndte, omtrent Kl. 2Va, den gjensidige Artillerikamp, der 
ikke afbrödes förend om Aftenen Kl. 7, da Mörket faldt 
paa. Fjenden satte den ene Deling Kanoner i Batteri efter 
den anden, og jeg  havde her kun 4 Kanoner at sætte imod, 
hvormed jeg  sögte at holde Stillingen, men da vort Infanteri 
ogsaa trængtes tilbage, toges den Bestemmelse, at lade de 
2 Granatkanoner, samt 2 Kuglekanoner, hvormed Lieute
nant v. W esth stödte til fra Veseby-Veien, rykke ind i de 
lette Forskandsninger foran Midsunde, og lade de 2 K ano-
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ner under Bombardeer Steinfeldt gaae over Skibsbroen, for 
at tage Stilling bag Slien paa det ophöiede Plateau Vesten 
for Broen, hvor Halvbatteriet under Capitain v. Schau var 
placeret, og hvorfra hele Egnen kan bestryges ud over 
Midsunde By. Den 10de Bataillon, samt 3die Jægercorps, 
der Skridt for Skridt havde tirailleret med Fjenden paa 
Tilbagegangen fra Kochendorf og Cosel, rykkede nu ind 
igjennem Midsunde, medens 3die R eserve-Bataillon, der 
havde indtaget den defensive Stilling i Löbegravene, tillige
med mine 4 Kanoner holdt Fjenden tilbage, saa at alle 
vore Tropper fik god Tid til Retraite, og ingen blev her 
afskaaren. Fægtningen var en lang Tid staaende hvad A r
tilleriet angik, men da Fjenden var rykket nærmere paa 
1300 Alen, med hele sin Artillerilinie, overoste os med en 
Masse Projectiler fra en dominerende Position, dræbte og 
saarede F lere , saae jeg  mig nödsaget til, for ikke at faae 
Skytset demonteret, at forlade denne Stilling, og trække 
Kanonerne delingsviis tilbage over Skibsbroen til den bedre 
Position bag Slien, hvor de övrige 6 Kanoner vare place
rede, saaledes at her sattes 10 Kanoner i Batteri. — Noget 
Seletöi blev sprængt, hvilket bevirkede en Standsning, men 
forövrigt gik Retraiten uden Uheld, hvortil Commandeurer- 
nes og Mandskabets fortrinlige Holdning, Mod og Paapas- 
senhed væsentlig bidrog. Capitain v. Schau havde allerede, 
medens jeg  stod med de 4 Kanoner i Forskandsningerne 
foran Midsunde, aabnet liden og derved understottet mig; 
men som jeg  ankom paa Plateauet med de 4 Kanoner, 
kom Bombardeer Halseby af Capitain v. Schaus Halvbatteri 
og meldte mig, at Capitainen var faldet, og spurgte om 
mine Ordres. Jeg  befalede ham da strax at fortsætte Ilden 
uafbrudt, og lovede ham at sende en Officeer til at over
tage Halvbatteriet, hvorhos jeg  strax beordrede Lieutenant 
v. W esth at overtage dettes Commando. Bom bardeer Hal- 
sebyes Rapport over det Passerede indtil L ieutenant v. 
W esth’s Ankomst tillader jeg  mig at vedlægge.

Ilden fortsattes nu levende fra alle mine 10 Kanoner, 
hvoraf de 2 Kanoner paa hver Flöi vare 12-punds Granat
kanoner og de 6 i Centrum 6-punds Kuglekanoner. Her
imod satte Fjenden paa de udstrakte Höider ad Cosel- 
-Siden 20 Kanoner i Batteri i een Linie, nemlig: Ost for
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C o se l-V eien  8 Stkr. 24-punds Granatkanoner, Vest for 
Veien 2 Stkr. 24-punds Granatkanoner, dernæst 4 Stkr. 
6-punds Kuglekanoner og 2 Stkr. 12-punds Granatkanoner, 
og endelig paa venstre Flöi heraf 4 Stkr. 12-punds Kugle
kanoner. F or at modstaae dette, saavel i Antal som i Ca
liber saa betydeligt overlegne Skyts, sögte vi ved Corri- 
geren af Skuddene at opnaae den störstmulige Skudsikker
hed , og mine Constabler udviste den sædvanlige Kold
blodighed og Flinkhed i Ilden. •— Chargeringen vedblev 
en Time imod dette dobbelte Antal Skyts, da Fjenden 
endnu opkjörte i Batteriets Flanke fra Veseby-Siden: 2 Stkr. 
24-punds Granatkanoner og 2 Stkr. 12-punfts Kuglekanoner, 
og sendte os disses Projectiler langs hele Linien. For at 
besvare denne nye Ild lod jeg  de 2 Flöikanoner af Capi- 
tain Schau’s Halvbatteri gjöre en Svingning tilhöire, og 
herved maa jeg  bemærke, at da just disse Kanoner havde mi
stet flere Constabler, især ved Fjendens Skarpskytter, der 
laae paa hiin Side af Slien og sköd uafbrudt med Spids
kugler ind i Batteriet, saa gik Frembringningen kun lang
somt, hvorfor en Soldat af 10de Bataillon sprang til, og 
ydede god Hjelp. — Med denne Forandring i Stillingen 
vedbleve vi at give Fjenden Skud for Skud uden at sagtne 
Ilden, men Fjenden formeente nu, under Beskyttelse af sin 
hæftige krydsende Ild af 24 P ieeer, at kunne vove en 
Storm med sit Infanteri paa Midsunde. E n tæt sluttet Co- 
lonne af omtrent 600 a 700 Mand af 1ste holsteenske Ba
taillon rykkede i Stormskridt og under H urra frem paa 
Veien fra Veseby, i hele Veiens Bredde, og nærmede sig 
vor yderste Linie paa et P ar hundrede Skridt. Idet jeg  
itide bemærkede denne Colonne, beordrede jeg  Kanonernes 
Ild dirigeret mod sammes Tete og angav Distancen til 900 
Alen. De to förste Kanonkugler traf tæt væd Colonnen, 
men denne fortsatte rask Marschen, dernæst sendtes to 
G ranater, der tra f saa fortræffeligt i Colonnen, at denne 
kastede sig ned og sögte at dække sig bag Hegnene, hvor- 
paa hele vor yderste Linie, 1ste og 3die Compagnie af 
3die R eserve-Bataillon, lod gjenlyde et hüit Hurra. Stor
men var s aale de s aldeles afslaaet inden den naaede vort 
Infanteri, og Fjenden tænkte ikke mere paa at fornye den.

Artilleriets Kamp var imidlertid altfor ulige, den kryd-
2
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sende Ild gjorde at Artilleristerne intet Sted fandt Dæk
ning. Halvbatteriet Schau, der for forste Gang var i Ilden, 
havde dets Capitain liggende död tæt bag Kanonerne, flere 
af M andskabet saarede og Erstatning af Mandskab og Am
munition var vanskelig at faac tilbragt, saa Constablerne 
vare meget udmattede af Betjeningen. Som Folge heraf 
begyndte der at vise sig nogen Flauhed hos dette Mand
skab, og jeg  indsaae, at der i det Hele maatte gjöres No
get for at forandre Situationens Vanskelighed. Jeg  befa
lede da Halvbatteriet Lumholz samt de 2 ved samme nær
mest staaende Kanoner af mit Batteri at trække sig ganske 
ud af liden og ^ætte sig bag Höiden, for at restituere sig 
og complettere Mandskab og Heste, samt fornye Ammuni
tionen. Dernæst gjorde jeg  med 1ste Halvbatteri, under 
Capitain v. Recke, en Udsvingning, saaledes at Batteriet, 
placeret med store Intervaller, erholdt en saadan Front, at 
det hverken kunde enfileres af de fjendtlige B atterier fra 
Cosel- eller Veseby-Siden. Mine Befalinger bleve rask ud
forte: de 6 Kanoner trak  sig i Galop ud af Ilden, med
Undtagelse af een, der kun havde Stanghestene tilbage, 
men dog kom uden Tab efter de andre. Mit 1ste Halvbat
teri udförte med en fortrinlig Holdning den befalede Ud
svingning og fortsatte strax Chargeringen saa levende som 
muligt mod det talrige fjendtlige Skyts. Efter mindre end 
Vj Times Forlob kunde de 6 Kanoner atter i god og com
plet Stand fores i Batteri, og jeg beordre Capitain v. Recke, 
at udfore dette og stille dem i den nye Direction, hvilket 
ogsaa skete. Men paa denne Tid saae jeg , at Fjenden, 
efter at have ophört först med Ilden fra Veseby-Siden, paa- 
prodsede hele sin Artillerilinie ad Cosel-Siden, og idet jeg  
antog at en Frem rykning nu forestod, befalede jeg  at rette 
alle Kanonerne mod et Debouchee, som han i saa Fald 
maatte passere, men pludselig forlod han Kamppladsen i 
stærkeste Gangart og ilede ad Cosel til, med et af vore 
fulde L ag efter sig. D a en hurtig Forfölgning maatte an
sees af Vigtighed, meldte jeg  strax til Brigadecommandeu- 
ren at i jen d en  var i R etraite, hvorpaa Forfölgningen blev 
befalet. Jeg  sendte da 2 Granatkanoner under Capitain v. 
Recke atter frem over Skibsbroen, og lod Bombardeer Gjer
rild folge efter med 2 Kuglekanoner. De 2 Granatkanoner
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pousseredes ra sk  frem, og Ilden aabnedes atter i fri Mark, 
hvorved vi havde den Tilfredsstillelse i Avancering at ind
tage omtrent de samme Stillinger, som tidligere i Retraite. 
Ved Cosel samlede jeg  de 4 Kanoner og besköd saavel 
Cosel K irkegaard , for derfra at fordrive Fjenden, som et 
fjendtligt 6-punds Batteri paa 8 P iecer, der sögte at dække 
Retraiten ad Kochendorf. Hermed endte Kampen for A r
tilleriet, og gjör jeg  en af mine Constablers Ord der paa 
Stedet til m ine: „Altsaa endte Manoeuvret hvor det begyndte”.

Mörket faldt paa og Artilleriet fik Ordre at gaae bag 
Midsunde i Bivouac. Tabet af Döde og Saarede for Artil
leriet var: 1 Capitain, 1 Undorofficeer og 14 Menige samt 
13 Heste. Af Materialet var 1 Hjul sonderskudt af en K a
nonkugle, 3 H jul-Eeg knækkede af Spidskugler, saa at H ju
lene maatte ombyttes, en Sædelavetkasse indstödt af en 
K anonkugle, hvorved A rtilleristen, der sad paa samme, 
dræbtes, en D eel Betjeningssager og Seletüi overskudt og 
i hver Kanonaffutage sad flere Spidskugler. D er gjordes 
med de 10 K anoner c. 800 Skud, hvoraf hver af mine 2 
Granatkanoner gjorde 114 Skud pr. Piece.

At det fjendtlige Artilleries Tab ved vor Kanonild har 
været föleligt saaes paa Valpladsen, hvor en halv Snees 
döde Heste laae henstrakte ved Skytsets Standpladse, 2 af 
hans Kanoner vare bortslæbte med Slæbetræ, Stumper af 
Hjul, af en overskudt Axel, af en Sædelavetkasse, overskudt 
Betjeningstöi, Seletöi og Blodpletter i Flugt med vore Ri- 
cochetter, hvor Betjeningsmandskabet havde staaet, — ud
viste ufeilbarlige Spor af Fjendens Tab og vort Skytses 
Virkning.

Officerer, Underbefalingsmænd og Mandskab udm ær
kede sig samtlige paa denne Dag ved et Mod, en Udhol
denhed, Munterhed og Tjenstiver, som jeg  ikke kunde önske 
bedre, og som tilkjendegiver Bevidstheden om, at det her 
var for Fædrelandets og Kongens hellige og retfærdige Sag 
at de kjæmpede.
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Rapport fra Bombardeer Halsebye af Batteriet Lumholtz.

Omtrent Kl. 23/4 kjörte Halvbatteriet op, saaledes at 
jeg med 1ste Deling besatte den östlige og Bom bardeer 
Sandholtslyndelse den vestlige Indskjæring, hvorefter Capi- 
tain v. Schau strax gav Ordre til Chargeringens Begyndelse 
med 1ste Deling mod Fjendens Artilleri, paa 1500 Alen og 
med 3/4-punds Ladning, men vi maatte strax efter det förste 
Skud foröge Retningen til 2000 Alen. D erpaa gav Capitai- 
nen Ordre til Bombardeer Sandholtslyndelse at rykke frem 
med 2den Deling paa venstre Side af 1ste D eling, hvor 
Capitainen connnanderede at Skydningen skulde skee halv- 
batteriviis. I samme Oieblik at ovennævnte Bombardeer 
skulde optage Ilden efter mig, hiev Capitain v. Schau truf
fen af en Geværkugle i B rystet, hvoraf han strax döde, 
hvorpaa jeg  tog Commandoen over Halvbatteriet og gav 
Overconstabel Söndersöskov Ordre strax at ride til Capitain 
v. Dinesen og melde at Capitain v. Schau var skudt; men 
ovennævnte Overconstabel traf ikke Capitainen, hvorimod 
jeg  kort efter, da Capitain v. Dinesen kom og kjörte op 
med sit Batteri paa samme M ark, gik hen og meldte det 
mundtligt til Capitain v. Dinesen, at Capitain v. Schau var 
skudt og at jeg  havde overtaget Commandoen, hvortil Ca
pitain v. Dinesen svarede, at jeg  skulde vedblive med at 
skyde, og at han vilde strax sende mig Lieutenant v. W esth 
til at overtage Commandoen. Jeg  vedblev da at lade Ilden 
rette mod Artilleriet i nogen Tid, og lod Chargeringen skee 
delingsviis og med F/spunds Ladning, indtil je g  saae Infan- 
tericolonner begynde at trænge frem, hvornæst jeg  lod Gra
natkanonerne rette mod disse og blev saaledes ved at rette 
min Ild, hvor jeg  syntes at kunne vente den bedste Virk
ning af mine Skud, indtil Lientenant v. W esth kom og over
tog Commandoen over Halvbatteriet.

Halvbatteriets Tab var i den Tid 1 Officeer, 2 Mand 
og 2 Heste samt et Forstillingshjul.
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