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Oversigt over B elejringen, 7de M aj til 6te J u li.

det Tilbagetog, som den danste Hcer foretog i
M aj M aaned 1849, da en D el af Hceren under O ver
generalen, G eneralm ajor B ülow , trak sig imod Ost og gik
over til Fyn, efterladende en Besætning paa 7 0 0 0 M and
i Fredericia, og en anden D el under Rye gik imod Nord
for at forsvare N ørrejylland, medens en tredje D el blev
staaende under M eza paa A ls for at forsvare denne
vigtige 0 , havde man tvunget Fjenden til ligeledes at
dele filt Styrke. Tilbagetogets R etning var betinget af
Landsdelenes Beliggenhed; man vilde ikke blotte N ørre
jylland, og man vilde samtidig forsvare A ls med dets
Brohoved i Sundeved og Fyn med dets Brohoved,
Fredericia. Den tyske Hær, som vilde bescette H alv
øen, var nødsaget til at følge vore Bevcegelser. F o r at
den kunde vcere sikker paa ikke at blive afskaaren fra
sin Forbindelse med Tyskland, n a a r den rykkede frem i
N ørrejylland, havde den været nødt til ligeledes at stille
sig i 3 Dele.
M edens den tyste Overgeneral, G eneralløjtnant
Prittw itz, selv gik med 2 2 0 0 0 M and R igstropper til
A arhus, havde han ladet 2 0 0 0 0 M and R igstropper blive
staaende i Sundeved og 1 6 0 0 0 M and, den slesvigholstenske O prørshæ r, gaa imod Fredericia. Fremdeles
havde han m aattet lægge Besæ tning i næsten alle B yerne
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paa Sonderjyllands Ostkyst for at sikre sig imod Over
fald. Den danste Hoer havde alle Fordelene paa sin
Side ved denne Fordeling. Da Soen var i vor Magt,
var den danste Overgeneral i Stand til at foretage en
hurtig Forening af de spredte Dele. Han kunde pludselig
samle hele Hæren lige over for hver af de flere Dagsmarcher
fra hinanden adstilte Dele af den fjendtlige Hær og
overvinde hver for sig.
Fredericia eller Frederiksodde, som Oprorshæren
indefluttede den 9de Maj, er paa Ost- og Sydsiden be
flyttet af Lillebælt, som her er meget smalt. Afstanden fra
Fredericia til Overfartsstedet Paa den fynste Kyst, Strib,
er lidt over 2000 Alen. Mod Landsiden er Fredericia om
given af en Hovedvold med 9 Bastioner. Langs med
Foden af Voldens ydre Skraaning var Fæstningen pali
saderet i hele sin Udstrækning. Fæstningsgraven var 30
Fod bred og 5 Fod dyb. Paa Oddens Aderpunkt er der
anlagt et Citadel, som stulde tjene Besætningen til yderste
Tilflugt og tillige dække Tilbagetoget til Fyn, naar Fæst
ningen blev indtaget. Citadellets Volde stottede sig lige
som Hovedvolden paa begge Sider til Vandet, og to store
Broer sikrede Mandstabets Indstikning. Af de tre T il
gange til Fæstningen, Treldevej, Koldingvej og Snoghojdæmningen, gik de to forste gjennem Forværker, de saakaldte Port-Raveliner, den tredje, Snoghojdæmningen, var
paa den ene Side bestyllet af Lillebælt, paa den anden af
en Oversvommelse. Uden for Fæstningen var det nemlig
lykkedes mod Vest at danne en betydelig Oversvommelse,
hvis Sikring beroede paa Snoghojdæmningen. T il dennes
Forsvar laa der et Værk, som var opfort af pommerske
Bjælker, dækket med Jord, et saakaldet Blokhns, for at
Fjenden ikke i Ro og Mag stulde gjennemstikke Dæm
ningen. Endelig bestyttedes Fæstningen af et Batteri,
som var anlagt paa den fynste Kyst ved Strib.

Oversigt over Belejringen.

Kommandanten i Fredericia var Oberst Landing. D et
var en M and af udmoerkede Evner og bestemt indtil Stivsind.
M ed Strcenghed arbejdede han paa at sætte Fæstningen i
Forsvarsstand. Under hele Belejringen viste han, at han
var sin Post voxen. H an straffede strængt enhver Uorden,
havde Øjnene med sig og var altid paa Pladsen, hvor
Kampen var hedest. A t han som en Folge af sin Haardhed var lige saa ilde lidt, som han var frygtet, er til D els en
Folge af vor blødagtige Opdragelse. Besætningen bestod un 
der hele Belejringen af 7 0 0 0 M a n d ; deraf vare 5 0 0 A r
tillerister, 100 In g eniører, 20 D ragoner, Resten Fodfolk.
D et var ikke med noget let S in d , at Besætningen den
8de M aj saae sine K am m erater drage over til det sikre
F yn og efterlade den i Fredericia; thi af Historien vidste
den, at det er de fleste Fæstningers Lod efter kortere eller
længere Forsvar at bukke under, og Fredericia havde fra
tidligere B elejringer intet godt Lov paa sig. Besætningen
saae derfor i Aanden den T id komme, da den m aatte over
give sig og vandre til P røjsen; m angt et Suk, som kunde
have været sparet, udstødtes i den Anledning. Hver Aften
afløstes en B ataillon af Besætningen med en B ataillon
af den paa Fyn hvilende Styrke.
O prørshæ ren, som belejrede Fredericia, flog Lejr ved
de en halv M il vesten for Fredericia liggende to L ands
byer, E rritsø og S toustrup. D isse L andsbyer gjorde
B o n in , som førte O prørshæ ren, til Udgangspunkter
for sit Angreb. H an anlagde to lukkede Skanser, Reduterne I og II (se Kortet paa omstaaende Side),
paa hver sin S ide af Koldinc^vejen m idtvejs mellem
S toustrup og Fredericia; to andre Skanser, Reduterne III og IV, anlagdes paa hver sin S id e af den Kløft,
der danner Fortsættelsen af Oversvømmelsen imod Nord.
F o ran Reduterne gravedes der Løbegrave. Disse Skanser
flulde baade tjene til at beflyde Byen og dække Hæren
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intob Udfald af Fredericias Bescetning. D e forsynedes
med 6 84pundige G ranat- og 24pundige Kugle-Kanoner.
Desuden anlagdes der et M orterbatteri med 4 M orterer,
som kastede 168pundige B om ber, i Kløften mellem Reduterne III og IV . Bescetningen søgte ved et Udfald den
13de M aj at hindre disse Værkers A n læ g , men det
lykkedes den kun at ødelægge den halvfærdige Redute III,
som Fjenden imidlertid igjen fuldførte den 15de M aj,
og samme D ag stød han sine Poster saa langt frem. at
de kun stode 1200 Alen fra Volden.
F ra alle sine B atterier begyndte Fjenden den 16de M aj
et Bombardement, som vedligeholdtes i fire Dage. 168 P u n d s
Bomber, 100 P u n d s Ildkugler og 84 P u n d s G ran ater reg
nede uophørlig ned over den til ødelæggelse indviede B y.
D en bedste og mest bebyggede D el af Byen gik op i Luer.
H vis Fjenden havde kjendt den Forstyrrelse, som hans fire
D ages Bombardem ent foraarsagede, saa havde han upaatvivlelig fortsat det. H an havde ødelagt fire af B yens
mest bebyggede K varterer og træ ttet Besætningen. I
Længden er et Bom bardem ent vanskeligt at udholde, og
det er en god Provesten for Folks M od. F o r Fjenden
stillede S agen sig im idlertid langtfra faa ledes. H an
troede ikke at have udrettet synderligt ved Bombardementet.
V el havde han bemærket, at G ran ater og Brandkugler
flere Gange havde tændt, men det havde forekommet ham,
at Ild e n hurtig var bleven slukket, og Fredericias Omegn
frembyder ikke et eneste Punkt, hvorfra man kan faa noget
Indblik i Byen. D ens store Udstrækning vg den daglige
Afløsning, som han faae sandt S ted fra Fyn, betog ham
H aabet om at ryste Besætningens M od ved et fortsat
Bombardem ent. G eneral B onin besluttede derfor med
alle de til hans Raadighed værende M idler at hindre
Forbindelsen imellem S trib og Fredericia, hvilket stulde
være Indledningen til en formelig B elejring. I S lu t-
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ningen af M aj anlagde han to Strandbatterier med 24
pundige Kugle-Kanoner vesten for Fæstningen ved Sanddals
hus for at hindre Overfarten. Fremdeles odelagde han
Blokhuset ved Hjcelp af et nyt Batteri, som laa i en af de
mange Kloster, der fore ned til Snoghojdcemningen.
Dette Batteri, som var forsynet med 84pundige Granat
kanoner, kaldte han Blokhusbatteriet. T il Trods for disse
Batterier gik Farten lige uforstyrret imellem Frede
ricia og Strib, og Aflosningen af Besoetningen foregik
regelmcessig, saa Mandskabet kunde udhvile sig i 6
Dage paa Fyn, inden det igjen kom paa Post i Frede
ricia. Fjenden besluttede sig derfor til at anlægge nye
Batterier norden for Fæstningen ved Øfterftranb, da han
derved kunde tilvejebringe en krydsende I ld og umuliggjore Forbindelsen med Fyn. I Slutningen af Juni
opforte han to Strandbatterier sonden for Treldeflov imod
Landgangsbroerne i Citadellet og imod Soen. Disse to
Batterier dækkedes ved to lukkede Skanser, Reduterne V
(Treldeskansen) og VI, som aldrig blev færdig, samt ved
en stor Mangfoldighed af Lobegrave, i hvilke der var Tvær
volde. Batterierne forsynedes med 84pundige Granatkano
ner, 24pundige Kuglekanoner og 168pundige Morterer.
Bed et Udfald den 30te Juni odelagde Besætningen en Del
af disse Værker, men den var ikke i Stand til at hindre
deres Fuldendelse, som Fjenden dækkede med Opstillingen
af hele sin Hær. Halvdelen af denne laa nu i fire Hytte
lejre ved Fuglsangskov, i Kloften norden for Oversvommelsen og ved Kristinebjærg sonden for Treldeskov. Fjenden
havde saaledes stutlet Kreds om Fredericia fra Hav
til Hav. Kommandanten, Oberst Lunding, opfordrede
derfor indstændig den danske Overkommando til ikke at
udsætte et stort Udfald af hele Hæren; thi Samfærdslen
imellem Fyn og Fæstningen vilde om faa Dage være
indstrænket til enkelte Baade, og selv om Natten vilde
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den blive meget farefuld for Dampskibe. Fæstningens
Artilleri kunde ikke odelcegge de ved den ostre Kyst vcerende Batterier. Det bedste Bevis herfor leverede Blok
husbatteriet; thi uagtet Kommandanten ofte havde ladet
det bestyde i flere Timer med en tredobbelt Styrke, var
det ikke lykkedes ham at bringe det til Tavshed. Jo læn
gere Tid, man gav Fjenden til at bygge Skanser, jo flere
Værker vilde der være at storme, og Slagets Begyndelse
vilde være forbunden med store Tab.
2.

Den danske Slagplan.
I Juni Maaned kom Krigsministeren, General Hansen,
til Hovedkvarteret, Vejlby i Fyn; General Biilow havde to
Angrebsplaner færdige og forelagde dem begge, idet han hen
stillede til Ministeren, hvilken der skulde følges: at samle
Hæren paa Als og overvælde den i Sundeved staaende
Del af Rigshæren, eller samle Hæren paa Fyn og op
hæve Belejringen af Fredericia. Krigsministeren vilde
ikke hore noget om Angreb paa Dybbolbanke. Han foreflog Biilow: at foretage en Landgang ved Stenderuphage
(Nordostspidsen af Sønderjylland) eller ved Snoghøj, og
angribe de foran Fredericia staaende Jnsurgenter i Ryggen;
eller ogsaa at forstærke Ryes Korps og gaa imod de ved
Aarhus staaende Rigstropper. For Fredericia talte, at
man efter her at have flaaet og om muligt oprevet Op
rorshæren, som jo dannede Fjendens Midte, med desto
større Lethed kunde kaste sig over en af de sex til syv
Dagsmarcher fra hinanden adskilte Floje, som stode nor
den for Aarhus og i Sundeved. Biilow bestemte sig for
et Angreb paa Belejringshæren foran Fredericia, og Krigs
ministeren gav ham fuldstændig Frihed med Hensyn til
Maaden, hvorpaa Armeekorpset vilde foretage Angrebet fra
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Fæstningen. I nogen Tid var man bestemt paa at gjore
Landgang enten ved Stenderuphage eller ved Skjærbæk
lige over for H indsgavl og falde Belejringshceren i Ryggen,
Forflag, som Krigsministeren anbefalede; men paa G rund
af vore Landgangsm idlers Utilstrækkelighed frafaldtes snart
disse P lan er.
G eneral B nlow og hans Stabschef, O berstlojtnant
Flensborg, have fremstillet de G runde, som bevægede dem
til at tove hele M aj og J u n i, uden at tvinge Fjenden
til at ophæve Belejringen af Fredericia.
S a a længe Sam fæ rdslen imellem Fæstningen og Fyn
blev uforstyrret, saa at en regelmæssig A flåsning af B e 
sætningen samt Tilforsel af P ro v ian t uhindret kunde finde
S ted, var Fæstningen ikke at anse som truet, særlig
fordi Fjenden ikke indlod sig paa en regelmæssig B e 
lejring, men indskrænkede sig til at indefinite og bom bar
dere B yen. Under disse Omstændigheder var det ingen
paatrængende Nodvendighed i den forste T id af B elej
ringen at vove et Hovedflag for at komme Fæstningen
til Hjælp. E t nogenlunde sikkert og gunstigt Udfald af et
saadant Foretagende kunde kun ventes under to F orud
sætninger : at det, uden at tilsidesætte andre vigtige H en
syn, var m uligt at faa den dertil fornodne Troppestyrke
til sin Raadighed, og at man med den storst mulige Nojagtighed kunde beregne den Fjendes Styrke, m an vilde mode
i en stærk og til Forsvar forberedt S tillin g . Den forste
Forudsætning var ikke til Stede, saa længe R yes K orps kunde
anvendes til at hindre Fjendens Frem træ ngen i Norrejylland, og saa længe A ls's Sikkerhed fordrede den hele
der efterladte Troppestyrke til Ø ens Forsvar. Den
anden Forudsætning var forst da for Haanden, n aar R ig s
troppernes Hovedstyrke var træ ngt saa langt frem imod
Nord, at det paa denne M aade afsondrede B elejrings
korps kunde angribes, uden at der i Lobet af nogle Dage
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kunde tilfores det betydelige Forstærkninger nord eller
syd fra.
Forst i den sidste H alvdel af J u n i M aaned stillede
Forholdene sig saaledes, at det blev m uligt for A lvor at
tænke paa Udførelsen af en P la n , som havde det dobbelte
F orm aal: at undsætte Fredericia og tilføje B elejrings
korpset et foleligt Nederlag. Ved stærke Værkers Anlæg
og Skytsets betydelige Forøgelse var A ls's Forsvarsdyg
tighed sat paa en saa mægtig Fod, at en Tredjedel af
D ens Besætning kunde undværes uden nogen som helst
Betænkelighed, navnlig da Fjendens S tillin g i Sundeved
ikke tydede paa Angreb. R igsarm eens Hovedstyrke var
samtidig gaaet længere imod Nord og stod i A arhusegnen; kun svage B esætninger vare efterladte i Kolding,
Vejle og Horsens. Belejringskorpsets S tillin g foran
Fredericia var paa denne M aade at betragte som temmelig
afsondret. Ryes K orps havde opfyldt sin Bestemmelse i
N ørrejylland; thi paa denne K ant kunde dette Korps
selvfølgelig ikke gaa angribende til Værks imod R igsarm eens
O verm agt; paa den anden S ide kunde det ikke med
Rimelighed antages, at Fjendens Hovedstyrke vilde gaa
endnu længere nord paa, da den derved, navnlig med
Hensyn til vor S tillin g paa Helgenæs, vilde have udsat
sig selv for Farer. Hele R ytteriet og et P a r B atailloner
Fodfolk vilde under disse Omstændigheder være en til
strækkelig Styrke til
at
hindre Fjendens mindre
og Strejfkorps i at plyndre de ikke besatte Dele af
N ørrejylland, samt til at forsvare Helgenæs. I Frede
ricia vidste man, at Fjenden havde besat alle sine B atte
rier med svært S kyts, hvilket m aatte anses for det
gunstigste Øjeblik til at opnaa en stor og fuldstændig
Afgjorelse. Desuden havde Fjenden truffet Forberedelser
til ved Beflydning fra nye, nordost for Fæstningen anlagte
B atterier at hindre S am fæ rdslen med Fyn, og det var
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en vigtig G rund til snarest mulig at tvinge ham til at
hceve Belejringen.
D et blev altsaa besluttet at udfore et Hovedslag, og
der blev givet Befaling til at overføre en D el af T ro p 
perne fra A ls og det nordlige Jy llan d til Fyn. Af de
tre B rigader, som forsvarede A ls og Brohovederne i
Sundeved, borttoges een, B rigaden Rceder. D en 21de
J u n i gik den om B ord ved H ornphav og F ynshav og
landsattes nceste D ag i Assens og Faaborg. G eneral
m ajor de M eza fulgte selv med, og B efalingen paa A ls
overtoges af Oberst Krabbe. Allerede den nceste D ag
modtog O prorernes Hcerfører, B onin, U nderretning om
denne Overstibning fra de tyste T ropper i Sundeved,
som meldte, at tyve Sejlskibe og tre D am pere havde fo r
ladt H ornphav med T ropper om B ord, og at man m aatte
vcere forberedt paa at mode en Landgang. D en 30te
J u n i gik af R yes Korps fire B atailloner og B atteriet
Schultz fra Helgences. I det nordlige Jy lla n d efterlodes
under Oberst Flindts B efaling to B atailloner, tolvte
under Lcessoe og første Jcegerkvrps under W ilster, tillige
med hele R ytteriet og B atteriet Haxthausen. D et lyk
kedes Rye at lade denne Afmarche ske saa skjult, at den
aldeles ikke bemcerkedes af Fjenden. Sokaptejn Tegner,
der ledede T roppernes Overførelse baade fra A ls og
N ørrejylland, viste en Dygtighed, som fortjener A nerken
delse; men det i S lutningen af J u n i og i Begyndelsen
af J u li herskende vedholdende, urolige og stormfulde V ejrlig
lagde mange H indringer i Vejen og sinkede O verfarten i
en ikke ubetydelig G rad. Denne Omstcendighed gjorde
det betænkeligt at foretage Landgang paa Kysten ved
Stenderuphage, Skjærbæk eller, som senere paatænkt, ved
Snoghøj.
D en danske Overkommando var nøje kjendt med
O prørshæ rens Styrke. D en beløb sig til 14 B atailloner,
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10 Eskadroner, 2 tolvpnndige, 4 sexpundige Feltbatterier
og 4 0 S tkr. Belejringsskyts, tilsammen 1 6 0 0 0 M and.
G eneral Biilow formodede, at Belejringskorpsets Hoved
styrke stod imellem Jg n m og Egestov. M indre Afde
linger skulde staa ved Stovstrup og Fuglsangsskoven;
3 B atailloner af A vantgarden, skulde befinde sig i Egnen
imellem E rritso og Skjcerbcek.
Jfolge den af G eneral B ülow s Stabschef, Oberst
løjtnant Flensborg, oprindelig udkastede P la n skulde vor
A vantgarde landsættes i S noghøj og falde Fjenden i
Ryggen, samtidig med at de tre B rigader Schleppegrell,
Moltke og Rye gik ud af Fredericia og angreb ham for
fra. Denne P la n , som allerede var nøjagtig udarbejdet,
og hvoraf der var taget de fornødne Afskrifter til alle
Vedkommende, blev forkastet i et K rigsraad af Hærens
Overbefalende. D ette afholdtes i Vejlby, G eneral B ü 
lows Hovedkvarter, O nsdagen den 4de J u l i ; dets M ed
lemmer vare: Generalerne B iilow , Schleppegrell, Moltke,
Rye, de M eza; Obersterne Ju e l, PH. Ræber, Fibiger,
Schlegel, Kommandør G arde as Søetaten og Armeekorpsets Stabschef, O berstløjtnant F len sb o rg ; de M ezas
Stabschef, M ajo r W örishöffer, Schleppegrells, Kaptejn
N eergaard, og Ryes, K aptejn Beck. G eneral de M eza,
som skulde føre Landgangskorpset, frygtede for at træffe
paa uovervindelige Vanfleligheder under Landgangen, isærda vort T ransportvæ sen var i daarlig S tan d , og han kunde
vente at støde paa en betydelig M odstand under Land
stigningen ved Snoghøj, som man vidste, at Fjenden holdt
stærkt besat. D a de M eza imidlertid tidligere havde bil
liget P lanen, bad han Schleppegrell at modsætte sig den;
han vilde da understøtte ham. Schleppegrell forestog da
i K rigsraadet, at hele H æren samlet skulde bryde ud af
Fredericia for at være sikker paa Sejren, og ikke lade
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det komme an paa, om Vind og V ejr vilde tillade en
Landgang ved Snoghoj. H ans Forflag tiltraadtes strax
af de M eza. D en uforfærdede Rye ytrede, at hvis
Landgangsexpeditionen blev ham overdraget, fluide han vel
vide at komme i Land og i værste Fald flaa sig igjennem
til Fredericia. Herved kom det for D agen, at denne
Post efter Krigsministerens Ønste var tildelt G eneral de
M eza, hvilket denne var vidende om. K rigsraadets øvrige
Medlemmer med Undtagelse af G eneralerne B ülow , Rye
og O berstløjtnant Flensborg tiltraadte Schleppegrells F o r
flag. Stabschefen søgte at indvirke paa K rigsraadets
Beflutning ved at oplæse et B rev fra K rigsm inisteren,
som han modtog under M ødet ved en S tafet, og hvori
M inisteren udtalte sig for Landgangsforetagendets Udforlighed. K rigsraadet var heldigvis af en modsat M ening.
M eza svarede Stabschefen, at han naturligvis intet havde
imod at føre Landgangstropperne, men at han ved at af
give fin Stem m e kun tog Hensyn til Sandsynligheden af
et gunstigt Udfald, hvilket han tidligere havde anset for
muligt, men efter senere indhentede O plysninger om F o r
holdene paa S tedet nmatte betvivle. E fter denne E r
klæring tiltraadte Overgeneralen og Rye ligeledes Flertallets M ening, som bestemte Fredericia til eneste Ud
gangspunkt for Angrebet. Stabschefen, font i K rigsraadet
nu stod ene med sit Forslag, m aatte lade det falde, og i
K rigsraadet udarbejdedes den nye P l a n ; thi derom vare
alle R aadets Medlemmer enige, at Øjeblikket var der,
hvor der kunde foretages noget stort imod Fjenden,
at der ikke m aatte toves, og at enhver Udsættelse var
betænkelig.
H æren stulde med hele fin Styrke bryde frem fra
Fæstningens nordre Side, angribe Fjendens venstre Fløj,
omgaa Værkerne i M idten og tage dem i S ide og Ryg.
M ed Antagelsen af dette Forslag var S ejren lagt i
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de D anstes H aand. M ed fire B rigader, M eza og Rye
i forste Linie, Schleppegrell og Moltke i anden, kunde
man vcere sikker paa at overvcelde Fjendens venstre Fløj,
om end M odstanden var nok saa stærk, og derpaa ved
blive at gaa frem i S iden paa Fjenden og tage de fjendt
lige Værker i Ryggen. Egnen foran Fæstningens nordre
S ide var fri for enhver H in d rin g ; den tillod to B rigader
at udvikle sig ved S iden af hinanden, saa at de strax
kunde optræde med en afgjorende O verm agt. Fjenden
m aatte staa i sin vidtstrakte S tillin g af over en M ils
Bredde og vente paa, hvilket Punkt vi behagede at an 
gribe. S elv ved at fore alle sine Reserver i Ild e n ,
kunde han kun mode med 8 0 0 0 M and paa det truede S ted
paa G rund af, at hans højre F løj og den højre D el af hans
M idte i den S tillin g , de indtoge, vare udelukkede fra
Deltagelse i S lag ets forste Afsnit. De havde tilstrækkelig
at varetage med at bevogte Dæm ningerne og være rede
til at mode Landgange ved Snoghoj og Skjærbæk. Ved
deres S tillin g vare de forhindrede i ved fremadgaaende
Bevægelser at komme deres K am m erater til H jælp.
P lan en til S lag et ved Fredericia er Anvendelsen af
en af Krigskunstens bedste Læreregler. M a n stal samle
hele sin Styrke imod den D el af Fjendens Hær, hvis
Nederlag volder mest Forstyrrelse. I dette Tilfælde, hvor
Prøjserne stode ved A arhus, O prørerne ved Fredericia
og H an n o v eran ern i Sundeved, var O prørshæ rens
Ødelæggelse mest magtpaaliggende. T hi havde man først
sprængt M idten, var den Fløj, imod hvilken vi derefter
vendte os, ude af S ta n d til at modstaa vor famlede
M agt. Fremdeles stal man, n aar S lag et er besluttet,
føre hele sin Styrke imod det P unkt af den fjendtlige
Linie, som er mest udsat, det være sig en af Fløjene eller
M idten, idet der tillige m aa tages Hensyn til, hvor man
bedst er i S tan d til at udvikle sig.
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P la n e n stulde hade uæ ret u d fo rt den 5te J u l i ; men
da en af B rig ad ern e ved en Forsom melse fra H oved
kvarterets S id e ikke i rette T id m odtog B efalingen, blev
U dforelfen opsat til den 6te J u l i , og efter W örishöffers
F orslag vedtoges, a t H æ ren stulde bryde frem K l. 1 om
M orgenen. D et v a r et H eld: den 5te J u l i stod hele
O p ro rsh æ ren opstillet i S kanserne for a t m odtage det
forventede A ngreb, som den formodede vilde finde S te d ,
saaledes fom forst v ar bestemt i Forbindelse med en
L andgang ved S n o g h o j, h vorfor den imellem E rritso og
Skjæ rbæ k staaende A vantgarde forstærkedes med to B a t
terier, og den ved S n o g h o j værende L andgangsbro ode
lagdes; men da D agen forlob ro lig t, gik de tyste Reserver
om A ftenen tilbage til deres Lejre.
D en 5te J u l i modtog den øverstbefalende i den danske
H æ r S la g p la n e n for den næste D ag .
A vantgarden og femte B rig a d e skulde danne forste
T ræ fn in g . D e stulde K l. 1 om M orgenen gaa S id e om
S id e lige imod N ord frem imod den venstre F lo j af
F jendens V ærker og i R um m et mellem S kanserne i
M idten, R eduterne III og IV , og dem p aa h an s venstre
F lo j. T redje og fjerde B rig a d e dannede anden T ræ fn in g .
D e skulde folge lige efter A vantgarden og femte B rig ad e
og tjene til Understøttelse for disse to B rig a d er.
M odtog Fjenden A ngrebet med F ro n t imod O st bag
Oversvommelsen og dens Forlæ ngelse, K løften, fim stulde
A vantgarden og tredje B rig a d e danne forste T ræ fn in g ;
fjerde og femte B rig ad e stulde i saa F a ld danne anden
T ræ fn in g . R y tterie t stulde marchere imellem forste og
anden T ræ fn in g , R eserveartilleriet bag ved den anden
T ræ fn in g .
A v a n t g a r d e n bestod af: forste og anden B a ta illo n , andet
Jæ g erk o rp s, tredje F orstæ rkningsbataillon, forste F o r
stæ rkningsjægerkorps, et tolvpundigt G ra n a tb a tte ri, et
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halvt Espingolbatteri, ett halv Deling Jngeniorer. Den
fortes af G e n e r a l m a j o r de Meza.
Femte Brigade bestod af: sjette, syvende, ottende og niende
Bataillon, forste Reservejægerkorps, et sexpundigt Bat
teri og en halv Deling Jngeniorer. Ten fortes af
G e n e r a l m a j o r Rye.
Tredje Brigade bestod af: tredje og femte Bataillon, tredje
Jcegerkorps, forste og to Komponier af anden Forstærkningsbataillon, et sexpundigt Batteri. Den fortes
af G e n e r a l m a j o r Schleppegrell.
Fjerde Brigade bestod af: ottende og ellevte Bataillon,
femte Reservebataillon, et sexpundigt.Batteri. Den
fortes af G en er a lm aj o r Mol tke.
Rytteriet bestod af tre Husareskadroner og en Dragonestadron under Oberst Ju el.
Reserveartilleriet bestod af et sexpundigt Batteri og et
fireogtyvepundigt Granatbatteri under Oberst F i 
biger.
For at aflede Fjendens Opmcerksomhed fra Udfalds
tropperne, stulde der foretages to Skinangreb med Transportstibe, Dampskibe og Kanonbaade ind i Randsfjord og
imod Kysten fra Longsodde til Skjcerbcek; om Bord paa
disse Fortøjer var der to Komponier af anden Forstcerkningsbataillon.
3.

Beskrivelse af Fredericks Omegn og Fjendens
Opstilling.
Egnen imellem Elbodalen og Fredericia, som Fjenden
. havde besat, benævnes almindelig Elboafsnittet. Det be
grænses imod Vest af Dalstroget fra Randsfjordens In d 
lob, Holsminde, til Gudso. Det er stærkt bebygget,
gjennemstaaret af Kloster, beplantede Diger, indhegnede
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Beje og smaa Skovpartier. Kun Fredericias nærmffte
Omegn er aaben og til D els overstuelig indtil en Afstcnd
af 4 0 0 0 Alen. O prorshcerens Forbindelseslinier ned
den tyste Rigshcer vare Hovedvejene over Gudso og B n d strup til Kolding og Vejle, samt en m indre Vej over Hatre*
ballegaard til Alminde. T re Kolonneveje for Fodfolk
lettede desuden Overgangen over Dalstrogene imellem de
to Flojpunkter, Bredstrup og Gudso.
O m trent 1 5 0 0 Alen vesten for H olsm inde var der et
Vadested med fast B und over R andsfjord, som ved Srm mertid staffede en taalelig Forbindelse imellem Egeskov og
G aarslev ; det havde en Bredde af femten Alen, og der
var sjælden mere end to og en halv Fod V and. Ved to
Rækker høje S tæ n g er var det saa tydelig afstukket, at
det ikke let kunde forfejles. Uden for de anførte Over
gangssteder er Elbodalen vansteligere at passere, ikkun
imellem Bredstrup og R andsfjord er D albunden paa
enkelte S ted er fast.
Oversvømmelsen delte Fredericias Omegn i to Afsnit,
et østre og et vestre.
I det ø s tre A f s n i t vare Fjendens Værker anlagte
i to G rupper, af hvilke den ene med Hovedværket, Redute V, Treldestansen, støttede sig til K attegat og for
svaredes af Fjendens venstre Fløj, 1ste Jnsurgentbrigade.
D en anden med Hovedværkerne, Reduterne III og IV,
dannede Halvdelen af Fjendens M idte. Im ellem de
tvende G rupper var der et aabent, ubefæstet R um paa
2 0 0 0 Alen.
D et v e s t r e A f s n i t var dækket af Oversvømmelsen;
det bestod ligeledes af to G rupper Værker, af hvilke dkn
ene med Hovedværkerne, Reduterne I og II, dannede den
anden Halvdel af Fjendens M idte, som altsaa var stilt i
to Dele. M idten forsvaredes af 2den Jnsurgentbrigade.
Den anden Gruppe, Fjendens højre F løj, S trandbitte-
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tierne ved S an d d al og E rritso, forsvaredes af A vant
garden.
D e fire G rupper med mellemværende Rnrn over
spændte en Stræ kning af over eit M ils Længde ; de med B ryst
værn forsynede Løbegrave havde en Længde af 9 0 0 0 Alen.
O prørshæ rens S tillin g var følgende:
P a a v e n s t r e F l ø j stod
1 s t e B r i g a d e under M ajo r Stückradt (Prøjser),
i Rednte V (Treldestansen) og i Løbegravene, som dels
førte fra Reduten til S tranden, dels ind imod Fæst
ningen. Reserverne stod i de bag ved liggende B yer Jg u m ,
V ejlby og Egeflov samt i Hyttelejren ved Kristinebjærg i
Nærheden af Treldeflov. I alt 5 B atailloner, 2 Eska
droner, 10 6pundige Kanoner, dækkede af Skanser og
Løbegrave. D et var imod denne Fløj, at R yes B r i
gade sendtes, efterfulgt af Moltkes.
I M i d t e n stod
2 d e n B r i g a d e under Oberst Zastrow (Prøjser).
D en havde besat det aabne R um imellem venstre Fløj
og M idten, samt Reduterne I, II, III og IV, H ytte
lejren ved Rednte I I I ; dens Reserver stode i S tonstrnp
og S tallerup. I alt 5 B atailloner, 1 Opunbigt og
1 12pnndigt B atteri, dækkede af Skanser, hvis 84pundige og 24pundige G ranatkanoner beherskede det foran
liggende T erræ n.
A vantgarden under de M eza, efterfulgt af Schleppe«
grells B rigade, skulde, støttet til Rye, omgaa Fjendens
M idte.
P a a h ø j r e F l ø j stod Fjendens A v a n t g a r d e under
M a jo r G ersdorff (Prøjser), ved S an d d alsh u s og
Blokhuset, i H yttelejren ved E rritso og ved S noghoj.
I alt 4 B atailloner, 1 Eskadron og 2 B atterier.
Im o d denne Fløj skulde der foretages Skinangreb
med mindre Afdelinger.
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R e s e rv e n .
5 Eskadroner og 1 ridende tipundigt B atteri stod i
Pjedsted. Belejringsparken var ved Hejse Kro, Ammunitionskolonnen i H øjrup, Feltlasarettet i N orre B jert.
En Opstilling i fire G rupper fra K attegat til Lille
bælt tydede paa, at B onin ikke formodede, at vi med
samlet K raft vilde angribe den ene af hans Fløje. H an
ventede, at vi ligeledes skulde dele vor Hcer imod hans
fire G rupper. Flere B atailloner vare paa Hjemvejen til
Kantonnementerne, efter at være blevne afløste i Forposttjenesten, da S lag et begyndte. Ikkun faa Officerer i den
fjendtlige Hcer havde Anelse om, at Afgjorelsens Øjeblik
nærmede sig, ja alt var slaaet.
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4.
Fredericia slaget den 6te J u li. Avantgarden under
de M eza begynder Rampen.

N atten var stille og varm , en klar Himmel havde
afløst de foregaaende D ages idelige Regnskyl; over Jorden
stod der en tæt D am p, som skjulte vore T roppers Bevcegelse. Først henimod M orgen kom der en Luftning
fra Nord, men selv denne hindrede Fjenden i at høre
Lyden af Heste og Kanoner, fordi vore T ropper i det
første Afsnit af Fægtningen netop bevægede sig imod
Vinden, imod Nord.
D en samme S tilhed, som udenfor, herskede i Fæst
ningen. Uden ringeste Larm fylkede Afdelingerne sig paa
de bestemte Punkter. Ved M idnatstid bleve de sidste
T ropper udflibede, og faa M inutter efter stode alle rede
til Frem brud. M eza og Rye, som med deres B atailloner
vare kaldte til Hjælp fra A ls og Jy llan d , havde erholdt
den farligste P la d s i den forestaaende Kamp. S ide om
S ide skulde de storme de fjendtlige Værker. Schleppegrell
skulde med tredje B rigade følge efter M eza, og Moltke
med fjerde B rigade efter R ye og optage Kampen, n aar
disse Afdelinger vare træ tte af S trid en . D en komman
derende G eneral begav sig Kl. 9 Aften med sin S ta b fra
S trib til Fredericia. D a han steg i Land ved Citadellet,
sprang en af de talrige Bomber, hvormed Fjenden den
D ag bekastede Byen, foran hans Fod, uden at saare ham
eller nogen af hans Følge. G eneralen begav sig til
Kommandanten Oberst Landings H us, hvor hau opholdt
sig til Kl. 1.
Deu 6te J u li var begyudt. Kl. 1 steg B ülow
til Hest og sendte to af sine A djntanter til M eza og Rye
med B efaling til at begynde Angrebet.
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V i vende os førft til A vantgarden.
M eza havde samlet sine Asdelingsførere i et lille
H us nørden før Citadellet øg gav her sine Befalinger,
søm løde paa ikke at spilde Tiden med Skydning, men
omgaa de fjendtlige Vcerker øg tage dem med Bajonetten.
Første Linie skulde bestaa af første øg anden B ataillon
med Kanoner og R ytteri imellem sig, anden Linie af tre
B atailloner, saa de to yderste kunde dække første Linie
imod Sideangreb.
Anden B a tl.

Andet I . K.

B atteriet W egener.
En Eskadron Husarer.
Tredje F . B .

Første Bcitl.

Første F . I . K.

B ataillvnerne stode i Sektionskolonne tæ t op imod
Kongens P o rt og Udfaldsporten vesten for samme. Kamplysten
var stor og opflammedes end mere ved en kraftig T iltale
af M eza, der opfordrede S oldaterne til at vise sig den LEre
værdige, som man havde bevist dem ved at stille dem i
Spidsen. I Løb ilede første B ataillon igjennem den
snævre Kongens P o rt og over B roerne, som førte over
G ravene. I N attens Mørke trængte den lange Kolonne
sig igjennem disse snævre Udgange, hvor enhver fri B e
vægelse var umulig, og formerede sig til Angreb paa
Fæstningens G lacis*), glad over at være fluppen ud af den
bombarderede Fæstning, med den vide, aabne M ark foran
sig. Mandskabet kunde forstaa Føreren af det første Kvmpani, Kaptejn T hrane, da han sagde: „ B i m aa se at
flaa F jenden; thi med ham i Hælene Paa os, vil det ikke
lykkes ret mange at komme over B roerne og igjennem den
snævre P o rt, som en eneste Vogn er i S ta n d til at spærre."
Uden at vente paa de efterfølgende B atailloner,
løb første B ataillon fremad. Den dannede strax fire
*) Skraaningen uden for Fcrstningsgraven.
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Kompanikolonner t een L inie: T hrane til højre for Treldevejen, M athiesen tvcers over Vejen, Tscherning og Dörfchens
til venstre for samme. De fjendtlige Forposter bleve kastede,
og B ataillonen havde ikke været fem M inutter i Ild en ,
før end den sendte en D el Fanger ind til Fæstningen. Frem 
rykningen fortsattes, indtil B ataillonen kom i Højde med
de fjendtlige Værker i M idten og paa venstre Fløj, som
fra begge S id er rettede en ødelæggende I l d paa den.
Venstre Fløjkompani bøjedes noget tilbage, og B ataillonen
holdt tappert S tan d i det aabne R um imellem Skanserne,
indtil der kom Forstærkning.
Anden B ataillon gik igjennem den tidligere om
talte U dfaldsport, en Tunnel, som var gravet igjennem
Volden til venstre for Kongens P o rt, og rykkede frem til
venstre for første B ataillon i samme Orden som denne.
M eza's A djutant, den svenske G rev Løven, paafkyndede
Frem rykningen; men da første B ataillon allerede havde
faaet et betydeligt Forspring, var det en Umulighed foranden B ataillon at komme i Højde med den, og da
begge B atailloner begyndte Kampen med hele deres Styrke
udfoldet i Kompanikolonner, blev det um uligt for hele
anden B ataillon at rykke frem i Rum m et imellem de to
Forfkansningsgrnpper. Den venstre Fløj tørnede derfor i
M ørket lige imod Skanserne III og IV . — R et som om det
ikke var nok at begynde Fæ gtningen med otte Kompanier,
lod Brigadekommandøren det andet Jæ gerkorps, som hørte
til anden T ræ fning, rykke frem i første T ræ fning til
venstre for anden B ataillon.
Andet Jæ gerkorps gik
frem paa Lykke og Fromme i N attens Mørke, aldeles
ukjendt med Egnen; det trak ud til venstre og kom ligesom
anden B ataillon lige imod de fjendtlige Skanser. Første
B ataillon havde ved sit forhastede Angreb underrettet
Fjenden om vort Komme. Hvad der opholdt sig i Løbe
grave og Skanser, stod nu beredt til at modtage Angrebet.
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M ørket var saa teet, at vore fremilende T ropper naaede
Lobegravene uden at bemærke dem. Den voldsomme I ld ,
der modtog dem, standsede ikke anden B ataillon. Lobe
gravene rensedes, og Fremrykningen fortsattes imod de
lukkede Skanser, i hvilke Fjenden havde samlet sine R e
server og modtog Kompaniet F ugl med en saadan K raft,
at det, efter at den kækfe Kaptejn E m il Fugl var falden,
i Uorden maatte trække sig tilbage. T il venstre for det
overstred Kompaniet Schoning Lobegravene. E t Øjeblik
standsede Folkene. „V ille I ikke folge mig, saa gaar jeg
alene," sagde Kaptejnen. D et hjalp. Ikke en M and
svigtede. De fjendtlige Skansers Udstrækning og Vanske
ligheden, som var forbunden med at vedligeholde F o r
bindelse til højre, nødte Kompaniet til at opløse sig i
Kjæde under de fire L øjtnanter, Kirchhoff, Buch, Knuth
og Gjedsted, som ilede frem, uden at besvare den fjendtlige
I l d . Buch faldt, Knuth blev Haardt saaret og Kirchhoff
let saaret. Kompaniet hastede igjennem de fjendtlige
Forstansningslinier forbi Redute IV , over Kløften, til
den længere tilbageliggende Redute III. F ulgt af sin Fane
bærer, J e n s Hansen Jstebjerg, sprang C arl Schoning ned
i G raven, kravlede op ad den udvendige Skraaning, og
i et N u var en Hob S oldater, følgende deres Kaptejn,
i Fæ rd med at bestige Skraaningen. Skansen og de til
stødende Løbegrave, som vare besatte med to Komponier
af O prorernes 4de*) Jæ gerkorps under M ajo r Schmidt,
vare im idlertid ikke til S in d s at overgive sig for saa godt
Kjob til den ringe Styrke, som stormede dem. Schoning
og hans Folk m aatte nøjes med at blive liggende i
G raven og paa den ydre S kraaning, indtil de fik F o r
stærkning. Den kom; det var M ænd af det andet Jæ g e r
korps under Kaptejn Schölten, der ilede til H jælp.
*) I denne Fortælling ere de donste Batailloners Nummere
skrevne med Bogstaver, Oprorernes med Tal.
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Andet Jæ gerkorps var Kl. l xU gaaet igjennem
T unnelen eller Poternen til venstre for Kongens P o rt.
Korpset, som der var anvist P la d s paa venstre F loj af
anden T ræ fning, var næppe kommet med de forste Kom
ponier uden for Volden, for end det, som tidligere sagt,
erholdt B efaling at gaa frem i forste Træ fning. M an
havde Hast med at sætte saa meget som m uligt paa
eet K ort. De tre forreste Komponier passerede T unne
len igjennem Volden, derefter fulgte en Jngeniordeling
med S præ n g ap p arater paa en Blokvogn og endelig det
fjerde Kompani.
Korpset m aatte vedholdende trække
til venstre for at kunne indtage sin P la d s i forste T ræ f
ning. Denne Trækning fortsattes uafbrudt, indtil det
venstre Flojkompani under Schölten kom til Jgum vejen.
H er stodte det paa en M ængde spidse Forhindringer i
den saakaldte Apothekerhave, i hvilken Træ erne vare om
huggede. Schölten fandt, at man var trukken langt nok
imod Vest, og da han ikke kunde form aa det foran ham
værende Kompani, ved hvilket Korpschefen befandt sig,
til at dreje imod Nord, lod han dette trække forbi sig
og forenede sig med Wolle og Scharffenberg, Forerne af
forste og andet Kompani. I Fronten bestodes Jæ gerne
fra Forstansningerne paa Jgum vejen og i S iden af
B atterierne ved Stoustrup. Kugler og Bomber peb og
hvinede uophørlig over Folkenes Hoveder.
De tre
Kompanichefer lode deres M andstab flutte godt sammen.
Løbegravene overstredes. D et 168pundige M orterbatteri
toges, og Angrebet rettedes imod et fremragende Punkt,
som man i M orket holdt for en Forstansning, medens
andre mente, det var R ytteri.
D et var Reimten IV , besat med Kompanier af 5te
B ataillon. Wolle styrede sit Kompani imod Skansens
nordre Side, Scharffenberg imod den ostre og Schölten
imod dens sondre S ide. De forreste D elinger kom hurtig
2
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over G raven. D e forste vare forte af L o jtn a n t Jensen
og S e rg e n t O lavesen. H vad der stod la n g s med G ra v 
randen, overgav sig strax. L o jtn an t Jensen, efterfulgt
af ert D el flinke M enige, deriblandt H usum og Kjobenhavn, lob nu hen til P alisadeporten, krob over den og
sprang ned m idt ib lan d t den forskrækkede Bescetning, som
skyndte sig med a t overgive sig. P alisadeportene aabnedes,
og fra alle S id e r styrtede M andflab af Jcegerkorpsets
tre K om panier ind i S kansen. 1 2 0 M a n d og to O ffi
cerer toges til F ange, deriblandt K om m andanten, Gutzkow,
som havde flju lt sig i en Barakke, hvoraf han frem droges.
F angerne fortes af L o jtn an t Je n sen s D eling ind i
Fæstningen.
D e fjendtlige R eserver, som havde kæmpet i Lobegravene, der stodte op til Reim ten, trak sig tilbage over
K loften.
In d tag elsen af R edute IV og det foranliggende
B a tte ri havde Jæ gerkorpset betalt dyrt, F jenden havde
an rettet et stort M andefald iblandt vore.
Af dræ bte
og saarede taltes 1 6 0 M a n d , deriblandt O fficererne
A lexander Sehested og R osenstand-G oifle, som begge
dræ b tes; Scharffenberg, B orch og F albe vare saarede.
K om panierne vare blandede imellem hverandre, og det
v ar vanfleligt i M ørket a t ordne dem. D agen i F o r
vejen havde K orpset erholdt R ekrutter, som ikke befandt
sig synderlig vel i S ty rteb a d et. S charffenbergs K om pani
blev, efter at K aptejnen H aardt saaret v a r b rag t bort, for
største D elen anvendt til F angernes B evogtning.
K onipaniet Stricker, der nu havde venstre F lo j og
v a r gaaet lan g s med Oversvømmelsen, blev her heftig be
skudt fra S id en og fo rfra ; K vrpskom m andoren O berst
lø jtn a n t B ra n n e r saaredes; herved foranledigedes, a t det
varede længe, inden dette K om pani kom i Linie med de
to andre under Schölten og W olle. E fter a t disse to
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tapre Kaptejner igjen havde bragt Orden i deres Kom
ponier, rykkede de frem imod Nordvest med hundrede
S kridts Mellemrum, lystne efter nye Lavrbcer. D et
begyndte at dages, men over Engene og Oversvommelsen
stod en teet Taage. Kompanierne passerede Engdraget,
som er en fortsæ ttelse af Oversvommelsens Leje, og
bestege den modsatte Hojde, hvor de pludselig befandt sig
i fem og tyve S kridts Afstand fra Rednte III, hvis B e
sætning holdtes i Skak af C. Schoning med en D el af
anden B ataillon. Kaptejnerne Schölten og Wolle stode
sammen nogle S kridt foran deres Komponier og aftalte,
hvorledes de flulde storme Skansen, da W olles venstre
Arm knustes af eu Geværkugle, og denne gode F orer
»m atte nu ogsaa forlade Valpladsen. Storste Delen af
hans Kompani forenede sig med den D el af anden
B ataillon, som laa foran Redute III.
Kaptejn Schölten forte sit Kompani, hvortil en D el
M andflab fra de andre Komponier havde fluttet sig, hen bag
Bakkekammen; her lod han det blive staaende, men begav
sig selv hen til Skansen for at undersoge Forholdene.
H an fandt den meget stæ rkt' besat. D en fjendtlige B e
sætning laa paa Knæ i tæ t Linie bag Brystværnet, med
Hovederne dækkede bag B rystværnskronen, saa at kun
B ajonetterne vare synlige. De vare ej at form aa til at
lade sig lokke af vore Blænkeres Skydning til at give
en almindelig S alve, hvilket vilde have lettet S torm en
for vore. Kun Enkeltmand lod G eværet synke og fyrede,
n aar nogen af vore viste sig paa Brystværnskronen.
B ag denne paa den ydre S kraaning laa M andstabet af
vort andet Jæ gerkorps og anden B ataillon, kostende J o rd
og S tene ind i Skansen, kun faa Alen adskilte fra deres
Modstandere. Kaptejn Schoning holdt et Danebrogsflag tæt for Næsen af Fjenden for at opirre ham til
at begaa den Uforsigtighed at give I ld . I G raven
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stod ligeledes nogle Officerer og en D el M andflab af begge
Afdelinger, men ikke i tilstrcekkelig Mcengde til at kunne
forsoge en S to rm . Hele den Styrke, som laa her og
paa den ydre Skraaning, anflog Schölten til 10 0 M and,
og han besluttede at gjore et Forsøg paa at gaa los paa
Vcerket med sit eget og W olles Kompanier. In d en
han vendte tilbage til disse, spurgte han de paa den ydre
S kraaning liggende M andflaber, hvor stcerk den fjendtlige
Bescet'ning i Vcerket var. In g en ytrede im idlertid Lyst
til at ftræffe Hovedet frem for at tcelle den. E n ung
Officer af andet Jcegerkorps, F ra n ts Petersen, fom be
fandt sig i G raven, havde hort O pfordringen; han kravlede
øjeblikkelig op ad Skraaningen, sprang tillige med to
M and, som vilde folge det gode Exempel, op paa Brystvcrrnets Krone, men blev tillige med den ene M and i
samme N u skudt og styrtede paa Hovedet ned iblandt
dem, som befandt sig i G raven.
Forinden Schölten kunde formere sine to Kom
panier til en S torm kolonne, fik Fjenden imidlertid
Forstcerkning af 2 B atailloner, som angreb vore til
Redute III fremtrcengte T ropper i S ide og R yg. F jen
den blev i sit Angreb understottet af 6 sexpundige
Kanoner, som sendte den ene Ladning Kardcetfler efter
den anden ind i Schönings og Scholtens Kompanier.
M anglende ethvert Holdepunkt gik disse langsomt til
bage, indtil de erholdt fast Fod i de forst tagne Løbe
grave. Dele af anden B ataillon under Hveberg, som
havde otierfløjet Skanserne imod N ord, bleve ligeledes
drevne tilbage med betydeligt T ab — begge Hvebergs
L øjtnanter, W orm og Nielsen, saaredes. Under denne
Tilbagegang gik det navnlig ud over de fjætte, som havde
F o r Schoning lykkedes
bidt sig fast i Redute III.
det at fore hele sin T rop tilbage, hvorimod sex og tyve
M and af andet Jæ gerkorps, der dækkede sig i G raven

Avantgarden under de Meza.

29

for at undgaa den heftige Ild , som Reduten udspyede
til alle Sider, bleve tagne til Fange. Iblandt de til
fangetagne var den frivillige Constantin Bruun, som
havde lagt megen Kjcekhed for Dagen og nu for sent
bestemte sig til at gaa tilbage. Flere af vore Afdelinger
kom i en saadan Forvirring, at de forst ordnedes under
Fcestningens Kanoner.
Foran Redute lV standsedes Fjenden af Schleppegrell's
Kolonner, som vare rykkede ud af Fæstningen til Avantgardens Understottelse. Lobegraven ved den tagne Redute
IV og det til venstre for samme liggende Morterbatteri
vare under Kampen flojfede af en Afdeling Jngeniorer
og Fodfolk under Kaptejn Arnholtz, bestyttet af de foranvcerende Afdelinger af andet Jægerkorps og anden Bataillon.
Da disse Afdelinger trak sig tilbage, vedbleve Jngeniorerne
i nogen Tid at arbejde, uden at ænse den fjendtlige Ild ,
som knaldede rundt om dem. Men da Forerne frygtede
for, at vi ikke kunde holde Stillingen, lod han Arbejds
delingen gaa nogle Hundrede Skridt tilbage og sprængte
Krudtmagasinet i Luften. Dette udfortes med megen
Dygtighed af Artilleristerne Korporal Thorup og Kon
stablerne Nr. 29 Guhl og Nr. 59 Hojenheden. En af
de 168pundige Morterer, som under Belejringen var
bekjendt under Navnet „den store Gryde", blev ladet til
Mundingen med Krudt og fyldte Granater og derpaa
antændt, men heldigvis mislykkedes denne Sprængning.
Da tredje Jægerkorps kort efter jog Fjenden bort paa ny,
fuldendte Jngeniorerne ødelæggelsen af disse Værker.
Medens anden Bataillon og andet Jægerkorps led
saa meget i Stormen paa de fjendtlige Skanser, som
de toge og atter fordreves fra, holdt forste Bataillon
med urokkelig Fasthed sin fremstudte Stilling imellem
Fjendens Midte og venstre Floj. Den besvarede Ilden
fra begge Forstansningernes Floje og afviste de voldsomme
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M odangreb i Fronten. T il hojre stod T h ran e, som
dcekkede B ataillonens hojre F lo j, saa kom M athiesen,
hvem en Kugle soer tvcers igjennem Kinderne, hvorefter
Kompaniet fortes af Jæ g e r; derefter kom den gamle
Tscherning, som mistede alle sine Officerer, og til venstre
for ham stod Dörfchens, som trak sig nærmere til M idten,
da anden B ataillon kastedes tilbage. Jfo lg e P lanen
stulde B ataillonen dcekkes i hojre S ide af femte Brigade,
som skulde gaa frem forbi Treldeflansen imod Treldestov, og i venstre S ide af anden B ataillon, som stulde
bække den imod „M idtens" Forflansninger. M en paa
begge S id er af B ataillonen kastedes vore T ropper til
bage fra de fjendtlige Forstansninger. Forste B ataillon
blev derfor nødt til, efter at den var kommen igjennem
Mellemrummet, at boje sine to Flojkompanier tilbage.
Den fjendtlige Styrke, som stod lige over for B ataillonen,
forogedes bestandig. Kommandoren, M ajo r W alther,
underrettede derfor G eneral de M eza om, at den frem
skudte S tilling, i hvilken han bestodes baade forfra, i
S id e og i Ryg, blev mere og mere vanflelig at holde,
og at han maatte have Forstærkning. M eza, som endnu
ikke vilde flippe sin anden Linie ud af Haanden, nøjedes
med at sende Kompaniet Klingsey af forste Forstærknings
jægerkorps til den hojre F loj for at lukke Hullet imellem
forste B ataillon og femte B rigade og drage Ild e n fra
forste B ataillon paa sig. D et lykkedes overordentlig godt,
ja alt for godt; i en paafaldende kort T id havde Kom
paniet et T ab af to Officerer, Moltke og Lagerbjelke,
og 70 M and. T il Overgeneralen sendte M eza L øjt
nant F. W. Lund med Underretning om, at Rye ikke
var i S ta n d til at overvinde de H indringer, som han
havde modt, og derfor m aatte have Forstærkning. S elv
begav M eza sig med sin S ta b ud til forste B ataillon, da
han for ingen P r is vilde opgive de af B ataillonen bundne
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Fordele, som for cn D el betingede Udfaldet af Angrebet
paa Forskansningerne.
Alle B ataillonens Reserver fortes frem i Kjæden, og
den hidsige Kamp fortsattes henimod en Time. Under fin
G enerals Øjne forsvarede B ataillonen sin S tillin g . Her
faldt den tapre svenske Lojtnant Duse, som med sandt
Heltemod opmuntrede sine Folk under den voldsomme
K ugleregn; her faldt lø jtn an tern e C arl T ronier og N iels
S kou af forste, Avgust M oller af audet, og alle Lojtnanter af tredje Kompani, R avn og Holst drcebtes, og
M eyer saaredes. G eneral M ezas Hest saaredes, og Hestene
drcebtes under B ataillonskom m andoren, A djutanten og
S tabshornisten. I selve Kugleregnen ordnede de Haardt
medtagne Kompanier sig og gave mangfoldige Beviser
paa Kjcekhed. Underkorporal M orten Lyngby og M enig
A nders S tagstrup kastede sig over de ucermeststaaende 4
fjendtlige Skytter, som bleve dem for ncergaaende, og
tvang dem med B ajonetten til at strcekke Gevcer. Af de
m ange, som udmærkede sig i denne mageløse Kamp,
nævner første B ataillon, foruden de 4 Kompanichefer og
A djutanten Haffkill, Løjtnanterne Zim m erm ann, Sørensen,
H artvigsen og G ram ; Sergenterne Andersen, Kauffmann,
M ogensen, Petersen, D a h l, Kornerup og Svenskeren
Kreutz; de M enige O tto S p rin g fo rb i, C arl Herfort,
H an s Avedøre og P e ter Vinderød. M arken, paa hvilken
B ataillonen kæmpede, v ar jævn og uden H indringer: den
v ar ypperlig stikket til Tum leplads for R ytteri. Fjenden
sendte en Eskadron imod vore Kulsviere. „Kredse! Folk,"
raabte B ü lo w 's A djutant, L øjtnant Lund, som fulgte
B ataillonen. „Behøves ikke," var S v a ret, „vi skal nøk
barbere dem." Og en saa voldsom I l d modtog den
fremad galloperende Eskadron, at den i største Hast vendte
om og forsvandt fra Valpladsen. Nogle Kanoner vare
fulgte efter det fjendtlige R y tteri; de kjørte nu frem og
2* *
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overoste forste B ataillon nteb Kardcetster; men A vantgardens Kanoner, det tolvpundige G ranatbatteri W egner,
lode ikke vente paa sig. D et ilede øjeblikkelig forste
B ataillon til Undscetning. I G allop kjorte det frem og
stillede sig paa fri M ark i forste B ataillons Rcekker.
In d e n det kom til Skud, floge de fjendtlige G ran ater
ned i B atteriet, dræbte Folk og Heste, deriblandt Hesten
under den Næstkommanderende, Ernst Schau, og knuste
en Bloklavet. D et var forste G ang, B atteriet var i
Ild e n , men efter et Øjebliks Forlob var O rden bragt
til Veje, og med Glæde horte M andstabet sin Chefs T il
tale: „Hvad der er tabt, har intet at betyde, det er
snart erstattet; begynd Skydningen!" E fter tredive Skud
var det fjendtlige B atteri fejet af M arken.
S a a snart forste B ataillon havde faaet Luft, rykkede
den dristig videre frem, men standsedes paa ny af den venstre
Fløj af den 2den fjendtlige Brigade, som nu ankom paa
Valpladsen og satte sig i Forbindelse med 1ste B rigade,
som gik frem fra Kristinebjærg. Fjendens O verm agt var
for stor. M eza sendte derfor sin anden Linie, forste
Forstærkningsjægerkorps og tredje Forstærkningsbataillon,
i Ild e n til Understøttelse for forste B ataillon, som for
langte og haardelig trængte til Hjælp.
De to B atailloner havde trofast fulgt den forste
B ataillon i Hælene, rede til at modtage Fjenden, hvis
han stulde bryde igjennem. Kompanierne af Jæ g e r
korpset stode ved S iden af hinanden og lede meget af
Ild en , som gik over Hovedet paa forste B ataillon, der
havde kastet sig ned og ved sin S tillin g hindrede de
bag ved værende i at gjengjælde Ild e n . D et er den
haardeste Prove for S oldaten at staa rolig i Kolonne
og modtage Fjendens Kugler, uden at være i S ta n d til at
sende ham sine til Gjensvar. „V i faa alt for mange
saarede, vi er ikke i S ta n d til at holde det ud, der m aa
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ffe en Forandring," lod det fra M und til M und. I en
heldig S tu n d kom M ezas B efaling til at rykke frem.
„ B læ s: hele Korpset frem ad!" var Bataillonskomm andoren
Schepelerns Befaling til S tabshornisten; det var en
glædelig Forandring. I Lob skrede de tre Komponier
frem og i den bedste Orden, uden at forvirres af de
mange fra Kampen tilbagevendende saarede. Tredje Forstcerkningsbataillon, som var opmarcheret til venstre for
forste B ataillon, blev ikke tilbage. Kampen blev mere
og mere hidsig, det var en saa vedholdende stcerk Gevcerild, at der ikke et Øjeblik indtraadte nogen Pavse imellem
Skuddene. M idt i de kæmpendes Rækker holdt de M eza
med sin Stabschef, W örishöffer, og A djutanterne Lund og
Loven.
De lige saa koldblodige som uforfærdede Kaptejner
Frederik M oller og Hedermann forte tredje Forstærkningsbataillons S kytter; af deres L ojtuanter saaredes den
kjække Nordmand Holst dodelig af to K ugler; truffen
anden G ang havde han endnu K raft til at sænke
S ab len og melde sig fra Tjenesten hos fin Kompanichef.
E . Nielsen saaredes, men indtog igjen sin P la d s efter
at være forbunden; T hura ligeledes.
Fjenden studsede ved denne friste Styrkes pludselige
og kraftige A ngreb; han veg tilbage til R yttergrøften,
en stor Jordvold, som danner Skjellet imellem Fredericia
og V ejlby M ark. I sit haardnakkede Forsvar af denne
Vold opreves hele 1ste Jnsurgentbataillon og Resterne af
2den, som forfulgtes paa staaende Fod af R yes Brigade,
der endelig havde overvundet alle de H indringer, som
Treldestansen havde lagt i Vejen for den, og nu rykkede
frem imod den ostre D el af R yttergrøften, paa samme
T id som A vantgardens anden T ræ fning gik imod G røftens
vestre Del.
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5.
Femte Vrigades Kamp. Storm en paa Treldeslransen.
Nyes Fald.

S am tidig nteb A vantgarden var femte B rigade gaaet
frem imod de Forskansninger, som Fjenden i de ncermest
foregaaende D age havde anlagt imod Fcestningens nordvstre S ide og Landgangsbroerne. Disse Vcerker bestode,
som af os tidligere beskrevet, af flere Rcekker Lobegrave
tvoers over Vejen til Exercerpladsen og S tra n d e n med tcet
bagved liggende B atterier og Skanser og forsvaredes af
2 B atailloner. G eneral Rye, som forte femte B rigade
imod disse Vcerker, gik frem langs S tran d en imellem
D anm arks Bastion og V andet. D et hervcerende Forhug
var om Aftenen imellem Kl. 10 og 12 blevet ryddet i
en Bredde af 20 Fod for at lade T ropperne passere
derigjennem. B rigaden bestod af fem B atailloner, et
sexpnndigt B atteri og en Jngeniordeling. Den gik frem
i folgende O rden: Forste Reservejcegerkorps som F ortrop,
fulgt af Jngeniordelingen, niende B ataillon, fjerde Reserve
bataillon og B atteriet M arcussen i forste T ræ fning, sjette
og syvende B ataillon i anden Træ fning.
2. Kp.
i
~

Forste Reservejægerkorps.

1. Kp.
“------

3. Kp.
4. Kp.

Fjerde R. BSyvende B atl.

B atteriet M arcussen.
•]• *|*

Niende B att.
S jette B atl.

Forinden Fremrykningen samlede Rye alle sine O ffi
cerer og indskærpede dem at vaage noje over, at enhver
af hans B efalinger blev hurtig udfort, og forge for, at
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ingen Fejltagelse fandt S ted, da S la g e ts Udfald beroede
paa, at enhver lige fra Bataillonskom m andoren til Tam bonrdrengen vidste, hvad han havde at foretage sig. H an
red derpaa hen til hver af sine Afdelinger og frembragte
overalt en begejstret S tem ning ved at love sine S o ld ater
en fuldkommen S e jr over de forrcederfle Slesvigholstenere,
som havde opstillet sig saaledes, at de ej kunde nndgaa et
N ederlag. — T il Reservejcegerkorpset, som dannede B rig a 
dens F ortrop, sagde h a n : „Jæ gere! I ere mine Fortropper.
Fjendens forskansede Linie skal tages. I kjende den, og
I kjende mig. I skutte bane os Vej over de Løbegrave,
som I allerede een G ang have taget*). D et øvrige stal
Hovedkorpset udfore. Og nu fremad i H errens N avn!"
D e kjække Ansigter og det trofaste Blik, hvormed Folkene
saae paa deres G eneral, overtydede ham om, at hans
B efaling vilde blive adlydt.
Kl. IV 2 M orgen gik første Reservejcegerkorps ud af
Forhugget med Kom panierne Lovenfeldt og Hein i første,
Frost og Haxthausen i anden T ræ fning. M andstabet op
holdt sig ikke med at skyde, nten ilede lige løs paa F jen
den og fangede største Delen af hans fremskudte Poster.
D e to forreste K om panier løb imod Forstansningerne og
gave først I ld , da de vare komne over Brystværnet.
K aptejn Lovenfeldt havde B efaling til at støtte sin
venstre F løj til Vejen, der fører til Exereerpladsen, tage
de imellem S tran d en og denne værende Løbegrave og
gjøre P la d s for de efterfølgende Afdelinger. I Løbe
gravene østen for Vejen toges en Hob Fodfolk til Fange,
som sendtes til Fæstningen. E fter at have renset de her
værende Løbegrave, ilede Lovenfeldt videre efter den flyg
tende Fjende imod Kristinebjærg, overladende til de andre
Kom panier at tage Skanserne vesten for Vejen, som ikke
*) Den 30te Jun i.
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vedkom ham. Han gik stadig fremad, jagende Fjenden
foran sig for at gjore Plads for dem, der kom bag efter
ham. Den Fjende, han forfulgte, var en blandet Hob af
Artillerister samt Fodfolk as 2den og 3dje Bataillon, som
havde Arbejdet i Lobegravene, og som vare blevne over
faldne, medens de vare i Fcerd med at ombytte Spaden
med Gevceret. Kommandoren for 2den Jnsurgentbataillon,
Kaptejn Wrangel, sogte forgjceves at samle dem: de joges
i Uorden tilbage til Hyttelejren ved Kristinebjcerg.
Kompaniet Hein var ikke saa heldigt; strax ved de
forste Lobegrave erholdt Kaptejnen et Skud igjennem B ry
stet, og hans Folk vare ikke i Stand til at besejre den Mod
stand, de modte. En Del af Kompaniet fulgte derfor efter
Lovenfeldt og lode Skanser vcere Skanser, efterladende til
de efterfølgende det ubehagelige Arbejde at tage dem. Saa
hurtig vare de to Kompanier gaaede frem, at de efter
følgende havde tabt dem aldeles af Syne. De vare brudte
tvcers igjennem den fjendtlige Linie, som atter lukkedes og
besattes bag ved dem. Kompanierne Frost og Haxthausen,
som kom bag efter, marcherede trygge fremad i den sikre
Tro, at de havde de to forreste Kompanier imellem sig
og Fjenden. Pludselig modtoges de af en ødelæggende I ld
fra Treldeskansen. Begge Kompanier udviklede sig, og da
Kompaniet Frost standsede, trak Haxthausen sig til venstre og
gik Side om Side med Frost imod Reduten. Begge Kompanichefer saaredes, og i et Øjeblik mistede fjerde Kompani
alle sine Officerer, Berg, Eichmüller og Hyrup, og Befalingen
overtoges af den ældste Underofficer, den flinke Kommandersergent Eppers*). Det var Kompanier af den fjendtlige
*) Den samme Eppers, som ved Oprorets Udbrud i Marts L848
tjente i fjerde Jægerkorps og den Gang, sin Fane og Ed tro,
gik imod Nord.
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2den Bataillon, som havde besat den sexkantede Skanse,
Reduten V, i Folkemunde benævnet „Treldeflansen", og
Lobegravene tværs over Vejen til Exercerpladsen. Den
stoppede de to Jægerkompanier, som efter flere Gange
at være gaaede frem imod den, maatte føge Dækning i de
nærmest imod Fæstningen fremskudte Lobegrave, hvor de
fandt Kaptejn Hein med gjennemstudt Bryst.
Brigadens forste Træfning, fjerde Reservebataillon,
niende Bataillon og Batteriet Marcnssen, var imidlertid
rykket ud dels af Forhugget ved Stranden og dels af Kon
gens Port. Fjerde Reserve forsagte at omgaa Redute V, men
standsedes snart af den overvældende I l d fra Skanserne og
de ved samme opstillede Reserver, hvis Kugler overfejede hele
Terrænet, saa at Reserven var lige saa udsat som Kjæden.
Andet Kompani under Buhl, som var forrest, trak sig
til venstre for at føge Forbindelse med forste Bataillon.
De tre andre Kompanier bleve staaende i Kompanikolonner vesten for Vejen t il Exercerpladsen tillige med
Batteriet Marcussen og ventede paa, at de bag ved værende
Afdelinger ved at rykke frem langs Stranden fluide skaffe
dem Luft. V i minde Læseren om, at det endnu ikke var
bleven Dag. Rye lod to Kompanier af niende Bataillon
under Norager og Bauditz, som allerede vare komne op ad
Skrænten, atter gaa ned til Stranden for at bevæge sig
langs denne til Treldefloven og falde Fjenden i Ryggen.
De to andre Kompanier under Hammeleff og Bjerregaard
sendtes frem imod de af Reservejægerkorpset angrebne
Forskansninger. Hammeleff, der med uimodstaaelig Kraft
rev alt over Ende, som stillede sig imod ham, gik i
Lovenfeldts Spor, overflred Lobegravene, ihjelslog eller
tilfangetog de fjendtlige Skytter, som atter havde besat
disse, og rykkede frem imod Kristinebjærg og forenede sig
med Lovenfeldt.
Kompaniet Bjerregaard, med hvilket
Bataillonskommandoren, M ajor Krabbe, fulgte, gik frem
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til venstre for Hammeleff. I Forening med nogle Delinger
af Jcegerkorpset stormedes atter de vesten for Vejen vcerende
Løbegrave, hvis Beliggenhed man maatte slutte sig til
af den fjendtlige I ld ; thi det var endnu saa tnødt, at
man ikke kunde se dem; Mørket forstærkedes ved Mvrgentaagen og Krudtdampen.
Angrebet afsloges, og vore
søgte Ly bag den forreste Løbegrav.
Avantgardens Stabschef, Major Wörishöffer, kom
efter det sidst omtalte, afslaaede Angreb til Batteriet
Marcussen og fjerde Reservebataillon; han søgte General
Rye og underrettede Batterichefen om, at Mezas højre Fløj
led meget af Ilden fra de fjendtlige Afdelinger, som rykkede
frem til den af Ryes Brigade angrebne Rednte, samt at
Mezas Fodfolk trængte højlig til kraftigere Under
støttelse, hvis Kampen skulde faa et heldigt Udfald. Under
disse Omstændigheder betænkte Marcussen sig ikke paa at
rykke frem, skjønt han ingen Befaling havde faaet dertil
af Rye. Han sendte først Raasløff frem med to Kanoner
og fulgte strax efter med Batteriets øvrige sex Kanoner.
Under en heftig Geværild fra de fjendtlige Forstansninger
tog Batteriet Stilling i Nærheden af fjerde Reserve
bataillons Kjæde, som tillige med Espingolbatteriet Meincke,
første Bataillon og Kompaniet Klingsey søgte at holde
de fjendtlige Batailloner Stangen, der trængte frem
vesten for Rednte V. Kort forinden Batteriet aabnede sin
Ild , kom Adjutanten ved niende Bataillon, H. Wedelfeldt,
og anmodede Batterichefen om at rette sin I ld mod
Reduten. Batteriet stod udsat for en heftig Geværild,
men Mørket var endnu saa tæt, at Skansen ikke kunde
ses. Wedelfeldt kunde kun angive Retningen, hvorfor
Skydningen i Begyndelsen var meget usikker. Batteri
chefen, Marcussen, saaredes. Raasløff tog Kommandoen
og lod fyre uafbrudt med Kardætster imod den usynlige
Fjende i den Retning, hvorfra Geværilden blinkede
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B atteriet i M ode. D a Wedelfeldt kom tilbage til sin tapre
Chef, M ajo r Krabbe, fandt han ham henstrakt af en
Kugle paa Jo rd en . M ajoren, som forsmaaede enhver
Dcekning, havde holdt til Hest tæt ved de Lobegrave, som
endnu vare i Fjendens V old. B ataillonens Underlæge
Blichfeld erholdt en dodelig Kngle m idt i Panden, medens
han forbandt sin Chef.
S am tidig næd B atteriet M arcussen gik efter Ryes
B efaling det hojre Flojkom pani af fjerde Reservebataillon
frem imod den fordærvelige Skanse, foran hvilken en Del
af niende B ataillon og forste Reservejægerkorps laa. Kompaniet mistede strax P rem ierløjtnant D ræby, kort efter
saaredes ligeledes Løjtnanterne P loug, Schm itterslov og
V . Sorensen. M ed et T ab af fire Officerer og 70
M an d floges K om paniet, som næsten blev ganske op
revet, tilbage.
Im ellem fjerde Reservebataillon og forste Reserve
jægerkorps stod Meincke med sine Espingoler og beskod
uafladelig de fjendtlige Afdelinger, som viste sig i H alv
mørket.
Nye fjendtlige K olonner vare imidlertid i Fremrykning
imod Rye. D et var 1ste B ataillon, efterfulgt af 4de, som
gik frem i Rum m et vesten for Treldeflansen og med stærke
S k rid t nærmede sig den. Rye forte strax sin anden
Træ fning imod dem. S jette og syvende B ataillon gik
frem i Bataillonskolonne med tyve S kridts M ellem rum .
F oran red Rye med sin S ta b . Kornet, som stod i sin
fulde Højde, lagde sig under den fremadflridende M euneskebolge og blev som det glatteste G ulv. M angfoldige
nedstraktes i det nedtrampede K orn og delte Skæbne med
dette. Hestene bleve skudte under Ryes A djutanter, Wenck
og F . W edelfeldt; de sendtes tilbage for at skaffe sig andre
Heste. Ligeledes skodes Hestene under syvende B ataillo ns
Kom m andør, M ajo r V ogt, og under A djutanterne Nickolin
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og Glasing. Under 6te B ataillo n s Form ering og F rem 
rykning var der des værre ikke taget mindste Hensyn til
det med Kogekjedler, Tornystre og Kapper belæssede M an d 
stabs Kræfter. B ataillonen stod i Halvsektionskolonne, og
under Fremrykningen lod Kommandoren formere B a ta il
lonskolonne uden at Paase, at de forreste gjorde Holdt.
Alle styrtede fremad i M ørket i vildt Lob, og da Kolonnen
endelig var formeret, var Mandskabet forpustet, i en
næsten oploft Tilstand, og viste stor Tilbøjelighed til at
kaste baade den tunge Bepakning og sig selv.
Efterhaanden som de to B atailloner nærmede sig
Skanserne, trykkede 6te B ataillon sig ind paa syvende,
saa at det hele dannede en uformelig Kile, i hvilken de
modigste vare i Spidsen. D a den var kommen Skansen
paa 50 S kridt nær, begik sjette B ataillons Forer, som
var stegen af Hesten, den Fejl at befale: „F ald ned, dæk
J e r " . Fjenden stod nu paa den store M asse, som laa
blottet for al Dækning paa Jo rd en . Ikke et Skud fej
lede, og over hundrede af Mandskabet bleve et Offer fordenne ufornuftige B efaling. Kaptejn Schwartz, som saae
det uheldige i Stillingen, sprang op og tilraabte sine
Folk, at de stulde folge ham frem imod Skansen, det var
M aalet. M en kun faa fulgte ham, og efter at have til
bagelagt faa S kridt segnede han til Jo rd en med en knust
Fod. Standsningen havde smittet syvende B ataillon, og
kun enkelte af de modigste med L øjtnant K aas i Spidsen
naaede Skansen. F ulgt af tre M and, Petersen, W iehr
og Lum es, sprang han ned i G raven og kravlede op ad
den ydre S k raaning; men der fulgte ikke flere efter. Og
da Fjenden greb fat i deres Frakker for at trække dem
ned i Skansen, »matte de give tabt og være glade ved at
naa tilbage til deres egne. Kolonnen var im idlertid
veget nogle Hundrede S kridt tilbage. O pm untret af sine
Forere gik den paa ny imod Skansen. Bestudt saa vel fra
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det lukkede Værk, font fra Lobegravene, trak den sig, for
at undgaa denne Krydsild, til venstre tæt forbi Reduten,
og kom til dens nordre Indgang: Struben, der var lukket
ntet) Palisader og saa tæt besat af Forsvarere, som her
rakte den tililende Forstærkning Haanden, at de umulig
gjorde enhver Indtrængen. Det var et frygteligt Øje
blik. De bedste Officerer vare allerede faldne. Af sjette
Bataillons Lojtnanter var Moldrup studt lige igjennem
Hjærtet, Carl Ussing og Otto Skeel laa med knuste Ho
veder, Schwartz, Ross, Zoffmann og Prosch vare setorede,
og et stort Antal kvæstede laa spredte rundt om Skansens
Rand.
Af syvende Bataillon vare Kaptejn Bentzen,
Lojtnanterne Larsen og Lassen faldne, Adler og Nordmændene Hagemann og Vogt saarede, og endnu mere
Mandstab end ved syvende Bataillon var ofret ved
denne Storm, som standsedes i Utide. Pludselig gjorde
de forreste atter omkring og smittede Kolonnen, som havde
mistet mange af sine bedste Form .
Den trak sig igjen
i stor Uorden tilbage for paa ny at samle sig. Den fjerde
Reservebataillon, som allerede havde overflojet Skansen,
reves med paa Flugten, og en stor Del af Mandstabet
blandedes i sjette og syvende Bataillon.
Rye, som havde opholdt sig paa venstre Floj af Ko
lonnen, red hen til syvende Bataillon og spurgte efter
Chefen, og da han ikke strax fandt ham, som laa forflaaet
under sin dræbte Hest, befalede han Kaptejn Kühle at
trække sig ud til venstre med sit Kompani og sende Skytter
frem imod den Bataillon, som nærmede sig Skansen.
Han red derpaa ind i sjette Bataillon, hvor Uordenen vatmeget stor. „S ig mig, er her ingen Officerer? Born!
I have hele Tiden fulgt mig, I ville ikke svigte eders
General". Lojtnanterne Tranberg og Rovsing af sjette
og Carlsen af syvende Bataillon sprang frem, og en Del
af Soldaterne, omtrent 150 Mand, som havde hort
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G eneralens O rd, gik meb bent. Fjendens I l d var efter de
afslaaede Angreb tiltaget i en saadan G rad, at Skuddene
og den pibende, fløjtende Lyd af Kuglerne uafbrudt la r
mede og summede om O rerne. Generalen red frem, og
de nævnte Afdelinger af sjette og syvende B ataillon fulgte
ester, imod den fjendtlige Reserve af 1ste og 2beit Jn su rgentbataillon, som gjorde sit Bedste for at n aa og frelse
Skansen. Rye red meb den største Rølighed ind imod
Fjenden, omgiven af de tv B atailloners Skytter, som han
opmuntrede til at trænge Fjenden tilbage, hvilket de ogsaa
gjorde. D a Generalen saae, at hans B efaling saa hurtig
efterfulgtes, red han et P a r G ange frem og tilbage langs
Kjæden og fortsatte sin Vej længere imod Vest til Kompaniet Kühle. H an var ganste ene, hverken ledsaget af
A djutanter eller Ordonnanser. G eneralen befalede Kaptejn
Kühle at sende Skyttedelingen under L øjtnant S nertinge
frem, for at hindre nogle fjendtlige K anoner i at tage en
S tillin g , hvorfra de kunde bestyde hans B rigade meb
Kardætsker. Efter at dette var udført, øg Kanonerne vare
fordrevne, red han over imod fin venstre Fløj, fjerde
Reservebataillon og B atteriet M arcussen, for at bringe
den frem. P a a Vejen derhen faldt hans Hest. H an
fortsatte Vejen til Fods, indtil han kom til den P la d s,
hvor Espingolerne stode og vedligeholdt en levende I l d
paa de fjendtlige Kjæder og sluttede Troppe, som herved
flere G ange nødtes til at sprede sig. Af M a jo r Meincke
erholdt Generalen en Hest og red derpaa meb Kompaniet B uhl af fjerde Reservebataillon frem imod R y tter
grøften, hvor Fjenden havde sat sig fast. A tter blev
Hesten skudt under G eneralen, som bestandig opmuntrede
Skytterne til at kaste Fjenden; han gik videre til F ods og
faldt kort efter. S it B anesaar erholdt Rye paa højre
Fløj af L øjtnant Carlsens Kjæde. Eet Skud traf ham
i Laaret og et andet i Underlivet, om trent Klokken tre
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M orgen. H an udaandede i Armene paa Lojtnant C a rl
sen, som dog ikke kunde blive hos ham, da hans P lig te r
som F orer ikke tillode ham at forlade sine Folk, som
Fjenden angreb med Heftighed.
Efter den afslaaede S to rm paa Skansen havde H alv
delen af sjette og syvende B ataillon samt mindre Dele
af forste Reservejcegerkorps og niende B ataillon sogt Dæknittg paa Vejen til Exercerpladsen og i de forst vandne
Lobegrave. T il venstre herfor stod B atteriet M arcussen,
Espingolbatteriet og en D el af fjerde Reservebataillon.
S kytter af sjette under T ranberg og af syvende B ataillon
under Kühle, Kompanierne B u h l af fjerde Reservebataillon,
Hammeleff af niende B ataillon og Lovenfeldt af forste
Reservejcegerkorps vare imidlertid trængte frem til Kristinebjærg og Fredericias M arkstjel. D isse sidste tillige med
forste B ataillon, der, som vi have set, forsvarede sin frem
skudte S tilling, holdt heldigvis de til Redutens Undsæt
ning fremrykkende fjendtlige Afdelinger nogenlunde i Ave.
V i have fortalt, at G eneral M eza sendte L ojtnant
Lund med B ud til G eneral B ülow , som opholdt sig i
D anm arks Bastion til højre for Kongens P o rt, at Ryes
Tropper vare standsede og nmatte have Forstærkning.
Generalen gav øjeblikkelig B efaling til ottende B ataillo n
og det 24pundige G ran at-H alv b atteri Tillisch at rykke frem
til B rigadens Understøttelse og sendte en af sine A djutanter,
Lojtnant O. Vaupell, med B ud herom til Rye. A djutanten
red forst til femte B rigades venstre F lo j; af R yes O rdon
nansofficer, Lojtnant R ye, som han traf ved fjerde
Reservebataillon, fik han den Bested, at G eneralen befandt
sig ved Hovedkorpset paa Vejen til Exercerpladsen. D a
A djutanten ankom her, fandt han hverken Generalen eller
nogen af hans S ta b . S ky tter af næsten alle B atailloner
vare i en heftig Kamp med den i Treldestansen og i
Løbegravene staaende 2den Jnsurgentbataillon, uden at der
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vandtes en Tomme Jo rd . K ort efter ankom det fireogtyvepundige G ranat-H alvbatteri Tillisch. D et var rykket
i T rav frem ad Vejen, der fører til Exercerpladsen, indtil
det standsedes af de tvcers over Vejen værende Løbegrave.
Disse nmatte først tilkastes, inden B atteriet kunde ind
tage en S tilling, hvorfra Skansen med Virkning kunde
bestydes. Under dette Arbejde, som udførtes af B atteriets
Mandskab i den stærkeste Geværild, begav Føreren for den
første Deling, L øjtnant Knudsen, sig hen over M arken
til den 150 Skridt foran Reduten V liggende Høj for
at undersøge, om ingen H indringer forbøde Kanonerne at
kjøre op paa den. H an havde næppe besteget Højen, førend
han erholdt en Kugle gjennem Hovedet og styrtede haardt
fa aret i Armene paa den af Hovedkvarterets A djutanter,
som ledsagede ham. V ort Fodfolks fornyede Angreb
hindrede B atteriet i at komme til Skud.
Løbegravene, som førte til Reduten, og de i samme
værende Tværvolde frareves atter Fjenden af ottende B a 
taillons Skytter, som førtes af Kaptejn F. Holm og de
flinke Løjtnanter O. Hansen, Ryberg, Lorentzen og Urfin.
De to sidste fik B anesaar i Løbegravene. S n a rt vare
ottende B ataillons Skytter blandede med B rigadens øv
rige Afdelingers S kytter og dækkede ved en livlig I l d
efter bedste Evne Kolonnernes Frembryden. Halvdelen af
syvende B ataillon under V ogt gik derpaa tvæ rs over de
med Tværvolde opfyldte Løbegrave, ottende B ataillon under
Lemmich fulgte efter. Endnu førend Skansen naaedes,
saaredes Lemmich, men B ataillonen fortes i den stjønneste
Orden til S to rm paa Reduten af Kaptejnerne Pontavice
og Rohweder, som gik i Spidsen af Kolonnen. S id st
nævnte fik ved denne Lejlighed et Skud i Skulderen, som
dog ikke bevægede ham til at forlade sin P la d s. M ange
af de forreste dræbtes i Kolonnen, men fast og bestemt
vedblev den at gaa imod Skansen. S a a snart B rigadens
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S kytter faae, at de bleve understottede af sluttede A f
delinger, vilde de ikke overlade dem M re n at storme.
De ilede frem, styrtede sig i G raven, kravlede op ad den
ydre S kraaning og stode nu Ansigt til Ansigt med
Fjenden; men, forbavsede over deres egen Dristighed, lode
de sig paa ny glide ned i G raven og lagde sig derefter Paa
den ydre G ravrand. Styrkede ved de efterfølgende Ko
lonners Nærhed, stormede de paa ny B rystværnet og tvang
Befcetningen til at overgive sig. 5 Officerer og 3 0 0 M and,
fom endnu vare ufaarede i Reduten og de ncermest
værende Løbegrave, toges til Fange, deriblandt Redutens
tapre K om m andant, K aptejn A rensw ald. Klokken var
da fire om M orgenen.
Løjtnanterne af syvende og ottende B ataillon og af
første Reservejægerkorps vare de første i Skansen, da
den toges. Fangerne fortes af L øjtnant H allas ud af
Skansen; han bragte dem langs S tran d en ind til Fæst
ningen, hvor han afleverede dem til fjerde Forstærkningsbataillon, og ilede derpaa igjen ud til sit K orps, som
han traf ved Treldeskoven.
Arbejdsafdelinger under Kaptejnerne Linde og Thulstrup af Jngeniorkorpfet vare fulgte med B rigaden og
havde deltaget i Kampen. Næppe var Fjenden træ ngt
ud af Løbegravene østen for Vejen, førend Thulstrup ryk
kede frem med fin Afdeling, fornaglede to Skibskanoner,
fom stode paa Blokvogne paa Vejen, og en M o rter i det
tvæ rs over Vejen opførte B a tte ri; derpaa jævnedes de
tagne Løbegrave med Jorden, medens Fægtningen var
staaende i næppe hundrede S kridts Afstand i Løbegravene
og rundt om R eduten; for at lette Fodfolket S torm en Paa
denne, hængte Jngeniorkorporal Skyum en Krudtfæk paa
P alifadeporten; den knaldede af uden at rokke Porten.
D e nordligste S trandbatterier, i hvilke der fandtes 4 24-
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pundige Granatkanoner, fløjfedes, og Kanonerne fortes i
uskadt Stand ind til Fcestningen.
I det hele toges i disse Skanser 9 Kanoner, nem
lig : 1 168pundig Morter, 3 84pundige Granatkanoner
og 5 24pundige Kanoner. Paa Grund af Udfaldet den
30te Ju ni vare de endnu ikke i studfoerdig Stand. En
Dag senere, og et Udvalg af de tungeste Kalibere vilde
have ryddet slemt op imellem de Tusender, som rykkede
ud af Fcestningen.
Imedens Hovedstyrken af femte Brigade havde været
bundet til Treldeskansen, vare Kompanierne Lovenfeldt
og Hammeleff rykkede frem til Hyttelejren ved Kristinebjærg, hvor de standsedes af det fjendtlige 3dje Jægerkorps.
De gave dette Korps saa meget at bestille, at det kun med
Halvdelen kunde tænke paa at konime Skanserne til
Undsætning.
6.

Fjendens Reserver rykke frem ; de standses af anden
Træ fning, Brigaden Ichleppegrell.
De Batailloner, hvormed den projsiste Oberst Zastrow, som anførte Fjendens Midte, rykkede frem fra
Stoustrup og Stallerup for at gjenerobre de af vort
andet Jægerkorps og anden Bataillon tagne Forfkansninger, vare 6te, 7de og 8de. De vare paa samme
Maade som vore lette Batailloner formerede i Kompanikolonner og angrede med megen Orden og Fasthed.
Efter at have optaget de slagne Batailloner, 5te B a
taillon og 3dje Jægerkorps, befriede de i Forening med
disse den af Schönings, Wolles og Schottens Komponier
indesluttede Redute 1IJ og rykkede derpaa videre frem,
forfølgende vore spredte Afdelinger af andet Jægerkorps
og ailden Bataillon, som med god Holdning, vexlende
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Skud paa Skud med Fjenden, vege tilbage for dennes
Overmagt henimod de forst tagne Forskansninger. S it
Feltartilleri, det 6pundige Batteri Feldmann og det
12pundige Batteri Schuk, stillede Fjenden vesten for
Kloften, hvorfra han med Kardætsker overoste vore till
bagegaaende Afdelinger. De 84pundige Granatkanoner
i Reduterne I og I I deltoge i denne Beskydning. Fjenden
troede allerede at have Sejren i sin Haand, og hovedlose
Flygtninge kom lobende ind i Fæstningen og meldte, at
Slaget var tabt.
Men endnu for Fjenden havde naaet Redute IV ,
standsedes han i sin Fart af Schleppegrell, som med sin
Brigade ilede t il Avantgardens Understøttelse.
Brigaden, som bestod af tredje og femte Bataillon,
tredje Jægerkorps, forste Forstærkningsbataillon og to Kompanier af anden Forstærkningsbataillon, rykkede frem i to
Linier imod Fjendens Midte. I forste Linie marcherede
under Bedækning af de to Kompanier af anden Forstærk
ningsbataillon Batteriet Jessen, til venstre for samme tredje
Jægerkorps og til højre tredje Bataillon, og i anden Linie
femte Bataillon og forste Forstærkningsbataillon.
Tredje J.-K.

Anden

1 Komp.
Femte Batl.

Forstb.
Jessen.

Tredje Batl.

1 Komp.
Forste Forstb.

Kompanierne Magius og Krey af tredje Jægerkorps,
Weldingh og Colding af tredje Bataillon modtoge det forste
Stod. De understottedes kraftig af de ovennævnte Dele
af andet Jægerkorps og anden Bataillon under Schölten
og Schoning, til hvem Kompaniet Fugl, som efter Kap
tejnens Fald fortes af Løjtnant Jrgens, sluttede sig.
Paa vor højre Floj lykkedes det tredje Bataillon at kaste
Fjenden noget tilbage ved et Angreb, hvorved Kaptejn
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Weldingh faldt; den fjendtlige Kommander for 8de B a 
taillon, M a jo r Roques, faldt ligeledes her. P a a venstre
Floj havde tredje Jcegerkorps en haardere S tr id ; thi her
understottedes Fjenden af de 84pundige Kanoner i S to u strupstanserne (I og II) samt af flere Afdelinger af 7de
B ataillon, som vare gaaede frem fra disse Skanser tvæ rs
over Kloften i S iden Paa tredje Jcegerkorps, der stolt af sin
i dette som i det forrige Felttog vundne Berommelse ikke
veg et Skridt. Af Korpsets Officerer saaredes Kaptejn
T ersling, Lojtnanterne Klein, Flor, Svenflerne Ø m ann
og Abrahamson. En Afdeling frivillige af andet Forstcerkningsjcegerkorps under den kjcekke L ojtnant Michael
Petersen kastede sig dristig ned i Kloften imod de nye
Fjender og holdt dem S tan g en til almindelig B eundring.
M en Kampen stod og vaklede.
B iilow , som befandt sig med Schleppegrell ved B r i
gadens M idte i S lag ets Brcendpunkt, lod Jessen kjore
frem med sit B atteri. E t Øjeblik efter var B atteriet i
S tillin g nordvest for Redute IV i tredje Jcegerkorps's Kjcede
og indhyllede ved sin livlige Skydning alt i en tæt Rogkappe. Fjenden, hvis Styrke paa dette Punkt belob sig
til 4 B atailloner og 16 Kanoner, hvoraf Halvdelen nylig
vare forte i Ild en , kom i Uorden, vaklede og veg. D et
var B iilow s og Schleppegrells Nærværelse midt iblandt
de kæmpende Skarer, som begejstrede Tropperne. N aar
Generalen saaledes deler F aren med sine S oldater og
forstaar at tiltale dem, gaa de uimodstaaelig frem. B onin,
B lum enthal, Zastrow, Gersdorff og Stückradt og flere
af Jnsurgenternes Forere vare ligeledes tapre M ænd,
som gik i Spidsen for deres S o ld a te r; men de vare
Prøjsere, forhadte Udlændinge i deres egen Hær.
Understottede af B atteriet Jessens Kanoner, forfulgte
tredje B ataillon og tredje Jæ gerkorps Fjenden, indhentede
ham paa Engen og fratog ham mange Fanger, inden
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han kunde naa Hojderne paa den modsatte S ide. De
fjendtlige Kanoner styndte sig at komme bort. En af
dem indhentedes under P aaprodsningen af en D el Jæ gere
under L ojtnant Thorkelin og Frivillig A. B ru n . K a
nonen og B etjeningsm andflabet toges og fortes til Fcestningen.
D a Scholtens og W olles Komponier kom til Redute III for at hoevne det tidligere lidte Nederlag, fandt
de den forladt; Bescetningen havde trukket sig tilbage til
H yttelejren.
Klokken var bleven fem, da Fjendens M odstand var
brudt paa alle Punkter osten for Oversvommelsen. Hele
det ostre Afsnit, Reduterne III, IV og V, med samtlige
tilstodende B atterier og Lobegrave, var faldet i vore
Hænder. Fjendens venstre F lo j og M idte, hans 1ste og
2den Brigade, under Stiickradt og Zastrow, flygtede,
hidsig forfulgt af A vantgarden, femte B rigade og nogle
Afdelinger af tredje, til Egeflov og B redstrup, for at
frelse sig igjennem de derværende Passer.
Ved Jg u m og S talleru p indhentedes de flygtende
S karer af tredje Forstæ rkningsbataillon og tredje Linie-bataillon. E fter en kort Kamp trak Levningerne af 5te,
6te og 8de Jnsurgentbataillon sig ud af Ild e n . De op
toges af 3dje B ataillon, 1 E fladron og 4 Kanoner, som
stode imellem Jg u m og S talleru p for at dække B onins
Tilbagetog. Sidstnæ vnte B ataillon var udfoldet i Linie
og modtog vore fremrykkende Kompanier, Colding og
I . F . Lund, med en levende Rodeild. Lund havde afloft Weldingh og saaredes nu selv. S am tidig med tredje
B ataillon og tredje Forstæ rkningsbataillon vare nogle Kom
panier af anden B ataillon og andet Jæ gerkorps gaaede
imod Jg u m og angreb Fjenden med en saadan Kraft,
at han overalt træ ngtes tilbage. Under det almindelige
R aab : „Frem ad, frem ad!" dreves Fjenden ud af Jg u m

50

O- V aupell: Fredericiaslaget.

vg S talleru p og forfulgtes hen imod Bredstrup. En
fjendtlig Estadron gav sig M ine af at ville forsoge en
Attake imod tredje B ataillons S kytter; nogle Skud vare
im idlertid tilstrækkelige til at bringe den til at afstaa
herfra og til at folge det tilbagevigende Fodfolk. Ved
B redstrup stod et 12pundigt B atteri, som dækkede T il
bagetoget og navnlig rettede sin I l d paa tredje B ataillon,
som led betydelig.
Fjenden holdt sig i længere Tid ved Bredstrup for
at give sine oploste Afdelinger af 1ste og 2den B rigade
T id og Lejlighed til at undkomme. Zastrow forsvarede
B yen imod vore fra S talleru p fremtrængende Afdelinger
med Resterne af 3dje, 5te og 8de B ataillon samt et
tolvpundigt B atteri. D et lykkedes ham med disse T ropper
at opholde vort forfølgende Fodfolk faa længe, indtil 1
6pundigt B atteri, 2 Estadroner og mange forsprængte
af Fodfolket, i smaa Troppe og enkeltvis, kunde naa
B redstrup og redde sig igjennem Passet. B yen stormedes
af Dele af anden og tredje B ataillon og tredje Forstærkningsbataillon, under Hindenburg, P aln d an og Gerlach,
som indrettede Kirkegaarden og Husene til Forsvar for det
Tilfælde, at Fjenden flulde forsoge paa ny at gaa frem over
Elbodalen. Tredje Liniebataillon gik derpaa til Kjærsgaard, hvor den forenede sig med B rigadens Hovedstyrke.
7.
Oprorshcrrens Nederlag og F lugt.

Sam tidig med Fjendens Fordrivelse fra Jg u m og
S talleru p ved tredje Linie- vg tredje Forstærkningsbataillon, havde Dele af forste B ataillon og forste Forstærk
ningsjægerkorps ved et rask Angreb forjaget Fjenden fra
den vestre D el af R yttergroften. Den fjendtlige B ataillon
trak sig tilbage over Egestov for, under Beskyttelse af 1
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Kompani af 3dje Jcegerkorps og det 6pundige H alv
batteri Seveloh, at gaa over Vadestedet, som ved denne
B y forer over R andsfjord. Fjenden forfulgtes af Kompanterne Falkenberg og M athiesen. D e øvrige Kompanier af Forstcerkningsjcegerkorpset havde gjort H oldt paa
Korpschefens B efaling. G jentagne Gange havde denne
ladet blæse: „det hele H oldt!", da R yttergroften var bleven
frareven Fjenden. I fuldt Lob, i Hælene paa Fjenden for at
hindre, ham i at komme i Orden eller faa Fodfæste, havde
disse Komponier uden at bekymre sig om denne Befaling
fordrevet det fjendtlige Kompani tillige med Kanonerne,
som det dækkede, fra Vejen til Vadestedet over imod Vejlby
Kirke og Egestov, hvilken B y det naaede samtidig med
Fjenden. Halvdelen af Kompaniet Falkenberg under
Løjtnanterne Secher og J a g d trængte ind i B yen, me
dens den anden H alvdel under K aptejnens egen Befaling
trak sig til venstre uden for samme. Pludselig viste sig et
halvt Hundrede R yttere paa Vejen fra Egestov og efter dem
et H alvbatteri. D ragonerne joge forbi vort Fodfolk,
som formerede Kredse imod dem. A rtilleriet, som tid
ligere havde ligget i Vejlby og følgelig var vel kjendt
der, drejede af, da Føreren fik Øje paa Jæ gerne, og
tf ør te igjennem en B ondegaard, hvorfra en smal Gyde
fører ned til Vadestedet. G aarden blev i Løb vmgaaet
af Jæ gerne under Falkenberg, saa Kanonerne, da de kom
ud af G aarden, kjørte lige ind blandt vore, som med
nogle Skud tvang Trænkonstablerne til at standse og over
give Kanonerne. I um iddelbar Nærhed stod Bedækningen,
et Kompani af 3dje Jæ gerkorps, som i sin Raadvildhed
glemte at forsvare Kanonerne og flygtede til R andsfjord.
Artilleristerne afvæbnedes, og Kanonerne bragtes til Fæst
ningen af 25 Jæ gere, som rede paa Træk- og H aandhestene. Dette kjække Foretagende udførtes ene af Kom
paniet Falkenberg og 3 0 M and af anden B ataillon, som

52

O. B aupell: Fredericiaslaget.

havde ftuttet sig til hans Afdeling. Officererne, som
førte de tagne Kanoner, vare redne bort med D ragonbedcekningen for saaledes at undflippe. De bleve im idler
tid tillige med nogle af D ragonerne indhentede i Mosen
vesten for Vejlby af M andflab af Kompaniet M athiesen
og ligeledes sendte til Fredericia.
T il højre for forste B ataillon og første Forstcerkningsjcegerkorps fordrev R yes B rigade, som efter G eneralens
Fald førtes af O berstløjtnant Irm in g er, Fjenden fra
den østre D el af R yttergrøften og stormede H yttelejren
ved Kristinebjcerg, hvor de flagne Levninger af 1ste og
2den B ataillon vare blevne optagne af 3dje Jcegerkorps
og et 6pundigt B atteri. De sidste, som førtes af B r i
gadechefen Stiickradt, havde flet ikke været i Ild e n og
bragte ved deres frifle K ræfter vore forfølgende Afdelinger
til at standse. M en det var kun G algenfrist; med hvert
M inut, de fjendtlige Afdelinger bleve staaende, blev deres
Undergang vissere; thi vor sejrrige A vantgarde havde
allerede naaet Vejlby og Bredstrup og belavede sig paa
at afflære de T ropper, som endnu holdt S tan d , T ilbage
gangen. Forrest af alle R yes Afdelinger vare Kompanierne Løvenfeldt og Hammeleff, som i flere Tim er havde
tum let sig langt forude for den øvrige D el af B rigaden;
derefter fulgte de fremfludte Dele af sjette, syvende B a 
taillon og fjerde Reservebataillon, som havde fulgt deres
G eneral til det sidste, og i hvis Nærhed han havde fanet
sit B anesaar. M edens disse Afdelinger angreb Fjenden
i Fronten, brøde to D elinger af de to Komponier af
niende B ataillon, som fljulte af Brinken havde omgaaet
Fjenden langs S tranden, frem under Løjtnanterne S a tte ru p
og V oigt fra Treldefloven og angreb 3dje Jæ g e r
korps i Siden. Dette maatte gjore F ro n t imod to S id e r
og trække sig tilbage, forsvarende hver Fodsbred Jo rd ,
det overlod vore Tropper, som m aatte arbejde sig igjen-
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item høje Korntnarker tvæ rs over be mange Kløfter, fom
ftræffe sig ned til S tran d en . M ange tapre fandt
Heltedøden ved Angrebet paa den bag Kløften vel poste
rede Fjende.
E n større G aard, midtvejs imellem Kristinebjcerg
og Egestov, tjente ligeledes Fjenden til Holdepunkt. Den
toges af Afdelinger af sjette og syvende B ataillon. Kjceden
trak sig hurtig sammen til højre og til venstre for det Dige,
som v ar G aarden nærmest, sprang derefter alle Paa een
G ang over Hegnet og ilede i Løb imod B ygningen uden
synderligt T ab, stjont Fjenden fra alle A abninger sendte
det dræbende B ly imod dem. D et er en Kjendsgjerning,
at m an i aaben M ark mister faa Folk, n aar man gaar
hurtig og bestemt paa, flere, n aar man betænker sig og
standser, flest, n aar man gaar tilbage. Indgangen til
G aarden var stænget; men uagtet vore S o ld ater ingen
Øget’ eller andre Spræ ngningsredstaber førte med sig,
vare de dog ikke tvivlraadige. De stak Geværpiberne ind
under P o rten og løftede den ud af Hængslerne. D a
P o rten faldt, stode de lige over for Fjenden, som strax
flygtede ud af den modsatte P o rt. I faa S p rin g vare
vore S o ld ater paa Nakken af ham og toge over 50
Jæ gere til Fange.
S o len var kommen frem i sin fulde G lan s og bestinnede de rundt om vajende D anebrog i den fremstormende Kjæde og i de langsomt efterfølgende Reserver.
F oran flygtede Fjendens uordentlige Hobe, kjendelige paa
deres Kepier (Chakoter) og Pikkelhuer, forfulgte af brogede
S k arer af røde, grønne og blaa Uniformer, henhørende til
første, sjette, syvende, niende B ataillon og fjerde Reserve
bataillon, første Reserve- og første Forstærkningsjægerkorps.
D en flygtende Fjende søgte at naa R andsfjord for
at undkomme over Vadestedet ved Egestov eller for langs
med S tran d en at naa P asset ved B redstrup; men hvert
3*
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øjeblik standsedes han af bløde Enge og af de Bække,
som flyde ud i Fjorden. — Af forste Forstærkningsjcegerkorps havde M athiesens Kompani fortsat Forfølgel
sen ned imod Vadestedet, og Pludselig opdagede Foreren
af den forreste Deling, L øjtnant V . Ahlefeldt, at en
fjendtlig B ataillon, den 1ste, der kom osten fra, sogte
at snige sig bort over det. H an svang sig op Paa en
af de tagne Heste, galloperede hen til M athiesen og
sagde til ham, at n aar Kompaniet skyndte sig, kunde det
tage adskillige Hundrede M and til Fange. I Lob forte
Kaptejnen Reserven ned til Vadestedet, besatte det og
opfordrede den hen imod Vadestedet flygtende Fjende til
at overgive sig. I den forste Forstrcekkelse kastede tre
til fire Hundrede af de fjendtlige Flygtninge V aabnene
fra
sig; men da de faae, at de kun havde hundrede
M and imod sig, greb de atter efter Gevcererne; men
øjeblikkelig sprang M athiesen imellem dem. „Lad Gevce
rerne ligge; enhver, der griber efter et Gevær, bliver
skudt," tiltordnede han dem i det tyste S p ro g ; „O prørere er
I , og Døden har I fortjent, nu slipper I med at blive tagne
til Fange; men vogt eder for at prove paa at bryde ud,
en hel B rigade staar bag ved mig, og hver M and, der
ikke lystrer, bliver studt!" Forbløffet over dette bestemte
S p ro g glemte Fjenden, at han var den stærke, og 3 5 0
M and lod sig fore af 20 Jæ gere under Løjtnant
Husher ind til Fredericia. M ed Resten af Kompaniet
gik M athiesen imod Bredstrup P asset. I det korte
Samm enstod ved Vadestedet mistede Kom paniet den tapre
svenste Officer, L øjtnant Lagerbjelke, der dræbtes paa
Stedet.
S to re Flokke af 2den og 4de Jnsurgentbataillon,
der ligeledes sogte nedtil Vadestedet ved Egestov, stødte
paa Lovenfeldts, Hammelefs, Falkenbergs og Kühles
Komponier samt Dele af forste, sjette og syvende B a-
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taillon under Jæ ger, T ranberg og Carlsen, som kastede
sig imod de flygtende, af hvilke mange havde bortstængt
V aaben og Kapper for at komme desto hurtigere afsted.
Resterne af 2den Jnsnrgentbataillon, 70 M and under
Bataillonschefen W rangel, lykkedes det, under Dcekning
af 4de B ataillon, at naa Vadestedet og passere dette.
D a vore S o ld ater fik Øje paa Vandet, svandt T ræ theden hos dem; nu kunde de sætte Grænse for F jen
dens F lugt. L øjtnant Jæ g e r af forste B ataillon havde
taget H ornet fra sin saarede Spillem and og blæste stadig
Frem ad! for end mere at paaflynde Fremrykningen.
M ed sine Kulsviere jog han Fjendens S kytter bort fra
Nedgangen til Vadestedet og besatte den lige over for dette
værende Bakke. O m ringet paa alle K anter af de tid
ligere nævnte Afdelinger, havde Fjenden snart intet andet
V alg end enten at overgive sig eller styrte sig i Fjorden.
O prorshæ rens A nfører paa dette S ted, Chefen for 4de
B ataillon, M ajo r Staffeldt, vilde ikke overgive sig og
opmuntrede sine undergivne til at fortsætte den fortvivlede
Kamp for at bane sig Vej til Vadestedet. H an tvang de
forsagte og udmattede S o ld ater til igjen at optage de
bortkastede G eværer og fortsætte Kampen til det yderste.
M en Jordsm onnet var ham ugunstigt; han trykkedes efterhaanden længere bort fra Vadestedet af vore S oldater,
som havde en langt bedre S tillin g , og hvis A ntal forøgedes med hvert M inut. D a en af vore Skytter fik
ø je paa den fortvivlede M ajor, stod han ham en Kugle
igjennem Brystet, fim at han styrtede dod om i Vandet.
M ed S taffeldts F ald ophorte Modstanden. De Næst
kommanderende, de projsiste Kaptejner Krohn og B landomsty, befalede S oldaterne at ophore med Kampen og
nedlægge Vaabnene. 6 Officerer og 5 0 0 M and over
gave sig her.
Hele Fjendens venstre F loj var opreven; af 5 0 0 0
3**
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M and var der næppe 1 0 0 0 M and kampdygtige. E fter
G eneral B onins officielle B eretning talte ved S lag ets
S lu tn in g :
1ste B ataillo n : 1 Officer, L ojtnant Ochs, og 7 0 M and.
2den
—
1 Officer, Kaptejn W rangel, og 7 0 —
4de
—
1 Fændrik og 170 M and.
3dje Jæ gerkorps: 2 Officerer og 130 M and.
3dje B ataillon, som var bleven sendt til B redstrnp
for at dække Tilbagetoget, var den eneste B ataillon i
B rigaden, som havde Udseende af en kampdygtig A f
deling. D en havde mistet 20 3 M and.
E fter S laget, da Forfolgelsen var ophørt, voxede
Styrken noget, idet en D el Flygtninge og midlertidig
bortsendte atter indfandt sig. 1ste B ataillon naaede faaledes en S tyrke af 2 Officerer og 112 M a n d ; 2den af
3 Officerer og 150 M and.
M edens A vantgarden og femte B rigade saaledes
fuldstændig havde erobret det østre Afsnit og i Forbindelse
med en D el af tredje B rigade oprevet to B rigader af
den fjendtlige H æ r, havde Schleppegrells Hovedstyrke
taget de fjendtlige Værker, som vare dækkede af O ver
svømmelsen, det vestre Afsnit.
Vi forlvde Schleppegrell ved Kløften norden for
Oversvømmelsen; Fjendens M odangreb var fuldstændig
tilbagevist. H an svingede derpaa med B rigaden til
venstre for at anfalde den ved S toustrup og E rritsø
staaende fjendtlige B rigade i Siden. D et var Schleppe
grells Andlingsbevægelse at angribe Fjenden i S iden, og
han foretog denne M anöver med en erfaren S o ld a ts
hele Dygtighed. M edens tredje Jæ gerkorps og de til
bageblevne Dele af andet Jæ gerkorps og anden B ataillon
strax overskrede Kløften, forfølgende Fjenden, og tredje
B ataillon gik imod Nord, dækkende B rigaden imod denne
Side, gik Hovedstyrken, femte B ataillon, første og anden
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Forstærkningsbataillon og Batteriet Jessen, uden om
Kloften og forandrede derpaa Retning fra Nordvest til
Sydvest.
Bevcegelsen foretoges med Ro og Orden, som
om det
var paa enfredelig Plads og ikke imellem su
sende Granater.
Fremrykningen fortsattes uafbrudt under en levende
Ild , til Brigaden kom i Hojde med Stoustrupskanserne,
som Fjenden havde besat med 7de og en Del af 10de B a 
taillon. For at erobre disse Skanser med saa lidt Mandefald som muligt lod Schleppegrell Kompanierne Magius
og Kreyaf tredje Jcegerkorps
og de frivillige under
Petersen svinge fremad til venstre, saa at de kom til at
staa i Siden paa Fjenden. Efter en halv Tinies Fægt
ning, i hvilken vore Tropper stedse mere og mere nær
mede sig Skanserne, forlode de fjendtlige Afdelinger disse
og trak sig tilbage imod Stoustrup og Fuglsang, med
Undtagelse af en lille Afdeling paa 1 Officer og 30
Mand, som forblev i Redute I I for at forsvare denne
til det yderste. Den blev strax tagen med Storm af
en Del
af Magius's Kompani og de frivillige under
Petersen. Besætningen overgav sig, og de 84pundige
Granatkanoner, som indtil det sidste Øjeblik havde fyret
paa vore fremrykkende Kolonner, vare Stormens Frugter.
Reduten I, som Fjenden forlod uden Modstand, besattes
ligeledes. Fangerne betroedes til to Komponier af sjette
Reservebataillon, som nylig vare rykkede ud af Fæst
ningen og kom tilstede i samme Øjeblik, som Skansen
toges.
For at understotte Schlcppegrell ved Stormen paa
Stoustrupskanserne lod nemlig Fæstningens Kommandant,
Oberst Lunding, Kl. 3 V 2 Morgen Oberstlojtnant Kæsemodel rykke ud af Prinsens P ort med to Kompanier
af sjette Reservebataillon og en Afdeling Arbejdstropper
under Kaptejn Schroder ad Hovedvejen t il Kolding.
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Vejen fører tvcers over Oversvømmelsen lige imod M idten
af Stoustrupstanserne. Kompanierne modtoges med en
saadan I ld , da de vilde forlade Forstansningen osten for
Oversvømmelsen, at de foreløbig igjen m aatte søge Dcekning.
D a Schleppegrells B rigade overstred Kløften, ryk
kede sjette Reservebataillon atter frem. D et ene K om pani
gik under Kcesemodels egen Anførsel forbi den af Fjenden
forladte Skanse paa Oversvømmelsens vestre R and lige
imod Redute II; det andet Kompani, som stulde omgaa
Ret)ilten, trak sig imod S y d langs med Oversvømmel
sen. Den uforfærdede Kæsemodel blev i en Afstand af
2 0 0 Alen fra Reduten truffen af en Kugle i B rystet
og dode paa Stedet. Dette voldte en lille S tan d sn in g ,
saa at Kompanie! først naaede Skansen, da den toges
af Jæ gerne. De to Kompanier af sjette R eservebatail
lon, som efter Chefens F ald fortes af K aptejn C. Beck,
forenede sig med to Kompanier af anden B ataillon un
der Schøning, vendte sig imod S y d og forjog Fjenden
fra M arkerne imellem Fuglsangsstoven, Teglvæ rksbatteriet
og Blokhusstansen ved M ollebngten. Efterhaanden
som vort Fodfolk fordrev Fjenden fra Skanserne, odelagdes disse af de efterfølgende A rbejdstropper under
K aptejn Schrøder. B atteriet tæt vesten for Oversvøm
melsen var aldeles to m t; men ved at stojfe Løbegravene
i Nærheden deraf, fandtes 2 24pundige M orterer i en
med Jo rd dækket G rube. I Reduterne I og II toges 3
84pundige G ranatkauouer, 1 24pundig Kuglekanon og
megen Ammunition. D a Fjenden endnu holdt sig i
Nærheden, lod Schrøder Kanonerne fornagle; D ruerne,
Falkene og de øvrige S tillingsindretninger bleve afflaaede, og Underlagene sønderfloges. Skydestaarene bleve
sammenstyrtede og Palisaderne nedrevne. K rudtet bragtes
ud af B atteriet og ind i Fæstningen. S tørste D elen af
T ræ m aterialet samledes og opbrændtes.
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De sonden for Reduterne liggende B atterier ode
lagdes af en anden Arbejdsafdeling under L ojtnant W.
Bauditz; den gik frøn, medforende en B ro, over den
afbrudte Dcemning, som forer tvæ rs over Oversvommelsen
fra H alvm aanen imellem S lesv ig s og Holstens Bastioner
til B atteriet ved Fuglfangsvejen. E fter at 10de Jn su rgentbataillon var vegen tilbage imod Fuglsangsskoven,
odelagdes Skansen tvæ rs over Fuglsangsvejen, Teglværks
stansen bag Pilehegnet, i hvilken der stod 2 168pundige
M orterer og 3 24pundige Kuglekanoner. D erefter toges
Blokhusbatteriet, hvori der fandtes 1 84pundig G ra n a t
kanon og 2 24pundige Kuglekanoner. D et herværende
Krudtm agasin havde Fjenden sprængt i Luften. T il sidst
besattes S trandbatterierne osten for E rritso. I disse toges
ligeledes 1 168pundig M o rter og 2 24pundige Kugle
kanoner. A lt T ræ m ateriale brændtes, og Skytset fortes
til Fæstningen.
Alle Skanserne vare nu tagne. In d til det sidste
Øjeblik havde de bag Oversvommelsen staaende B atterier
bekostet vore T ropper og Fæstningen med Bom ber og
G ranater. F ra Prinsessens Bastion besvaredes Ild en ,
som forst forstummede, da vort Fodfolk trængte ind i
Værkerne. Besætningen i Fæstningen led ikke synderlig
ved denne Bestydning, dog blev en af vore bedste
Jngeniorofficerer, Kaptejn Ernst, ved sjette Reservebataillons Udfald saaret af to Geværkugler.
Tredje Jæ gerkorps og de frivillige af andet F o r
stærkningsjægerkorps havde imidlertid forfulgt Fjenden
forbi den af Jnsurgenternes A vantgarde forladte Hyttelejr
og igjennem Fuglsangsskov til S toustrup. I Skoven
toges et stort A ntal af 10de Jnsurgentbataillon til
Fange, hvorved især de norske frivillige Overjæger
Scharndorff og Jæ g er I . M antzius af andet Forstærk
ningsjægerkorps, som afvæbnede flere Fjender, udmærkede
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sig. Den fjendtlige A vantgarde kæmpede kun for at faa
T id til at udfore sit Tilbagetog i nogenlunde O rden.
Den sogte derfor i længere Tid at holde S toustrup, som
den besatte med 2 B atailloner og 2 K anoner. Fod
folket havde besat de ostre Udgange og de brede J o r d 
volde, som gaa i N ord og S y d , hvoraf navnlig et Dige,
i hvis Fortsættelse Vejen til S talleru p gaar, hindrede
Angrebet paa Byen. T e fjendtlige K anoner stode paa en
Hoj norden for Byen tæt ved Kobbelgaard. M edens tredje
Jæ gerkorps, med M a g iu s's Kompani og de frivillige
under Petersen i Spidsen, indledede Angrebet for fra,
foretog to Kompanier af tredje B ataillon, under Kaptejn
Bentzon, som kom fra S talleru p , et Angreb paa de for
omtalte Hegn norden for Byen, paa hvis Besiddelse F o r
svaret beroede. D et forste Angreb affloges. Reserven
ilede derfor til Hjælp, og ved et fornyet Angreb af Kjæde
og Reserve i Forening under Bentzon og Resting lykkedes
det at kaste Fjenden tilbage med et betydeligt T ab af
dode og faarede. Fjenden forlod nu S toustrup og
dækkede sit Tilbagetog med Ild e n af to Kanoner, som
han stillede norden for K jæ rsgaard. Tredje B ataillo ns
S kytter tvang disse K anoner ved en omgaaende Bevægelse
til at gaa tilbage til vesten for Elbodalen.
Efter at have besat S toustrup erholdt Fortropperne
af tredje B rigade Befaling til at standse. D a Foreren, K ap
tejn M a g iu s, imidlertid iagttog, at den fjendtlige
A rtilleripark stod næppe en Fjerdingvej længere fremme
paa en M ark ved Hejse Kro, befluttede han ufortovet at
fortsætte Fremrykningen for at erobre Parken, som stod uden
Befpænding og uden synderlig Bedækning. H an under
rettede de bag ved værende T ropper om den gjorte Opdagelse
og bad dem om at folge efter, da han ikke var stærk nok
til at forsvare sin Erobring, om det ogsaa stulde lykkes
ham at tage den. Fjenden raadede endnu over en betydelig
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Reserve, nemlig 1ste og 2det Jcegerkorps, som til D els slet
ikke havde været i Ild e n , til D els vare meget lidt medtagne.
E fter at have underrettet tredje B ataillo n, som stod
til højre for ham, om at han svingede til venstre, gik
M ag iu s frem imod Parkpladsen i sydvestlig R etning med
sit eget Kompani og to D elinger af andet og tredje Kompani under Løjtnanterne Thvrkelin og Schleppegrell.
Fjenden forlod Pladsen uden M odstand; men strax efter
forsøgte han at tage den tilbage med to Kvmpanier, som
rykkede frem vesten for Fuglsangskoven. V ore Jæ gere mod
toge dem imidlertid med en saa velrettet I ld , at de dreves
paa F lugt, forfulgte af Kompaniet M itnnich og af en
D eling H usarer, som kom M ag iu s til Uudsætning. To
G ange forsøgte Fjenden atter at fravriste os dette B ytte, men
han blev begge G ange viist tilbage med G eværild. D a
Kampen var endt, havde Jægerkorpset bortstudt al sin
A m m unition. Den fjendtlige P ark, som blev vort B ytte,
bestod af om trent hundrede Vogne, et P a r K anoner og
Tilsender af G ran ater og Kanonkugler. G lade indtil
Overgivenhed trak Jæ g ern e de tunge Rustvogne i fuld
F a rt ad Vejen fra Hejse til S to u stru p : og stor var J u 
belen i de Afdelinger, som fik Øje paa dette ejendomme
lige Optog.
Forinden vore Jæ g eres Ankomst var det lykkedes
Fjenden at bortføre fra Parken 8 24pundige Kanoner, 1
168pundig M orter, 18 med K rudt og 5 med Værktøj
ladede Vogne. Dette M ateriel, hvis Heste vare opstaldede
i Torp, gik over Gudsø og Kolding til Vonsild, hvor
det endnu stod den næste D ag uden Bevogtning.
Schleppegrell lod tredje Jæ gerkorps, der hidtil
havde været i Spidsen, afløse af femte B ataillon, og lod
forespørge hos den kommanderende G eneral, om han skulde
rykke videre frem. Bitlom befalede ham at gaa imod
Havreballepasset og tage dette. B atterierne Schultz og
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Jo n q u iö res sendtes frem til B rigadens Understøttelse. To
K om panier af femte B ataillon og to af anden Forstærkningsbataillon fortes af Kaptejn Nielsen imod det vigtige
P a s ved H avreballegaard. Fjenden forsvarede det med
2det Jæ gerkorps, 10de B ataillon og 4 K anoner. Skoven
rensedes af Kompanierne af femte B ataillon, hvorefter
anden Forstcerkningsbataillons Kom panier fik B efaling at
storme P asset, dcekkede af W . Kauffm anns Kanoner, som
kjorte op norden for Vejen og beflode det fjendtlige A rtilleri.
M ed de to Kompanier i fiuttet Kolonne toges P asset af
K aptejn H. H ohling. I Lob ilede Kom panierne frem ad
Hulvejen, som forer ned ad Bakkerne; Fjenden kastedes over
Ende og samledes forst igjen bag ved H avreballegaard. Uagtet
P asset i hele sin Længde var bestrøget af en overlegen
krydsende Geværild og af 4 G ranatkanoner, v ar vort Tab kun
nbetydeligt. Den tapre L øjtnant Ib sen og sytten M and
vare Ofrene. Foruden Ib sen fremhæver Kaptejn Hohling
Kommandersergent Ruben, Fureer Engelbrecht og S ergent
R avnholdt for den Kjækhed, hvormed de stormede frem i
Spidsen af Kolonnen og bidroge til, at P asset i et N u
frareves Fjenden. De vesten for H avreballegaard staaende
fjendtlige Afdelinger bestodes af B atteriet Jo n q uiö res, hvor
efter de droge bort imod N ord, uden at forfølges af vore.
P a a begge sine Fløje var Fjenden bleven truet under
S lag e t med forstilte Landgangsforsog fra Fænosund og
B aaringvig. F ra førstnævnte S ted gik et Dampskib, fire
Kanonbaade, fem T ransportbaade og tolv Sejlskibe med
største Delen af Kompaniet W . Kühle af anden Forstærkningsbataillon om B ord langs den jydfle Kyst til Skjærbæk, hvor der gjordes A nstalter til at sætte T ropper i Land.
D ette havde til Folge, at S trandbredden stærkt besattes af
det fjendtlige 1ste Jæ gerkorps. Flotillen gik derefter til
S noghoj og tvang Fjenden til at holde en betydelig
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Styrke i Beredstab paa denne Kyststrækning for at afbode
en Landgang. P a a hojre Floj gik en lignende Flotille
fra B aaringvig til Jnd lo b et af R andsfjord, hvorfra Kanonbaadene sendte nogle Kugler ind imod Vadestedet. P a a
G rund af Fjordens ringe Dybde dristede B aadene sig ikke
derind, men vi have set, hvormegen F orvirring E fter
retningen om deres Ankomst afstedkom paa Fjendens
venstre Floj.
Den danste Hcer standsede Forfølgelsen efter at have
jaget Fjenden over Elbodalen og besat de fem Passer, som
ved Gudso, Havreballe, Kongsted*), Bredstrup og Egestov
fore over denne D al. Forfølgelsen fortsattes ikke imod
Vejle, fordi G eneral B ülow frygtede for, at Rigsarm een
skulde været gaaet syd paa til O prorshæ rens Understøt
telse. H ertil kom, at Generalen gjentagne G ange var
bleven anmodet af Brigadecheferne om at lade sig nøje
med de vundne Fordele og ikke sætte mere paa S p il.
Allerede forinden B redstrup naaedes, strev G eneral M eza:
„M in Tete (Spidse) er nu ankommen til Vandtrækket bag
„Jgum og S talleru p ; Egestov B y og Vejlby Kirke ere tagne.
„S p o rg sm aal om G eneralens Frem stridningsplan gaar ud
„over denne G ræ nse? Je g har ladet standse til nærmere
„O rdre. M an m aa betænke, at hvis R igstropperne
„skulde komme, kunne vi miste vore P alm er". Schleppegrells Forespørgsel have vi tidligere om talt. Den kommande
rende G eneral standsede derfor Forfølgelsen, efter at F jen
den var dreven over Elbodalen.
Efter at have fulgt vore tre B rigader i Kampen have vi
kortelig at omtale fjerde B rigade, af hvilken ikkun ottende B a 
taillon havde været i I l d e n ; den var fulgt efter femte B rigade
til Kristinebjærg og hen imod Vejlby. E fter at have svinget til
*) P a sse t ved Kongsted v a r blevet g jo rt usrem kom m eligt i F o raaret, m en a tte r istan d sat af O p ro rsh crren .
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venstre for at nærme sig B redstrnp modtog den B efaling at
danne Reserve for tredje B rigade under dennes Fremrykning imod Havreballe. Ankommen til Hejse Kro Paalagdes
det fjerde B rigade at forfølge Fjenden ad Koldingvejen
til Gudso og besætte dette P a s . Ved Krybily stødte den i
Spidsen marcherende ellevte B ataillon paa fjendtligt R y t
teri, som flygtede, efter at en D eling af B atteriet M ossin
havde sendt det nogle G ranater. F ra Gudso rykkede
Kompaniet Lind af femte Reservebataillon frem til B jert
og besatte denne B y. H er toges et fuldstændigt Feltlasaret med 4 0 Senge, nogle Kasser med G eværer og
adstillige Oxehoveder Bræ ndevin. B rigaden blev staaende
i Gudso til Kl. 6 Aften. E fter at være bleven afløst af
en Halvefkadron H usarer vendte den tilbage til S toustrnp
og E rritso, hvor den bivuakerede i flere Dage.
Femte B rigade besatte Bredstruppasset og O ver
gangen over R andsfjorden. A vantgarden tog S tillin g
ved Kongsted, og tredje B rigade samledes i S to u strup.
Fjenden havde derfor god Tid til at ordne sig og
samle sig nordvest for Elbodalen, forinden han fortsatte
Tilbagetoget til Vejle. H ans 1ste og 2den B rigade stilledes
paa en M ark imellem Pjedsted og Gammelbymolle. 1ste
B rigade bestod af 4 smaa Troppe og den til en Styrke
af 5 0 0 M and indsvundne 3dje B a ta illo n ; 2den B rigade
savnede næsten Halvdelen af sin Styrke. F oran F od
folket opkjortes 21 Kanoner under Dækning af 5 Eska
droner, som ikke havde været i Ild e n ; B agtroppen dannedes
af 3dje B ataillon. A vantgarden, hvortil 7de B ataillon
havde sluttet sig, tillige med 16 Kanoner, stod imellem
Havreballegaard og H ojrup. E fter i R o og M ag at
have trukket Avantgarden til sig, brod B onin Kl. 10
Form iddag op fra Pjedsted og gik til Vejle, hvor han
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ankom Kl. 4 om Eftermiddagen. Jnsnrgenterne passerede
Byen og lejrede sig paa Hojderne norden for samme.
Deres Tab belob sig til 4000 Mand, hvoraf Halvdelen
vare fangne; fremdeles mistede de 31 Kanoner, 3000
Geværer, 100 Heste og 100 Vogne.
Vort Tab belob sig til ikke fuldt 1900 Mand.
Deraf vare: 499faldne, 1277 simrede, 94 savnede
Avantgarden havde 224 —
525 —
70
—
Ryes Brigade
188 —
496 —
24
—
Schleppegrells do.
53 —
188 —
„
—
Moltkes do.
34 —
68 —
„
—
Sejren var altsaa dyrekjobt. Meget Blod kunde have
været sparet, dersom Avantgarden nøjagtig havde fulgt
den befalede Vej. Uagtet den var rigelig forsynet med
Styrere, blev den ikke ordentlig opstillet til Kamp; men
hver Bataillon af forste Linie kastedes imod Fjenden, saa
snart den var kommen ud af Fcestningsporten, og der
vaagedes ikke over, at Afdelingerne fulgte den rigtige
Retning. De Vejvisere, som Kommandanten holdt i
Beredstab, bleve ej engang benyttede.
Kong Frederik den syvende takkede sin Hær for
den udforte Bedrift med folgende hjærtelige Ord:
„Soldater! I Kampen for Fredericia, den heftigste
„og blodigste, Hæren endnu har bestaaet, have I er«
„hvervet eder et Krav paa Fædrelandets Erkjendtlighed
„og føjet en ny Hædersdag til dem, Danmark med Tak„nemmelighed erindrer. I have viist, hvad Sønner af
„et Folk, som kæmper for LEre og Ret, forman imod
„Opror og Usandhed. I have vundet en Sejr, der vil
„mindes i Danmarks Historie.
„Soldater, jeg bringer eder min og Fædrelandets
„varme Tak. M in Tak til de faldne Helte og fremmest
„iblandt disse General Rye!
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„M in Tak til enhver, som har bidraget til denne
„D ag s Hæder!
M ed Kjærlighed og S tolthed til Dan„mark niindes enhver, som den sjette J u l i stred og
„blegnede for dets LEre. H os mig stal Erindringen
„aldrig udflettes om den Uforsagthed, hvormed mine
„brave T ropper og navnlig m it In fa n te ri i Kampen
„trodsede alle F arer.
„S oldater, eders Konge, eders Fcedreland takker
„eder."
Alle, som havde udmærket sig, hcedredes med Danebrogskorset. S aaledes uddeltes til A vantgarden og femte
B rigades Underofficerer og M enige 180 K ors, til
tredje og fjerde B rigades Underofficerer og M enige
100 K ors. H ærens Forer, G eneralm ajor B ülotu, ndnævnedes til G enerallojtnant, hans Stabschef, Oberstlojt.
Flensborg, blev Oberst og hans Souschef, K aptejn H. Kaufsmann, M ajor. M ange Officerer forfremmedes, og et stort
A ntal Reserveofficerer, af hvilke saa mange vare blevne
saarede i Spidsen for Afdelingerne, og som til fulde havde
godtgjort deres B rugbarhed, udnævnedes til Officerer i
H ærens Linie. Regering og Folk kappedes om at vise
Hæren sin Erkjendtlighed. D er blev sorget med O m 
hyggelighed for de faldnes efterladte og Invaliderne.
Og da en D el af Hæren i November M aaned gik i V inter
kvarter i Garnisonsbyerne, modtoges de med en Ju b e l
og Kjærlighed, som ingen P en form aar at bestrive. S o l
daten fortjente denne Kjærlighed; thi han havde bevist, at
det var hans bestemte V ilje at sejre eller do. E fter at
de menige S o ld ater under Kampen havde viist sig som de
flinkeste og haardeste G utter, vare de efter S la g e t saa
blode som B orn. Ved mange Afdelinger støbe de betyde
lige Pengesummer sammen, som de bade deres Kompanichefer sende til de faldnes efterladte. Byttepengene for

Oprorshcerens N ederlag og F lu gt.

67

de tagne Kanoner skjcenkedes af de fleste Afdelinger til
Invaliderne. E n M and sagde til sin Chef før S la g e t:
„H r. M ajor, jeg har gaaet Fødderne i Stykker." „D er
maa ingen blive hjemme i D ag ," var S v aret. „D et vil
jeg heller ikke; jeg beder blot om at m aatte flaas i
T øfler." Tilladelsen blev given, og M anden i.Tøflerne
var stedse iblandt de forreste. Saaledes var S tem 
ningen i Hæren.

Den 6te Juli 1849.

<Pet var en Som m erm orgen;
for S o le n stod i Dst,
gik Danflen til sit Dagvcerk ud,
at hoste en blodig Host.
I D ag maa ingen vige!
F or Fuglesangen vaagned,
lod Hurraraab i Sky,
og R ogen laa i tætte Lag
som D u g i M orgengry.
I D ag maa ingen vige!
Im ellem os og Fjenden
var lagt en aaben G rav;
de Danske sprang i Graven ned,
men de stod op deraf.
I D ag maa ingen titgel
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og Palisaders Hegn;
de Danfle gik med aabent Bryst
mod Fjendens Kugleregn.
I Dag maa ingen trigel
Tak vcere dem, som forte
vor Hcrr til Fjendens Lejr I
Og Tak hver Mand, som fulgte dem
i Liv og Dod til Sejri
I Dag maa ingen vigel
Tak Rye, tapre Forer
for vore faldnes Tropi
D it sidste Ord paa SErens Dag
har Saga tegnet op:
„ I Dag maa in g e n v ig e !"
M. Hammerich.

Det danste Folk følte Trang til at sætte Sejrsdagen, den
6te Ju li, et ydre Minde. Allerede den 12te J u li 1849 udstedtes
en Indbydelse dertil, og for at enhver, fattig og rig, høj og lav,
skulde kunne yde sin Skjcerv, sattes Bidragene ikke højere end til
en M ark*); den indkomne Sum beløb sig til over 12,000 Rd.**)
Niaarsdagen efter Slaget ved Fredericia afsløredes „den danfle
Landsoldat". Det er en Billedstøtte af Bronce i overnaturlig
Størrelse, udført af Billedhugger B issen. Paa sin sorte Granit
sokkel, der under Jubel og Glæde blev trukket fra Havnen af
Borgere og flesvigfle, for største Delen sydslesvigste Soldater,
staar „den danste Landsoldat" inden for Prinsens Port, hvorigjennem den sejrsglade Hær vendte tilbage, da Slaget var endt.
Med Foden paa en erobret Kanon, med sit glade, frejdige Ansigt,
med Bøgegrenen i den løftede Haand, fortæller han om, hvor
trofast han har kæmpet for sit Fædrelands TEre og Ret.
Den 6te J u li 1858 var Fredericia festlig smykket med Flag
og Grønt og vrimlede af Folk. I lange Rækker af Vogne
strømmede de derind fra Omegnen og Nabobyerne, saa at der i
Løbet af Formiddagen samledes vel en 15,000 Mennesker til Trods
for de heftige Regnskyl, hvormed Dagen begyndte. Kl. 10£ satte
*) 33 Øre. — * * ) 24,000 Kroner.
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5425
Toget sig i Bevægelse. Med Brigademusikken i Spidsen gik det
igjennem den brede, lige Gade, hvor en broget Menneskemasse
stod opstillet paa begge Sider. Forst drog det til Trinitatis
Kirkegaard, til Kcrmpehojen, som dækker de faldne Krigere; der
lyste Pastor Pontoppidan Fred og Velsignelse over deres Minde,
og folgende Sang af C a r l P l o u g , der allerede een Gang
tidligere havde lydt paa dette Sted, den Gang Mindestenen paa
denne Grav i 1853 blev indviet, blev afsunget:
Danmark, dine Kæmpegrave
er en kostbar Skat,
bedst af alt, hvad i din Have
Gud har gavmild sat;
havde du ej gyldne Agre,
groune Skove, Moer fagre,
lofted dog din Son sit Dje
stolt fra Bautahoje.
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T hi de Svæ rde er ej rustne,
som har Kcrmper fulgt,
og de Skjolde er ej brustne,
som i M uld blev dulgt.
B ryder Fjendehaand dit Gjærde,
bærer Jo rd e n blanke Svæ rde,
klinge Skjoldene og vække
dine Sonners^Række.
Blodet, som din B und har drukket,
randt ej uden F ru g t,
og det Liv er ej udstukket,
som til D aad blev b rugt;
af hver H elt i Kampen faldet,
hundred nye til Liv blev kaldet;
frem en mangedobbelt Styrke
gaar af G ravens M orte.
Hver en D aad paa S a g a s Tavle
staar i Lueskrift;
der den lever for at avle
atter ny B edrift.
Som m ersolens G la n s ej m aaler
sig med M indets stærke S tra a le r;
hvor de tændes, hvor de globe,
Haabet staar i Grode.
Danmark, dine Kæmpegrave
stal du vogte tro I
T rives skal om dem din Have
og din Lykke gro!
N aar paa dem du tager vare,
mode kan du trygt hver F a re ;
thi en M ag t i dem du ejer.
som forjætter S ejer.
Toget gik saa til P rin sen s P o rt, hvor det i storste S tilh ed
og H urtighed ordnede sig om den tilflorede S to tte ; en tæt
Menneskemasse fyldte hele Pladsen, de tilstodende Huse og B olden.
Efter at en S a n g var afsunget, holdt O r l a L e h m a n n , som
den G ang var Am tm and i Bejle, en T ale, der endte med disse O rd :
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„ S o m dette M indesm cerke er folkeligt i sin O prindelse —
th i vi have alle b id rag et dertil, hver sin lille S k jæ rv , — saaledes er det og folkeligt i O pfattelse og U dforelse; th i hvad der
vil m ode O jet, n a a r n u dette S lo r falder, er et jæ v n t og sim
pelt B illede af det virkelige Liv — saa jæ v n t som det danske
F o lk s hele Væsen og T ankegang, — saa sim pelt, a t enhver, som
ser det, kan forstaa det, og enhver, som v ar med og gjorde sin
P lig t, kan tilegne sig sin A ndel deri, — m en i al sin S im p e l
hed dog fu ld t af A lv o r, Adel og B egejstring. D e t forestiller:
D en danske L andsoldat!"
I d e t disse O rd u d taltes, fald t S lø re t, det store K rigerbillede
stod frit og blottet, den uendelige S tilh e d afløstes afju b le n d e H u rra e r,
der rullede ud ig jen n em L u fte n ; d etv a r, sø m ø m L an d so ld aten raab te
med, K anonerne drønede, F a n fa re rn e løb. E n tyk S k y af K ru d t
dam p bølgede om S tø tte n og skjulte den for et Ø jeblik; da
den skiltes, brod en kraftig S o lstra a le frem fra den skydækte H im m el.
D et v ar et gribende Ø jeblik, og der var vel næ ppe nogen, der
ikke blev reven med af den uendelige J u b e l over den trofaste,
tap re L andsoldat. D a det om sider blev m u lig t fo r T ale ren at
komme til Ø rde, overgav han S e jrs m in d e t til S ta d e n F redericia
og bad den frede det, for a t det selv for de fjæ rneste T id er
kunde fortælle om den H æ dersdag, der tegnede F re d e ric ia s N avn
paa et af de bedste B la d e i D anm arks A arboger, og for at det
kan vedligeholde det trøsterige M inde, a t da N øden v ar størst,
v ar H jæ lpen nærm est — det opløftende H aab, a t G ud ald rig
vil svigte det Folk, der ikke svigter sig selv.

S e jre n s E n g el fløj over 0
med H øjsang om Danskens M o b ;
han sang om herlige S to rd a a d ,
m en h ans V in g er drypped' af B lod.
M æ gtig tra f G jengjæ ldelsens S v æ rd —
de m eensvornes B olvæ rk brast —
Forræ derflokken spredtes —
men med G u d de Danske stod fast.
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D yrt med Blod af Hæderens Mænd
blev Troflabens Sejer kjobt;
med I l d fra styrtende Skanser
blev i Dodskamp Heltene dobt.
Kjcekke R y e! Du Lyn fra Guds Haand I
din Sjcel var til Sejer fod', —
dit Blik var I ld som dit Hjcrrte,
og en Offerflamme din Dod.
Tusend tapre Danfle med Lyst
har blodt paa hin Wrens Dag;
hver Helt, som segned' for Danmark,
gav sit Blod for hellige Sag.
Tak, hver Sjcel, som floj gjennem I ld
for Sandhed og Ret — til Gud!
Hav Tak, hver Helt, som til Livsdaad
drog med Sejr af Flammerne ud!
Guds er Wren I — Sejren han gav:
Et Dommedagsflag han flogi
Med F re d e ric ia fla g e t
staar en Gudsdom i Tidernes Bog.
B- S- In g e m a n n -

W.H.

T il foranstaaende Fortælling om Slaget ved Fredericia
har Forfatteren for en stor Del benyttet det vedkommende A f
snit i sin Bog: „Krigen i 1849", med Samtykke af For
læggeren, C. A. Reitzel-
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