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den m ilitaire Literatur er rig paa Beretninger
om Krige, Feltslag og enkelte Krigsbegivenheder, saa
forekommer det mig, at der ikke findes meget, hvoraf m an
kan danne sig et klart Billede af det daglige Liv i Krigen,
hvad Mandskabet m aa udholde og lide, og hvilke Fordringer
der blive stillede til det. Jeg h ar derfor troet, at det muligen
kunde interessere at lære det grovere Arbeide at kjende ved at
følge et enkelt Compagnie saa at sige fra Dag til Dag, og
jeg h a r derfor nu i min høie Alder villet forsøge paa at ned
skrive mine Erindringer fra Krigen 1864 som Commandeur
for 3die Regiments 4de Compagnie. Som Materiale har jeg
foruden m in Hukommelse brugt mine gamle Breve og Con
cepter til mine Rapporter, og m in Hensigt har været at give
en ganske usminket Beretning om Begivenhederne. Man vil
saaledes ikke finde nogen egentlig Skildring af Krigen i sin
Heelhed, men kun om Forholdene ved m it eget Compagnie,
hvilke dog med Modificationer ville stemme med mange andre
Compagniers. Hvad andre Afdelinger angaar, ville de kun
blive omtalte, forsaavidt det er nødvendigt for at forstaae
Situationen. Ihvorvel en saadan Skildring maaskee nok vil
kunne henlede yngre Officerers Opmærksomhed paa Forhold,
som de ikke tidligere have tænkt paa, og som ikke forekomme
under Fredstid samt paa tilsyneladende Ubetydeligheder, der
dog kunne have stor Indflydelse under Krigsforhold, saa m aa
m an ikke vente
sig nogen egentlig taktisk Belæring,deels
fordi de moderne
Skydevaaben fordre en ganske anden Taktik
end den dengang anvendte allerede tildeels forældede, deels
fordi jeg m aa sige om mig selv:
n d sk ø n d t

E

Bilde m ir nicht ein was rechts zu wissen,
Bilde m ir nicht ein, ich könnte was lehren
Die Menschen zu bessern und zu bekehren.
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For Civile kan Beretningen maaskee tjene til at klare deres
Begreber om, hvad Krig egentlig er, og at der for M andska
bets egen Skyld udfordres en grundig Militairuddannelse
ligesom et tilstrækkeligt Antal veløvede Befalingsmænd, saa
at m an ikke efter det første Slag kun har en opløst Hær.
N aar m an nu i et Blad seer en Indsender udtale sin Forargelse
over, at Mandskabet under en Øvelse har m aattet passere
over en Pløiemark og har været udsat for at faae vaade F ø d 
der, da mærker m an, at der virkelig er Folk, der ville tale
med, uagtet de ere saa naive som Børn. Med Hensyn til D i
sciplinen, der af saa Mange betragtes som en unyttig, sm aalig og borneert Fordring, vil m an maaskee faae Øje for, at
denne, som væsentligt h ar bidraget til at gjore Preussen til
en mægtig Stat, dog med sin tilsyneladende Smaalighed er
et Middel til at indove Pligttroskab. Man m aa nemlig ikke
troe, at Pligttroskab opstaaer pludselig i Farens Stund med
samme Styrke som Selvopholdelsesdriften. Man pleier at gjore
saa meget Regning paa Begeistringen, men ligesom m an siger,
Kjærlighed forgaaer, men Svinelæder bestaaer, saaledes kan
m an sige, Begeistring forgaaer, men Pligttroskab bestaaer.
Der behøves langt m indre end 60 Timers Ophold paa aaben
Mark i Frost og Sneestorm, for at Begeistringen skal fordunste. Man bør ogsaa vogte sig for at overvurdere T apper
heden, den beroer efter m in Mening mere paa aandelige og
moralske end paa naturlige medfødte Egenskaber; jeg troer,
at de fleste Mennesker af Naturen ere frygtsomme, Selvop
holdelsesdriften er stærk og udbredt gjennem hele Naturen;
at sætte sit Liv ind paa en Sag er ingenlunde noget daglig
dags. Endelig vil m an maaskee forstaae, at Ledelsen af en
saa compliceret Maskine som en Hær gjennem alle Grader
og i utallige Detailler fordrer en Uddannelse, Paapassenhed
og Pligtopfyldelse, som ikke erhverves i ganske kort Tid.
Efter den første slesvigske Krig var det danske Folk blevet
overmodigt og drømte Stormagtsdrømme. Selvovervurderin
gen og Forfængeligheden næredes og udbredtes a'f grundt
vigianske Høiskolelærere og Landsbyskolelærere, især ved
Fortællinger om mythologiske Helte og enkelte Mænds Be-
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drifter i Danmarks berømmelige Historie, hvorved m an
glemte at henlede Opmærksomheden paa, at Historien beretter
om en gjennem Aarhundreder fortsat Række af Nederlag,
Ydmygelser og Landsafstaaelser, samt at Ordet „Revanche“
aldrig forekommer. Folket skulde smigres, Ulykkerne skulde
udviskes, m an maatte Intet lære af dem, det var ei værd at
tale om disse gamle Skader. Det gik endog saa vidt, at m an
forsikkrede, at Vor Herre ikke kunde undvære Danmark. H er
for havde m an imidlertid intet Beviis, og det har viist sig,
at han ialfald kunde undvære en Deel deraf. En anden Lære
var den, at vi skulde leve vort eget Liv, det vil sige, at Alt,
hvad der ikke var pæredansk, skulde fjernes for ikke at øde
lægge vort folkelige Aandsliv. Vi maatte Intet have at be
stille med Tyskerne, Holsteen skulde ud af det Danske Rige.
Hvis m an var consequent, m aatte dette jo ogsaa gjælde en
Deel af Slesvig, og nogle af det nationale Partis Statsmænd
vare ogsaa af denne Mening; allerede i 1848 debatteredes
dette Spørgsmaal, men m an kunde foreløbig ikke blive enige
om, hvor Pølsen skulde skæres. N aar blot Holsten med Kielerfjord, hvorfra Danmark nu beherskes, var udskilt, saa kunde
Culturfolket sidde saa hyggeligt og føre til Seir Folkenes Sag.
Da det national-liberale Partie i 1854 var kommen til Rege
ringen og i 1856 havde udrenset alle urene Elementer, vilde
det gjennemføre denne Politik, men stødte strax paa Vanske
ligheder i Skikkelse af en preussisk og østerrigsk Note. Man
havde nemlig i Januar 1852 forpligtet sig til, ad lovlig og
forfatningsmæssig Vei, nemlig gjennem de raadgivende Stæn
der i hvert Hertugdømme især, for Kongerigets Vedkom
mende gjennem Beslutninger af dets Rigsdag, at søge at tilveiebringe en organisk og ligelig forfatningsmæssig Forbin
delse af alle Statsdele til et samlet Monarkie. Tidligere var
Riget holdt samlet ved Kongens Enevoldsmagt og med raad
givende Stænder, hvor de forskjellige Stænder og Interesser
saavel aandelige som oeconomiske vare repræsenterede. Ved
Grundloven havde m an afskaffet Kongens Enevoldsmagt og
overdraget den til den upersonlige og ansvarsløse Talmajestæt.
Nu skulde denne enes med Hertugdømmernes Provindsial-
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stænder om en Forfatning for hele Riget. Dette kunde naturligviis ikke lykkes, naar hver P art holdt stift paa sit
Standpunkt. Det holsteenske og slesvigske Ridderskab vilde
ikke gaae ind paa en Forfatning, hvor deres Interesser bleve
afhængige af en Talmajestæt af danske Bønder og Almues
folk, og Rigsdagen vilde ikke opgive denne Afgud. De tydske
Noter viste, at Preussen ikke vilde eftergive os vor Forplig
telse, og Østerrig turde paa Grund af Rivaliteten med Preus
sen og Stemningen i Tydskland ikke undlade at følge med.
Allerede i 1856 kunde m an altsaa forudsee den forestaaende
Krig, som Bladet „Fædrelandet“ allerede havde proclameret
kort efter den første Krigs Slutning. Man maatte nu vente,
at Folket vilde forberede sig paa Krigen og af alle Kræfter
arbeide paa Landets Befæstning og Hærens Forøgelse og Ud
dannelse, men heri tog m an feil. Paa Repræsentationens Side
vedblev at herske en smaalig Karrighed overfor m iltaire Krav.
Til Befæstningsarbeiderne i Slesvig bevilgedes en latterlig
lille Sum, til slige Arbeider har man aldrig villet anvende
synderligt. Til Kjøbenhavns Land-Befæstning har m an saaledes trods tre alvorlige Advarsler i 1659, 1700 og 1807 i over 100
Aar ikke anvendt Noget; hvad der er udført er skeet trods
Folkerepræsentationens Villie og er nu dødsdømt. Naar man
klager over store m ilitaire Udgivter, m aa m an betænke, at
naar man i lange Tider forsømmer Militairvæsenet, saa kom
mer der et Tidspunkt, da Udgivterne blive saameget større.
Hvad det levende Værn angaaer, da bevilgede m an Intet uden
at liquidere paa en anden Conto. Man forøgede saaledes An
tallet af indkaldt Mandskab, men forkortede paa den anden
Side den planmæssige Uddannelsestid for den almindelige
Udskrivning. For Undercorporalerne, en i forrige Krig for
trinlig Befalingsmandsclasse, forkortedes Tjenestetiden med
1 Aar. Man standsede den aarlige Tilgang af Officerer fra
Landcadetacademiet, ophævede dette og inddrog dets Midler,
selv saadanne Fonds, som vare dannede ved Officerernes Bi
drag, for at anvendes til Fripladser for Officerssønner. Istedetfor Academiet oprettedes Reserveofficers-Institutioner, hvor
ved man lokkede unge Mennesker ved Udsigt til fortrinsviis
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Ansættelse i forskjellige civile Stillinger til at gjennem gaae
nogle M aaneders Exerceerskole og 1 Aars Tjeneste som Offi
cerer. Man erholdt paa denne Maade en T ilgang, hvoriblandt
fandtes en Mængde, som ikke havde nogen Interesse for
M ilitairvæ sen, men kun betragtede Stillingen som en G jenvei til civil Ansættelse og en behageligere Maade a t aftjene
sin Værnepligt paa. F or de unge Officerers videre U ddan
nelse gjordes Intet. De dresserede kun det ene H old R ecrutter efter det andet og tra k p aa Vagt i Garnisonen. At anvende
nogle af de fra den m ilitaire Høiskole udgaaede Officerer
f. Ex. af Generalstaben til at holde nogle Foredrag om V in
teren v ar der ikke Tale om. At give hver Afdeling Midler til
at abonnere paa et tydsk og et fransk m ilitairt T idsskrift,
saa at de unge Officerer, der m ed deres usle Lønning ikke
havde R aad dertil, kunde gjøre sig bekjendt m ed F rem 
skridtene i andre Hære, det havde Staten og h a r endnu ikke
R aad til, derim od nok til P ræ m ier for Køer og Sviin. Det
v ar derfor ikke underligt, n a a r m an saaledes levede sit eget
Liv, at Officererne i A lm indelighed og navnlig i de sm aa
G arnisoner ikke havde indgaaende K jendskab til, hvad der
foregik i andre Hære. Man vidste nok løseligt, a t P reu s
serne havde faaet Bagladegeværer og riflede K anoner, m en
om disse Vaabens praktiske Værd havde vistnok kun F aa
Begreb. Ellers vilde Ingenieurerne neppe have bygget Blok
huse, som F jenden kunde gjennem skyde, som om de vare af
Sm ør, og en Generalstabsofficer vilde neppe have sagt til
nogle Infanteriofficerer, at den K anon, der kunde skyde fra
Broager til Skandse II endnu ikke var opfunden. Allerede i
Fæ gtningen ved B laakjæ rsskov den 7de Mai 1849 bemægtigede
vi os 2 Ziindnadelgeværer, m aaskee af en ældre Model, m en
de synes ikke at have tildraget sig A rtilleriets O pm æ rksom 
hed. De videnskabelige V aaben oversaae Infanteriet, Hærens
Hovedvaaben, og ansaae Geværernes Q ualitet for ligegyldig,
der v ar ikke en Gang en Kugle af 1000, der traf (fordi Gevæ
rerne v ar slette og M andskabet daarlige Skytter). N aar en
C apitain i Generalstaben skulde avancere for at skaffe Plads,
saa skeete det ved, at han blev B ataillonscom m andeur eller
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maaske Major i Infanteriet, uagtet han aldrig havde com
manderet et Compagnie. I 1864 fandtes 2 af disse i Hæren,
den ene som Regimentscommandeur, den anden som Brigadecommandeur; Ingen af dem viste sig de øvrige Officerer af
samme Grad overlegne. Paa denne Maade formindskedes In 
fanteriets Avancementer; det var et yderst ringe Antal Avan
cementer, der fandt Sted i Tidsrummet mellem de 2 Krige.
Finantsm inisteren havde i den Grad faaet Overtaget over
Krigsministeren, at denne, naar han vilde afskedige en pen
sionsberettiget Officer, m aatte spørge ham, om Finantserne
kunde bære denne Udgivt. Man fortalte, at da Krigsm ini
steren engang vilde afskedige en Bataillonscommandeur, der
var bleven skørhovedet, sagde Finantsm inisteren: „Men m an
m aa jo da nok alligevel kunne bruge ham i Fredstid.“ Ved
Krigens Udbrud var der derfor adskillige Officerer, der ikke
kunde udcommanderes, derimod fandtes der Officerer med
15 Aars Tjeneste, hvoraf 2 Krigsaar, der henhørte til den
yngste Halvdeel af Premierlieutenanter.
Hærens Infanterie udgjorde 22 Batailloner foruden Liv
garden. Naar man indkaldte et tilstrækkeligt Antal Mandskab
til Liniebataillonerne og deelte Cadrene i 2 Batailloner, kunde
m an erholde 45 Batailloner; dette kaldtes Doublering, men
kunde ligesaa godt kaldes Halvering, thi ved at skære et Æble
over erholder m an ikke 2 Æ bler, men kun to halve, Nærings
værdien bliver ikke større, det er ikke Qualiteten men Tallet,
m an hylder, Talmajestætens Princip. Dette Princip gjennemførtes iøvrigt videre under Krigen. Man vil saaledes senere
see, at i Fægtningen den 29de Juni ved Arnkilsøre træffer
m an Compagnierne deelte i halve Compagnier og Delingerne
i halve Delinger, hvorved mange smaa Afdelinger paa Grund
af Manglen paa dygtige Befalingsmænd bleve førte af ukyn
dige Førere. Officersbesætningen blev som Følge af Kravet
paa det dobbelte Antal Officerer allerede svagt fra Begyn
delsen af Krigen. Ved 3die Regiments 4de Compagnie blev
der saaledes tildeelt Commandeuren 1 Premierlieutenant, 2
Reserveofficerer, 1 Commandeersergent og 2 Corporaler, men
hvormange af disse vare der tilbage henimod Krigens Slut-
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ning? Ialt 1 til Sergent forfremmet Corporal. Prem ier
lieutenanten var nemlig kun en Skuepenge, thi paa Krigens
første Dag afgik han for at overtage Commandoen over et
andet Compagnie, begge Secondlieutenanter successive for at
anvendes som A djudanter hos Bataillonscommandeurerne, der
fra Begyndelsen ei hermed vare forsynede, Commandeersergenten forsattes til en Institution i Kjøbenhavn, den ene Cor
poral til et andet Compagnie, og da Sergenten engang meldte,
sig syg, havde jeg i en kritisk Situation ikke en eneste fast
Underofficer. Men saa havde jeg vel faaet Erstatning? Ja!
1 svensk Prem ierlieutenant, men han skyldtes da ikke Doub
leringen, og 3 i Vinterens Løb i en 6 Ugers Skole uddannede
R em itter, der nu under Titel af Officersaspiranter agerede
Delingsførere, uagtet de havde havt kortere Uddannelse end
en Deel af Mandskabet, og ialfald for de 2 sidst Ankomnes
Vedkommende ikke havde deeltaget i Mandskabets 3 Maaneders Feltliv. At disse Officersaspiranter ingen Autoritet havde
ligeoverfor Mandskabet er indlysende, ligesom at m an ikke
kunde overdrage dem noget selvstændigt Hverv af Betydning.
Det blev saaledes m in Sag at bestride en Deel af Commandosergentens Forretninger og i Fægtning foruden den almindelige
Ledelse af Compagniet at føre Skyttekjæden, medens Prem ier
lieutenanten førte Reserven. En anden uheldig Følge af Double
ringen var, at der manglede Personale til flere højere Poster,
hvilke maatte udfyldes ved Oprykning; saaledes manglede
Regimentschefer, det halve Antal Bataillonscommandeurer
og Compagnicommandeurer; da de sidstnævnte maatte tages
af de ældre Premierlieutenanter, der vare ulige fordeelte ved
Bataillonerne, bleve de nu ved deres Ansættelse blandede som
et Spil Kort, og en Mængde Officerer kom i Stillinger, de
aldrig tidligere havde beklædt. Saaledes havde ved 3die Regi
ment Regimentschefen og begge Bataillonscommandeurer a l
drig commanderet en Bataillon, og af de 8 Compagniecommandeurer 5 aldrig commanderet Compagnie. Mange Offi
cerer kjendte ikke hinanden, deres Overordnede eller Under
ordnede. Mandskabet kjendte ikke sine Officerer, og der
kunde ikke være Tale om nogen Sammenarbeidning. Paa
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G rund af det ringe A ntal Officerer kunde der vel ogsaa have
været anvendt nogen større Øconomie ved Besættelsen af
høiere Poster. I forrige Krig bestod en B rigade af 5 B atailloner uden noget Mellemled af Regim entschefer, nu derim od
af 4 B atailloner med 2 Regimentschefer som Mellemled; det
havde vist nok været heldigere, om Regimentet havde bestaaet
af 3 B atailloner. Regim entsinddelingen v ar desuden ny, der
v ar ikke dannet nogen P rax is for det gjensidige F orhold
m ellem B ataillons- og Regim entscom m andeuren, det hæ ndte
derfor let, at m an fik m odstridende O rdrer, undertiden slet
ingen, idet den Ene ikke vidste, at den Anden havde givet
eller u n dladt at give Ordre. Med en saaledes organiseret,
slet uddannet og bevæbnet H æ r skulde vi altsaa optage K am 
pen med 2 num erisk overlegne, vel udrustede og com m anderede Hære, af hvilke den ene tildeels indeholdt krigsøvede
Tropper, den anden bestod af Europas bedst dresserede og
bevæbnede T ropper, hvis Geværer gav os 3 Skud for 1, for
ikke at nævne deres øvrige F o rtrin . I dette Tilfæ lde var der
ikke Spørgsm aal om T alm ajestæ t m en om Q ualiteten af den
Danske Tapperhed. Folket syntes, at denne H æ r v ar tilfreds
stillende, m an kunde jo sige om den, ligesom F alstaf sagde
om sine Recrutter: „God nok til at stikke en B ajonet i.“
Den 30te M arts 1863 gjordes et afgjørende S kridt henim od
Krigen, idet der udkom en K undgjørelse, hvorved Holsteens
M ilitair udskiltes fra den øvrige H ær og skulde lonnes af
Holsteens særlige Indtæ gter. Holsteen skulde sættes paa
Døren. Denne F o ran staltning hilstes med Jubel af det n a tio 
nale Partie. Jeg erindrer, at en Dame, som var gift m ed en af
de ivrigste Ordførere, fortørnet spurgte m ig, da jeg yttrede
m ig køligt om denne Bestemmelse: „Troer De da ikke, at vi
kunne udskille Holsteen?“ H ertil svarede jeg: „Jo, det troer
jeg nok, men Slesvig følger m ed.“ N aturligviis ansaae h u n
m ig nu for en Landsforræ der, thi saaledes betragtedes E nhver,
som vovede at have en anden Anskuelse end de n a tio n a l
liberale Førere havde, dog h a r jeg Grund til at troe, a t h u n
efter Krigens Slutning modificerede sin Anskuelse. Preussen
og Østerrig protesterede m od denne Bestemmelse, m en m an

13

fortsatte ad denne Vei. Da Regjeringen i Novbr. forelagde
den nye Forfatningslov, fulgte Indrykningen i Holsteen af
Forbundets Executionstropper, Preussens og Østerrigs Hærcorps og Hertugen af Augustenborgs Friskarer. Nu ind
kaldtes Mandskabet, og Doubleringen gjennemførtes.

3DIE REGIMENT.
R egim entschef: Major Mathiesen.
Adjudant: Secondlieutenant Gerlach..
I. BATAILLON:

II.

BATAILLON:

Commandeur: Capitain Arntz.

Commandeur: Capitain Krabbe.

1. Compagnie: Capit. Schönning.
2.
»
Capitain Moltke.
5.
>
Rs. Capit. Svane.
6.
»
Rs.Prlt. Bergman.
fra 1. Februar Prlt. Duas.

3. Compagnie: Capitain Fog.
4.
»
Prlt. F. F. Hansen.
7.
»
Prlt. Drastrup.
8.
»
Prh. Falkenskjold.

4de Compagnies Styrke ved Udrykningen bestod af Prlt.
Duus, Reservelt. Hindenburg og Lund, 1 Commandersergent,
2 Corporaler, 2 fungerende Corporaler, 2 Rs.corporaler, 18
Undercorporaler og 180 Menige.

15de Decbr. Kl. 4 Morgen afm archerede Regim entet fra
Citadellet. Da der i nogle Blade var klaget over, at A f
delingerne ved deres A fm arch gjennem Byen forstyrrede Be
folkningens Nattero, m archerede vi gjennem Nyboder og ad
Voldgaden til Jernbanestationen, hvorfra vi befordredes til
Sorø, herfra m archerede vi com pagniviis til Slagelse. F o r at
kunne udholde besværlige D agsm archer og ikke udsæ tte sig for
at Halvdelen af Styrken ligger langs Landeveien, er det n ø d 
vendigt at overholde en streng M archdisciplin, og jeg be
sluttede fra Begyndelsen at gjennem føre dette. Jeg befalede
derfor, at Ingen under M archen m aatte træde u d af Geleddet,
og at Befalingsm ændene hver for sin Afdeling skulde paasee
dette. Da vi havde m archeret nogen Tid, kom en Bondevogn
kjørende bagfra langs Com pagniet, og da den naaede foran,
hvor jeg befandt m ig, bem ærkede jeg 2 M and siddende paa
Vognen. I første Øieblik troede jeg, at det var M andskab fra
en anden Afdeling, thi da jeg nylig havde overtaget C om pag
niet, kjendte jeg ikke M andskabet, m en erfarede p aa F o re
spørgsel, at de hørte til m it eget Compagnie, og at de altsaa
trods den nylig givne Instrux og for Befalingsm ændenes Øine
havde besteget Vognen for at kjøre m aaskee til B arnedaab,
m edens vi Andre m archerede. Dette gav god O plysning om
M andskabets Begreber om m ilitair D isciplin. K jøreturen blev
der intet af, Mange ville m aaskee synes, at det v ar Synd. Ved
Ankom sten til Slagelse m odtog jeg Q uarteerbilletterne af en
Undercorporal, der af Regimentet v ar sendt forud, og som
strax skulde afgaae videre til Korsør. E fterat Billetterne vare
uddeelte, viste det sig, at m in Billet m anglede; dette var
meget ubehageligt, thi jeg kunde ikke lade M andskabet træ de

D

en

15

af, før det havde faaet Underretning om m it Quarteer, og jeg
vidste ikke, hvor Indquarteringscommissionen var at træffe.
Efter nogen Tids Forlob kom jeg dog ud af Forlegenheden,
da en af Borgerne kunde opgive mig, hvor m it Quarteer var.
Undercorporalen, der var bekjendt i Byen, havde spadseret
om og givet min Billet til m in Quarteervært.
Dagen efter marcherede vi til Korsør. Under Marchen gjennem Byen kom Een af dens Borgere hen til mig og fortalte, at i
Bladet „Fædrelandet“ havde staaet et Telegram fra Sverrig, at
der kom 22,000 Mand og H an selv. Jeg takkede naturligviis for
denne velvillige Meddelelse og beholdt mine Tanker for mig selv.
Efterat vi vare komne ud af Byen, kom Regimentschefen hen
til mig og fulgtes nogen Tid med Gompagniet. Vi talte om
Forholdene i Slesvig, og jeg omtalte Besværlighederne og L i
delserne under et Vinterfelttog. „Ja,“ svarede han, „Vi faaer
ingen Krig i Vinter, men t i l F o r a a r e t saa marchere vi
med Franskmændene til Berlin.“ „Troer Maj oren virkelig det, jeg
h a r dog taget mine Kort med over Slesvig og Fyen, og hvis jeg
havde havt Plads dertil, havde jeg ogsaa taget dem over Jy l
land,“ sagde jeg. Da jeg vidste, at Majoren var indspist baade
med Krigsministeren og med Oberst Ankjær, forbausede
denne Udtalelse mig, men da jeg senere har læst Instruxen
for den commanderende General, har jeg ikke kunnet værge
mig mod den Tanke, at m an virkelig i de styrende Kredse
har næret slige Fantasier, uagtet m an jo ikke kunde være
uvidende om, at Napoleon III allerede i 1849 sendte Persigny
til Berlin for at afslutte en Handel paa vor Bekostning imod
Belgien, hvilken Plan dog dengang forpurredes af Keiser
Nicolaus. I Instruxen for den commanderende General staaer:
„Indtræder en virkelig Krigstilstand, bliver Dannevirkestillingen fuldstændig at besætte; af det foranliggende Land
hævdes kun, hvad der er nødvendigt for Stillingens Sikkring,
og hvad der iøvrigt uden uforholdsmæssig Fare og Besvær kan
holdes b e s a t.............Hvorvidt vi skulle drive Stillingens F or
svar, er det umuligt forud bestemt at afgjøre, og det maa i
ethvert enkelt Tilfælde blive den commanderende Generals
Sag at fatte Bestemmelse herom i Overeensstemmelse med
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Begivenhedernes Gang. Til Veiledning i denne Henseende skal
Ministeriet gjøre opmærksom paa, at saa stor Interesse det
end maa have at bevare Landet mod fremmed Vold og der
ved kun at vige tilbage efter en afgjørende Kamp, saa er det
dog under de forhaandenværende p o l i t i s k e F o r h o l d af
endnu større Betydning, at d e t k o m m e n d e F o r a a r fin
der os i Besiddelse af en d y g t i g og s l a g f æ r d i g H æ r .
...............Ministeriet har i det foregaaende s t æ r k t fremhævet
Vigtigheden af at kunne gaae F o r a a r e t imode med en
d y g t i g og s l a g f æ r d i g H æ r “ . . . .
Fra Korsør overførtes Regimentet over Ekernførde til Sles
vig og lagdes i Cantonnement i det sydostlige Angeln, 4de
Compagnie i Landsbyen Ulsnæs. Her havde jeg Plads nok
til m in Disposition, 1 Værelse uden Ovn, som kunde rumme
over 100 Mennesker; dette brugtes om Sommeren til selskabe
lige Sammenkomster (der fandtes flere lige saa store Værelser i
Byen), 1 Gavlværelse til Sovekammer, hvor Vandet lob ned ad
Væggene, og endelig en Dagligstue med Ovn, som jeg maatte
benytte som Sovekammer for at undgaae en Lungebetæn
delse. Forplejningen var ikke tjenlig for almindelige Maver,
thi m an brugte istedetfor at salte eller røge Kjød at lægge
det i Eddike. En kogt Gaas, der havde ligget i Eddike, med
Suurkaal til eller fedt Flæsk med samme Gemüse var ikke
god for den, som var vant til almindelig dansk Kost. Mand
skabet begyndte ogsaa at plages med Bylder. Forøvrigt var
Befolkningen ikke uvenlig, m in Vært laante mig nogle tydske
Aviser, men hørte op dermed, og da jeg spurgte ham om
Grunden dertil, svarede han, at det var faldet ham ind, at
jeg maaskee følte mig fornærmet ved deres Indhold. Ved
Juletid afholdt de yngre Officerer, som laae der i Nærheden,
et tarveligt Julegilde. Der udbragtes Skaaler, og en ung Re
serveofficer udbragte en Skaal for Novemberforfatningen. „Den
Skaal drikker jeg ikke,“ sagde jeg. „Hvorfor ikke?“ „Nei,
for den Forfatning bliver Danmarks Ulykke.“
Ved Nytaar forlagdes Compagniet til Brodersby. Den
2den Januar skulde en betydelig Deel af Mandskabet
afgives til Ingenieurerne til Arbeide, og jeg gik ud
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for at see p aa det. A rbeidet bestod i Rydningen af
et bevoxet Hegn, som laa i Skudvidde fra Skandserne
ved M ysunde, vel i en A fstand af 400 Alen. Arbeidsredskaberne bestode af 2 H akker og forøvrigt Spader og Skovle,
hvorm ed den haardfrosne og m ed Rødder gjennemvævede
Jo rd skulde fjernes. P aa m it Sporgsm aal, om der ikke havdes
flere H akker, svarede Ingenieurofficeren, at der ventedes fra
Slesvig, m en de vare endnu ikke komne. Jeg yttrede da, at det
saa v ar bedre at lade M andskabet gaa hjem end at lade dem
ødelægge Redskaberne, som ikke kunde bruges til dette A rbeide, m en dette kunde ikke tillades, før de havde arbeidet
deres T id. D a der laa en Snees itubrudte Redskaber paa
Jorden, gik jeg bort, m en det varede dog ikke længe, før
M andskabet kom tilbage. Da jeg den 1ste F ebruar passerede
Mysunde, stod Hegnet i sam m e Stand, og Dagen efter beskød
Preusserne Skandserne fra Hegnet; m an havde vel af oeconom iske Grunde ikke sløjfet Hegnet, inden Jorden var frosset,
eller da Skandserne bleve byggede.
Den 3die Ja n u a r blev Com pagniet forlagt til W esterth al, en stor Gaard lidt Syd for Kokkendorf og Vest
for Vindebye Noer.
Befolkningen var aabenbart ikke
velsindet. E fter nogen Tids Forløb fik vi heldigviis N aturalforpleining. M andskabet afgaves jevnlig til Arbeide,
m en da Veien til A rbeidsstedet var lang og Dagene
korte, v ar det vel ikke meget, der udrettedes. K un en Deel af
M andskabet laa paa W esterthal, de øvrige paa F rohsein og
Kokkendorf. Som Følge af H æ rens Inddeling kom 3die Regi
m ent til at høre til 2den Brigade, Oberst Vogt og 1ste D ivi
sion, General Gerlach, til 2den Brigade hørte endvidere 18
Regiment. Dette Regiment laa i C antonnem ent foran os frem
im od Eideren, der bevogtedes af Cavallerie.
E n af de sidste Dage i Ja n u a r kom Regimentschefen til m ig
og gav m ig følgende Instrux: 1) „Hvis Fjenden gik over Grændsen, skulde P rlt. Duus strax afgaae fra Compagniet for at over
tage Commandoen over 6te Compagnie, hvis C om m andeur
skulde til en Skole i Kbhvn. 2) Alle Vogne i Districtet skulde
En Com pagniecomm andeurs Erindringer.
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beslaglægges og om fornødent med udtaget M andskab som
Kudske sendes til Traindepotet. 3) W esterthal skulde for
lades, og en Forpoststilling indtages paa en passende Plads
N. f. G aarden.“ Da K rigserklæringer ikke mere ansaaes nød
vendige, og der foruden de fjendtlige T ropper endvidere fand
tes F risk arer, m aatte m an være forberedt paa Overraskelser,
og jeg forespurgte derfor, om det ikke v a r rigtigst at lade
M andskabet lade Geværerne, men dette afsloges m ed den Be
m æ rkning, at vi laae p aa Cantonnem entsfod. Da Trafikken
m ed Holsteen var fri, følte jeg mig ikke beroliget, m en u d 
stillede en Natpost p aa en Høide Syd for G aarden, hvorfra
m an kunde høre og iagttage, hvad der passerede i Omegnen.
N atten efter den 31te Ja n u a r m eldte Posten, at h an havde
h ø rt nogle stærke D røn i vestlig R etning (Jernbanebroerne
spræ ngtes), og jeg paabød skærpet Opm ærksom hed, m en jeg
m odtog ingen senere Meldinger.
Den 1ste F ebruar. Den foregaaende Aften havde jeg m od
taget en meget stor Sending Gaver og Tobakspakker til M and
skabet, der skulde uddeles tilligem ed Lønningen. M andska
bet var derfor tilsagt til Møde Kl. 9. P aa dette T idspunkt
stod Gaardens M andskab sam let, m en M andskabet fra F ro h sein og Kokkendorf, som skulde møde under P rlt. D uus’s
Commando, udeblev. Der forløb vel en halv Tim e, da jeg
endelig saae ham komme m archerende ad den lille Allee, der
fra Landeveien førte ned til Gaarden. H an kom hen til m ig
og sagde: „De veed vistnok ikke, at F jenden er gaaet over
Grændsen i Nat. Jeg h a r m ødt en Afdeling af 18de Regim ent,
der er passeret her forbi tilligem ed Am bulancen, og paa en
M ark Nord for G aarden holder en C avalleriafdeling, der
fodrer; jeg kom m er saa silde, fordi M andskabet jo skulde
have sit Vadsketøi hentet og pakket. Da jeg skal over
tage 6te Compagnie, kom m er jeg for at tage Afsked.“
Det v a r m æ rkeligt, at Regimentschefen, da Overcomm andoen havde m eddeelt, at F jenden rim eligviis den 1ste
F eb ru ar vilde overskride Grændsen, ikke sendte Com pagniet,
der p aa denne Vei laa forrest, nogen U nderretning derom .
Nu begyndte en Travlhed; Lønningen, der v ar lagt frem ,
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skulde udbetales, alle frem lagte Pakker skulde paa B a
gagevognen, Officerernes Kufferter pakkes, Vognene i Districtet beslaglægges og forspæ ndes sam t forsynes m ed K udske. Da alt det var besørget, ladedes Geværerne, og vi af
m archerede.
E t H øidedrag om trent i Linie med Kokkendorf havde
jeg udseet til Forpoststilling, og da Ingen af Reserveoffi
cererne nogensinde havde udstillet en Feltvagt, fandt jeg, at
dette v a r en passende L ejlighed til at indøve dette og over
drog enhver af dem at udstille en Feltvagt med sin Deling.
Den ene af dem, som næ rm est v a r ubrugelig, fik C om m andeersergenten til Assistance, selv placerede jeg Pikettet og gik
derpaa ud for at inspicere Feltvagterne, idet jeg overdrog T il
synet m ed Pikettet til den ældste Corporal. F ørst in sp i
cerede jeg den østlige F eltvagt og begav m ig derpaa til den
vestlige. Underveis saae jeg en Dobbeltpost løbe tilbage for
a t m elde, uagtet kun den ene af dem m aae forlade Posten
for at melde. Jeg gik dem im øde og erfarede, at 2 fjendtlige
R yttere havde viist sig paa Veien fra Frohsein ved en Om dreining ca. 300 Alen fra dem , hvorpaa de Begge uden at
skyde vare løbne for at melde det. Jeg sendte dem frem igjen
og begav m ig til deres Feltvagt. H er ankom en Dragon med
en skriftlig Ordre til m ig om strax at inddrage Forpoststillingen og m archere til Mysunde. E fterat Feltvagterne
vare inddragne og samlede, m archerede jeg m ed dem til P i
kettet for at samle Com pagniet, m en Pladsen v ar tom; der
im od saae jeg det i c. 1000 Alens A fstand m archere ad Veien
til Mysunde. Hornblæserne vare ved Pikettet, saa a t jeg ikke
havde noget Middel til at standse det; jeg søgte at forcere
M archen for at indhente det, m en det m aatte jeg opgive. Som
bageste Afdeling paa denne Vei var jeg udsat for fjendtligt
Angreb, som jeg m aatte møde med det halve Com pagnie, m e
dens jeg kunde have den Fornøielse at see det andet halve
Compagnie fortsætte M archen og lade m ig i Stikken. E nde
lig naaede jeg Mysunde og sam lede Compagniet. Det oplystes
nu , at Dragonen først havde søgt m ig ved Pikettet, hvor Corporalen havde læst den til m ig stilede Ordre og derpaa uden
2*
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videre var m archeret bort. Ligesom paa den første M archdag
viste det sig altsaa, at hverken M andskabet eller Underofficerer
havde de sim pleste Begreber om m ilitair Tjeneste. I Mysunde
fik Compagniet Ordre til at m archere til Goltoft, hvor det
indquarteredes. Denne første K rigsdag var ikke opm untrende.
F ra Overordnede fik m an ingen U nderretning om, a t Krigen
var begyndt, Officererne vare ubekjendte m ed Forposttjeneste,
Corporalerne meente at kunne afm archere med Dele af Com
pagniet uden C om m andeurens Vidende eller O rdre, og M and
skabet kjendte eller fulgte ikke den alm indelige In stru x for
Vedetposter. Q uarteret i Goltoft var ubehageligt; i den for
reste Stue færdedes M andskabet, og der var Støj hele Dagen,
i den næste sov G aardskarlen i en Seng, jeg og en af Offi
cererne i H alm paa Gulvet; i den følgende Stue opholdt F a 
m ilien sig og en Tjenestepige, der led af en heftig L unge
betændelse, og hvis A andedræ t, der lod som en Døendes R al
len, gjorde det um uligt at lukke et Øje om Natten. F ø rst den
tredie Dag lykkedes det m ig at faae fat paa en Læge, der
anordnede Blodkopper, som dog h jalp noget.
Den 2den F eb ru ar om F orm iddagen allarm eredes Com
pagniet af K anonskuddene ved Mysunde. II B ataillon be
ordredes derhen, m en da vi om trent havde naaet B rodersby,
fik vi C ontraordre og m archerede tilbage. E fterat vi havde
m archeret nogen T id tilbage, blev Skydningen meget heftig,
og jeg gjorde derfor foreløbig H oldt i Forventning om, at vi
vilde faae ny Ordre. Noget efter kom B ataillonscom m andeuren, som sagde, at jeg rolig kunde m archere tilbage, da
der ikke var Tale om, at B ataillonen skulde derned. P aa
Grund af denne Standsning kom 4de Compagnie sidst tilbage
til Goltoft, og jeg vilde atter paabegynde Kogningen, hvis
første Afkog var heldt bort, da vi skulde m archere, og K jedlerne skulde paa Vognen. Nu kom im idlertid B ataillonscom m andeuren ridende og sagde, at der skulde dog eet Com pagnie
til Mysunde, og da m it Com pagnie endnu var sam let, v ar det
bedst, at det blev det. Vi m archerede i rask M arch tildeels
m arkløs over og ankom til M ysunde om trent Kl. 3, m edens
Beskydningen af Byen og Skandserne endnu var i fuld Gang.
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E fterat være kom m en ind i Byen gik jeg for at søge B rigade
chefen og m eldte m ig. Jeg traf Oberst Vogt, m in forhenvæ 
rende B ataillonscom m andeur siddende paa en Stol udenfor
den østlige Skandse. Da jeg m eldte m ig, sagde han: „H vad
vil De her, kjæ re Ven?“ Jeg svarede, at jeg havde faaet Ordre
til m ed m it Compagnie at m archere til Mysunde. „Aah, det
behøvedes saam æ nd ikke. De m aa gjerne m archere hjem
igjen .“ Jeg antager, at disse m odstridende O rdrer hidrørte
fra, at D ivisionsgeneral Gerlach ogsaa befandt sig ved Skandserne, og at Anskuelserne vare forskjellige. Jeg forblev im id 
lertid i Mysunde, da M andskabet kunde trænge til Hvile, og
da jeg vilde høre Dagens Begivenheder, navnlig hvad der
angik 3die Regiment. Af dette befandt sig nem lig i My
sunde I B ataillon, C apitain Arntz, 7de Compagnie, P rlt.
Drastrup i Brohovedet og n u 4de Compagnie. Jeg erfarede da,
at I B ataillon om F orm iddagen havde foretaget en F rem 
ry k n in g foran Skandserne og v ar kom m et i Kamp m ed en
overlegen Fjende, ved hvilken Lejlighed P rlt. Seyffarth faldt,
Secondlt. Bluhme saaredes dødeligt, Secondlt. Lassen og
C apitain Moltke saaredes; da 2det Compagni derved kom
under Commando af en Reserveofficer, løb M andskabet sin
Vei. B ataillonen m aatte træ kke sig tilbage og besatte Løbe
graven Vest for Skandserne og i M ellemrummet m ellem
Skandserne. Det er besynderligt, a t n a a r K am pen ved My
sunde omtales, nævnes aldrig 3die Regiment, endskjøndt det
havde ialt 6 Com pagnier i Ilden. K rigsm inisteriet sendte dog
Regim entet eet Dannebrogsm ændenes Hæderstegn til Uddeling
til en Menig, som m aatte have udm æ rket sig. Jeg antager, at
det er blevet tilb u d t I B ataillon, m en er blevet afvist, thi
det blev senere tilb u d t 4de Com pagnie, m en afvistes, tilsidst
blev det under Dybbøls Beleiring tildeelt en Menig af 3die Com
pagnie. Skydningen ophørte form entlig Kl. 4 y 2. Da det v ar
blevet m ørkt, udsendtes en C avalleriepatrouille, der indbragte
en preussisk Soldat, der havde staaet paa Vedetpost, og der
ved gjorde vi B ekjendtskab m ed det preussiske Bagladegevær.
Nu afm archerede Com pagniet til Goltoft, og Kogningen p aa begyndtes. Kl. 4 om Morgenen kom Com pagniet paa S trand-
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vagt ved Slien. I Dagene den 3die og 4de F eb ru ar anvendtes
Dele af Compagniet til Besætning i Skandserne ved Hestoft
og Goltoft.
Den 5te F ebruar. Om Efterm iddagen gik jeg hen til Bataillonscom m andeuren, til hvem der netop var kom m en en
Cavallerieofficer. Da denne havde forladt ham , sagde Comm andeuren til m ig, at h an m aatte give m ig en Ordre, som
m aatte hem m eligholdes, saa at Ingen af Befolkningen eller
M andskabet foreløbig fik Nys derom, og alle Forberedelser
indrettes derefter, m en om Aftenen Kl. 8 skulde Com pag
niet staa m archfæ rdigt. Jeg lod nu Reserveportionen uddele
og Forpleiningsvognen m ed R ationer for den 6te og 7de sam t
Officerernes Bagagekarre afgaae til T raindepotet. M andskabet
beordredes ved Appellen til at stille igjen Kl. 8 og forinden
at afhente deres Vadskeføi i Byen. Til det fastsatte Klokkeslet
afm archerede Com pagniet til Brodersby, hvor Regimentet
sam ledes paa Veien. Vi stode her i dybeste Stilhed form eentlig til Kl. 10, da Tilbagetoget tiltraadtes. Det kan egentlig
ikke siges, at vi m archerede, thi vi bevægede os kun Fod for
Fod, standsende n a a r vi havde gjort nogle S kridt, u n d er
tiden m ed længere Ophold, efter hvilke vi m aatte passe paa,
at Ingen af M andskabet havde lagt sig til at sove i Grøfterne.
Veien foran var spæ rret af Tropper og T rain , Afdelingerne
fra Cappeln og den østlige Deel af Slesvig krydsede ogsaa
Veien, der gik over Vedelspang til Flensborg; først op ad
Dagen den 6te F eb ru ar fik vi en noget friere March. Til
Flensborg ankom vi Kl. 1, det var 13 T im er om m ellem 3
og 4 Miil uden Hvil, m en kun m ed Standsninger. I F len s
borg lagde M andskabet sig p aa Fortouget eller i Forstuer,
og der fordeeltes af Befolkningen Sm ørrebrød til dem.
Kl. 3 m archerede vi videre ad A abenraaveien til Crusaa.
M archen var ligesaa besværlig, som den havde været om Natten.
Vi befandt os m idt i en Vogncolonne, Vogne baade foran os og
bagved os, saa at vi hverken kunde komm e frem eller tilbage.
Det var ikke hyggeligt i denne Situation at høre Kanonerne
ved Sankelm ark. Der var uafladelige S tandsninger, engang
da en saadan havde varet meget længe, tabte jeg Taalm odig-
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heden og besluttede at søge frem for at erfare Aarsagen. Compagniet v a r nødt til at blive, hvor det var, m edens jeg arbeidede m ig frem langs en Række Vogne, der vare sam m enkjørte 2 å 3 ved Siden af hinanden. Vognene kørtes af L an d 
befolkningen uden nogen T rainfører. E fterat have passeret
en lang Stræ kning øinede jeg endelig fri Vei foran Vognene,
m en de holdt alligevel stille; da jeg kom heelt frem , saae jeg,
a t G runden var, at der holdt 2 K anoner foran ved Siden af
hin an d en , medens M andskabet laa p aa en M ark ved Siden
af og spiste. Jeg gik ned p aa M arken, og da jeg saae en Offi
cer, som jeg p aa Grund af hans pæne nye Klæder antog for
Reserveofficeer, sagde jeg til ham : „Hvis der skeete Dem Deres
Ret, saa blev De stillet for en K rigsret og skudt. De standser
jo hele Hærens M arch.“ H an undskyldte sig m ed, at h an
ikke vidste, at Kanonerne vare kjørte op ved Siden af h in 
anden. Den ene K anon blev nu trukket frem, og den Gordiske
Knude opløstes. E fterat have passeret Crusaa, bøiede vi om
ad Sønderborg-Veien og derefter m od Collund. Ved en stor
G aard gjorde Regimentet Holdt, form eentlig Kl. 7, altsaa
efter et Dagværk paa 23 Tim er. M andskabet bivouakerede
for Størstedelen, da Udhusene ikke kunde rum m e denne
Styrke. I Huset fandtes 2 store Sale, der vare fyldte m ed
Officerer af alle G rader og Vaaben, og nu fortæredes Reserveportionen af Skinke og Beskøjter. Ud paa Aftenen søgte m an
Hvile paa det bare Gulv. Da jeg havde sovet nogle Tim er,
blev der pludselig Røre i Salen, en Mængde Officerer vare
stimlede sam m en og dannede en Kreds, i hvis Midte en A rtillerieunderofficer stod og fortalte, at h an var flygtet fra sit
Batterie, der v ar blevet overfaldet af østerrigsk Cavallerie.
Dette var kom m et bagfra under B atteriets M arch, havde redet
langs op af det, hugget efter F orriderne og befalet dem at
holde tilhøire, saa at Batteriet var blevet om ringet. P aa
Spørgsm aal om, hvor dette var skeet, svarede han: i en Skov
i Nærheden af C rusaa. Det lød meget betænkeligt, thi Crusaa
laa ikke langt borte, m en da h an nu vedblev at beskrive,
hvorledes de vare vedblevne at ride rundt om B atteriet, og
hvad de havde tilraab t M andskabet, sagde jeg: „Talte de da
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Dansk?“ „Jah.“ „Aah, han er gal!“ raabtes der; Manden
havde Hallucinationer, og Forsamlingen opløstes. Jeg var
nu i Begreb med atter at lægge mig til Hvile, da Regimentscommandeuren kom hen til mig og sagde: „Vil De søge at
samle Deres Compagnie og marchere til Crusaa, hvor De
skal udstille en Feltvagt. De maa søge at sætte Dem i F o r
bindelse med en Cavallerieofficer, der skal holde ved Aabenraaveien. Compagniet blev nu purret ud, og vi marcherede
formeentlig Kl. 3 markløs over for at finde Sønderborgveien.
Det var mørkt, kun Sneen, som dækkede Alt, lyste, saa at
m an kunde kjende de nærmeste Gjenstande; ad Sønderborg
veien marcherede Compagniet derpaa saa langt, at jeg antog,
at vi vare i Høide med Crusaa. At udstille Feltvagt en m ørk
Nat i et ubekjendt Terrain vilde jeg ikke indlade mig paa.
Jeg tog da Plads med det samlede Compagnie paa en Mark
ved Siden af Veien, og sendte kun et P ar Poster noget frem
foran mig. Da det lysnede, saae jeg, at jeg var kommen
paa det rette Sted, thi paa en Mark paa den modsatte Side
af Veien holdt en Cavallerieafdeling under Ritmester Sommer,
og Aabenraaveien laa foran os. Cavalieri et sendte af og til
Patrouiller frem mod Syd og Sydvest. Lidt op ad Dagen viste
der sig Troppeafdelinger, der nærmede sig fra Syd og Vest;
de toge Retning mod Sønderborg-Veien og passerede forbi os.
Det var næsten alle de Troppeafdelinger, der skulde til Als,
alle Vaabenarter, nogle af Artilleriafdelingerne medførte ogsaa
svært Skyts. Veiene vare glatte, og Hestene formaaede u n 
dertiden ikke længere at trække Byrderne; saa spændtes de fra,
og Kjøretøjet væltedes ned i Grøften ved Siden af, saa at
Veien blev fri. Forbimarchen varede mange Timer, og der
efter hengik atter lang Tid, hvor Intet mere viste sig. R it
mester Sommer udsendte nu en Patrouille ad Veien til Flens
borg, og da den kom tilbage, indsendte han Melding om,
at Patrouillen havde seet fjendtlige Cavallerister. 3die Regi
ments øvrige Compagnier vare imidlertid i Løbet af Dagen
ankomne fra Collund og skulde danne Arrieregarden.
Der blev nu givet Ordre til at begynde Retraiten; der befale
des, at et Compagnie skulde marchere paa Markerne i Høide
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m ed R egim entets bageste Afdeling, 4de Compagnie fik Pladsen
til venstre, tillige skulde de være forberedte paa ai m odtage
C avallerieangreb. Det synes, som om en panisk Skræk for
østerrigsk Cavallerie havde grebet Mange; der fortaltes de
forfærdeligste Løgnehistorier om dem, f. Ex. at en østerrigsk
C avallerist m ed et eneste H ug havde skilt Hovedet fra K rop
pen p aa en navngiven Officer, denne var i Virkeligheden
slet ikke saaret; denne F ortæ lling var m uligviis en H allu 
cination, hvoraf der v ar m ange. Com pagniet m archerede
derfor i sluttet Colonne paa M arken, m en vi havde ikke m a r
cheret langt, før den forreste Deling pludselig forsvandt. Den
var falden i en in dtil R anden snefyldt, dyb Rende og laa
nu og boltrede sig paa B unden, idet den forgjæves forsøgte
at k lattre op paa den m odsatte Side. Ved H jæ lp af Geværerne
fik vi den trukket op igjen, og jeg m archerede atter ud paa
Veien og m eldte R egim entscom m andeuren, at hvor jeg ikke
kunde m archere, antog jeg ikke, at det fjendtlige Cavallerie
kunde ride. Jeg fik da Tilladelse til at slutte M archekolonnen. M archen gik nu jevnt m en langsom t tilbage, indtil et
Høidedrag i F lugt m ed H okkerup. Her udstilledes Cavalleriposter, m edens Regim entet m archerede om trent 1000 Alen
længere frem og holdt H vil p aa en M ark. H enim od en Tim e
efter kom Melding fra C avalleriet, at m an havde seet 2 fjen d t
lige C avallerister kom m e ad Landeveien og ride ind i den
nærm est foran liggende G aard, hvor de sadlede af og gik
i Q uarteer. Uagtet dette ikke tydede paa Forfølgning, kom
der dog Røre i Tingene. Regim entet satte sig i M arch og
sendte et P a r Com pagnier, deriblandt 4de, ind paa en Mark
tilhøire af Veien som Sidetroppe, der m aatte følge jevnsides
med Regim entet og skifteviis tage Stillinger bag Hegnene mod
en Fjende, som ikke viste sig, en meget yndet Manøvre paa
Exercerpladsen. Det havde væ ret tidsnok, n a a r F jenden n æ r
mede sig, m en nu m aatte vi krybe over det ene bevoxede Hegn
efter det andet, hvor Sneen dryssede ned over os. Endelig
blev m an kjed af dette, og vi kom atter ud p aa Veien. Da
vi nærm ede os Ringenæs, h oldt de høiere Officerer Confe
rence i den næ rm este G aard; det var den, hvor det første
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Skud afskødes, og den første danske Soldat faldt den 6te
April 1848, og hvor jeg selv fik Ilddaaben. Forinden Re
gimentschefen gik ind til Conferencen, sagde han til mig:
„Vil De nu udstille en Forpoststilling fra Veien ned
imod Stranden og søge Forbindelse med et Compagnie
af 18de Regiment, som skal være dernede.“ Posterne bleve
udstillede, men Compagniet af 18de Regiment var trods
udsendte Patrouiller ikke til at finde. Jeg hørte senere, at
det skulde hidrøre fra, at Compagniecommandeuren Prlt.
AKlmann ikke havde fundet det fornødent at udstille F elt
vagter, men var gaaet ind i nogle Gaarde og havde befalet
Beboerne at koge Grød til Mandskabet. Da det blev mørkt,
indtog jeg Natstilling og befalede den største Stilhed, ingen
Talen, ingen Tobaksrygning eller Vaabenklirren, men sam 
tidig stod et andet Regiment paa Veien og sang patriotiske
Sange. Dette var jo meget smukt og opmuntrende, men det
havde dog vist været mere hensigtsmæssigt at indove Mand
skabet i, hvorledes m an forholder sig om Natten, naar F jen
den kan være i Nærheden.
Da Conferencen var endt, satte m an sig atter i March;
Regimentschefen sagde til mig: „Vil De nu inddrage
Forposterne og følge efter som Bagtrop.“ Denne Ordre
var meget behagelig, thi nu kunde jeg holde mig ca. 800
Alen bag Regimentet og marchere ugeneert istedetfor den
trættende March i Queuen af en lang Marchecolonne.
men det varede heller ikke længe. Neppe havde vi marcheret
en Fjerdingvei, før jeg fik Ordre til at slutte op til Regi
mentet, der ikke længere skulde være Arrieregarde. Nu maatte
Regimentet arbeide sig frem foran et andet Regiment, der
stod opstillet paa Veien, en trættende og tidsspildende Ma
nøvre paa en smal Vei. Endelig naaede vi silde om Aftenen
Nybøl, formeentlig Kl. 11. Her holdt de høiere Officerer
paany Conference, medens vi stode paa Veien. Klokken hen
ved 12 kom Regimentschefen til mig og sagde: „Vil De nu
marchere ned paa Broager til Landsbyen Smøl og udstille
Poster mod Egernsund.“ Kl. 1 ankom jeg til Smøl, men her
havde jeg Lykken med mig, thi her traf jeg et andet Com-
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pagnie, som havde faaet samme Ordre og havde begyndt at
udstille Poster. Vi bleve da enige om, at jeg forblev i Smøl
og søgte at bringe Mandskabet under Tag, medens det andet
Compagnie overtog Posterne. I Udhusene til en Gaard fik jeg
Mandskabet anbragt, Beboerne saae vi intet til, maaskee
vare de bortflyttede. Dette var en lang Dag fra den 7de
Kl. 3 om Morgenen til den 8de Kl. 1 om Morgenen.
Den 8de Februar om Morgenen kom Compagniet paa Piket
paa Landeveien, der fører gjennem Bøffelkoppel. Ad Veien kom
m ange Marodører fra de andre Regimenter forbi, de havde
ikke kunnet følge med den foregaaende Dag og havde søgt
Huusly underveis, vel navnlig i Graasteen. Ligeledes ud
sendtes nogle Expeditioner for at finde, hvad der muligen
var gaaet tabt underveis, men disse vendte snart tilbage,
da der sagdes, at preussiske Patrouiller nærmede sig G raa
steen. F ra Sønderborg ankom en Vogn med Skinke og Beskøiter, der uddeeltes paa Landeveien til Mandskabet, der
ikke siden den 5te havde modtaget anden Forpleining end
Reserveportionen. Om Aftenen fik Compagniet Valget imel
lem at blive staaende i Bøffelkoppel eller at forsøge, om det
i Dybbøl kunde faae Tag over Hovedet. Jeg valgte det sidste
og fandt ogsaa en Gaard, hvor Mandskabet kunde anbringes.
Beboerne havde forladt Gaarden, som var tom; alt Bohave,
alt Levende var borte, ikke en Høne, ikke et Æg. Paa nogle
Halmknipper i et af Værelserne fik Officererne Leie.
Den 9de Februar kom hele II Bataillon paa Hovedpost ved
Bøffelkoppel, foran stod Feltvagter af 18de Regiment. Fra Søn
derborg indtraf Naturalforpleining for 1 Dag, hvor jeg maatte
udfolde min Dygtighed i at stege Beufsteg til Officererne.
Om Natten fik vi Melding fra 18de Regiments Feltvagter, at
fjendtlige Ryttere jevnlig rede ind mod Vedetterne, der
m aatte holde dem fra Livet ved at sigte paa dem, men uden
at skyde, da Geværerne ikke kunde gaae af. Jeg var vis paa,
at det forholdt sig paa samme Maade med mine. Den 10de
Februar om Formiddagen, da vi skulde afløses, begyndte
nogen Skydning ved 18de Regiments Forposter, 5te Regiment
kom da heldigviis og afløste os. Vi skulde nu til Als, men
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der begyndte en F æ gtning ved Tørvem osegaard mellem Vester
S attrup og Ragebøl, og vi m aatte derfor blive staaende paa
Veien til henad Aften, da Compagniet m archerede til Broe
i Nærheden af Augustenborg, hvor vi ankom Kl. 11. T ilbage
toget var endt, Com pagniet havde intet M andskab m istet
under R etraiten, det ankom til Als med sam m e Styrke, som
det var afm archeret m ed fra Goltoft.
Opgivelsen af D annevirkestillingen vakte selvfølgelig stor
Forbittrelse i det nationalliberale P artie, og Tilbagetoget skulde
derfor frem stilles som slet ledet for at kunne com prom ittere
Generalen og hans Stabschef. At lede et Tilbagetog er en
vanskelig m ilitair Opgave, H istorien opviser vistnok flere
ulykkelige end heldige Tilbagetog. F o r at nævne et E xempel behover m an blot at vise hen til det, som for om trent
100 A ar siden udfortes af den genialeste H æ rfører i den
nyere T id, og som endte med, at h an hjem bragte en Skare
Flygtninge og ikke een sam let B ataillon af sin Hær.
N aar m an m idtager Tabet i Fæ gtningen ved Sankelm ark,
led Hæren ikke noget væsentligt T ab, og der forefaldt ingen
K atastropher. Vel m aatte Personellet udholde m ange A n
strengelser og Lidelser, m en disse hidrørte væsentligt fra
ugunstige Om stændigheder, der ikke skyldtes Ledelsen. Der
kan i saa Henseende nævnes M andskabets Udmattelse for
inden Retrætens Begyndelse paa G rund af Overanstrengelse
og slet Forpleining i den strenge Kulde, de glatte Veie, M an
gel paa O rganisation af T rainet, de m ange unge ukyndige
Befalingsm ænd, som ikke havde det fjerneste Begreb om
Krig eller at omgaaes M andskabet, ligeledes uøvede F u n ctionairer ved M agasiner, Depoter og L azarether og endelig
M andskab, der kun v ar øvet i at spadsere frem og tilbage
paa en Exercerplads. E n ugunstig Om stændighed v ar det
ogsaa, at R etraitelinierne for den største Deel af Hæren ved
Flensborg løb sam m en i een Vei, som skulde benyttes saavel af T rainet som af Afdelingerne. D erim od v ar det hel
digt, at F jenden ogsaa mødte nogle af disse Vanskeligheder,
saa at han den 7de ikke v ar istand til at foretage en kraftig
Forfølgelse.
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D a D annevirkestillingen ikke havde været færdig, havde
det væ ret nødvendigt at sætte al K raft derpaa, B arak
k er fandtes heller ikke i tilstræ kkeligt A ntal endog ved
K rigens Begyndelse. E n stor Deel af M andskabet m aatte
tilb rin g e N atten under aaben H im m el, nogle endog 60 T im er
i T ræ k og vare derfor stæ rkt m edtagne. M archen besværlig
gjordes, fordi T rain et spæ rrede Veiene og vare uden Com
m an d o ; til T rainførere havde m an udtaget Underofficerer
og Menige af Cavalleriet, som vare ubekjendte med disse
F o rretn in g er, til Kudske M ilitairarbeidere, som heller ikke
forstode sig p aa at kjore, endvidere bestod T rainet for en stor
Deel af den m odvillige Befolkning. T rainet blev en S am m en
b lan d in g af forskjellige Afdelinger, eftersom Tilfældet kunde
falde. F ly tn in g er af M agasiner og Depoter er neppe udført
m ed behørig H urtighed. Efter Ankom sten skulde vi nu atter
føle Følgerne af Folkerepræsentationens K arrighed, idet
D ybbolstillingen heller ikke var færdig. F orst den 29de De
cem ber 1863 gav K rigsm inisteriet Ordre til a t sætte Dybbol
stillingen i F orsvarsstand. P aa G rund af Arbeiderne i D anne
virkestillingen var im idlertid kun lidet udrettet inden Krigens
U dbrud. Der m anglede Sloifning af F orterrainet, Anbringelse
af Storm pæle og P alisaderinger i Gravene, Rullebroer og
M agasiner i nogle Skandser, Skytsblenderinger, Løbegrave m el
lem Skandserne og ved Brohovederne sam t B arakker; desuden
vare Skandserne i Brohovederne ikke arm erede. Ved et h u r
tigt udført Angreb vilde Preusserne vistnok have kunnet
bemægtige sig Stillingen uden Beleiring.
Uagtet det var rigtigt at forlade Dannevirke, var m an i det
nationalliberale P artie yderst forbittret, og det viste sig, hvilken
fordærvelig Indflydelse Partievæ senet ved Pressens Hjelp kan
have p aa Menneskenes M oralitet, thi K rigsm inisteren, der
tidligere havde u d talt, at D annevirkestillingen kun var en
Som m erstilling og i sin Instrux stæ rkt havde frem hævet,
at det paa G rund af de politiske F orhold frem for dens F o r
svar var af Vigtighed at bevare H æren kam pdygtig indtil
F oraaret, hjem kaldte General de Meza. Uagtet K rigsraadet
paa een Stemme næ r havde bifaldet Røm ningen, afsatte Mi-
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nisteren ham fra Overcommandoen uden Undersøgelse. Den
midlertidigt fungerende General Lüttichau kunde man ikke
byde Hæren, da han havde stemt mod Rømningen, han blev
kort efter ansat som Artillerigeneral i Kjøbenhavn, medens
alt Artillerie var i Felten. De øvrige Generaler havde skre
vet et Andragende til Kongen (tilbageholdt af Ministeren)
om at beholde General de Meza, og det var saaledes vanskeligt
at finde en anden Overgeneral, men da General Gerlach ikke
havde været tilstede i Krigsraadet, uagtet han senere havde
billiget dets Beslutning, saa valgte m an ham. Conseilpræsidenten Biskop Monrad viste sig ikke mere ophøiet, han havde
den 6te Februar udtalt sig billigende om Tilbagetoget og lovet
at støtte Overgeneralen, men da han kom til Kjøbenhavn
og i Nærheden af Pressens Redakteurer, svigtede han, da
det kom til Stykket.

Ilte Februar. Endelig kom en Dag, da m an kunde
vaske sig og skifte Klæder, thi siden vi forlod Goltoft
havde Ledighed til at vaske sig ikke tilbudt sig uden den 8de i
Dybbøl, og Klæder samt Fodtøi havde vi baaret og tørret paa
os siden den 5te. Nu uddeeltes Lønning og Postsager til Mand
skabet. Forpleining modtoges atter; vi havde i 5 Dage kun de
2 uddeelte Reserveportioner og 1 Dags Naturalforpleining den
9de og havde saaledes 2 Dages Forpleining tilgode, hvad der i
høi Grad havde beskæftiget Mandskabets Fantasie under Mar
chen, hvorimod Ingen havde spurgt om Grunden til Tilbage
toget. Geværerne skulde afskydes, og vi begyndte et Forsøg med
20 Geværer, men det lykkedes ikke med et eneste; ved at afskrue
Pistonen og indbringe lidt nyt Krudt lykkedes det undertiden,
at Ladningen antændtes, men den brændte da som en Troldkjelling og kastede kun Kuglen faa Alen ud fra Løbet, i Reglen
blev den siddende m idt i Løbet. Alle Geværerne maatte
skilles ad af Bøssemageren for at uddrive Kuglerne.
Til Compagniet ankom 37 Forstærkningsmænd i islandske
Trøier og lyseblaa Kapper, som R s.Prlt.Bergmann havde afhen
tet i Kbhvn., hvortil han atter afgik. De havde været paa March
til Regimentet, da Tilbagetoget begyndte og havde flakket om
i flere Dage. Den 12te Februar forlagdes Compagniet til
Augustenborg. Den 13de Februar bleve Munderingssagerne
efterseete; under Retraiten var der tabt 4 Kapperemme og
5 Feltflasker, desuden et Gevær. En Cujon havde nemlig
sneget sig til at sætte sig paa en Bondevogn, men da en
Anden, som ønskede hans Plads, raabte til ham , at Fjenden
kom, sprang han af Vognen og løb sin Vei, efterladende
en
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Geværet. Om Aftenen ankom en Menig, der havde k jø rt en
af de beslaglagte Vogne til Traindepotet og var forbleven
der under R etraiten. H an modte uden Gevær og Tornyster
og forklarede, at da h an m ed T rainet v ar ankom m en til
A abenraa, blev h an afsendt et Sted hen med Fourage. U nderveis syntes han, at Hestene trængte til at skærpes, og h an
lod da Vognen staae paa Veien, medens h an ad en Sidevei
gik ned til en Landsby for at hente en Smed, m en da h an
kom tilbage var Heste og Vogn med F ourage, T ornyster og
Gevær borte. Den 14de F eb ru ar reiste jeg til Sønderborg for at
søge at skaffe noget Fodtøi til M andskabet; i et Depot lykkedes
det at erholde Resten åf Beholdningen til en Værdi af om 
trent 200 Rigsdaler. Den 16de F ebruar var hele Regimentet
paa Hovedpost i Dybbøl.
Den 17de F ebruar var Gompagniet paa Feltvagt i
Ragebøl - Stillingen paa høire Fløi.
Denne Stilling var
ved Overtagelsen meget besynderlig; den bestod af
en Underofficerspost lidt NO for Ragebøl Skov ved Veien
til Øster S attrup og en lignende ved S andbjerg M øllegaard,
medens Hovedstyrken stod Vest for Ragebøl Skov ikke langt
fra Kroen, hvor der ogsaa stod et Compagnie. I denne S til
ling turde jeg ikke blive staaende, m en flyttede H ovedstyr
ken til Ravnskoppel S. for Sandbjerg og m eldte dette til
Forpostcom m andeuren. Om Aftenen lod jeg alle Lysene i
Huset slukke og M andskabet træde under Gevær noget d er
fra, hvor Halvdelen fik Tilladelse til at hvile skifteviis. Dette
vakte megen F o ru ndring hos de unge Officerer, der havde
ventet at tilbringe en hyggelig Aften i en luun Stue som paa
Kjøbenhavns Hovedvagt, indtil Skildvagten raabte ud; m en
de begyndte at forstaae det, da de nogen T id efter hørte, at
en Feltvagt var bleven overfaldet, uden at Officererne anede
Noget, før Geværløbene bleve stukne ind ad Vinduet. Da
Compagniet den 18de F ebruar skulde afløses, fik jeg Melding
om, at Feltvagten ved Sandbjerg M øllegaard havde in d 
taget F æ gtningsstilling noget Syd for G aarden. Jeg begav
m ig derned og erfarede, at der havde vist sig 3 preussiske
Ryttere p aa Dæm ningen, der fra S andbjerg fører over i
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Mollegaarden mellem 2 Bygninger, hvis Mellemrum var
spærret af en Barrikade, paa Midten af Dæmningen fandtes
et Forhug, der hindrede Ryttere i at passere. Naar Noget
fjendtligt viiste sig paa Dæmningen, skulde den dobbelte Post
skyde, hvorpaa Vagten, der stod bag Gaarden, skulde besætte
og forsvare Barrikaden. Da disse tre Ryttere viste sig paa
Dæmningen, skød Posten og løb sin Vei, hvorpaa Vagten
indtog Stilling længere tilbage. Jeg befalede nu den ene
Mand af Posten (den anden var ikke til at finde) atter at
gaae ind til Barrikaden; han gjorde vel Indsigelse, men jeg
tvang ham dertil, fordi h an mod Ordre havde forladt sin
Post. Lidt efter vendte han tilbage og meldte, at der var
Intet fjendtligt paa Dæmningen. Jeg begav mig derpaa til
den anden Underofficers Vagt. Veien gik langs en Slugt, paa
hvis anden Side jeg saae en preussisk Patrouille, som gik
jevnsides. Da jeg var naaet op om Slugten, boiede jeg over
mod Feltvagten, men saae, at alle Vedetter vare borte og
at Feltvagten havde trukket sig tilbage henimod Ragebøl
Skov. Jeg erfarede nu, at den preussiske Patrouille, som
jeg havde seet, paa lang Afstand havde affyret et Skud mod
Vedetkjæden, hvorpaa alle Vedetterne vare løbne deres Vei til
Feltvagten, som derpaa var gaaet tilbage. Patrouillen var
atter gaaet bort. Efterat dette var bragt i Orden, blev Compagniet afløst. Naar Mandskabet bærer sig ad paa' denne
Maade, eller naar de forst opdage Fjenden i kort Afstand
og da hverken tor skyde eller løbe af Frygt for at blive skudte,
er det ikke til at undre sig over, at Vedetter blive fangne
eller Feltvagter overrumplede. Jeg kan her tilføie, at det
et Par Uger senere tilfældigt opdagedes ved et andet Com
pagnie, at en Mand, der oftere havde staaet paa Vedetpost,
stod paa Post med uladt Gevær. Resten af Dagen tilbragtes
i Skandserne.
Den 19de Februar Form iddag marcheredes til Not
markskov paa Østsiden af Als til et 6 Dages Cantonnement. Indquarteringen ordnes af civile Autoriteter uden
Hensyn til m ilitaire Forhold, saaledes havde m an her indquarteret samtlige faste Underofficerer hos Skolelæreren, ComEn Com pagniecomm andeurs Erindringer.
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pagnicom m andeuren og 1/ 2 Compagnie uden andre B efalingsm æ nd paa Kroen. P aa en Kro er M andskabet rigtig i sit Es;
der var en Støien og Dandsen den Hele E fterm iddag, om
Aftenen steg Stem ningen, og jeg kunde høre, at en D ragon,
som befandt sig der, skulde have Prygl. Mit Værelse vendte
ud til G aarden og v ar ved en smal Gang, hvorfra der var
Udgang til G aarden, skilt fra B evæ rtnings-Localerne. Jeg
spændte m in Sabel om m ig og gik over Gangen derind. Der
var saa fuldt som af F lu e r i en Sirupskrukke. Jeg raabte
n u høit, at Kloken var 10, og at M andskabet skulde gaae til
deres Q uarteer. E n stor Deel strøm m ede ud paa Gaden,
m en enkelte Grupper bleve dem onstrativt staaende; jeg gik
in d i næste Stue m ed sam m e Resultat, derpaa vendte jeg
tilbage til den første Stue m ed den Hensigt at gaae til hver
enkelt Gruppe, m en idet jeg gik igjennem Døren, bem ærkede
jeg en M and, der im idlertid havde sat sig der og lod, som om
h an sov. Jeg klappede h am derfor paa Skulderen og sagde:
„Klokken er 10, nu skal Du gaae til Q uarteret.“ „De skal
ikke sige Du til m ig,“ svarede han. Nu havde K rigsm ini
steriet for kort T id siden valgt dette passende T idspunkt til
at forandre denne ældgam le Maade, hvorpaa m an tiltalte
M andskabet. Det v ar m ig naturligviis aldeles ligegyldigt, at
m an skulde tiltale M andskabet m ed De, og det var k u n af
gammel Vane, at jeg havde sagt Du. Jeg forandrede derfor
m in Tiltale, men gjentog Befalingen. H an svarede atter:
„De skal ikke sige Du til m ig.“ „Jeg siger jo De til Dem,
vil De gaae til Q uarteret eller ei?“ „Nei.“ Nu ville m aaskee
Nogle mene, at jeg skulde have henvendt m ig til Civil
øvrigheden og anm odet Sognefogden om at bevæge M anden
til at gaae til Q uarteret, m en da jeg erindrede, at det i
S ubordinationsanordningen er paalagt Officererne som en
Pligt at hævde Disciplinen, saa trak jeg m in Sabel og gav
h am nogle Slag over Rygstykkerne. „H an slaar M arkøren!
H an slaar M arkøren!“ raabte nu de Tilstedeværende u d til
dem paa Veien, og disse styrtede nu ind i Stuen. Nogle be
gyndte at slukke Lysene, en gam m el Skik paa M arketenterierne, n a a r der skal udføres en H eltebedrift. Andre løb om
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i Gaarden for at lukke Udgangen fra Stuen. Jeg sprang der
for hen og aabnede Døren og hele Sværmen styrtede efter
mig og trængte mig ud i Gangen, hvor Een slog mig for
Brystet. Jeg greb imidlertid fat i ham og gav ham et let,
skarpt Hug tvers over Ansigtet for at mærke ham. Han
skreg og løb sin Vei, og de Andre løb med. Jeg gik ind i
m in Stue, men noget efter bankede det paa Døren. Det var
en Deputation paa 3 Mand, Markøren, Manden med det blo
dige Ansigt og Dragonen, der vilde bede mig, om jeg
vilde melde det Forefaldne til Regimentet. Jeg forsikkrede
dem, at det vilde blive meldt den følgende Dag og befalede
dem at gaae til deres Quarteer. Da de imidlertid vedbleve
at staae og vrøvle, gik jeg ud forbi dem gjennem Gangen,
Gaarden og over Veien, forfulgt med Steenkast, til Skole
lærerens Hus, hvor jeg kaldte Underofficererne ud. Da disse
kom, flygtede hele Sværmen til alle Verdens Hjørner, kun
Een, der vilde skjule sig, fangedes. Den næste Formiddag
indsendte jeg Rapport til Regimentet, og der afholdtes nu
Krigsforhør over Dragonen, Markøren, den blodige Mand og
den af Underofficererne Indfangede. Alle nægtede saavidt
m uligt og kom med Udflugter. Den, der havde slaaet, sagde,
at han kun af Mængden var bleven trængt hen imod mig
og ikke havde slaaet, men han havde netop pralet for sine
Kammerater og paa Grund af deres Vidnesbyrd maatte han
tilstaae. De Andre maatte ogsaa erkjende Rapportens Rigtig
hed. Dragonen besvarede næsten ikke noget Spørgsmaal uden
med Ordet „Næh“. Da han ikke vilde tilstaae sin Deeltagelse i Spektaklerne, sagde Auditeuren, at det var bedst, at
jeg bekræftede m in Rapport med m in Eed. Hertil var jeg
villig, men da Auditeuren havde oplæst Halvdelen af den
Form aning, der oplæses før Eedsaflæggelsen, afbrød D ra
gonen ham og sagde: „Nei, saa vil jeg dog hellere tilstaae,
end jeg vil skydes“, og saa kom Tilstaaelsen. Ved Krigsrets
dommen dømtes den, der havde slaaet, til Fængsel paa Vand
og Brød og et anseligt Antal Rottingslag, der tildeeltes ham
med Halvdelen i 2 Dage. De 3 Andre fik mere eller m inrdre
strenge Straffe, som jeg ikke erindrer. Ingen af dem hørte
8*
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til m it Compagnie, m en saavidt jeg husker til 8de Compagnie.
Rottingslagene gjorde vist ikke synderligt Indtryk paa den
Paagjeldende, thi da h an en Dag, efterat have faaet en P o r
tion, havde faaet T ornystren paa, var kom m en paa F elt
vagt, hvor Com pagniet kom i F æ gtning, m ødte h a n paa
Tilbageveien A uditeuren, hvem h an tilnikkede, idet han
sagde: „Dette h ar været en varm Dag idag.“ Nogle Dage efter
Optøierne advarede Com m andeersergenten m ig, fordi han
havde hørt, at nogle af M andskabet havde sagt, at de vilde
skyde m ig i den første Fæ gtning, m en jeg beroligede ham
med, at de i den første F æ gtning nok skulde faae Andet at
tænke paa.
Var det d aarligt m ed D isciplinen, saa var det ogsaa
daarligt med Krigsføringen. Vi havde jo hidtil ikke havt
m ange Sam m enstød m ed F jenden, Regim entet k u n ved
Mysunde, men nu kom jevnlige Forpostfæ gtninger m ed F je n 
den, hvorved vore F orposter paa venstre Fløi m ere og mere
trængtes tilbage. Den 18de og 22de F ebruar fandt F orpostfægtninger Sted p aa venstre Fløi foran Dybbøl og Bøffelkoppel. Vort T ab den 18de var 2 Officerer, 5 Underofficerer
og 95 U ndercorporaler og Menige, m edens F jendens k u n var
3 Saarede; den 22de 10 Officerer, 10 Underofficerer og 362
Undercorporaler og Menige m od Fjendens 4 Officerer og 33
Mand.
I Hærens F orsyning med forskjellige U drustningsgjenstande var der ogsaa M angler, saaledes havde Com pagniets Officersoppassere hverken faaet udleveret K apper, B rød
poser, Feltflasker eller Tornystre; Maden m aatte de bære
i Buxelommen og deres Sager p aa Bagagekarren; i December
Maaned og flere Gange senere requirerede jeg 40 P a r Vanter,
der forefandtes paa Regim entets Depot i Citadellet til Brug
for Garnisonen, m en fik dem først m id t i Marts, form odentlig
h ar m an meent, a t V agtm andskabet i K jøbenhavn trængte
mere til dem end M andskabet i Felten. Hvad m an require
rede gjennem In tendanturen, fik m an først M aaneder efter.
General Hegermann skriver den 22. F ebruar: „1ste Regiment
er uden Støvler og Saaler, og i Veile er aldeles intet Fodtøi
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at faae, I l t e Regim ent er ikke videre bedre stillet.“ Om D ivi
sionens O rdonnantsafdeling, hvis Ankom st v ar forventet
1ste J a n u a r, m en som først m ødte den 25. F ebruar, endda
kun m ed 2/ 3 af sin Styrke, skrev Generalen: „Saa godt som
Alle m an g le K apper og sees derfor ridende indhyllede i
T æ pper af forskjellige F arver; saa godt som Alle m angle
Sporer. Alle m angle Strigler, kun Halvdelen er forsynet m ed
K ardæ tsker. De 2 Trediedeele ere uden V alrapper og m angle
M antelsække, have derfor deres Tøi i Fouragesækken, hvor
der saaledes ikke levnes P lads til Fourage. Den ene Trediedeel m an g ler endog Sabelgehæng og have derfor ogsaa Sablen
i et Toug om L ivet.“ F orpleiningen m ed Levnetsm idler var
efterhaanden bleven god, m en den modtoges saa uregelm æs
sigt, ofte m aatte vi hente det i 2 Gange, og vi fik ikke altid
det reglem enterede Q uantum . Senere kom der bedre Orden
deri, dog hæ ndte det paa et senere T idspunkt, at jeg flere
Gange ikke fik det requirerede A ntal R ationer. Jeg klagede
derfor til Regim entet og blev tilsagt til Møde m ed In ten 
danten hos R egim entscom m andeuren. Intendanten mødte m e
get freidig og m ente nok at kunne klare for sig. H an sagde, at
m in P a a sta n d v a r urigtig, og at jeg m anglede ethvert Beviis,
da jeg hverken havde Vægt eller M aal til at opgjøre, hvorm ange P u n d eller Potter jeg fik. H ertil svarede jeg, at dette
vel v a r rig tig t, m en at jeg vidste, at der til hver Ration hørte
et Brød, og n a a r der m anglede 10 Brød i det requirerede A ntal,
saa kunde jeg vide, at M andskabet v ar blevet forfordeelt.
Det havde h a n ikke været fiffig nok til at beregne, og da jeg
personlig skrev R equisitionen, indestod jeg for dens R igtig
hed. H an m aatte nu give tabt og tie. Sagen var den, at h an
frygtede for at skulle komme tilkort, n a a r det ved Revisionen
viste sig, at der v ar requireret et større A ntal R ationer, end
der stem te m ed Styrkelisterne, og for at holde sig paa den
sikkre Side fan d t h an derfor paa at reducere Requisitionerne.
Den m ilitaire Revision er i høi Grad sm aalig og derfor en
Rædsel for E nhver, der skal aflægge et Regnskab. Jeg m indes,
at jeg efter første K rig skulde affatte M underingsregnskabet
for hele A aret 1850 for 1ste Jæ gercorps, med hvilket jeg
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iøvrigt Intet havde havt a t bestille, og fik et Notat om S k rid t
besæ tningen paa et P ar Beenklæder, som m anglede i Regn
skabet. Beenklædernes A ntal var rigtigt, m en denne S k rid t
besætning? Det kunde jo tænkes, at den var opslidt under
Felttoget, m en jeg v ar saa heldig at finde en Q uittering for
afleverede cassable Beenklæder, hvorpaa stod bem ærket:
heraf et P ar med Skridtbesæ tning, og Revisionen blev bero
liget, saa at intet A nsvar blev gjort gjeldende.
Den 28de F eb ru ar om Morgenen Kl. 4 afm archerede vi fra
N otm arkskov til Sundeved. Om Natten havde vi m aattet pakke
i Mulm og Mørke, thi vi havde Klokken 10 om Aftenen faaet
O rdre at afhente ved Feltposten 50 Pakker en Fjerdingvei
borte, som jeg skulde medføre og altsaa bære Ansvaret for.
Forpleiningsvognen var af Størrelse som de Vogné, Torvebønderne brugte til et Læs Tørv, og paa denne skulde tra n s 
porteres N aturalforpleining for 2 Dage og en Reserveportion
til 240 Mand, de quarteersyges Tornystre og Geværer, P a k 
kerne, Skom agernes Værktøi m . m ., saa at jeg m aatte re
quirere 1 Vogn til i Byen. Vi m archerede den lange Vei i
et bundløst Føre og i et Mørke, saa at m an ikke kunde see
10 Skridt frem. Om Form iddagen kom B ataillonen p aa H o
vedpost ved Pythusene. Da det var bidende koldt, og vi stode
p aa aaben Mark, requirerede B ataillonen det reglementerede
Q uantum Brænde til Vagtild, m en M aterialforvalteren næ g
tede at udlevere det, fordi Requisitionen var skreven med
B lyant (Fyldepenne vare ikke opfundne). H ans civile T anke
gang fandt det rigtigere, at 800 M and stivnede af Kulde, end
at Revisionen skulde m odtage et med B lyant skrevet Bilag.
Ved Brigadechefens Mellemkomst fik vi dog Brændet. Man
fortalte ogsaa, uden at jeg vil indestaae for Sandheden, at
General du Plat under Tilbagetoget havde skrevet til Corpsin ten d an tu ren og anm odet den om at henlægge et A ntal R a
tioner et opgivet Sted, hvor nogle Tropper den næste Dag
skulde passere, m en at G orpsintendanten havde afslaaet det,
fordi R equisitionen skulde have været sendt til Divisions
intendanturen. Da Generalen im idlertid skulde have svaret:
„Jeg gjør C orpsintendanturen ansvarlig for disse Troppers
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Skæbne, hvis Rationerne ikke findes der,“ saa leveredes de.
Den 29de Februar Form. afløstes vi og kom til at ligge i og
bag Skandserne, ligeledes den 1ste Marts.
Den 2den Marts paa Hovedpost ved Pythusene. Om Efter
middagen skulde Compagniet afgive sin halve Styrke til at
fælde Træer i Ragebøl Skov, hvorhen Fjenden jevnlig sendte
sine Patrouiller til sfor Gene for vor Vedetlinie. Skoven
skulde have været fældet, men dette var naturligviis ikke
blevet udfort i rette Tid. 5te Compagnie Rs.Capt. Svane
skulde dække Arbeidet. Jeg begav mig derhen for at
see paa Arbeidet og dets Dækning. Istedetfor at tage
Stilling foran, altsaa Nord for Skoven, som skulde dækkes, havde Capitainen stillet en Deling ved Flyvhøi, som
ligger ved Sammenstødet af Staugaardsveien og Veien
til Ragebøl, altsaa Øst for Skoven og noget længere til
bage; med Resten toges Stilling i selve Skoven. Øxehuggene
i Skoven hortes langt bort, og det varede derfor ikke længe,
for der viste sig en fjendtlig Patrouille fra Øster Sattrup, der
skulde see, hvad vi foretoge os. Patrouillen, c. 50 Mand,
begyndte at beskyde Skoven, og en lille Afdeling forsøgte
langs Gjerderne at komme op paa Veien Øst for Skoven,
men jeg bevægede da Delingen ved Flyvhøi til at rykke frem,
og saa gik denne Afdeling atter tilbage. En Deel af Styrken
i Skoven løb tilbage, hvad der gav Anledning til, at Arbeidsmandskabet ogsaa løb, tildeels efterladende Redskaberne.
Den preussiske Patrouille gik snart tilbage igjen, og Arbei
det gjenoptoges i nogen Tid, men af disse uøvede Folk udret
tedes kun ubetydeligt. Arbeidet fortsattes vistnok ikke de
følgende Dage, ialfald blev Skoven fremdeles staaende til
Afbenyttelse for Fjendens Patrouiller. Denne ubetydelige
Fægtning kostede 5te Comp. 1 haardt og 4 let saarede, des
uden fik Capitainen et let Streifskud i Fingeren.
Den 3die Marts laa Compagniet ved Skandserne, Mandskabet
som sædvanligt ved Arbeide, den 4de Marts i Sønderborg. Den
5te Marts Morgen marcherede Compagniet til Cantonnement i
Ebstrup indtil den 10de Marts. I disse Dage maatte vi udarbeide Rapport over Tilbagetoget, hvor mange Spørgsmaal
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skulde besvares, f. Ex. til hvilke Tider vi havde hævet N aturalforpleining, hvilken Tjeneste C om pagniet havde havt
hver Dag, med hvilken Styrke m an havde tiltra a d t og endt
Tilbagetoget m. m. foruden Spørgsm aal, der gik tilbage til
ind i Ja n u a r M aaned og vare vanskelige at erindre. H ensig
ten med disse R apporter kjender jeg ikke. Nogle m eente, at
det var et Forsøg paa at finde Noget, som kunde lægges den
daværende Overcom m ando til Last, og den h a r vel ikke
bragt anden F ru g t end at fylde Arkiverne.
F ra den 1ste M arts v ar General Gerlach udnæ vnt til Øverstcom m anderende for den active Armee, Stabschefen Oberst
K aufm ann til Com m andeur for 2den B rigade og vor tid li
gere Brigadechef Oberst Vogt til C om m andeur for 1ste D i
vision. I disse Dage blev Svensk P rem ierlieutenant R u d beck, senere svensk General, ansat ved 4de Compagnie.
Denne var en særdeles elskværdig Mand og en Støtte for Com
pagniet, men m an m aa derfor dog ikke glemme, at der ved
Ansættelsen af en U dlæ nding er adskillige Vanskeligheder,
saaledes f. Ex. Sproget, som M andskabet ikke forstaaer, han s
Ukjendskab med vore Exerceerreglem enter og C om m andoord
og Signaler, saameget mere som vistnok ingen af M andskabet
kjendte Signalerne. Af andre F orandringer ved Com pagniets
Personel kan anføres, at en af Corporalerne var forsat til et
andet Compagnie, og at den lidet brugelige Rslt. var afgivet
som A djudant til C om m andeuren for I B ataillon. Af B ifor
retninger skal jeg dog nævne F orretningen som Postm ester,
der ingenlunde v ar behagelig. Jeg vidste af E rfarin g fra
forrige Krig, at n a a r m an ikke tager Q uittering for hver u d 
leveret Pakke, er m an u dsat for B eskyldninger for at have
tilbageholdt de til M andskabet sendte Gaver. E n Q uitteringsbog blev derfor indrettet, hvori hver Pakke blev indført, og
enhver Modtager m aatte quittere. Dette er en langvarig H i
storie med Mennesker, hvoraf Mange bruge flere M inutter til
at skrive deres Navn og undertiden end ikke kunne skrive
det, men m aa bede en Anden om at skrive for dem; der v ar
3 °/0, som end ikke kunde skrive blot Navnet; jeg forlangte,
at dette m aatte de idetm indste ved Øvelse kunne naae, m en
der var dog Enkelte, som ikke naaede saa vidt.
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Den I lte M arts afm archerede Com pagniet fra C antonnem entet til V agt i Skandserne, den 12te i Sønderborg, den 13de paa
F orpost i R agebøl-Stillingen. 3die Regiment besatte F o rp o st
liniens hoire Floi fra S undet til henim od Dybbol. F ra Sundet
stræ kker sig et H øidedrag over R andsgaard, S taugaard, langs
Veien til Ragebol Kro, Ragebøl By og videre m od Vest. Mod
Nord sk raan er T errainet m od Sandbjerg, Øster og Vester
S attru p , der vare besatte af F jenden, og der haves fra H øi
den en god Udsigt over det foranliggende T errain, k u n af
b ru d t ved Ragebøl Skov. F ra Vester S attrup til henim od
Ragebøl Skov findes en Mængde Hegn, der vel ere en H in 
drin g for større Afdelingers Bevægelser, m en give et godt
T ilhold for P atro u iller og B aghold, hvorfor de ogsaa flittigt
benyttedes af F jenden. Mod Syd falder T errainet jevnt mod
B atterup og T errain et ved P ythuse, der ere lavtliggende, dog
skyder en sm al Ryg sig fra Kroen ned m od P ythuse. F ra
Kroen sæ nker T errain et sig nem lig forst svagt paa en S træ k
ning af et P a r hundrede Alen, m en hæver sig atter til et P unct,
som endog er lidt høiere end Kroen, derpaa falder det atter
forst jevnt, derpaa stæ rkt m od Pythuse. Ved det hoie P unct
ligge nogle Hegn, som kunne give Dækning, og Udsigten h e r
fra er fri m od Nord til Ragebøl, Kroen og H oidedragets R and
indtil S taugaard, m od Syd til B atterup, P ythuse og langs
A abenraaveien til Skandserne. Ryggens Affald til begge Sider
er jevnt, langs Affaldet m od Vest gaaer A abenraa-V eien,
der er dybt indskaaret i Bakkens Side, saa at den h er danner
en H uulvei. I denne var et F orhug ved Veisam m enstødet
m ellem A abenraaveien og en m od Vest lobende Vei. Det
havde vistnok været heldigere, om Veien ikke havde været
spæ rret ved Forhugget, th i da havde det været m uligt at føre
A rtillerie op til Ragebøl, m en F eltartilleriet spillede i denne
Krig kun en ubetydelig Rolle. Regimentets II B ataillon var
saaledes fordeelt: 7de Com pagnie P rlt. Drastrup paa yderste
hoire Floi m ed Feltvagt No. 1 ved R andsgaard, No. 2 ved S ta u 
gaard; 8de Compagnie P rlt. Falkenskjold m ed F eltvagt No. 3
ved Ragebol Kro, No. 4 ved Ragebøl Byes vestlige U dkant; 3die
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Com pagnie C apitain Fogh Piket No. 1 ved B atterup; 4de Com
pagnie P rlt. F. F. Hansen Piket No. 2 ved H uulveien S. for R a
gebol Kro. Regim entets I Bataillon: 2 C om pagnier som Hoved
post ved Pythuse under R egim entscom m andeuren M ajor Ma
thiesen, 2 Com pagnier som Hovedpost ved B ødkerhuset under
B ataillonscom m andeuren C apitain Arntz, der tillige herfra
havde udstillet Feltvagt No. 5 ved Ledet, hvortil ogsaa 4de
Compagnie afgav en Deling. 4de Com pagnies Stilling ved
Forhugget i Huulveien var uden B etydning i en F æ gtning,
den ved Siden af liggende Hoide m aatte i saa F a ld bestiges.
Det Regiment, som vi afloste, var blevet angrebet om Mor
genen, og en Feltvagt var bleven overrum plet, m en for os for
løb Dagen roligt.
Den 14de Marts om Morgenen Kl. 6 angreb F jenden
med 2 B atailloner Dybbøl og venstre F løi af F orpost
stillingen, derpaa tillige Feltvagt No. 5 Ledet, hvor Comm andeuren for 6te Compagnie P rlt. Duus blev h aa rd t
saaret, og træ ngte endelig vestfra ind i Ragebøl Bye.
8de Compagnie trak sig tilbage til P ythusene og Pikettet
No. 2. 4de Compagnie besatte den ved Siden af Aabenraaveien
liggende Høide m ed en Deling, og 2 Delinger stilledes dækkede
paa Affaldet m od P ythuse, m idt im ellem disse 2 Afdelinger
havde m an en god Standplads, hvorfra m an kunde see ud over
Kjæden til det foranliggende T errain og lede begge Dele af
Compagniet. Jeg ledsagedes denne Dag af P rlt. Rudbeck,
der lige var ankom m en og endnu ikke havde overtaget
nogen Commando. Skydningen begyndte n u p aa 450 Alen
mod den nærm este G aard i Ragebøl By og havde ikke
varet ret længe, før en U ndercorporal kom op til m ig og
m eldte fra R egim entscom m andeuren, a t j e g m a a t t e g j e r n e
træ kke m ig tilbage. H ertil var der im idlertid ingen Grund,
isæ r da F jenden, hvis h an besatte m in P lads, vilde have
T errainet om Pythuse og A abenraa-V eien under virksom t Skud.
Jeg fortsatte derfor Skydningen, m en noget efter kom Under
læge Laub, den senere Generallæge, op til m ig, sendt af
Regim entscom m andeuren, m ed den sam m e Besked. Situa-
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tionen v ar im idlertid uforandret, og jeg fortsatte. Jeg havde
im id lertid ikke m æ rket nogen Skydning fra Kroen og havde
derfor besluttet at sende en lille P atrouille skjult om m in
høire F løi langs nogle Hegn og i Høide m ed Kroen og derfra
frem til denne. Hvis Kroen var ubesat, vilde jeg lade m in
Reserve rykke frem sam m e Vei og besætte den. L idt efter
kom B ataillonscom m andeuren C apitain Krabbe op til m ig,
h an fik Øie p aa m in P atrouille og spurgte, hvad det var for
F olk, der gik der frem m e. Jeg sagde da, at det var m in P a 
trouille, og da den ikke blev beskudt, vilde jeg nu lade m in
Reserve besætte Kroen. „V ent saa blot et Øieblik, saa vil jeg
give 8de Compagnie O rdre til ogsaa at rykke frem ,“ sagde
h a n og ilede bort. F rem rykningen skeete da saaledes: Reser
ven rykkede frem til Kroen og frem sendte en Deling ad Veien,
jeg gik m ed Skyttekjæ den frem m od den af F jenden besatte
G aard, til venstre for m ig gik 8de Compagnie frem m od den
øvrige Deel af Byen. F jenden gjorde ingen videre M odstand,
m en forlod strax Byen, der besattes af os. Kort efter afbrød
F jen d en Fæ gtningen over hele L inien, og Alt indtog sin for
rige Stilling.
Generalstabens B eretning er urigtig, den fortæ ller, at
3die Com pagnie i B atterup sendte
Compagnie til Rage
bøl; dette m aa være en Forvexling med m in Reserve. 4de
Compagnie nævnes kun som enkelte Dele, der Ingenting
gjorde. 3die Com pagnie tog aldeles ingen Deel i Kam pen,
det var k u n 4de og 8de Com pagnie, der vare i Virksom hed.
Det vil ogsaa være k lart for E nhver, der h a r Begreb om T ak 
tik, at ingen C om pagniecom m andeur m ed sund Sands vil
sende sin halve Styrke bort un d er en ung L ieutenant, der
aldrig h a r været i Fæ gtning, til en K am p, hvor h an hverken
kjender S ituationen eller T errainet, isæ r n a a r hans Hverv
ligger i den m odsatte Retning, nem lig at være Soutien for
Feltvagterne No. 1 og 2. Det er ligeledes urigtigt, n a a r Be
retningen siger, at K am pen varede fra Kl. 6—8; det er m u 
ligt, at F jendens Angreb begyndte Kl. 6, m en det er først langt
senere, at h an er træ ngt ind i Ragebol; jeg tro r at være S an d 
heden næ rm ere, n a a r jeg siger, at Fjendens Ophold i Ragebøl

44
omtrent varede 1/ 2 rrim e. At F jenden skulde have havt 2C om pagnier i Ragebøl, tvivler jeg ogsaa paa. Grunden til at han
forlod Byen saa hurtigt uden Kamp antager jeg at være den, at
han er bleven overrasket og ikke har været forberedt' paa at
møde dette uventede og tem m elig om fattende Angreb paa alle
Punkter. Dette Angreb blev udført i gam m el Stiil; det var
altfor voveligt m od en Fjende med Bagladegeværer, m en deels
var jeg ikke klar over Bagladegeværets store Overlegenhed,
deels var Angrebet ikke paatænkt i saa stort Omfang, m en
blev det først ved B ataillonscom m andeurens T ilslutning.
Compagniet fik een let saaret allerede inden Angrebet, uagtet
han var fuldstæ ndig dækket og endog var den eneste, som laa
ned. En stor Blodpøl ved den Gaard, F jenden havde besat,
viste, at Fjenden dog ikke var kom m en skadesløs derfra. Det
var besynderligt, at Regim entscom m andeuren, som dog var
en m odig Mand, fri for Nervøsitet, ikke uleiligede sig et Par
Hundrede Skridt frem for at see sit M andskab i den første
Fæ gtning i aaben Mark og ikke havde et eneste rosende Ord
at sige dem, uagtet de virkelig havde opført sig meget bravt.
Jeg har aldrig vexlet et Ord med ham om Fæ gtningen.
Om Form iddagen afløstes Regim entet og kom i Skandserne
og Gaardene bagved, om Efterm iddagen fik jeg Ledighed til at
hilse paa nogle af de første Granater fra Broager. Compag
niet laa ved Gaarden bag Skandse IX, her kom 2 Granater,
hvoraf den ene sprang og kastede Stum perne langt frem, den
anden borede sig derim od dybt ned i Jorden. Den 15de Marts
om Form iddagen afløstes vi og kom til Sønderborg. Kort før
Afm archen kom atter en Granat fra Broager, den faldt ved
Steengaarden bag Skandse X, altsaa ikke langt fra vor yderste
høire Fløi; D istancen var vel 7000 Alen. I Sønderborg blev
jeg indquarteret i et lille eenetages H uus oppe under Taget.
Jeg var lige begyndt at vaske m ig, da Taget begyndte at ryste
og jeg hørte en Brusen over m it Hoved, det var en Granat,
som fløi over H uset og ned i Gjenboens. Der kom endnu et
Par Stykker, men derpaa rettedes de m od Slottet, hvor 2
Mand af Compagniet saaredes ved nedfaldende Tagsteen.
Den 16de Marts om Form iddagen kom vi atter paa
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F o rp o st ved Ragebøl i sam m e Stilling som tidligere.
F je n d en foretog Øvelser i T errainet foran vore Vedet
ter, der vare udstillede foran Ragebol. Øvelserne kunde
ikke sees fra Pikettet, m en jeg kunde høre deres H ornsignaler.
Ved M iddagstid gik de tilbage til Vester S attrup, m en om
E fterm id d ag en kom de igjen. Pludselig gik de fra Øvelse over
til A ngreb og beskød Ragebøl. D erpaa kjørte de et P a r K a
n o n er op og skød ud over Kroen og det bagved liggende T e r
ra in , dog kun nogle Skud. 8de Compagnie tra k sig tilbage,
ved A fm archen fra Kroen blev Rs.Secondleutenant Barner
dødeligt saaret. Da M andskabet fortsatte M archen, blev h an
liggende, in dtil Fæ gtningen var endt. F jenden gik dog ikke
frem til Ragebøl, m en derim od ad Veien fra Øster S attrup
til S tau g aard , hvor Feltvagten trak sig noget tilbage. Efter
nogen T ids Forløb gik F jen d en atter tilbage. Ved denne
L edighed iagttog jeg en Maade, hvorpaa F jenden telegrapherede. Jeg saae en M and ved de forreste Poster, som foran
B rystet holdt en meget blank G jenstand som et Skjold, p lu d 
selig vendte h an sig om m od de bagved værende Afdelinger,
og det blanke Skjold kastede et B link m od dem, derpaa vendte
h an sig atter om, saa Skjoldet v ar skjult for dem og gjentog
denne M anøvre flere Gange. Jeg saae det kun et P a r Gange,
inden h a n og de øvrige løb tilbage, m en M andskabet, som
gjorde m ig opm ærksom p aa ham , havde iagttaget h am i
længere Tid. P aa denne Maade m aa F jenden have kunnet
sætte sig i Forbindelse m ed sine Tilhæ ngere paa Als. Det
havde vist sig ved F jendens Angreb den 14de M arts, ligesom
det ogsaa viste sig denne Dag, at n a a r Feltvagten ved Rage
bøl Kro gik tilbage med sine Vedetter, blev der et stort, aabent
Rum i T errain et foran B atterup, og det var derfor blevet
aftalt m ellem 3die og 4de Com pagnie, at vi ved Daggry vilde
sende en Deling af hvert Com pagnie frem i dette T errain, m en
C om m andeuren for 3die Com pagnie besluttede allerede om
Aftenen at stille et P ar Poster u d foran ved Høideryggen.
Om Aftenen Kl. 11, da jeg befandt m ig i Huulveien, hørte jeg
et Skud falde i Vedetkjæden foran til høire. S trax indtoges
Fæ gtningsstillingen; det v ar k lart M aaneskin, saa a t vi tem -

m elig tydeligt kunde see op til Veien, m en vi opdagede Intet.
Vi stode derfor i dyb Stilhed og lyttede, da vi pludselig foran
B atterup, hvor der laae nogle Hegn, horte A nraabet: „Holdt!
Hvem der?“ um iddelbart efterfulgt af en Geværsalve, derpaa
en Raaben, Skrigen og Com m andoord, derpaa blev der Stilhed
igjen. 3die Com pagnies C om m andeur C apitain Fogh havde
nem lig strax, da h an horte Skuddet i Vedetkjæden, sendt
2 Delinger frem henim od Vedetkjæden. Disse stødte paa F je n 
den, der vilde overrum ple B atterup, m en ikke havde ventet at
møde T ropper foran. F jenden blev kastet og forfulgt saa
h u rtig t, at det endog lykkedes at befrie en Vedet, som var
faldet ved at springe fra et Hegn, og fanget. F jenden opgav
dette Angreb, som vel v ar paatæ nkt efter Recognosceringen
om Efterm iddagen; derim od gik h an frem m od S taugaard,
hvor der blev nogen F æ gtning. F jenden forblev i længere
T id staaende foran S taugaard, maaskee h a r h an h av t Saarede,
der skulde borttransporteres, thi m an kunde høre V ognkjørsel p aa Veien til Øster S attrup, m en efter et P a r Tim ers F o r
løb var Alt gaaet tilbage. Dette m islykkede Overfald gav
im idlertid Anledning til vigtige Begivenheder.
Den 17de Marts havde Forpostcom m andeuren indbereftet til
Overcom m andoen om det natlige Angreb, m en at Ragebøl Skov
endnu var besat. Overcom m andoen gav da Ordre til, at den B ri
gade, der skulde afløse høire og venstre Fløi af F orpoststillin
gen, forinden Afløsningen skulde rykke frem og fordrive F je n 
den fra Skoven. Senere indberettede Forpostcom m andeuren, at
F jenden havde forladt Skoven. G runden til disse Afdelingers
F rem rykning var nu bortfalden, m en da O rdren var givet,
lod Overcom m andoen den dog udføre m ed den Modification,
at Afdelingen skulde foretage en Recognoscering frem i T errainet foran høire Fløi, dog uden at indlade sig i noget be
tydeligt Engagem ent m ed F jenden. F o r Sikkerheds Skyld
befaledes, at Afløsning af Forposterne ikke m aatte fmde Sted,
før Recognosceringen var tilendebragt. Fornøden Ordre der
til blev given af Brigadechefen, Oberst Kauf man n til 3die
Regiment og til 18de Regim ent af han s A djudant. 5te Regi
m ent, Oberst Myhre passerede F orpostlinien Kl. lO1^» I Ba-
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taillo n forbi Flyvhøi og Øst om Ragebol Skov, II B ataillon
m ed 1 Com pagnie m od Skovens vestlige Side, 1 Comp, m od
den sydvestlige Side, 1 Comp. dækkede m od Tørvem osegaard,
1 Comp. i Reserve. 4de Regim ent forblev foreløbig ved Veisam m enstodet N. for Kroen. 5te Regim ent fordrev en P a 
trouille fra Skoven og afbræ ndte nogle sm aa Bygninger og
Skure i det foranliggende T errain . Jeg begav m ig frem foran
Ragebol for at iagtage Begivenhederne og saae, at der i Vester
S attru p v ar tæ ndt en B aune, og at der et Sted begyndte at
rykke en Afdeling frem. H erpaa gjorde jeg Divisionens S tabs
chef M ajor Schau opm æ rksom , h an sagde det til General
du Plat, og jeg hørte denne sige: „Vil De saa give Ordre til
at gaae langsom t tilbage.“ Denne Manøvre er meget yndet
paa E xercerpladsen og bestaar i, at en Afdeling gaaer et
Stykke tilbage og indtager en F orsvarsstilling, hvorpaa en
anden Afdeling gaaer tilbage igjennem denne og ligeledes
længere tilbage indtager en F orsvarsstilling og saaledes frem 
deles skifteviis. P aa Exercerpladsen, hvor ingen F o rsv ars
stilling findes, m arkeres dette ved, at den ene Afdeling tager
Stilling nogle hundrede Alen bag den anden, m en i en F æ gt
ning m ed lange Skuddistancer bliver denne Manøvre kun tid s
spildende og ufordelagtig, og det er latterligt at see disse
Stillinger blive indtagne p aa aaben Mark, hvor ingen F o r
svarsstilling er, men da M andskabet næ sten aldrig indøves
uden p aa Exercerpladsen, forstaaer M andskabet og de unge
Officerer ofte ikke Hensigten og udforer M anøvren, som de
ere vante til. Her, hvor 3 Regim enter stode i L inier bag hver
andre, vilde denne Maade at gaae tilbage paa let i kritiske
Tilfælde kunne medføre, at Afdelingerne blandedes m ellem
hverandre, og at en Afdelings Tilbagegang kunde rive M and
skab af en anden Afdeling m ed sig. Jeg gik derfor tilbage til
Pikettet og hørte Skydningen begynde ved 5te Regim ent. Kort
efter begyndte sm aa Afdelinger af 5te Regim ent efter at have
passeret Høideryggen at tage Stilling ved Siden af Com pagniet og i H uulveien. Jeg gik derfor tilbage til Pythusene og
meldte m ig til Regim entschefen. 8de Compagnie, der havde
Feltvagterne i Ragebøl, inddrog sine Vedetter og gik ligeledes
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til Pythuse. Begge Com pagnier fik im idlertid af Regimentet
Ordre til at indtage deres forrige Pladser. Jeg rykkede derfor
frem til m in sædvanlige F æ gtningsstilling, m en C om m andeuren for 8de Compagnie, som sam tidig rykkede frem , sagde
til mig: „H vad skal jeg gjore? Jeg kan jo dog ikke stille Ve
detter ud m ellem de fægtende Afdelinger.“ Jeg raadede ham
derfor til foreløbig at blive i Huulveien ved Siden af 4de
Compagnie. E fterhaanden passerede 5te Regim ent i sm aa
Afdelinger, der jevnlig gjorde Holdt, forbi, og 4de Regim ent
overtog Stillingen ved Ragebol. P aa M arken tilhøire for 4de
Comp. i kort A fstand holdt Oberst Biilow, der havde Comm andoen over de 2 Regim enter, tillige m ed en O rdonnantsofTicer eller A djudant. H an gav denne en O rdre, som for
m odentlig skulde overbringes til hoire F løi, thi h a n red
frem og ad Veien, der fører til Flyvhøi. V ar h an redet til
bage til B atterup og ad Veien derfra til S taugaard, v ar han
uden V anskelighed kom m en frem , m en n u kom h a n kort
efter tilbage, thi Veien til Flyvhøi var spæ rret af F jenden,
der rim eligviis nu var i Ragebøl Skov. Oberst Biilow sagde
til ham : „Ja, vil De saa overbringe Ordre til at gaae langsom t
tilbage,“ og nu begyndte den sam m e Tilbagegang som ved
5te Regiment. Af forhen anførte Grunde og da Regim entet
ikke havde indtaget nogen F æ gtningsstilling, endskjøndt det
nu kom i første Linie, gik Com pagniet tilligem ed 8de Com
pagnie tilbage til P ythuse og m eldte sig til Regimentschefen.
4de Compagnie fik im idlertid Ordre til at indtage sin sæ d
vanlige Stilling, i n d t i l A f l ø s n i n g e n k o m . I Gene
ralstabens Beretning staaer: „Men da 5te Regim ent under sin
T ilbagegang let kunde rive Forposterne m ed sig, beordrede
2den Brigades Chef, Oberst Kauf man n, som i Ragebøl ia g t
tog Kampen og med sin Stab var redet frem i Egnen N. for
Byen, i Erkjendelse af det U nyttige i under de nu saa fo ran 
drede F orhold at lade Forposterne blive staaende og af, at det
var rigtigere at lade det samlede 3die Regiment tjene som Soutien for denne Fløi, noget efter Kl. 12 3die Regiments Forposter
inddragne. Men deels paa G rund af, at Regim entet var spredt
over en stor F ro n t, deels paa G rund af V anskeligheden ved
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at overbringe Ordre u nder F æ gtning er O rdren først efterh aan d en p aa enkelte Steder endog meget seent kom m en til
U nderafdelingernes K undskab. Som en Følge heraf sees paa
nogle Steder Forposterne efter at være vegne for Overm agten
atter at rykke frem , paa andre Steder ere de indblandede i
R ecognosceringsstyrken.“ Denne U ndskyldning er aabenbart
et Forsøg p aa at skjule begaaede Feil, og den skal derfor ikke
staae uim odsagt. Saavel 4de som 8de Compagnie havde af egen
D rift m eldt sig til Regim entet, m en dette h a r bortsendt dem , 4de
C om pagnie endog 2 Gange; de vare ikke vegne for Overm agten,
thi de havde slet ikke været i F æ gtning og havde 2 Regim en
ter fo ran sig. 3die Com pagnie i B atterup var kun c. 800 Alen
fjernet fra P ythuse, 7de Comp. ved S taugaard 300 Alen læ n
gere, og en god Landevei førte derhen, fuldstæ ndig dækket
saalæ nge Ragebølstillingen v ar besat, H alvparten af I B a
taillon ved Bodkerhuset var c. 500 Alen fjernet. E fterat jeg
2den Gang havde faaet Ordre til at indtage m in Stilling, var
denne besat af en T ro p af 4de Regim ent dog kun en kort T id, og
nu kom en M archecolonne af 4de Regim ent under B ataillonscom m andeuren C apitain Wedege fra Ragebol Kro m archerende
forbi. Jeg spurgte h am , om der var flere T ropper endnu i
Ragebøl, hvilket h an benægtede, og F jenden v ar derfor snart
at vente. C apitain W edege m archerede ind p aa en M ark ved
Pythusene, ordnede M andskabet og m archerede videre ad
Veien til Skandserne, derpaa afm archerede 3die Regiments
Hovedpost og 8de Compagnie til Skandserne, de øvrige Compagnier saaes der Intet til, og 4de Compagnie stod n u alene
tilbage. Det varede ikke længe, før F jenden m ylrede frem
ved Kroen og modtoges med en livlig Geværild, hvorpaa han
standsede. I F ronten var Com pagniet godt dækket, da jeg
den foregaaende Dag havde ladet Hegnene udbedre, m en til
Siderne havde jeg ingen Dækning. F ra Ragebøl var en Dob
beltpost gaaet frem til en Skyttegrav, der var anlagt til en
Observationspost fra Pythuse til Iagttagelse af Ragebøl. Den
laa i en A fstand af c. 400 Alen fra m in Standplads, og da
jeg stod alene m id t im ellem K jæ den og Reserven, afgav jeg
en fortræffelig Skive for den. Den skød vel en 6—8 F orbiskud
E n C om p a g n ieco m m a n d eu rs E rindringer.
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efter m ig, men besynderligt nok saa confererede de m ed h in 
anden og ophørte at skyde. Ogsaa fra en Dobbeltpost paa
Veien til S taugaard blev jeg beskudt, m en det v ar en længere
A fstand; iøvrigt gik F jenden ikke frem over H øidedraget i
R agebølstillingen. Jeg frygtede mest for, a t F jenden fra S ta u 
gaard skjult skulde gaae frem bag om B atterup og P ythuse,
og da jeg ikke vilde offre m ere af Com pagniet end fornødent,
gav jeg, da Regim entet havde passeret et F orhug, der laa paa
Veien i Lavningen foran Skandserne, Reserven O rdre til at
gaae tilbage. Da denne havde faaet et godt F orspring, lod
jeg pludselig hele Kjæden løbe ned ad Bakken og videre ad
Veien. Saaledes slap jeg uden Tab bort fra denne U riaspost.
I m in R apport den følgende Dag skrev jeg, at jeg havde for
ladt Stillingen, fordi jeg ikke saae noget Tegn til, a t A f 
l ø s n i n g e n v i l d e k o m m e . Da jeg naaede Skandserne,
stod Regim entet opstillet bag Skandserne.
Da vore T ropper vare gaaede tilbage, og F jenden ikke gik
frem, in d traad te en Pause. 3die Regiment skulde i C antonnem ent, m en blev ligesom 18de Regiment paa venstre F løi holdt
tilbage i et P a r Tim er, m en fik da Ordre til a t m archere til C antonnem entet. Da Com pagniet havde passeret den nordlige Deel
af Sønderborg, hørtes Geværskydning fra Sundeved, det v ar et
Angreb, som foretoges for at tilbageerobre vor F o rp o ststil
ling. Om F orm iddagen havde vi uden egentlig M odstand op
givet Forpoststillingen, uagtet vi havde 3 Regim enter ved
Ragebøl, om Efterm iddagen vilde vi efter at have bortsendt
det ene Regiment tilbageerobre den m ed 2 Regim enter. F o rh o l
dene vare tilsvarende paa venstre Fløi, som var blevet angrebet
af Fjenden paa G rund af vor F rem rykning m od Vester S at
trup. Denne fornyede Kam p endte selvfølgelig m ed N ederlag,
c. 600 M and, hvorim od Kam pen om Form iddagen neppe h a r
kostet meget. Det væsentlige R esultat var, at vor F o rp o st
stilling v ar tabt. Efter Preussernes P la n skulde F o rp o st
stillingen erobres den 20de M arts, Recognosceringen frem 
skyndede E robringen 3 Dage. H vad der bevægede O vercom m andoen til at foretage denne Recognoscering er u k la rt, th i
ved en F rem rykning i T errainet foran Ragebøl opdagede m an
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jo ikke m ere, end m an kunde see fra Vedetkjæden, og til at
afbræ nde nogle Bygninger kunde jo P atrouiller anvendes.
P a a M andskabet m aatte det virke ugunstigt, at m an rykkede
frem og strax gik tilbage, saa sn art F jenden viste sig. Selv
om m an ikke optog nogen K am p i F orterrainet, burde m an
ikke uden en h aardnakket K am p opgive Forpoststillingen,
n a a r m an disponerede over 3 Regim enter. Vel havde K rigs
m inisteriet opfordret O vercom m andoen til at foretage offen
sive Bevægelser for at hæve Stem ningen (form odentlig hos de
kjøbenhavnske K rigskyndige), m en dette havde Overcom
m andoen afslaaet; da M inisteriet gjentog O pfordringen, h a r
dette m aaskee bevæget Overcom m andoen til at vise Im øde
kom m en ved at foretage en Recognoscering, som kun skulde
væ r en lille Spadseretour, uden at betænke, at F jenden ogsaa
kunde tale m ed ved en saad an Leilighed. H um oristerne ved
H æ ren paastode im idlertid, at Overcom m andoen fuldstæ n
digt havde m isforstaaet M inisteriet, og at dette ikke havde
m eent, at Stem ningen skulde hæves ved offensive F o reta
gender, m en ved at Overcom m andoen gav nogle Dineer
m. m.
Det fortaltes senere, at en Generalstabsofficeer havde
ud talt sig h aan lig t om 3die Regim ent, fordi det i disse Dage
havde lidt saa ringe Tab. Denne Anskuelse er dog ikke re t
færdig. Det er vel alm indeligt, at m an i den civile Befolk
ning anseer store T ab som et Beviis paa um aneerlig T ap p e r
hed, m en en Generalstabsofficer burde vide, at store T ab m a a 
skee endog i de fleste Tilfælde ere begrundede i slette Dis
positioner, daarlige Forberedelser og m angelfuld Udførelse,
m en at det netop er et F o rtrin at naae sit Maal m ed ringe
Offre. Det vil saaledes ikke kunne lægges Regim entet til Last,
at det den 14de tog Ragebøl tilbage uden T ab, at det den
16de om Aftenen ved Paapassenhed bragte Fjendens natlige
Overfald til at m islykkes, og at det den 17de ikke led T ab, da
det ikke var i Fæ gtning uden m ed 1 Compagnie i c. 20 Mi
nutter. Det h a r iøvrigt vistnok været en vanskelig Opgave at
forfatte G eneralstabens Beretning om K am pen den 17de M arts,
thi den indeholder adskillige Urigtigheder, hvoraf jeg skal
4*
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nævne: 1) I Beretningen siges, at „5te Regim ents 1ste B atail
lon, da den v ar gaaet tilbage til Pythusene, optog nogle af
3die Regiments F orposter“; m en paa denne Fløi vare kun 4de
og 8de Comp., der meldte sig ved deres Hovedpost og bleve
sendte frem igjen, saa at 5te Regiment ikke havde nogen
Uleilighed dermed. 2) dernæ st siges, „at Forposterne saaes
efter at være vegne for Overm agten atter at rykke frem “;
om hvilket jeg tidligere h a r bem ærket, at de aldeles
ikke havde været i F æ gtning og derfor kunde bevæge
sig frit baade frem og tilbage. 3) „at 5te Regim ents
2den B ataillon først røm m ede S taugaard efter en h a a rd n a k ket Kam p tilligem ed 3die Regim ents 7de Com p.“ Ved R egi
m entet h a r m an aldrig hørt Tale om 7de Com pagnies h a a rd nakkede Kam p, og den m aa være foregaaet meget skjult, thi
fra 4de Compagnies P lads, hvorfra Veien til S taugaard sees
tydeligt, er ikke seet andre fjendtlige T ropper end en D obbelt
post, efterat Alt v ar gaaet tilbage. 4) „at Feltvagterne 3 og
4 (8de Com pagnie), endnu efterat 4de Regim ent v ar gaaet til
bage, søgte at holde Stillingen ved Ragebøl“; m en 8de Com 
pagnie inddrog allerede Forposterne, da 5te Regim ent b e
gyndte Tilbagegangen, og gik tilbage m ed Hovedposten. L ige
som 4de Compagnie i F æ gtningen den 14de Marts forvandles
til 3die Compagnie, saaledes bliver det her forvandlet til
F eltvagter af 8de Compagnie. E i heller forsøgte 4de Com 
pagnie a t holde Ragebøl alene m od hele den fjendtlige Styrke,
m en i al Beskedenhed at dække Regim entets Tilbagegang.
5) Endvidere siges: at 5te Regim ent, der v ar standset i L inien
P ythuse—S. for B atterup vedligeholdt en Skydefægtning m ed
F jenden, der havde besat Linien Ragebøl—Staugaarde. Her er
ingen Tidsangivelse anført, saa a t det er vanskeligt at u d 
tale noget bestemt herom , m en det skal dog bem ærkes, a t
Afstanden m ellem disse 2 Linier er betydelig for en Skyde
fægtning med vore Geværer (c. 1200 Alen), og at 4de Com
pagnie, som var sidste Afdeling og befandt sig m idt im ellem
disse 2 L inier, ikke h a r m æ rket eller er bleven forulem pet af
denne Skydefægtning, ligesom det ikke h a r seet fjendtlige
Tropper vise sig i R agebøl-Stillingen uden ved Kroen. Under
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Gom pagniets T ilbagegang ad A abenraaveien er det ikke p a s
seret nogen T roppeafdeling. Havde Com pagniet u n d er dets
F æ gtning seet 5te Regim ent ved P ythusene, vilde det ikke
have frygtet en fjendtlig F rem rykning bag om B atterup og
P ythuse.
Ligesom K rigsm inisteriet havde opfordret Overcom m andoen til offensive Foretagender, saaledes havde det
selv, rim eligviis opfordret af de hjem m esiddende M ilitairkyndige, foranstaltet et offensivt Eventyr. 2 Gom pagnier af
Garden under G apitain Nægier (1. Comp.) og C apitain Her
skind (4. Gomp.) afgik den 4. M arts m ed D am pskibet „ F re ja “
til Colberg B ugten for at gaae i L and ved H ohw acht, derfra
til L iitjenburg og tilbage for m uligen at gaae i L and andre
Steder. Den 6te M arts naaede de Holsteens Kyst, m en paa
G rund af Veirforholdene kunde Landsæ tningen ikke foretages
ved H ohw acht, m en m ellem Skovene Schassau og W ienberg,
hvor M andskabet m aatte vade i L and næ sten til Bæltestedet.
Der landsattes 50 M and, og det besluttedes ikke at landsæ tte
flere, da ingen fjendtlige T ropper fandtes i Egnen. Da Veiret syntes at tillade L andsæ tning ved H ohw acht, toges de
landsatte T ropper atter om bord, og m an seilede derhen, m en
K ulingen tiltog, og L andsæ tningen m aatte opgives saavel her
som ved L ü tjen b u rg . Da Foretagendet kun m aatte m edtage
et P a r Dage, seilede m an h jem igjen.

F jenden havde bemægtiget sig vor F orpoststilling
ved Ragebøl og Dybbøl, bleve Forposterne udstillede a d 
skillige hundrede Alen foran Skandserne i Lavningen, og det
blev nødvendigt at forstærke Besætningen i Skandserne og
træ kke Reserverne, der laae i Gantonnement, næ rm ere til S øn
derborg. Fjenden, der havde besat Avnbjerg, kunde nu b e
gynde B eleiringsarbeiderne. Der indførtes derfor en n y T je n s ttu rn u s, saa at et Regim ent tilbragte 6 Dage i T ræ k i Stillingen
og 3 Dage i Gantonnem ent. Da Forholdene under B eleiringen vare tem m elig eensformige, vil jeg her give en alm inde
lig S kildring af dem. Tjenestegangen var saaledes: 1ste D ag i
Skandse eller Løbegrav, 2den Dag i B arakkerne eller B ro
hovedet eller Sønderborg, 3die Dag i Skandse eller Lobegrav paa
den m odsatte Floi, 4de Dag paa et af Stederne, som ere a n 
givne for 2den Dag, 5te Dag i Skandse eller Løbegrav. 6te
Dag som 2den eller 4de Dag. B arakkerne bestode af T ræ 
h y tter, der efter Læ ngden ved B rædder vare deelte i 2 lange
sm alle Dele. Indenfor B rædtet laa noget H alm , Svinefjer
kaldtes det, hvor m an kunde lægge sig saa sm udsig og sølet,
som m an var; i den anden Deel var nogle Stole og et lille
Bord, ved hvilket der spistes og udførtes skriftlige Expeditioner, Alt eftersom det faldt E nhver beledigt, eller der v ar
P lads. 2 Com pagniers Officerer deelte en Barakke. De sk rift
lige Expeditioner vare m ange, thi foruden private Breve, vare
Indberetninger og andre tjenstlige Skrivelser talrige. I S kand
serne havde m an m odtaget Dagsbefalinger, D ivisions-, B rigadeog Regim entsbefalinger, som skulde tages frem og eventuelt
gave A nledning til Skriverier. Døren gik uafladeligt m ed Befafte r a t
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lingsm ænd eller Mandskab, der skulde have Ordrer og Instruxer, bringe Meldinger eller havde private Andragender at
forebringe. Barakkerne vare ingenlunde skudsikkre, dog va
rede det længe, inden Fjenden fandt, hvor de laae, og skød
dem i Brand. Naar vi vare i Skandserne, maatte der arbeides paa at istandsætte, hvad der var skudt ned, og de andre
Dage bleve store Afdelinger afgivne til Ingenieurerne til
Arbeide. løvrigt bestod vor Forretning i at staae stille og lade
os beskyde af Fjendens Granater. Infanteriet kunde jo hver
ken naae Avnbjerg eller Broager med sine Skud, og Fjenden
saae m an jo intet til, medens han muldvarpede sig frem med
sine Løbegrave og Paraleller. Kun om Natten var der Fægt
ninger, naar Fjenden forsøgte at overrumple og fordrive vore
Forposter, og disse maatte altid staae med Geværet i Haanden.
Artilleriet i Skandserne besvarede vel i Begyndelsen Fjendens
Ild, men efterhaanden som Fjendens Batteriers Antal voxede
og blev ganske overlegent, blev vort Artillerie bragt til Taushed; naar en af vore Kanoner da vovede at skyde, rettede flere
Batterier deres Ild paa den, til den demonteredes eller blev
trukket tilbage og Skydeskaaret tilstoppet med Sandsække.
Forpleiningen var upaaklagelig, men Tilberedningen vanske
lig; m an m aatte sende en Deel af Mandskabet tilbage med
Kjedlerne for at modtage, dele Rationerne og koge dem; senere
blev Maden kogt i Brohovedet ved Damp, men saa maatte
en Deel af Mandskabet sendes maaskee 2000 Alen tilbage for
at hente den og bære den i Kjedlerne denne Strækning frem
over et af Fjendens Granater beskudt Terrain. Officererne
kunde for en ikke overdreven Betaling faae udleveret en Ra
tion, men da m an ikke kunde lave en Ret af et Par H aandfulde Æ rter og et Stykke Flæsk, var det egentlig kun hver
anden Dag, m an fik en Portion spiselig Mad. Kjødet maatte
steges uden Smør, thi Marketenderens var uspiseligt. Man
levede derfor meest af tør Kost; Alt, hvad m an ellers brugte
af Fødevarer som Conserves, Kaffe, Sukker, Smør m. m.,
m aatte m an lade sig tilsende med Posten, at lade sig det
tilsende ved Hjelp af Intendanturen var ikke tilraadeligt, thi
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saa fik man det neppe før efter mange Uger og efter mange
Efterspørgsler.
Hviledagene i Cantonnementet anvendtes til Reparationer,
Linnedvadsk m. m ., thi i de 6 Dage i Stillingen var der ikke
Tale om at skifte Klæder; blev m an gjennemblødt, m aatte
man tørre Klæderne paa sig, end ikke vadske sig kunde m an
i Skandserne eller Barakkerne af Mangel paa Vand. Fodtøiet
led meget af den uafladelige Trasken i den vaade Jord. K læ
derne blev smudsige ved at m an sad paa den fugtige Jord,
men m an maatte være tilfreds, naar man dog kunde sidde,
thi i regnfuldt Veir kunde man end ikke dette i de lerede
Løbegrave og at staae op i 24 Timer er anstrengende.
Den 17de Marts om Aftenen vare vi komne i Cantonnement i Elsrup, hvorfra vi marcherede den 20de om Morgenen
til Sønderborg, hvor vi forbleve indtil om Aftenen, da vi kom
i Skandserne paa høire Floi, thi der afløstes nu om Aftenen
omtrent ved Tusmørket. De sidste Dages Fægtninger havde
havt en god Indflydelse paa Compagniets Mandskab, det
havde nu mærket, at det gjaldt Liv og Lemmer, og at den
m ilitaire Stilling er en alvorlig Stilling, der ikke fortjener
at haanes. Selvopholdelsesdriften havde lært dem, at de ikke
vare saa forfærdelige Karle, som m an havde indbildt dem,
og at de nok kunde trænge til Veiledning. De havde ogsaa
begyndt at indsee, at Disciplin lettede dem Tjenesten og
skaffede dem mere Tid til at hvile. I Fægtningerne havde
de opført sig tilfredsstillende med Ro og Orden; Leilighed for
Nogen til at udmærke sig fremfor de Andre havde ikke tilbudt
sig og tilbyder sig vel sjeldent for Andre end dem, der forstaae at gjore Reclame. Dog m aa jeg nævne m in Oppasser,
Niels Madsen Stige fra denne Dag. Han havde den 17de
opsamlet et Gevær paa Marken, som han bad mig om at
maatte bære, og fra den Dag var det hans bedste Skat. N aar
det kunde tegne til Fægtning, eller Oppasserne sendtes til
bage, afleverede han Madkurven til en anden Oppasser og
forblev med sit Gevær ved Afdelingen; under Kampen den
18de April, da der ikke var Udsigt til at Compagniet skulde
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komme i Kamp, forlod han det og begav sig til et andet, som
var i Fægtning.
Den 21de Marts om Aftenen kom vi i Barakkerne,
den 22de Marts paa venstre Fløi som Reserve for Løbe
graven mellem Skandserne II og III. Compagniet stod
langs et Hegn med Front mod Broager, Regiments- og Bataillonscommandeuren stode og talte med mig foran Grøften,
medens en Deel Mandskab, der skulde paa Arbeide, passerede
forbi bagved os. Vi saae Blinket af et Skud fra Broager, og
jeg prøvede, hvorlangt jeg kunde tælle, inden Granaten naaede
op til os. Jeg havde talt til 20, da den susede forbi og sprang
bag os. I samme Øieblik fik jeg et haardt Slag i Nakken og
styrtede næsegruus ned i Grøften med en tung Byrde ovenpaa mig, der gjorde det um uligt at røre et Lem. Da jeg havde
sundet mig lidt, tænkte jeg, at jeg var bleven truffet af en
Jordklum p og reflecterede over Byrden, der laae paa mig,
da jeg hørte Regimentscommandeurens Stemme: „Men, min
kjære Mand, vil Du slaae Lieutenanten ihjel.“ Nu lettede
Byrden sig og viste sig at være en af Arbeiderne, der, da
han hørte, Granaten sprænges, skrækslagen havde kastet sig
over mig ned i Grøften og nu luskede videre. Nu sagde
Regimentschefen til mig: „Vil De følge med mig for at
see, hvor jeg opholder mig i Nat og saa udstille en Kosakkjæde derhen, saa at jeg hurtigt kan faae Meldinger.“ Det
var Gaarden Sney, som blev hans stadige Opholdssted, naar
Regimentet var paa denne Floi. Gaarden laa im idlertid saa
langt fra Skandserne (vel 1800 Alen), saa Affairen i paakom 
mende Tilfælde vilde være forbi, inden Meldingen naaede
derned.
Da jeg vendte tilbage, hørte jeg nogen Skrigen ved
m in venstre Fløi og saae en stor Forsam ling der henne. Jeg
ilede derhen og erfarede, at det var en af Mandskabet, der
havde faaet Krampe, og Forsam lingen bestod af H ans Maje
stæt Kongen og et stort Følge. Kongen fortsatte nu sin Van
dring forbi Compagniet og over mod Skandse II, derfra vendte
han tilbage og gik forbi m in høire Fløi op imod Dybbøl Mølle;
medens han gik derhen, faldt der et Skud fra Broager mod
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Møllen. Det var et ualm indeligt k lart M aaneskin, saa at
jeg tænkte paa, om det var m uligt, at m an fra Broager skulde
have kunnet see Følget passere M arken. Velvillige Sjæle i
K jøbenhavn fortalte, at det var en hem m elig Aftale m ed
F jenden, at der ikke m aatte skydes, m edens Kongen befandt
sig ovre ved Skandserne; m an vil af det foranførte see, at
der blev skudt ganske som sæ dvanligt under Kongens Ophold.
Den 23de om Aftenen kom vi til Sonderborg; den
24de p aa høire Fløi, den 25de i B arakkerne, den 26de
Aften til Maibøl, hvor vi forbleve til den 29de, da vi
kom p aa venstre Fløi i Løbegraven II—III; den 30te i S øn
derborg, den 31te paa høire Fløi i Skandse IX, den 1ste A pril
i B arakkerne, den 2den April som Reserve for Løbegraven
II—III. Reserven overtog om N atten Forposttjenesten foran
Løbegraven; Linien strakte sig om trent fra Skandse III til
S tranden ved Vem m ingbund. Da den ikke stod m ange h u n 
drede Alen foran Løbegraven, v ar der den Ulempe, at F e lt
vagten stod meget næ r ved Vedetkjæden, saa a t en Melding
fra Fløien af K jæden p aa G rund af dennes Længde brugte
lang T id for at naae Feltvagten, og at denne vanskeligt turde
foretage nogen Bevægelse, n a a r m an horte Skydning paa
Floiene, da dette kunde være D em onstrationer, og Fjendens
Forposter stode i kort A fstand. F orpostlinien v ar ikke en lige
Linie, m en gik paa enkelte Stræ kninger frem i R etning af F je n 
den, og det gjaldt da i m ørke Nætter p aa saadanne Steder at
vogte sig for at gaae for langt i en saadan R etning, da m an
kunde komme over i F jendens Kjæde. P aa den anden Side
havde Forpoststillingen den Behagelighed, at m an dér var sik 
ker for G ranaterne th i da den laa i L avningen, gik Projectilerne
høit over Hovederne. Denne Nat havde F jenden bestem t til at
foretage en Overgang fra B allegaard til det nordlige Als, og
for at aflede vor Opm æ rksom hed søgte h an at holde os i
Aande. P aa Grund af det slette Veir og de opblødte Veie,
ad hvilke M ateriellet skulde transporteres, og Søgangen,
m aatte h an dog opgive Forsøget. Det v ar en meget uhyggelig
N at og et stærkt Uveir m ed Storm , Regn og Hagel, Torden
og L ynild sam t St. Elm s Ild. Denne viste sig ved, at der
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pludselig i en kort Tid satte sig en blaalig Flamme paa hver
Bajonetspids. Dertil kom en livlig Granatild, hvortil m an
kunde høre Preussernes Commandoord i de fjendtlige Batte
rier; i Luften saae m an Granater med lysende Haler fare
forbi høit over Hovedet, thi det var vistnok kun Feltskyts,
som benyttedes fra Avnbjerg-Stillingen.
Om Dagen blev Feltvagten trukket tilbage, og der efterlodes
kun Observationsposter foran Stillingen, Reserven tog Plads
bag Løbegraven paa en Mark, der begrændsedes af 2 Hegn, det
ene med Front mod Broager, det andet mod Avnbjerg. Denne
Dag skod Fjenden med Morterer, Granaterne gik høit op i
Luften og syntes derfor at komme langsommere og tilsidst
at staae stille med en snaddrende Lyd, indtil de toge Fart
ned og faldt med et Pladsk paa Marken, hvor de laae u d 
spyende Ild i kortere eller længere Tid, indtil de sprang og
kastede Stumperne i alle Retninger. Mod disse var der ingen
Dækning; vi sad langs Hegnene og betragtede dem, ventende
paa det Øieblik, da det behagede dem at kaste Stumperne
paa os. En Underofficer fik en Granatstump i Panden og
maatte paa Lazarethet, en Menig blev ogsaa saaret. Om
Eftermiddagen skod Fjenden til Afvexling med Kanoner; en
Kugle gik igjennem et Hegn og tog Huen af en Mand, der
sad ved det. Tilsyneladende var han uskadt, han kunde godt
staae, da m an støttede ham, men Fraaden stod ud af Mun
den paa ham , og han døde anden Dagen efter.
Allerede den 2den om Eftermiddagen havde Broagerbatterierne begyndt uden Varsel at bombardere Sønderborg,
ligesom de skød Gaardene bag Skandse III, VI og VIII i
Brand. Den Dag skød de 3721 Skud mod Stillingen. Et af
de første Skud faldt i en Compagniecolonne af 16de Regiment
og dræbte og saarede 28 Mand. Hærens Tab, som tidligere kun
havde været enkelte Mand, var den 2den April 26 døde og 42
saarede Underofficerer og Menige. Bombardementet af Søn
derborg fortsattes den 3die April. 4de Compagnie, der af
løstes om Aftenen, skulde have overnattet i Sønderborg, men
maatte nu tage Ophold i Brohovedet.
Den 4de om Aftenen kom 4de Compagnie i Quarteer i Mai-
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bøl, hvor vi forbleve til den 7de April. Da Compagniet den 7de
om Aftenen kom paa høire Fløi som Reserve, havde Fjenden
ogsaa anlagt Batterier mod denne Fløi og beskød os med Shrap
nels, hvorved 1 blev saaret, og flere fik Contusioner. Vi maatte
derfor forsøge at forskaffe os Dækning. Dette udførtes paa
den Maade, at vi, hvor der fandtes Hegn, uddybede Jorden
bag Hegnet og dermed forstærkede dette; i Grøften kunde vi
da idetmindste faae nogen Dækning mod Granatstumperne.
Dette kaldtes af Mandskabet en Salvét.
Den 8de April var Compagniet i Barakkerne, den 9de April
kom det i Løbegravene II-III; 3die Compagnie, med hvilket 4de
Compagnie altid skiftede, var Reserve og havde Forposttjene
sten. Om Morgenen den 10de var det en tyk Taage, og der var i
de sidste 2 Dage ikke skudt meget. Op ad Formiddagen begyndte
Taagen at lette, og nu begyndte en stærk Skydning, tillige
viste sig foran Løbegraven et overraskende Syn. Maaskee
200 Alen foran vor Vedetkjæde stod Fjendens Vedetkjæde
og bag denne arbeidede aabenlyst og udækket Fjendens Mand
skab paa en Løbegrav, der førte ind imod os. Enkelte af de
preussiske Vedetter satte deres Geværer fra sig og gik
over og bød vore Vedetter at drikke af deres F elt
flasker samt søgte at indlede Samtale med dem.
En
af Officererne gik ogsaa overog spurgte
en af Vedetne om, hvor hans Feltvagt stod, formodentlig for
at gjøre Løier med ham, thi Terrainet var overskueligt
op til Løbegraven. Vore Poster stod i smaa Skyttegrave,
hvilke Preusserne ogsaa havde anlagt paa deres Side. Da jeg
havde seet lidt paa dette Skuespil, sagde jeg til Bataillonscommandeuren: „Dette kan jo ikke gaae an, vi maae trække
Vedetterne tilbage og aabne Ilden fra Løbegraven, thi ellers
arbeider Fjenden i al Bequemmelighed paa sin Løbegrav
under Dækning af vore Vedetter.“ „Ja, det kan jeg ikke give
Ordre til,“ svarede han. Ved Afløsningen om Aftenen indtog
det nye Regiment den samme Stilling og saaledes fortsattes,
indtil Fjenden havde ført sin sidste Parallel frem, saa angreb
han og kastede Posterne tilbage med stort Tab. Vi havde
derefter ingen Poster foran Løbegravene, men m aatte obser-

61

vere derfra og altid staae kampberedte, især om Natten. Om
Eftermiddagen skød Fjenden livligt fra Broager op mod
Skandse III, enfilerende Løbegraven II—III, formodentligt for
om fornødent at hindre et Angreb herfra mod Arbeiderne og
hans Vedetter. Da jeg bemærkede, at Granaterne om Efter
middagen paa Grund af den fordeelagtige Belysning i Al
mindelighed gik lavere, lod jeg 3 til 4 af de nærmest Skandsen høistliggende Traverser rømme af Mandskabet. Een af
Forstærkningsmændene, som var udtaget til Ordonnants og
bar Tasken med Compagniets Rapportbog og de øvrige nød
vendige Papirer og indkommende Skrivelser, kom hen til mig
og sagde, at ifølge en ankommen Ordre skulde nogle af For
stærkningsmændene, der vare feilagtigt indkaldte, ombyttes
med andre og hjemsendes, at han var een af disse, men at
han ønskede at lade sig stille for en Anden. Han kunde faae
1200 Rigsdaler eller hen derimod i Bytte, og han bad mig
derfor om, at dette maatte ordnes. Jeg lovede ham , at naar
vi kom tilbage fra Skandserne, skulde jeg tage mig af Sagen,
hvorpaa han gik. Faa Minutter efter slog en Granat ind i
den øverste Travers, som ikke var rømmet, en Kogekjedel
kastedes høit op i Luften og hilsedes af Preusserne med H urraraah, Mandskabet styrtede aldeles overøste med Jord og blæn
dede ud fra Traversen og ned ad Løbegraven. Granaten havde
taget det underste Hjørne af Compagnietasken og splittet For
stærkningsmanden ad, som Ambulancesoldaterne udtrykte sig,
desuden havde den saaret 8 Mand, hvoraf 2 haardt. Om Af
tenen kom Compagniet i Barakkerne.
Den Ilte Mer-ts kom Compagniet paa høire Floi Skandse X.
Om Dagen opholdt Compagniet sig dog ikke i Skandsen, men
udenfor samme. Fjenden skød flittigt, thi han havde anlagt
flere Batterier og kunde nu ogsaa beskyde den nordlige Deel
af Sønderborg og den nordre Bro. En Granatstump saarede
een af Mandskabet, som blev bragt ind i Steengaarden, hvor
Lægerne havde Forbindstue; noget efter kom der Bud ud til
mig, at den Saarede ønskede at tale med mig. Ved Indgangen
mødte jeg een af Lægerne, hvem jeg spurgte, om Manden
var haardt saaret. „Ja,“ svarede han, „da jeg vilde stikke
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m in H aand ind under h an s Ryg for at lette h am op, fik jeg
fat i han s T arm e.“ Da jeg kom ind til ham , b ad h an mig
blot om at opbevare hans U hr for ham . F ra L azarethet paa
F yen fik jeg et P ar Dage efter A nm odning om at oversende
U hret og atter et P a r Dage efter Dødsanmeldelse. Om Aftenen
begyndte R eparationsarbeiderne i Skandse X. P aa Blokhuset,
hvis T ag var dækket m ed Jo rd og Græstørv, saaes i kort Af
stan d fra hin an d en 3 parallele Striber, foraarsagede af 3 G ra
n ater, der efterat have streifet Blokhuset vare træ ngte ind i
D æ kningen over K rudtm agazinet, et 4de Skud vilde være
træ ngt ind i Magazinet. E fter Retningen at døm m e m aae
disse G ranater være afskudte fra Broager, en respektabel
Skydning paa c. 7000 Alen, isæ r da Skandsen vistnok ikke
kunde sees derfra. Om N atten stod Com pagniet under Ge
væ r, m en jeg lod nogle af M andskabet hvile, for at de, der om
Dagen skulde være O bservationsposter i Skandsen, n a a r Com
p agniet forlod denne, kunde være aarvaagne.
Da det
v ar blevet lyst, toge vi P lads udenfor, og en Post efterlodes,
der skulde avertere Com pagniet, saasnart Noget fjendtligt
viste sig i T errainet. E n halv Tim e efter gik jeg atter i Stfandsen, og da laa Posten paa B ankettet og sov. Jeg vækkede ham
p aa en ublid Maade, vistnok til Forargelse for A rtilleristerne.
I en regulair H ær vilde h a n vistnok være bleven skudt; her
kjendes vel neppe strengere Straf end Vand og Brød, m en
da denne Straf m aatte afsones paa Fyen, vilde den have været
en Livsassurance og Ferie. E fter Afløsningen om Aftenen
skulde vi have været i B arakkerne, men dem havde Fjenden
n u fundet og skudt i B rand. Vi m aatte derfor bivouakere om
N atten og den følgende Dag den 13de M arts. Denne Dags Aften
kom Compagniet istedetfor at ligge i C antonnem ent til B arak 
kerne i Sundsm ark indtil den 16de Marts.
Om Aftenen den 15te M arts fandt der Mytterie Sted
ved den Brigade, som skulde afløse i Skandserne, idet
M andskabet nægtede at m archere.
F ørst efter nogen
T ids Forløb lykkedes det ved Officerernes og B rigade
chefens, Oberst Worrishöfers indtræ ngende F orestillin
ger at bevæge M andskabet til at gjøre sin Pligt. Disse
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O ptøier foregik paa en M ark ved Siden af B arakkerne, og
3die Regim ents M andskab var i Mængde Vidne dertil. Selv
saae jeg Intet dertil, d a jeg var beskæftiget i m in B arakke,
m en P rlt. Rudbeck berettede m ig derom.
Den 16de A pril kom R egim entscom m andanten hen til m ig
og sagde, at da den foregaaende Aftens Tildragelser m uligen
kunde have gjort et ug unstigt Indtryk paa M andskabet, og
vort Regim ent skulde over i Stillingen denne Aften, havde h an
tæ nkt over, om det ikke v ar rigtigst, at h an nu sam m enkaldte
Regim entet og talte til det. H an vilde dog først høre m in
Mening om, hvilket In d try k jeg meente, at det F orefaldne
havde gjort paa M andskabet. Jeg svarede, at dette havde jeg
ikke h av t L edighed til at iagttage, m en at jeg h id til ikke
havde h av t G rund til a t tvivle om, at m an vilde følge m in
C om m ando, og at jeg derfor syntes, at det forste Tegn til
M istillid ikke skulde udgaae fra Officerernes Side. Jeg fore
trak derfor, at der ikke taltes til M andskabet, m en at Alt gik
sin sædvanlige Gang. „Ja , n a a r dette er Deres M ening,“ sv a
rede h an , „saa vil jeg ikke tale til M andskabet.“ Om Aftenen
stillede Regim entet p aa A llarm pladsen i Nærheden af Sundet.
Der var aabenbart en egen forventningsfuld Stem ning, en
usæ dvanlig Stilhed og ingen indbyrdes Sam taler. I nogen
A fstand holdt 2 civile R yttere, som jeg antog for Englæ ndere,
for at see paa Skuespillet. 4de Compagnie skulde være R e
serve for Løbegraven II—III og afm archere en halv Tim e før
det øvrige Regiment og saaledes eventuelt give Signalet til
Optoierne. Det v ar derfor et spændende Øieblik, da Regi
m entschefen gik hen til m ig og gav m ig Ordre til A fm arch.
Men da jeg com m anderede A fm archen som sæ dvanlig, svin
gede Com pagniet ud og satte sig i M arch, som om det gjaldt
U drykning til en Øvelse. Medens vi passerede Regim entets
F ron t, m aatte vi gjore H oldt, thi Broen m aatte kun passeres
af en Deling ad Gangen og i Løb. Den forreste Deling løb saa,
og efterhaanden som der vandtes F orspring, fulgte de andre
og sam ledes i Brohovedet. N aar m an spørger om, hvorfor
det gik saaledes denne Dag og ligeledes den følgende Dag,
saa veed jeg ingen anden G rund at anføre end en, at M and-
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skabet havde T illid til sine Officerer, hvilken m an nutildags
ihæ rdigt arbeider paa at undergrave.
Da Com pagniet ankom til sin sædvanlige P lads bag
Løbegraven, var den tom.
Jeg lod Com pagniet blive
staaende og begav m ig til Løbegraven for at indhente
Oplysning.
M arken, jeg gik over, v ar gjennem hullet
af G ranater, som vare træ ngte dybt ned i Jorden; m el
lem disse F ordybninger m aatte m an krydse sig frem. Efter
en Deel Sporgen og Søgen, fik jeg Com pagniecom m andeuren
raab t op. „H vor staaer Reserven for Løbegraven?“ „Det veed
jeg ikke.“ „H vad, veed De ikke, hvor Reserven staaer?“ „Nei,
der v ar ikke til at være paa den Plads, hvor den stod; saa
flyttede den, jeg veed ikke hvorhen. Forøvrigt m aa De ikke
tale saa høit, thi derude kan m an høre hvert Ord, vi sige.“
Der fandtes dog en M and af Compagniet, som om E fterm id
dagen havde været ved Reserven, ham fik jeg til Veiviser. Vi
m archerede nu m ed Veiviseren, m en Retningen blev m ig m ere
og mere besynderlig, indtil vi naaede op bag Skandse III,
og det var klart, at h a n havde ført os feil. H an in d rø m 
mede dette, m en vidste ikke mere, hvor Reserven stod. Jeg
lod da Compagniet blive staaende og gik selv alene ud for
at søge det Compagnie, som jeg skulde afløse. Jeg gik parallel
m ed Løbegraven i en A fstand af vel 500 Alen ned til Skandse
II, m en traf Ingen. Det var en uhyggelig V andring, jevnlig
kom en G ranat og sprang paa M arken (ude ved Løbegraven
troer jeg ogsaa, at der kastedes med H aandgranater), m en
iøvrigt var der dødsstille. Man hørte ellers ikke en Lyd, T u s 
m ørket var begyndt, og m an kunde sige sig selv, at hvis m an
blev truffen af en G ranatstum p, vilde m an blive liggende
lijelpeløs hele N atten, thi der var ingen tænkelig Grund til,
at Nogen om N atten skulde passere over denne M ark. Det var
ogsaa pinligt, at Com pagniet ikke stod paa sin P lads og tillige
under frem m ed Com mando. E fterat være naaet ned i Høide
med Skandse II fjernede jeg m ig endnu nogle hundrede
Alen fra Løbegravene og gik da parallel med den tilbage op
imod Skandse III. E ndelig hørte jeg dæmpede Stem mer, det var
Afløsningen af en O bservationspost, udstillet fra den efter-
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søgte Reserve. Efterat have faaet Oplysning om dens Stand
plads, afhentede jeg Gompagniet og afløste. Pladsen var bag
et parallelt med Løbegraven løbende Hegn, der enfileredes fra
Broager. Mandskabet kunde sidde i Grøften med Front mod
den tilbagetrukne Linie, der laa i nogen Afstand. I Jo rd 
volden havde det afløste Compagnie ved et Indsnit lavet en
Bænk og anbragt Brædder fra et afbrændt Huus i Grøften,
saa at der var en hyggelig Siddeplads for Officererne. Kort
efter kom Regimentschefen tilligemed de øvrige Compagnier.
Jeg spurgte ham , hvor han tog Ophold om Natten, thi Sney
var afbrændt den 13de April; han svarede, at han først vilde
see til et Compagnie, som aligneret med 4de skulde staae næ r
mere ved Skandse II (Besætningen af Skandselinien var nem 
lig fordobblet) og saa bestemme, om han vilde blive ved et
af disse 2 Compagnier eller gaae til den tilbagetrukne Linie.
Da han kom tilbage, gjentog jeg m it Spørgsmaal, hvortil han
svarede: „Jeg gaaer til den tilbagetrukne Linie; vil De medgive
mig nogle Ordonnantser.“ Om Natten maatte Compagniet
staae under Gevær, thi vi vare nu i længere Afstand fra Løbe
graven end tidligere. Natten og den folgende Dag, den 17de
April, forløb trods livlig Beskydning rolig, Granaterne faldt
paa Marken mellem Løbegraven og Compagniets Stilling, eller
ogsaa gik de over os til den tilbagetrukne Linie, fra Broager
gik de enfilerende Granater ogsaa over til den høitliggende
Skandse IV. Da Compagniet om Aftenen afløstes, kom Bataillonscommandeuren Capatain Baland til mig og spurgte, hvor
m in Bataillonscommandeur havde opholdt sig. Det vidste jeg
ikke, men antog, at han havde været i Løbegraven, da jeg
Intet havde seet til ham. „Hvorledes jeg havde havt det?“
„Udmærket! Jeg havde ikke lidt nogetsomhelst T ab.“ „Saa
vil jeg saam ænd blive her,“ og udmattet, som han var,
sprang eller krob han ned i Officerernes Logis. Derefter kom
Compagniecommandeuren Premierlieutenant Behrens med de
øvrige Officerer, Bataillonsadjudanten Secondlieutenant Bache
og senere Regimentschefen Oberstlieutenant Falkenskjold og
toge Plads der. Da jeg skulde afmarchere, sagde jeg til mine
Delingsførere: „Dette er sidste Gang, vi komme paa venstre
En Com pagniecom m andeurs Erindringer.
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Fløi.“ Det var nemlig vor Tour at komme i Løbegravene
mellem Skandse II og III den 20de April, men inden den Tid
maatte det være forbi. Den 17de April skød Fjenden ialt
4222 Skud deels mod Skandserne, deels mod Terrainet bag
Skandserne, hvor Reserverne formodedes at staae. Tabet
denne Dag var 2 Officerer saarede, 24 døde og 55 saarede
Underofficerer og Menige. Natten tilbragtes i Brohovedet. Yi
bleve beordrede at staae under Gevær, og jeg ansaae dette
for et glædeligt Tegn paa, at vi nu skulde rømme Skandserne,
men det blev der ikke Noget af, derimod mistede vi en høist
fornøden Hvile efterat have været paa Benene fra den 16de
om Aftenen til den 18de om Morgenen. Medens vi stode under
Gevær, fik jeg Underretning om, at en Granat var slaaet ned
i det Logis, jeg for nogle Tim er siden havde forladt, og havde
dræbt Bataillonscommandeuren Capitain Baland, Compagniecommandeuren Premierlieutenant Behrens, saaret 3 Officerer
og tilføjet Regimentscommandeuren en alvorlig Contusion,
hvorefter han dog restitueredes saameget, at han kunde com
mandere Regimentet den følgende Dag. Dette ene Skud berø
vede Compagniet samtlige Officerer. I Generalstabens Beret
ning staaer, at dette skeete Kl. 6 om Morgenen, men jeg har
altid havt en Følelse af, at det ikke var saa mange Timer
efter, at jeg havde forladt Pladsen.

4de Compagnie ikke fik nogen betydelig Virksomhed i
Kampen den 18de April, skal jeg efter Generalstabens
Beretning søge at give en kort Skildring af Begivenhederne.
Den 17de April skriver den commanderende General til Krigs
ministeriet en længere Beretning om Tilstanden i Sundeved
og paa Als, der afslutter saaledes: „Ifølge Ministeriets chiffrerede Depeche af 14de ds. fastholder Regjeringen sin tidligere
udtalte Anskuelse om Vigtigheden af at holde Stillingen, selv
om deraf skulde resultere forholdsviis betydelige Tab. Jeg
kan heri kun see en Befaling til ikke at forlade Stillingen,
medmindre Tropperne kastes ved et voldsomt Angreb. Det er
en Selvfølge, at jeg skal opfylde Regjeringens Villie, da den
alene bærer Ansvaret for de mig givne Befalinger og jeg ikke
har forsømt at fremsætte, hvorledes Forholdene ere. Men jeg
maae ikke des mindre ansee det for m in Pligt atter at gjøre
opmærksom paa de store Svagheder, vor Stilling lider under,
jeg m aa fremhæve Skandsernes svækkede Tilstand baade med
Hensyn til de passive H indringer og Bestykningen, jeg maa
fremhæve Afdelingernes numeriske Svaghed (4 Regimenter
rykke i Aften i Stillingen med 4200 Mand) og Troppernes de
primerede Stemning, der h ar sin Grund i den store Fare,
for hvilken de, selv tvungne til fuldstændig Passivitet, ere u d 
satte, saalænge de ere i Sundeved, og fremfor Alt m aa jeg
minde om, at vor Retraite, hvad enten vi have 2 eller 3
Broer, er i høieste Grad mislig . . . . Tilliden til Dybbølstillingens Styrke er brudt. Det Tidspunkt, hvor Kræfterne ere
udtømte, vil derfor meget hurtigt og uventet kunne indtræde;
jeg vil da føle mig stedt i den Nødvendighed at udsætte den
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bedste Deel af den danske Armee for en sørgelig og ikke æ re
fuld Ødelæggelse, eller at m aatte beslutte m ig til, trods m in
bedste Villie, at handle m od Regjeringens Befaling. K un n a a r
Regjeringen giver m ig fuldkom m en frie H æ nder, og jeg kan
stole paa den nødvendige T illid, vil det være m u lig t for m ig
i rette T id at tage den Beslutning ikke at fortsæ tte Forsvaret
af Stillingen til det Yderste og kun derved vil det være m uligt
for m ig i rette T id at sikkre en hæ derlig Tilbagegang til A ls.“
Den 16de A pril havde General du Plat om F orm iddagen i
Ulkebøl søgt at form aae General Gerlach, der v a r sygm eldt,
til at nedlægge Gommandoen, i hvilket Tilfælde F ørstnæ vnte
som ældste Divisionscom m andeur vilde overtage C om m andoen, og da var det hans Agt Natten til den 17de at røm m e
Stillingen, kun efterladende en M askering i Skandserne og
Løbegravene, der skulde trække sig tilbage, n a a r F jenden
angreb. P aa G rund af de fra K rigsm inisteriet m odtagne Tele
gram m er, troede General Gerlach ikke at kunne gaae ind paa
dette Forslag.
Stillingen var den 18de April saaledes besat: 1ste
Linie 1ste Brigade 22de Regiment 1004 M and og 2det Re
gim ent 1159 Mand paa venstre Floi fra Skandse I til VI; 3die
Brigade 17de Regiment 949 Mand og 16de Regim ent 1097 Mand
paa høire Fløi, Skandserne VII til Als Sund. 2den Linie 8de
Brigade bivouakerede ved A abenraaveien m ed 9de Regiment
1590 Mand og 20de Regim ent 1334 Mand; 3die Linie 2den B ri
gade 3die Regiment 1280 M and og 18de Regim ent 1320 M and
i Brohovedet i Teltleir, af 3die Regiment bivouakerede dog
I B ataillon i en Slugt N. for Aabenraaveien 1500 Alen bag
Skandse X. Stillingen var saaledes besat af 4209 M and, i
første Linie, 2924 i anden Linie og 2600 Mand i tredie Linie.
P aa Als var 4de Brigade, 4de og 6te Regim ent, 5te Brigade
8de og 15de Regiment, 6te Brigade 5te og 10de Regiment og
L ivgarden til Fods. Af Artillerie fandtes i Skandserne 37
K anoner, men heraf kunde flere kun afgive eet Skud; i P lacem enterne i Løbegravene 18 Kanoner, hvoraf 16 Feltskyts. P a a
Strækningen I til VI var der kun 16 K anoner i Skandserne,
*) Se Kortet.
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12 i Løbegravene. Tillige m aa bemærkes, at om Dagen vare
Skydeskaarene blendede med Sandsække paa Grund af den
heftige Beskydning, og det vilde derfor vare en kort Tid,
inden disse kom til Skud, ogsaa vare Bridskene saa belemrede
med nedskudt Jord, at Kanonerne vanskeligt kunde bringes
frem. En Deel af Skytset kom ikke til Skud, fordi Angrebs
retningen ikke tillod det. Commandoen over Skytset i flere
Placementer var overdraget til uerfarne Befalingsmænd, der
ikke havde Myndighed over Mandskabet, nogle dræbtes ogsaa
eller saaredes. Skandsernes Tilstand den 18de April kan ikke
detailleret opgives, men m an kan tildeels danne sig et Begreb
derom efter en Inspection, der foretoges den 13de: Skandserne
1 og II ere i nogenlunde forsvarlig Stand, kun vare Brystværn
og Traverser i høi Grad medtagne; Arbeidskraften anvendtes
hovedsagelig til Krudtmagazinernes Dækning. Skandse III
kunde ikke ansees for at være i forsvarsdygtig Stand, dertil
vare Brystværn og Traverser, Skydeskaar samt Strubepalisaderingen for medtagne. Skandse IV heller ikke forsvars
dygtig, Brystværn, Traverser og Skydeskaar demolerede,
Gravpalisaderingen meget odelagt. I Skandse V vare Skyde
skaarene kun tildeels i Orden, Brystværnet tildeels demoleret,
Arbeidskraften anvendtes væsentlig til Krudtmagasinets Dæk
ning. Skandse VI kunde ikke ansees for at være i fuldkommen
Forsvarsstand, Brystværn og Traverser vare meget medtagne,
Broen kunde ikke trækkes ind, flere Stormpæle vare bortskudte. Efter Beskydningen denne Dag 7320 Skud vare i
Skandse I samtlige Kanoner demonterede, i II en 12 TTs Ka
non demonteret, her fandtes endnu 2 12 fö’s riflede Kanoner
mod Broager, 1 84 TTs Gr. Kanon, 1 4 ‘JTs riflet og T 12 Tf’s
K. Kanon mod Fronten vare kun brugelige til enkelte Skud
med Kardætsker. III havde 3 og IV 6 brugelige Kanoner, men
Brystværn og Traverser vare meget ødelagte; sidstnævnte
Skandse ramtes i Løbet af 6 Timer af 400 Granater. V havde
2 tjenstdygtige Kanoner og fik en 3die istandsat, Doren til
Krudtmagazinet heldede forover, foranlediget ved en Granats
Sprængning i Jordsm onnet. I VI, hvor 2 12 'fTs riflede Kano
ners Lavetter vare odelagte, og den ene Kanon desuden fik et
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Skud i M undingen, var der derefter kun 3 fuldt og 2 tildeels
brugelige K anoner tilbage m od Fronten. Broen v a r ødelagt,
saa at intet Skyts kunde føres over den, og S kandsens Indre
v ar oprodet, saa at intet Skyts uden store Forberedelser kunde
flyttes fra et Sted til et andet. Beskydningen fortsattes de
følgende Dage, den 14de 4708 Skud, den 15de 4034 S kud, den
16de 3032 Skud, den 17de 4222 Skud. Efter den seneste Mel
ding den 18de April om Morgenen m ellem Kl. 4 og 5 m aa
Skandsernes M odstandskraft have været meget ringe. Desuden
m aa erindres, at Skandserne vare overfyldte af T raverser til
Kanonernes Dækning; dette bevirkede, at Oversigt og Com
m ando bleve tabte, at Ildliniens U dstræ kning og Besætningen,
der kunde komme til Skud, form indskedes. Blokhusene, som
ikke m aatte benyttes (allerede den 16de M arts havde en G ranat
fra Broager gjennem skudt Skandse I og dræ bt 2 Officerer
og 10 Underofficerer og Menige sam t saaret 39 M and, hvoraf
6 dødeligt), vare nu dækkede saavidt m uligt m ed Jo rd , m en
bidroge saaledes til at indskræ nke P ladsen.
P aa F jendens Side vare nu Forberedelserne til Storm en
trufne. Den 3die P arallel var anlagt 480 Alen fra S kandsell,
350 Alen fra Skandse V, den havde en Dybde af 4 F od, en
Bundbrede af 20 Fod, paa 6 Steder U dfaldstrin, hvert af 60
Fods Brede. Im od Skandserne og Als stode 102 Stykker Skyts
1 Batterie, hver Kanon havde A m m unition til 100 Skud. S torilien skulde foretages af 6 Colonner i første Linie m od S k an d 
serne I til VI, ialt 46 Compagnier. Colonnerne fik N um er
efter det Værk, de skulde angribe, M andskabet var indøvet i
at storme Skandser, byggede som vore, Pionererne i at b o rt
rydde de passive H indringer foran Skandserne. Storm colonnerne 1, 3, 5 og 6 bestode af 1 Skyttecom pagnie, 1 A rbeidscolonne paa 1/ 2 Pionercom pagnie og 1 Compagnie Infanterie,
2 Storm com pagnier og 2 Com pagnier i Reserve; Colonne 2
af 3 Skyttecom pagnier, 1 Arbeidscolonne paa 1 P ionercom 
pagnie og 1 Compagnie Infanterie, 2 Storm com pagnier og 4
Com pagnier i Reserve; Colonne 4 af 3 Skyttecom pagnier, 1
Arbeidscolonne paa 1 Pionercom pagnie og 1 Compagnie I n 
fanterie, 3 Storm com pagnier og 5 Com pagnier i Reserve.
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Disse Tropper skulde ved Daggry staae i Beredskab ved Udfalds trinene i 3die Parallel. Stormen skulde udføres saaledes, at i
hver Colonne rykkede det forreste Compagnie opløst i Skyttekjæde hurtigst m uligt frem mod den anviste Skandse og indlo
gerede sig paa Gravranden for at bekæmpe Ilden fra Besætnin
gen, medens Arbeidscolonnen og et Infanteriecompagnie bortryddede de passive H indringer; Pionererne medførte Spader,
Hakker, Øxer, Brækstænger m. m. samt Krudtsække å 30 ‘3T,
Infanteriet Stiger, Brædder, Høsække m. m .; i hundrede
Skridts Afstand fulgte Stormcolonnerne, som, naar de pas
sive H indringer var bortryddede, skulde bestige Brystværnet,
lykkedes dette, skulde Skyttecompagniet vende sig mod Stru
ben for at afskære Besætningen Tilbagetoget. Ved Colonnerne
2 og 4 vare 3 Compagnier bestemte til at trænge frem mod
Løbegravene, 150 Alen bag Stormcolonnen fulgte de tilovers
blevne Compagnier som Reserve. Af Hovedreserven stod Bri
gaden Canstein i Halvparallelen og skulde under Stormen
rykke frem i 3die Parallel, Brigaden Raven fra Bøffelkoppel
ad Chauseen til i Høide med 2den Parallel, 4 Feltbatterier
inden Daggry ved Avnbjerg. Stormcolonnen, c. 11000 Mand,
som stod ander General Manstein var saaledes dirigeret mod
Skandserne I til V i’s 2200 Mand. Af Fjendens øvrige Tropper
skulde Brigaden Roeder Kl. 10 Form. fra Nybøl rykke frem
til Avnbjerg, Gardedivisionen fra Vester Sattrup over Stende
rup mod Dybbøl. P aa Fjendens venstre Fløi skulde 25de
Brigade Schm id forstærke Forposterne og staae samlet ved
Ragebøl, 26de Brigade Goeben bag Storskoven. Sidstnævnte
Brigade skulde udføre et Skinangreb mod Als for at forlede
os til at sende Tropper bort fra Hovedangrebet sam t foretage
en Overgang, hvis Omstændighederne vare gunstige. Hertil
havde Generalen frie Hænder; et ellers smukt Resultat af
Dagen m aatte dog ikke trykkes af et Uheld paa dette Sted.
Derimod skulde en Overgang forsøges; dersom det efter et m is
lykket Angreb paa Stillingen blev nødvendigt at degagere
Tropperne foran Dybbøl. Kl. 4 om Morgenen skulde Ilden
aabnes fra alle Batterier og efterhaanden tiltage i Kraft. Naar
Stormcolonnerne Kl. 10 brøde frem, skulde de Batterier, der
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havde Plads ved Hovedangrebet, indstille deres Ild, hvorim od
B atterierne p aa Broager og paa F jendens venstre F loi skulde
vedblive m ed B eskydningen af T errainet bag Skandserne,
Brohovedet og Sønderborg sam t Broerne, B atterierne p aa Als
og Skibene og fortsætte selv efter at Skandserne vare tagne.
De enkelte B atterier fik deres Maal nøie foreskrevne.
N atten til den 18de April var Ilden m aadeholden i F je n 
dens F ro n talb atterier, den rettedes hovedsagelig m od S kand
serne, m en ogsaa m od Løbegravene og det bagved liggende
T errain , hvor Reserverne formeentes at befinde sig. Det var
ved denne Beskydning, at 22de Regiment led det forhen om 
talte store T ab af Officerer. F ra Als besvaredes Ilden med
G ranater, der kastedes over vore L inier m od forskjellige B at
terier. N aar den fjendtlige Ild tillod det, foretoges Arbeider
i og ved Skandserne deels af disses Besætning, deels af A rbeidscom m andoer fra Løbegravenes B esætning og Reserverne.
Brystværnene udbedredes, K rudtm agazinerne dækkedes, B ro
erne forsøgtes retablerede eller erstattede m ed P lanker, der let
kunde afkastes, ligesom der blev truffet Forberedelser til
Rullebroernes B ortspræ ngning, hvor de ikke m ere lode sig
trække ind (Skandse IV og VI). Talrige M angler lode sig dog
ikke afhjelpe, i Skandse II kunde B arriéreporten ikke lukkes,
i III v ar Strubepalisaderingen splintret, det Indre af IV v ar
stæ rkt m edtaget, G ravpalisaderingen i Struben v ar ikke til
fredsstillende, Broen kunde ikke m anipuleres, og B ortspræ ng
ning v ar forberedt, i V var Strubepalisaderingen ødelagt og
Værket at betragte som aabent, i VI kunde Broen ikke m a n i
puleres, og B ortspræ ngning var forberedt.
Ved Daggry den 18de A pril indsendte F orpostcom m andeuren følgende Melding: „D agstillingen er rigtig indtagen.
F or høire Fløi Intet at bemærke. F jendens Arbeider m od v en 
stre VI ere avancerede kjendelig i Nat. H an h a r etableret
Skyttegrave i en A fstand af 220 Alen fra S kandsen.“ Kl. 4
begyndte en saa voldsom Ild fra F jendens forskjellige B at
terier som ingensinde før. De fra flere Sider hinanden k ry d 
sende G ranater kastedes i saadan Mængde m od Skandserne
paa venstre Fløi, Løbegravene og T errainet bag -disse, a t
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Ilden ofte syntes at kom m e som Salver. I de 6 T im er fra
Kl. 4 til 10 afgaves in d til 7900 Skud m od Stillingen. B ryst
værn, Blokhuse, T raverser sam m enskødes, P alisaderinger
om styrtedes, og K ano n antallet reduceredes til et M inim um .
Jordsm onnet blev til en broget B landing af dybe H uller og
G ruusbunker. Ilden besvaredes ikke fra vor Side. P aa Slaget
10 ophørte B eskydningen af Skandserne og rettedes m od det
bagved liggende T errain og Brohovedet. Storm colonnerne
styrtede frem m od Skandserne I til VI og tilstødende Løbe
grave. S aasn art F jen d en steg op af P arallellen, aabnedes fra
vor Side Ilden. Skandse VI toges inden den Deel af Besæt
ningen, som befandt sig udenfor Skandsen, naaede ind, Kl.
10,47a M inut; Skandse V faldt Kl. 10,5; Skandse III (19 M and)
Kl. 10,5; Skandse I Kl. 10,6; Skandse II Kl. 10,10; Skandse
IV Kl. 10,13. N aar Skandserne vare tagne, vendte F jenden
sig m od de m ellem liggende Løbegrave, der angrebes fra F la n 
kerne, og hvor M andskabet, adskilt i sm aa Afdelinger m el
lem T raverserne, dræ btes eller fangedes. H vad der af Besæt
ningen undkom tra k sig til bagvedliggende Hegn og til den
tilbagetrukne Linie, hvor F jen d en træ ngte ind fra venstre
Fløi, efterhaanden udbredte sig og gjorde m ange Fanger.
Kl. 10,30 bem ægtigede F jenden sig den aabne Skandse VII
og vendte sig m od Skandse V III. Her standsede im idlertid
Fjendens F rem ry k n in g en T id paa G rund af 8de Brigade,
Reservebrigadens F rem rykning.
Det v ar fastsat, at
i Tilfæ lde af fjendtligt Angreb
skulde der blæses H ornsignalet lang Tone, og at dette
Signal skulde repeteres af udstillede Hornblæsere. Dette
Signal naaede ikke Reservebrigaden, m uligen fordi H o rn 
blæsere ere faldne eller Signalet ikke er blevet hørt
paa Grund af K anonaden. Nogen T id efter at Gevær
ilden i K am pen ved Skandserne havde udviklet sig, hørtes
den dog m ed nogen U sikkerhed i T errainet c. 2000 Alen bag
Skandserne, hvor 8de Brigade bivouakerede. Dette v ar Øst
for den afbræ ndte B arakleir, 20de Regim ent Syd for C haus
seen, 9de Regim ent N ord for sam m e. B rigaden fik n u Ordre
til at rykke frem til den i Dispositionen befalede Stilling, 20de
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Regiment til Besættelse af den tilbagetrukne Linie fra S tran
den til Lynette c, 9de Regiment II Bataillon fra Lynette c til
200 Alen N. for Chausseen, 9de Regiments I Bataillon, der
foreløbig skulde forblive i Reserve, udviklede sig Syd for
Chausseen. Fjenden havde imidlertid allerede ikke blot besat
den tilbagetrukne Linie, men endog fremsendt Skytter foran
denne, ligesom han havde besat Dybbøl Mølle. 20de Regiment
blev derfor allerede under sin Fremrykning beskudt fra
Gaarden Sney, men maatte navnlig bestaae en haardnakket
Kamp ved den NO for denne liggende afbrændte Gaard.
Denne angrebes af ét Comp., men efterhaanden indvikledes
Dele af 5 Compagnier i Kampen, medens et Compagnie søgte
at bemægtige sig Lynette c og et Compagnie at trænge frem
mod Stranden. Tabet ved Skydefægtning paa den korte Af
stand med en Modstander bevæbnet med hurtigskydende Ge
værer og staaende i vor Forskandsning var overordentlig
stort. Regimentet mistede som Døde og Saarede: Regiments
chefen, begge Bataillonscommandeurer og de fleste Compagniecommandeurer samt en Mængde Underofficerer og Menige,
deriblandt de 4 ældste Commandeersergenter. Regimentet
maatte trække sig tilbage gjennem søndre Brohoved.
9de Regiments II Bataillon naaede frem til den til
bage trukne Linie, men uden at kunne sætte sig fast der.
Bataillonen udgjorde tilsidst kun en tynd Linie uden
Reserver og maatte trække sig tilbage. Regimentets I B atail
lon rykkede med 2 Compagnier i første Linie, 2 Compagnier
i Reserve frem mod Dybbøl Mølle og forsøgte at fordrive
Fjenden derfra, men da begge Compagniecommandeurer saaredes, den ene, Capt. Knauer, dodeligt, den anden, RsPrlt.
Redsted, haardt, lykkedes det ikke, og Bataillonen maatte
ligeledes gaae tilbage til Brohovedet. Regimentet mistede af
Døde og Saarede 1 Bataillonscommandeur og samtlige Com
pagniecommandeurer. 8de Brigades Kamp var afsluttet Kl.
I I 1/,. Kampen blev opgivet, da Fjenden forte sine Reserver
frem gjennem Skandsernes Mellemrum, Brigaden Canstein
med sin høire Fløi 9 Compagnier i Retning mod den afbrændte
Gaard Øst for Lynette b; den venstre Fløi 3 Halvbatailloner og
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nogle Jægercompagnier gik mod Dybbøl med 2 Halvbatailloner og over Lynette d mod den afbrændte Gaard med den
tredie Halvbataillon og Dele af 2den Stormcolonne.
Til Angreb paa Fjenden vare flere Tropper ikke disponible,
og Anstrengelserne m aatte rettes paa at dække Retraiten for
Styrken paa Stillingens hoire Fløi. Kl. 11 afsendte Divi
sionen 2 Officerer ad forskjellige Veie til 3die Brigade med
Ordre til uopholdelig at trække sig tilbage til Brohovedet.
Ordren naaede først 17de Regiment Kl. I l 1/*, hvorpaa dets
1ste Bataillon gik tilbage; derimod var Skandse VIII besat,
da Fjenden angreb. Ligesom Brigaden Cannstein paa fjendt
lig Side var rykket frem mellem Skandserne I—III, saaledes
rykkede Brigaden Raven, der fra Bøffelkoppel ad Chausseen
var naaet frem i Høide med 2den Parallel, nu frem til Skandse
VII og angreb derfra Skandse VIII og tilligemed Dele af
Stormcolonnerne tillige Skandse IX, inden de vare rømmede.
Besætningerne m aatte efter kort Kamp overgive sig. Besæt
ningerne i Løbegravene og i Skandse X søgte ned mod S tran
den for at naae Brohovedet, men Veien derned var vanskelig,
da Terrainet var sumpet i Slugten. 3die Regiments I Batail
lon Major Arntz, der havde bivouakeret ved Aabenraa veien,
dækkede Retraiten, men m aatte efter nogen Tids Kamp ogsaa
gaae tilbage. Tilbagegangen udførtes med betydeligt Tab
under Beskydning af de fra Skandser og Løbegrave frem 
rykkende Fjender og af Artillerie fra Fjendens Batterier paa
hans venstre Fløi, der kunde bestryge Stranden. Gjennem
Barriereporten passerede de sammenblandede Afdelinger og
sendtes over til Als tilligemed Resterne af 9de og 20de Regi
ment. De Over Broerne tilbagevendte Afdelinger bleve ord
nede og anvendte til Forsvar af Als tilligemed de fra Cantonnementerne efterhaanden ankommende Regimenter. Liv
garden til Fods beordredes til at besætte Stillingen fra Slottet
til Kirkebatteriet, 3die Brigades Rester Kysten N. for Sønder
borg, sluttende sig til venstre Fløi af 6te Brigade, af hvilken
3 Batailloner besatte Strækningen fra Syd for Flankebatte
riet til henimod Kjærvig med 1 Bataillon i Reserve. Nord
for disse Afdelinger stod Ilte Regiment med 5 Compagnier
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i Løbegravene ved A rnkilsøre og 3 Com pagnier i Reserve ved
Arnkilsøre, Rouhave og Kjærvig. 4de Brigade beordredes til
Ulkebøl N ørrem ark som Reserve. Feltartilleriet fordeeltes paa
forskjellige Steder.
Brohovedet var besat i Lobegravene paa hoire F løi
af 3die Regiments 3die og 7de Compagnie, N ordre B ro
hoved og M ellem rum m et mellem dette og Søndre Brohoved
af 18de Regiment, Sondre Brohoved af 3die Regim ents 4de og
8de Compagnie. 4de Compagnie havde om Morgenen afgivet
alt sit M andskab til Arbeide i Sønderborg under Ingenieurerne.
Om Fjendens Angreb underrettedes jeg ved, a t en F orbiløbende raabte ind til m ig i en T ræ hytte ved S tranden, hvor
jeg opholdt mig: „F jenden storm er!“ Strax sendtes O rdonnantser over til Sonderbbrg for at kalde M andskabet til V aaben. Det modte hurtigere, end m an kunde vente, da det var
spredt paa forskjellige Steder; Alle paa een næ r. C om pagniet
erholdt Ordre til sam m en m ed 8de Compagnie at besætte
Søndre Brohoved. Da jeg kom op i Skandsen, v ar der alle
rede forefaldet meget, thi jeg saae den preussiske F ane paa
Skandse IV og et Batterie kjøre frem ved Siden af, protse af
og affyre et P a r K anonskud, der gik over Skandsen og sprang
over Sundet, hvor vi pleiede at have en Færge over til Slot
tet. Udenfor Skandsen saaes en Deel Flygtninge, der strø m 
mede ind gjennem B arriereporten, de fleste vare af 20de Re
giment. Da Alt v ar kom m et ind, lukkedes P orten. Skandsen
blev ikke angreben, derim od saaes i længere A fstand m ange
fjendtlige Tropper, der alle toge Retningen henim od vor S til
lings hoire Fløi. P aa fjendtlig Side udviklede A rtillerieilden
sig med stigende Voldsomhed. I Nærheden af Skandserne
V III til X opkjørte 45 Stykker Skyts og beskød i Forbindelse
m ed B roagerbatterierne saavel Brohovedet som B atterierne
paa Als, H avnepartiet og Slottet. B eleiringsbatterierne paa
venstre Fløi rettede deres Ild m od Batterierne paa Als, den
nordre Bro og Brohovedets Strube. Der opstod en længere
heftig A rtilleriekam p, under hvilken F jenden ordnede sine
T ropper og rykkede frem Nord for Chausseen, m edens General
Canstein Syd for denne gik længere frem . F jenden holdt
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sig dog i 800 til 1000 S kridts A fstand; et Forsøg paa at rykke
næ rm ere afvistes ved Geværilden fra 3die og 7de Com pagnie
af 3die Regim ent. Da Brohovedet havde opfyldt sin Bestem 
melse, at dække Tilbagetoget og opholde F jenden, til F o r
svaret af Als v a r ordnet, gaves O rdre til Tilbagegang. Den
nordre Bro blev afb ru d t ved U dsvingning af 120 Alen Bro,
Resten p aa S undeved-Siden ved Øxer og Ild. Besætningen
form indskedes efterhaanden. Kl. l l/ 2 gaves Ordre til Besæt
ningen i Løbegraven N. for det nordre Brohoved og 2 Compagnier af 18de R egim ent til at gaae tilbage over F rederik
den Syvendes Bro, noget af Besætningen i Søndre Brohoved.
3die Regim ents 4de Com pagnie besatte Løbegravene p aa H av
nepladsen, in d til det afløstes af Livgarden til Fods Kl. 2;
endelig forlode de øvrige Dele af 18de Regim ent Brohovedet.
Den søndre Bro afbrødes ved U dsvingning af 150 Alen Bro.
Uopholdelig derefter besatte de fjendtlige T ropper Brohovedet.
— Til 1ste D ivision overdroges F orsvaret af Alskysten fra
Sønderborg Slot til K irkebatteriet og senere tillige F orsvaret
af Sundets sydligste Deel. Om Aftenen fik 3die Regim ent d er
for O pstilling ved Sønderborg L adegaard, Livgarden, der var
bleven un d erlag t 2den B rigade, holdt Sønderborg p aa den
angivne S træ kning, 18de R egim ent stilledes bag T elegraphbakken N. for Byen, 3die B rigade fik Stræ kningen fra K irke
batteriet til F lan k eb atteriet, 6te Brigade, som af Overcom m andoen beordredes at træ de istedetfor 1ste og 8de Brigade,
fik Besættelsen herfra til K jæ rvig. Resterne af 1ste og 8de
Brigade sam ledes under Oberst Scharf enberg som Re
serve, bag B akkerne ved den nordlige U dkant af Sønderborg.
A rtilleriet vedligeholdt endnu i længere T id Ilden og benyt
tede den tillige til at ødelægge Resten af Broerne paa S unde
ved-Siden. P aa fjendtlig Side fortsattes Beskydningen af
A lssund-S tillingen, sæ rlig Sønderborg og næ rm este Omegn.
Livgarden havde en vanskelig S tilling især paa G rund af de
um iddelbart bag Løbegravene liggende Huse, der skødes i B rand
og truede m ed at gjøre O pholdet i Løbegraven um uligt. Den
fjendtlige Ild fortsattes indtil Kl. 61/ 2, og først ved Mørkets
F rem brud v ar Dagens Begivenhed afsluttet.
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Tabet i denne Dags Kamp var paa preussisk Side 71 Officerer,
1130 Underofficerer og Menige, paa vor Side 113 Officerer,
4697 Underofficerer og Menige, deraf var Tabet af Fangne stort.
Det fjendtlige Artillerie gjorde 8081 Skud fra Beleiringsbatterierne, 641 fra Feltbatterierne.
Det store Tab, Hæren led den 18de April, mellem Halv
delen og Trediedelen af den Styrke, der befandt sig i Sunde
ved, maa først og fremmest tilskrives Conseilpræsidenten Bi
skop Monrad og Krigsminister Oberst Lundbye. Biskoppen
var en meget offervillig Mand, allerede i Slesvig udtalte han,
at han ansaae Tabet åf 1/ i af Hæren for et passende Offer for
Dannevirkestillingen, og nu forlangte han, at den stærkt
svækkede Hær skulde optage Kampen med en overlegen
Fjende i en ødelagt Forskandsning, uagtet han kunde sige
sig selv, at Preusserne kunde og vilde udsætte Afsendelsen
af Befuldmægtigede til Congressen i London, indtil de kunde
møde som Seirherrer. Den østerrigske General Gablenz sagde
ogsaa, at han ikke kunde begribe, hvorfor vi ikke gik vor
Vei og lode Preusserne staae med en lang Næse. Krigsm ini
steren var en svag Mand, en dygtig Artillerist, men ikke
skikket til sin nuværende Stilling. Han var bequem for det
herskende Partie, som han skyldte sin Stilling og derfor
afhængig af det. General Gerlach skrev den 18de Marts i
Anledning af Krigsministerens Opfordring til offensive Fore
tagender en Skrivelse til Ministeren, der slutter saaledes: „Da
jeg nu flere Gange h ar seet, at Deres Excellence ikke deler
denne Anskuelse, og da jeg, som Deres Excellence bekjendt,
ikke har aspireret til den mig betroede Overcommando, skal
jeg henstille til Deres Excellence, om det ikke vilde være rig
tigt, at en anden Overcommando udnævntes, idet jeg tilfulde
erkjender det Mislige i, at der fmdes Uovereensstemmelse i
saa Henseende mellem den øverste Krigsbestyrelse og Over
generalen, der efter m in Mening maa have frie Hænder til at
handle efter Omstændighederne og sin bedste Overbeviisning,
hvad de m ilitaire Operationer angaaer.“ Nu havde det været
Øieblikket til at nedlægge Overcommandoen, og det skyldtes
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Hæren, som en Protest mod den mod sund Fornuft stridende
Behandling, som den var udsat for fra de civil-m ilitaire Sty
reres Side. Generalen havde jo opfyldt sin Pligt til det Yder
ste, men naar m an ikke vilde følge hans Raad, kunde m an
jo ligesaa godt tage en anden. Nu mistede han Hærens T il
lid, og Ministeriet fortsatte paa samme Maade ligeoverfor
ham, thi trods hans Protest beordrede Krigsministeriet den
25de April ved en directe Ordre Fæstningen Fredericias
Rømning, saa at Fjenden fik fri Raadighed til at samle
alt fornødent Personel og Materiel saavel mod Als som mod
Fyen.
Naar Generalstaben i sit Tilbageblik over Beleiringen af
Dybbølstillingen siger, at „Hæren ved, hvad den præ
sterede den 18de April, gav saadanne Prøver paa Mod og
Dødsforagt sam t værdig Holdning under fortvivlede F o r
hold, som ethvert ærekjært Folk vil føle sig stolt af at kunne
henvise til“ og endvidere „at den sidste Rest af Slesvigs F ast
land ikke blev frivilligt rømmet, men først forladt efter de
tungeste Offre. Dette Forhold er i Aarenes Løb i stedse
høiere Grad værdsat af Konge og L and,“ da troer jeg, at
der i flere Henseender m aa tages Forbehold, og at Kjendsgjerningerne ikke stemme hermed. Den offentlige Mening,
som den udtaler sig gjennem Pressen, har siden den Tid
ved mange Ledigheder haanet Hæren, særlig Officererne.
Een af Folkets Udvalgte h ar udtalt, „at vi vare jagede hjem
med blodige Strim er p a a R y g g e n .“ Denne betydelige Stats
m and vandt meget Bifald og blev siden Minister, dog ikke
Krigsminister, og efter sin Død hædredes han med et Mo
nument, som M agistraten tillod at opstilles i Kongens Have.
Magistraten m aa have vurderet ham høit, thi m an kan jo
ikke troe, at det var af Feighed overfor Talmajestæten, at
den gav denne usædvanlige Udmærkelse. Med Hensyn til
Valget af Pladsen, var Magistraten ikke heldig, thi dette
smukke Monument pynter ikke i dette idylliske Landskab.
Man forstaaer ikke, hvorfor Magistraten ikke valgte Raadhusbygningens Gaard eller Rigsdagsbygningens, da han jo hørte
til vore Statsmænds Kreds.
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E fter at have afsluttet Beretningen om D ybbølstillingens
F ald efter Generalstabens Beretning, da m ine Iagttagelser
vare aldeles utilstræ kkelige til at om fatte denne store Begi
venhed, skal jeg dog ikke forbigaae en ubetydelig, men
ganske eiendom m elig Episode fra denne Dag. Da jeg havde
besat det sondre Brohoved, saae jeg de fjendtlige 'Afdelinger
i længere A fstand at drage henim od hoire F loi, m en til
fældig faldt m it Øie p aa en enkelt Mand, som gik i den
m odsatte Retning, indtil h an kom ud paa en Vei, som førte
ind forbi Skandsen. Nu slog han ind paa denne og med
Geværet hængende over Skulderen spadserede h a n henim od
os. H an kom ind paa Skudvidde, m en næ rm ede sig mere
og mere, tilsidst passerede han G ravranden og kom ud af
Syne, da h an næ rm ede sig et af 18de Regim ent besat F orhug,
som laae i kort A fstand længere tilbage. L idt efter kom han
im idlertid atter tilsyne, idet h a n paa sam m e M aade spadserede
tilbage. Da h an passerede forbi G ravranden, raabte jeg til
nogle af M andskabet: „Skyd ham !" m en i det sam m e Øieblik løsnedes der et P a r Skud fra Forhugget, og h a n faldt.
Jeg var selvfølgelig interesseret i at erfare, hvad G runden
v ar til denne besynderlige Frem fæ rd. N aar jeg traf Nogen
af 18de Regiment, forespurgte jeg derom, m en det var kun
dem, der havde staaet ved Forhugget, der vidste Noget derom.
Dog lykkedes det m ig at erfare, at M anden ved F orhugget
havde spurgt, om det var danske eller preussiske Tropper,
der stode der, og da h an hørte, at det var danske, v ar h an
gaaet sin Vei. Muligen ville nogle H um anister sige, at det
var Synd at skyde ham , da h an jo ikke kunde gjøre nogen
Skade, men deels havde h an jo nøie seet vor O pstilling, deels
kunde han jo have givet sig tilfange, da h an erfarede sin
Feiltagelse. Jeg skal ved denne Leilighed berøre en noget
urigtig Opfattelse af K rigsbrug hos m ange M ennesker. K am 
pen tilsigter at gjøre M odstanderen forsvarsløs, ukam pdyg
tig, ikke directe at dræbe; om et P a r S aar bliver dødelige
eller ikke er forsaavidt ligegyldigt, det ligger ikke i vor H aand.
N aar en M odstander nedlægger sit Vaaben, skaanes han; sa a -
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længe h an derim od kæ m per eller flygter bevæbnet, er h an
underkastet K rigens Lod. D uelregler lade sig ikke anvende,
hvor det ikke gjelder enkelte Personers Mellemværende, men
S triden m ellem Folkeslags gjennem Generationer fortsatte In 
teresser. Ikke at skaane en bevæbnet M odstander er en Pligt,
som Soldaten skylder sine K am m erater; er h an end ikke
farlig i Ø ieblikket, k an h a n blive det senere. Det er d er
for uretfæ rdigt, n a a r m an i Aflairen Niels Kjeldsen h a r bebreidet den preussiske F æ ndrik, at h a n skød paa Niels Kjeld
sen. Denne kæm pede tappert m od 2 F jender og var derfor
i en S ituation, hvor disse vare berettigede til at bruge Vaaben
im od h am , og hvor F æ ndriken v ar berettiget til at komme
K am m eraterne til H jelp. At en tapper Mand falder, og at
Skuddet bliver dødbringende er tragisk, m en i Krigen forefalder m ange T ragedier, og m an kan uden at forringe den
F aldnes Æ re lade h an s M odstander vederfares Retfærdighed.
Det var ingen H eltegjerning, F æ ndrikken udførte, men kun
sin P ligt som P atrouillefører. Det havde været tjenligere, om
h an s senere A ngribere havde anstillet en Sam m enligning m el
lem preussisk og d ansk P atrouilleføring. De vilde da have
seet den preussiske F ø rer overrum ple den danske P atrouille,
strax fange nogle og forfølge de andre, indhente og skyde
den næste og fortsæ tte til den sidste var fangen. P aa den
anden Side sees den danske F ører opdage F jenden, vende
tilbage uden videre at iagtage ham , gjøre H oldt efter at have
passeret en Skov, der fo rhindrer al Oversigt og stige af H e
sten m ed a lt sit M andskab for at drikke Caffe m idt under
Udførelsen af en T jenesteforretning, Alt uden nogen O bser
vationspost. Da P atro u illen overrum ples, lader Føreren sit
M andskab i Stikken og redder sig selv ved Hjelp af sin h u r
tigere Hest. Denne Begivenhed er et Exempel paa Mangel paa
D isciplin, hvilket i forskjellige F orm er h a r været Aarsag til
m ange Uheld. H vad det historiske Malerie paa F rederiks
borg angaaer, da er der ikke et eneste sandt Moment
i F rem stillingen.
Niels Kjeldsen holdt ikke stille med
Ryggen til et T ræ , som en M and, der om ringet af F je n En C om pagniecom m andeurs Erindringer.
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der har opgivet Alt, men han red i strakt Galop hen
ad Landeveien, huggende bagud efter sine 2 Forfølgere.
En Preusser, som ligger paa Jorden og formodentlig skal
forestille en fældet Fjende, er kun en Fantasifigur. Som
Historiemalerie burde det fjernes, thi det gjør os latterlige
overfor Tyske Turister.

nærmeste Tid efter Dybbølstillingens Fald hengik
med Strandvagt. Compagniet var et P ar Gange paa
Feltvagt i Sønderborg paa Havnepladsen, Fjenden forholdt
sig rolig, men der ankom oftere Parlam entairer paa den m od
satte Bred med Skrivelser. Jeg maatte da selv lade mig ro
over, da jeg ingen Officerer havde at sende uden den svenske
Rudbeck. En af de første Dage blev der tilbudt os at afhente
Ligene af Oberst Bernstorf og en Olficersaspirant. Sidst
nævnte gjenkjendtes af een af Mandskabet som en Broder til
den Secondlieutenant Barner ved vort Regiments 8de Com
pagnie, som faldt den 16de Marts ved Ragebøl. De afhentedes
af Ambulanceofficeren. En anden Gang kom en preussisk
Læge, som havde erholdt Tilladelse til at inspicere de preus
siske Saarede paa vore Lazarether. Engang kom Compag
niet paa Feltvagt ved Arnkilsøre. Om Dagen stod Compagniet
i Skovens nordlige Deel med Vedetter i Løbegravene langs
Stranden, om Aftenen rykkede det frem til tæt bag Løbe
graven. Her fik jeg imidlertid Ordre til at opløse Compagniet
i en Række af Poster over hele den Deel af Løbegravene, som
var mig underlagt. Herimod protesterede jeg, idet jeg anførte,
at naar hele Compagniet opløstes, var der intet bestemt Sted,
hvor m an med Sikkerhed kunde søge mig, da jeg jo selv
m aatte patrouillere, og i Tilfælde af Angreb havde jeg ingen
Styrke at virke med, før jeg fik samlet de enkelte Poster
spredte paa en Strækning af omtrent en Fjerdingvei; Protesten
hjalp Intet. Efter tilnærmelsesviis det samme System var
Forsvaret ordnet den 29de Juni og fik derved Leilighed til
at vise sin Feilagtighed.

D
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F ra den 12te Mai afsluttedes Vaabenhvile. Im idlertid v ar
der foregaaet flere F orandringer med Personellet. Overcomm andoen var bleven forlagt til Fyen tilligem ed de Tropper,
der ikke vare bestemte til Forsvaret af Als. Denne Styrke
bestod for Infanteriets Vedkommende af 1ste D ivision Gene
ral Steinmann m ed følgende Afdelinger: 2den Brigade (3die
og 18de Regim ent), 4de Brigade (4de og 6te Regim ent), 5te
Brigade (8de og 15de Regim ent), 6te Brigade (5te og 10de
Regim ent), 7de Brigade (I lte og 12te Regim ent) sam t De
tachem entet i Mels. Senere opløstes Detachem entet i Mels og
først 7de, derpaa 5te Brigade overførtes til F yen, saa at Be
sætningen paa Als reduceredes til 3 B rigader. Ved 3die Re
gim ent afgik M ajor Arntz for at overtage Com m andoen over
12te Regiment. Ved 4de Compagnie afgik Secondlieutenant
Hindenburg for at anvendes som A djudant ved II B ataillon
og Com m andeersergenten for at overtage en Post i K jøbenhavn, saa at jeg nu selv m aatte besørge en Deel af dennes
F orretninger. Jeg havde nu af Underofficerer kun den S er
gent tilbage, som var afm archeret som Corporal og under
Beleiringen var bleven saaret i P anden og nylig udskreven
af L azarethet. Til E rstatning fik jeg 2 R ecruter, der under
Titel af Officersaspiranter agerede Delingsførere. Jeg kalder
dem Recrutter for at betegne deres U ddannelsestrin, thi dette
v ar jo m indre end Størstedelen af M andskabets, og disse
havde dog gjort nogle M aaneders Felttog. Den tredie Officeersaspirant var allerede i F eb ru a r eller M arts M aaned
kom m en til Gompagniet; h an fik nu T itel af Secondlieutenant.
Uagtet vi i M aaneder havde arheidet daglig un d er R egim ents
og Brigadechefens Øine, saa at m an vel ved H æ ren kunde
have Mening om vor Anvendelighed, saa sendtes dog Generalsinspecteuren for Infanteriet, der under K rigen opholdt
sig i K jøbenhavn, over for at inspicere os. Jeg haaber at
have tilfredsstillet ham , uagtet jeg m aa tilstaae, at jeg senere
m ed Rædsel opdagede, at jeg, afvant som jeg v a r bleven m ed
Signalblæ sning, havde glemt at m odtage ham m ed de 2 H o rn 
signaler. Om nogen Uddannelse eller Øvelser m ed M and
skabet kunde der under V aabenstilstanden næ sten ikke være
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Tale, n a a r m an ikke havde andre Befalingsm ænd og savnede
alle R equisiter, desuden vare vi jo jevnlig paa Feltvagt eller
M andskabet tildeels afgivet til Arbeide. U nder V aabenhvilen
var jeg indquarteret i Lysabel P ræ stegaard.
E n Dag blev Com pagniet beordret paa Feltvagt et Sted paa
Stræ kningen mellem Kjærvig og Sønderborg. Ved Overtagelsen
af Feltvagten blev jeg gjort bekjendt med en nylig m odtagen
Divisionsbefaling, der indeholdt den Ordre, at Com pagniecom m andeurerne, n a a r de inspicerede deres D istrict, tillige skulde
inspicere de i Districtet liggende K anonplacem enter. Tillige
indeholdt Divisionsbefalingen Bestem m elser om Ordenen i
Placem enterne. Om Dagen m aatte M andskabet opholde sig
1 den bag Veien liggende G aard, m en der skulde efterlades
2 M and som Post i Placem entet. Da der fandtes et P lace
m ent i m it D istrict, gik jeg ud for at inspicere. Ved m in
Ankom st saae jeg slet Ingen, uagtet jeg endog søgte i K rudtm agazinet; derim od saae jeg p aa en M ark noget derfra en
Flok nøgne Mennesker, der badede i en lille Dam. Jeg sendte
en O rdonnants derhen for at erfare, om A rtillerieunderofficeren skulde være der. Noget efter kom h an derfra, og jeg
spurgte ham : „H vorm ange Poster skal De have?“ „Der be
høves k u n een.“ „Jeg spørger ikke om, hvorm ange der be
hoves, m en om, hvorm ange De skal have?“ „To.“ „Hvormange
h a r De?“ “E en.“ „Hvor er h an ?“ Nu begyndte en frugtesløs
Søgen, Posten var henne i D am m en. N aturligviis meldte jeg
dette i m in Rapport, m en hørte Intet om Sagen før nogle Dage
efter, da jeg atter skulde p aa Forpost. Inden m in A fm arch
modtog jeg en D ivisionsbefaling, hvori stod: Den i tidligere
D ivisionsbefaling givne O rdre, at CompagniécOmmandeurerne
skulle inspicere K anonplacem enterne i deres D istrict, tilbage
kaldes. Jeg, usselig Infanterist, havde fundet Noget at udsætte
paa en Underofficer af et videnskabeligt Vaaben!
V aabenhvilen udløb den 25de Ju n i Kl. 12 Nat. Befæst
ningen p aa Als bestod af en Løbegrav langs S tranden fra
A rnkilsøre til Sønderborg L adegaard og parallel med denne
en større, dækket Vei, kaldet C om m unicationsgangen, som
Forbindelse m ed hele Stillingen. Til Forbindelse m ellem
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disse 2 L inier benyttedes deels Veie, deels Hegn. Besætningen
af Infanterie bestod af 3 B rigader, nem lig 2den B rigade (3die
og 18de Regim ent) Oberst K aufmann, 4de Brigade (4de og
6te Regim ent) Oberst Faaborg, 6te Brigade (5te og 10de Regi
m ent) Oberst Biilow og v ar saaledes fordeelt: 6te Regiment
Oberstlt. Caroe i det nordlige Als, 4de Regim ent M ajor Rauch
m ed Brigadechefen fra A rnkilsøre til Kjærvig m ed 2 Compagnier 1ste og 3die, hvert m ed 4 Feltvagter i Løbegraven,
ialt 8 Feltvagter paa c. 35 Mand foruden Vedetter, 2 Com pagnier, 2det og 4de, i Skoven som Piketter, 1 Com p., 5te, i
Reserve i B arakkerne i A rnkil Skov, 1 Com pagnie, 7de, i
Barakkerne Øst for A rnkil Skovs sydlige Deel, 1 Compagnie,
6te, i B arakkerne NO for Ronhave og 1 Com pagnie, 8de, i
Barakkerne SO for Rønhave. 5te Regim ent M ajor Myhre fra
Kjærvig til Indskæ ring Nr. 12 Nord for Sønderborg med 2
Com pagnier af hver B ataillon i Løbegraven og 2 Com pagnier
af hver i Forbindelsesgangen. 10de Regim ent M ajor Gedde
fra Indskæ ring No. 12 til Sønderborg L adegaard paa sam m e
Maade. Reserven 3die Regiment i Vollerup B arakker, 18de
Regiment i S u ndsm ark B arakker. Den 27de Ju n i om Aftenen
skulde 4de Com pagnie afgive sit M andskab til Arbeide ved
Arnkilsøre bag Løbegraven. Da hele Com pagniet skulde a f
gives, fulgte jeg m ed; ankom m en til Ingenieurernes Depot,
som laa i en tem m elig lang A fstand fra S tranden, hvor M and
skabet skulde m odtage Redskaberne, anm odede Underofficeren
m ig om først at sætte Geværerne sam m en. Dette afslog jeg
og sagde, at n a a r M andskabet skulde arbeide i første Linie,
skulde det have Geværerne hos sig. „Vel, m en saaledes er det
befalet,“ sagde han . „Den Befaling kjender jeg ikke, og den ef
terkom m er jeg ikke.“ H an udleverede nu R edskaberne, og vi
afm archerede til Kysten. Den næste Aften afgav 18de Regi
m ent M andskabet til Arbeide, og da F jenden gik over om
Morgenen, m aatte Størstedelen istedetfor at understøtte Vedet
terne give et slet Exem pel ved at løbe deres Vei for at hente Ge
værerne. G eneralstaben siger selv i sin B eretning, at det v ar
m od den givne O rdre, at de ikke havde m edbragt Geværerne;
m en efter hvad der hæ ndte m ig, er der vel G rund til at
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antage, at vedkommende Befalingsmand har ladet sig im 
ponere af Underofficeren. Ordren er sandsynligviis given af
en Ingenieurofficeer af Hensyn til Redskabernes lettere T rans
port, uden at der er taget Hensyn til de øvrige Forhold.
Hele Natten forblev jeg ved Kysten; der hørtes stærk Vognkjørsel bag Storskoven, og Syd for denne arbeidedes der; gjennem Natkikkert kunde jeg see hvidklædte Skikkelser og af deres
Bevægelser slutte mig til at de gravede, men ikke hvad Arbeidet gik ud paa. Om Morgenen fik vi det at vide, thi da
det lysnede, hilstes vi af 2 Skud fra et nyligt anlagt Batterie.
Kuglerne slog ned tæt bag et ligeoverfor liggende Placement,
som vi endnu arbeidede paa. De fleste af Mandskabet vare
færdige med deres Arbeide, og de øvrige fik nu travlt.
Den 28de om Aftenen var det smukt Sommerveir,
Himlen var let skyet, og en jevn Vind blæste over imod
os, Omstændighederne vare gunstige for en Overgang. Ad
skillige af Officererne spadserede i Leirgaderne, men iøvrigt
var der stille i Leiren. Kun ved 7de Compagnie var der en
lille festlig Sammenkomst, hvor m an passiarede, og nogle
svenske Officerer sang. Jeg var et Øieblik derinde, men gik
Kl. 11 ind i min Barakke og lagde mig paa en Løibænk. Da
jeg forlod Drastrups Barakke, kom Prlt. Rudbeck forbi og
blev kaldt ind til de Andre. Omtrent mellem 21/ i og 2x/a
aabnede Rudbeck Døren til min Barakke og sagde: „Der er
en stærk Geværskydning ved Arnkilsøre; hvis jeg aabner
Døren, vil De kunne høre den.“ Jeg sprang op, gav Ordre til
at kalde Mandskabet til Gevær og sendte Melding til Regi
mentschefen. Kort efter blæstes Generalmarch, og Regimen
tet samledes paa Allarmpladsen formeentlig Kl; 2a/i- Her
stode vi til Kl. c. 4, da der kom en Ordonnantsofficeer med
en Ordre til Regimentschefen. Jeg spurgte denne om, hvad
der var passeret, men han vidste kun, at Fjenden skulde
være trængt ind i Arnkil Skov. II Bataillon rykkede nu ind
i Ulkebøl, hvor der i nogen Tid gjordes Holdt. Imidlertid
var der forefaldet vigtige Begivenheder.
Prinds Friedrich Carl havde den 22de beordret General
Herwarth at foretage Overgangen til Als ufortøvet efter Vaa-
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benhvilens Udløb. Generalen havde først besluttet at fore
tage Overgangen fra Ballegaard, hvor en stor Deel af det for
nødne Materiel fandtes siden den paatæ nkte Overgang den
2den A pril, m en forandrede sin Bestemmelse den 27de Juni
tildeels af F ry g t for Forstyrrelse af Overgangen ved Rolf
Krake i det brede F arvand. Generalen bestem te, at Over
gangen skulde foretages m ed 4 Baadecolonner fra Punkterne
A, B, C og D. P unktet A laa sydligst ved den østlige Rand
af Storskoven, B ved Teglværket i sam m e Skovs nordlige Ud
kant, G om trent 600 Alen nordligere, D ligeoverfor A rnkilsøre. Da der ved D ingen skjult O pstilling var, skulde de
til dette P u n k t bestemte Baade sættes i V andet ved Balle
gaard om Aftenen og føres til et 300 Alen V. for Snogbæk
Hage liggende P unkt D 1, hvor 1ste Echelon skulde indskibes
og overføres, hvorefter de skulde gaae tilbage til D for at
overføre de øvrige. Afgangen fra D1 skulde derfor foregaae Kl.
l 3/ 4 Morgen. Ved A var Sundets Bredde c. 850 Alen, 50 Baade
kunde h er overføre 750 Mand; ved B var Breden c. 1400 Alen,
her havdes til R aadighed 42 Baade, Pontoncolonne No. 3 og let
F eltbrotrain, h erfra kunde overføres 6-700 M and Infanterie
og 130—140 Mand Cavallerie eller istedetfor disse sidste 16
Stykker Skyts med Bespænding og B etjeningsm andskab; ved
C var Bredden 1600 Alen, med 29 Baade kunde overføres 400
Mand; ved D v ar Breden 1700 til 2000 Alen, m ed 42 Baade
kunde overfores 750 Mand. Der kunde saaledes sam tidigt
overføres 2500 M and eller c. 3 7 2 B ataillon. Da T aa rn u re t paa
Sandbjerg Slot slog 2, sattes Baadene i Vandet. Vest for
Snogbæk Hage indskibedes F usilierbataillonen af Regim entet
No. 64 kort efter Kl. l 3/ 4. I 2 Afdelinger naaede Baadene
Spidsen af Arnkilsøre, den ene landede paa den østlige Side.
Bataillonen rykkede ufortøvet frem , 9de Com pagnie i den
vestlige, 12te Compagnie
iden østlige Side af A rnkil Skov,
10de og Ilte Compagnie
iReserve. F jenden oprullede den
svage Besætning i Løbegravene og de tililende Reserver ved
Angreb i F lanken. Ved C indskibedes 2det og 4de Compagnie
af Regiment No. 64 strax efter Kl. 2 og overførtes ufortøvet
sam m en m ed B ataillonsstaben. Ved B, hvor 2den B ataillon
*) Se Kortet.
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af Regim entet No. 24 overførtes tilligem ed Brigadechefen, Gene
ra l Roeder, opstod Forsinkelse, da Baadene ikke sam tidigt
kunde gjores flotte; C om pagnierne afgik derfor først, efterat
Ilden v a r begyndt. Ved P unct A bleve Baadene satte i V an
det Kl. 2 og skudte saa langt ud, at den nødvendige Dybde
naaedes, hvorved 1ste B ataillon af Regim ent No. 24 indskibe
des. I bred Linie roedes over til den m odsatte Kyst, der
naaedes Kl. 2,15. E fter preussiske Beretninger naaede B aa
dene k u n 120 til 150 Alen frem , før Ilden aabnedes fra vor
Side; den besvaredes af B atterierne i Sundeved og den ved
S tran d en staaende B ataillon af Regim entet No. 60, desuden
fra Baadene, hvis forreste Deel v ar besat m ed de bedste S kyt
ter. Een af Baadene fra B blev truffen af en G ranat og sank,
een kæ ntrede, m en M andskabet reddedes paa 5 næ r. Den
overførte Styrke, 2500 Mand, stødte k u n paa de i den n o rd 
lige Deel af Løbegravene staaende 4 Feltvagter, der stode i
en A fstand fra hinanden af c. 1000 Alen. F jenden bestræbte
sig for at trænge frem til den sydlige Deel af Skoven og holde
denne, til den 2den Echelon v ar overført.
F orsvaret af Stillingen m od den overlegne M odstander
v ar fra vor Side yderst svagt, navnlig p aa G rund af den ufo r
nuftige O pstilling. C om m andeuren for Feltvagt 1 havde, da
det dæm rede, opdaget en sort Stribe i Vandet ved Snogbæk
Hage. Ved nøiere Undersøgelse viste det sig, at Striben, som
forst syntes sam m enhæ ngende med L and, efterhaanden a d 
skiltes fra Land og var en Baadecolonne, der styrede m od
A rnkilsøre. Feltvagten var deelt i 2 H alvdelinger, af hvilke
den nordligste af R s.secondlieutenant Pingel førtes til en
O pstilling m ellem Ørets nordre og vestre P ynt, hvor der ingen
Løbegrav fandtes. Der blev fyret fra begge H alvdelinger,
hele Feltvagtens Styrke v ar 36 M and. F jenden lod sig dog
ikke opholde af Ilden, og L andstigningen udførtes m ed forbausende H urtighed. Ordre var strax givet til A ntæ nding af
Baune 6. Feltvagten overvældedes, og Resterne førtes mod
Syd gjennem Skoven. E fterat F jenden var træ ngt ind i Sko
ven, bleve efterhaanden Piket No. 1 og Reservecompagniet
i Skoven, derefter Piket No. 2 oprevne, Piket No. 3 og 4 var
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under C apitain Bügel rykket frem til Løbegraven. Reservecom pagniet Øst for Skoven tilintetgjordes, fangedes, spræ ng
tes og adsplittedes, saa at F jenden naaede den sydlige Udkant
af Skoven. Det øvrige M andskab i Løbegraven oprulledes
og fangedes; C apitain Bügel faldt, og hans M andskab' fa n 
gedes. I Løbegraven blev kun tilbage 3 Delinger af det ved
K jæ rvig næ rm est staaende Compagnie under P rlt. Sarauw.
1 Deling af 18de Regiments A rbeidscom m ando un d er Secondlieutenant Trepka ilede frem m od Landingsstedet i Nærheden
af Skovfogedhuset, m en Lieutenanten faldt, og M andskabet
fangedes. E n Afdeling p aa 100 Mand af 18de Regim ents 7de
Compagnie, der havde efterladt Geværerne bag A rnkil Skov,
v ar nødsaget til at løbe tilbage og overlade F orsvaret til 4de
Regiment. 2 K anoner, der havde taget Stilling ved en In d 
skæ ring i Skovudkanten og havde gjort 5 K ardæ skskud pr.
K anon, bleve tagne af F jenden. Kl. 3 vare nu 5 Com pagnier
af 4de Regim ent kun adsplittede Hobe uden Com m ando, der
efterhaanden søgtes samlede ved H ørup Kirke. F jenden
havde im idlertid faaet F orstæ rkning, idet 2 B atailloner og
F usilierbataillonen af Regim entet No. 64 og 2 B atailloner af
Regim entet No. 24, ialt B rigaden Roeders 5 B atailloner vare
overførte i de 2 første Echelonner. Endvidere v ar Kl. 3 R egi
m entet No. 55 og Regimentet No. 15 af B rigaden Goeben over
fort, og m an var i Begreb med at overføre Resten, m en B ri
gaden var dog endnu ikke ordnet.
P aa dette T idspunkt naaede Pantserskibet „Rolf K rake“
frem til M undingen af A ugustenborg F jo rd og beskød
Baadene i den nordlige Deel af Sundet og B atteriet paa
Snogbæk Hage. E fter 25 M inutters Forløb, da m an be
mærkede, at F jenden v ar træ ngt frem henim od Rønhave,
gik P antserbatteriet tilbage til A ugustenborg F jo rd for
at søge Forbindelse med L and, m en da F jen d en var
træ ngt frem langs Kysten, forlod det Kl. 43/ 4 Augustenborg
F jo rd for at dække D am pskibet „H ekla“ og nogle K anonbaade ved Udseilingen fra Steksvig og for paa Ø stkysten af
Als ved Nørrelykke at optage forsprængte T roppeafdelinger.
Pantserbatteriet led intet T ab af Døde eller Saarede og kun
lidt H avarie paa Masterne. B rigadecom m andeuren Oberst

91

Faaborg, hvis Q uarteer var i G aarden No. 5, havde, da Gevær
ildens Voldsomhed ikke lod Tvivl om Angrebets alvorlige
C haracteer, givet Signal til „Rolf K rake“ og selv begivet sig
til K am ppladsen i Retning af Skovfogedhuset, m en dette var
besat af Fjenden ligesom ogsaa Skovens sydlige U dkant.
O bersten beordrede derfor de 2 Reservecom pagnier ved R øn
have, der ved A llarm eringen vare rykkede frem i Com m unicationsgangen til sig. Inden disse ankom , havde Obersten
faaet sam let om trent 100 M and Forspræ ngte af forskjellige
C om pagnier, m ed hvilke h an gjorde Angreb paa et af F je n 
den besat Hegn, m en blev slaaet tilbage. Angrebet fornyedes med det ankom m ende 8de Com pagnie, der først n a a ede noget frem , m en kastedes tilbage af den forstærkede
F jende og under T ilbagegangen kom i Uorden ved et uventet
Angreb i Flanken. Uordenen forplantede sig til det frem 
rykkende 6te Compagnie, der tog F lugten trods Officerernes
Anstrengelser, saa at C apitain Bodin kun kunde samle 50
Mand. Resterne af disse Com pagnier toge R etning mod N ørre
m ark Skov og samledes ved H orup Kirke, hvorfra de senere
af gik til Kegenæs. Det sydligst i Løbegraven næ r Kjærvig
staaende 3die Compagnie, P rlt. Sarauw, havde kun h aft en
Deling i F æ gtning, de øvrige 3 Delinger beordredes senere
tilbage til K jæ r og forsvinde derm ed fra K am ppladsen. Oberst
Faaborg afsendte nu sin A djudant til Divisionen for at bede
om F orstæ rkning.
Divisionen synes først henim od Kl. 3 at have faaet
K larhed over A ngrebspunktet og dets alvorlige C harac
teer, Meldinger vare ikke indløbne. C om m andeuren for
2den Brigade, Oberst K aufm ann, der strax om Morgenen
havde beordret Regim enterne paa A llarm pladsen, begav sig
Kl. 3, da h an ingen O rdre havde m odtaget, til Divisionen
for at erholde en saadan. H an erholdt da Befaling til at af
sende et Regim ent til Understøttelse for 4de Regiment, hertil
valgte h an 18de Regiment, hvis I B ataillon havde Største
delen af sit M andskab paa Arbeide ved A rnkilsøre og derfor
A llarm plads ved Fiskebæ kgaard. Regim entschefen M ajor
Lundbye havde strax ved A llarm eringen sendt det øvrige af
denne B ataillon til denne A llarm plads og begav sig selv der-
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hen, efterat have faaet Ordre til at rykke frem m od Rønhave,
hvilken F rem rykning begyndte Kl. 3 7 2—33/ 4. 18de Regi
m ents II B ataillon M ajor W eyhe beordredes at rykke frem
ad Vejen til Ulkebøl N ørrem ark m ed 2 C om pagnier og ad
Colonneveien m ed 2 Com pagnier. Oberst K aufm an n fik af
Brigadens A djudant, der v ar sendt frem for at skaffe O plys
ning om Situationen, Meddelelse om, at der af 4de Regim ent
kun existerede sm aa adspredte Styrker. 4de B rigades A d ju 
dan t, der kom for a t anm ode om F orstæ rkning, overdroges
det at føre B ataillonen til Oberst Faaborg, m edens Oberst
K aufm ann begav sig til T errainet m ellem K jæ r og N ørre
m arkskov. P aa fjendtlig Side beordrede D ivisionsgeneral
Manstein, som var bleven overført og havde overværet S lu t
ningen af 4de Regiments K am p, en alm indelig F rem rykning
Kl. S1/ 2, ved hvilken Veien fra A rnkil Skov til R ønhave skulde
danne Grændsen m ellem Brigaderne Roeder og Goeben. Det
v ar saaledes B rigaden Roeder, der Øst for Rønhave stødte
sam m en m ed 18de Regiments II B ataillon. B ataillonscom m andeuren M ajor W eyhe m ed 3die og 6te Com pagnie traf
Oberst Faaborg ved Gaarden No. 6 og fik O rdre at fortsætte
i samme R etning mod Rønhave; derved blev F orbindelsen
m ed de 2 Com pagnier 4de og 8de afbrudt, da disse rykkede
frem ad Nørrem arksveien. Oberst Faaborg begav sig til de
sidstnæ vnte. M ajor W eyhe rykkede gjennem den sydvestlige
Deel af N ørrem ark Skov og tog Stilling i dennes vestlige U d
kant. Her blev h an angrebet i F ronten af 5 C om pagnier i
høire F lanke af 1 Compagnie og m aatte træ kke sig tilbage.
Im idlertid var Fjenden skjult af høie K ornm arker og tæ tte
Hegn kom m en i Ryggen af Com pagnierne, og M ajoren til
ligemed en stor Deel af M andskabet blev taget til Fange.
I Egnen Syd for G aarden No. 5 traf Oberst Faaborg de 2
andre Com pagnier, 4de og 8de, og standsede foreløbig det
bageste, form odentlig tvivlraadig om, hvilken Vei h a n skulde
tage. 4de Compagnie C apitain Volquartz fortsatte F re m ry k 
ningen, m en stødte efterat have passeret G aarden No. 4 p aa
Fjenden. Angrebet baade i F ronten og i venstre F lanke fra
N ørrem ark Skov signaliserede h an efter Understøttelse, som
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im idlertid udeblev. E fterat C apitainen v ar bleven h aa rd t
saaret, m aatte Com pagniet træ kke sig tilbage i opløst T il
stand. Understøttelsen var udebleven, fordi 8de Compagnie,
der v ar i F rem rykning med 2 D elinger i Kjæde, 2 i Reserve,
da der hørtes Skud i sydvestlig Retning, af Obersten beor
dredes h u rtig t at rykke frem ad den Vei, der fra Gaarden
No. 5 fører gjennem den vestlige Deel af N ørrem ark Skov
og videre m od Syd til G aarden No. 6. Reserven førtes i Løb
ad denne Vei, m edens Skyttekjeden fulgte efter og søgte at
slutte op, Obersten fulgte efter. D a Com pagniet naaede
Skovens sydlige U dkant, stødte det uventet paa 2 Compagnier af Regim entet No. 64. Da F jenden ikke fyrede, fortsatte
Com pagniet Løbet, m en m odtog paa kort A fstand en Salve.
Com pagniecom m andeuren saaredes, og Oberst Faaborg, der
allerede ved 4de Regiments K am p v a r bleven saaret, blev
nu dødeligt saaret. Resterne af dette og af 4de Compagnie
dirigeredes af Oberst K aufm ann, som var kom m en tilstede,
tilbage til K jæ r Byes østlige U dkant.
18de Regim ents I B ataillon v ar fra A llarm pladsen
ved F iskebæ kgaard rykket frem N. for K jæ r imod R øn
have, m en angrebes strax NO for K jæ r i F ro n t og
begge F lan k er og m aatte trække sig tilbage til K jæ r
lidt Øst for K jæ r—Sønderborg-V eien. Det havde været i
Kamp m ed Regimentet No. 15 og Dele af Regiment No. 55
af B rigaden Goeben. K am pen standsede Kl. 4x/ 2, da B ri
gaden Goeben, der skulde angribe Sønderborg Høiderne,
først vilde afvente sit A rtillerie. Kl. 4 x/ 2 begav Oberst K auf
m ann sig til Divisionen for at afgive Melding, og Generalen
befalede n u , at 3die Regim ent skulde rykke frem for at søge
tilligem ed 18de Regiment at fordrive F jenden.
Ved 6te Brigade begav Com m andeuren Oberst Biilow sig
strax ved A llarm eringen til B aunshøi S. for Engeshøi. H erfra
bemærkedes en stæ rk K anonade fra B atteriet S. for Sandbjerg
og mod N ord saalangt Kysten kunde skjelnes. Kl. 2x/ 2 begyndte
en heftig K anonade m od Sønderborg, der efterhaanden sagt
nede og ophørte Kl. 5. Obersten gav O rdre til at trække Re
serverne fra C om m unicationsgangen og postere dem langs
R ønhave-Sønderborgveien for at være rede til hurtigere F rem -
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rykning. C om m andeuren for 5te Regiment M ajor Myhre gav
skriftlig Ordre til Reserven af B ataillon I, den sydligste, og
begav sig personlig til B ataillon II for at vinde K larhed over
Situationen. Der observeredes Tropper S. og V. for R øn
have, uden at det m ed Sikkerhed kunde skjonnes, om det
var egne eller fjendtlige, Geværilden var ophørt. D erfra begav
Regim entscom m andeuren sig til 7de Com pagnie i Løbegra
ven, hvor m an, da Dagslyset var tiltaget, saae forspræ ngte
Afdelinger af 4de Regiment trække S. paa og preussiske T ro p 
per paa Ronhave Marker. R egim entscom m andeuren, der vilde
sam le sine Tropper, gav i M odstrid m ed B rigadens Ordre
B ataillonscom andeuren C apitain Rothe Befaling til at lade
sam tlige Com pagnier gaae tilbage til Engeshøi. Herved aa b nedes Adgang for F jenden til at gaae ind i C om m unicationsgangen og Løbegraven næ rm est K jæ rvig. C om m andeuren
for I B ataillon C apitain H am m er, der efter O rdre opholdt sig
paa Engeshøi, begav sig ved A llarm eringen til sin B ataillon.
E fterat have været i Løbegraven sluttede h an sig til, at O ver
gangen fandt Sted fra Storskoven og nordligere og vendte
tilbage til Reservecompagnierne. Disse, nem lig 5te og 6te, vare
im idlertid afm archerede til Rønhave Veien efter Regim entets
directe Ordre. De 2 Com pagnier i Løbegraven, 1ste og 2det,
erholdt ingen Ordre, da C apitainen troede, at Regim entet
ligeledes havde givet dem directe Ordre og forbleve i Løbe
graven, indtil de senere tilfæ ldig erfarede, at Regim entet
skulde sam les ved Engeshøi. C apitainen traf sine 2 Reservecom pagnier paa Rønhave-Veien, og da h an antog, at Me
ningen var, at h an skulde være Reserve for II B ataillon ved
Kjærvig, rykkede han frem ad Veien. H er m ødte h a n B ri
gadens A djudant, der var bleven udsendt for at skaffe O p
lysning om Situationen, og som bad ham om at kaste sig
mod F jenden, der var i stæ rk F rem rykning. General Goeben,
der havde m odtaget et 6 ‘iTs Batterie, rykkede m od Syd for
at bemægtige sig Sonderborg Høiderne og v ar allerede H erre
over Com m unicationsgangen til i Høide m ed F iskebæ kgaard.
Da 18d$ Regiment fra A llarm pladsen ved F iskebæ k
gaard rykkede m od Nord, afsendte D ivisionen, der troede,
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at 5te Regim ent stod i sin D agstilling, følgende Ordre til 6te
Brigade: „Fjenden h a r taget A rnkil Skov, 18de Regiment er
m archeret Nord paa. E n B ataillon af 3die Regiment er be
ordret til M orgenstjernes G aard. E fter O m stændighederne
m aae Reserverne nærm es til høire F lø i.“ Efter Modtagelsen
af denne Ordre besluttede Oberst Biilow at foretage en F rem 
rykning med 5te Regiment og at lade 10de Regiments II B a
taillon indtage en Beredskabsstilling. T il sam m e Tid m od
tog B rigaden ved en O rdonnants Melding fra Regimentet om,
at det trak sig tilbage til Engeshøi. Der medgaves O rdonnantsen en m undtlig Ordre til Regim entet om, at det skulde
forblive i Stillingen, og at B rigaden vilde foretage en F rem 
rykning m od Nord, m en denne Ordre naaede ikke Regimentet
eller ialtfald for seent til a t standse Tilbagegangen. Som
Følge af disse Om stændigheder vare de 2 bageste Reservecom pagnier under G apitain H am m er bievne de forreste af
Regim entet og stødte paa F jenden i Nærheden af Fiskebæ kgaard. Com pagnierne, der bleve m odtagne m ed en heftig Ild
og beskødes i venstre F lanke fra Com m unicationsgangen,
m aatte træ kke sig tilbage til Lykkegaard, hvor Fæ gtningen
en kort T id blev staaende. C apitainen sendte nu Ordre til
1ste og 2det Compagnie, som han troede at være forblevne
i Løbegraven, om at rykke ham til U ndsæ tning, m en O rdonnantsen blev fangen i Løbegraven. D erim od sendte Regim entscom m andeuren 1ste og 3die Compagnie frem p aa F løiene af C apitain H am m ers 2 Com pagnier og 7de og 8de Com
pagnie sam t 2det Compagnie, der nu ankom fra Løbegraven,
i Reserve m ellem L indegaard og R ingbæk, 4de Comp. i Re
serve paa Veien, m en General Goeben trak i y 2 B ataillon af
Regiment No. 55 og Jæ gerbataillon No. 3, der stode N. for
K jær, til sig, og angreben i F ro n t og begge F lanker m aatte
Regimentet med store T ab gaae tilbage og opgive den ene
Stilling efter den anden, indtil det naaede S undsm ark, hvor
hen Fjenden ikke forfulgte.
Efter 18de Regiments Tilbagegang til den østlige Deel af
K jæ r fik 3die Regiment om trent Kl. 4x/ 2 Ordre til at rykke
frem til Understøttelse for 18de Regim ent, idet Divisionen,
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der antog 5te Regiment i Stilling ved Kjærvig, h a r troet ved
et sam tidigt Angreb af 2den og 6te Brigade at kunne opnaae
Noget, hvad der ialfald ikke var m uligt, da Fæ gtningerne
vel fandt Sted om trent sam tidigt, m en uden F orbindelse med
hinanden. 3die Regiments I B ataillon skulde slutte sig til
18de Regiment i Byens østlige Deel, m edens II B ataillon
skulde rense T errainet N. for Byen. P aa fjendtlig Side ry k 
kede B rigaden Roeder m ed 5 B atailloner frem gjennem K jæ r
og det N. for sam m e liggende T errain; B rigaden Goeben med
5 B atailloner foruden Jæ gerbataillonen No. 3 og et 6 fø’s B at
terie m od Syd m od 5te Regiment. Da 18de Regim ents II B a
taillon var stæ rkt m edtaget, var vor Styrke k u n lidt over
3 B atailloner. Medens I B ataillon Syd fra rykkede ind i K jæ r
og II B ataillon m archerede frem ad N ørrem arksveien, gav
Oberst K aufm ann Ordre til Angreb. 4de Com pagnie havde
Téfen, derefter fulgte 7de, 3die og 8de Com pagnie. P aa
N ørrem arksveien mødte Compagniet en Deel Forspræ ngte af
4de Regim ent, der tilraabte M andskabet: „Vi ere de sidste
af 4de Regim ent , “ E fterat Com pagniet havde passeret forbi
et lille V. for Veien liggende K rat, kom B ataillonscom m andeuren C apitain Krabbe ridende bagfra og raabte til mig:
„Vil De svinge ind til venstre.“ Det var den eneste Ordre, jeg
m odtog u nder Kampen; om de bagved værende Afdelinger
og Regimentets Udvikling i det Hele taget vidste jeg Intet.
Da jeg svingede ind, saae jeg, at 7de Com pagnie bagved mig
allerede var svinget ind og raabte derfor til C apitain Krabbe:
„Hvem dæ kker m in høire Fløi?“ hvortil h a n svarede: „Det
skal 8de Compagnie faae Ordre til.“ P rlt. Drastrup, der var
svinget in d m ed 7de Compagnie forinden 4de Compagnie
og derfor havde noget F orspring, havde allerede opløst hele
Com pagniet i Kjæde og gik frem m ed H u rrara ab , uagtet
ingen Fjende var i Sigte, saaledes advarende F jenden om
et forestaaende Angreb og A ngrebspunktet. Jeg søgte at alignere m it Compagnie m ed 7de, m en da vi m ødte en lille Af
deling af 18de Regiment, der var i Tilbagegang, ført af en
Underofficeer, raabte Drastrup til dem, at de skulde følge
m ed, og de kom saaledes til at danne en Forbindelse m ellem
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4de og 7de Compagnie. 4de Com pagnie var udviklet med
1 D eling i Kjæde, der, da vi stødte paa F jenden, forstærkedes
m ed en Deling og 2 Delinger i Reserve, der førtes af P rlt.
Rudbeck. Kjeden førte jeg personlig, thi jeg havde ikke nogen
dertil brugelig B efalingsm and. Com pagniets eneste U nderofficeer havde m eldt sig syg, og som Delingsførere havde jeg
kun 2 Recrutter med Titel af Officeersaspiranter, der aldrig
havde hørt et skarpt Skud, og en tredje, der nylig havde
faaet Titel af Secondlieutenant, m en ikke havde faaet anden
m ilitair Underviisning end paa Recrutskolen. E fterat have
tilbagelagt c. 800 Alen gjennem K ornm arker og over Hegn,
naaede Compagniet et tæ t bevoxet Hegn og opdagede en
fjendtlig Afdeling bag et ligeoverfor liggende bevoxet Hegn,
m edens en sluttet Afdeling rykkede ned til F orstæ rkning.
A fstanden mellem Hegnene var c. 300 Alen, og den m ellem 
liggende Mark v ar paa Siderne begrændset af 2 Hegn, der
end ikke tillod u nder et m islykket F rontalangreb at undvige
til Siderne. Jeg m aatte derfor foreløbig indskræ nke m ig til
Defensiven og begyndte en Skydefægtning. F ørst begav jeg
m ig til m in hoire Fløi. P aa den aabne M ark til høire saaes
Intet fjendtligt, m en længere m od Nordost, tildeels bag Com
pagniet i Nærheden af N ørrem arksvei hørtes Skydning fra
8de Compagnie, og enkelte m aaskee vildfarende Kugler naaede
m in yderste høire Fløi. D erpaa begav jeg m ig til m in ven
stre Fløi og opdagede, at jeg v ar isoleret; hverken A fdelin
gen af 18de Regiment eller 7de Com pagnie saaes der noget
til; om de vare gaaede frem eller tilbage, vidste M andskabet
naturligviis ikke. I længere T id havde jeg hørt en voldsom
Geværild noget foran tilvenstre. ved K jæ r, og Situationen
blev betænkelig, th i der var Intet at opdage til venstre for
m ig, og til denne Side m aatte jeg tildeels tilbage, da jeg
havde Augustenborg F jo rd bagved. Jeg overveiede derfor,
om det ikke var nødvendigt at søge T ilslutning til venstre,
da der fra K jæ r blev blæst Com pagniets Signal. Det blev
blæst uden Angivelse af Regiment eller B ataillon eller efter
følgende Ordre, og jeg antog det derfor for en Advarsel. M ær
keligt er det, at jeg ikke trods ivrig Efterspørgsel h a r kunnet
En Compagniecommandeurs Erindringer.

7

98
komme til K undskab om, hvem der h a r ladet Signalet blæse.
B ataillonscom m andeuren og hans A djudant vare begge saarede, og R egim entscom m andeuren inde i K jæ r By h a r ingen
K jendskab kunnet have om Situationen. Jeg lod nu Kjæden
gjøre venstre om og foretog en F lankem arch langs Hegnet,
uden at F jenden bem ærkede det og naaede efter at have
m archeret c. 800 Alen K jæ r By lidet østligere end den Gaard,
hvorom der var ført en haardnakket K am p. Det store, aabne
Rum p aa m in venstre F løi erfarede jeg senere at være frem 
kom m et ved 7de Compagnies Tilintetgjørelse. F o r at kunne
affatte m in R apport søgte jeg et P a r Dage senere Oplysning
hos P rlt. Lundbye, der tilligem ed c. 30 M and var den Rest,
der v ar tilbage af 7de Compagnie. H an forklarede, at P rlt.
Drastrup, der havde noget F orspring for 4de Com pagnie, ikke
er bleven standset ved Opdagelsen af F jenden, m en er rykket
længere frem og storm et mod et af F jenden besat Hegn m ed
hele sin i Kjæde opløste Styrke. Under F rem rykningen faldt
P rlt. D rastrup og Delingsførerne sam t en Mængde af M and
skabet; de, der udm attede naaede Hegnet, bleve tagne til
Fange. P rlt. L undbye, der ved et Hegn v ar adskilt fra det
øvrige Compagnie, undgik m ed sin T rop denne Skæbne og
trak sig tilbage m od K jæ r, hvor h an og hans M andskab bleve
tagne til Fange, ført ind i en G aard og udplyndret, m en
atter befriet ved et Angreb af Regim entets 3die Compagnie.
Da 4de Compagnie naaede K jæ r v ar et m indre H uus paa
dets venstre Fløi besat af vore Tropper; ved et lille Hegn
foran Kjæden laa en lille Trop, der reiste sig og gik over
Hegnet, jeg troede derfor, at vi vare i F rem ry k n in g og vilde
give Kjeden Ordre til at følge efter, da jeg hilstes m ed Skud
fra Hegnet; F jenden havde ligget bag dette og den lille Trop,
der ikke vovede at flygte, v ar gaaet over og havde overgivet
sig. Nu begyndte en Skydefægtning, som dog ikke varede
længe, th i Afdelingen ved det lille H uus gik tilbage, og Compagniet isoleredes atter. Kjæden beordredes tilbage til det
næste Hegn, og gjennem en næ sten m andshøi H vedem ark
løb vi tilbage under en H agl af Kugler. Ved at passere en
meget opkjørt Markvei eller Colonnevei igjennem Sæden
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faldt jeg og unddroges derved Fjendens Øine. Jeg benyt
tede mig af Tilfældet ved først at løbe skjult et Stykke til
Siden, men forsinkedes derved saameget, at jeg efter at have
passeret Hegnet stod alene, da Delingsførerne ikke havde
standset Manskabet. Saafremt m in Reserve havde fulgt min
Flankem arch, maatte den være her; jeg ilede derfor langs
Hegnet hen i den Retning, hvorfra den maatte komme, men
saae den ikke og vendte tilbage. Efter en kort Ventetid vovede
jeg ikke at forblive her længere, men løb dog først endnu
engang hen i Retningen mod Reserven, og nu kom Rudbeck
marcherende med den. Den førtes nu tilbage Øst for Ulke
bøl, hvor jeg traf 2det Comp. Capitain Moltke, som var i
Begreb med at ordne sit Mandskab, og min egen Skyttekjæde,
hvoraf dog 10 Mand havde fortsat Retraiten til Kegenæs.
Compagniet gik nu tilbage til en Stilling mellem Ulkebol
og Vollerup, hvor Regimentet var samlet. 8de Compagnie
var kun kommet i en kort Fægtning med Fjenden og havde
trukket sig tilbage ad Nørremarksveien.
3dle Compagnie, der strax ved Fremrykningen havde taget
Retning henimod Kjær By, deeltog med I Bataillon i Kampen
i Byen. Her førtes en meget heftig Kamp af 18de Regiments
I Bataillon, 3die Regiments I Bataillon og 3die Compagnie om
Byens Gaarde, navnlig om en Gaard lidt østlig for Veien, der
fører til Kjær fra Gaarden No. 5. 3die Deling Secondlieutenant Bilsted og kort efter 4de Deling Lt. A. T. Hansen angreb
Gaarden fra Syd. Det første Angreb mislykkedes, men ved
et nyt Angreb lykkedes det at fordrive Fjenden og befrie
Lt. Lundbye og hans Mandskab. Fjenden fik dog friske
K ræ fter,. og Compagniet maatte trække sig tilbage. Efter
Regimentchefens Befaling foretog 6te Compagnie under Prlt.
Madsen et nyt Angreb paa Gaarden, 1ste og 2den Deling
under svensk Lieutenant Berzelius og Officersaspirant Jacobæus angreb fra Øst, men begge Førere faldt tilligemed
mange af Mandskabet. 3die og 4de Deling under Secondlieutenant Buchhave forsøgte et Angreb fra Syd, det lykke
des at fordrive Fjenden fra Hegn og Have og ind i selve
Gaarden, fra hvis Vinduer og Døre der aabnedes den heftigste
7*
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Ild; her saaredes Lt. Buchhaue dødeligt. Dele af 1ste og 3die
Compagnie sam t af 18de Regiment blandede sig i Kam pen,
m en da F jenden tilveiebragte A abninger i M uren, m aatte
Angrebet opgives. Sam tidig førtes en Kam p om det til G aar
den stødende i nordlig Retning førende Hegn, ligesom der
kæmpedes over hele Linien i Høide m ed G aarden baade N.
og S. for Byen. K am pen førtes m ed stor F orbittrelse og ledede
paa flere Steder til H aandgem æng. Tabene vare betydelige,
foruden de foranførte faldt Com m andeuren for 1ste Com
pagnie P rlt. W alter, L ieutenant Schlegel og O fficersaspirant
Jacobsen. Det fjendtlige Regiment No. 24, der tilligem ed
Jæ gerbataillon No. 3 kæmpede i Byen, havde under Kampen
i K jæ r 8 Officerer saarede. Syd for Veien kæm pede hoved
sagelig 3die Regiments 1ste Compagnie og 18de Regiments
7de Compagnie, m en da m an ikke fik Forbindelse m ed 5te
Regiment, v ar F lanken blottet og Jæ gerbataillonen No. 3,
der fulgte B rigaden Roeders høire Fløi, træ ngte m od Syd,
kom frem i venstre F lanke og Ryg og afskar en Deel af 18de
Regim ents 7de Compagnie.
Da Situationen i høire Flanke ogsaa blev betænkelig (her
stod nem lig 5 Com pagnier af Regim ent No. 64 overfor 4de
og 8de Compagnie, der vare i Tilbagegang), indsaae B rigade
chefen Oberst K aufm ann, at K am pen m aatte afbrydes og
Tilbagetoget tiltræ des. Obersten gav Melding herom til D i
visionen, der Kl. 5x/ 2 gav Ordre til at opgive K am pen i K jæ r
og gaae tilbage i en Stilling i Høide med Ulkebøl Kirke.
Sam tidig gaves Ordre til 6te Brigade til Tilbagegang.
Kl. 53/ 4 afsendte Generalen følgende Telegram til Overcom m andoen: „Efter en heftig K am p paa K jæ r Halvøe og
betydelige T ab gaaes tilbage for at raillere m ellem Ulkebøl
og Sønderskoven, hvorefter R etraiten fortsættes til Kegenæs.“
2den Brigade tiltraadte Tilbagetoget til Ulkebøl, F jenden
fulgte ikke efter. Stilling indtoges Øst for Ulkebøl K irke,
høire Fløi 3die Regiment støttet til Augustenborg F jo rd , ven
stre Fløi 18de Regim ent til Sønderskoven, hvilken anvistes
6te Brigade.
P aa fjendtlig Side ordnede m an sig efter K am pen. General
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Herwarth befalede, at F rem rykningen skulde standse, indtil
Divisionen Witzingerode var n aa et frem; Divisionen samledes
ved Arnkilskovens sydlige U dkant, B rigaden Roeder ved K jær
Byes sydlige Udkant. O m trent Kl. 6 y 2 erholdt Brigaden
Roeder Ordre til at rykke frem m od Ulkebøl-Vollerup; paa
dette T idspunkt v ar ogsaa Divisionen Witzingerode ankom 
m en paa K am ppladsen. Den erholdt Ordre til efterhaanden som Echelonnerne ankom at rykke frem over Ulkebol
og Vollerup m od H øruphav. Kl. 53/ 4 havde 2den B ataillon
af Fusilierregim entet No. 35, 1ste B ataillon af Regimentet
No. 15 og 1ste B ataillon af Regim entet No. 53 under Oberst
Witzleben sat sig i M arch fra A rnkil Skov over Ronhave og
Colonneveien m od K jæ r By, hvor de passerede Brigaden
Roeder og udviklede sig til Angreb paa vor høire Fløi.
Noget før Kl. 7 træ ngte fjendtlige T erailleurer frem mod
2den Brigades Stilling; Angrebet var kun svagt og førte
ikke til noget Resultat, m en da ingen forsprængte Afdelinger
m ere kunde ventes at komme tilbage, gav Divisionen T il
ladelse til at gaae tilbage. 2den Brigade formeredes i 2 Colonner, hver med et H alvbatterie. M archen dækkedes af en
svag A rrieregarde, 1 Gomp. ved hvert Regiment. M archen
gik for 3die Regiment over H orup Kirke, Maibol, Mentebjerg,
Lebøl, Fjelby og Skovby, for 18de Regim ent over L am bjerg
skov og H ørup. Der toges en Stilling fra H ørups Kirke Øst
for H ørup til Stranden paa G rund af en livlig Geværild ved
Lam bjerg Indtæ gt ved 5te Regim ent. Denne holdtes 1/ 2 Tim e,
in d til 6te Brigade var passeret igjennem . 5te Regim ent var
nem lig sam tidig m ed 2den B rigades A fm arch m archeret
gjennem Sønderskov og Lambjergskov til H oriip By, hvor
det skulde optages af 2den Brigade. E n Afdeling Forspræ ngte
c. 150 Mand, som P rlt. Snertinge, der som saaret havde for
ladt sin Afdeling, senere havde sam let, og som skulde danne
en Forbindelse m ellem 5te og 10de Regiment, gik tilbage over
Klintinge. P rlt. Snertinge troede nem lig, da h an Intet kunde
see af 10de Regiment, at det havde passeret Sønderskoven.
P aa fjendtlig Side var Oberst Witzleben rykket frem over
Vollerup m od H ørup og havde afsendt 2 B atailloner m od
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L am bjerg Skov og L am bjerg Indtæ gt for at afskære T ilbage
toget 1‘or 6te Brigades Afdelinger.
Ved 10de Regiment vare folgende Begivenheder forefaldne:
O m trent Kl. 41/,, erholdt Regimentet Ordre til at dets II B a
taillon skulde indtage en Beredskabsstilling m ed F ro n t m od
Nord, og at I B ataillon skulde holde Kysten ved Sønderborg
besat. II B ataillon indtog en Stilling med 3die og 4de Com
pagnie ved B aunehoi, 6te Comp, i T errainet V. for R ønhavevei til B aadsager. 8de Com pagnie, der skulde danne Reserven,
v ar trods al E ftersøgning ikke til at finde. Com pagniet blev
nem lig, da det skulde indtage sin Stilling som Reserve, be
skudt af Infanterie fra Sundevedsiden. Da Com pagniets
m idlertidige C om m andeur Secondlieutenant Pætges vilde u d 
vikle en Deling derim od, bleve de 3 Delinger ved nogle flyg
tende A rtilleristers hoie R aab og Skrig grebne af en panisk
Skræk og flygtede. L ieutenanten forsøgte vel at tilveiebringe
Orden for atter at rykke frem , m en B rigadecom m andeuren
befalede, at C om pagniet skulde gaae tilbage til Sønderskov.
Regim entets I B ataillon C apitain Vaupell fik directe af B ri
gaden, uden at Regim entet underrettedes derom , O rdre til at
trække sine Reservecom pagnier tilbage fra Sønderborg og det
stæ rkt beskudte Slot, m en m isforstod O rdren, lod K ano
nerne i Slottet og M øllebatteriet fornagle, opgav Stillingen og
tiltraad te T ilbagem archen over Ladegaardsm arken. O m trent
Kl. 5, da 3die Regim ent rykkede ind i K jæ r By, og 6te B ri
gade lod blæse „5te Regim ent frem “ , afgik til fflde Regim ent
Ordre til at lade 1ste B ataillon indtage sin tidligere Stilling.
II B ataillons 3 Com pagnier rykkede frem , m en standsede n æ 
sten strax, da det viste sig, at 5te Regim ent var i T ilbage
gang. B ataillonen indtog da en Stilling fra Indskjæ ring 12
i østlig R etning til Rønhavevei. I B ataillon lod ved O rdonnan tser M andskabet og A rtilleriet kalde tilbage og atter be
sætte Stillingen. Ved disse O rdrer og C ontraordrer, der end
ikke vare fuldførte, da der Kl. 53/ 4 gaves definitiv Ordre
til Tilbagegang, vare Com pagnierne bievne splittede og b la n 
dede. F o r at skaffe I B ataillon T id til Tilbagegang tog II B a
taillon Stilling paa Lysthuushøien og NO for sam m e. Denne
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S tilling holdtes i en halv Tim e, da Regimentet troede sig i
F orbindelse med 5te Regim ent, uagtet det kun var m ed løs
revne Dele af dette.
D a Tilbagegangen tiltraadtes, fik I B ataillon Ordre til at
følge II B ataillons Bevægelser. I B ataillons adskilte sm aa
A fdelinger toge meest R etning m od den sydlige Deel af Søn
derskoven, nogle endog langs S tranden istedetfor at m archere
im od H øruphav. II B ataillon, som førtes af Regimentschefen,
skiltes tildeels, idet 3die Comp. valgte en nordligere Vei,
hvorim od Regimentschefen m ed 4de og 6te Compagnie søgte
til Ladegaardsveien, hvorved de fjernede sig fra 5te Regim ent
istedetfor at soge Forbindelse m ed det. Da de nærm ede sig
Sønderskoven, m ærkede de, a t de vare isolerede, m en fo rt
satte gjennem Skoven. Im idlertid havde 2den Brigade forladt
sin S tililng, og Veien spærredes af 2 preussiske B atailloner,
saa at Regim entschefen m ed det ham følgende M andskab
m aatte overgive sig. Af de Afdelinger af I B ataillon, der vare
m archerede ad de sydlige Veie, var det lykkedes nogle ved
S tran d en at indskibe sig, de øvrigt m aatte overgive sig til
G eneral Goebens Afdelinger, der rykkede frem fra S ønder
borg. F oruden disse Uheld havde 10de Regim ent endvidere
ved R øm ningen af Sønderborg m istet et betydeligt A ntal Sles
vigere, der skjulte sig i Husene. Regim entets T ab var 350
F an g n e og om trent ligesaa m ange Savnede, der næ sten Alle
vare Slesvigere. Ved Ankom sten til Kegenæs talte Regimentet
om trent 600 Mand.
Da 6te Brigade havde passeret 2den Brigade, overtog Oberst
K aufm an n Ledelsen af Tilbagetoget Kl. 9. Ved F jelby g jo r
des H oldt for at optage en B ataillon af det til N ordlandet
detacherede 6te Regim ent O berstlt. Caroe, og ved Skovby in d 
til 18de Regim ent var passeret, hvorefter der m archeredes til
Kegenæs, da det var klart, at F jenden ikke forfulgte.
Af det til N ordlandet detacherede 6te Regim ent m arch e
rede efter A llarm eringen een B ataillon og Escadron under
R egim entscom m andeuren (T ornystrene og M andskabet tra n s 
porteredes p aa requirerede Vogne) Kl. 4 7 2 til Egon. Inden
A vantgarden naaede Egon Kl. 7x/ 2, fik Escadronen O rdre til
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at sende P atrouiller til Vollerup, m en inden Hovedstyrken
naaede Egon, m odtoges Kl. 8 Ordre til at m archere over T a n d 
slet til Kegenæs. De tilbageblevne Com pagnier af Regim en
tet, som stode N. for Stegsvig ved H ardeshøi og i Mels Skov,
Broballe Skov og B rændsbøl Skov, fik Kl. 81/ 2 Ordre til at
forlade Kysten skjult, fornagle Kanonerne, ødelægge M agazinerne og derefter i Forening med A rtilleristerne hurtigst
m uligt afm archere til Nørrelykke, hvor de indskibedes m ellem
93/ 4 og 12y4. Nogle Heste m aatte efterlades.
O m trent Kl. 12 vare sam tlige T ropper kom ne over Draget.
I B atteriet og tilstødende Løbegrave stode 1ste og 2det Comp.
af 6te Regim ent, 4de og 8de Comp. paa Stræ kningen m ellem
H jortholm og Fæ rgegaarden. Forbindelsen m ellem de forskjellige Grupper af 6te Regiment bevirkede ved 18de Regi
m ents II og 3die Regim ents I, m edens 18de Regim ents I og
3die Regim ents II bivouakerede nedenfor Skræ nten af Kegenæs
F y r. 1ste Batterie stilledes i en Indskæ ring V. for Draget, 2det
B atterie deeltes i 2 H alvbatterier, der stilledes ved Kronborg
og H jortholm . Com m andoen over Positionen ved D raget
overdroges Oberst K aufm ann. General Steinm ann afsendte
Kl. 3 E fterm iddag følgende Telegram til Overcom m andoen:
„E fterat være gaaet fægtende tilbage til en Stilling over H oru phav, forfulgte F jenden ikke videre, hvorpaa Divisionen
trak sig tilbage til Kegenæs i god Orden, saa at alle T ropper
vare paa denne Side Draget Kl. 12. Indskibningen, som alt
tidligere var begyndt, fortsættes af al Magt, m en T ra n sp o rt
m idlerne ere høist utilstræ kkelige, hvorfor Overcom m andoen
anm odes om, at alle D am pskibe og T ransportbaade, der a n 
komme til Faaborg, dirigeres tilbage hertil. D ivisionens Tab
er betydeligt. E n dnu til dette Øieblik h a r F jenden ikke a n 
grebet h er.“
De tilstedeværende m indre Skibe og F artø ier fra T ra n sportflaaden lagdes ved F y rtaarn sb ro en for at bringe Infanterie
ude til Linieskibet „F rederik den V I“ og D am pskibet „Bel
lona“ , m edens m an ved den store Østerby Bro indskibede
Cavallerie, Artillerie og T ra in i T ransportflaadens D am pskibe.
Den 30te Ju n i Morgen vare foruden 4de Regim ent og 6te B ri-
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gade følgende Afdelinger indskibede: de 2 Escadroner, l 1/ 2
B atterie, A rtilleriedepotet, K rigstelegraphen, de tre F æ stningscom pagnier, Ingenieurcom pagniet, Arbeiderafdelingen sam t
2den Brigade. Com mandoen ved Draget overdroges Kl. P / 2
Morgen til O berstlieutenant Caroc. Indskibningen fortsattes,
og ved M iddagstid var der i Befæstningen ved D raget kun
6te Regiments 2det Com pagnie under P rlt. Grønlund og 70
M atroser under L ieutenant B ardenfleth af M arinen m ed det
Hverv at fingere et F orsvar. General Steinm ann m ed Stab
indskibede sig Kl. 21/ 2 E fterm iddag. F oruden den i Befæst
ningen ved Draget værende Styrke befandt sig endnu paa
Kegenæs kun en Deling af 3die Regim ent under L ieutenant
L. Lassen og en Deling af 6te Regim ent under L ieutenant
A. T. Bøjesen til Observation af den nordlige og nordvestlige
Kyst. F jenden forstyrrede ikke Indskibningen, kun den 30de
J u n i og den 1ste Ju li om Morgenen sendtes Recognosceringsafdelinger mod Kegenæs, der forjagedes ved nogle Skud.
Stillingen forlodes den 1ste Ju li Kl. 2, efterat K anonerne vare
fornaglede, og A m m unitionen kastet i Vandet. Til Bevogt
ning af H oruphav var O rlogscapitain Pedersen forbleven m ed „H ertha“, 2 K anonchalupper og en Kanonjolle.
O m trent Kl. 31/ 2 E fterm iddag forlode de sidste danske T ro p 
per Als. Hærens T ab v ar 78 Officerer, 148 Underofficerer,
2871 Menige. H eraf vare 36 Officerer, 90 Underofficerer og
1752 usaarede Fangne, 12 Underofficerer og 524 Menige Sav
nede, af de sidstnævnte v ar 341 Slesvigere.
N aar m an kaster et Tilbageblik paa Slaget den 29de Ju n i
for at finde Aarsagerne til det sørgelige Udfald, saa vil m an
vistnok strax bemærke de taktiske Feil ved alle Afdelinger
i første Linie. Ved Arnkilsøre v ar indtaget en F orpoststil
ling efter det sædvanlige Forpostsystem med 3 Linier: en
F eltvagtlinie, en Piketlinie og en Hovedpostlinie, m en dette
System v ar uanvendeligt under de daværende Forhold. I
A lm indelighed finder først et egentligt F orsvar Sted ved H o
vedposten, n aa r de foranværende L inier have trukket sig til
bage og sam let sig dér, m en i dette Tilfælde skulde K am pen
finde Sted ved S tranden i Feltvagtlinien, og derfor burde
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Hovedposten trækkes frem. Dette var saam eget m ere nød
vendigt, som m an v ar udsat for pludseligt Angreb, da m an
ingen Vedetkjæde havde foran Felt vagterne. Tjenesten som
Vedetpost m aatte udføres p aa Sundet og altsaa paahvile M a
rinen, m en denne svigtede. Denne F orpoststilling er sa a 
meget m ere paafaldende, som de andre R egim enter om N at
ten havde deres hele Styrke sam let i Løbegraven og Com m unicationsgangen. Der burde have staaet 4 Com pagnier med
de høist nødvendige Poster ved Løbegravene p aa de Steder,
h vor K litterne vare lettest at bestige og 4 C om pagnier i Comm unicationsgangen. H ertil kom m er U dstykninger af F eltvagterne i halve Delinger, der bevirker, at B aadcolonnen fra
Snogbæk Hage ved Landstigningen kun støder paa 18 Mand.
Denne U dstykning gjentager sig ved Piketterne og er fordæ r
velig netop ved Manglen paa uddannede Officerer, idet halve
Com pagnier tildeles Befalingsm ænd, der ikke ere vante til
at føre dem , medens der kun bliver halve Com pagnier til
Com m andeuren. P aa N ord- og Østsiden af Øret, dette farlige
P unct, fandtes ingen Løbegrave, og herfra oprulledes saavel
Feltvagt som P iketlinien. Endvidere m aa bem ærkes en T ilbøielighed til at bringe utilstræ kkelig Styrke successivt i Il
den. Saaledes forbruges 2 Reservecom pagnier, inden den for
langte F orstæ rkning ankom m er, hvorim od m an ved at for
holde sig defensiv og tiltræ kke 3 Delinger, der stode næ r
K jæ rvig havde kunnet støtte Forstæ rkningen.
Ved Stillingen m ellem K jæ rvig og Sønderborg trækkes
den næ rm est Kjærvig staaende B ataillon ud af Løbegrav og
Forbindelsesgang tilbage til Engeshøi, uagtet det tilsigtes at
m archere fra Engeshøi til Kjærvig, og disse L inier overlades
F jenden, hvis F rem rykning kan ventes, da m an h a r seet
forspræ ngte Afdelinger af 4de Regiment trække Syd paa. Ved
Stillingens venstre Fløi 10de Regiment, hvor ingen Kam p
fan d t Sted, foregik Tilbagegangen i m ange sm aa Afdelinger,
m aaskee førte af Befalingsm æ nd, der m aaskee ikke havde
L andkort, og T ilbagegangen er foregaaet langsom t og m u ligen under Indtagelse af m ange unyttige m en yndede O pta-
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gelsesstillinger, der i A lm indelighed kun medføre T id s
spilde.
E hdelig synes de høiere C om m anderende ikke at have
væ ret ivrige for at skaffe sig U nderretning om Forholdene,
m en at have af ventet M eldinger, m en under slige F orhold
kunne skriftlige Meldinger bruge lang T id til at naae frem ,
n a a r de skulle overbringes tilfods, og m undtlige kunne v a n 
skeligt betroes en Menig, n a a r m an ei vil udsætte sig for
M isforstaaelser. E n bereden O rdonnants er en Luxus ved en
Afdeling, der er m indre end 1 Regiment. Ved et pludseligt
Angreb h a r den Com m anderende i første Ø ieblik ogsaa Andet
at tænke paa end at skrive M eldinger, derim od h ar Staben
jo Stabschefer, A djudanter, O rdonnantsofficerer og O rdonnan tser til Disposition. Uagtet 5te R egim ent stod n æ r ved
Kjærvig, synes det ikke at have afsendt nogen A djutant for
at erholde U nderretning om, hvad der tildrog sig i Nabodistrictet; det synes endog ikke at have bem æ rket 18de Regi
m ents I B ataillons F rem rykning fra Fiskebæ kgaard i dets
eget D istrict. Uagtet m an i Vollerup allerede inden Kl. 21/ 2
v ar paa det Rene med, at der fandt et heftigt Angreb Sted
paa A rnkilsøre, synes D ivisionen først henim od Kl. 3 at være
kom m en til K larhed over Situationen. Chefen for 4de Brigade
og Regim entscom m andeuren for 4de Regim ent vare in d q u arterede i Gaardene 5 og 6 altfor langt fra Afdelingen, derfor
kom de først tilstede, da 5 Com pagnier vare sprængte. Kun
Chefen for 2den Brigade lader strax M andskabet sam les paa
A llarm pladsen og gaaer til Divisionen for at indhente den
forventede Ordre Kl. 3.
Det bør endelig nævnes, at det store A ntal usaarede Fangne
tyder paa, at M andskabet ikke h a r gjort Fyldest. Dette er
rim eligviis en Eftervirkning af den 18de April; M andskabet
h a r følt, at Krigen ikke førtes efter fornuftige m ilitaire H en
syn, m en at deres Liv og Lem m er vare en ligegyldig Sag
for H errerne i Aandernes Rige, der kun betragtede dem som
Kanonføde. Under en Mængde ukyndige Befalingsm æ nd
ønskede de ikke at føres til Slagtebænken, og K ornm arkerne
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gave et godt Middel til at unddrage sig fremtidige Plager. At
det fjendtlige Geværs afgjørende Overvægt over vort Vaaben
i hoi Grad har gjort sig gjeldende i denne Kamp i aaben
Mark er en Selvfølge.
Med Hensyn til Generalstabens Beretning maa jeg for 4de
Compagnies Vedkommende bemærke: I Beretningen staaer,
at Compagniet ikke kom i Fægtning eller ialfald kun vexlede
faa Skud. Da Compagniet stod isoleret, veed jeg ikke, hvorfra
Generalstaben kan have Oplysning herom uden fra min Rap
port, men i Concepten til denne staaer kun, at der begyndte
en Skydefægtning paa 300 Alens Afstand. Dette stemmer
ogsaa med den preussiske Generalstabs Beretning: „Es ent
spann sich zwischen den leztgenannten Abtheilungen und
den b e i d e n Dänischen Compagnien ein Feuergefecht, w el
ches an den dicht bewachsenen Knicks zum Theil auf ganz
nahe Entfernung (7de Compagnie) geführt wurde.“ Naar man
dernæst anslaaer Tiden, der medgik til Marchen fra Ulke
bøl til Indsvingningspunktet c. 2000 Alen til 18 Minutter,
derfra til Stillingen c. 800 Alen, men gjennem Kornmarker
og over flere Hegn til 10 Minutter, fra Stillingen til Kjær c.
800 Alen til 6 Minutter, Kampen ved Kjær til 6 Minutter,
saa bliver der dog 20 Minutter tilbage (Kl. 4x;/2—572). i hvilke
vi skulde have staaet ledige og seet paa hinanden. At Skyd
ningen ikke har staaet i noget Forhold til Skydningen i Kjær
er sikkert, thi der kæmpede over 9 Compagnier paa hver Side
om Gaarde og Haver, men paa vor Side var der kun
Com
pagnie i Fægtning med en Fjende i god dækket Stilling og
tildeels skjult af Hegn. Dernæst siger Beretnigen, at Compagniecommandeuren ikke følte sig opfordret til at angribe
Fjenden med Bajonetten, og at han hellere, da der hørtes
heftig Skydning i Kjær, vilde yde sin Medvirkning ved denne
Kamp. Den forreste Bemærkning er i høieste Grad rigtig,
men med Hensyn til den anden maa jeg gjøre en Indsigelse
mod Udtrykket „hellere vilde“, thi det synes at forudsætte,
at man i en Fægtning efter Behag kan vælge det Ene eller det
Andet, ligesom man i en By kan vælge den ene eller anden
Gade, hvorimod jeg mener, at man er bunden til at gjøre,
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hvad m an anseer for det rigtige i taktisk Henseende. Hvis
Generalstaben form ente, at det havde været rigtigere at gjøre
noget Andet, burde den have anvist dette til Belæring ialfald
for andre G om pagniecom m andeurer. N aar Generalstaben u d 
taler sig saa forbeholdent om 4de Com pagnie, m en kort iforveien begeistret om taler den B ravour, hvorm ed 7de Com pag
nie blev saa fuldstæ ndigt odelagt, at der var et T idspunkt,
da der ikke var een M and tilbage paa fri Fod, saa kan jeg
heri kun see en A nerkjendelse af det tidligere om talte P rin 
cip: „jo større Tab, des større Æ re .“ Dette P rincip er mere
anerkjendt, end det er gavnligt. Det hører nem lig hjem m e
i Rom antiken og k an afgive Stof til m ange smukke Digte,
m en T aktiken er netop mere realistisk. Det kan ved denne
L edighed være interessant at kaste et Blik paa den sidste
K am p i denne Krig 4 Dage efter ved Lundbye. Regiments com m andeuren Oberstlt. Beck, en tidligere Generalstabsoffi
cer, vilde gjøre et Forsøg paa m ed 1 Compagnie at afskære
en næ sten ligesaa stor fjendtlig Afdeling Tilbagetoget. E fterat M andskabet tidligere var blevet opflam m et ved T aler og
anbefalet at bruge B ajonetten, blev Com pagniet beordret at
storm e et af F jenden besat Hegn. E fterat være naaet frem
til 300 Alens A fstand blev det m odtaget m ed en Salve og H u r
tigskydning og m aatte standse. C om pagniet begyndte først
nu ogsaa at skyde, m en Tabet var i kort T id blevet saa stort,
at Regim entscom m andeuren m aatte lade blæse Retraite. Re
sultatet af Kampen blev p aa preussisk Side 3 Saarede, paa
vor Side 1 Officer og 31 Underofficerer og Menige døde, 2
Officerer og 42 Underofficerer og Menige saarede. Tabet var
betydeligt, men Æ ren var efter R om antikens Begreb m indst
25 Gange saa stor paa vor Side som p aa Fjendens. R egi
m entscom m andeuren blev senere Brigadechef.

30te J a n u a r om Form iddagen landsattes 3die Regi
m ent i F aaborg og 4de Compagnie forlagdes til Böiden.
Jeg var meget sulten, thi fra den 28de om Aftenen havde jeg
ikke nydt Andet end den Smule tør Kost, der tilfæ ldig befandt
sig i m in M adkurv. Jeg bad derfor Bondekonen skaffe m ig
Noget at spise, hvad h u n velvilligt lovede. Folkene havde
spist til M iddag, m en noget efter tracterede h u n m ig m ed en
Tallerken Grød af gule Æ rter, bestrøet med Kanel og Sukker
sam t stegt fedt Flæ sk. Om Aftenen kom vi paa S trandvagt.
Linieskibet „F rederik V I“ laa ud for Böiden og sendte P a trouillebaade ind langs Kysten, hvor de foruroligede V edet
terne, der ikke kunde vide, om det v ar Venner eller F jender,
der vare i Baadene. Nogen Nytte gjorde de ikke, th i hvis
de først opdagede F jenden lige udenfor Kysten, kunde Ve
detterne jo ogsaa opdage ham . Ved H æren er det Skik at
sende P atrouiller frem m od F jenden for at opdage h a m i
lang A fstand, saa at m an kan træffe Forberedelser til han s
Modtagelse, og det vilde være tjenligt at sende B aadene frem
mod Als og A abenraa, m en Hensigten med P atro u illerin g
syntes M arinen ikke at kjende. Ved F em ern lykkedes det d e r
for ogsaa F jenden, uagtet vi havde 2 F artøier i Sundet, at
overføre en Afdeling T ropper til Øen, at krydse tilbage og
overføre en ny Afdeling uden at opdages og paa denne M aade
at fange saavel Tropperne som R egim entscom m issionen.
Escadrens Chef, O rlogscapitain Muxoll, der m uligen v ar
en dygtig Skibschef i et Søslag, saae vistnok ned paa saa danne Sm aating som P atrouillering og paa at understøtte
Landkrabberne. Derim od v ar h an meget om hyggelig for M a-
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rin en s Materiel. Nogle af hans Skrivelser synes at tyde paa,
at disse T anker vare hans Synspunkter. I Begyndelsen iagttoges Sundeveds-Kysten om N atten ved sm aa Joller som
Lytteposter. Dette var den eneste rigtige F oranstaltning, thi
en lille Jolle opdages ikke om N atten i en A fstand af 300
Alen fra L and. P rlt. Magius havde deels i Als Sund deels
senere ved Fæ nø opholdt sig m ange Nætter saa næ r ved den
fjendtlige Kyst, at h an kunde høre Vedetternes Sam tale og
P atrouillernes Gang paa Strandbreden uden nogensinde at
opdages. Nu hæ ndte det engang, at en lille Jolle med 3 Mand
blev taget af F jenden, og saa ophørte denne P atrouillering.
Generalstabens Beretning siger, at dette Uheld foraarsagedes
ved den Uforsigtighed, at Baaden kun var bem andet med
3 M and, men det indsees rigtignok ikke, at der behøves flere
til en Lyttepost end 1 til at styre og 2 til at ro, hvorim od Alt
overflødigt kun k an være til Skade. Ved H æren fortaltes der
im od, at Uforsigtigheden bestod i, at M andskabet var gaaet
i L an d ved et H uus paa Sundeved-K ysten for at drikke Caffe.
I ethvert Tilfælde synes det, at M arinens Tab af en Jolle i
en Krig var et altfor ringe Motiv til at afskaffe en for H æ 
rens Sikkring nyttig F oranstaltning. Nu anvendte m an d er
for større F artø ier, der ikke kunde næ rm e sig den fjendtlige
Kyst om N atten og derfor ei heller opdage Fjendens F o ra n 
staltninger. Den fra „Rolf K rake“ N atten 28de—29de Ju n i
foran M undingen af Augustenborg F jo rd udsendte P atrouillebaad opdagede derfor heller ikke, at F jenden førte c. 40 af de
største Indskibningsfartøier langs Sundeveds Kyst fra Ballegaard til Snogbæk Hage; den vendte tilbage, inden det blev
lyst, thi den m eldte sig allerede Kl. 2 tilbage langt inde i
Augustenborg F jo rd .
Den 30te M arts telegrapherede Overcom m andoen til OrlogsC apitain Muxoll følgende O plysninger: „I Nybøl Noer fore
tager Fjenden In d - og Udskibningsøvelser med K anoner og
Heste. Antallet af derværende Pontonner angives til 100 til
200, Fjenden h a r ladet forfærdige 1000 A arer i A abenraa,
Haderslev og Flensborg og h a r lagt Beslag paa en Mængde
Sm aaskibe, hvorm ed h an formenes at ville gjøre Landgang
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paa forskjellige Steder af Øen.“ H erpaa svarede E scadrechefen: „F or de m eddelte Oplysninger om Fjendens forskjel
lige Forberedelser ved E gernsund og i Flensborg F jo rd , form eentlig til Landgangsforsøg paa Als, takker jeg Overcomm andoen, m en tilstaaer, at jeg ikke h a r Tro paa, at h an
virkelig skulde have et saa fortvivlet Foretagende til H ensigt.“
Overcom m andoen supplerede sam m e Dag sine O plysninger
m ed U nderretning om, at Pontonbroen ved E gernsund var
optagen, og at der v ar ankom m et 8 store Træ pontonner fra
Flensborg til E gernsund og rettede om N atten en telegraphisk
Forespørgsel angaaende Blokaden af Flensborg F jo rd , til
hvis Besvarelse Escadrechefen personlig blev kaldet fra sit
Q uarteer til T elegraphstationen. Den næste Dag (31te) til
skrev Escadrechefen Overcom m andoen: „Jeg beder Over
com m andoen være overbeviist om, at jeg med den største
Beredvillighed skal lade det være m ig m agtpaaliggende at
tilfredsstille enhver A nm odning om Assistance af den m ig
underlagte Escadre, m en jeg m aa dog anm ode den om ikke
a t blive berøvet m in Nattero ved Telegram m er, der kun frem 
sætte Spørgsm aal, hvis Besvarelse det ikke iler med og aller
m indst at blive h enkaldt paa Telegraphcontoiret til en S am 
tale m ed Overcom m andoen, der, som det v ar Tilfæ ldet i
Nat, viser alene at bestaae i Spørgsm aal, frem satte af en
A djudant, hvis Besvarelse vilde være bleven givet Over
com m andoen ved T elegraphen.“ Escadrechefen meddeelte
derefter M arinem inisteriet i sin R apport: „at P aalideligheden
af Overcom m andoens E fterretninger, uagtet de angives at
være fra paalidelig Kilde, endnu er noget tvivlsom .“
Den 4de A pril afsendte Overcom m andoen Kl. 11 h/ 2 Aften
følgende Meddelelse til Escadrechefen: O vercom m andoen h ar
ikke villet undlade at m eddele H err O rlogscapitainen, at m an
h a r m odtaget følgende Depesche fra 7de Brigade: „Chefen for
Efterretningsvæ senet h a r meddeelt, at F jenden ganske vist
vil foretage en Overgang ved S andbjerg.“ Telegram m et, der
ankom ud paa N atten til Bestemmelsesstedet, besvaredes den
følgende Dag af Escadrechefen saaledes: „I en Depesche m od
taget i Nat h a r Overcom m andoen behageligen m eddeelt m ig,

113

at Fjenden ganske vist vil forsøge en Landgang ved Sand
bjerg. Da det er mig ubekjendt, hvor Sandbjerg er belig
gende, beder jeg mig snarest oplyst derom ved Telegraphen.“
Den 4de April Kl. 8,37 modtog Overcommandoen føl
gende Telegram fra Escadrechefen: „Som Følge af de Efter
retninger jeg idag har modtaget fra den commanderende
Officeer over Søbevogtningen i Als Fjord, der meddeler, at 22
svære Metalkanoner ere placerede i 2 Skandser omtrent 1600
Alen N. og S. for Snogbæk Færgegaard, og at Kanoner
findes paa flere Steder langs Kysten op til Varnæshoved, maa
jeg ligeoverfor disse Foranstaltninger meddele den ærede
Overcommando, at den m aritim e Styrke paa Als Fjord er
aldeles Intet, og at Marinen ikke har Midler til at forhindre
en Overgang.“ Den 25de Marts, altsaa 10 Dage tidligere,
havde Escadrechefen seet anderledes paa Sagerne, thi i en
Correspondance med Marineministeriet udtaler han, „at han
intet Øieblik vilde betænke sig paa at tage Ophold paa de
faretruede Punkter, sættende alle andre Hensyn tilside, naar
den Tid, da ikke hans men Overcommandoens Tro paa en
fjendtlig Overgang kunde forudsees at ville blive til Virke
lighed.“
Overcommandoen underrettede den 5te April Escadre
chefen om, at gjentagne Efterretninger tydede paa, at Fjenden
førte Ammunition m. m. fra Flensborg til Egernsund og
evacuerede Syg og Saarede søværts til Flensborg og henstillede
til Escadrechefen, om ikke Marinen ved Foretagender i Flens
borg Fjord kunde hindre denne Trafik, hvilket dog Escadre
chefen besvarede benægtende.
Den 16de April indberettede Detachementet i Mels* at
medens Fjenden patrouillerede langs Kysten, syntes det, at
vore i Sandvig og bag Arnkilsøre stationerede Skibe heelt
vare ophørte med at patrouillere o m N a t t e n . Overcom
mandoen telegrapherede dette til Escadrechefen, der samme
Aften Kl. 8,45 svarede: „Natpatrouillerne ere ikke ophørte,
men de ere ikke saa fuldstændige som tidligere og kunne
ikke være det, saavel fordi Skibene, fordrevne af de fjendtEn Com pagniecomm andeurs Erindringer.
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lige Batterier have m aattet forlægge Stationerne ved Sandvig
og Arnkilsøre ind paa Augustenborg Fjord, som fordi man
h ar m aattet indskrænke sig til større og færre velbevæbnede
Fartøier. I Als Sund patrouilleres ikke, fordi det har foraarsaget Ulemper, og Sundet kan iagttages og beherskes fra
vor Kyst, der er godt besat med Tropper.“ Allerede inden
dette Svar modtoges, vare fra fjendtlig Side 2 Officerer, 2
Underofficerer og 14 Mand i 2 Baade landede paa den nord
lige Side af det af os om Natten forladte Arnkilsøres B at
terie og havde fornaglet de 2 tilbageblevne Kanoner. Dette
foranledigede Overcommandoen til at telegraphere til Escadrechefen: „Fjenden er i Eftermiddag gaaet iland i 2 Baade
ved Arnkilsøre Batteriet. Overcommandoen m aa indtræ n
gende anmode Hr. Orlogscapitainen om ved Marinens Skibe
at assistere Armeen med Bevogtningen af Als Sund og navn
lig at lade Skibene om Natten ligge nærmere ved Sundet.“
Som Svar telegrapherede Orlogscapitainen Kl. 10,32 Efter
middag: „Jeg har for nogle Dage siden underrettet Over
commandoen om, at Batteriet paa Snogbæk Hage havde baade
Nat og Dag skudt Skibene ved Arnkilsøre og Sandvig ud af
deres Station, og at Beskydningen gjentages, hvergang Ski
bene nærme sig Batterierne, og at de derfor have maattet
søge ind paa Augustenborg Fjord. Nærmere Batterierne end
de nu ligge, kunne de ikke komme, navnlig under de nuvæ
rende lyse Nætter, uden at blive ødelagte og uden at opnaae
Noget derved. Fra den Plads, de nu have, gjores, hvad der
er muligt, men Als Sund kunne de ikke bevogte uden ved
Patrouillering i mørke Nætter.“
I Böiden blev Compagniet kun liggende et Par Dage, saa
detacheredes det til Bevogtning af Agernæs, hvor det kom
til at staae under Ritmester Castenskjold, der laa paa Frederiksgave. Den 20de Juli afsluttedes en Vaabenstilstand indtil
den 31te Juli Kl. 12 Nat. Compagniet kom nu i Cantonnement i Haarby og senere til et andet Cantonnement, hvorfra
det atter afmarcherede til en Landsby i Nærheden af Wedels
borg, hvor Regimentet den følgende Dag skulde have Strand-
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vagt, m en nu m odtog det O rdre til at afm archere til K jøbenhavn. Den 1ste August naaede jeg efter 15 Aars Tjeneste,
hvoraf 3 K rigsaar, Avancem ent til C apitain. Tilbagem archen
foregik deels m ed Jernbane, deels ved M arch. Een af de
første Dage i A ugust ankom vi til vor G arnison i Citadellet
F rederikshavn. Da vi ankom om Dagen, forstyrrede vi ikke
Befolkningens Nattero.

8*

EFTERSKRIFT
1864 bragte Riget foruden materielle Tab ogsaa
Tabet af de to Femtedele af Monarkiet. Det aandsoverlegne national-liberale Partie tabte derved efterhaanden sin
Indflydelse; Pressen, som havde været det en væsentlig Støtte,
skiftede ogsaa Characteer. Erasmus Montanus havde skreget
sig hæs, Talmajestæten gav Ordet til Per Degn, og Ride
fogden sluttede sig til ham. Snart blev det klart, at der ikke
mere kunde være Tale om udenrigsk Politik, men des v ar
mere gik det til med den indenrigske; det reformvenlige
demokratiske Partie seirede endelig, og Usagkyndigheden kom
i Hoisædet og gav mange Love. Da Hæren skulde refor
meres, erklærede Gonseilspræsidenten, at Usagkyndighed var
den rette Viisdoms Kilde, og at den, som ikke var i Besiddelse
af denne Egenskab, ikke maatte have nogen Stemme i denne
Sag. Man havde nu de dyrt kjobte Erfaringer fra sidste Krig
at drage Nytte af saavel med Hensyn til Befæstningsvæsenet
som Hærens Uddannelse. Hvad Befæstningen angaaer, da
har den altid været forsømt, og Danm ark er vel det eneste
civiliserede Land, der ikke eier en Fæstning. Hovedstaden
m aa betragtes som udsat for pludseligt Angreb, og trods
Advarslerne i 1659, 1700 og 1807, da der dog fandtes Fæ st
ningsværker mod Landsiden, er der Intet gjort for at sikkre
den blot nogle Timers Frist til at redde Sølvtøiet. E t Forsøg,
som trods Folkerepræsentationens Modstand blev gjort, er nu
dødsdømt, kun mod Søsiden m aa Byen forsvares. Krigen
havde viist, at en svagt befæstet Stilling paa Grund af Mand-
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skabets Udholdenhed kunde forsvares i længere Tid m od en
overvældende Overm agt, m en a t en K am p i aaben Mark som
Følge af en M ilitshærs m angelfulde Uddannelse og O rgani
sation er dens svage Side. Ikke destom indre var det en civil
K rigsm inisters Ideal at levere et Slag i aaben M ark m ed en
ligesaa stærk M odstander (Q ualiteten var intetsigende) uden
en Befæstning i Ryggen. Det havde Uffe hin Spage heller
ikke. Man vilde i al F ald kunne opnaae, at Krigen ikke blev
langvarig, idet den kunde endes i fæ rre Tim er, end den med
en Befæstning kunde vare i Uger. Kam pen ved Arnkilsore
havde viist, hvor farligt det er, n a a r en befæstet Stilling a n 
gribes og oprulles fra Fløien, og at denne derfor m aa være
sæ rlig stærk, m en sam m e M inister meente, at Søbefæstnin
gens venstre Fløi ikke m aatte være befæstet m od Landsiden,
derved vilde m an kunne opnaae, a t hvis F jenden spillede os
det P u d s at foretage en L andgang udenfor Fortets Skud
vidde eller om Natten, saa vilde Besætningen hurtigere kunne
røm m e Fortet, n a a r dette var aabent.
Man havde dog erkjendt, a t M andskabet m aatte have tid s
svarende Vaaben, og at Generalstabsofficererne ikke burde
være beskæftigede alene med C ontoirarbeide m en ogsaa havde
godt af at gjøre Tjeneste ved Afdelingerne. M andskabets T je 
nestetid er derim od bleven forkortet; derpaa kunde der dog
m aaskee bødes noget, hvis K rigsm inisteren lod udarbeide en
Tim etabel for B ataillonscom m andeurer ligesom i Folkeskolen,
og derved kunde ogsaa Landets Sønner sikkres m od Over
anstrengelse i disse drøie Maaneder.
I Forholdet m ellem H æren og den civile Befolkning h ar
der væ ret en Deel M isstemning. Det er vistnok uklogt at
søge at nedbryde Selvfølelsen i en H æ r, n aa r m an vil fo r
lange, a t den i F arens S tund hensynsløst skal offre Liv og
Blod, m en det synes, som om Befolkningen arbeider derpaa
i al F a ld overfor Officererne, der dog er det blivende E le
m ent i Hæren, m edens M andskabet skifter efter en kort T je 
neste. Befolkningen h a r aldrig havt nogen Interesse for H æ 
ren. L andsoldaten og H æ ren er nem lig ikke eenstydige Be
greber. P aa Hæren h a r der altid væ ret frit Slag. L ieutenant
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von B uddinge er i saare Manges Øine en veltruffen Type af
Officersstanden, og derm ed er Bedømmelsen fæ rdig. I F o r
bindelse herm ed staaer den studerende Classes H ad til Offi
cererne, der m uligen er saameget bittrere, som det ikke
gjengjeldes. H vorfra dette H ad h ar sin O prindelse, veed jeg
ikke, m en det er ældgam m elt og kan spores i L iteraturen.
Den for Tiden herskende Tendents til at sætte den ene Classe
i Sam fundet op imod den anden viser sig i H æ rens F orhold
ved Bestræbelserne for at sætte den Menige op m od Offi
cererne og udsaae M istillid, hvor netop gjensidig T illid og
Sam arbeide er en nødvendig Betingelse for et godt R esultat.
Vi befinde os for Tiden i Sem inaristens Tegn. H øiskolerne faae Statsunderstøttelse, de private lærde Skoler ikke,
en Høiskole er nu bleven et godt Activ og G jenstand for Kjøb
og Salg. Der m angler im idlertid en Mellemskole m ellem
Folkeskolen og Høiskolen, og derfor er form odentlig Blikket
blevet rettet paa Recrutskolen. Officererne kunde jo anvende
deres F ritid efter endt Dagarbeide til at holde F orelæ sninger
for M andskabet og gjøre ulønnet Tjeneste som en Slags fu n 
gerende Erkedegne. At m an ikke fordrer sligt af andre E m bedsm æ nd, m en kun at Officererne efter deres D agtjeneste skal
opgive B ifortjeneste, den videre U ddannelse i deres Fag,
nødvendig Recreation og F am ilieliv og kun leve i R ecrutAtmosfære er besynderligt. Officererne ere dog hverken u d 
dannede til Pædagoger eller Philosopher. I Særdeleshed h a r
en Præ st bebreidet Officerrerne, at de ikke af egen D rift have
optaget denne Beskæftigelse; h an s O pfordring til at begynde
derpaa er saa meget besynderligere, som h an i sam m e A r
tikel skildrer Officerrerne som dem oraliserede, ja næ sten
som et Udskud af Menneskeheden, hvor m an dog ikke skulde
søge Lærere for Ungdom m en. At der i O lficersstanden fin 
des braadne K ar som i andre Stæ nder er n atu rlig t, th i den
recrutteres jo af sam m e Folk, m en jeg troer ikke, at m an
kan paavise Skandaler, som m an kan lægge A anden i Offi
cersstanden til Last. Officersstanden som saadan kunde ikke
sagsøge Pastoren for hans In ju rier, m en dette m aatte p a a 
hvile K rigsm inisteren som Standens Foresatte og naturlige
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Værge. Dette gjorde M inisteren ikke, m en opfordrede Præ sten
til at frem komm e m ed bestem te F acta, som om enkelte
Exem pler paa Udskeielser, selv om de vare rigtige, kunde
berettige ham til at injuriere en heel Classe Mennesker, der
vare eller havde været Officerer. E ndnu sidder den vel
ærværdige P ræ st uanfæ gtet, glad over at have givet sit Offi
cershad L uft og m ed sit frem deles benyttede M andat som
Detectiv overfor Officererne. Officerstanden h a r ingen Opreisning faaet, end ikke, saavidt jeg veed, en Tilkjendegivelse
fra M inisteren, om h an personlig deler Pastorens Mening om
den. Man skulde troe, at M inisteren gjennem Conduitelister,
G eneralinspecteurer og andre overordnede B efalingsm ænd var
i Besiddelse af Midler til at komme til K undskab om Offi
cerernes F orhold uden at behøve at tage sin Tilflugt til Uved
kom m endes K jellingesladder. Det var m æ rkeligt, hvis M ini
steren ikke kom m er til a t gjore den E rfaring, at det ikke
lønner sig at tage uædie Egenskaber i sin Tjeneste. Pastoren
anbefaler ogsaa Officererne at aflægge deres særegne Æ res
begreber; hvilke disse ere, veed jeg ikke; m aaskee m ener han
strenge Æ resbegreber i Følelsen af, at de ere strengere end
h an s egne. Dette haaber jeg dog, at de ikke ville gjøre, thi
jeg vilde ansee det for sørgeligt, om Officersstanden skulde
synke saa dybt, at den ansaae det foreneligt med sin Æ re at
skrive ærerørige A rtikler om en anden Stand, f. Ex. P ræ 
sterne. Det er ogsaa m æ rkeligt, at Pastoren ikke kjender den gamle Moralregel, at m an ikke skal handle an d e r
ledes mod Andre, end m an vil, at Andre skulle handle m od
Een selv. E ndogsaa foruden nogle P ræ ster og Høiskolelærere
giver den Ribe Bisp sin Besyv med. Uden at anføre K jendsgjerninger erklærer h a n sig i Hovedsagen enig m ed Pastoren.
H an kjender m aaske Officersstanden fra det ryggesløse Liv,
som den im aginaire G arnison i Ribe fører, og vil nu ved
sin høie Stilling give Beskyldningerne forhøiet Vægt, men.
derved bringer h an sin egen Person paa Vægtskaalen. H an
bliver veiet og funden for let, thi h an s intetsigende Indlæ g
beviser ku n , at denne høie P ræ lat ikke er en Profet, men
kun et Menneske iført bløde Klæder. N aar jeg i Livet m øder
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slige H ørups Epigoner, kom m er jeg altid uvilkaarligt til a t
tænke paa Carl Blochs Malerie „Sam son og F ilistren e“ .
Overfor slige Angribere gjør O fficersstanden rettest i at b e
vare Taushed, m en frem deles sam vittighedsfuldt at fa st
holde de G rundsæ tninger, hvorpaa en H æ rs Moral hviler, og
hvorpaa Officererne tidligere have givet Exempel: S ubordi
nation, D isciplin, U dholdenhed, T aalm odighed, Nøisom hed
og R esignation, ihukom m ende det arabiske Ordsprog: „H un
dene bjeffe, — m en K aravanen fortsæ tter dog sin Vei.“

R ettelser.
Side 61, Linie 28: Marts l æ s April.
— 63,

—

— 110,

—

5: R eg im e n tsc o m m a n d an te n l æ s Regimentsc o m m an d e u re n .
24: R cgim entscom m isionen l æ s
com m issionen .
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