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Foror-.
i v Tængere Tid hnvde jeg syslet ined Indsamlinger til
baade vore Krigsbegivenheders og indre Forholds Historie
i Aarene 1848— 1851,* thi jeg følte strax, at disse to
Ting ikke ret vel lade sig adstille, da den ene betinger
den anden, og jo mere jeg trængte ind i Stoffet, desto
klarere blev det mig, at min Følelse var rigtig. Jeg havde
gjcnnemgaaet de bindstærke tydste og danste Aviser og Tidsstriftcr for disse Aar, saavelsom den hele Litteratur, man
tor nok kalde den saaledes, af herhen horende Skrifter,
desuden stod en Mængde, deels utrykte, dccls nstrevnc
Kilder til min Raadighed. Mine Indsamlinger og Bearbcidelser nærmede sig allerede t il deres Afslutning. Jeg
var imidlertid blevet opmærksom paa, at Tiden næppe
var moden t il cn saaledes i det Enkelte gaacnde Frem
stilling as de tre Aars Tildragelser, at vi endnu stode
dem for »ær, indviklede i deres nærmeste Følger, og at
Meget i Fremstillingen vilde være udsat for cn stjæv Op
fattelse. Jeg havde derfor foreløbig lagt Arbeidet hen.
D a sik jeg Opfordring fra Selskabet til Folkestriftcrs Udgivelse, om at levere en ikke for vidtløftig Historie
af den stcsvigste Krig. Jeg betænkte mig en Stund førend
jeg svarede paa Opfordringen, og dette kan vist ikke undre
Nogen. Naar man har faaet et S to f kjært og kjcnder det i
dets Enkeltheder, falder det ikke let, at flaae en Streg over
Meget af det. Det danste Folk, som har gjcnnemlcvct

sine Krigeres B e d rifter, vilde i en kortere Udsigt savne saamange af disse, saamange hæderlige N a v n e , saamange
smukke og oplostcnde Trcrk. D e r til kom endelig, at jeg,
ved at folge O pfordringen, kun i Hovcdomrids vilde kunne
Lcrorc Tildragelserne i det I n d r e . Im id le rtid kunde jeg
p a a den anden S id e ikke ncrgte, at cn saadan Udsigt,
n a a r den blot nogenlunde lykkedes, vilde baade være vig
tig og interessant. D e t gjaldt da om , at sammentrænge
det Hele og kun fornemmelig dvæle ved de store G ru n d 
træk i Billedet, medens m an iagttog det rette Forhold i
de ovrigc P a r tie r. I denne R etning er det, jeg efter
Evne har stræbt at levere en Historie af Krigen.
A t man i den senere D ee l af Arbeidet oftere vil
mindes om mine herhen horende S k rif te r, haaber jeg,
I n g e n vil stede sig over. I m id le rtid har de vigtige
tydste Beretninger, som nylig ere udkomne, sat mig istand
til, at fremstille de Tydstes Andeel i Begivenhederne med
storrc Noiagtighcd og Sikkerhed.
Under de D a n stc s sidste T og til V endland stod
en M a n d i cn K anniks D r a g t p aa et af deres D ra g e stibc og blev Oicvidne til de store Begivenheder, han
siden stildredc. M a n d e n var S v e n d Aage fen, h ans Lykke
h a r længe forekommet mig misundelsesværdig. D e n stalde
ogsaa blive mig til D eel, og at den blev det, være F o r 
svaret for, at jeg vovede mig til, som Historiker, at træde
i h ans Fodspor.
Kjobenhavn i August 1852.

F r. Hammerich.
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Vet danske M onarkis Tilstand, det stesvigholsteenske
Oprors Udbrud og Ministerskiftet i Ajobenhaon.
A aret 1848 brod frem i de danske Lande, var den M onarkiets
Menneskealder endt, som begyndte rneb D anm arks og Tilstand.
N orges Adskillelse. D en havde været en O vergangens, Slesvigkw len Forberedelsens T id , og hvormeget var nu ikke om# ncncrnc
flabt i A andens V erden? Id e e r om folkelig Frihed og
Selvstcendighed havde sat M asserne i Bevcegelse, det var Sammen/
de samme Id e e r, som med en N a tu rd rifts Sikkerhed paa sv«rgelse.'
eengang brod sig V ei i hele den dannede V erden. M en
hvilken G jcenng m aatte de ikke frembringe i et M onarki,
som, mellem 2 \ M illioner Indbyggere, talte ikke mindre
end fem forfljellige Hovedstam m er, D anfle, T ydfle, J s lcendere, Negere og G ronlcendere?
K ongem agten, stottet til en dygtig Embedsstand,
havde indtil 1814 været saagodtsom ene om A rbeidet, i
alt Fald modte den ingen betydelig M odstand; den havde
stilet efter en S tatsd an n else, der fluide sammenslynge
M onarkiets forfljellige D ele, navnlig S le s v ig , Holsteen
og D anm ark. Ved fælleds Fyrste, S ta ts r a a d , Finantser,
H æ r, Flaade, D iplom ati, Jn d fo d sre t og Overbestyrelse
af T old- og Postvæsenet fluide de holdes sammen og saaledes
fra Elben til S u n d e t danne et væsenligt nordifl O v er
gangsled mellem Tydflland og det høte N ord. M en
G rundvolden var ikke lagt forsvarligt og jævnt nok, og
B ygningen blev saare brostfældig. I Kongeriget og
S le sv ig herflede Enevælden, Lauenborg havde en lovgi-

vende stcrnderst Forfatning, dette Hertugdomme og Holsteen deeltoge i det tydffe Statsforbund, for Holsteens
Vedkommende kunde der desuden opstaae Tvivl om A r
vefølgen; Kongeriget, Bilandene, Kolonierne, Slesvig,
Holfteen, Lauenborg havde forstjellige Sprog, Love, See
der og Indretninger, i den tydste Deel af Befolkningen
herstede en mere aristokratist, i den nordiste en demo
kratist Tcenkemaade. Og Betydningen af alt dette viste sig,
da fem Stænderforsamlinger, indkaldte til Raadgivning
efter en temmelig aristokratisk Valglov, fra Begyndelsen
af optraadte, den ene imod den anden. Alle Forhold
kom herved til at vakle i et Monarki, der dog i andre
Henseender følte sig saa lykkeligt, hvor intet Tyranni
kuede det frie Sind, der, trods Enevcelden, viste sig t
Folkets S ceder, hvor Regjeringen i velvillig Aand havde
fremmet Lighedens Sag og forberedet en Udfced af Folkefrihed, hvor Agerdyrkning og Handel aabnede rige Vel
standskilder, og hvor ingen store Stcrder, ingen frem
trædende Fattigdom, ingen gennemgribende Scedefordcervelse, intet bittert Had til Religionen havde sammenhobet
Gjceringsstoffer. Men denne Vaklen maatte i høt Grad
forurolige en Kongemagt, der mcerkede, at dog saa Lidet
var opnaaet af hvad den tragtede efter.
Dens Enevcelde lakkede nu mod Enden. Den politiste
Ustyldigheds Tid var forbi, da et nyt Digt af Oehlenschlceger var en vigtig Begivenhed i Folkelivet, da Søn
dagene paa Frederiksberg, hvor Frederik den sjette med
sin Familie seilede rundt paa Kanalerne, vare de eneste
Folkefester; det smukke patriarkalste Forhold med sine
Idyller vilde ikke mere vende tilbage. Det gjcerede stcerkt
selv hos etFolk, saa konservativt af Natur, saa kongeligsindet,
jcevnt, godlidende, sindigt og mageligt, som det danste; Dag
bladene arbeidede, Partier dannede sig, det konservative,
det national-liberale, og Bondevennernes reent demokra
tiste, de hindrede Regjeringens frie Bevcegelse. Enevcel
den var lidet mere end et Skin. Det nationale Parti
med Førere som Clausen, Schouw, Lehmann og Monrad,
havde en stor Fremtid for sig. Mere og mere gjennemtrcengtes Folket af den Bevidsthed, at det var et nordist
Folk, en mcegtig Lcengsel drev Mcend af Nordens tre
Niger til at modes og trykke hinandens Hcender, Raabet
om Retfcerdighed for de danste Slesvigere, der lcenge

havde sukket under tydst Aag, lod stærkere; overalt fornam man Vingeslag af Folkeaanden.
Det var ogsaa paa høte T id , Aanden vaktes, thi
Danmarks Rige havde længe svævet i Fare, og Faren
kom fra Syd. E t Folk, som grændser op til et andet,
tidligere udviklet, har altid en farlig S tillin g ; Tydstland
har erfaret det paa sin franske og italienste Grændse,
hvormeget mere maatte det lille Danmark ikke giøre E r
faringen heraf? Over Tydstland gaae den europæiste
Dannelses Strømninger til Norden, den havde bragt os
aandelige Goder, men den havde ogsaa gjort Tydstheden
mægtig nordfor Cideren, næsten almægtig i Slesvig.
Vel havde Frederik den sjettes'Tidsalder med sine folke
lige Digtere, Kunstnere og Lærde begyndt at ryste i
Aag et, dog siden Norges Frastillelse var det gamle For
hold mellem Monarkiets tydste og nordiste Befolkning for
rykket, Danmarks S tilling som et væsenligt nordist Rige
blev Haardt anfegtet. Næsten en Trediedeel af Befolk
ningen tilhørte Tydstheden, der, overmodig og stolt,
som den var stærk, gik svanger med Planer til at styrte
den bestaaende Statsbygning i Ruiner.
Siden Be
frielseskrigen mod Napoleon vaagnede i Tydstland store
Tanker om et frit, mægtigt og enigt Rige, de ZEdleste
af Folket henreves af dem, Ridderstab, Advokater, Embedsmænd, Bidenstabsmænd og Ungdommen i Slesvig
og Holsteen deelte dem. De Utilfredse i disse Hertug
dømmer, de saakaldte Slesvigholstenere, opgravede Fore
stillingen om en flesvigholsteenst S ta t af Middelalderens
ormstukne Pergamentgrave, de iklædte dem en nytydst
Fantasidragt, de stabte sig en Mængde Landsrettigheder,
blandt hvilke SleSvigs og Holsteens uopløselige Forening
stod øverst, de fordrede med Heftighed, at Danmark skulde
begaae politist Selvmord og oprette et konstitutionelt, i
Tydstland indlemmet Slesvigholsteen. Det var Holsteens
sexhundredaarige Stræben efter at beherfle Slesvig, som
i dem kom til ny Kraft. Deres S tilling var i mange
Maader gunstig, thi siden Slesvigs Gjenforening med
Danmark 1721 havde Regjeringen, nærsynet og gammel
dags og omgivet af tydste Raadgivere, ladet A lt gaae
i den gamle Slendrian; end ikke Grændsen imod H ol
steen var trukket med Nøjagtighed. Den administrative
Forbindelse mellem Hertugdømmerne var ikke hævet, Kan-

feilt, Lovgivning, Ridderskab, Underviisnings- og Kirke
væsen var i det Væsenlige fælled o; en flesvigholsteensi
Regjering paa Gottorp og en Overapellationsret havde
endogfaa ganske nylig forøget Fælledsskabets Styrke, me
dens Toldgrcendskn ved Kongeaaen opførte en Skillemuur imod Kongeriget. Ikkun to Ting stode Slesvigholstenerne i Veien: Nordslesvig, der blev sig fin Danskhed
bevidst, og de meget dansksindede materielle Interesser,
hvis Betydning navnlig viste sig i Flensborg.
I Spidsen for den opløsende Magt traadte snart
tv augustenborgste Fyrster, deres Slægt havde begyndt
at drømme om Kroner og sunget sine Drømme for deres
Vugge. Begge vare de i deres bedste Alder, anseelige
Mænd, med en fyrstelig Anstand, i Trædsthed og D ri
stighed hinandens Lige. Hertug Christian Frederik til
Augustenborg førte paa sit smukke S lo t en Aristokrats
Liv med alle dets Sædvaner og Luner; han var bega
vet og belæst, han havde tidligere ikke sijult en stolt
Foragt for Folket, og, sijondt han senere nærmede sig til
det, blev han dog aldrig dets Mand. Prinds Frederik
til Noer ansaae sig selv for en fortræffelig General, han
var storpralenve og havde et barskt, ofte burschikost Væsen,
men var ikke uden Evner. De stolte Herstertanker havde
saa ganske indtaget de to Brødre, at de bleve dem en
fix Idee, hvis Skjønhed og Storhed skulde sijule al den
Synd, der maatte begaaes, forend Ideen blev Virkelig
hed. Hertugen haabeve, da Kongestammen var nærved
at uddøe, at vinde Danmarks Krone; han vilde bane
sig Veien dertil, ved at smedde en ny slesvigholsteensi
Hertugkrone og først sikkre sig dens Besiddelse. T il den
Ende havde han nu i 10 Aar en hemmelig Sammen
sværgelse tgang. De førsijelltgc Partier, som ogsaa fand
tes i Slesvig og Holsteen, det konservative, her støttet
til en mægtig Adel, det tydsi-nationale og det demokratisie, havde han med Lethed vundet for sig; Ridderflabet,
Embedsstanden og den i Hertugdømmerne saa vigtige
Advokatstand havde jo allerede i Forveien arbeidet i
samme Aand. Nu bragte han ved Hjælp af Sammen
sværgelsen Plan og Orden i det Hele. Man forfulgte
Danskheden i Slesvig, man brugte sit Slægtsiab med
Kongen og sin Indflydelse i Kjobenhavn til at holde
Regjeringen i stadig Frygt, skaffe Prindsen af Noer

Statholderstabet i Hertugdommerne og besætte alle hoiere
Poster med ivrige Partimand. Man ophidsede Befolk
ningen og Stænderforsamlingerne, man opstillede de tre
Grundsætninger, at Slesvig og Holsteen vare selvstæn
dige, noie forbundne Stater, i hvilke kun Mandsstammen
kunde herste, man fik Slesvigs Stænderforsamling til at
andrage paa Hertugdommets Indlemmelse i Tydstland,
man plantede det flesvigholsteenste Flag, man ophidsede
Stemningen i Tydstland, endelig arbeidede man ved de
europæiste Hoffer. Hofferne' viste sig saare koldsindige.
Men Befolkningen i Hertugdommerne kom i Gjæring,
det for storartede, luftige Ideer faa modtagelige tydste
Folk sværmede for at tvinge Danmark til at udlevere sig
Slesvig og selv blive tydst Admiralstat, og de tydste Fyr
ster nedlagde i en Forbundsbeflutning af September 1846
en Hævdelse af Holfteens Rettigheder, der kunde tages i
hoist forstjellig Betydning.
Under disse truende Forhold havde den danste Regjering
endelig faaet Oinene op; den horte paa sit Folks Nodraab, udstædte det aabne Brev, hvori den erklærede Kon
gerigets og Slesvigs Forening for uopløselig, fjernede
Prindsen af Noer fra Statholverstabet og antog en dri
stigere Holdning ligeoverfor de Sammensvorne. Paa
alle Mander, snart med det Gode, snart med det Onde,
stræbte den at mildne de kæmpende Ideer og hindre de
res Sammenstod, idet den tillige, ved at forberede Arve
følgens Ordning og en fri Fælledsforfatning, søgte at
virke beroligende. Men at angribe det Onde ved Roden
og ophæve Slesvigs Fælledsstab med Holsteen, voveve
den ikke. I de europæiste Forhold sporede man vel af
og til en krampagtig Bevægelse, Regjeringen troede dog,
at kunne stole paa deres Stadighed, idetmindste saalænge
Ludvig Philip stod ved Styret. Den lange Fredstilstand
syntes ikke at kunne afbrydes, Folkenes Interesser vare
ved Dampflibs- og Jernbanelinier i den Grad smeltede
sammen, at man havde vænnet sig til at ansee Soldaten
som et privilegeret Legetoi. Ogsaa Danmark var derfor
ganste uforberedt paa K rig, Armeens nye Omordning
var ikke fuldført, Folkets Tro til den var rystet ved den
sidste ulykkelige Krig, Rendsborg, for hvis stærkere Be
fæstning imod Nord Prindsen havde sorget, var Rigets
eneste brugbare Fæstning, Flaaden manglede Dampskibe,

kun Landartillen'et var paa den senere Tid blevet bety
delig forbedret.
Denne var Sagernes Stilling i Januar 1848. F rihedslængflen var vaagnet i de forstjellige Partier, i og
for sig beredede den ingen Fare, Faren kom derimod fra de
folkelige Ideer. De vare modnede til Bevidsthed hos de
Dannede i den tydsie og danste Leir, Folkemasserne be
gyndte at faae en Anelse om dem; to Stænderforsamlinger og den ene Deel af Befolkningen vilde mod Syd,
to Stænderforsamlinger og den anden Deel af Befolk
ningen mod Nord.
Arvefolgen og Monarkiets indre
Ordning var blevet en paatrcengende Nodvendighed for
Regjeringen; blandt de om denne Ordning herstende Anfluelser, Heelstatsmænds, Eiderdanstes og Slesvigholsteneres, hyldede den Heelstatsmændenes.
Den 21de Januar dode Christian den ottende.
Klokkerne, der ringede for hans Lig, indringede en ny
Frederik den Mennestealder.
I dens Spidse stod Frederik'den syvende
syvendes i sin Manddoms fulde Kraft, ugift og barnlos, og bekjendt
Tb ro nb e fti- font en jcevn, cerlig, trofast, frihedskjær og folkeligsindet
f åf el s Fyrste. „Fra lille Dreng af", sagde han, „har jeg feet
*
mig æM paa saamange store Lofter, som ikke blcve holdte,
og jeg har befluttet, at det idetmindste ikke stal kunne
siges om mig." Hans Valgsprog blev: „Folkets Kjærlighed min Styrke", og det var ligesom om gode Norner
havde stjenket ham den til Vuggegave og Seir og Lykke
i dens Folge. Forelobig beholdt han sin Faders M in i
sterium Stemann-Orsted og forøgede det med sin Ven,
Kammerherre Bardenfleth, og Grev Carl Moltke, der var
indviet i alle Christian den ottendes Planer. Den nye
Aand med dens Krav rorte sig stærkt og trængte frem
til hans Throne i et stort Antal Adresser. De modtoges
med Velvillie, man aandede ligesom den forste forfri
stende Luftstrømning fra Frihedens Land.
Syv Dage
efter sin Thronbestigelse udgav han sin Faders Testa
mente i Udkastet til den Forfatning, fra hvilken Christian
den ottende var dod bort. Den lovede Monarkiet en i
Fælledsanliggender lovgivende Stænderforsamling, hvis
Deputerede stulde vælges, Halvdelen af Kongeriget og
Halvdelen af Hertugdømmerne, og stifteviis holde Moder

i de forstjellige Dele af Staten. Altsaa begyndte den
enevældige Herre med, frit og utvunget, at erklcere stt
Folk myndigt, det var et smukt Varsel for Fremtiden;
og dog kunde Enhver, i hvem dansk Folelse var levende,
ikke undertrykke en bitter Stemning.
Dertil var det
da kommet, at man stulde kjobe Friheden i det Monarki,
der bar Danmarks ældgamle Navn, ved at bekjende sig
fom halvtydfl og halvdansi, ved at see to Tydsiere opveie fire danske Mcend! Maatte Tingenes Udvikling t
en saadan Retning ikke nodvendigviis fore til et Slesvigholsteen og et Danmark? Var da dette det Ord, der
stulde gjenfode Danmarks Rige, eller lod det ikke meget mere
som Ligtalen ved dets Grav? Net,, det kunde ikke vcere
udstrommet fra Kongens varme danste Hjerte; det var
Ministeriet, som af Forblindelse og Svaghed, af Frygt
for Tydstheden og Mangel paa Tro til Danstheden havde
lagt det paa hans Læber, og den unge Hersker havde
kun udtalt det, fordi gamle, erfarne Statsmcend randede
ham det. Hvad var det nu Pligt at gjore? Stemnin
gen i Kongeriget og langt ned i Slesvig var ubestridelig
nedtrykt, der herstede en almindelig Raadvildhed. Men
ogsaa den tydste Leir vendte sig bort fra disse Lofter,
der paa eengang gjennemkrydsede Hertugens, Adelens, de
Nationales og Demokraternes Planer. De maatte alle
have opsat den snare Opfyldelse af deres gyldne Drom,
Hertugen maatte saagodtsom ganste have opgivet sin; at
en smuk Udsigt var aabnet til efterhaanden langsomt at
drage Danmark over i det store tydste Fædreneland, var
ikke for Nogen Erstatning nok. M idt i Februar raadfloge
slesvigste og Holsteenste Stænderdeputerede i Kiel; de be
sluttede, aldrig at billige Udkastet, derimod af al Magt
at andrage paa et konstitutionelt Slesvigholsteen. V i
dere turde de Sammensvorne under ncervcerende europceiste Forhold ikke gaae, men de stolede paa, at en truende
Holdning, understottet af Venner i Negjeringens Nær
hed, stulde tvinge den til at foie dem. De vare ogsaa gaaede
vidt nok, dog kun til at vække den sidste ærlige Danste,
der endnu kunde dromme Fredens Drømme. Raadvildhedens Tid var forbi i Danmark, man tænkte paa, med
Bestemthed at fraraade Forfatningsudkastet i dets nær
værende Form.

Just i disse Dage indtraf de voldsomme Udbrud af
Geringen i Italien, i Paris, i Wien og B erlin, der i
ctt Blodstrøm druknede den gamle Politik, næsten alle
D ^m a r/ ' Throner ravede. Og det stjonne Tryllebilled om Tydflanmar. | a n t ø Storhed virkede uimodstaaeligt i Hertugdommerne.
„Alting staaer paa V ip ! Nu eller aldrig!" hed det.
Sammensværgelsen paastyndede sine Forberedelser til Op
standen; de meest krigerste Rygter bleve daglig udspredte,
Folkemasserne holdtes i et evindeligt Røre, Sproget lod
altid mere truende: „ingen Danst eller Russer betræde
tydst Grund!" blev der raabt. Det danste Folks Be
vægelser bare fra nu af Præget af en Modværge, be
stemt til at vove det Iderste, de fulgte det slesvigholsteenste Partis Bevægelser, som den ene Fegters følger
den andens. Den 11te Marts holdtes der et stort
Mode i Kjøbenhavns Kasino, meest af Borgere af de
dannede Stænder, den 12te i Hippodromen, hvor
Troierne blandede sig med Kjolerne, ogsaa i andre Byer
og paa Landet samlede Folket sig. Friheden og Slesvigs Bevarelse, det var Folketalernes ALmne, alle Par
tirøster forstummede, kun Folkets eenstemmige Røst lod
fig høre. Hver Mand var greben af Kjærlighed til sit
Land, af Bevidstheden om dets Fare og Lysten til at
vove A lt for dets Frelse; og Kongen, det vidste Alle, var
den Første af Folkets Mænd. Afgjorelsens Time rykkede
nærmere med Kæmpestridt. Forfatningsplanen var nu
en Umulighed; men hvortil stulde man gribe, hvormed
stulde man aflede det Uveir, som vilde bryde løs? Regjeringen beordrede Rustninger, unge Mænd stillede sig
frivillig til dens Tjeneste. Og det var paa den hoieste
Tid, Oprøret rustede hemmeligt, de kæmpende Id e e r.
grebe til Sværdet. Snart stulde Borgerkrigen forvandle
sig til en Stammekrig, der maatte gjennemkæmpes, førend
Fredens Gjerning, Ordningen af Monarkiets Dele, kunde
tage sin Begyndelse.

De euroRe»olutwners

»«tø-

Slesvighoistenernes
Ledere.

Det længe tilsigtede store, ikke sociale men nationale
Opror begyndte at affløre sig. Fra Dannelsen og Embevsmændene udgik Alt. For politiste Forbrydelser gjælder ikke den samme Maalestok, som for sædvanlige, thi
ofte ere de Hjertets Forvildelser, beklagelige, dog und-

styldelige. Ikke Faa af de Sammensvorne vare gjennemtrcengte af en hoi Følelse for Tydfllands ALre og Vel,
og ikke mindst vare de det, der traadte op med ftørst Hensyns
løshed; det kunde et Dicblik forekomme dem, at deres P lig 
ter imod Thdstland vare vigtigere, end Pligterne imod
det Monarki, de tilhørte. De troede, at vcere i deres
fulde Ret, naar de forsvarede Slesvigs og Holsteens ad
ministrative Forbindelse, Danmark troede med Føie sig i
sin Ret, naar den fordrede den hævd; Sagen var for
viklet, Meningerne kunde vcere deelte mellem ærlige Mænd.
Enhver dannet Slesvigholstener maatte imidlertid vide,
at Paastandene om Augustenborgernes Arveret til Slesvig,
om Slesvigs oprindelige Tydsthed og dets Uafhængighed
af Danmark kun vare to kløgtige Løgne. Løgnens Aand
havde saaledes fra Begyndelsen af besnæret de Misfornøiede,
øg den fødte nye Løgne, Meened og Oprør. Deres Ansvar
blev stort, men- var da den Regjering uden Ansvar, som
havde tilladt, at dens tilkommende Embedsmænd danne
des i en Danmark fjendlig Aand? Deres Grundsæt
ninger havde de indsuget paa tydste Universiteter, og
over de store Ideer om Tydsthed og Folkelighed, som
besjælede dem, glemte de for Oieblikket alle Partianstuelser. I Spidsen for Demokratiet stode to Holstenere,
den heftige og fremfusende Advokat Claussen, og den
starpe, klare, dristige Jernbanedirektør Olshausen, en
hensynsløs Karakteer, der forstod at elste sin Ven og
hade sin Fjende. Føreren for den konservative Adel var
Grev Rewentlou-Jersbeck, for den liberale Adel hans
Frænde, Klosterprovst Grev Frederik Rewentlou-Preetz.
Denne Sidste, en ærgjerrig, kraftfuld og klog Adelsmand,
var ganste vundet af Hertugen ved et godt beregnet
Rænkespil.. Hertugen havde nemlig vidst, at lede Chri
stian den ottendes hele Forbittrelse over paa ham, og
han blev afviist, da han begjerede Audients; „det gjør
mig ondt for Kongen", udbrod han med forbittret S to lt
hed og svor, at hævne sig. Det var fornemmelig ham
som vilde gjore Revolution og dog hede tro Undersaat,
og som derved blev Aarsag til den hykkelste Halvhed i
Oprorets Holdning. Slesvigeren Advokat Hartvig Beseler
horte i den indre Politik til Centrum; han besad mere
Flegma, mindre Handlekraft end Greven, men den trod
sige Dristighed, forenet med en vis, næsten ondstabsfuld
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Ro og Ligevægt i Aanden, som han havde viist som
slesvigsk Stcenderprcesident, gjorde hans Navn bekjendt
i Tydflland.
Etatsraad Francke, anmassende indtil
Grovhed og dumdristig indtil Frækhed, forovrigt duelig
i sit Embede, var den betydeligste Embedsmand blandt
de Sammensvorne; for Oieblikket virkede han i Kjobenhavn. De Nævnte horte alle til dem, der, tilligemed
Augustenborgerne, Advokaterne Girlich, Bargum og Bre
mer og flere Andre, havde den overste Ledelse af Sam
mensværgelsen. Danmark ringeagtede de, paa Tydstlands
Understottelse vare de sikkre, just i disse Dage raadflog
Preussens tilkommende Minister, Herr v. Radowitz, med
dem paa Altenhof. De vare enige om at gjore Opror
med fælleds Kræfter, og haabede, at erobre Fordelene af
den endelige Seir, hver for sit Parti.
De Folkemasser, med hvilke der fluide arbeides, til
horte meest den nedersaxifle Stamme. De danfle Sles
vigere hængte enten urokkelig fast ved Regjeringen og
frydede sig, naar de saae den flride ind imod Tydflheden,
som havde bemægtiget sig hele Dannelsen og alle Holde
punkterne i Samfundet, eller ogsaa vare de mærkværdig
koldsindige Mennefler, hvem A lt var ligegyldigt, undta
gen den timelige Velvære. Nedersaxeren, hvor ikke hoitydfl Dannelse reent har forandret ham, er praktifl dyg
tig, forstandig, djærv, langsom til at begynde paa Noget,
men udholdende i 'det, han engang har begyndt paa;
dertil besidder han en Stolthed, som ofte grændser til
Hovmod. Han havde folt sig lykkelig ved Foreningen
med Danmark, han flyldte den jo sin Velstand, alligevel
havde Slesvigholstenernes falfle Forestillinger ophidset
ham og forberedt ham for, hvad der vilde komme. I
Sydflesvig, hvor Tydflen i 4 Aarhundreder dog kun
havde erobret de to Mile fra Slien til Helligbæk fra
Dansken., havde de Sammensvorne nu en hidsig Skare
Renegater til deres Tjeneste.
Rendsbor- •
En forelobig Aftale om Oprorsplanen var truffet,
qerforsam- Den attende Marts rullede fra alle Kanter Vogne og
lingen den Banetog med Fremmede fra Morgenstunden af ind t
18.M a rts . Rendsborg, som man vilde forvandle til en flesvigholsteenfl Storstad. Menneskestrømme bølgede gjennem dens
Gader, sortrødgule Flag vaiede fra alle Vinduer, Ko
mandanten turde derimod ikke heise Danebrog, offenlige
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Talere lode sig hore, Ophidselsen tiltog bestandig. Ved
Middagstid traadte en Deel flesvigsie og holsteenfte
Stænderdeputorede sammen i Gjæstgivergaarden; de hef
tigste Sammensvorne udtalte uden Omsvob og uden
Sky, at man med væbnet Haand, hvis det gjordes be
hov, burde sætte sin Villie igjennem. Det var her Olshausen kaldte de Danske ;,et dorsk, søvnigt, usammen
hængende Folk", og Forsamlingen deelte hans Haan og
hans Fordringer, thi ogsaa Adelspartiet sluttede sig tilsidst til ham. Forgjæves protesterede en djærv Mand,
Nordflesvigeren Hans Krüger; man befluttede, at sende
en Deputation til Frankfurt, forat fordre Slesvigs
Optagelse i det tydfle Forbund, en anden til Kjobenhavn,
forat fordre det Samme oieblikkelig iværksat og desuden en
konstituerende Forsamling for Slesvigholsteen. Saaledes
var Oprorsprogrammet sirevet, Oproret ordnet, og dets
Ledelse betroet til et Udvalg af 3 Stænderdeputerede.
Dets Udfordring blev med Deputationen sendt til Folkebev«Danmark, Danmark maatte svare paa Stedet, eller tie gelsen i
for bestandig. Den 20de Marts, saasnart Efterretningerne Danmark
herom kom ttl Kjobenhavn, frembragte de det dybesteD
£ L 3““*,
Indtryk; Folket saae Farens Storhed, det frygtede 3 ^ Um5 muL
tet, uden en feig Underkastelse. Velan,-hed det iblandt 6igeIfe ^
det, der er os kun een Vei aaben! De gamle Ministre 21 . M a rts ,
have lovet, at opretholde Slesvigs og Holsteens For
bindelse, de ere bundne derved og kan ikke med Kraft
modsætte sig Oproret. V i maae anraabe Kongen om
nye, kraftigere og folkeligere Ministre, urokkelig flutte os
til ham og til dem og fetre eller falde. Det forekom
enhver dansi Mand, som om hans Folk maatte forgaae,
hvis han ikke nu gjorde sin Pligt, og'han befluttede, at
gjore den, komme saa, hvad komme vilde. Den almin
delige Stemning fandt dem, der forstode, at lede den til
Daad. Etatsraad Hvidt, Formand for Borgerrepræsen
tanterne, sammenkaldte disse og forelagde en Adresse til
Kongen, der blev antaget. Om Aftenen vilde Studen
ter, Kunstnere, Haandværkere, Embedsmænd og Borgere
af alle Klasser holde Moder. Hovedmodestedet var i
Kasino; i den store, prægtige Sal saae man Hoved ved
Hoved, Advokat Lehmann, Kapitain Tscherning og Ma
gister Monrad traadte op og talte djærve O rd , som de
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overordenlige Begivenheder fordrede det. Mcd fo rbau sende Frækhed forsogte E tatsraad Francke paa a t bero
lige Forsam lingen, thi han vidste, hvilken. Tjeneste han
gjorde de Sam m ensvorne, hvis han fik den frembrydende
Forbittrelse dæmpet. M en hans Forsøg mislykkedes
ganske. Forsam lingen vedtog eenstemmig ved H aand so p rcekning, at tilsige Kongen sin ubegrændsede B istand til
S le sv ig s Forsvar, og at udtale ben F orvisning, a t kun
en fælleds R igsforfatning kunde betrygge D anm arks og
S le sv ig s Forbindelse, og at D anm arks Velfcerd uophol
delig fordrede et nyt M inisterium. Ved Adskillelsen for
nyede m an et tidligere Lofte om at folge med B o rg erre
præsentanterne, der vilde overrække Kongen deres Adresse.
„Lad os gaae firå r!" raabte en Stem m e. „N ei", sagde
Tscherning, „vi vil ikke komme om N a tte n , som Tyve
og R overe, vi vil sove paa det. Ikke sandt?" Hoie
B ifald sraab gave ham Medhold.
E t Folk, hvis Hoved i afgjorende Dieblikke ikke vo
ver at træde i Spidsen, er et ulykkeligt Folk. D et blev
det danste ikke, thi Efterretningen om O pro ret greb ikke
nogen M and i Folket stærkere, end dets Konge. H an
følte, at det gjaldt om at være eller ikke være, a tT y d stland selv, der vilde drage Holsteen tæt ind til sig, gjorde
det nødvendigt, at stille S lesv ig fra Holsteen, og uvant
til at herste, som han v a r, havde han dog M od til at
stifte System , fordi han vidste sig baaret af hele sit dansteFolk.
D en 21de om M orgenen sammenkaldte han sit S t a t s ra a d , forat tilkjendegive det dette. D e ts Medlemmer
følte Nødvendigheden af et saadant S k rid t, og de aftraadte, Efterretningen herom udbredte sig hastig. K ort
derpaa, en halv Tim e efter M iddag, begyndte Folkeoptoget fra G am m eltorv. I uoverstuelige Rækker gik om trent
10000 M ænd af alle S tæ nder, Arm i Arm , op til C hristiansborgflot, B orgerrepræ sentanterne tilligemed M ag i
straten, der ogsaa havde sluttet sig til A dressen, gik i
S p id sen ; Hovedstaden glemte ikke sit Kald og sin R et til,
i vigtige S a g e r at henvende sig umiddelbart til K on
gen. D er herstede en forbavsende A lv o r, R o og V æ r
dighed, Folkeskarerne, gjennem hvilke Toget bevægede sig,
hilste det med H u rra e r, men ikke et eneste truende, end
ikke et bittert O rd lod sig hore. D et var en Fam ilie
scene, hvor B ø rn en e i en farefuld Tim e strømmede sam-
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men med Fortrostning omkring deres Fader. Da Toget kom
til Slotspladsen, var det et stolt Syn, at see ud over
dette Folkehav. Hele Pladsen, de omkringliggende Gaarde,
Skibene i Kanalen indtil Mastetoppen vare sorte af Men
nesker. I dette Dieblik stode 20000 udenfor Slottets
Porte, en Skare som den, der, under ganste lignende
Forhold, stod foran det samme S lot for 188 Aar siden,
forat tilbyde sin Konge Arveretten. Kommunalbestyrel
sen stcededes til Audients, Etatsraad Hvidt oplæste B o r
geradressen, som i usminkede, stærke, indtrængende
Ord talte til Kongens danste Hjerte. Kongen vidste, at
han havde et godt Svar til sit Folk, og med en mandig
Holdning, som Tiden krævede det, svarede han: „det
glæder mig, at kunne sige Dem, at jeg allerede har fore
kommet det, hvorom De bede mig. Det gamle Ministe
rium er oploft. Naar De, mine Herrer, vil have samme
Tillid til Deres Konge, som jeg har til mit Folk, saa vil
jeg være Dem en tro Leder til 8Ere og Frihed." Et
„leve Kongen!" rungede fra den store Folkevrimmel, saasnaxt Svaret blev bekjendt, og rolig, som den var kommet,
stilte den sig derpaa ad. Hvidt gik op paa Börsen,
Enhver tog fat paa sine daglige Forretninger, der var noget
virkelig Storartet i denne Rolighed. Og hvor var den
danste Folkeaand ikke allevegne sig selv lig! Just t
samme Oieblik, Konge og Folk i Kjobenhavn rakte hinan
den Haanden, sad fædrenelandstsindede Mænd i Stæn
dersalen i Viborg og raadfloge om Landets Nod. . De
samme Tanker, de samme Beflutninger gjorde sig gjældende her som hist, og de fik samme Svar af Kongen.
„Jeg er stolt", sagde han, „af at være Konge over et
saadant Folk!" Havde han derfor ikke havt Københav
nerne at stotte sig til, dengang han stiftede Regjeringssystem, vilde det være steet ved Jydernes Hjælp.
Den gamle Regjering var oploft, men ingen ny i'nd-MartSminisat, og Oproret dog i fuld Udvikling, A lt laa i Kon- ü"iet»
gens Haand; Spændingen var voldsom fra S l o t t e t Dannelse d.
indtil den ringeste Hytte. Forgjæves vare flere M i n i - ' ^ E a r t s .
stersammensætninger forsogte. Da stillede den hoihjertede
Grev Vilhelm Moltke sig til Kongens Tjeneste og tilbod
sig som Præsident at danne et Ministerium, og allerede
Eftermiddagen den 22de Marts traadte det sammen.
Moltke selv overtog Finantsministeriet. Artillerikapitain
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Tscherning, Bondevennernes Formand, politist begavet,
aandrig og veltalende som Faa, og, som man cntog, i
Besiddelse af stor Arbeidsdygtighed, blev Krigsninister;
athanvartilboielig til at see A lt fra den sorteSide, og igrunden var mere verdensborgerlig end dansksindet, yntede vel
Mangen om, dengang fandt imidlertid flige Dttritger in
gen villige Ören. Grev Knuth, en ung, frisinde Adels
mand, blev Udenrigsminister. Magister Monrad, en seig
og udholdende politist Karakteer, fuld af K ra ft og Lyst
til at gjore denne gjaldende, blev Kultusministe-. Den
ungdommelig fyrige Advokat Lehmann, hvis T iler af
tvang selv hans Fjender Beundring, og den haderlige
O lding, Etatsraad H vidt, der endnu besad Manddom
mens K ra ft og Fasthed, bleve Ministre uden Portefeuille.
Alle disse M and, man vidste det, vilde ikke sornagte
Ministeriets borgerlige Oprindelse, den Tanke, der be
sjælede dem, maatte blive det Heles Sjcel, og den bor
gede for, at Regjeringen vilde blive fort i frisindet danst
Aand. Baron Scheel-Plessen overtog for et Par Dage
det flesvigste og Holsteenste Ministerium.
Komandorkapitain Zahrtmann blev noget senere Marineminister,
Geheimeraad Bluhme Handelsminister, begge bekjendte
som udmarket dygtige Embedsmand.
Hvad Justits
ministeren, Kammerherre Bardenfleth, og Prcesidenten,
Grev Vilhelm Moltke, de eneste Mcend, der indtraadte
fra forrige Ministerium, havde virket til at danne det
nye, fandt almindelig Paastjonnelse; Moltkes blotte Navn
var jo en Sikkerhed for Hofferne. De nu Ncevnte i For
ening dannede da den Regjering, som skulde crundlagge
Danmarks Frihed og vcerne om dets Selvstandighed.
Med Lynets Hurtighed foer Efterretningen heroin gienitem den forventningsfulde Hovedstad. For Oieblikket
waatte Alle, selv Ministeriets meest afgjorte Modstandere,
fole Nodvendigheden as dets Dannelse, de Allerfleste følte
tillige en levende Glcede. Det var et forunderligt, ucesten sydlig muntert Liv, der i disse Dage vistc sig i det
ellers saa adstadige Kjobenhavn.
Mcend af alle S ta n der gik i tusindviis Arm i Arm , den Hoie med den
Ringe, de bragte Kongen en Hyldest, der aldrig er
strommet fuldere fra noget Folks Hjerte; Hurraraab,
Sang og Klang gjenlod indtil langt ud paa Natten.
Folket var saa glad, fordi det folte sig saa fut og saa

15
danst, fordi dets gamle, uopflidelige M od var vaagnet i
al sin Kraft, ligesom ved et Trylleflag. O g Glæden var
mild som den var dyb, ingen Forhaanelse af falden S t o r 
hed, ingen Forfolgelse af politiste Fjender forstyrrede den;
det Hoieste, hvormed den jævne Danste hævnede sig, var
et lunefuldt In d fa ld . M e n Takten for hvad der var
sommeligt viste sig selv hos den ringeste Arbeidsmanv;
midt ud af en Folkehob raabte Enkelte paa Illum ination.
„A a, hold M und, Lysestober!" lod en Stem m e oppe fra
en Logtepæl.
M a n har kaldt Martsbegivenhederne en Revolution,
og i Frastand kan de see saaledes ud. Men, man
glemme det ikke, det var ingen Rettigheder, et oprort
Folk tilkæmpede sig, for to M aaneder siven havde K on
gen af fri Magtfuldkommenhed erklæret sig beredt til at
dele M agten med det, til i 1848 at stjenke det tilbage,
hvad det i 1660 havde stjenket ham. D et var en i fin
inderste Kjerne saa eiendommelig danst Begivenhed, det
var en stor I d e e , Dansthedens Id ee, der kom til G e n 
nembrud, det var en R evolution, hvis man endelig vil,
som det danske Hjerte gjorde paa eengang i Kongens og
Folkets Bryst, som Kongen gjorde med sit Folk, og Fol
ket med sin Konge, begge enige i Friheden, begge frigjorende sig fra den henrundne T id s Tryk, begge rede til
de storfte Opoffrelser for Fædrenelandets Frelse. D et
var Kong Frederiks frieste Oieblik, da den sidste Skranke,
der endnu adstilte ham fra hans Folk, da det gamle R egjeringssystem var faldet. Fordi Omvæltningen havde
denne indre S andhed, derfor blev den saa mild, derfor
blev Meget af hvad den stabte staaende under odelæg
gende Verdensstorme. O g har Danmark seet et Folks
Bedrifter under Kampen for Frihed og Selvftændighed,
da glemme det aldrig, at de minderige Jevndognsdage
var d e n s Moderstjod. D e t var dengang, at den S læ g t,
for hvis Vugge Nordens storfte Skjalde havde sunget,
den S l r g t , som saalænge havde sukket over Tidens
Elendigled, reiste sig til mandig D aad.
Envnu for R iget fik sin nye Regjering viste O p ro - Kongens
rets Hæolder sig, D eputationen fra Rendsborg med Svar til
sine Foivringer. D e n vilde oieblikkelig have været b o rt^ ^ A /io n
igjen, 'hi dens O ptræden v ar beregnet paa den gamle, den 24de
eftergivmde Regjering; den fik imidlertid ikke Lov til a t M m s.
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komme bort saa strax. Folkemasserne i Hovedstaden mod
tog den med en rolig og værdig Holdning, de følte, hvad
Studenterne havde udtalt og Kongen siden gjentog, at
den stod under den danste Folkeæres Beskyttelse. Den
23de Marts stcededes den til Audients, Kongen svarede
kort og alvorligt, at han ikke oieblikkelig kunde indlade
sig paa nogen Besvarelse i saa vigtige Anliggender; En
af Deputationen fremsatte med Oprorspartiets sædvan
lige Uforstammethed og Selvtillid det Haab; at Freden
dog endnu lod sig opretholde, Kongen rystede betyd
ningsfuldt paa Hovedet.
Folgende Dag den 24de vare Olshausens Smædeord
komme ud iblandt Folket, han selv var med i Deputa
tionen, Forbitrelsen var stor, man kunde ikke indestaae
for, hvad en Enkelt af ve oprorte Masser vilde prove
paa. Da lod Regjeringen ham og de Andre hemmelig roe
ud til Dampflibet, og herude modtoge de om Estermid
dagen Kongens Svar. Det nægtede Slesvigs Indlem
melse i Tydstland, det lovede Slesvig en provindsiel
Landdag og tilligemed Kongeriget en fælleds Rigsdag,
det lovede Holsteen en fri Forfatning og en fuld og
uhindret Tilknytning til Tydstland. Saaledes havde det
med ædel Værdighed, roligt og aabent, tilbudt, hvad
Danmark kunde byde. Alle af Deputationen vare grebne,
Flere kunde ikke holde Taarerne tilbage, men de vare
gaaede forvidt, mellem Oproret og Danmark maatte
-Sværdet stifte. Paa samme Tid som Deputationen afreiste, forlove næsten alle Embedsmænd fra Hertugdøm
merne Kjobenhavn. Etatsraad Francke, der allerede var
udvalgt af Kongen til Præsident for den flesvigholsteenste
Regjering, var med iblandt dem; han havde seet, at hans
Trædsthed ikke længer formaaede Noget her, nu vilde
han i Frankfurt bevise, hvor tro han havde tjent sin
Konge. Det danfle Folk aandede lettere, da det var
befriet fra ham og saa mange andre hemmelige Forræ
dere. Og dog saae mangen Mand Slægtninger og
kjære Venner iblandt de Bortdragende og vendte sig bort
med de mørkeste Anelser.
Den pro
visoriske
Regjrrinz

Ikke eet Oieblik af den Tid, der forlob medens De
putationen var t Kjobenhavn, gik spildt for Oproret.
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Troppernes sivste Levning af Trostab blev undergravet, mWt«
Borgerne tiltvang sig Vaaben, Hertugen ilede til Ber- ,l^ - 235e
lin, forat benytte sig af Revolutionens Seir der, hvor
t0‘
Kongen af Preussen svingede den sortrodgyldne Fane. Hele *
Dagen den 23be Mans havde Kielerne i Klynger staaet
og stirret ud over Fjorden, om ikke Rogen lod sig tilsyne
fra det kjobenhavnste Dampskib. Det blev Aften, udenat de
fik Noget der at see, men en Vogn med Kureerheste kom
jagende fra Norden. Indeni den sad en Slesvigholstener,
der havde forladt Kjobenhavn med Efterretningen om det
gamle Ministeriums Aftrædelse. Dieblikkelig samlede Le
derne for Sammensværgelsen sig i Advokat Bargums Kon
tor, Rygter udbredtes om Kongens Ufrihed og en Revolu
tion i Kjobenhavn; man havde paa denne Maade hurtigt
nok flaffet sig en besmokkende Logn, hele Staden kom i
den voldsomste Bevægelse og ventede det sidste, afgjorende
Skridt. Imidlertid var det blevet Midnat; paa Raadstutrappen viste Pn'ndsen til Noer sig med Newentlou-Preetz,
Beseler og Konsul Schmidt, ved Skin af Fakler og Lygterindsatte de sig selv som provisorist Regjering for Hertug
dommerne „saalænge Kongen var ufri og tvunget af det
danste Folk til at indtage en fjendlig Stilling." Grev Rewentlou spurgte Forsamlingen, om den med Liv og Blod
vilde staae dem bi, og et lydeligt Ja var dens Svar. Fa
ner vaiede, vilde, begeistrede Raab lode sig hore, og J ilbud herom fore Landet rundt. Noget senere traadte Ad
vokat Bremer og Olshausen til som Medlemmer af den provisoriste Regjering. Henimod een Dag forend Kongen gav
Deputationen sit Svar og tre Dage forend dette kom til
Kiel, havde saaledes Oproret indsat sin Regjering; den
slesvigholsteenste Fantasiftat havde t Kiel, hvor dens M o
der, Universitetet, boede, for et Oieblik klædt sig i Kjod
og Blod. Dens Særkjende fra Begyndelsen til Enden
blev en modbydelig Blanding af vild Kraft og hykkelst
Væsen, af Folelse for tydst Storhed og revolutionær
Higen, af fromme Ord paa Læben og en fræk Legen
med det Helligste.
De klogtige Logne, dette Skin af Trostab mod dcnA^borgs
ufrie Konge og Iv e r for hans Sag blev strax me- 7in4 W
sterlig benyttet af Prindsen i Rendsborg. Fæstningen,
der ligger ved Cideren midt imellem Moradser og store brcktVtg 1
Lyngheder, behersker Landets Forbindelsesveje og v a r Slesvig oz

«
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Samlingsstedet for dets-Vaabenforraaad. Oproret erkjendte
dens store Vigtighed; var den forst taget, vilde det blive
Herre i Landet og betydelig kunne lette det- revolutionære
Tydstlands Jndstriden. De holsteenste og sydslesvigske S o l
dater og Underofficerer havde det længebearbeidet med Held;
vel vare de fleste Officerer danstsindcde, men deres Chef,
General Lützow, var en gammel kraftlos Mand, ogsaa
Fæstningens Komandant var upaalidelig, og Forræde
riet lurede allevegne. Om Morgenen den 24de afgik
Prindsen med et Korps Jægere og Fristarer paa Jern
banen fra Kiel; næsten uden at bemærkes, vare de med
skarpladte Geværer rykkede ind i Fæstningen og omrin
gede Hovedvagten. Den gamle Lützow, besnakket af
Prindsens fledfle Tunge, raadlos og fortvivlet, lod Ge
neralmarsch flaae og samlede Garnisonen paa Parade
pladsen, dog med den udtrykkelige Befaling, ikke at
lade starpt. Stormklokkerne klemtede, Borgerstabet var
ilet til i Uniform, i Flanken af Garnisonen stode de op
rorste Jægere kampfærdige, de forfærdeligste Rygter om
en Revolution i Kjobenhavn havde opskræmt Officeerkorpset. Ved Prindsens og den provisoriste Regjerings
Side traadte nu Lützow frem, grædende som et Barn
nedlagde han sin Overbefaling i Prindsens Hænder.
„Jeg handler i Kongens Navn", sagde denne, „hans
S lo t er brændt, og han sidder nu fangen af en fanatist
Pobelhob.". „Det er ikke muligt, det er Logn, det er
O pror!" raabte flere Officerer. Prindsen stiftede Farve,
hans Stemme dirrede. „Anseer man mig da for en
Forræder?" udbrod han, „jeg handler i Kongens Navn;
jeg vilde jo være en Skurk, en flet Karl, hvis jeg ikke
gjorde det og var rede til, strax at træde tilbage, faafnart Kongen faaer fin Frihed." Han gjentog disse Ord
flere Gange, ligesom om den straffende Retfærdighed, der
aabenbarer sig gjennem Historien, havde tvunget ham til,
selv forst at afsige sin Dom. Men Garnisonens Trostab
vaklede og faldt, Mandstabet hilsede ham med Hurraraab, de fleste Officerer bleve derimod troe og afgik siden
til Danmark med Lofte om, ikke at fægte mod Oproret.
Klokken elleve var A lt forbi. To Timer forend Kongens
Svar var udfærdiget, to Dage forend det blev bckjendt
herovre, kunde Prindsen med fræk Stolthed sige: „Fæst
ningen er vor!" De ovrige Garnisoner, paa de fleste
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O fficerer ncer, gjorde endnu samme D ag fælleds S a g med
R en d sb o rg s, i A ltona blev det lille Vagtskib Elben lagt
under Beflag, Kongen havde herovre ikke en eneste S o ld a t
til fin Tjeneste. Rundtom kring t S le sv ig s og Holsteens
S tæ d e r heisede Slesvigholstenerne derpaa de tydste F arver,
kun H aderslev, S onderborg og ALroskjobing gjorde kraftig
M odstand. Dengang D eputationen den 26de om M o r
genen med Kongens S v a r kom fra Kjobenhavn til Kiel,
blev den m odtaget af det vcebnede O p ro r og læste paa
G adehjornerne Preusserkongens B rev til A ugustenborgeren, hvori han lovede, a t forsvare Slesvigholsteens
truede G rundrettigheder. S a a fuldstændig var A lt for
beredt, saa voldsomt dreve Lederne paa, saa rivende v ar
deres Frem gang, at de tilsidst ikke kunde overtale sig til
a t holde lidt igjen og redde det S k in , for hvis Skyld
de dog tildeels havde afsendt D eputationen. „ N u brister
det derovre!" havde Christian den ottende udbrudt paa
sin D odsscng; hans O rd v a r gaaet i Opfyldelse.

Det ssrjte Felttogs Aotming og Træfningen ved Dan;
Tydjklands Indjlm den, Slaget ved Slesvig og
de Dannes Tilbagetog.
D et fjerde Ju b e la a r efter den oldenborgste S ta m - Sles'vigholm es Thronbestigelse, A arct 1848, skulde indskydes af et stenernes
O p ro rs K anoner. D en provisoriste Regjering staltede Rustninger,
og valtede nu efter B e h ag , ophævede Kongens A n 
ordninger, indkaldte Stæ nderforsam lingerne, ordnede F o r
retningsgangen, navnlig ved H jælp af de Em bedsm ænd,
der vare flygtede fra Kjobenhavn, forfulgte Danstsindede,
og arbeidede frem foralt paa a t befæste R endsborg og
udruste H æren.
D e regulære T ropper vare velovede,
m en manglede O fficerer; paa deres stadige Trostab mod
O p ro re t kunde m an desuden endnu langtfra ikke stole.
Befolkningen tsær t S tæ d ern e væbnede fig med I v e r ,
ofte med Begejstring, i Sydslesvig samledes B o n derne
til en Landstorm, paa frivillige G av er manglede det ikke;
F ristarer, en B landing a f ædle, vildledte Ungersvende og
de raaeste Z E vcntyrcre, stormede ind fra Tydstland.
P rindsen, der blev Hoistbefalende, inddeelte H æ ren i 2
Jn fan terib rig ad er, en A rtilleri- og en K avalleri-B rigade.
2*
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„Lad os flaae de Danste", tilraabte Han den, „forend
fremmede Tropper tage vore Laurbær!
Paa Wrens
Dag er jeg hos Eder!" og han lod Fortropperne rykke
ud imod Norden. Allevegne herstede en vild Heftighed,
Oproret brolede af tusind Struber og forkyndte, at
Danmarks sidste Time var kommet.
De Danffcs
Men over dette Danmark svævede i de Dage H iRuftmnger styxfxns Aand med sine Minders Glands.
Fra den
° 3 tete
Hoieste til den Laveste følte Alle sig som Lemmer af een
e> stor Familie, our hvis Liv eller Dod Lodderne stulde
kastes. Folket jublede for den Konge, der med rund
Haand havde stjenket det Friheden, dog midt i Glæden
glemte det ikke Tidens Alvor. Hvad Historien fortalte
om svundne Tider, fornyede sig nu for vore Oine.
Smedene hamrede Baaben, Damerne plukkede Charpi og
samlede Linned ind til Lazaretterne, Drengene stoppede
Patroner, Mændene exercerede, Digterne sang Krigs
sange, hele Landet var forvandlet til en Vaabenplads,
hvor Folket rustede sig med en Lyst og et Lune, som gik
det til munter Dands. Somme Steder i Jylland var
man grumme ængstelig for Slaverne, der stulde være brudt
ud fra Rendsborg, man opbod alle Karle og „mandhaftige
Fruentimre", man befalede dem: „Enhver, som taler
Tydst, stodes firår ned! Her er ikke Tid til langt For
hor".
Saadanne smaa parodiste Optrin, som horte
hjemme i Peer Paars, tjente dog kun til at stille den al
mindelige krigerske Begeistring i et desto klarere Lys.
Med Hurra og Sange strommede det unge Mandstab
til Fanerne, ikke Faa havde forst i Kirken modtaget en
hellig Indvielse, Frivillige meldte sig fra alle Kanter,
Adelsmanden stillede sig med Mustetten paa Skulderen
ved Bondens Side, smaa Drenge kom og tiggede om at
man vilde tage dem med som Trommeslagere.
Alle
Stænder, alle Kaar blandede sig imellem hinanden, forfljellige i A lt, kun Modet og Fædrenelandskjærligheden
var Eet. Hvo der ikke kunde gaae med i Rækkerne,
sendte Gaver til Armeen af Heste, andre Fornødenheder
eller Penge; den Rige gav rigelig af sin Overflod, den
. Fattige gav sin Skjerv, som him Bondemand, der stjenkede en Krone. „Den er min sidste", sagde han, „men
naar Kongen ingen Penge mere har, bryder jeg mig hel
ler ikke om dem". Selv Slaverne stjode sammen af de
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Skillinger, de havde fortjent sig t Fængselet.
Det
varede ikke længe, forend en Troppemagt var bragt
paa Krigsfod, der talte 10,000 Mand i een Kavalleribrigade og 4 Jnfanteribrigadcr med 30 Kanoner.
Den danste Hcer, denne Skabning af Frederik den sjette,
den danste Landsoldat stulde nu staae sin Prove. Han sav
nede maastee Noget i ydre Holdning; men han var haardfor, tro, lydig, aarvaagen og modig; den Malm, hvorafdenne
Uffe hiin spage var stobt, bar ægte; Officeerkorpset viste
sig som fortrinligt, altid 'forrest i Kamp og Fare, og af
hvad der horte til den nyere Tids militære Vidcnstabelighed, savnedes der Intet. Hoistkommanderende var Ge
neral Hedemann, en Slesviger, ligesom ogsaa de to an
dre, Krogh og Bülow, der efter ham bleve Overgene
raler. Hvor smukt var det ikke, at i denne Kamp just
Slesvigere stode i Spidsen for den danst-slesvigste Hær!
Hedemann var en modig, praktist dygtig Officeer af et
saare fordringslost Væsen. Hærens Stabschef blev Kapi
tal» Læsso, en i hoi Grad kundskabsrig ung Mand; hvert
Oieblik var han rede, at betale Fædrenelandet med sit
Blod den ZEre, det havde viist ham, hans Kraft og aandige
Overlegenhed gjorde sig snart gjældende, og hans militære
Talent trængte kun til at luttres i Erfaringens Skole.
Blandt de ovrige hoiere Bcfalingsmænd fik især fire strax
Leilighed til at udmærke sig. Over det venstre Flanke
korps befalede Normanden Oberst Schleppegrell, en fodt
Soldat og tidlig ovet i Krigen; han besad en ildfuld
Sjæl og var tillige et af disse trostyldige, godmodige
Mennester, som man kun behover at see, forat elste.
Hans Landsmand og Vaabenbroder i forrige Krige,
Oberstlieutenant Olaf Nye folte sig ogsaa i Krigen i sit
rette Element; han havde et godt Hoved, en skarp For
stand og forstod at begejstre sine Folk og paa Kampplad
sen at vinde deres Hjerte. Oberst Bülow, der forte en
Brigade, var en af de Mænd, som det praktiske Liv har
dannet; i Fægtningen viste han cn Takt, som næsten var
blevet til Naturdrift, og et muntert Lune, som behagede
Folkene. Den Hoistbefalende over Artilleriet var Major
de M q a ; han var en fleersidig dannet Mand; hvem der
betragtede ham fra Adersiden, stulde troe, at han kun
horte hjemme i Freden, og dog vare ikke Mange i Be
siddelse af flere krigerste Dyder, af et saa roligt Over-
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blik midt i Kampens Hede og en saa uforlignelig Kold
blodighed. Medens disse Befalingsmcend tillands forbe
redte Felttoget, dreves imidlertid ogfaa Sorustningcrne paa
Holmen med Iv e r, og en Flotille af Korvetter, Damp
skibe, mindre Skibe og Kanonbaade var snart fcerdig un
der Komandor-Kapitain Fr. Paludans og den dristige
Verdensomseiler, Kapitain Steen-Billes Anforsel.
Paa Exerceerpladsen i Kjobenhavn tog Kongen den
27de Marts Afsted med en Deel af Soldaterne. Hvor
havde han ikke onstet, selv at fore dem i Kampen! Kun
hoiere Statshcnsyn afholdt ham derfra. ,,Om foie Tid,
sagde han, kommer jeg over med til Je r; jeg er vis paa,
at I vil gjore mig og Fædrenelandet Wre. Gud vcere
med J e r!" Med en Jubel, der ncesten var bedovende,
blev der svaret paa hans Tiltale. De folgende Dage
begyndte Afmarschen over hele Kongeriget. -Bonden
modte frivillig med sin Vogn, Maend og Kvinder med
danste Faner stode ved Veien, de bade Soldaterne
standse blot etOieblik, forat vederkvcege sig, de toge Af
sted med dem med Taarer og dog med stolte Haab. Og
som Stemningen var i Kongeriget, var den ogsaa i
Nordslesvig og langt ned i Mellemflesvig. Her ikke
mindre end imod Syd, ved Elben af de trofaste Lauenborgere blev Oproret modt med Forbittrelse. De In d 
kaldte, som Slesvigholstenerne vilde holde tilbage, trod
sede alle Farer, i Forklædninger stjal Mangen sig igjennem Byerne. Paa Landet bleve de modtagne med Hur
raraab, Bonderne i Nordslesvig stode i Dorene og vel
signede dem og forsynede dem med hvad de manglede,
med Penge og Klceder, ja selv med Heste. Den tilba
geblevne Almue vcebnede sig baade her og i Kongeriget
og vilde danne en Landstorm. Allerede i disse Ufredens
forste Dage var det blevet klart for Alle, at Dansten i
Kongeriget og Slesvig var den danste Thrones Stotte.
Det forste
Det blev herefter i Begyndelsen af April Maaned
Felttogaab- stille i Kongeriget, som det er stille forend en Torden
nes, de storm; A lt samlede sig nede i Slesvig. Dette Hertugdomme

DanflcsHo-^bd sin halvtydste, halvdanste Befolkning, udstrcrkker sig som
vcdplan. ett Landtange mellem to Have, det bestaaer af tre Ho
veddele: Marsten mod Vester, Hedelandet i Midten og
det frugtbare, bakkede Kystland i Oster. Dets faa mili-
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teere Stillinger og lette Forbindelseslinier tillade ikke Krigs
kunsten, at udkaste egenlig glimrende og overrastende Pla
ner. Gjennem Kystlandet gaae Hovedvejene, her maatte
Armeen marschere frem, her kunde Somagten i de Fjor
der og Vige, der allevegne stjære sig ind, række den en
hjælpsom Haand, og den gjorde det under hele Krigen.
Men Kystlandet frembyder ikke faa Vansteligheder, da det
i sine Naturforhold har megen Lighed med Vendeen. Dets
Vete ere bugtede og vildsomme, alle Marker ere om
givne med tætte levende Hegn, imellem hvilke dybe J n fanterikolonner og Artilleri ikke kan blive brugte med
Lethed, og Nytteri saagodtsom siet ikke; de Befalende
træffe sjælden et Sted, hvorfra de kan skaffe sig en fri
Oversigt, Blænkerfægtningen maa spille den vigtigste Rolle,
thi enhver indhegnet Mark er et lille selvstændigt Fort.
Langsmed Slesvigs Kyster baade i Vester og Oster ligge
Ogrupper; Oen Als har en fortræffelig Beliggenhed og
er ligesom af Naturen bestemt til en Fæstning, der læg
ger en indtrængende Fjende Hindringer i Veien og un
derstotter Forsvaret. Det var ogsaa besiuttet, at cn Deel
af den danste Styrke, Flankekorpset under Schleppegrell,
stulde rykke frem fra denne O , hvis trosindede Beboere
havde holdt Opforerne borte og bevæget den hertugelige
Familie til en hastig Flugt. Den ovrige, storre Deel af
Hæren, det norrejydste Armeekorps, skulde komme fra
Norden, begge Hærafvelinger stulde derpaa stode sammen
nordfor Rendsborg og stride til Angreb. Og som det
var besluttet, saaledes blev det udfort.
Den 6te April faldt de forste starpe Skud, da voreTr«fningen
Skibe ved Holnæs i Flensborgfjord kom i F æ g t n in g . v°d Bau d.
Næste Dag knaldede det los tillands i Sundeved, og bet96e 2tpri,‘
blev til en lille Forpostkamp, hvori en Jæger „S e ir"
faldt; Menigmand grublede længe paa hans Navn og
tog et Varsel deraf. Samme Dag havde den hele danste
Styrke forenet sig og var rede til Angrebet. Slesvigholstenerne, henimod 6000 Mand med 16 Kanoner, un
der General Krohn, havde valgt sig en yderst flet, baade
spredt og langstrakt Opstilling, paa Heder og i Skove
nord-, vest- og ost-for Flensborg, fra Bau t i l Lykkes
borg; thi ogsaa fra denne sioste Side frygtede de Angreb.
Det var en politist Grund, Bestræbelsen efter at holde
saameget som muligt af Hertugdommet besat, der havde
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bebeeget dem til at beelge Stillingen. Vor Styrke, der
var omtrent dobbelt saa stor, omringede dem i en Bue.
Den havde foretaget en Rekognoscering og fik Ordre til,
altid at rykke toettere sammen og i dette Fabntag ligesom
knuse Fjenden; Flotillen stulde derbed komme den tilhjælp.
Vore Soldater sabnede bel endnu Kapper og Feltkjedler
og meget Andet, de habde ogsaa lidt under Marschen
med den tunge Bepakning, men der bar Munterhed i
dem, i Værnepligtige ikke mindre end i Frivillige, og en
brændende Lyst til Kampen. Den 9de April, Dagen ef
ter at en skarp Fægtning habde aabnet Krigen i Podalen,
stulde den aabnes bed Ostersoen. Om Morgenen ryk
kede de Danste ud, Klokken 8J begyndte Skudene imel
lem Hegnene bed Bau, en hoitliggende Landsby, hbor
Fjenden habde en ikke ringe Styrke. Der segnede blandt
de Forste Kapitain Hegermann - Lindencrone, som rast
forte sine Folk i Ilden. „Jeg har faaet Forfald" sagde
han med et Sm iil til en Officeer, der kom og spurgte
til ham; han lebede ikke længe derefter. Men hans Fald
opildnede hans Folk dobbelt, ogsaa de andre Danste
stormede fremad; Bau og Fjendens Stillinger sydvest
derfor bleve tagne, paa alle Kanter beg han, beskudt
tillige sra Sosiden i Kyststobene. Han satte sig fra sin
hastige Flugt tæt udenfor Flensborg, bed nogle Veirmoller paa Bakkerne og i Jernstøberiet i Flensborgs Ny
stad, dog de Danste havde allerede næsten omringet ham.
Fra Sonder stormede O la f Nye med sine Sjællændere
gjenttem en Sidegade ind i Flensborg og udaf dets nord
lige Port. Fra Norden kom Biilow med sine Sjællæn
dere, han habde ladet Dragoner gjore Indhug gjennem Nystadens Gade, de bleve modtagne med Geværsalver og styrtede ober hverandre, men de skaffede Luft.
Slesbigholstenerne kunde ikke mere undkomme, efter en tapper
Modstand strakte en stor Deel Gevær, medens de Obrige
t den vildeste Flugt brusede afsted gjennem Flensborgs
lange Gade og videre imod Syd. Blandt de forste
Flygtende bar Prindsen til Noer, der stolt havde tllraabt
den oprorste Hær: „paa ZErens Dag er jeg hos Eder!"
og nu kun kom til Flensborg, forat anfore dens Flugt.
Dette bar hans storste B edrift*: aaben Mark, og „Helten
fra Bau" blev derfor hans Ogenabn hos Tydffe og
Danste. Klokken 3 bar Kampen endt baade her og i
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Skovene ved Lykkesborg, hvor den dog kun havde været
ubetydelig.
Strax derefter rykkede de Danske ind i Flensborg, De Danfle
danske Faner vaiede dem imode fra Vinduerne, s e lv ^ ^ H e rsmaabitte Born svingede dem, overalt lod jublende R a a b :^ ^ " " " ^ '
„leve de brave Danske!" og man saae Glædestaarer i
mangen Soldats Dine.
Det var forstegang efter 35
lange Fredens A a r, han havde modt sin Fjende; han
burde fetre, thi han var dobbelt saa stærk som denne,
og han havde ogsaa seiret. Han havde kæmpet godt,
og hans Folelse skildrede en af de Menige i sin Beret
ning: „Jeg veed ikke selv, strev han, hvordan det gik,
men i Begyndelsen blev jeg kold, saa hed, og da Trom
merne forst ret lod og Kuglerne peb, var det en Lyst.
Det Hele var jo heller Ingenting, for de fleste Kuglerramme ikke." Træfningen havde kostet os henved 100
Dode og Saarede, Slesvighvlstenerne det Dobbelte og
desuden 800 Fanger; hvis vort Nytteri var kommet
tidsnok, vilde næsten Ingen af dem være undstuppet.
Dagen efter marscherede de Danste imod Syd og opstil
lede sig i Slesvig og ved Danevirke, paa denne æld
gamle Grændsevold, der strækker sig over Hoideryggen
fra Slien til Trenen og saaofte har støttet den danste
Arm. Kdngen holdt sit O rd, han kom herover og omjubledes i Slesvig af sine Soldater og i Flensborg af
sine troe Borgere. Hele Hertugdømmet stod os aabent,
ogsaa O erne i Vesterhavet besattes, Oprørerne havde
lidt et uopretteligt moralst Nederlag. Den Ene stjød
Skylden herfor paa den Anden, da de i en mørk Stem
ning gjemte sig bagved Nendsborgs Volde.
Den eneste Hindring for Borgerkrigens Tilende-Stemninger
bringelfe laa i det revolutionære Tydstland. I T illid ' Tydflland.
til det havde Slesvighvlstenerne gjort Opror, og det
vilde ikke svigte denne Tillid, det havde formange Grunde
dertil. For flere Aar tilbage havde en af Advokaterne
i den slesvigske Stænderforsamling troet at kunne stræmme
Bonden Nis Lorenzen med, at Keiser Frederik Nødstjæg
snart vilde vaagne, hvortil Lorenzen, uden lang Betænk
ning, havde svaret, at saa vaagnede sikkert ogsaa Holger
Danste. Nit mecnte Tydstlands Udvalgte, der kom sam-
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men i Frankfurt, for ramme Alvor, at den gamle Kei
ser, aandelig talt, var vaagnet op, og det drommerige
Folk dromte med ham om Eenhed og Storhed og Vcelde.
Et Folk, som hidtil havde udmærket sig ved sin Dybsin
dighed, som i sin Heclhed næsten var et Folk af Lærde,
vilde paa eengang flaae en Streg over sin Fortid og
fremtræde i en ganste ny Retning. Det lod haant om sine
stille Dyder og den Tilværelse, de havde stabt; det vilde
glimre som tydst Stormagt. Men en saadan trængte til
en Flaade og Havnene paa den flesvigste og Holsteenste
Landtange, som adstiller Ostersoen og Nordsoen. For
Oieblikket vare de i Danmarks Magt, dog syntes Lejlig
heden givet til med ringe Moie at erobre dem; kun en
Haandsrækning til det flesvigholsteenste O pror, og S a
gen vilde være afgjort i nogle Uger. Tydstland havde
i det Hele nu i fælde 1000 Aar, eller saalangt Historien
rækker, været fjendllg stemt imod Danmark, ja selv i
Mythetiden viser Uffesagnet os den samme Stemning.
Det havde ringeagtet det lille danste Folk, og Slesvigholstenerne arbeidede trolig paa at foroge Ringeagten;
det havde ikke kunnet forstaae, at det ikke vilde gaae op
i Tydstland, det havde aufeet det for grodhovedet og
dumt, medens Dansten, med sit aabne Ote for det Lat
terlige, mangen Gang af Hjertens Grund havde gjort sig
lystig ved Tydstens Overspændthed og Foleri og Hovmod.
De i Tydstland, der stode i Spidsen for Folkebevægelserne,
vare, naar det gjaldt Danmark, fuldkomment enige med
Regjeringerne, som desuden ved en Krig med os haabede,
at bortvende Opmærksomheden fra de indtil Fortvivlelse
sammenfiltrede og ulykkelige indre Forhold. For Preus
sen kom endnu en særegen Grund til, thi det ventede,
ved en lykkelig Krig her at sikkre sig Overmagten i Nordtydstland. „Jeg trænger til en Krig, sagde dets nye
Udenrigsminister, og længe tænkte jeg, at vove den med
Rusland; nu er den danste Krig der; den gjor samme
Nytte, og den er billigere." De ovrige europæiske M ag
ter onstede af ganste Hjerte Fred, de vare gunstig stemte
mod Danmark, men under disse voldsomme Rystelser
maatte de gaae forsigtig tilværks og lade meget have sin
stjæve Gang; derpaa var det Tydstland stolede. Slesvigholstenerne havde nu engang faaet saastor en In d 
flydelse paa dets Planer, det havde nn engang ndseet
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sig Danmark til Offeret for sin Lykke. Hvor kunde det
ane, at det, idet det gjorde dette, ufrivilligt maatte arbeide paa Danmarks Lykke? Og dog blev det Tilfældet.
Tydsiland, som dromte sig vaagent, vakte Holger Dansie,
dengang det stillede ret lille, lidt magelige og blye, men
dog i al sin Blyhed kjoekke og cerekjcere dansie Folk V al
get kun mellem to Ting: fortvivlet Kamp af halvanden
M illion mod tredive, eller cerelos Undergang. I de Li
delser, hvori vi bleve nodte til at hoerdes, i den Kraft,
vi nodtes til at udfolde, i den Kamp, vi nodtes til at
at fore, i de Seire, vi nodtes til at vinde, deri laa
vor Lykke.
Den tydsie Forbundsdag i Frankfurt havde fordrct Tydfllands
Slesvigs Romning, enten med det Gode eller det O n d e , Fordring oz
og Genoprettelsen af den gamle Tilstand, den havde ud- Astriden,
talt det bestemte Onsie om Slesvigs Indlemmelse i^ mmt)rc
Tydsiland. Allerede vrimlede det med Preussere i Rend s - ^ nlt1ilcr*
borg. Men Danmark erklærede Cideren for sin gamle
Lanvgrændse, og at det, tilses ved Blokader og Opbringclse af Skibe, tillands med Sværdet vilde værge sig
imod ethvert Angreb paa den. Preussen vilde ikke troe,
at Erklceringen var alvorlig meent; „de Dansie kjende
altfor godt deres S tillin g !" yttrcde en Minister offenligt. Det var Preussens Segl paa Olshausens Smædeord. Dagen, inden hvilken de Dansie siulde have
rømmet Slesvig, den 18de A pril kom. Danmarks Hold
ning var dristig, det lagde forelobig Beflag paa de tydsie
Skibe, det kunde naae, thi tilsos var Tydsiland vaabenlost, dets Hcer siulde for Grundscetningens Skyld staae ved
Danevirke, og ikke i de gunstigere Stillinger lcenger imod
Nord. Tydsiland ventede endnu nogle Dage, medens
det trak stcrrke Troppemasser sammen i Nendsborg og
toet nordfor Cideren. De danske og tydsie Hcere laae
saaledes ligcoverfor hinanden, Spændingen med Hensyn
til hvad der siulde komme var stærk. Dog haabede
endnu Mange paa, at Diplomaternes Kunst vildd holde
Sværdene i Skeden, thi England arbeidede med stor Iv e r
paa en Mægling. Tydsierne tilbragte Tiden med at
ordne sig; de roste sig af, at have gjort den forste dansie
Officeer til Fange.
Men det var ikke i aaben Kamp,
det var ved et lumsit Overfald, at Kapitain DirkinckHolmfeld paa Femern faldt i deres Vold.
De Dansie
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standsede ved Slesvig.
Smaa Stroifetog foretogcs fra
begge S id er, forat holde Folkene i Aande. Den eneste
betydelige Fægtning stod ved Altenhof, Langfredagen den
21de A pril. M ajor Schepelern vilde omgaae og afstjcere
Fristarerne, som her stode paa Forpost; men medens hans
Sidebevægelse fuldkomment lykkedes og bragte ham henimod 60 Fanger, kastede Fristarerne under Bairercn
v. der Tann sig dristig over den Styrke, han havde ef
terladt foran deres Front ved Ekkernfordefjord. Kam
pen blev heftig og kostede B lod paa begge S id e r, dog
forandrede den ikke Noget i de gjenfidige S tilling er.

Slaget ved
De Tydste havde endt deres Forberedelser; 27,500
Slesvig den Mand Preussere,- Forbundstropper og Slcsvigholstenere,
23de A p ril; fo rd e e lte i 7 Jnfanteribrigader og nogle Kavalleribrigade Tvdfles^b^ stode med 72 Kanoner rede til, med denne trcdob-

AnarebS'^ ^ lte Overmagt at knuse de 10,000 Danste. Deres fleste
p la n / Folk, navnlig Preusserne, vare velovede, stjont munderede og havde et Navn mellem Europas bedste Krigere,
som de vare begjerlige efter at hævde. En stor Deel af
dem horte til Garderegimenter, der vare hadede, fordi
de t Berlin havde kæmpet imod Borgerne; nu glædede
de sig ved at stulle vadste sig rene i danst Blod. De
vare 'modtagne som Befriere med Wre og Jubel, allige
vel foragtede de Slesvigholftencrne, og der kunde af
denne og saamange andre Grunde umulig være det
Sammenhold og den moralste Styrke i den tydste Hær,
som der var i vor. General Wrangel, cn rast preussist
Kavallerianforcr men næppe noget militært Geni, havde
Overbefalingen over Tydsterne, der stode alle i og omkring
Nendsborg; Fyrst Radziewill og Generalerne M ollcndorf
og B onin, siven Slesvigholsteens fuldtroe Ben, befalede
Preusserne under ham, General Hugh Halkett befalede over
de ikke preussiste Forbundstropper. Den bestemte Ordre til
Angreb var givet. Hvilket stjebnesvangert Oieblik! thi
fra nu af blev Kampen fra cn Borgerkrig t il en Stam mekrig, til en Kamp mellem det store Tydstland, der vilde
erobre sig en ny S tillin g ved de nordlige Have, og det
lille Danmark, der paa Liv og Dod stred for sin T il
værelse. „S om Deres Excellence befaler", havde W ran
gel ved sin Afstedsaudients sagt til Udenrigsministeren,
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„ i 8 Dage sial A lt være endt". Han havde befluttet,
at stille '19,500 Mand Preussere og Slesvigholstenere
med 44 Kanoner i forreste Linie, holdte de Ovrige i Reserve,
og saaledes den 23be April rykke frem imod Danevirke
og Missund til en stærk Rekognoscering, og den 24de
gjore det egenlige Angreb, idet han i Vester omgik vor
lille Hcer.
De Dansies Forposter stode i Syd, i Vest og i Oft De Danffcs
for Slesvig, vort Centrum stod ved Slesvig. Vyen Stillinger,
ligger i en f M iil lang Bue imellem Slien og de vest
lige Bakker. Disse, der ere bedcekkede med Skove og et
Ncet af levende Hegn, falde fra deres største Høide ved
Husby ned imod Fjorden i to Bankerygge, indbyrdes
adsiilte ved de smaa Vandlob og sumpede Dalfører i
Bustorpergrunden og Krudtmøllegrunden. Sydfor Sles
vig, i umiddelbar Sammenhceng med dette, ligger B u 
storp, der ret vel kunde lade sig bruge som et dansi B ro 
hoved; udenfor Bustorp begynder Danevirke, og herfra
imod Syd udbrede sig aabne Heder. De Dansie havde
bygget Kolonneveie, gjennemstukket de to Dcemninger i
Slesvig, over hvilke Veien fører, øg siandset lidt ved og
omkring det gamle Gottorpflots forfaldne Vcerker. De
havde arbeidet flittig, baade Værnepligtige og Frivillige,
og man saae mange Mennesier, der vare vante til Ho
vedstadens Selsiabskredse, staae og grave med deres sine
hænder, medens Sveden haglede nedad dem. Skandseværkerne havde dog ikke nogen synderlig Betydning.
A t mode Fjenden ved selve Danevirke,'var opgivet, paa
Grund af Hærens ringe Styrke; man vilde modtage
ham paa Holderne længer imod Nord. De væsenligste
Hindringer, han havde at mode, vilde derfor kun ligge i
den gjennemsiaarne Egn og i de Dansies Mod. Vor
høire Floi, Kavalleri øg lidt Artilleri, der stod paa He
derne vestfor Slesvig, havde en S tilling, som en over
legen Fjende kunde omgaae, sijøndt den sumpede Egn
støttede den. Bør venstre F loi, næppe een Batallion
stærk, stod ved Missund, ved det vigtigste Færgested over
I Slien. Heller ikke den var sikkret, da det ringe Antal
I Folk ikke tillod, at bevogte alle Sliens Færgeitcder, og
man maatte indskrænke sig til, med hyppige Patrouiller
at gjennemforsie Egnen og nogenledes vogte sig for en
Overrumpling. Uagtet de Dansie godt kjendte til Fjen-
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gagtning i
Centrum.

dens store M ag t, stode de dog freidige ved Danevirke,
rede til at vove Kampen, hvis den kom, men de antoge
den endnu ikke for ncerforestaaende.
Paastemorgen den 23de A p ril var kommet, Paasieklokkerne kimede i B y og Land. Himlen var bedcekket,
af og til stjal en Solstraale sig frem, der atter om E f
termiddagen aflostes af Regnbyger. Fjenden var brudt
op, t Morgenstunden blev Missund angrebet. Hyppigere
og hyppigere sprcengte Dragoner fra Centrummets For
poster til Hovedkvarteret paa Gottorpflot og bragte M el
dinger om Fjendens Fremrykning. Først vilde man ikke
troe dem, Fjenden kom nærmere, da bleve de endelig
troede; Generalmarschen gik, de Danste flokkede sig om
kring Fanerne, det var den høte Tid.
Klokken var ti. Preusserne, der imod vort Centrum
og høtre Fløi marscherede paa to Vcie og t to Kolon
ner, stode med høtre Kolonne M ollendorf ved Oversell
og oversaae fra Hviderne der hele Egnen, men saae in
gen Danste. De rykkede videre, kastede sig uden Ordre
over vort Brohoved, Bustorp, og bestege den østlige Deel
af Danevirke.
Wrangel lod det stee, han troede de
Danste overrumplede, og at han idag med ringe Tab
kunde vinde, hvad der imorgen vilde koste store Offere.
M en han kom herved til at angribe paa et flet Sted,
t det snævre Afsnit mellem Bustorperdam og Hadebynor. Oberstlieutenant M agius med den danste Avant
garde modte ham i Bustorp og paa hele Linien, Kanon
kampen og Jnfanterikampen udviklede sig mellem Banker,
Huse og Hegn, A lt var indhyllet i Røg, den danske
Styrke trængtes haardt.
Da knaldede det muntert tilhøire af Avantgarden og
i Flanken af Preusserne.
B iilo w og Rye med deres
Sjællændere vadede over Bustorpergrunden, kravlede
opad Bankerne og bestege Danevirke. Selv gik de for
rest, Rye stak Chakoten paa Sabelen: „nu rast, mine
smaa sjællandste Drenge!" raabte han. Fjenden var syn
lig overrastet, han erkjendte, hvilken Fælde Afsnittet, hvori
han stod, kunde blive, og veg i Forvirring. Men W ran
gel lod øjeblikkelig friste Batallioner hente fra sin venstre
Kolonne, og Trykket af denne Overmagt standsede Flan
keangrebet. Nu maatte de Danste tilbage over Buftorpergrundens Sumpe, Mange sank ned i Dyndet, de Efter-

folgende traad.te dem heelt under, Fjendens I ld gjorde
lyst t Rcekkerne. I det Skjulte viste sig Trcek af opoffrend.e Heltemod. En Frivillig opholdt sig længe ved
et Vandlob, forat hjælpe ve Efterfolgende over; „S aalænge her er en Mand at færge for, forlader jeg ikke
min Post!" udbrod han, han blev og faldt. Paa den
samme Tid som Biilow trykkedes tilbage, maatte ogsaa
Avantgarden, hvis kjcekke Forer, M agius, var faldet,
romme Vustorp og den sydlige Deel af Slesvig, det saakaldte Frederiksberg. Den led meget, Preussernes Kug
le r forfulgte den gjennem den lange Gade, t en Vig af
Slien druknede flere Jægere, som vilde svomme over.
V or forste Stilling var saaledes opgivet, men Gottorpflot holdt sig, og i Dyrehaven og Krattet ved Anncttehoi
bagved det andet Dalfore, Krudtmollegrunden, samlede
!de tilbagetrængte Dansie sig. Klokken var halvtre.
^Wrangel tænkte paa at standse, han frygtede dog for sin
.venstre Kolonne, der ingen Forbindelse havde med ham,
og han vedblev Kampen.
I Skovranden nordfor Krudtmollegrunden blev
Fægtningen nu yderst heftig , Kanoner blandede deres
hule Dron mellem Jnfanteriildens uafladelige Plaffen,
Schleppegrell sendte den ene Batallion efter den anden
til Forstærkning. I Landstedet paa Annettehoien, t Ha
ven og i Gransioven tætved det rasede Kampen, Mand
stred imod Mand med Kolbe og Bajonet. Tilsidst seirede Fjendens Overmagt ogsaa her. General Hedemann,
allevegne nærværende, hvor der var Fare, forte friste
Batallioner frem, for lcengere imod Vest at tage Preus
serne fra en uventet Side og saaledes give Fcegtningen
cn ny Vending. Men en falsk Melding fra Gottorp,
hvor Reserven stod, om at Fjenden allerede var i den
ostlige Deel af Slesvig V y , opholdt Angrebet een heel
kostbar Time. Det var nu blevet for sildigt, og B atal
jonerne anvendtes til Forstcerkning i Dyrehaven, mellem
hvis halvtudsprungne Trcrer og Kkofter og Skovgrofter
de vigende Danste med Haardnakkethed vcergede sig. Ry c,
en gammel Mand, folte sig her noget trcet. „Jeg vil
sandelig have mig en lille Luur", udbrod han, strakte sig
med en magelos Rolighed hen midt i Kugleregnen og sov
nogle Oieblikke. Vore Folk vare alle trætte, de havde
lidt Meget, hele deres Styrke, selv Artilleriets Bedæk-
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rung, var oploft i Kjeder, Fjenden viste starke Reserver,
det led imod Aften. Da kom der O rdre' til at opgive
den anden S tilling: Gottorpflot, Krudtmollegrundens
Nordrand og Dyrehaven.
Foegtning
Medens der saaledes fcegtedes i Centrum, stode
paaFlsiene. Floiene ikke stille.
Hoire Floi, der ncesten kun bestod af
Kavalleri og lidt Artilleri, veg langsomt tilbage fra Danevirke over Holderne, for Bonins venstre preussiste Ko
lonne. Pludselig kom ved Husby to Kanoner i den
yderste Fare for at falde i Fjendens Hcender, allerede
vare de næsten omringede. I dette Oieblik stormede
Ritmester Wiirtzen frem mellem Hegnene paa Veien med
sine Dragoner; bestuvt fra alle Sider beholdt han kun
Faa tilbage af sin Skare, men Kanonerne vare frelste,
og Fjenden beundrede det dristige Indhug. Hoire Floi
vedblev fægtende sit Tilbagetog og forenede sig om Af
tenen med Centrum. Venstre Floi ved Missund havde
hele Dagen udholdt Angreb af Fristarerne, udenat vige.
Da benyttede de sig af den Omstændighed, at ikke alle
Sliens Færgesteder kunde bevogtes, gik i Baade over ved
Stubbe og truede de Danste i Ryggen. Venstre Floi
maatte tilbage, efterat Færgetouget ved Missund var
overhugget, den trak sig imod Nord.
Bivuak cfDet var i Morkningen. Fra Centrum og hoire
tcr Slagct. Floi havde A lt, Kanoner. Fodfolk og Hestfolk, samlet sig
i den tredie Stilling paa de bolgeformede Hoiver nordfor
Dyrehaven. Rcekkerne vare tyndere, Folkene noget matte,
men med usvækket Kamplyst og i fuldkommen Orden, en
hver Afdeling stod omkring sine Faner; Modstanden ved
et Angreb vilde være blevet stärkere end nogensinde for.
Dog Fjenden havde selv livt formeget, han kunde ikke
angribe. Klokken 8 faldt de sidste af vore Kanonstud
imod enkelte Hobe, der viste sig i Udkanten af Dyreha
ven. Ved Morkets Frembrud blev tredie Stilling fri
villig opgivet, de Danste gik tilbage til Jstedpasset og
Vedelspangpasset og tilbragte Natten her mellem Lyng
og So og Skov. A f Fjendens Vagtilde saae de hans
S tilling, han havde besat det forladte Slesvig. De
fældede Træer og tændte Baal, der speilede sig i Soerne
og malerist oplyste Grupper af flumrende, fladdrende,
rygende og spisende Soldater. En ligesaa latterlig som
afskyelig Mistanke yttrede sig imod Overgeneralen, Stem-
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ningeri i det Hele var noget nedtrykt og ærgerlig, thi
man var jo trængt tilbage „af det forbandede tydste
Kram," men Folkene vare langtfra ikke forknytte. Hvad
der virkede uheldigst, var Mangelen paa Levnetsmidler,
eftersom de fleste Soldater havde tomt deres Madposer
midt under Slaget, naar Lejlighed gaves. Endelig blev
den værste Nod afhjulpen ved Proviantvogne, og Anfø
rerne deelte desuden trolig alle Besværligheder. B iilow sad
uden Kappe paa en Stub og tyggede paa en tor Skibs
tvebak, Hedemann med sin Stab fad ved en Praas, paa
Træbænken, i en forrøget Stue i Jstedkro. Lidt efter
lidt hyllede Egnen sig i en klam Taage, Regnen begyndte
at dryppe ned, den ene Soldat efter den anden faldt i urolig
Slummer, ogsaa de udmattede Heste sov. Den dybe Stilhed,
som var udbredt over de mørfe, slumrende Linier, blev kun
afbrudt af Patrouillernes Trin og Hovflag og Feltraabet.
Midnat var kommet,
forste Paastedagforbi; den D e t gjenhavde været en Hædersdag for Landmagten, som Skjær- üd'ge Tab.
thorsdag den 2den April var det for Somagten. Uventet
kom Angrebet, men det blev modtaget med Mandemod;
trappeviis, i fire Hovedafdelinger bleve Tropperne forte i
Ilden og støttede gjensidig hinanden. Saaledes anfaae
Befalingen det for rettere, end udsætte sig for det
Vovestykke, at samle Kræfterne paa et eneste Punkt, drive
Forsvaret til det Iderste og sætte A lt paa eet Kort.
Fjendens store Overlegenhed havde tilsidst overmandet
ve Kjekke, det blev derfor et tabt Slag, intet Neder
lag, og Wrangel havde i høt Grad forregnet sig, da
han meente, at kunne knuse Danmark ved Slesvig.
Mandefaldet havde været stort paa begge Sider; hvor
Kampen havde raset, var den betegnet ved Klynger af
Lig, som Pøbelen fra Omegnen gav sig ifærd med
i at plyndre. De Danste savnede i deres Rækker
f 800 Mand af Døde, Fangne og Saarede og deriblandt
mangen fortræffelig Officeer, Fjendens Tab var næppe
mindre. Det danste Folk sørgede over Tabet, men mistede
, tffe sit Mod, det havde forsøgt sig og lært sin Kraft at
1fjende. Og som et elektrist Stod gik Budstabet om
Paastedagsslaget ved Danevirke, om denne mægtige, med
Blod strevnc Protest mod Tydstlands Overgreb gjennem det
høtc Nordens Bjergbygd er.
3
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Fcegtningen
Det var besluttet, at den danske Hær taltfald ikke
d?,?L»ril fsr Flensborg stulde modtage et nyt Slag.
S tra r om
og deDan- Natten blev derfor Vogntrosset sendt imod Nord. M orgenen den 24de fulgte Tropperne efter, deels gjennem
land ogAis.'Angel, deels ad Hovedlandevejen. Omtrent Klokken to
rykkede de ind t Flensborg, udmattede og under en osende
Regn, men med freidig Pande og munter Holdning. En
mere hjertelig Modtagelse end de fik her, er det ikke let
at forestille sig; de bleve indkvarterede, deels i selve Byen,
deels i Omegnen, og bevcertedes paa det Bedste.
Fjenden var fulgt efter, i Angel hastig, næsten lige
i Hælene af de Danste, paa Hovedlandevejen derimod i
større Frastand. Ved Overso, halvanden M iil sydfor
Flensborg, bagved en Række smaa Vandlob, som overfljære Hovedveien, havde Bagvagten til Sikkring efter
ladt andet Jægerkorps, tre Estadroner og to Kanoner.
Forvirringen efter Slaget var Aarsag i, at ingen Hoistkomanderende var udnævnt for denne Styrke; et Dragon
regiment, som stulde forøge den, stødte paa Fjender øg
indtog ikke sin Post. Klokken to kom den forste Melding til
Overso om atTydsterne vare under Fremmarsch. Deres For
trav bestod as flere Batallioner og Estadroner Forbunds
tropper og henimod eet Batteri, baade Wrangcl og Halkett fulgte selv med. Snart fik man Die paa Fjenden, og han
udviklede sig hastig til sin Overrumpling. Der blev blæst
Allarm i Dragonkantonementerne, og i uordenlige Klyn
ger styrtede Folkene frem as Gaardene, som Lejligheden
kunde falde, paa sadlede eller usadlede Heste. Der fægtedes i smaa Grupper med Sabel og Pistol, hist og her
i den gjenncmstaarne Egn, Halkett selv kom ved et af Sam
menstødene i oiensynlig Fare, mange Dragoner hug sig igjennem, henimod 80 Mand saldt i Fjendens Vold. A f Jægerne
sandt noget over to Kompagnier ogsaa Leilighed til esterhaanden at flippe bort. De Ovrige med Oberstlieutenant
Styrup vege til Siden for Veien ned i Moserne, alle
vegne omringede as Kavalleri og Infanteri befluttede de at
sælge Livet dyrt. Fjenden havde sendt Dragoner frem, JæJægerne formerede Kredse, hvis ødelæggende I ld tilligemed
de Sumpe, hvori Hestene styrtede, gjorde, at Indhugget
fuldstændig blev afflaaet. Da lod Wrangel to Batallio
ner falde ned bag Hegn, i Grøfter og i en nærliggende
lille Skov og derfra aabne deres Ild .
I Vand og
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Mudder indtil ober Knæerne holdt Jaegerne dog ud i to
hele Timer og blebc intet S bar flyldige. Med Længsel
stirrede de mod Nord, om ingen Undsætning flulde lade
sig see, men de saae kun Fjender og atter Fjender. De
res Oberstlieutenant bar faldet, ikke Faa af dem laae
blodende paa Valpladsen, deres Patroner bare opstudte,
en frist Batallion stormede imod dem. Da biftede en
Officeer med Torklædet, og den lille Helteflare obergab
stg, hbis Nederlag fordunklede mangen S e ir og opholdt
Fjenden faalcenge, at han fo r idag maatte opgibe bidere
Forfolgelfe.
Klokken fire kom forsprængte Dragoner paa ufadlede
Heste jagende gjennem Flensborg med Efterretning om
Oberfaldet. S trax bleb der blæst Allarm. Misligheder
bed Troppernes Jndkbartering, den almindelige Udmat
telse og en bis Trpghed, hbortil baade Befaling og Un
derordnede habde hengibet sig, fremkaldte nu et Oieblik
en panist Skræk, der ikke gjorde den Orden, hbori der
bleb stillet til Afmarsch, til den onsteligste. Alle Vaaben
bare blandede mellem hberandre, Nogle af Folkene bare
paaklædie, Andre upaaklædte, ligesom de kom styrtende ud
af Sengen, Tornistre og Vaaben laae og flod paa G a 
den; „Fjenden er der!" lod det fra Mund til Mund med
forbirrede Naab. D e t Hele dannede bilde, uordenlige
Klynger, der iilsomt bebægede sig imod Norden. Trods
denne Hurlumhei bar der dog en betydelig Deel af Hæ
ren, og det nabnlig den, som habde faaet opgibet A llarmpladser, der ikke i mindste Maade lod sig forstyrre.
, I en Hast habde saaledes B iilo w Samling paa to B a ; tallioner, som han forte ud imod Syden, forat modtage
i det forbentede Angreb.
Paa Beflutningerne i det danske
Hobedkbarteer habde Forbirringen imidlertid birket saameget, at man opgab Planen til, bed Flensborg at oppe
bie Fjenden, og derimod gab Ordre til at samle A lt bed
B au.
Natten, som fulgte efter, bar lidet trostefuld.
Veiene bare saa fuldproppede med Mcnnester, at enhber
Marschorden bar blebet en Umulighed, Himlen bar saa
bælmork, at Artilleriet maatte kjore med Lygter, og i Egnen
ved Bau bar hber Hytte oberfyldt. Og stjondt der biste
stg mangt et Træk af sjælden Aandsnærbærelse, habde
Stemningen i det Hele dog noget Uroligt og Uhyggeligt
bed sig.
Vagtposterne troede at see Syner, paa alle
3*
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Linier faldt Skud, det ene efter det andet, Meldinger
indlob om at Fjenden snart siulde være feet her,
snart der.
Morgenen den 25de A p ril, da baade Dagslyset og
den gjenoprettede Orden havde ovet sin styrkende In d fly 
delse, fik Hæren Ordre til at fortsætte Tilbagetoget, den
Vigtigste Deel af den til A ls , Kavalleriet og nogle min
dre Afdelinger over Kongeaaen.
Paa Dybbelbjerg,
denne Høide, som siden skulde blive saa berømt, standsede
Hovedkorpset en kort T id , derefter vedblev det Marschen
til Færgehuset ligeoverfor Sonderborg, thi den begyndte
Skibsbro over Sundet var atter blevet afbrudt. UnderSkylregn om Eftermiddagen og Natten blev Armeen en
delig færget over. Efter tre Dages uafbrudte Kampe og
Marscher og Savn og Udmattelser, efter saamange aandelige og legemlige Lidelser, var det naturligt, at ver
sandtes dem, som dodsmatte styrtede omkuld i de vaade
Grøfter paa Als og bleve liggende der, ude af Stand
tit at flæbe sig videre. Natten havde imidlertid staffet
de Fleste sikkert Kvarteer. De kunde hvile, de kunde ve
derkvæge sig og afhjælpe alle legemlige S avn, og efter
et Par Dage var det atter den gamle, freidige Hær.
Hvad den havde gjennemlevet, forekom den næsten som
en vild, blodig Drøm. Nogle Dage senere havde den
Afdeling, som siulde trække sig imod Nord, rigtignok ogsaa under store Strabadser og mange Lidelser, naaet
Kongeaaen og indsiibede sig i de jydsie Havne, forat
sættes over til Fyen.
Saaledes var otte Dage efter Slaget ved Slesvig
hele Halvoen rømmet og tildeels besat med Fjender.
Men paa to sikkrede Punkter i deres Flanke, paa Als
og paa Fyen, stode de Dansie, slagfærdige, truende og rede
til at oversijære Forbindelseslinierne.

De Tydske besætte og rømme atter Jylland; Blo
kader, Fægtninger i Sundeved og Nordslesvig; de
Svenske paa Fyen og VaaliensWanden til M alm o.
Wranqcl
rvkkcrind

De Danske vedbleve med at opbringe tydsie Skibe,
Tydstland vilde hævne sig herover, det vilde nedtræde
Danmark i Støvet, og den 2den M a i gik Wrangel og
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Prindsen til Noer meb 20,000 Mand Preussere og Slesvigholstenere over Kongeaaen. Mange havde ventet, at
see et Folk, væbnet med Jagtflinter og Leer, i bestandige
Skjærmydfler bryde frem fra Heder og Skove og kaste
sig over Fjendens mindre Afdelinger. • Jyden havde
onstet det, men den danste Regjering, sikkert ikke uden
Grund, havde paa det Indstændigste fraraadet det, og
alene med en stolt, stille Trodo kunde Jyden, saavelsom
Nordslesvigeren, træde sin Fjende under Oinene. Prindsen
til Noer, mod hvem der var faldet truende Ord, frygtede
Grev Geerts Skjcbne og viste sig ikke uden stærk Be
dækning. Hans Tilværelse var livet glædelig, Preus
sernes Officerer foragtede ham, og dengang han ved
Veile flyttede sit Hovcdkvarteer nærmere mod Syd, ud
brude de: „Ah, det er vel forat have Veien aaben, hvis
Et eller Andet stulde træffe!" Wrangel havde lovet, at
bestytte Befolkningens Liv og Eiendom, og at den „stulde
være ligesaa trvg midt iblandt de ædle tydste Krigsfolk,
som iblandt sine egne Brodre." Man rystede mistroisk
paa Hovedet. I Horsens movtog man de Jndrykkende
med Tegnene paa almindelig Landesorg: Boutikkerne vare
lukkede, Rullegardinerne nede, Gader og Torve tomme,
der var stille som i Graven. Dette Sindelag, der i hoi
Grad vilde begunstige en Overrumpling, var næppe uden
Indflydelse paa Wrangels Besættelsesplan. Han vidste,
hvad Napoleon har sagt og Aaret 1849 beviist, „at
Jylland er en Sæk til at fange Notter i". Han vidste,
at den danste Somagt, som idelig foruroligede hans
Flanke, saare let kunde række Landmagten Haand til
et Overfald, og han indstrænkedc sig derfor til at sætte
sig fast i den sydostlige Krog, i det rige og frugtbare
Landskab mellem Veile- og Koldingfjord, idet han lod
Kysterne bevogte paa det Omhyggeligste. Fra Fredericias Volde vaiede hans Flag udfordrende ved lille Belt.
„Saalænge det staaer her, sagde han med Stolthed, stal
ntet Skib mere betale Told". Im od Nord sendte han
kun et Stroifekorps fra den oprorste Armee, forat fore
tage Udstrivninger. Dets Stemning var ikke den bedste;
Mandstabet var ikke synderlig paaliveligt, det peb ad
Prindsen, de meenederste Officerer sogte ved en paataget
barst Mine at bevare deres Værdighed t Befolkningens
Oine. Men forgjæves; mangen danst Mand talte fri-
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modige Ord, og mangen danst Kvinde forstod at behandle
dem paa en stjærende Maade, saa de maatte tie og synke
Forbittrelsen. Dertil foruroligedes de af idelige Rygter
om Overfald, de naaede kun til Aarhuus og brod her
fra op imod Syd med en Hast, der næsten lignede Flugt.
Fcrgtning
Somagtcns Drillerier gik tilsidst over til et ftørre
fceticiaT. Angreb.
Lcenger end til Morgenen den ottende Mak
8bc sotai! kunde Steen-Bille ikke tcemme sin Harme over det sortrodgyldne Flag paa Fredericias Vold. Med Hekla, „den
sorte lille Djævel", som Tydsten kaldte den, og 6 Kanonbaade aabnede han sin I ld imod de preussiske B a t
terier, dog var Kampen altfor ulige, og han maatte efter
en hidsig Fægtning seile bort, udenat have opnaaet No
get. Fjenden hævnede sig paa en uridderlig Maade ved
at bombardere Striib og Middelfart, der vare aabne og
forsvarsløse.
HalketUcrqImidlertid havde Halkett med omtrent 10,000 Mand
for Als, v e Rigstropper lagt sig ligeoverfor Als i Sundeved. HelDanfleö lbr ikke disse Tydflere havde Anledning til at rofe Beftalter.""' fvlkningens Stemning; den sundevedste Landstorms ned
gravede Vaaben kunde de vel bemægtige sig, men daglig
maatte de see paa den alsiste Landstorms Vaabenovelser.
Det var deres Hensigt, at sætte sig fast paa Dybbelbjerg
og herfra blokere Als, de begyndte derfor paa at forstandse
Bjergkammen. Dybbelbjerg, dengang veldyrket, beplantet
med levende Hegn og Træer og opfyldt med Haver og
venlige Smaahuse, hæver sig halvtredie hundrede Fod
over Havet. Nu vifte den Betydning sig, som det har
faaet under Krigen. Skandser, anlagte her, kunde fra
deres Kanoner bestryge Sonderborg og Kysten derom
kring, men over det dybe, stiondt smalle Alssund var det
ikke let at komme, og Kysten af Als var ogsaa hsi og
fortrinlig stikket til Skandsebygning. Det gjaldt fremfor
A lt om, hvo der forst kunde sætte sig fast og bringe
meest svært Skyts i Batteri. Og her vare de Danste
i Fordelen, thi fra Krigens Begyndelse havde de kastet
deres Oie paa dette Punkt. De indfaae det fuldkom
ment, og dengang Hedemann med Hovedstyrken gik over
til Fyen, blev o,000 Mand og nogle Feltbatterier til
bage under Oberst Hansen, med den Ordre, at arbeide
ivrig paa Forstandsningen. Snart vare Strandbatte
rierne langsmed Alssund spækkede med Skandser og Ka-
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noner, det gamle Slet, hvor Christiern den anden havde
siddet fangen, brugtes som Kaserne, Krigsfartoier laae
paa Vagt paa ©trommen; og Als, denne frugtbare, lille
O , der allerede i og for sig er et Kornmagasin og hvis
Havne desuden altid stode aabne for de Dansie andetstedsfra, blev et fasi Bolværk for Danmarks Rige. Den nederste Deel af Dybbclbjerg maatte tages med ind i Be
fæstningslinierne. De Dansie fatte derfor over Sundet, af- .
brcendte den smukke Forstad til Sonderborg, og medens
Blænkerne daglig tumlede sig om mellem Hegnene imod
Tydflen, eller, som'de udtrykte sig, „var paa Hostmanovre", reiste to Værker sig ved Kysten, faste og truende og vel
skikkede til et Brohoved. En Skibsbro blev sidst i Mai
flaaet over Sundet, og nu var A lt færdigt ikke blot til
Forsvar, men ogsaa til Overfald i Fjendens Flanke fra
dette Udgangspunkt.
Stemningen rundtomkring i Riget var alvorlig, dog Stemningen
langtfra ikke forsagt. Handel og Vandel mellem Mand Rustninger'
og Mand, det hele daglige Liv gik sin uforstyrrede Gang. ogBlokader.
Man beklagede Jyllands Skjebne, medens Jyderne kun
bade om, at denne ingen Indflydelse maatte faae paa
Regjeringens Planer. Man udviste Tydsie, man sogte
at knytte nye Handelsforbindelser med England og fry
dede sig over den folkekjcere Konge, der endogsaa sendte
sin Garde med i Krigen, og paa Frederiksborg, hvor hver
Plet mindede ham om hans Stammefader, Christianden
fjerde, forte et stille Liv uden al Pragt og Hofglands.
I de Aar, da Europas Fyrster stjælvede for deres Folk
og kun følte sig sikkre bagved et Hegn af Bajonetter, sov
Danmarks Konge uden Vagter, bevogtet af sit Folks
Kjærlighed. Det er et Trcek, som Historien aldrig kan
glemme. Regjeringen arbeidede uafbrudt, i mange Ret
ninger blev Friheden forberedet; ©teenderne behandlede
Valgloven til en Rigsforsamling, som siufoe grundlægge
Danmarks nye Forfatning, de bevilgede Skatter, Kongen
fljenkede sit S olvtoi, frivillige Gaver strømmede ind,
snart beløb de sig til en halv Million. Armeens For
nødenheder i enhver Henseende bleve afhjulpne, den blev
forstærket med Artilleri, Herregaardssiytter og 7 Reservebatallioner. Flotillen forogedes og blokerede nu Odermundingerne og Kiel, altid nye Skibe opbragtes med
rige Ladninger.
Tydflland berørtes paa sit omme
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Sted. „See, faa har vi da Fiskens Kamp med Hun
den," sagde Preusserkongen; det var ncesten den selv
samme Vittighed, Tydsterne sor 400 Aar siden havde
brugt, da de dengang vilde erobre Slesvig.
Stemningen
Danmark kunde gloede sig ved at finde Medsolelse
1Svengc^ hos saagvdtsvm alle Europas Folkestammer. Det stolte
Kong O s - engelske Folk tiljublede sit Bifald.
Og Kampen paa
""ring
Nordens Sletter gav hoie Gjenlyd mellem dets Bjerge.
Unge Normcend og Svenskere af alle Ståender blandede
sig i de Danstes Roekker. Der laa noget forunderlig
Oploftende i den Tanke, at Vlodfloegtsstabet med der
betrcengte Danmark havde givet dem Sværdet i Haand.
Det norste og svenste Folk velsignede dem, det gjorde
Indsamlinger af Penge til Danmark; drevet af dets
Stemning erklærede Kong Oskar Nordens Selvstoendighed truet, og at han under visse Omstændigheder vilde
medvirke til Danmarks Forsvar. Storthinget og Rigs
dagen bevilgede de fornodne Summer, overalt blev der
rustet, store Haab vare vakte om at Nordens tre Stam
mer, forstegang efter Aarhundreders Kampe, stulde staae
Ryg imod Ryg til Forsvar imod Syden.
W rangel
Tydstland faac dette og rustede ogsaa, for altid at
Jylland hofte sin Armee dobbelt faa stærk som den danste. Dets
den 25.
Hensigter traadte frem med større Klarhed, det fordrede
M a i.
nu ut)en Omsvøb Slesvigs Indlemmelse. Stormagterne
søgte at mægle Fred, stjøndt det blev forgjæves; paa at
understøtte Danmark med Vaabenmagt, tænkte de ikke for
Alvor. Det preussiske Hof troede et Oieblik under disse
Forhold, at turde vove noget mere end Sædvanligt, forat
tvinge Danmark, og Wrangel udstrev i Jylland en Brandstat af 4 Millioner Rigsdaler. Men i den samme Time
Gjerningen var gjort, var den fortrudt. At Danmark
tænkte paa nyt Angreb, var mere end et Rygte, og
den tydste Hærs Linier havde da en altfor farlig Ud
strækning; Rusland sendte en truende Note til Berlin, .
Sveriges Holdning syntes krigerst, England trængte paa
med sin Fredsmægling. A lt dette i Forening gjorde sin
Virkning, og den 25de M ai rykkede den tydste Hær til
bage over Kongeaaen; Tydstlands Svaghed var bleven
aabenbar, Slesvigholstenerne fortvivlede.
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Paa denne Tid havde de Danske t al H e m m e lig h e d Danske Ansammentrukket Tropper og truffet Forberedelser til ved9rc cu anct‘
et Flankeangreb fra A ls at overskjære Fjendens Linier
og tvinge ham til at forlade Jylland, udenat have ind
drevet sin Brandffat. Nu var Jylland vel befriet og
den tydfle Hær mere samlet, men den danske brændte af
utaalmodig Kamplyst, en Modbefaling vilde have frem
kaldt den bittreste Misstemning, ja selv Tanken om et
Forræderi fra de Befalendes Side. Kun Angrebspla
nen lod sig forandre, og den blev noget forandret. Nat
ten mellem den 27de og 28de Mai arbeidede hvad Ma
rinen kunde bringe sammen af Dampskibe, spændte
for Forselsfartoier slæbte de Soldater afsted fra
Korsor, Nyborg, Assens og Faaborg. Under en bedæk
ket Himmel mev faa Stjerner styrede de stille, hemmelig
hedsfuldt, som Smuglersiibe, langsmed Kysterne af Als.
Soldaterne udsiibedes, forbavsede over den Mængde Batallioner, de traf paa, og anende, hvad det gjaldt; i A lt
var det 14,000 Mand med 24 Kanoner under Schlep
pegrell, Bitlow og Hansen, der vare forfremmede til Ge
neralmajorer, og under Oberst Nye. Den forandrede Plan
gik nu kun ud paa at tiltvinge sig en Stilling i Sunde
ved. B iilow skulde gaae i Centrum imod Nybel, Schlep
pegrell fore venstre Floi langsmed Stranden, Nye
folge efter, Flotillen understotte Angrebet og true Fjen
den t Ryggen ved Graasteen. I en anden Retning udvivedes Planerne, idet et eget Korps fik Ordre til at
sætte ober lille B e lt, folge gjennem Slesvig efter de
vigende Preussere og, om muligt, støde sammen med S ty r
ken fra Als. Lykkedes dette, vilde en anseelig danff
Hærmagt staae flagfærdig i Mellemslesvig.
Sundeved er et yppigt, tætbebygget Landsiab, snart F-rqtnmgcn
jævnt, snart meget bakket, allevegne gjennembrudt a f ^ Sundeved
Hegn, smaa Vandsamlinger og Moser, og opfyldt med
Lunde og langstrakte, smukke Landsbyer; der maa fæg
tes herinde med Jægcrkjeder og Artilleri. Havet, der
sijærer sig ind i Fjorder og Vige, indbyder Orlogssiibe
til at understotte Landhæren. Fjenden havde afstukket
Kolonneveie og beredt sig en Hovedstilling til Forsvar
paa Bakken ved Nybelmolle, hans Styrke belob sig, som
allerede er fortalt, t il 10,000 Mand af Nigsarmeen un
der Halkett; den anede Intet, den blev fuldstændig over-
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rastet. Det var Sondagen den 28de Mai, saaofte feiret
t Danmark til Minde om Stænderforsamlingernes In d 
stiftelse. I en brændende Solhede rykkede vore Tropper
henimod Middag over Skibsbroen og opad Dybbelbjerg;
Fægtningen begyndte og blev snart heftig omkring M ol
len paa Bjergkammen, som Bülow med Centrum stor
mede og tog. Fjenden veg iilsomt fra sin Hytteleir her
og nedad Bjergstraaningen, Bülow lod ham forfolge.
Der kæmpedes overalt, paa Veie og Marker, mellem disse,
forvirret flyngedeNæt af Hegn og blomstrende Bustadser.
Langsommere gik Fremrykningen for Schleppegrell paa
venstre Floi, thi Fjenden værgede godt for sig. Gene
ralen galopperede nu hid, nu did ud i sine Kjeder.
„Kom dog herhen, raabte han til Soldaterne, her pibe
Kuglerne saa lystigt!" deres Hurra svarede ham, Kanonbaadene understottede, endelig stod han i Linie med
Centrum nedenfor Nybelmollebakke. Her, hvor Fjenden
ved Hjælp af sine Banner havde samlet sin Hovedmagt
og opkjort sine Kanoner i en dækket, af Hegn masteret
Stilling, der kunde bestryge hele Bjergets Affald, havde
Bülow, saalænge han var alene, havt en haard Stand.
Kanonerne dronede fra begge Sider, men de Danste
havde kun 6 at stille imod Fjendens 16. Kapitain Jes
sen lod sig imidlertid ikke derfor forknytte; rolig, med
Piben i Munden, holdt han midt i den heftigste I l d og
opmuntrede sine Folk ved Ord og Exempel-, indtil han
tildeels havde forstudt sig og maatte trække bort. „Ja ,
dennegang, gik det," yttrede han, „men det var formeget
forlangt af vor Herre, at det stulde gaae endnu en
gang." Da Schleppegrell kom op, kjorte venstre Flois
Kanoner frem og bestjod Fjenden i Flanken. Kanon
kampen fornyedes, den endte med Fjendens iilsomme
Tilbagetog. Han ængstedes nu tillige bagfra af Flotillens
hule Dron, medens de Danste med deres: „dengang
jeg drog afsted," som forstegang lod i Felten, stormede
uimodstaaelig frem. Forst efter Midnat standsede Tyd
sterne ved Kvars. De vare drevne bort ogsaa fra
Broagerland, fljondt de her, ved en snild Benyttelse af
dette bakkede Landstab, unddrog sig for de Danstes Forfolgning. Det havde været en hæderlig Dag; vore Folk,
der i Ilden bragte omtrent den samme Styrke som Fjen
den, havde fægtet godt og her forst egenlig lært at stole
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paa Bajonetten, fra nu af blev den deres Andlingsvaaben. De havde mistet halvandet hundrede Mand, men
Fjenden mere end to hundrede; Valpladsen var vor, og
dermed var Diemedet, at vinde en Stilling i Sundeved,
blevet opnaaet. Schleppegrell blev af Alle rost som Dagens
Helt, Soldaterne fattede en uindskrænket Tillid til ham.
En Dragon udtalte dette simpelt og smukt, idet han
rakte ham en erobret fjendlig Ofst'ceerssabel; „for Generalen," sagde han, „har dog gjort sig saamegen Umage
for os idag."
Sundevedboerne, lcenge Haardt kuede, havde med en
rorende Glade modtaget vore Folk, Piger med Malke
spande havde vovet sig ud i de Fagtendes Kjeder, forat
vederkvage vem. De skulde nu ogsaa en Stund fornoie
sig ved at see danske Uniformer; men af stor Vigtighed
kunde Harens Stilling ikke for Dieblikket blive, da Wrangel med sine tilbagerykkende Preussere var i dens narmeste Narhed. De folgende Dage gik hen under idelige
Allarmeringer. Kun en lille Begivenhed af noget mere
Betydning indtraf. To Kanonjoller laae yderst farlig
indklemmede i Nybelnor, deres Redning syntes ttasten
umulig, allerede forkyndte tydsie Blade hoverende deres
Undergang. Men Somand ere snilde; med Halmsakke
surrede fast som Brystvarn om Styrbord, langsmed
Jollernes Reeling, flap de lykkelig ud igjennem det snavre
Egernsund.

.

Wrangel havde bestuttet, at vise Rigstropperne, „de Lra^imgeir
Klodrianer", som Preusserne kaldte dem, hvorledes man ben s Sum!
siulde flaaes. T il den femte J un i, Kongen af Hanno- Wrangels'
vers Fodselsdag, var en stor Parade fastsat, Wrangel Ä^ryk?
og Halkett modte begge med Guelferordenens blaae Baand. nm<$.'
„Men Paraden," sagde Wrangel, „sial bestaae i, at man
angriber Hans Majestats Fjender." I forste Linie stil
lede han 12,000 Mand med 30 Kanoner. Han deelte
dem i to Kolonner, og lod Rigstroppernes Kolonne un
der Halkett angribe forfra ad Flensborgerveien, Preussernes
under Bonin fra Siden ad Aabenraaveien; de siulde stode
sammen, afsijeere de Dansie fra Broen, og, om muligt,
blandede imellem dem trcrnge over den og bemcegtige sig
en Stilling paa Als. Det var en smuk Sommerdag;
vore Forpostbatallioner kogte Mad i deres Feltkjedler,
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eller laae t Grcesset og fornoiede sig over det deilige
V e i r , dengang Skudene begpndte a t knalde en T im e for
M idd ag. ALrgcrlige sprang de op og bandede Tydskerne,
som ikke undede dem M a d r o . Schleppegrell, der havde
B efalingen, v a r strax paafcerde og ra a b te efter sin Hest.
Lidt efter lidt blev K am pen levende p a a hele Linien.
D e Danske havde O rd re , a t vige tilbage til Dybbelbjerg,
men vige langsomt, f o r a t staffe Hovedstyrken fra A ls
T id til at samle sig. D e udforte O r d r e n med P u n k t
lighed, stjondt de trcengtes Haardt fra S tillin g til S t i l 
ling a f den overlegne Fjende. S u n d e v e d b o ern e saae
med Bekymring paa Tilbagetoget, K o n erne stode i deres
H u u s d o r c , fo rat rcekke de Fcrgtende en Lcedfledrik, de
grced. „Frist M o d " , raab te S o l d a te r n e , „om et P a r
T im er er vi igjen hos J e r ! " J o ncermere de kom til
Dybbelbjerg, desto mere steg deres M odstandskraft, fordi
deres F o rsvarslinie blev altid mindre udstrakt. Klokken
fire stode de paa B jerg et. T ydsternes to K o lo nner vare
trcengte frem ad A a b en ra a - og Flensborgerveiene lige til
B je rg e ts Fod, fra A abenraaveien truede de med en om gaacnde Bevcegelse, enkelte af deres K ugler faldt i N æ r 
heden af S o n d e rb o rg , rundtomkring floge L uerne op af
brarndende G a a rd e .
De Danflc
D e t v a r et afgjorende P un k t i Fcegtningen, thi om
^grebet. "'Besiddelsen a f B jerg et vilde det gjcelde. D e n danste
Hovedstyrke fra A ls rykkede over B r o e n i S to rm strid t,
16 K a n on er havde skaaret sig ind bagved Hegnene p a a
Bjergkammen, deres K ugler kunde bestryge Scenkningerne
til alle S i d e r .
P a a Kam m en staae tre Kcempehoie,
hvorfra der er den prcegtigste Udsigt over den, a f S m a a lunde, blomstrende Hcekker og L an d sb y er gjennemstaarne
E gn. H er havde H edem ann og Lcesso stillet sig, K ugler
summede og peb omkring dem , men med Cigarren i
M u n d e n og Kikkerten i H a an d e n iagttog Lcesso u fo r
styrret Fjendens Bevcegelser.
P a a ecngang udspyede
K anonerne fra B jerg e t deres Jld stro m m e , ogsaa fra de
faste B a tte rie r paa A ls og fra K rig sfa rto ie rn e lod K a n on to rd cn ; omkring hele B je rg e t v ar der som en J l d krands, det bcevcde ved denne rullende, i flere T im er sig
fornyende T o r d e n , den voldsomste u nd er Felttoget.
Fjendens K a n o n er kunde intetsteds holde S t a n d , B j e r 
get vrimlede a f Rodtroicr. „ S e c sa a , n u har vi Hold
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paa Tingen, udbrod Schleppegrell glad; Kammerater, er
saa J e r e Bajonetter godt slebne?" Klokken var syv, da
blev der givet O rd re til en almindelig Fremrykning, og de
Danske styrtede som en F o s nedad B je rg e t, Hansen og
Biilow imod Preusserne p aa Aabenraaveien, Schleppe
grell og R ye imod den anden Kolonne. Livgarden gik
i de forreste Rækker; det var et stolt S y n , at see disse
hoie Karle med Vjorneskindshuerne p a a , Kroppen boiet
forover, Bajonetterne glimrende i Aftensolen. S n a r t var
heleLandskabet fuldt af flygtende Fjender. „Nei, hvor P r e u s 
serne ogsaa kan rende!" raabte vore S old ater, klappede i
Hænderne og forfulgte i strakt Lob, over Marker, over Hegn,
gjennem brændende Landsbyer. S o m en blodrod Kugle
sank S o le n over den yndigste E g n ; endnu lcenge efterat
den var gaaet ned, saae de Danste fjendlige M asser ile
henad Hoiene, der tegnede sig dunkelt af mod den aften
rode Horizont. Bed N atten s Frembrud maatte Forfolgelsen hore o p , det var ved S a tt r u p . I de Danstes
Bivuaker paa Valpladsen, hvor de sad, med Pikkelhuer paa,
i den milde S om m ernat, var Alt Munterhed og Glæde.
D e havde med en ringere Styrke fulvstcendig afflaaet
Angrebet og hævdet deres Opstilling i Fjendens Flanke;
deres Selvtillid var vaagnet paany. O g hvor forun
derlig gribende v ar det.ikke, at staae paa denne V alplads,
hvor forstegang danst og uorst og svensk B lod var ble
vet blandet sammen under Forsvaret for N orden; thi
N ormanden Lovenstjold og Svenflerne Leionhufvud og
S om m eliu s vare iblandt de Faldne. P a a vor S id e
savnedes halvtrediehundrede M a n d , paa fjendlig S id e
halvfjerdehundrede. F ra dette Oieblik af kaldte Tydsterne
Dybbelbjerg for Slagterbænken. D eres S tem ning var ikke
god, Preusserne og Rigstropperne stjode gjensidig Skyl
den paa hinanden. „N u fik Politisoldaterne ogsaa deres
S t r y g , " sagde de Sidste med Skadefryd. Ved F lens
borg, hvorhen den tydste Styrke trak sig, arbeidedes der
stærkt paa at forstandse Kobbermollestoven, forat de
Danste, om de vilde trænge længer frem, kunde stode
paa alvorlige Hindringer.
H vis en saadan Fremrykning overhovedet lod sig ^orvslc/-'
iværksætte her, hvor man havde den fulde fjendlige Styrke vig, F « g timod sig, da var den ialtfald betinget af, at H æren fra mng-n v-d
Als forenede sig med Hæren i Nordflesvig. M en fra ?dc Juni.
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Norden indlob uhyggelige Efterretninger. Under Oberst
Juel var 40 Kanoner, Kavalleriet og noget Infanteri, i
A lt 6000 Mand, fra Fyen af fulgt efter de vigende
Preussere. „Gud velsigne de Danste!" raabte Nordsles
vigerne dem imode og strøede Blomster; Patrouillefcegtninger vare forefaldne, hvorved der gjordes Fanger paa
begge Sider. Den femte Juni horte Korpset Kanontor
denen i Sundeved, men det var for svagt til at rykke
efter den og forene sig med Styrken fra Als. Alminde
lige Rygter talte om, at 12000 Mand Tydstere vilde
omgaae det i Vester og kaste sig over dets S tillin g; og
denne Forventning om et Angreb blev Aarfagen til en
uheldig Fcegtning. Dets Hovedmagt stod ved Haderslev.
I Natteftilheden henimod Midnat mellem 6te og 7de
Jun i horte Vedetterne i Hoptrupegnen, ved den gamle
Flensborgerlandevei, en Rullen af tunge Vogne; man
antog det for Kanonvogne og formodede, at Hovedan
grebet stulde aabnes. Fortravet gik derfor tilbage ellerberedte sig dog dertil. Det var alligevel ingen Kanoner,
det var 60 Vogne fulde med Major v. d. Tanns Fristarer, uregjerlige, men dristige Mennester, der havde til
Hensigt, ad denne Vei at overrumple Haderslev. Just
nu fik de at vive, at Haderslev holdtes besat, og at en
Overrumpling var umulig, de onstede derfor kun, ubemcerket at flippe bort. Dg vort Fortrav var under
Tilbagerykning og dets Poster inddragne, vare de imid
lertid, udenat vide det og udenat de Danste vidste det,
gaaet igjennem vore Linier. De marscherede nu paa
Aabenraalandevei imod Syd, her modte de Afdelin
ger af vort Fortrav, der trak imod Nord. Det var i
Morgentaagerne den 7de J u n i; den usikkre Belysning,
Skumringen mellem de høte Hakker, A lt havde noget
Spandende og Forvirrende; begge Parter studsede ved
at støde sammen, troede sig afstaarne og vilde gjensidig hugge
sig igjennem. En Fcegtning begyndte mellem Hegnene, de
danste Jagere gjorde ikke deres Pligt, de vege snart, og
Fristarerne bemcegtigede sig en Kanon, hvis Heste vare
lobste. En Estadron Husarer gjorde en driftig Svarm atakke over Hegnene ind paa den Rugmark, hvor Kano
nen stod, Mand kcempede mod Mand, Fjenden flygtede
i Uorden. Husarerne kunde dog ikke redde Kanonen,
fordi den manglede sin Forstilling, de trak sig derfor ud
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paa Veien og marscherede imod Nord, i hvilken Retning
allerede for dem to andre Eskadroner havde hugget sig
frem med Kaarden i Haanden. Hovedstyrken i Haderslev,
der var allarmeret ved A lt dette og frygtede det for
ventede store Angreb, gjorde kun et svagt Forsog paa at
understotte sit Fortrav og gik derpaa tilbage imod Nord.
Efterhaanden kom man vel til Kundskab om Fjendens
ringe Krcefter, men i den stadige Tanke, at Preusserne
alligevel gjorde en omgaaende Bevcegelse i Vester, blev
Tilbagetoget fortsat til Kolding.
Fristarernes Partigjcengerftreg var saaledes lobet uventet heldig af ved et
Sammenstod af hoist vanskelige Omstændigheder og et
Par Mennesters Feighed; den eneste Kanon, som erobredes under Felttoget, og en Snees Fanger vare faldne i •
deres Hamder.
Saasnart Efterretningen herom kom til A ls, blevDc> Danfle
der tcenkt paa, at forstcerke det nordlige Korps; thi af ^frottcn 1
politiste Grunde vilde man holde saameget som muligt N o rd fle s befat af Slesvig. Vor hele Stilling blev derfor endevendt; flernc^"paa
Hovedstyrken, 16,000 Mand under Hedemann, opstillede Fyen.
sig i Nordflesvig, kun 5,000 forbleve paa Als. Pas
serne over Vandlobene i Haderslevstillingen bleve for
standsede, Fjorden tjente tilDcekning i Oster; Stillingen
var ikke ilde, i Tilfcelde af fjendligt Angreb tilbod den
mange Fordele, enten man saa vilde blive staaende, eller
flaae sig igjennem til Sundeved.
Omtrent ved den
samme Tid var den jydfle Landstorm ordnet og monstret.
Ostersohavnene vaandede sig under Blokaden, en russist
og en svensk-norsk Flaade laae ved vore Kyster, Fortra
vet af det t Skaane sammendragne svenske og norste
Armeekorps blev opstillet paa Fyen. Forventningen om
store Begivenheder viste sig for den UindviedeS Blik
sidstegang under Felttoget. Vore Soldater talte sammen
om, hvo der stulde forst i Ilden, de eller Svcnsterne;
ikke Faa troede, at Sloret allerede lettede sig, og at de
saae ind i en Fremtid, fuld af nordist Glands og AEre.
De glimrende Forhaabninger forsvandt hastig som D e D a n flc
et Drommebilled, fordi de ingen Virkelighed havde i sig, ™"Lni5 .
de afloftes af Forstemthed, Aanden var ligesom veget d.zoteJun?
bort. Underhandlingerne vare komne til et Punkt, hvor
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Underhand:
linger.

det forekom den danste Regjering rettest, at standse de krigerste Foretagender, Tydstland derimod, at sætte sig i
Besiddelse af hele det flesvigste Fastland. Det var lige
som om Rollerne vare stiftede, Tydstland flammede sig
over sin Eftergivenhed, og Danmark fortrod sin Kjekhed.
Hedemann og Wrangel fik deres Ordrer i disse to, hoist
forfljellige Retninger. Wrangel brod derpaa pludselig op
med 24,000 Mand og gik i Jilmarscher til Nordflesvig, for,
medens Haderslev angrebes, i Vester at omgaae de
Danste. Den 29de Jun i blev der under en osende Regn
sagtet ved Haderslev, Prindsen til Noer viste sig sidste
gang i Felten, men var ikke heldig, thi de Danste holdt
Byen. Natten derefter, saasnart det blev klart, at Fjen
den for Alvor vilde omgaae, og at kun et Slag kunde
standse ham, gik Hedemann, ifolge sin Ordre, tilbage til
Jylland. Tilbagetoget, der foruroligedes let af Fjenden,
var hoist uhyggeligt, Soldaterne kunde ikke bølge deres
Harme: „Herregud," sagde de jydste Bonder til dem, „er
I der, saa kommer nok Tydsten bagefter!"
Imidlertid havde Underhandlingerne ikke taget nogen
glædelig Retning. I Tydstland gjærede og brusede det,
Slesvigholsteen var blevet det et Livssporgsmaal siden
Martsmaaned, „opgive vi det," sagde Dahlmann, „da
flaae vi Hovedet af den tydste Eenhed!" Paulskirken,
hvor den nye Nationalforsamling tog Sæde, gjenlod af
de meest rasende Udfald mod Danmark. De Deputerede
fra Holsteen og Slesvig, thi ogsaa Slesvig maatte sende
sine, rasede allerværst. „Frederik den syvende," raabte Ad
vokat Clausen fra Holsteen, „er en Horforræder, en Re
bel, som har forbrudt al sin Ret til Slesvigholsteen."
I en tydst Hjerne kan de meest modsatte Anstuelser magelig
finde Rum; snart kaldtes Danmark en Duodezstat, snart tog
man ikke i Betænkning, at sammenligne Krigen mod det
med den franste Revolutionskrig, som udæstede hele Eu
ropa. De blanke Bajonetter, vi viste, künde ikke klare
Sagen, hvorimod Blokaderne, der seigpinede Preussen,
vare af større Betydenhed; alligevel kom heller ikke de
til at virke egenlig afgjorende. Stormagterne vilde for
enhver Priis have Fred og Stilstand, forat berove Tydst
land det Gjæringsstof, Krigen medforte. Den danste Re
gjering meente, at trænge til en Stilstand, forat kunne
ruste sig stærkere, den var desuden ung og uovet og vo-
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vede ikke at fortscette Krigen imod Magternes Onsie.
Under saadanne Forhold arbeidede Diplomaterne forst i
London, siden i Malmo, hvor Kong Oskar paatog sig
Mæglingen. Den anden J u li var det kommet til en
Afflntning mellem Danmark og Preussen, der havde
Fuldmagt fra Tydsiland. Vaabnene siulde hvile i 3
Maaneder, medens en Regjering af 5 indfodte Mænd
bestyrede Hertugdommerne; kun flesvigsie Soldater maatte
staae i Slesvig, og af Tydsierne siulde ikke flere end et Par
hundrede Mand forblive nordfor Elben. Den mærkværdig
omsiiftelige preussisie Regjering fortrod dog oicblikkelig sit
Værk og fik det omstodt ved Trædsihed. Tydsiland, der
forsogte pita at gjore sin Eenhed til Virkelighed, havde
nemlig i disse Dage fa ar et Wrkehertug Johan til Rigsfor
stander. Under denne hensijod nu Wrangel sig, ikke uden
hemmelige Befalinger fra sit Hof. „Jeg er ikke preussisk,
men tyd si General," sagde han og nægtede, at vedkjende
sig Vaabenstilstanden. Nye Forhandlinger med ham forte
til In te t, Rigsforstanderen gav ikke sit Samtykke til
Stilstanden, og Preussen gjorde ikke et eneste Skridt for at
formaae denne dertil. Krigen siulde endnu flæbe sig hen
mere end een Maaned, kjedelig, langtrukken og uden
Bedrifter. „In te t Nyt fra Krigssiuepladsen", saaledes
lod sædvanlig Dagsberetningen. Man kjendte Europas
Stemning for godt til at tvivle paa, at det dog tilsidst vilde komme til Fred.
Den dansie Hær fik ved denne Tid en ny Over- Krogh bits
general t General Krogh, thi der havde længe hersiet „ e r a H s i d Misstemning mellem Krigsministeren og Hedemann; denüeFcrgmmbelob sig nu til 24,000 Mand. Hovedstyrken i Jylland
qcr‘
forsiandsede sig i Egnen ved Veile; her blev den forst
ret fortrolig med at ligge i Bivuak under Regn og
Storm, koge og brase under aaben Himmel, bygge Heste
stalde og Felthytter af Lovværk eller af Halm, og i det
Hele med at leve et Feltliv. Men det var ogsaa dens
eneste Vinding, og den deelte den med sine Fjender, der
ligeledes vare betydelig forstærkede. Den havde i Rege
len sikkre Efterretninger om dem, thi Nordslesvigerne bragte
Speidervæsenet i god Orden, navnlig udmærkede Kromand
Hans Krügers Softer sig; hun blev skarpt bevogtet, al
ligevel forstod hun, i sit Kjokken at modtage og afsende
mangen Seddel, som en Tigger bragte gjennem de fjend4
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lige Linier til Bestemmelsesstedet. Smaa Streifetog ind i
Slesvig staffede vore Folk en Afvexling i Eensformigheden,
medens Tydsterne, af Frygt for Sveriges Trusel, ikke turde
gjore Gjengjcrld i Jylland; det var ved et af disse, aten
Deel preussiske Kyradserer bleve gjorte til Fanger. T il
sos var det af og til uroligt. Den 17de August bestjod
Tydflerne de danste Fartoier ved Holnces. Det blev
Felttogets sidste Fcegtning, der, mcerkeligt nok, forefaldt
just paa samme Sted, hvor Kampen aabnedes den 6te
April.
De Blokader af baade Osterso- og Nordso-Havnene,
som Danmark nu endelig gav en temmelig Grad af
2?.°?uguft Fuldstændighed, bidroge til at bringe de svoevende For*1848. handlinger til Afslutning.
Stormagternes Onste gik
igjennem, og den 26de August undertegnedes Stilstanden
i Malmo af Kammerherre Reedtz, Kammerherre Bille og
General Below. Vaabnene stub c hvile i 7 Maaneder,
de opbragte tydste Skibe frigives imod en Godtgjorelse
for Udstrivningerne i Jylland; 2000 Danste maatte staae
paa Als, 2000 Tydste ved Magasiner og Lazaretter
nordfor Elben, den oprorste Armee stulde deles i et
holsteenst Korps for Holsteen og et slesvigsk Korps for
Slesvig; en Fcelledsregjering af 5 indfodte Mcend, udncevnte af Preussen og Danmark, stulde bestyre Slesvig
og Holsteen i Kongen af Danmarks Navn; ogsaaLauenborg stulde have sin nye Regjering. Paa denne Maade
havde Preussens Trcedsthed dog baaret sin Frugt, og
de for Danmark flette Bilkaar af Ju li vare blevne flet
tere i August; thi baade de tydste Troppers Tal og Be
stemmelsen, at kun oprorste Slesvigere stulde holde Sles
vig besat, var en Forvcerrelse. Og der var gode Ud
sigter til at Alt endnu yderligere lod sig forvcerre.
udsigt over
Det forste Felttog var saaledes endt, det havde koStemninaen
Mennesteliv. Det havde vwret fort med Hel
ved deis temod og Opoffrelse baade af Somagt og Landmagt, der
Slutning, smukt rakte hinanden Haanden; dog havde Mangelen
paa Krigsvanthed stundum viist sin mindre glcedelige
Side.
Dets Begyndelse var ligesom forklaret af et
poetist Skjcer; den forste Kjcerlighed har sin Inde, selv
i Krigen.
Folket havde fulgt det med rorende DeeltaVaabenstllstanden til
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gelse, det havde tilfulde lcert at fjende sin S tyrke til
lan d s og tilv a n d s, det agtede den hverken for hoit eller
fo r lavt. O gsaa Arm een kjendte sig selv; den var krigs
v a n t, den vidste, hvad den besad i et kjekt og dueligt
O fficeerskorps, i den rastfremstormende Sjcellcender, den
feige og udholdende Jy d e og S le sv ig e r og den flinke
Fyenbo, t alle disse Frivillige, hvem Begeistringen havde
Vtebnet og hcerdet; de F orbedringer, hvortil den endnu
træ n g te, vilde lade sig iværksætte uden Vanflelighed.
D ette v a r for D anm ark V indingen, den ubetalelige V in 
ding a f fem M aaneders Felttog.
M en for Resten?
D en kjekke lille H æ r var træ ngt tilb ag e, thi den m aatte
kæmpe alene mod en stor O verm ag t; kun i den Yderste
N od vilde S venflere og N orm æ nd have flottet den.
O g n u denne Vaabenstilstand! S tem ningen i H æren,
som t hele Folket, var bitter, K rigsm inister Tscherning
blev hoit lastet og anklaget. D et forbedrede ikke S te m 
ningen, at H æ ren m aatte holdes samlet endnu i to morke
E fteraarsm aaneder, fordi alle Forhold vaklede, a t K on
gens Tak ved M onstringen paa Leerbæk M ark blev dens
eneste offenlige Anerkjendelse. D en var rykket ud under
Folkets J u b e l, da den adfliltes, blev den m odtaget a f
mork T au sh ed , ikke fordi Folket havde vendt sig fra den,
m en fordi Tiderne vare saa tunge. M a rts og Novem
ber 1 8 4 8 , flammende Begeistring og dyb Nedflagenhed,
hvilke forunderlige M odsætninger!

Den sorste VaabenM ands Tider, den danjke
Rigsforsamling og Rovemberministeriet.
Jfo lg e S tilstan den s Betingelser hævede D anm ark Forholdene
strax sine Blokader og frigav de opbragte tydste Skibe,
men med det S am m e overgav det S le sv ig p aa N a a d e den a esvig vg U naade til sin F jende, thi et tydst O rd gjaldt kun A Ä n g s
lidet t hine D age. M ellem B e rlin , F rankfurt og Kiel Antagelse,
blev n u det Rænkespil spillet, som stulde gjore de flette
S tilstandsbetingelser endnu flettere og bruge Tiden til
S le s v ig s Fortydstelse. Allerede K rigstiden havde været
godt benyttet i dette O iem ed og til a t give O p ro rets
Drommebillede en ordcnlig Tilvæ relse; selv i det trofaste
Lauenborg var en provisorist R egjering blevet indsat.
4*
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Det var ligesom om Oprørerne anede, at deres Tid var
kort, med desto større Utaalmodighed stormede de fremad.
De fleste Tydstdannede havde strax fluttet sig til dem,
ved utallige Rcenker blev nu den ringere Befolkning
vunden, hvor den ikke, som i Nord- og Mellemflesvig,
havde et urokkeligt danft Hjertelag til Forbundsven. Den
provisoriste Regjering blev sit Program tro; dens mod
bydelige, hyklerste Halvhed, denne Strceben efter at vcere
Revolution, udenat 'hede det, udfoldede sig i dens Hand
linger. I det samme Oieblik den udryddede alle M in 
der om Foreningen med Danmark, gav den sig Mine
af at troede op imod dem, der vilde opløse denne For
ening. Fremforalt blev der arbeitet paa at faae en slesvigholsteenst Forfatning bragt tilveie. De forenede Ståen
der havde i Rendsborg forhandlet om en Valglov til
den Forsamling, der stulde give Forfatningen. Valglo
ven, grundet paa almindelig Stemmeret, vedtoges efter
flere Kampe, Valgene foregik, men i mange Kredse i
Slesvig med den allerstorfte Lunkenhed, i een Kreds
kunde flet intet Valg komme istand. I August Maaned
aabnedes den konstituerende Landsforsamling i Kiel,
Rigsørnen og det flesvigholsteenste Vaaben vare an
bragte som Sindbilleder, Advokat Bargum proesiderede,
Ingen af de bekjendte Slesvigholstenere lode sig savne,
selv Hertugen, der ellers helst virkede i det Skjulte,
maatte vcere med. Da Efterretning om Stilstanden indtraf,
erklcerede Forsamlingen dens Udførelse for en Umulighed
og sig selv for uopløselig. Forfatningssagen blev nu drevet
igjennem med aandelos Hastighed, og allerede Natten den
8de September var den meget frisindede Grundlov an
taget. Det var ligesom om Slesvigholsteens store Aabenbarelser styede Dagens Lys; en Nat havde Oproret vcebnet sig,
en Nat antog det sin Grundlov, en Nat underkastede
det sig, Natten er den ophidsede Fantasis Ven. Saaledes var den flesvigholsteenste S tat bygget fcerdig, hur
tig som Aladdins Slot, glimrende stod den der, hilset af
det bedaarede Folks Jubel. Men dermed var ikke Visen
ude; det gjaldt endnu om en ringe Ting, at staffe sig
Anerkjendelse af Landsherren og Europa, og dette vilde
maastee den stolteste Trods ikke formaae. Foreløbig var
dog Meget vundet; Stilstandens Udførelse syntes umu
liggjort, uaar Tydstland gjorde sin Skyldighed.
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O g d e t gjorde den. Atter nu maatte Danmark Daabenstilufrivilligt give et stærkt S tod til Bevægelserne her. F or- tSSm.
samlingen i Paulskirken kom i det vildeste O pror, ophid
set,^ fortumlet, bedovet af Skrig bcfluttede den med et
ringe Fleertal Stemm er, at standse Troppernes B o rtmarsch fra Hertugdommerne. Ministeriet var dog bun
det af Hensyn til Preussen og erklcerede, at det i saa
Fald maatte aftræde. Men det var ikke muligt, at bringe
et nyt istand for Prof. Dahlmann, hvem det blev overdraget,
og da han fordrede Krigens Fortsættelse, sagde Rigsfor
standeren med et S m iil: „min kjære V en, jeg frygter
virkelig for at Frankfurterbatallionen er den eneste, vi
kan gjore sikker Regning paa." Hvad var der da at
gjore? „Lad os ikke være en Don Q virote, der kaster
Handsken til hele Verden!" sagde Ministeriet. „Krigen
gjor Fjenden rig og os fattige," sagde Preusserne. De
snedigste P laner vare nu de meest velkomne. D a optraadte
Slesvigholstenerne. „ Je g stemmer ikke imod Stilstanden,
det vilve ringe Tydsilands Eenhed til G rav en ," sagde
Francke; han foreslog derimod, at antage den, f o r s a a v i d t d e n lo d sig u d f o r e . O g Forflaget var godt
beregnet, det friede Preussen fra ny aaben Uærlighed,
det gav Tydsiland Skin af at have gjort Opoffrelser for
E uropas Fred og trak dog med det Sam m e Nættet
sammen over Danmarks Hoved. Det gik igjennem den
16de September; om Natten blev Afstemningen foreta
get under en uhyggelig Sum m en og Loben inde i Kir
ken og vilde, Ulykke spaaende Hyl fra M asserne udenfor.
Demokraterne benyttede den herskende Forbittrelse til et
O p r o r , der overskyllede Frankfurts Gader med Blod,
forend det blev dæmpet.
Fangerne vare imidlertid gjensidig udvexlede, W ra n - D anm arks
gel og hans Hær rykkede tilbage over Elben, for med gorføg;0
Bajonnetterne at skaffe Loven Herredomme i Berlin. F-ruedsrcM en i Slesvig og Holsteen var Lovlosheden fastgrundet KMtelso
af de samme Bajonnetter. ForgjæveS vred Danmark sig d .ru .O krbr.
under Folgerne af det Skridt, det havde gjort, forgjæves udtomtc det sine M idler. Fælledsregjeringens P r æ 
sident, Grev Carl Moltke, reiste over til Holsteen med
den kjekke Bestemthed, som er ham egen. E t Forbittrelsessirig reiste sig imod ham, hans Medregenter vægrede
sig ved at modtage V alg, han truedes og forfulgtes og

54
maatte andrage om den provisoriske Regjerings Beflyttelse. „Supplikanten fjernes med sikkert Leide", saaledes
lod dens Beslutning. Kong Frederik, som ikke kunde
bevæge Preussen til at udvælge dets to Regjeringsmænd,
udvalgte, kjed af disse Rcenker, selv sine to, den provisorisie Regjering befalede, at gribe disse Personer, hvor de
sito end lode sig finde. Regjering og Landsforsamling
flyttede paa Trods til Slesvig.. Oprorets Raseri tiltog
daglig, det vilde tvinge Nordflesvigerne til Krigstjeneste,
det afsatte altid flere Embedsmcend og indsatte nye ved
Hjcelp af Dragoner. Det unge Mandflab flygtede flarevns til de Danfle, de paa Livet truede og forfulgte
Slesvigere bonfaldt Kongen.
„J a , jeg vilde gjerne
hjælpe Jer," sagde han, „men jeg kan det ikke for Oieblikket; I har Kraft og Arme, brug dem selv!" Kunde
Slesvigs Tilstand være trosteslosere? Tilsidst maatte
Danmark lade Carl Moltke falde og finde sig t at an
tage Slesvigholsteneren, Grev Rewentlou - Jersbeck til
Præsident. Den 22de Oktober indsattes paa Gottorp
S lot en Fælledsregjering i reen flesvigholsteenfl Aand,
men i Kongen af Danmarks Navn. Trods Demokrater
nes Misfornoielse med disse stive, flolerette Embedsmænd, fortjente de dog Ros af enhver Oprorflsindet.
Regjeringen i Kongen af Danmarks Navn begyndte med at
erkjende den flcsvigholsteenfle Grundlov og mange andre af
Oprorets Love, et Skridt, der saa aabenbart stred imod
Stilstandsbetingelserne, at selv Tydfllands Udsending
maatte protestere imod det. Danmark gjorde naturligviis det Samme og nægtede, at overgive Als og 2Ero
til en saadan Regjering. Men Rænkespillet kunde rose
sig af den fuldstændigste Lykke, Freden vilde blive Danmark
værre end Krigen, thi den havde flaffet et Opror Skin
af lovlig M agt. Kun to af Rænkesmedene, og det de
Npperste, vare mindre tilfredse; det var Hertugen og
Prindsen. Begge følte de sig tilsidesatte. Hertugen sav
nede med Smerte sine rige Godser paa Als. Prindsen,
navnkundig for Bedrifter, havde faaet Affled som Gene
ral; i sin Fortørnelse herover var han traadt ud af den
provisorifle Regjering, og dette, ligesom han traadte ind,
med en Logn paa Læben. Det er altid smukt, naar En
den er Begyndelsen værdig.
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I 1848 rorte næsten alle Folkeaander sig. Det Negers^
danfle Monarki finite derfor spore heftige Bevægelser flere @t, Croir.
Steder, end mellem den tydfle Deel af sin Befolkning;
midt under de sorgelige Forhold hen paa Hosten kom
Efterretningerne herom til Hovedlandet fra Nord og fra
Syd. Scenen verler som t et shakespearfk Drama. V i
staae mellem Islands Sneefjelde og ildsprudende Bjerge,
der raser vel intet O pror, men et lille Folk begynder
dog at sporge om sine Rettigheder. V i staae under
Vestindiens deilige, fydblaae Himmel, mellem Lunde af
Sukkerror og Kaffebufle, der bruser det op i Folkeverdenen, ufoWvdet og voldsomt som en Orkan. Det var i
Bcgyndelffn af J u li Maaned; der klemtetes paa S t.
Croix's Plantager, der blcestes paa Konkylieskaller, Skarer
af Negere, ophidsede af Rum og Frihedsruus, svingede
Sukkeroxer og gamle Gevcerer og svore deres Herrers
Undergang.
De stormede og plyndrede Frederikssted,
„Massa Peter (Guvernoren) har lovet, ikke at flyde paa
os!" raabte de; Guvernor Schölten kom, de stimlede
sammen omkring hans Vogn, og han proklamerede fra den
deres Frihed. Forst da de met vilde Hyl styrtede imod
Christianssted, da de fljcendte og brcendte rundtomkring
paa Plantagerne, da den hvide Befolkning reiste sig imod
Guvernoren og han traadte af fra sin Post, blev Opro
ret modt med Soldatcrmagt og uden Vanflelighed deempet. Efterhaanden vendte Roligheden tilbage, Danmark
forogede den væbnede Styrke derovre, men det halvvilde
Folk, lykkeligere end de dannede Oprorere i Europa, be
holdt sin Frihed. Det havde feet smukkere ud i Historien,
hvis enten Negerne havde givet Tid et Par Aar til
Christian den ottendes Lov om deres Frihed var traadt
t Kraft, eller det frie danfle Folk selv havde brudt sine
sorte Brodres Lcenker.
I Danmarks indre Forhold var paa disse Tider en Forholdene,
folgerig Udvikling begyndt. Der krcevedes en stor, ofte ^Rigsfor-*'
en smertelig Selvovervindelse, en fast Tro til den ende- femlingen
lige Seir, forat Tanken kunde rive sig los fra Valplad- ^Detht*.
sen, men den maatte gjore Vold paa sig selv. Det var
fra Frihedsvcerket at Kraften til Kamp maatte hente sin
Næring, og med Sværdet i Haanden opforte Dansten
sin nye Friheds Borg; Konge, Regjering, Folk, Enhver
gjorde sin Pligt. Forelobige Love banede Friheden Bei,

56

Novcmbermmiikrict.

Ostifternes og Jyllands Stænder an toge Valglo
ven til en Rigsforsamling for Kongeriget og Slesvig,
hvis Grundsætning den almindelige Stemmeret var.
Hvor der er Liv, er der Kamp. Folkemasserne kom
under Sommeres Lob t Rore ved de hierlige nye Udsigter,
der dannede sig Partier, der holdtes store Moder, der
opstilledes Fordringer, en Spcending viste sig her, som
allevegne, mellem Kjoler og Troier.
Men Godmodig
heden og den fcelleds Fare holdt alle vilde Astringer nede;
naar Fjenden staaer i Lande:, lader intet ædelt Folk sig
sonderslide af Lidenstaber. Den femte Oktober foretoges
Valghandlingen til Rigsforsamlingen offenlig-over hele
Riget, kun ikke i Slesvig, ogsaa Kongen udvalgte en Deel
Rigsdagsmænd for Danmark og Island.
Den 23de
Oktober aabnede han Rigsforsamlingen i Hoiefterets S al
paa Christiansborg. „Det cr mit Onfle, mit Haab og
min Stolthed," saaledes ytkrede han sig, „ved en fri
Forfatning at grundfæste gamle Danmarks 8Ere og Lykke."
Det var lige Aarsdagen, paa hvilken for 188 Aar siven
det dattsic Folk paa det samme S lo t havde stjenket sin
Konge hans Magt, nu gjorde han Alvor af at dele den
med det. Hvor hoitideligt blev ikke det Oieblik, da Konge
og Folk stode ligeoverfor hinanden, Ansigt til Ansigt,
forat stifte Ord om Rigets Frihed og Frelse! De Ud
valgte horte til alle Folkets Klasser, fra Statsministerens
og ned til Bondens, og deres Partianstuelfer, som Bon
devenner, Centrums eller Hoires Mænd', vare hoist forstjellige. Man saae der Prokurator Balthazar Christen
sen, der tilligemed Tscherning var Bondevennernes Forcrc, Professorerne Clausen, Larsen, Madvig, Krieger
og David, Etatsraaderne Bang, Hvidt, Schouw og A lgreen-Ussing, Auditor Hall, Kammerraad Drewsen, Bankkdirektor Hansen, Pastor Grundtvig, Geheimeraad D rsted, Bistop Mynster og Kammerherre Seavenius. A lt
hvad Danmark besad af politist Klogt og Kraft havde
samlet sig til Raadflagning. Forsædet forte Stænder
forsamlingernes Præsident, Etatsraad Schouw, en af
Landets ædleste politiste Karakterer.
Ikke længe efter Forsamlingens Aabning kom det
til et Ministerskifte. Dengang Grundlaget for Fredsun
derhandlingerne behandledes i Statsraadet, troede M arts
ministeriet, i yderste Tilfælde, at kunne gaae ind paa det

engelske. Forflag om en administrativ Deling af Slesvig.
Kongen nægtede dette Grundlag sin Underskrift. Allerede
forhen, ligeoverfor sine Soldater, havde han udtalt de
indholdsrige O rd : det skal ei flee! Og som Kongens
Stemme lod Folkets, thi det holder sig altid til det
umiddelbare Indtryk af en Sag og kan ikke indlade sig
paa politifle Beregninger; Forholdene havde fremkaldt
en dyb Misstemning, Regjeringen blev stärkt angrebet,
Tilliden var fvcekket baade paa Rigsdagen og udenfor
den. Det Ministerium, som havde vovet at bryde igjennem, som saa kjekt havde hævdet Eidergkændsen, som
rned saa ftor en Frisindethed havde udarbeidet Grund
lovudkastet, syntes her standset, og det traadte af. Spæn
dingen ved dets Oplosning var stor, thi allerede havde
Frihedsstrommen i Europa oploft sig i en Modstrom.
Men Danmarks Konge angrede Intet af sine store Lof
ter, de vare givne af et glad Hjerte. Den 16de No
vember dannede Grev Vilhelm Mol tfe som Præsident et
nyt Ministerium. Det bestod af Bardenfleth og Zahrtmann, af General Hansen, der besad mange Indsigter i A r
meens Bestyrelse, af den duelige Lovkyndige, Etatsr. Bang,
af de berømte Lærde, Professorerne Clausen og Madvig og
af Grev Sponneck, en ung, kraftfuld Mand. M ol tf c
blev Udenrigsminister, Hansen blev Krigsminister, Bang
Indenrigsminister, Madvig Kultusminister, Sponneck Finantsminifter, Clausen fik ingen Portefeuille. Ministeriet
optraadte med Erklæringen om at det fluttede sig til
Grundlovudkastet i dets Heelhed og vilde fortsætte de
Fratraadtes Regjeringssystem. Folket og Forsamlingen
beroligede sig, fljondt det ikke var ubekjendt, at Ministe
riets Medlemmer havde tildeels forfljellige Udgangspunk
ter; især Navnene Madvig og Clausen havde en god
Klang.

Medens nu de vigtigste Lovforflag om almindelig F«lledsreBærnepligt, om et Statslaan og fremfor alle Grund- giringens
lovudkastet bleve behandlede med Kynvighed og Ive r, Bestyrelse,
havde en Tilstand udviklet sig i Slesvig, der paa flere
Maader greb ind i Forsamlingens Virksomhed. Fælledsregjeringen vedblev som den begyndte, som en oprorfl
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Embedsmandsregjering nteb Lovlighedens Skin. Det var
ret en Regjering efter Preussens Hjerte, sine hem
melige Ordrer fik den fra Berlin og behandlede Hertug
dommerne ganske som preussiske Provindser. Ikke et
eneste af Stilstandspunkterne udfortes, naar det stred
imod dens Planer; end ikke den kummerlige Adskillelse
af Armeen i et flesvigst og holsteensi Korps fandt Sted,
den holdtes samlet, .Landsforsamlingen bevilgede store
Summer til den, og den blev stærkt rustet, medens en
Lov om almindelig Værnepligt siaffede den Rekrutter
nok. Alle Tydsilands Lidensiaber fandt den bedste Næ
ring, man besvor det, at indlemme Slesvig a sig, man
forestillede det, hvilken Fordeel de fortræffelige Havne
her vilde yde. Hykleriet og Lognen, som fra Begyndel
sen af vare Oprorets Kjendemærke, voxede under de
gunstige Forhold op til en hoi Grad af Skamloshed;
de sneg sig ikke længer om i Morke, de gik ud ved Da
gens Lys, de kaldte sig Fromhed og Sandhed og bleve
prædikede i Kirkerne. Oproret mærkeve ret, hvilken Skat,
det havde faaet bragt ud af Baabenstilstanden. Det lod
det haardeste Tryk hvile paa de Dansksindede, det vilde
med Bold tvinge Slesvig til at betale Krigssiat og lade
Soldater udsirive.
Men Trykket forstærkede kun det
dansie Sind hos dem, der vare Danske, de stiftede For
ening paa Forening og anraabte Kongen om Hjælp.
Der gik et dybt, et vildt Suk gjennem det mishandlede
Nordslesvig, der ligesom stred med Døden. Den dansie
Regjering saae ikke med Rolighed paa denne stigende
Nod, den protesterede og protesterede, hott erklæreve Kon
gen, „at ver ingen lovlig Ovrighev fandtes i Slesvig
ogHolsteen;" men han kunde endnu ikke love snar Hjælp.
Saaledes brod det nye Aar 1849 frem med morke Ud
sigter. Da befluttede Nordflesvigerne, at hjælpe sig selv.
Bønderne ved Vesterhavet samlede sig væbnede og for
dreve Oprorets Soldater paa flere Steder. Den 22de
Januar ved Middagstid støbte en stærkere Afdeling S o l
dater ved Brons paa Bondehæren, der havde væbnet sig
med Landser og Moggreber og gamle Bosser. Der
blev underhandlet, midt under Underhandlingerne hug
Dragoner uformodenlig ind, en Fægtning begyndte, snart
var Bondehoben adspredt, uordnet og uden kyndig An
fører, som den var; et halvthundrede Mænd bleve ned-
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huggede, over en Snees flcebtes fangne bort, Pondernes
Mod var kncekket. Negjerirgen maatte fole, at den til
beds selv havde bidraget til at fremkalde en Begivenhed,
som det nu var i Utide at hoevne; den opfordrede derfor ved
omsendte Sedler Ponderne til at sinde sig i, hvad der
ikke kunde undgaaes, medens den tillige gav Udsigt til
en lysere Fremtid.
Det var saadanne Forhold, der jævnlig afspeilede Danmark
sig i Rigsforsamlingens Moder. Man frygtede for at bP
en&an=5
Stilstanden dog skulde blivc forlcenget, for en Deling afd e n ;S te m Slesvig, man sorgede ove: dets Nod, man vilde see et Danmark!
Glim t af Haab, det Nærværende var altfor trosteslost.
Men Ministeriet turde ikke tale aabent, for ikke i Utide
at binde sine Hcender. Og Forsamlingen havde lcert i
Frankfurt, hvor farligt der er, naar folkekaarne Mcend
vil spille Regenter; den holdt'de Heftigste tilbage, den
sir ikke sjælden et Skin af Koldsindighed. Tilstanden
blev dog Dag for Dag utaaleligere. Da kunde Kongen
ikke længer boere det over sit Hjerte, med Taushed at
svare de ulykkelige Slesvigere, der henvendte sig til ham.
„Den 26de M arts," sagde han til dem, „stal jeg bringe
Svaret i Spidsen for min Armee. Falder jeg, saa fal
der jeg med mit Folk; men med Guds Hjælp stal jeg
staae og Danmark staae med mig". Hans kjekke Ord
vakte et levende Haab. Faa Dage derefter, sidst i Fe
bruar , blev Stilstanden opsagt til den 26de Marts,
Rustningerne dreves med stor Ive r. Altsaa stulde denne
Lovloshedens Tid foiae en Ende, altsaa turde Regjeringen vove, at være danst og i Danmarks Navn træde
dristig op mod det store Tydflland, ja selv udsætte sig
for Magternes Misgunst.
Med Sværdet i Haanden
kunde de Danste atter aande frit. Og dog, de havde
midt under Trængflerne aandet frit, om end ikke altid let; de
havde Samvittighedens Ro og en freidig Fortrostning
til at Frelsens Dag maatte komme, naar de kun stode
urokkelig fast, rede til med Blodet at bode paa, hvad der
brostede. Finantserne og Statens Kredit vare i en god
Tilstand, Handel og Vandel gik sin vante Gang, Sang
fuglene vare ikke flygtede og forstummede ikke, Videnstab
og Kunst gjorde sin Ret gjældende, de vigtigste Skrifter
i alle Retninger bleve udgivne. Det var ikke en enkelt
aandelig Eneboer, der lyttede til hvad Fuglen havde at
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fortcelle Kilden, eller scenkede sig ned i Aandens Dybder
og fortalte sine Syner. Det Folk, som sijcerpede sin
Klinge og lagde Grunden til sin Frihed, havde baade
Mod og Sindsro og Tid til at hore paa ham. H vil
ken Modscetm'ng til Tydsiland, hvor i 1848 ncesten ikke
et eneste ikkepolitifl Skrift var udkommet, og hvor Universi
teter og Kunstsale stode tomme! Her havde Vaabenbulderct og Rigets Farer ligesom givet Aanden nye V in
ger; varslede allerede det ikke godt om Fremtiden?
Forhold og
Dengang Danmark opsagde Våbenstilstanden, havde
^E land* Fyrstemagten i Tydsiland tilveels beseiret Folkets vilde
'Opbruusning, Wien og Berlin vare i Beleiringstilstand,
heri lignede de hinanden, hvormeget de end i alt Ander
vare hinandens Modstandere. Men i Frankfurt hersiede
endnu Revolutionens grcendselose Forvirring.
Enhver
af disse „Luftens Herrer", disse spekulative tydste Mcend
havde sin Forfatning med i Lommen og paastod med stor
Haardnakkethcd, at kun ved den vilde Tydsilands Idee
blive til Virkelighed; SleSvigholstenerne vare de tydsieste
blandt de Tydsie. Forsamlingen i det Hele led ikke min
dre af Raadvildhed end Pengenod. Skjondt Fredsun
derhandlingerne i London med Danmark ingen Udsigter
gave til en snar. Ende, tvivlede dog hverken National
forsamlingen eller nogen Tydsier paa at Danmark, haa
net og mishandlet som det var, maatte finde sig i sin
Skjebne og forlcenge Stilstanden, da dette var de europceisie Magters Fcelledsonsie. Dengang Opsigelsen des
uagtet indtraf, blev Forbavselsen stor baade i Berlin og
Frankfurt; det var som naar en Bombe falder i en
Tonde Krudt. Den dansie Sag siulde, trods Danmarks
Ringhed, trediegang give et Stod til den tydsie Bevcegelse. Men det var atter en dyr verdenshistorisi In d 
flydelse, vi, imod vor V illie , tilkjobte os, den blev atter
betalt med Blod. I . Paulskirken syntes som ved et
Trylleslag alle Partier at blive enige og at ville „slutte
Geledcrne", som en Minister udtrykte sig. Sporgömaalet om det tydsie Keiservalg, der snart havde faaet et
J a , snart et Net, blev optaget paany. Med en ringe
Stemmefleerhed blev i Slutningen af Martsmaaned
Rigsforfatningen antaget og Preusserkongen valgt til
Keiser. SleSvigholstenerne jublede; Preussen i Spidsen
for Tydsiland, og Danmarks Undergang syntes vis.
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T il Trods for Frankfurts Trufler om at afbryde Freds
underhandlingerne, bleve de dog fortsatte, og det ivrigere
end forhen. Et nogenledes taaleligt engelst Forflag til
Stilstandens Forlængelse bevaegede den danste Regjering
til at udsætte sine krigerste Foretagender i otte Dage.
Forflaget blev frugteslost, men Udscettdsen virkede ube
skrivelig nedtrykkende paa de troe Slesvigere, den gjorde
vor Hær det umuligt, at opstille sig ved Danevirke, _og
den gav Tydstland, som i sit Overmod ikke havde truffet
Forberedelser til Krig, Tid til at kaste Tropper over
Cideren. Det var saalcdes et umaadeligt Ansvar, Regjeringen paatog sig, som kun Hensyn til Magternes
Fredonster gjorde forklarligt. Men ogsaa denne Foielighed maatte ydes, forat blive en vigtig Lærdom for
Fremtiden. Danmark maatte fee Danflheden i Slesvig
nedtraadt i Stovet under den forsmædeligste Vaabenstilstand, det maatte tomme Lidelsernes Kalk til Bunden,
forat Sindet kunde blive hcerdet nok til at vove Aand
mod Aand, danst Aand mod tydst Aand, danst Dannelse
nordfor Cideren imod tydst. Uden Malmoerstilstandens
Ulykker, vilde det næppe være kommet saavidt.

Det andet Felttogs Jabning, Fægtninger i Nord
slesvig, i Sundeved og ved Ekkernforde; de Danskes
Tilbagetog.
Danmark, der atter stod ene, udfordrende ligeoverfor De
Tydstlands Magt, opstillede dette Aar en Hær af 6 I n - ^
fanteri- og 2 Kavalleribrigader, tilsammen 33,000 Mand
med 64 Feltkanoner. Nogle Forandringer ved den vare
foretagne under Vinterens Lob. Liniebatallioner vare
omdannede til lette Batallioner, der mellem Hegnene
vare til mere Gavn, Soldaterne af Linien havde faaet
blaae Vaabenfrakker, istedetfor rode Troier, Lieutenants
klassen bestod fornemmelig af forfremmede Frivillige og
Underofficerer og af en Deel svenfle og norste Officerer;
thi Nordens Medfølelse har altid fulgt Danmarks Kamp.
Den komanderende General Krogh, en høt, anseelig Mand,
dannet i Hoflivet, men tillige bekjendt som en flink O fficeer, havde allerede under forrige Aars Felttog forstaaet,
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at vinde baade Hoie og Lave. Under ham befalede de
Helte, vi have nævnet, tilligemed den djærve Olding,
General Moltke, Artillerioberst Fibiger og Kavallerioberst
Flindt. Hæren var for største Delen hærdet i Krigen,
den kjendte sig og sin Fjende og havde et hæderligt
Navn at hævde. Der fandtes hos den vel ikke den ung
dommelig glodende Kamplyst fra Krigens forste Dage,
men en sindig Selvbevidsthed, som hos forsogte Mænd,
og en dyb Harme over Fjendens Troløshed under S til
standen. I Orlogshavnen vare en Deel Kanonbaade, eet
Liniestib og næsten alle Fregatter, Korvetter, Brigger og
Dampskibe klare til at stikke i Soen. Over Estadren
ved Slesvigs Ostkyst havde Komandor Garde Befa
lingen, den, der stulde blokere Nordsøhavnene, stod under
Komandørkapitain Steen - Bille.
Førselsflaaden havde
modtaget mange Forbedringer.
S tatholderTydstland, der nu indsatte Grev Rewentlou-Preetz
fla b e t-s J n d Advokat Beseler til „Statholdere i Slesvigholsteen",
cfamlede efterhaanden 60,000 Mand og 150 Kanoner
Rustninger under det sortrodgyldne Banner.
I Begyndelsen vare
og Styrke.
atøe Stater synderlig villige til at sende Trop
per over Elben, dog Preussens Exempel ansporede, sijondt
det i Aar ikke sendte sin prægtige Garde, men kun sit
Landeværn. En Preusser, General Prittwitz, en værdig
gammel Mand, havde Overbefalingen over den samlede
tydfle Hær; under ham befalede General Bonin den
flesvigholsteenste Division, General Wynecken den hannoverstsaksiste, General Hirschfeld ven preussiste, Prindsen
af Altenburg den sydtydste og Hertugen af CoburgGotha Reserven. Fem Fyrster viste sig ved Hæren.
Den tydste Eenhed i sine sivste krampagtige Anstrængelser var repræsenteret i Frankfurt og i Hæren. Alle
Stater, undtagen Luxemborg - Limborg og Osterrig,
havde stikket Tropper; selv de allermindste havde den
Tilfredsstillelse, at kunne sige: „vor Husar er saamænd
ogsaa med!" Men paa Grund af denne brogede Sam
mensætning herstede der hverken nogen Eenhed eller syn
derlig god Forstaaelse i Hæren. Den vidste fra forrige
Aar, at Slesvigerne og Holstenerne langtfra ikke vare
undertrykte Stammer, men at de tværtimod havde havt
det baade friere og bedre, end de fleste Tydstere. Den
vidste ogsaa, at en stor Deel Slesvigere vgre baade
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danste og dansksindede. De meest Krigslystne t Hee
ren vare Slesvigholstrnerne; de vare nu fuldstændig ud
rustede under tydste Officerer og efter preussist Mon
ster, mcd Pikkelhuer og Taprifler og havde navnlig et for
træffeligt Artilleri. Den oprorste Aand følte, at Hæren
var dens A rm , og dcn havde meddeelt den sin vilde
Kraft. Det var ikke de forforte, vaklende Soldater fra
1848, det var ligesom en ny Slægt, der hverken i det
Udvortes eller Indvortes mindede om den danste T id;
skortede det der paa Noget, da var det paa Mandstugt,
thi Mangelen herpaa er gjerne en Oprorshærs Bræn
demærke, havde den for Meget af Noget, da var det
fremmede Officerer og Overmod. Tilsos havde Tyd
sterne gjort de første svage Forsøg paa at ruste sig;
disse Hjemmefødninger, som kun fj endte til en Fart med
smaa, fladbundede Flodbaade, sværmede for en Flaade,
og havde til en Begyndelse skaffet sig en Deel bevæbnede
Dampskibe især i Nordsoen og preussiste og holsteenste
Kanonbaade i Ostersoen.
De Danstes Hovedplan gik ud paa, ved Blokader D e D an fle s
at odelægge den tydste Handel, medens Landhæren skulde ^ DDe p an‘
tage en Stilling i Slesvig. For det hoist rimelige T il
fælde, at den nodtes til Tilbagetog, stode tre faste Punk
ter paa Ostkysten til dens Tjeneste: Als, Fredericia, paa
hvis Volde der arbeides med Iv e r, og Helgenæs med
sine nye Forstandsninger; fra disse Punkter vilde den
kunne bryde frem og overstjære Fjendens Linier. Ved
Felttogets Aabning stod Hovedstyrken paa A ls, General
Nye med sin Brigade og Kavalleriet ved Kongeaaen;
man vilde stræbe, at stode sammen ved Flensborg og
flaae Slcsvigholstencrne, forend Rigstropper kom dem
tilhjælp.
Krigen i Norditalien var t Aar atter just begyndt, D e D an fle s
i Ungarn havde den længe rai'et. Klokken 12 om Nat- Slcsv.g'den
ten mellem den anden og tredie April satte de forste »die April;
Danste over Alssund, Rye gik over Kongeaaen, og B lo -^ A tro v I'
kaderne toge deres Begyndelse. En stærk Rekognosce-pernesFremring ind i Sundeved stufte den tredie April aabne K ri- DanflesTilgen paa denne Kant; äeMezc, der havde faaet en B r i- bagegang/
gade, og Schleppegrell forte Befalingen under Bülow.
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Veiret var raakoldt, Veiene ikke gode og Blysten gjennemtryngende, men Modtagelsen af Bonderne i Sunde
ved, som sydvanlig, saare hjertelig. „Gudfieelov, I da
endelig kom!" raabte de Soldaterne imode. Meza skulde
angribe forfra ved Adsbol og henimod Graasteen,
Schleppegrell gjore en omgaaende Bevygelse, Flotillen
understotte. Fygtningen begyndte, Meza drev Slesvigholstenerne foran sig igjennem Graasteen, Krigsfartoierne
befijod dem, men den omgaaende Bevygelse lykkedes ikke.
Ud paa Aftenen fik de Angribende Ordre til at indtage
en mere tilbagetrukken S tilling over Halsen af Sunde
ved, thi den komanderende General havde faaet Efter
retning om Rigstroppernes allerede begyndte Sammen
trykning ved Flensborg. Et Par Dage hengik nu i
Sundeved under bestandige Allarmeringer tillands og
tilvands, af og til kom det til en Blynkerfygtning eller
en Kanonkamp. Slesvigholstenerne tilligemed de 2000
Mand ak det tydste Besyttelseskorps, som efterhaanden
her havde samlet 16,000 Mand og 46 Kanoner
og opmuntredes af Rigstroppernes Nyrhed, havde en
ikke ringe Begjerlighed efter at kaste sig over de Danste;
de vare sig bevivste, at de havde dykket Rigstroppernes
Opmarsch og derved lost deres forste Opgave. Im id 
lertid havde Rye den tredie A p ril, efter en temmelig
flarp Fygtning, der endog -gik over til en Gadekamp,
sat sig i Besiddelse af Haderslev. Orlogsfartoier havde
lagt sig i Aabenraafjorden, Rye selv stod ikke langtfra
denne By. Da fik ogsaa han Ordre til at „vise den
forkeerte Front", som Soldaterne kaldte det, fordi Rigs
tropperne stode i Flensborg; han gik til Jylland og
snakkede under Tilbagetoget ivrig 'norst, som han altid
pleiede, naar han blev hidsig og yrgerlig. Saaledes
havde baade han og Hovedhyren rommet Slesvigs Fast
land, paa Sundeved nyr. De Planer til storre An
greb, hvis Indledning begge Armeekorpsers Fremrykning
skulde yyre, vare opgivne; kun Tanken om den dermed
sammenhyngcnde Allarmering bed Ekkernforde blev ikke
opgivet, thi den ansaaes for alligevel at kunne vyre til
Nytte, ved at adsplitte Fjendens Opmyrksomhed.
Trcesningen
Det var Komandorkapitain Paludan med Linieskibet
ped Ettern- Christian den ottende, Fregatten Gefion og Dampfiibene
W . Den Hekla og Geyser, der stulde allarmere Fjenden og om
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mulig tage Ekkernforde; tre Jagter med Soldater forte
han med sig. Om Aftenen den fjerde April ankrede de Dan
han op i Fjordens Munding, da en rebet Mærsseilsku- ff«* An
ting fra Ost hindrede ham i at lobe ind. Om Morge- arc'
lien, Skjærtorsdag den femte, blæste det endnu fra Oster,
Veiret havde imidlertid bedaget sig, Himlen var klar og
styfri. Der holdtes Skibsraad; man folte vel et Angrebs
Mislighed, dog antog man det for særdeles vigtigt og
besluttede sig til det. Seilsiibene skulde angribe, Damp
skibene fremforalt holde sig rede til i paakommende T il
fælde at hjælpe dem bort; Mandstabet var ikke syn
derlig ovet, men det var muntert og kjcekt. Oprørerne
havde til Havnens Forsvar anlagt et Blokhuusbatteri
paa Nordkysten, et andet Kanonbatteri, Sydbatteriet, og
en Jnfanteriredoute ved Hviderne, der danne Fjordens
Ostrand.
T i af de sværeste Kanoner laae i Batte
rierne, andre stode rede til Undsætning, ogsaa en Jnfanteribatallion holdtes flagsærdig. Kapitain Jungmann, der
lige var kommet fra Konstantinopel, hvor han stod i
tyrkist Tjeneste, komanderede paa Batterierne. Skibene
lettede og stode indefter for Mersseilend, under Mandskabets
H urra og Musikkens Lyd. Ved Ankringen kom Liniestibet til at ligge udenfor Sydbatteriet, Gefion udenfor
Nordbatteriet; deres Stilling var saaledes udsat for Fjendens
Krydsild og næppe heldigt valgt, Gefion svaiede desuden
og kunde ikke ret faae sine Kanoner til at bære. Klok
ken otte aabnedes Kampen; flere Gange blev Nordbat
teriet bragt til Taushed, dets Flag blev studt ned,
Sydbatteriet derimod var altfor vel dækket med en
uigjennemtrættgeligVold, made fuldeLag stadede det næsten
flet ikke. Gefion led overordenlig paa Takkel og Reisning og Skrog, Blodet flod strommeviis over dens Dæk,
I der maatte derfor tænkes paa noget Nyt. A t forsøge en
i Landgang, hvor en Batalbon stod opmarscheret, vilde være
Daarstab. Derimod fik Damperne Signaler til at nærme
i sig og hjælpe de Fægtend: ud af Ilden, men de foruniderligfte Ulykker, overstudte Touge, en Kugle i Mastineriet, et forstudt Ror, tvang dem til snart at fjerne sig.
Seilstibene forsøgte nu at varpe u d , Gefion blev beskudt
langskibs, udenat kunne 'vare, Kulingen tiltog, Havet
dæmmede med sine lange Bølger ind imod Strandbred
den; at komme bort, synt:s næsten umuligt.
5
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Parlamcn-

Da greb Paludan til vet Raad, font den anden
Klokken
lidt efter tolv fatte han hvidt Flag til og sendte Parlamentor iland med Trufel om at nedstyde Ekkernforde,
hvis Ilden ikke standsedes. Fra Klokken et til halvsem
var det stille, medens der underhandledes. Men Tydsten
gik ikke i Fcelden, han brugte tvcertimod Tiden til at
hente nyt Skydeforraad, nye Kanoner, nye Tropper og
til at glode sine Kugler; Skibene fogte at hale sig bort,
udenat-det lykkedes dem. Klokken halvfem begyndte Fægtningen paany, det btoste Haardt, Rogen flog op fra de
fjendlige Glodeovne. Tydsterne havde kjort 4 nye Felt
kanoner frem, to havde allerede i Forveien taget Deel i
Kampen; de aabnede den frygteligste Krydsild af Kardcetster, Granater, kolde og varme Kugler. Næsten et
hvert af deres Skud maatte træffe de svære Skrog, me
dens Kuglemundinger var den eneste Blottelse, Skandserne
gave. Liniestibet var just kommet under Seil, da en Deel af
Tougværket blev nedskudt og Seilene laae bak, det lod sig
ikke længer styre, det støbte og huggede t Grunden; Gefion led i fin Stilling uendelig meget, og det uden Haab
om at kunne frie sig fra den. Det var et frygteligt
Oieblik, Redning var en Umulighed, Klokken halvsex sank
Flaget paa Gefion, en halv Time senere paa Christian
den ottende. Men Liniestibet brændte allerede i Bun
den; snart floge Rogstyer ud fra Forlugen og Stykpor
tene forud; hvad der maatte stee, kunde man forudsee.
Mørket faldt paa, Baade gik og kom, og hvo der kunde det,
sirede sig ned og forlod det brændende Skib, kun ikke de
Officerer, der havde Post. En klar blaa Lue belyste med
Et Byen, Stranden, der vrimlede med Tilstuere, og det
stummende Hav, en vældig Dampsty med en Kjerne af
Luer reiste sig i Veiret, Kanonerne losnedes af sig selv,
tusinde Granater sprang, hele Skibet loftedes op fra Vand
gangen, brast og skilte sig ad i Stumper. Det blev at
ter mørk Nat, Havet og Strandbredden rundtomkring
vare bedækkede med Vrag og Lig. Ogsaa Gefion var
fuld af Rædselssccner, Fjerdedelen af dens Mandstab laa
dræbt eller lemlæstet, man vadede i Blod, og dengang
man tændte Skibslanternerne, forbod Fjenden det 'syd
skarpe Skud. Saaledes var denne rædsomme Dag gaaet
til Ende. Hundrede Danste vare studte eller sprungne i

drDanfles April havde frelst Nelson fra en lignende Fare.
Nederlag,

67
Luften, over et halvthundrede saarede, de øvrige Krigs
fanger; Fjendens Tab belob sig derimod kun til en Snees
Mennesier.
Ekkernførde var illumineret, Tydsierne jublede, Begi
venheden forekom dem saa overordenlig. Man glemte snart,
at denne Kamp af Skibe imod Fæstningsartilleri var
altfor driftig vovet, at den blev Hvalens Kamp, der,
indviklet mellem Skjcer, langsomt maa blode sig tild ode
for Harpunerne, udenat kunne ramme dem, der udsiynge
dem, man glemte, at en Rcekke uberegnelige Ulykker, en
Paalandsstorm, oversiudte Varptouge havde forenet sig
for at ødelægge Skibene. Gefions forskudte Skrog laa
ikke længe derefter vel fortoiet som Krigsbytte i Havnen,
Linieskibets Gallion, Christian den ottendes Billed, blev
med en Strikke om Hænderne haanlig flæbt ind i Rends
borg; under prunkende Ord om „denne verdenshistorisie
Begivenhed, denne store Seir tilsos" ophængtes Skibe
nes Flag i Paulskirken i Frankfurt, Ekkernforde blev et
Valfartssted for Tusinder. Men Danmark havde et lam
mende Slag truffet som Lynet fra den klare Himmel. „J a ,
sagde Matroserne, kunde man ikke iforveien tænke det?
Der kunde jo ingen Lykke være ved hende (Liniesiibet),
som den tydsie Rad (Augustenborgeren) stod Fadder
t il! " Der var Ingen fra Hytten til Kongeborgen, som
ikke berørtes af den dybeste Sorg, Alle følte de, om end
dunkelt, at det var Folkets Aand, som, stolende paa sin
Stolthed fra gamle Dage, ustandselig, stærkere end Osten
stormen, havde drevet vore Skibe imod Fjenden i Un
dergangens Favn. Dog der var noget Forædlende t
denne Sorg, ligesom Begeistringen forrige Aar sammen
smeltede den hele Folket til een eneste Familie, der nu
græd i Forening. Og Smerten udviklede sig til Daad,
frivillige Gaver til Flaaden, frivillige Matroser strøm
mede sammen, øieblikkclig blevc to nye Skibe taklede,
snart flod de paa Strømmen. Paa Blokadernes og
Krigens Gang fik Ulykken slet ingen Indflydelse, og tre
Maaneder derefter var den mange Gange hævnet.
Rigstropper afløste nu tillands SlesvigholstenerneF«gtmnqen
øg skaffede dem Hvile efter deres Strabadser, de Dansie^ulderup
havde ingen til at afløse sig. Tydsierne vilde benytte
5*
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deres Udmattelse og ventede en let Seir. Langfredag
Morgen den sjette April rykkede General Wynecken frem
ad Aabenraaveien til en stcerk Efterforskning, navnlig
mod den hoire danste Floi, der ved Ulderup omspændte
en Deel af Halsen af Sundeved; hans Styrke, fordetmeste Hannoveranere, var mere end dobbelt saa stor som
de Danstes 3,000 Mand, der deeltoge i Kampen. Vore
Fortropper kastedes kort efter Middag tilbage henimod
Sattrup, men her paa Kirkebakken, der rager frem over
Omegnen, holdt Bülow, og rundtomkring ham stod en slag
færdig, kjcek lille Trop. Lcenger tilbage stode vistnok stär
kere Hærafdelinger, dog dem vilde Bülow det lcengste
muligt holde stjulte, for ikke at gjore Fjenden klog paa
vor Styrke. Kanonerne aabnede deres Ild , Infanteriet
gik muntert paa med Bajonetten, Jægerne, som forrige
Aar ved Hoptrup ikke havde gjort deres Skyldighed,
vilde nu borste Stovet af Frakkerne, de bedcekkede sig
med Ésire og opnaaede, at ombytte Ogenavnet „Hoptrupjægerne" med H cedersnavnet „Ulderupjægerne".
Fjenden, stjondt saa overlegen i Tal, holdt intetsteds
Stand, henimod Skumringen forsvandt han iilsomt i de
Skove, fra hvilke han var brudt frem, og de Danste indtoge
deres gamle Poster. Efterforstningen havde overbeviist
Tydsterne om, at de kunde komme med deres hele Magt,
de vilde finde en varm Modtagelse. „De Danste flaaes
ikke", sagde de i Folelsen heraf, „de drcebe forfode". Os
havde Kampen kostet halvandethundrede Mand, Fjenden
noget mere. Kongen, som Dagen efter ankom, var Vidne til
den friste Seirsglcede, der blev en Balsom i Ssiærtorsdagskampens dybe Vunde.
D e Danfleö
Fjendernes Antal voxede med hvert Oieblik, saa hele
ninaÄÄs ^ en danske Styrke i Sundeved maatte staae ligesom paa
d.tzdc April! Forpost baade Nat og Dag, idelig allarmeredes den og
led meget i den barste Aarstid. Sporgsmaalet forelaa, om
Armeen stulde blive staaende paa Dybbelbjerg, slagfærdig
i Fjendens Flanke, eller gaae over til Als, forat udhvile.
DybbelbjergS store militære Vigtighed for en lille Hær
var godtgjort; Soen dækkede Flankerne, Kanonerne, til
hvilke der nu var gjort Jndstjæringer, kunde herfra be
stryge hele Omegnen. Men Ingen kunde vide, om den faa
langt overlegne Fjende ikke vilde lade det her beroe ved
udmattende Allarmeringer og dog ikke afholde sig fra
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a t angribe Jy llan d ; i Tilfælde af Tilbagetog dannede
B roen desuden en Trcengte i Ryggen af Bjerget. I
K rigsraadet heldede imidlertid de fleste M eninger til at
blive staaende, Krigsminister Hansen var paa A ls, han
havde endnu ikke taget nogen endelig Beflutm'ng. D et
v ar forste Paafledag, den ottende A pril; hele Formidda
gen stode Tropperne under en kold Blæst paa Bjerget,
udmattede og forventningsfulde efter at hore, hvad der
blev befluttet. D a kom der O rd re fra Ministeren, at
forlade Bjerget og paa Als „oppebie det Oieblik, O m 
stændighederne vilde tillade, at mode Fjenden, M and imod
M a n d ." O rd ren s Betimelighed blev bestridt af Mange,
men Tropperne udforte den naturligviis. Efter fem
D ages uafbrudte Fægtninger laa saaledeS hele det flesvigfle Fastland atter aabent for Fjenden.
S tillingen paa Dybbelbjerg var forladt af o s , uden F crgtm n g en
at være indtaget af Fjenden, som troede den endnu i
vor M a g t og vilde tilkæmpe sig den. O m Natten den A p r il,
trettende April brod General Wynecken pludselig frem
med 11,000 M and B airere og S axerc og 2 8 K ano n er;
i to Kolonner deelte han sin Styrke, den ene, den saxifle,
holdt han paa Aabenraaveien, den anden, den baierfle,
p aa Flensborgerveien, paa Bjerget fluide begge flutte sam
men. Forend vore Forpoftkjeder, der stode tæt ved B je rg e ts
Kam, kunde see Noget i den morfe N at, horte de B a ire r n e s : „hvem d er?" H urtig vare de rendte over Ende,
dog undgik de at blive afflaarne. S aaled es havde F jen
den med Lethed indtaget den af os forladte S tillin g
paa Kammen. M en han antog det for en stor S e ir ,
h an s Kolonner veltede nedad Bjerget, hans tætte Kjeder fyrede ind i Brohovedet; berusede af hvad de antoge
for deres Held, vilde de over B r o e n til A ls, og meente,
at det nu maatte lykkes dem, hvad W rangel tfjer forgjæves havde forsogt paa. D a lynede det i M o rgenflumringen fra AlS's Batterier og Kanonbaadene, G r a 
nater krydsedes med glodende H aler og sprang midt id e
sjendlige Rækker. Im idlertid kom K olonnen, som flulde
ad Aabenraaveien, ogsaa op, dristig fjerte den 16 K ano
ner frem imod B atterierne paa A ls. M en det danfle
S ky ts var for fvært og blev for godt betjent, Fjendens
Lavetter bleve odelagte, hans Heste flye, hans M andflab
fludt bort, og Forvirringen endte med at de K anoner, som
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stove til at redde, t Galop kjortes bort og forsvandt bagved
Bjergkammen. Det luftige Forjog paa at flyde Bresche og
storme Sonderborg havde Ende. I dette Oieblik kom der
Melding til Bülow, som var Hoistkomanderende, at Fjen
den havde efterladt en Kanon paa Pladsen; man opda
gede senere, at det var tre, som han maatte lade staae.
Tiende slesvigske Batallion rykkede ud af Brohovedet,
forat tage Kanonen. Jægerilden blev voldsom, Mollen
og flere Gaarde broendte, Kampen trak sig ud og
ind mellem Hegnene, thi Saxerne voergede sig haardnakket. Endelig fik de Danfle Lykke til midt i Kugleregnen
at prodse to saxifle Kanoner paa og flæbe dem over
Broen ind i Sonderborg; den ene havde aldrig været
brugt, „Hurra for Jomfruen!" raabte vore Artillerister.
Dette var fleet i Morgenstunden, men dermed horte Kam
pen ikke op, den varede tværtimod til Morkningen, thi de
Danfle vilde altfor gjerne have gjort ogsaa den tredie
Kanon til Seirsbytte. Det lykkedes dem imidlertid ikke.
Ved Morkets Frembrud indtoge de den Forpoststilling
tværsover Dybbelbjerg og lidt nedenfor.dets Kam, som
de beholdt under hele Felttoget. Fjenden kom ved sin
planlose Fremrykning til at betale i dyre Domme, hvad
han kunde have havt for yderst billig Priis.
Og hvor
stolt han end var af „denne Storm paa Dybbelflandserne", var Bjerget dog andengang blevet ham en Slag
terbænk; han havde mistet halvtrediehundrede Mand, me
dens vi ikke savnede flere end et halvthundrede.
Felttogets forste Afsnit var hermed forbi. Oerne i
Ostersoen og Vesterhavet vare de eneste Stykker af Sles
vig, de Danfle havde inde; Tydflerne havde befat det
forladte Land, og det fortrodgyldne Flag vaiede lige vest
for Alssund og fydfor Kongeaaen.

De Cydjkes Indrykning i Jylland, Slaget ved Kol
ding og mindre Træfninger; Deleiringerne of Als og
Fredericia, Nyes Tilbagetog og Dlokaderne.
Det folgende Afsnit i Felttoget begyndte med et
Skifte t Overbefalingen, udenat Krigsministeren har gjort
Planer. Rede for Grunden dertil.
General Krogh og Læsso
fratraadte, Bülow blev komanderende General og tog
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til Stabschef Oberst Flensborg, en af disse sindige, stille,
fordringslose, men dygtige Naturer, som ikke sjælden traf
fes i vort Folk; den nye Generals Kamplyst og hans
Stabschefs Talenter stulde snart komme til at glimre.
En Plan for Krigens videre Forelse maatte udkastes, og
det blev befluttet, at bruge den halve Styrke til Forsva
ret af Als, og med den anden halve gaae til Fyen, der
fra besatte Fredericia, forstærke Nye og mode Fjenden,
hvis han gjorde Mine til at gaae over Kongeaaen. Be
slutningen blev udfort, og Overgeneralen tog sitHovedkvarteer paa Fyen.
Hele Opmærksomheden bar nu henvendt paa denSlesvigboljydste Grandse. Nigstropperne vedbleve at stromme ind ^aesoldina
i Slesvig, Slesvigholstenerne stode hoiest til Nord, man d. 20. Apr,?
vidste ikke, om Tydsterne vilde vove, at rykke over Kon
geaaen. Man havde let forstandset Kolding mod Syd,
palisaderet og barikaderet Broen og besat Byen med
en lille Styrke, medens Overgangsstcderne over Aaen
bleve iagttagede. Efter nogle Smaastjærmydsler angreb
Slesvigholstenerne den 20de April og stormede Palisade
porten paa Broen. De Danste havde Ordre til ikke at
forsvare sig til det Zjderste, de trak sig derfor ud af Byen,
saasnart de mærkede, det var Fjendens alvorlige Hen
sigt, at bemægtige sig den. Slesvigholstenerne stillede
Forposter ud imod Nord.
Kolding, en lille venlig By, bekjendt af sine Slots-Slager ved
ruiner, ligger dybtnede i den D al, Aaen danner, o m g i- ^ '^Aprili
vet baade mod Syd og Nord af svære Banker. Disse Valpladsen,!
ere dyrkede nedad Siderne, beplantede med Hækker og £•"
bedækkede med Skovpartier; nedenunder dem strækker sig og A n g re b s 
en Række sumpeve Enge, der nu vare smykkede med det planen,
tidlige Foraars Pragt. Over Aaen fore Broerne ved
Kolding og Eistrup; dens sydlige Dalrand er deelt bed
en Kløft i Seest Sogn, hvis Sider dog forbindes ved
to Broer. Slesvigholstenerne under Bonin talte henimod 15,000 Mand i 3 Brigader med 48 Kanoner, de
res Stabschef, Kapitain Delius fra Preussen, var en
Mand, der i fuldeste Maal var sin Opgave voxen; Er
indringen fra Ekkernforde havde beruset dem, de længtes
efter Kamp og troede sig i Forveien visse paa Seiren.
Bonin havde taget Kolding, forat faae et Brohoved for
sin Opstilling i Nordslesvig; han barikaderede Byen og
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opkastede Skandser nordfor den, trak sin Styrke altid
nærmere til Kongeaaen og lod Overgangsstederne besætte.
De Danste vilde vibe, om Fjenden var bestemt paa at
holde Kolding; gjorde han det, davar det et Tegn til, at
han tænkte paa en Jndmarsch i Jylland. Men kun et Angreb
kunde bringe denne Vished, desuden vilde det trænge ham
tilbage og derved staffe Tid til Fredericias yderligere Be
fæstelse. Bülow havde derfor fra Jylland og Fyen sam
mendraget 17,000 Mand i 3 Brigader og 32 Kanoner
under Rye, Moltke og Schleppcgrell. Slagplanen bestemte,
at Rye med sin Brigade og Kavalleriet som høtre Floi
skulde trænge over Aaen i Vester ved Eistrup og derfra
oprulle Fjenden mod Seest, medens de to andre Gene
raler med Centrum og venstre Floi angrebe Kolding;
paa høtre Floi vilde Dagens Skjebne væsenlig blive af
gjort.
Fjenden havde af forstjellige Omstændigheder
anet Angrebet og beredt sig derpaa.
Den 23de April kom, Aarsdagen efter Slaget ved
F-rgtning Slesvig, som Preusserkongen feirede ved et Champagner-P°|i*i?C gilde; Veir'et var stille og kjoligt, af og til stinnede So
len. De Danste havde været oppe for Morgengry, de
res Kolonner bedækkede Landeveiene. Klokken sex ordnede
Rye, ved hvis Side Læsso viste sig, høtre Floi paa de
nordlige Hoider ved Harthe Kirke, ligeoverfor Passet ved-».
Eistrup, hvor Aaen, opsvulmet af Foraarsregn, strøm
mede hen gjennem Dalen. Skubene rullede mellem Ban
kerne, de første Danste vadede over, klavrede opad de
steile, sydlige Hoider og kastede Fjenden ind i den nær
liggende Skov. Efter mange Anstrengelser var der en
delig flaaet B ro , større Afdelinger fulgte, men ogsaa
Fjenden havde trukket betydelige Forstærkninger til sig;
Kampen omkring Skoven blev voldsom, Styrken paa vor
høtre Floi var ikke stor nok, især da den ikke kunde faae
sit Rytteri og Artilleri med over.
F«gtning
Under denne Fægtning var Centrum og venstre Floi Kl.
' ding.°' okte kommen nær til Kolding, hvor Kampen udviklede sig
af sig selv og stulde skaffe Rye Rum. Schleppegrell med
venstre Floi trængte frem langsmed Snoghoiveien, Ka
noner og Mustetter lode sig hore, „har vi ikke der den
gamle, kjære Musik!" udbrod han glad. De Danste
standsedes af Jnfanteristandser bagved en Eng ved S i
den af Veien, Generalen lod to Delinger Husarer hugge
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ind, men Fjendens ødelæggende I ld afflog dette Indhug
fuldstændig. Husarerne laae henstrakte over hverandre,
deres Anforer, Lieutenant Castenstjold, laa under sin
siudte Hest; „Ingen fyre paa ham, det er en tapper
Mand!" raabte Slesvigholstenerne, henrevne af Beun
dring. Angrebet blev derefter fornyet med Infanteri,
der faldt Skandserne i Ryggen, og nu lykkedes det; Fjen
den flyede ind i Byen gjennem Klosterporten, de Dansie
vare ham i Hælene. Paa samme Tid havde Moltke med
Centrum stormet Skandserne paa Banken ved Veileveien,
hans Kolonner ilede indad Byen fra Nordsiden, dog
blev Modstanden bestandig stcerkere, og de maatte tilbage.
Da kom der Melding om at Klosterporten var taget, og
den kjcekke Olding, forynget i Kampen, satte sig selv i
Spidsen for en Batallion og forte den, trods Granat
regnen, nedad Bankerne, ind t Byen og hen til Torvet.
Fægtningen rasede i Gaderne; fra Hjørne til Hjørne,
fra Gade til Gade vege Slesvigholstenerne; der fyredes
fra Vinduerne, der blev kæmpet i Gaarde og i Værelser.
Fjenden, der havde opkjort 32 Kanoner paa de sydlige
Banker, begyndte at kaste Granater paa Byen. „Fader
B onin", saaledes kaldte Soldaterne ham, gik omkring,
klappede dem paa Skulderen og opmuntrede dem: „stik
mig kun Byen i Brand, sagde han, Borgerne har jo
siudt paa os." Snart brændte 20 Gaarde, Røg og
Luer veltede sig over den ulykkelige B y ; hvo der kunde,
skrabede en B y lt sammen og flyede; Ingen vidste, hvor
han vilde hen, han vilde kun bort fra Odelæggelsen.
Lidt efter Middag vav Fjenden dreven ganfle ud af Byen,
to store Flag bleve Seirsbytte, de Dansie veltede sig gjen
nem Gaderne, Kanonerne brolede udenfor; tregange for
søgte de Forreste at komme om Hjørnet ned til søndre
B ro , dog hvergang maatte de gjore Omkring for den
voldsomme Kanonild.
B iilvw , der fra Slotsbakken iagttog Fægtningens De Danfle
Gang, var betænkt paa at give den en ny Vending, ved ^o ^faae
med tilstrækkelig Styrke at storme Kanonerne paa de syd-rilbagc; det
lige Banker. Da kom der en Melding fra Rye, der var ^i^dize
affattet i Hastværk og paa Grund af det feilbrugte
O rd: „A lr er oploft" lod formode, at hans Sager stode
meget slet Og dette Hastværk fik sørgelige Folger. Vülow,
font stod i den Mening, at Rigstropper dannede Fjen-
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dens Reserve, maatte formode, at Slagets Fortsættelse,
naar Sagerne stode saa flet. paa høire Fløi, kun vilde fore til
Byens fuldstændige Undergang; han gav derfor Ordre at
rømme den, sendte Nye Forstærkning og befalede ogsaa ham,
atjafbryde Kampen. De Danste trak sig som en Folge heraf
udaf Kolding, en Rcekke flammende Huse adskilte dem fra de
res Fjender. Hos Nye stod imidlertid A lt-lan gt ander
ledes, end man fluide troet efter hans forhastede M el
ding. Kampen omkring Skoven havde længe været vold
som, men en Time efter Middag vare de Danste Herrer.
En rast Fremrykning kunde have bragt dem de største For
dele, thi den oprorfle Hcer havde tildeels forstudt sig, og al
lerede havde Bonin befalet et Tilbagetog, da Nye, efter O r
dre, afbrød Fægtningen; faaledes viste det sig ogsaa her, at
hvad man kalder Lykken ofte afgjor et Slags Gang.
Jnfanteriilden hørte nu op, kun Kanonerne dundrede
paa begge Sider, tilsidst forstummede de med, og den
miillange Valplads laa der stille, fuld af Lig, belyst af
de to Kæmpebaal ved dens Ender, det brændende K ol
ding og det brændende Eistrup. Kampen, fcegtet paa
begge Sider med stor Forbittrelse og Tapperhed, havde
varet i 7 Timer, Nyes Styrke havde ikke vceret godt
beregnet, den viste sig at være for svag, og Lykken var
os ikke gunstig; paa vor Side kostede Dagen 600 Mand,
paa fjendlig noget mindre. I fuldstændig Orden, med
en stærk, endnu ubrugt Reserve, matte af Kampen og
dog kampbegjerlige, gik de Danste tilbage til de S tillin 
ger, de havde indtaget før, og efter et kort Ophold her
videre til Fredericia og Veile. Kuv i Vester provede Fjen
den paa at forfølge dem og var heldig nok til at opsnappe
en Feltvagt. De havde lært, at de i Oprørerne i alt
Fald havde kjcekke Modstandere.
Stemningen iblandt
dem var noget uhyggelig; at forlade en brcendende danst
B y, at marschere forbi alle disse grædende, trøstesløse
Grupper, der laae langs med Veiene, kunde ikke stemme
glad. Fjenden besatte Kolding igjen; hans Soldater
troede, at Borgerne havde taget Deel i Kampen, beru
sede af stærke Drikke og Forbittrelse floge de Møbler t
Stykker, rendte Vægge ind og fordærvede, hvad de traf
paa. Amtmand O rla Lehmann, der, ifølge Embeds Med
før, kom forat forge for de betrængte Beboere af hans
Amt, blev arresteret, haanet og fo rt bort som Fange.
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Faren for Jylland tog til; den tydste R e g je r i n g D e Lydfle
vilde hævne sig over Blokaderne og gav Ordre til at i
Behesætte det. Den troede, at turde vove dette Skridt, fatteifc.
under den for Danmark mindre gunstige Stemning, hvori
Krigens Fornyelse havde sat Magterne. Prittwitz trak
derfor imod Norden. I over otte Dage efter Slaget
faae man imidlertid de Tydstes Vagtilde, udenat for
andre Sted, blusse paa Bankerne ved Kolding, thi S la 
get havde lcert dem, at de maatte samle alle Kræfter,
hvis de vilde nordpaa. Den 3die Mat var udseet til
en flesvigholsteenst Efterforstning, samme Dag befandt
de Danste sig under Fremrykning. Bed Gudsopasset og
Almindedalen kom det derfor til en flarp Fægtning mel
lem Fortropperne, der endte med at Fjenden blev kastet.
De Danste indtoge nu Stillingerne bagved Passet og
Dalen, A lt tydede paa, at det snart maatte blive A l
vor med Tydsternes Fremrykning.
Paa Koldingfjords nordre Bred strækker sig en Række F«gtnmgerHoie, gjennemstaarne af Dale og Kloster med Sntaabække, omhyggelig dyrkede og oplivede af B y ved Byd. ? d e M a i.
og af smukke Skovgrupper. Den yndige Egn har tillige en
stor militærifl Vigtighed, der nu kom til at vise sig. Fra
Gudsopasset, hvor Hækker, Huse og anbragte Jndstjæringer
for Feltstyts styrkede Forsvaret, og indtil Vilstrupdalen
stod Moltke med sin Brigade, Schleppegrell stod som
Reserve i Elbodalen ved Havreballegaarv. Det hele,
under Overgeneralen forenede Korps belob sig til 10,000
Mand, det havde sat sig i Forbindelse med Nye, som med
Kavalleriet og sin Brigade stod bagved Almindedalen, en
dyb Jndstjæring t Sydjyllands Hoiflette. Hensigten var,
at gjore Modstand, indtil det blev klart, at Fjenden vilde
bane sig Bei for enhver Pnis. I dette Tilfælde stulde
Overgeneralen med Hovedstyrken gaae til Fredericia og
siden til Fyen, Nye hoiere op imod Nord, idet han be
standig sogte at vansteliggjore Fjenden Jyllands Besæt
telse. Paa tydst Side havde Slesvigholstenerne Ordre til
at trykke de Danste ved Gudso og Vilstrup tilbage og lægge
sig foran Fredericia, Rigstropperne stulde flaae og op
rive Ryes Hær og besætte Jylland.
I den smukke tidlige Morgen den 7de Mai var A lt
færdigt baade til Angreb og Forsvar. Slesvigholstenerne
stode Kl. 8 foran Gudso, snart var Egnen indhyllet i Rog-
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styer, fra Fjorden fyrede Kanonbaadene. Fjenden var
overlegen baade med Hensyn til Troppetal og Kanoner
nes Mængde og Kaliber, de Danste maatte tilbage, ogsaa deres Stilling ved Vilstrup maatte opgives. De V i
gende satte sig paa Holderne ved Taulov Kirke. Dog faasnart der kom Melding til dem fra Rye, at han befandt sig
paa Tilbagetoget, og de her mærkede Fjendens alvorlige
Hensigt, at trcenge frem, blev denne Stilling ligeledes for
ladt. Hovedkorpset gik langsomt til Fredericia, hvor det
ankom Klokken sex. Trætte og modige strakte Soldaterne
sig hen paa Fcestningens Gader, forat udhvile og tale
med hverandre om, at det nu var sikkert nok, at Fjenden
tog Kvartcer i Jylland. Rye havde imidlertid ikke staaet
ørkesløs bagved Almindedalen. Fra Morgenstunden af
havde han Fægtning paa sin hele Linie og truedes med
en omgaaende Bevcegelse over de vestlige Heder. Han
trak sig noget tilbage, i Blaakjcerstov holdt han sig en Stund,
indtil han ogsaa trcengtes bort herfra. Ud paa Aftenen
gik han over Veileaa og afkastede Broerne efter sig.
Med klingende S pil, Klcederne hvide af S tov, Ansig
terne sorte af Krudtdamp, men freidige og muntre, droge
Soldaterne gjennem Veile og opstillede sig i de af Skov
bjerge og dybe Dale gjennemstaarne Stillinger nordfor
Byen. Alle Dagens Fægtninger, i Grunden kun Bag
tropfægtninger, havde dog kostet meget Blod; i vore
Rækker savnedes to hundrede, og Fjendens Tab var næppe
mindre.
Endnu ikke havde Lykken foiet de danste Vaaben.
Christian den ottende var sprunget i Luften, Gefion ta
get, den lille Hær maatte bestandig vige for Overmag
ten, Fjenden stod t Jylland, de vestslesvigste Oer blcve
forladte af vore Folk, slesvigholsteenste Kanonbaade to
nede med Brast og Bram Flag t Vesterhavet. Medens
de Danste taug og bede Harmen i sig, vare Oprørerne
ude af sig selv af Glæde. Ogsaa O rla Lehmann, som
havde sagt, at man paa Tydstens blodige Rygge stulde
skrive, hvor Danmarks Grændse var, sad nu som deres
Fange paa Gottorp. „Det er forbi med Odanstens
Provinds, Jylland, hed det imellem dem, Rye kan ikke
undgaae sin Skjebne; op, og lad os storme Fredericia,
den sidste Rede paa Fastlandet, lad os erobre Als og
der strive Freden!" Man vilde saa gjerne prale af sin
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Fremgang for Dieblikket, for derved at dæmpe de bange
Anelser om Tingenes Udvikling i Tydsiland.
Den forste Maaned havde været indholdsrig, de to
folgende bleve kun en videre Udfoldelse af hvad denne
havde bragt; Diplomatien yttrede sin lammende In d fly 
delse paa Krigens Gang iaar som ifjor. Fjenden stod
fordeelt paa hele Dfifysiett fra Lybek til ind i Jylland,
de Dansie sammentrcengte i 4 Grupper: i Jylland, i .
Fredericia, paa Fyen og paa Als.
Med Als gjentog sig det forrige Felttogs H is to r ie ; Blokeringen
Den blev blokeret og truet, dog tcenkte Tydsierne ikke
paa at trænge over Sundet, de fandt det tilstrækkeligt,
at spærre os Adgangen til Fastlandet. T il den Ende op
stillede de under General Brauer et Korps i Sundeved
af 15000 Mand Rigstropper, samme Styrke, som vort
Flankekorps havde paa Als. I Sommerens Lob blev
Dybbelbjergs Krone og den overste Deel af dets ostlige Affald forsynet med 10 store Værker og omtrent
70 Stykker Beleiringssiyts; det Hele var beregnet
paa Forsvar mere end paa Angreb.
Her stode da
Fjenderne i to samfulde Maanever, næsten gansie
rolige, og node den pragtfulde Udsigt over Hav og Land
i det Paradiis, ind i hvilket de ikke kunde komme. Ko
mandanten paa Als, General de Meza, gjorde intet Forsog paa at hindre dem i at anlægge deres Værker; et
saadant Forsog kunde let have fort til Sonderborgs
Ddelæggelse. „Lad dem kun more sig med at bygge
Skjermbrætter, sagde han, komme de nærmere, sial jeg
nok snakke med dem," og han var Mand for at holde sit
Ord. Men han lod Als endnu stærkere befæste, end det
for havde været, og det navnlig i Sonderborgs Nærhed;
Skandse ved Skandse langsmed Sundet dannede næsten
een sammenhængende Række, bevæbnet med 70 Stykker
svært Skyts, og i Soen laa cn Flotille Orlogsfartoier.
Soldaterne byggede sig Hytteleire i Skove eller paa
Marken, deres Tjeneste var ikke anstrengt, de havde Tid
tilovers til at smykke Leirene ofte med en ret sindrig Kunst,
de havde fuldtop af A lt; midt under Beleiringen havde
Livet derfor sin hyggelige Side. Trods alle Forbud
blev det ikke undgaaet, at Vedetterne, der Dag ud og
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Dag ind paa Dybbelbjerg stode Fjendens saa noer, flog
en lille Sladder af med dem.
Foegtningerne bare mere
eller mindre Proeget af tilfoeldige Sammenftod. Engang
imellem gik de gjensidi'ge Skydeovelser over til noget A l
vorligere, Kjederne stovte sammen mellem Hegnene, eller det
dundrede fra de faste Batterier og fra Krigsfartoierne,
Gaarde paa Bjerget bleve studte ibrand, Sonderborg
fik en lille Forsmag paa et Bombardement. Men stjondt
alt dette kostede en Deel Mennesker Livet eller Forlighe
den, forte det dog til In te t paa nogen af Siderne.
General B iilo w havde sagt, da han forlod A ls : „her
stal Fjenden sandelig ikke vove Noget for A lv o r!" og
hans O rd gik i Opfyldelse.

Belejringen
of Frederi
cia,Fæstnin
gens T il
stand.

Ganske anderledes udviktede Begivenhederne sig ved
Fredericia. Denne befæstede B y ligger yderst ved lille
Belt, i det Afsnit, Koldingfjord danner med Veilefjord
og Elbodalen; kun dens nærmeste Omegn er aaben, over
alt ellers i Afsnittet træffer man Huse, 'Hegn, Hoie, Skove
og Smaabække. Dens Befolkning er af blandet Her
komst og tilhorer forstjellige Neligionspartier.
Byen er
regelret anlagt med lange, snorlige Gader, og paa Rum
er der ikke sparet; mellem anseelige Haver, en Lund og
en Række Marker foler man sig ofte ligesom midt ude
paa Landet, kun i. det Fjerne skimter man de rode Tage,
en Omstændighed, der betydelig formindster Virkningen
af et Bombardement. Fæstningsvoldene, bestemte for to
eller tre Lag Kanoner, cre hoie og svære, men A lt var
forfaldent, Vandet manglede i Gravene, og hvormeget
der end var talt om Fredericias vigtige Beliggenhed i
Rigets Middelpunkt, var der dog In te t gjort, forat ud
bedre den. Forst i den afvigte Vinter var Haanden blevet
lagt paa Værket, nu arbeidedes der daglig og med An
strengelse.
Voldene bleve opklappede og forsynede med
Skydestaar, Skandsckurve, Palisader, Krudtkamre og to
Udfaldsporte, Skytset belob sig tilsidft til halvandethundrede Stykker. En kunstig Oversvommelse med etBlokhuus dækkede Vestsiden. Kastellet, der vendte ud imod
Soen, fik nye Volde og en Landgangsbro; i yderste T il
fælde kunde Besætningen her sætte sig fast og sikkre Overstibningen over Beltet. Kanonbaade og et Strandbatteri
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ved S triib paa den fyenste Side understottede Fæstnin
gens I ld . Trods alle disse Forbedringer var Fredericia
imidlertid kun at regne for en Fæstning af tredie Rang,
vigtig som Brohoved, dog næppe ret stikket til længere
Forsvar. Den Mand, der havde ledet Arbeiderne, J n genioroberst Lunding, var nu dens Komandant, og det
en noget streng, men aarvaagen og utrættelig Komman
dant. Besætningen bestod for største Delen af 5 Batallioner fra Armeen paa Fyen, der i visse Tidsmaal bleve
afloste. Paa Levnetsmidler og det øvrige Fornødne kunde
der ingen Mangel være.
Slesvigholstenerne, hvem Fredericias Beleiring var Slesvigholtildeelt, havde i deres Overmod foresat sig, at tageden,
fijondt Prittwitz, ligesom ved Als, raadede til en Bloke- Bombarde
ring i Frastand. Deres Armee lænede sig til Beltet syd- « t u og
for Fæstningen og indledte herfra de Skandsearbeider, nini)Ct.
der efterhaanden i en Bue stulde omringe den; det var
en stor Plan, dog Kræfterne vare for ringe. Den niende
M ai fyrede Fjenden førstegang, de Danste svarede fra
Voldene, Kampen var aabnet. Den sextende vare Beleiringsarbeiderne saavidt fremmede, at Bombardementet
begyndte; thi ni eb en næsten drengeagtig Kaadhed havde
Oprørerne befluttet, med danste Bomber at belaste en
danst By, hvis Odelæggelse slet ingen Indflydelse kunde
faae paa Fæstningens Forsvar. I de næstfølgende Dage
fulgte Bombe paa Bombe, Brandklokkerne klemtede, der
blev uophørlig flukket og uophørlig tændt igjen. Som
en Drage rugede Brandrøgen over Kvarteret ved Prindsens Port, og jo mere det brændte, desto mere fyrede
Fjenden.
Snart bleve ode, brustne Mure, rygende
Tomter og hist og her et vildtløbende Huusdyr de eneste
Vidner om, at her havde været et hyggeligt Hjem. I n d 
byggerne flygtede paa faa kjække Mennesker nær; langs
med den fyenstc Strandbred var A lt bedækket af dem og
deres Flyttegods. De tomme Gader gjenlode nu kun af
Soldaternes taktfaste Trin. Disse havde, forat boe no
genlunde sikkert, gravet sig Hule over Hule ind i det tyk
keste af Boldene, der herved kom til at ligne etgjennemrodet Kaninbjerg. Paa Livets Fornødenheder havde de
Overflod, de hentede selv Grønt i Haverne, malkede
Køerne i Feltflasker og forstøde ret godt at begaae sig;
til „Kastelsjægerne", maledes kaldtes de Bomber, der
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iscer sigtedes efter Kastellet, vænnede man sig efterhaanden.
Slesvigholstenerne maatte til deres Wrgrelse snart op
dage Bombardementets ringe Virkninger. De vidste ikke
at hoevne sig paa anden Maade end ved at sige: „ja,
den Fcestnings eneste Frelse er, at den ikke er tredive
Mand værd!" De havde bygget sig Hytteleire, med regel
rette Gader og Hytter, der ofte vare opforte baade med
Omhu og Smag. Sange, Gilder og Soldaterlege under
holdt den Deel af Styrken, som ikke stod under Vaaben; Faa
tænkte paa Andet, end at dette Liv ikke kunde faae Ende,
forend Fæstningen var taget og Danmark fuldstændig ydmy
get. Hele M ai og J u n i Maaned varede Bombarde
mentet og Kanonkampen mellem Batterierne, Voldene,
Kanonbaadene og S triib , ofte var Natten ligesaa klar
som Dagen. A f og til forefaldt Forpostfægtninger, smaa
Angreb af Slesvigholstenerne og smaa Udfald af de
Danste.
Blokhuset ved Oversvomningen var faldet i
Fjendens Haand, dog ledede han ikke Vandet bort, thi
det var ligesaavel et Værn for ham, som for os. S ta 
dig arbeidede baade Veleirerne og de Beleirede paa nye
Værker; de sidste anlagde cn bedækket Vei udenfor tilli
gemed Udenværker, der hidtil savnedes, de første nær
mede sig med deres Skandsebygning til Beltet nordfor
Fæstningen. Det begyndte at see truende ud for dens
Forbindelse med Soen, thi herfra kunde ogsaa den senest
anlagte fyenste Landingsbro blive bestrøget. Den 30te
J u n i om Eftermiddagen brod derfor en lille danst Styrke,
pludselig som et Uveir frem fra Kongens P ort, odelagde
de nyopkastede Skandser og trak sig tilbage, saasnart
Fjenden samlede større Troppemasser. Alligevel var Fre
dericia nærved at blive indringet efter 2 Maaneders Beleiring, der paa hver Side havde kostet henimod Halvandethundrede Mennester og Oprørerne desuden Kapitain
Delius, Sjælen i deres Armee.

R y e s T ilb a -

getog.

Medens Sagerne støde saaledes ved Als og Fredefyrtes Krigen i Jylland i aaben M ark; her haabede Tydsterne bedst at kunne tvinge Danmark til E f
tergivenhed. Med en Hær Preussere, Bairere og Hesser, der tilsidst voxede op til 25000 Mand, gik P rittwitz langsmed Ostkysten, idet han tillige lod Vesteregnen
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gjennemstreife. Hans Plan var, at omgaae, afstjære og
oprive Ryes Korps; men han stod i et ukjendt, fjendligt Land, hvor hver Malkepige var danst Spion, han
maatte folgelig gaae forsigtig tilværks. Og denne til det
Iderste drevne Forsigtighed, Spliden mellem Hærens forstjellige Korpser, Bevidstheden om Tydstlands indre ulyk
kelige Forhold, Folelsen af, at man hvert Oieblik kunde faae
den samme Ordre, der ifjor fordrev Wrangel, Alt i
Forening gjorde det tpdste Tog til Jylland saa fattigt paa
Bedrifter. Ryes flyvende Korps bestaaende af Kavalleri,
som var temmelig talrigt, Infanteri og et Artilleri med
16 Kanoner, var i Sammenligning med Fjendens Styrke,
hvad Een er mod Fire. Dog de jydste Soldater, af
hvilke det fortn'nsviis bestod, strebe for deres Fodejord,
ve kjendte hver Bei og S ti, de fik de paalideligste Efter
retninger, de havde en urokkelig Tillid til deres Forer, og ved
hvert Skridt nordpaa bleve de stærkere, Fjenden derimod
svagere. Jyllands Egne ere ikke saa gjennembrudte af Hegn
som de flesvigste, imidlertid tilbyde Soer, Vandlob, Hol
der og Skove ypperlige Forsvarsstillinger, og Rytteriet
finder paa Hederne en god Tumleplads. Rye havde Orvre til at opholde Fjenden saameget som muligt, udenat
indlade sig for dybt med ham; blev han trængt langt
nordpaa, stulde han sikkre sig Marschen til Forstandsnin
gerne paa Helgenæs. Stod han saa forst her i Forbin
delse med Soen, medens Fjenden ved sin vidtudstrakte
Stilling frembod tusinde svage Punkter, da var Tiden
kommen til større Foretagender. Rye fattede fuldkom
ment sin Opgave,, og det var ikke let, at finde en Mand,
der med større Kjækhed og tillige Sindighed og Selv
fornægtelse kunde udfore den.
I Begyndelsen blev han starpt forfulgt. Den 8de BegivenheMai, Dagen efter Fægtningen ved Almind, angreb en eliten?
stærk Overmagt ham igjen. I Skovpasserne paa den
nordre Side af Veile stode de Danste opstillede, og længe
hindrede deres odelæggende Ild Fjenden fra at komme
ud af Byen, først da han truede med at omgaae dem i Ve
ster, gik de tilbage, bestandig fægtende, til Juulsbjerg og
Skoven ved Bredballe. Her blev en Bagvagt formeret,
der opholdt Forfølgerne, medens den øvrige Styrke gik
imod Nord; hele Korpset samledes og satte sig bagved
Hanstedaa ved Horsens. I nogle Dage var det nu roligt.
6
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Men Fjend en brugte atter sin Overlegenhed, truede atter
med en omgaaende Bevægelse, og uden Fægtning gik
Rye tilbage til Hjertet af Jylland, denne Bjergegn ester
danst Leilighed, med mægtige, af Skov og Lyng bedækkede
Landrygge bagved Mosso og Skanderborgso, hvor ver
kun kan angribes over to Bropasser. Stillingen har
for en lille Hær dog een, og det rigtignok cn saare be
tydelig Mangel, thi dens venstre Flanke savner Dækning.
Det var heraf Fjenden benyttede sig efter 9 Dages For
lob og paa denne Maade, atter uden Kamp, trykkede Rye
tilbage til Aarhuus. Byen blev ikke egenlig besat, den
skulde skaanes. A f og til gik Tydsterne frem til Efterforstning. Den 31. Mai viste preussiste grønne Husarer sig nord
for Byen paa Exerceerpladsen, da tornede danste Dragoner
sammen med dem, underlegne i Tal, men stærkere i Ar
men, og for deres droie Hug sank mangen Preusser,
Andre toges tilfange, Husarerne flyede. Vore Dragoner
havde aldrig havt synderlig Agtelse for Fjendens Kavalleri, dog fra dette Oieblik kom det til at staac endnu
lavere i deres Oine. „Det er jo ikke Andet end Dukketoi, sagde de, dem kan da Ingen bryde sig om." Efter
Sammenstødet stod den fjendlige Styrke paa en gaadefuld Maade i hele tre Uger, udenat røre sig, ligeoverfor
den danste. I Aarhuus ventede man Fjenden hver Dag,
han kom ikke, og da han endelig kom, den 22de Juni,
faae det Hele næsten ud som en fredelig KantonnementAfløsning, kun Krigsfartøicrne lode høre fra sig. Rye
rykkede et Par M iil længere imod Nord og holdt 53eten
til Helgenæs aaben. Preusserne, der besatte Aarhuus,
stillede Forposter ud een til to M iil nordfor Byen, og fo
retoge de nødvendige Udstrivninger, men bevarede i Almin
delighed en streng Mandstugt. Paa flere Maader lode de
Beboerne fole, at de i Grunden befandt sig bedre mel
lem Folk, der elstede deres Konge, end mellem Oprørere.
BegivendeMedens Tydsterne nu saaledes indtoge deres nords t ? r e g n 'c n ^ o g ^gste Stilling
paa Ostkystcn, bleve Vesteregnens Heder
ret Indres hjemsøgte af deres Streifkorpser. De gik især paa Jagt
efter fede Stude, dog Jyden maatte kun flet have forstaaet sine Ting, hvis de havde truffet paa ret mange saadanne. De fik heller ikke Lov til længe at streife frit om
kring, en lille danst Dragonpatrouille, der red tværsover
Heden, var nok til at forjage dem, frygtsomme som de
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altid vare for en Overrumpling. Andre af deres Smaaafdelinger besogte det Indre, Egnen ved Rye og Silkeborg,
stjondt de ikke gjorde det ustraffet. En Nat i Juni
Maaned blev Norresnede, hvor en halv Estadron hessiste
Husarer havde indkvarteret stg, omringet og Husarerne
tagne paa Sengen. Deres Landsmcend hcevnede Over
faldet med en vild Forftyrrelseslyst. I det Hele viste
de fjendlige Soldater, med Undtagelse af Preusserne, sig
ofte baade vilde og raae. I Skanderup Kirke odelagde
de Prædikestolen, vanhelligede Altaret og dreve deres Spot
selv med Ligene. Ved Begyndelsen af J u li Maaned
lod det, som om Fjenden tcenkte paa en alvorligere Fremryk
ning i Hjertet af Jylland, det lod imidlertid kun saa. Trods
sin store Overlegenhed satte han sig dog ikke i Besiddelse
af mere end Tredieparten af Landet; denne Deel blev
trykket af Udstrivninger, men Befolkningen naegtede, hvor
det var muligt, at efterkomme dem, idelig sendte den
vore Tropper Underretninger, og den blev dobbelt stank i
sin Modstand, fordi den vidste sig stottet af en kjcek lille
Skare, der aldrig noget Oieblik lod Fjenden fole sig sik
ker. De danste Soldater derimod folte sig sikkre. Mod,
Kundstab til Landet, Klogt og Forsigtighed sikkrede denne
Haandfuld Mennester. Jyllands Bescettelse var for Fjen
derne et hoist uheldigt Foretagende; den ydmygede ikke
Danmark, den udsatte deres egen Hcer for den største
Fare, og den forherligede kun Nye og hans Skare.
Han havde under det hele Tog ikke mistet stort over 100
Mennester, Tabet var mindre end Fjendens; et saadant
Tilbagetog er det bedste Beviis for en Armees Dyg
tighed.
Tydstlands tunge Arm havde rammet Danmark, og Blokaderne,
det blodte og led, nok saa meget led imidlertid Tydstland selv under Osterso- og Nordso-Kysternes Blokader.
Medens den danste Handel i Kongeriget tog et nyt Op
sving, blev ethvert tydst Fartoi optaget, saasnart det vo
vede sig ud; Handelen stod stille, Fabrikkerne maatte op
hore at arbeide, daglig tiltog Nceringslosheden og A r
moden. Det var Tanken om Vigtigheden af deres Hverv,
der holdt Livet oppe i vore Sofolk under denne ellers
saa kjedsommelige evindelige Krydsen paa samme Sted;
kun sjcelden kom de til Fcegtning, aldrig blev denne al6*
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vorlig. E t Sammenstod med tydste Dampskibe, der fandt
Morstab t at tone Flag i Nordsoen eller Ostersoen, et
Par Fægtninger med Kanonbaade ved de Holsteenste Ky
ster, deri bestod det Hele, ikke en eneste danst Matros
blev saaret; uimodsagt beherstede vor Somagt Nordsoen
og Østersøen. Fra Tydstland klagedes der til England
over at det kun var en Papiirsblokade, Englcenderne un
dersogie den, og fandt den saa forsvarlig, „at selv hendes
Majestæts Krigsstib nær var blevet opbragt." Tydflerne
bede sig t Læben af Harme. „J a , Danmark er en Myg
imod os, sagde de, Skade blot, at Myggen har sin
B ro d !"

Danmarks Riges Grundlov, Slaget ved Fredericia;
Fredsnnderhandlinger og Vaabenstiljtanden
til Derlin.
Skjøndt Krigen i de to sidste Maaneder flæbte sig
hen, fængflede den dog aldeles Folkets Opmærksomhed.
S L M M i d t under den raadflog Rigsforsamlingen iKjobenhavn
* øm Danmarks Riges Grundlov, men det brændte i Kol
ding og Fredericia, Folket kunde umulig folge dens For
handlinger med det rette, rolige Sind. Hvilken Lejlig
hed for en Konge og Regjering, som ikke vare Frihedens
Venner, til at give den sit Banesaar! Dertil kom endnu,
at et ikke ringe Parti i Landet og Forsamlingen selv
ængstedes for den almindelige Stemmeret. Desto klarere
viste det sig, at Kongen af fri Villie og ærligt Hjerte
havde gjort sit Folk saa store Tilbud. I Danmark gives der
ingen Stormandsvælde og det frisindede Udkast til Grundlo
ven vilde naturligviis ingen stabe. Det foreslog et Tokam
mer og indeholdt Bestemmelser, der stulde sorge for, at ældre
og mere velhavende Mænd fikSævei deteneKammer, Lands-thinget. Grundlovudvalget havde endelig fluttet sine Arbej
der, men spaltet sig i flere Partier. Kampene i Salen bleve
mange og heftige, de dreiede sig især om Stemmeret og
Kammersystem. Venstre vilde videre frem end Udkastet
tillod, Høtre fandt det altfor frit, oste modtes Hovedmændene i en Art aandelig Tvekamp, ofte faldt der
starpe Ord; „den almindelige Stemmeret, saaledes udbrød
David med Lord Russels O rd, er Frihedens Grav og TyGrundloven
forhandles

ranniets Moder". Wndringsforflagene dannede en for
uroligende Bunke Papirer, at bringe det til Enighed,
syntes næsten umuligt. Ministeriet havde erklæret sig for
en ikke ubetydelig Wndring i Udkastets Bestemmelse om
Landsthingets Sammensætning, det vilde nemlig ombytte
den foreflaaede Diætloshed for Landthingsmændene med en
Valgbarheds Census og middelbare Valg, og det stod
fast paa sin Erklæring, som Betingelse for at forelægge
Kongen Grundloven. Venstre kæmpede heftig imod,
der var al Grund til at frygte et Brud, men et Brud
vilde have opsat, maastee tilintetgjort det hele Værk; li
gesom i Slaget ved Jsted hængte Danmarks Skjebne
i en Sytraad, Forventningen var spændt og ængstelig.
Da reiste Prokurator Balthazar Christensen sig den 7de
M ai, medens Kanonerne tordnede ved Gudso og A l
mind erklærede han i hele Venstres Navn, at man, efter
fælleds Overeenskomst, vilde vise, man kunde beherste sig,
og vilde opgive sin Modstand, thi Danmark trængte hoilig til, „at en god Grundlov staffedes tilveie nu og strax."
Hans Optræden fik en afgjorende Betydning, fra alle
Kanter lod det: „lad os vogte os for Frankfurts Skjebne,
lad os vise Europa, at eet Folk idetmindste forstaaer, at
begrændse sig selv!" Grundloven var nu sikkret, ogsaa her
havde den danste Sindighed seiret. Aarsdagen efter
Fægtningen ved Dybbel, den 5te Juni 1849, viste Kongen
sig i Salen og erklærede, at han i Enighed med sit Folk
havde vedtaget og understrevet Loven til ubrodelig Ef
terlevelse.
Altsaa var Danmarks Rige frit med Gud og
Wren, efter en halv Mennestealders Kampe havde Fri
heden seiret. Landsthing og Folkething, begge valgte
ifolge almindelig Stemmeret, stulde dele den lovgi
vende Magt med sin Konge, Landsthinget stulde fremgaae ved middelbare, til en Census bundne Valg,
Folkethinget ved umiddelbare; Friheden og Ligheden og
alle Borgerrettigheder sikkredes, Standsstillevæggen var
nedrevet, Regjeringen behovede kun at stotte sig til Fol
ket, forat være stærk. Uagtet alle Danmarks tilsyne
ladende Ulykker, var det dog dets Lykkes Time, da det
gaves det, at stride rast men sindig fremad, medens næ
sten alle Europas Riger firede tilbage. Ingen Bajonet
ter havde omgivet Forsamlingen, som raadflog, ingen
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Oktroiering tilsnorede Hjerterne. Kong Frederik havde,
udenat fortryde sin Gjerning, tilbudt og sij enket Frihe
den rigelig og rundelig.
Og havde Folket ikke allerede
viist sig Gaven værdig,
havde dets Udvalgte ikke raadflaaet mev Sindighed og Selvbeherstelfe? De vilde in
gen Talerstol oprette, de havde ikke tragtet efter hvad
der glimrer, ikke sværmet i Luften, men viist sig som praktiste Folk; og medens Enhver fik Leilighed til at udfægte
sin Sag, havde Fredens Aand svævet over Alle, selv
midt under Partikampene. Baade paa Grund heraf og
paa Grund af den ydre Krigs Alvor var Overgangen
fra det Gamle til det Nye blevet saa mild. Saaledes
kom Folkevillie og Kongevillie i eendrægtig Forening til
at danne Grundvolden for den frieste monarkiste Forfat
ning i Europa.
Danmark bar blevet frit, men Friheden var kommet
saa let, saa uforventet,den syntes
Mangen altfor æng
stelig stor, Folket var sig den endnu ikke ret bevidst, og
hvad det kæmpede for, hvad det længtes efter, dets Selv
stændighed, var ikke sikkret.
Derfor herstede der ikke
og kunde der ikke herste nogen stor eller alminde
lig Glæde over Kong Frederiks stolte Gave. Sles
vig, ja selv en Deel af Jylland var i Fjendehaand, en
Anelse om Farer, der paa Grund heraf kunde beredes
Friheden, gjennembævede Mange. Men hvorledes end
den endelige Udvikling af A lt dette stal blive, faameget er
vist, at med Frihedens Dag indtraadte et Vendepunkt
baade i indre og ydre Forhold, ligesom til Lou for det
trofaste Arbeide i dens Tjeneste, Kureren, der bragte
Efterretning om Grundloven, krydsedes næsten med den
anden Kureer, der bragte Budstab om Krigslykke, For
varslet om storre Ting. Thi Seiren stulve bestraale
Friheden med sin fuldeste, stolteste, om end blodige Glands.
Tiden til storre krigerste Foretagender var endelig
kommet. Den danste Felttogsplan havde tvunget Tydgjenstdige stente til at adsplitte deres Hære fra Aarhuus ned til
®n ofq'!or- Lpbek, nu skulde den bære sin Frugt; et Flankcangreb
beredelsernel maatte forsoges ligesom ifjor.
Armeen brændte af Læng
sel efter alvorligere Kamp. Men hvor stulde der angri
bes? thi Somagten, denne levende Bro, kunde lægges
Slaget ved

t S
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iland paa mange Steder. At kaste sig over en Deel af
den egenlig tydste Hær og maastee flaae den, vilde frem
kalde en bitter Stemning i Tydstland og vanfieliggjore
Freden. Desuden var Fredericia haardest betrængt, uden
for laa Oprorshæren med en kostbar BcleiringSpark;
var Oprorets Magt her brudt, vilde FredSvcerket desto
'rastere fremmes. Saadanne Betragtninger virkede paa
de Styrende, og de traf deres Forberedelser; Forselsflaaden
blev benyttet, fra Jylland kom Nye, fra Als de Meza
med en Deel af deres Styrke, de samledes paa Fyen i
Billows Hovedkvarteer. Skjondt man gik hemmelig til
værks hermed, kunde Overstibningen til Fredericia afsaa
mange Tropper dog umulig holves dulgt. Slesvigholstenernes Værker her laae veftfor Fæstningen i en Række langs
med Oversvomningen og Beltet, nordfor den deelte de
sig i to Grupper: den ene ved Beltet, som nu var
istandsat efter Udfaldet den 30te Ju ni, og den anden
ved Jgumveien; mellem de to Grupper var der et uforflandset Mellemrum. Værkerne vare stærke, tildeels pali
saderede i Struben, medens Rækker af Lobegrave laae
foran og til Siderne af dem. A lt var næsten mere be
regnet paa Forsvar end paa Angreb. Forat lette For
bindelsen vare Kolonneveie bygte og et Vadsted over
Randsfjorden afpælet. Styrken af Tropperne laae i
Hytteleire bagved Værkerne og i de nærmeste Bondergaarde. Venstre Floi lænede sig til Beltet nordfor Fæst
ningen ved en Gruppe Værker, Centrum stod ved Vær
kerne omkring Jgumveien, hoire Floi ved de vestlige og
sydlige Værker. Men Opstillingen var svag, fordi den
var langstrakt. Slesvigholstenerne, som i dette Dicblik
maatte fole Tabet af den fortræffelige Stabschef, Dellus,
vidste, af mange Grunde, at et stort Udfald forestod, den
sidste Dagsbefaling havde indstjærpet dem den strengeste
Aarvaagenhed. Infanteriets Komandor, Oberst Zastrow
afførte sig om Natten ikke sine Klæder; da han saae den
dunkelrode Solnedgang den femte J u li, udbrod han:
„maatte næste Dags S ol blive os en Austerlitzsol!"
Overmodige som altid tvivlede de fleste Oprørere dog
ikke paa Seiren over ■de „feige danste Hunde." Den
sjette J u li var det den unge augustenborgste PrindseS
Fodselsdag; A lt var festlig smykt, og naar nu Skaalerne bleve tomte, skulde Kanonerne paa de nylig bygte
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Værker, der beherskede Beltet, affyres forste Gang og i For
ening med hele Beleiringsstytset værdig feire Dagen.
Det danste Krigsraad befluttede, at feire Dagen paa en
anden Maade; Heeren stulde bryde ud af Fæstningens
Nordside, trænge igjennem det aabne Mellemrum mellem
de to Grupper Vcerker, forjage Fjenden, odelægge hans
Værker og erobre hans Skyts; Flotillen stulde gjore
Skinangreb i høtre og venstre Flanke. De Meza med
Avantgarden stulde gaäe igjennem Mellemrummet, me
dens Ryes Brigade holdt sig nærmere til Stranden,
begge horte de til forste Træfning; Schleppegrells og
Moltkes Brigader, der dannede anden Træfning, stulde
bruges efter Omstændighederne. Den under Overgene
ralens Befaling samlede Styrke udgjorde 19,500 Mand
med 48 Kanoner, men ikke mere end 16,000 Mand kom
til Anvendelse imod det næsten ligesaa store Antal Fjen
der, der stod dækket af svært Skyts og talrige Forstands
ninger. Tyren stulde tages ved Hornene, Angrebspla
nen var dristig og svarede til Hærens Mod.
Om Aftenen sildig, den 5te Juli, overflibedes de
sidste Tropper fra Fyen, Maanen stod blodrod over Bel
tet. De fik intet andet Kvarteer i Fredericia, end B ro 
stenene eller Markerne; henstrakte her fortærede de et
tarveligt Maaltid, medens Granater krydsedes over de
res Hoveder. Ved Midnatstid ordnedes de til Udryk
ning, enhver Befalingsmand talede til sin Afdeling og
formanede den, fremforalt at bruge Bajonetten. Alle
vare de besjælede af det freidigste Haab og lovede, som
Rye og de Meza, der sidste Gang rakte hinanden Haan
den, at støtte hverandre som Kammerater og setre eller
doe. Flotillen laa paa sin Plads, Tropperne stode flagfærdige, Kongens Port og Dronningens Udfaldsport vare
aabnede, Forhugget ved Stranden var ryddet, Klokken
flog sit forste Slag den 6te Ju li. Veiret, saalænge uro
ligt, var blevet smukt, det var en stille Skjærsommernat
med Maanestin og lette Taager. Og i denne milde Na
tur stode de kamplystne Soldater, grebne af Dieblikkets
Spænding. A l Komando var en Hvislen, Portene vare
belagte med Halm og oplyste af sparsomme Lys, uden
for laae Fjendens Linier i en stjebnefvanger Dæm
ring. Hvo vilde fetre, hvo vilde falde?
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De Meza rncb Avantgarden, fordetmeste sjællandsie ^ n in g
Batallioner, brod frem t Fæstningens aabne Omegn, ^rden!'
den skulde ind i Mellemrummet mellem Skandsegrupperne, men, modtaget af en voldsom Kardætfl- og Geveerild, styrtede den stg imod de ncermeste ildsprudende
Linier i Værkerne omkring Jgumveien. Paa Grund
heraf og af den usikkre Belysning, kom Slagplanen ikke
til fuldstændig Udførelse. Kun forste Batallion trængte
igjennem Mellemrummet, tog en Stilling og truede Fjen
den bagfra. Allevegne hortes nu de Stormendes Hurraraab, der lod mægtigt over Markerne som den tirrede
Loves Brolen. Fjendens I ld nedmeiede hele Rækker,
desto kjækkere stormede de Ovrigc afsted over Doende og
Dode, det var en formelig Styrten fremad, Folkene
maatte snarere holdes tilbage end drives frem; allerede
vare flere Værker tagne. Men et stort lukket Værk ved
Jgumveien værgede sig fortvivlet, dansie Jægere laae om
kring det, Kapitain Schonning, som forte dem, plantede
sin Fane i Volden, munter indtil Overgivenhed kastede
han den ene Haandfuld Jord i Fjendernes Dine efter den
anden. „Naa, I Slyngler, har I saa isinde, at give
Jer?" raabte han. Kuglerne peb til Svar. Ikke længe
efter samlede Slesvigholstenerne deres Reserve paa H vi
derne bagved, de gik frem, de Dansie veg, Angrebet syn
tes afflaaet. Da rykkede ogsaa den dansie Reserve ud.
Hele Avantgardens Linier styrtede sig paany fremad, S o l
daterne omhug Palisader, de kravlede over Volde, de toge
Værkerne ved Jgumveien, de forfulgte Fjenden ustand
selig. Dengang Solen stod op med en usædvanlig Pragt,
bestraalede den de Dansies S eir i. Centrum.
Samtidig med Avantgarden havde Rye og hans ^W 'es
Jyder langsmed Stranden havt en haard Stand. Udenat pagiaj0/
losne et Skud, stormede de de Forskandsninger, der spær
rede Strandveien, snart var der Kamp overalt paa Li
nien, mange Afdelinger trængte langtfrem imod Nord.
En Skandse standsede imidlertid længe Fremrykningen her
ligesom ved Avantgarden; det var den stærke Trellesiandse.
•
Under et frygteligt Blodbad maatte Stormkolonnerne vige,
thi Fjenden samlede fin venstre Flois Styrke paa dette Punkt,
et Hurra siingrede fra det fjendlige Værk, Ryes For
bindelse med Avantgarden var truet, Oieblikket hoist
ængsteligt. Men Kanoner kjorte frem, og Stormen fornye-
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des nt eb friste Folk, t et Nu blev Brystværnet bedækket
of dem, Danebrog varede paa Volden, Oprørerne fan
gedes eller flyede . Den opgaaende S ol saae ogsaa paa
Slesvigholstencrnes venstre Floi deres Flugt og W Dan
stes Forfolgelse. Seiren var dog kjobt dyrt med den
heltemodige Ryes Fald. „Ida g maa Ingen vige!" havde
han raabt, og han var ikke veget; hans Hest blev studt,
tilfods forte han nu en lille Trop mod Norden, da den
dræbende Kugle traf ham. Hvorledes det egenlig var
gaaet til, vivste Ingen, de, der vivste det, vare gaaede i
Doden med ham. Hans Lig blev fundet paa en Græs
mark i en Klynge danske og fjendligc Faldne. Men en
straalende Glands omgiver hans Minde, som den Kjækkeste blandt de Kjække. „Han er gaaet til Nyes B r i
gade," med dette digterist stolte Udtryk taler den danste
Soldat om fin Kammerats Fald.
Fcrgtnmq
Henimod tre Kvarterr efter Avantgarden og Rye
p"" S chlcp- x^kede Schleppegrell frem.
Forend han kunde naae fin anpe3 c 0 81‘viste forste Stilling ved Overfvomningsdalen, var han midt
i den heftigste Kanon- og Geværild, dog han blev ikke Svar
flyldig og kæmpede sig frem. Efterat have gjort en
Svingning tilvenstre, dannet Angrebshærens venstre Floi
og sluttet op til Avantgarden som dens Centrum, kastede
han sig over Fjendens vestlige Værker. Ogsaa her, ved
Koldingveien, standsede et ftørre Værk de Danste længe,
endelig blev det taget. Fjenden, der fra Begyndelsen af
Slaget paa den høtre Floi ængstedes ved et Skinangreb
fra Flotillen, holdt nu intetsteds længere Stand, snart
vare alle Floiens Skandfer ligeledes i vore Hænder.
Solen skinnede smukt, det var endnu i den forste M or
gentime, og den hele Leirplads med dens Skyts var al
lerede erobret under de tre danste Brigaders sammen
hængende Fægtninger; Ingeniører afbrændte Hytteleirene og jævnede Værkerne med Jorden, Artillerister kjorte
det erobrede Skyts ind til Fæstningen. General Bnlow
spurgte noget efter, hvad Klokken vel kunde være. „S yv",
•
blev der svaret. „Hvad, udbrod han, er det allerede Af
ten?" Saa rig havde Dagen været.
Forfslgelsen.
Det-blev efter dette stille omkring Skandserne, man
horte kun Lyden af Arbeidernes Spader og de Saaredes hjertestjærende Jamren. Men med Alvor gik For
følgelsen for sig over Hækker og Grøfter, gjennem Lands-
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byer og gjennem Lunde, paa hele Linien. T il de tre B r i
gader, som havde deeltaget i Kampen, sluttede nu ogsaa
Moltkes Brigade sig.
De Dansie forfulgte Afsnittet
igjennem indtil Elbodalen, der begrændser det imod Vester.
Kun af og til gjorde de Flygtende Holdt underveis i
Afsnittet eller ved Passerne over Dalen, for ved en
Fægtning at dcekke den videre Flugt.
Der vare Afde
linger, som kom i fuld Oplosning, smed Vaabnene fra
sig og styrtede afsted af Frygt for de Dansie og R us
serne, der efter det hos Menigmand udbredte Sagn, afgave Hjælpetropper. Mange af de Befalende vare dybt
nedflaaede, deres Overmod var aflost af en Folelse, der
grændsede til Fortvivlelse; i stum Smerte fulgte Bonin
med, hans Hest standsede ofte ved Veten, forat nippe til
Græsset, han mærkede det ikke. Fem Feltkanoner, en Re
serv cpark, store Oplag af Proviant og Vaaben og M as
ser af Fanger faldt i de Forfolgendes Hænder. Det var
især ved Randsfjorden, hvor tidligere det andet Skinan
greb af Flotillen havde fundet Sted, at B yttet blev
stort, sijondt Forsvaret var fortvivlet; Oprorerne saae
sig indeklemte og afsiaarne ved Stranden, de bleve jagede
næsten som vilde D yr, kun Enkelte lykkedes det, at und
komme, ved at vade og svomme over.
Klokken elleve,
efter ti Timers uafbrudte Kamp, var hele Afsnittet i vor
Magt, Passerne bleve besatte. A t fortsætte Forfølgelsen
længer, ansaaes altfor voveligt, især da vi kun havde 4
Eskadroner at stille imod Fjendens 10. Den Deel af den
slagne Hær, som ikke var ganske sprængt, trak sig til Veile,
opløste Hobe flygtede ned i det Slesvigske. Medens No
gen fra brændende Palisader og Hytteleire steg op alle
vegne, gik de dansie Tropper tilbage over Valpladsen til
Fæstningen, med en Holdning efter den blodige Kamp,
som forbavsede Enhver.
B ytte t var overordenlig stort; det belob sig til halv- w te t oz
trediktusind Geværer, 31 Stykker Skyts og en Mængde Sabct*
andre Vaaben og Krigsfornodenheder.
Ved Siden af
B yttet saae man nedflagne Grupper, det var Fangerne,
der udgjorde henimod 2000 M and. Men vidt og bredt
laa Marken fuld af Dode og Saarede, thi Fjenden havde
værget sig med Manddom og Udholdenhed. De Dansie
savnede 300 Dode og 1600 saarede, Fjenden noget
mindre, han havde jo havt alle Stillingens Fordele.
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Trods Sorgen over Tabet herstede en livlig beaandet
Stemning i Hceren over dette storartede Udfald fra en
Fæstning, over denne Kamp, Mand imod Mand, Bryst
imod Bryst, som det er vort Folk kjærest. Overgangen
fra Livet i en beleiret B y var saa flaaende, Seiren faa
anskuelig, saa haandgribelig. Hvilken Jubel i Fredericia,
hvor omringede Soldaterne ikke disse Masser of Mørfere
og svcere Kanoner! De svingede Huerne, alle vilde de
viere med at trcekke. „Det maa dog gjore vor Konge
grumme ondt, sagde de, naar han seer sin Faders Navn
paa de Kanoner, som tydste Rovere har brugt mod ham
og hans Folk." Men dem gjorde det godt, at have ero
bret dem. Hvilken Oprejsning i det stolte Skjærfommernatflag efter saa mangen haard, men frugteslos
Kamp. Oiemedet var suldstcendig opnaaet, Oprorets
Magt var for Oieblikket brudt, den fjendlige Hcers Li
nier overstaarne, de Danstes LEre vandrede Europa rundt
med Rygtet om deres Bedrifter.
D e sidste
Store Udsigter havde aabnet sig for videre krigerfle
der.
- Planer, der taltes om en Storm paa Dybbelbjerg, om
en Landgang ved Helgences. Og Fjenden frygtede det
S3cerfle; han palisaderede Bjerget; ved Aarhuus, hvor
Oberst Flindts lille Skare havde holdt Preusserne saa
godt i Aande, at de flet ikke mærkede Ryes Fraværelse,
tydede A lt paa deres Bortmarsch. Prittwitz flyttede den
7. J u li Hovedkvarteret længer mod Syd og søgte at ordne
den overstaarne Linie; „nu gjor han sin Kondolentsevisit
hos Slesvigholstenerne", hvistede Spotterne. Den Ilte
J u li gik de preussiste Forposter tilbage til Aarhuus, ide
lig bleve de allarmerede, idelig frygtede de for Overfald.
Frygten var dog nu uden Grund. Natten mellem den
15de og 16de J u li forefaldt det sidste Sammenstod, der
staffede os nogle Fanger. Seiren ved Fredericia kom
for sildig til at virke paa Felttogets Gang; den fik kun
to Folger, den hævede Danmarks Mod og drev Preus
sen til at gjore en hastig Ende paa Fredsforhandlingerne.

Forbolv i
Det var ikke Krigen alene, det var væsenlig de poA W ^ l i t i s t e Forhold, som de havde udviklet sig, der fik den afmerne. 'gjorende Indflydelse paa Underhandlingerne.
Hvor for-
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andret var ikke Tydstland blevet! Det Stod, Stilstands
opsigelsen gav den tydste Revolution, havde kun tjent til
at forøge dens Slutningshastighed. Gesandten fra Frank
furt med den gyldne, længselsfuldt attraaede Keiserkrone
fik et undvigende S var i B e rlin , Preusserkongen for
drede Wndringer i Rigsforfatningen; Frankfurterforsam
lingen nægtede, at forandre Noget, og den blev oploft,
Centralmagten var en Skygge. En ny Forsamling af
venstre Sides Deputerede optraadte i Stuttgart, den
blev adsplittet med Bajonetter. Tydstland var vildt be
væget af Opror paa Opror, af forklædte preussiste Ero
bringslyster og en uovervindelig Modstand fra Baierne
og Osterrigs Side. Overalt flod Blodet i Stromme,
herstede der Raadvildhed, S plid, Forvirring og Mod
loshed. Folket var vaagnet op til Forfærdelse af sin
korte, fljonne Storhedsdrom. I hele Europa var Be
stræbelsen efter at danne nye revolutionære Frihedsstater
i fuld Tilbagegang, Staten i gammel Forstand syntes
dennegang at maatte fetre, flottet af den langsynede rus
siste Politik. Oprorspartiet nordfor Elben saae dette og
frygtede, stjondt man paa Statholderflabets Voldsomhed
imod de Danstsindede, paa SleSvigholstenernes flotte Pen
gebevillinger og deres Trufler om formelig at afsætte Kongen
ikke kunde mærke Noget. Imod Preussen, det tvetun
gede, omstiftelige Preussen nærede Partiet en bitter Stem
ning. Man begyndte at faae Oinene op for den Her
lighed, Statholderstabet som en lydig Tjener beredte
de tilkommende preussiste Provindser, Slesvig og Holsteen. Preussens langsomme Krigsforelse, dets Under
handlinger stempledes som en Forsmædelse, og da Efter
retningen indtraf fra Fredericia, bestyldte man det, uden
Omsvob, for at have forraadt Slesvigholsteen. »Fjen
dens Hovedkvarteer er i Berlin og ved Hofferne!" ud
brod en Deputeret i Landsforfamlingen. Ordene sav
nede ikke al Grund; det lille, ustyrlige Utydste Slesvig
holsteen kunde dog ikke med al sin Trods trodse hele
Europa, og Europa vilde Fred.
Underhandlingerne i London afbrødes ikke af K ri- Fredsundergen. Hoffernes Kulde imod Danmark ved dens Begyn- soabStiS
delse gik efterhaanden over til blidere Følelser, og en svenst- standen tir
norst og russist Flaade ved vore Strande stulde Yde os gutne«!’
en A rt diplomatist Understøttelse. Hovedunderhandlings-
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stedet var flyttet til Berlin, hvor der under engelst
Mægling forhandledes om Fredsgrundlag og Vaabenstilstand, thi Danmark vilde have begge Ting t Forening.
At staae i Revolutionens Tjeneste, betalte sig ikke længer
for Preussen, dets fremragende Stilling i Nordtydstland
var hoist usikker, dets Fremgang i Danmark et stuffende
Skin, den daglig stigende Nod t Ostersohavnene derimod
en Virkelighed. Det gjaldt for det, om at trække sig ud
af Sagen uden for stor Skam, og faae en svævende
Afgjorelse istand, der kunde udmatte Danmark og nogen
lunde bevare Preussens Indflydelse i Slesvig og Holsteen. Danmark vilde en klar Afgjorelse, men det maatte
finde sig i, hvad der lod sig opnaae. Fredsværket var alleerde
sin Afslutning nær, da Efterretningen indlob fra Frede
ricia ; Preussen frygtede nu for, at Danmark vilde forhoie sine Fordringer, A lt blev paastyndet med storste Hast,
og den tiende J u li undertegnede Kammerherre Reedtz og
Friherre v. Schleinitz i Berlin et Fredsgrnndlag og en
Stilstand. Fredsgrundlaget bestemte, at Slesvig stulde
adstilles fra Holsteen, medens den politiste Forbindelse
med Danmark lodes urort; om dets Forfatning og in
dre Bestyrelse stulde der notere underhandles under en
gelst Mægling. Angaaende Holsteen og Lauenborg stulde
der træffes en Overeenskomst, Holsteen stulde have en
Forfatning, de materielle Interesser, som forbandt det
med Slesvig, vilde man stræbe at bevare, Arvefolgen vilde
man fastsætte i Forening med Stormagterne, som ogsaa
stulde investaae for den endelige Fred. Baabenstilftanden
fluttedes idetmindste paa 6 Manned er. En Linie stulde træk
kes gjennem Slesvig fra sydost for Flensborg til nordvest for
Tonder; syd for denne maatte 6000 Preussere staae, nord
for den paa Fastlandet Svenste og Normænd, der siden
bestemtes til 4000 Mand, paa Als og LEro maatte
Danste staae. Saasnart disse Stillinger bleve indtagne,
stulde Blokaderne hæves og de opbragte Skibe frigives;
Preussen stulde til Gjengjæld erstatte de Heste og Penge,
det havde udstrevet i Jylland. En Beftyrelseskomisfton i Kongens Navn, bestaaende af en Danst, en Preus
ser og en Englænder som Opmand, stulde regjere Sles
vig; alle Love efter den 17de M arts 1848 stulde den
have Magt til at ophæve og komme overeens med Dan
mark om et midlertidigt Flag for Slesvig. I en hem-

95
meltg Artikel lovede Preussen desuden, at tilbagekalde
sine Officerer fra den flesvigholfteensie Armee, hvis Oprorerne ikke faldt til Foie, og i saa Fald ikke hindre de
Dansies Indrykning i Slesvig. Tillige lovede det, at
arbeide for, at Kongen som Hertug i Holsteen indsattes
i sine Rettigheder. A lt tydede paa, at Stilstanden vilde
blive taget til Folge, undtagen af Slesvigholstenerne.
Freden maatte, naar der med Retfærdighed blev bygget paa
dens Grundlag, nogenlunde kunde tilfredsstille Danmark.
Men Stilstanden, der oieblikkelig ffulde troede i Kraft, var
langt vigtigere end en altid usikker Fred. Den stulde virke
forsonende, dertil horte et forsonligt S ind; manglede nu
dette, lod den sig i mange Maader benytte til Danmarks
Skade. A lt beroede paa Preussens Holdning og paa hvad
de europæiske Forhold kunde tvinge det til, Danmark stod i
spændt Forventning, Danmark tvivlede, baade det væb
nede og uvæbnede. „V i maatte dog heller flaaes dyg
tig, eengang for Alle, hed det i Armeens Rækker, end
hvert Aar begynde forfra!" I disse Ord laa der en
Spaadom.
Det andet Felttog var saaledes endt efter 3 Maa- udsigt over
neders Forlob, det havde været langt blodigere, end ^"oget.
det forste og kostet os 1382 Menneskeliv. Anden
gang havde Danmark spillet Stormagt, imod Europas
Raad havde det grebet Sværdet, alene havde det maalt
sig med Tydsiland og idetmindste ikke lidt meest derved,
thi Blokaderne opveiede tilfulde Fastlandets Besættelse
af Fjenden. Felttoget begyndte med en stor Sorg og
endte med en stor Glæde, med det Dommedagsflag, der
for Oieblikket knuste Oprorets Magt. Det havve været
rigt paa Heltemod og paa Opoffrelse, det havde yderligere
foroget Troppernes Krigsdygtighed, det havde lært Dan
mark, at det i Slesvigholstenerne havde en kjæk og dyg
tig Fjende, men det havde ogsaa givet det em endnu ful
dere Tillid til sine egne Kræfter. Hvor tungt, under
saadanne Forhold at maatte stikke Sværdet i Skeden!
Dog Europa fordrede det som en .Nodvcndighed. Ved
at stole paa os selv og sætte vor egen Villie igjennem,
havde vi imidlertid vundet saameget, at vor Stilling paa
Halvoen maatte blive ulige bedre, end under forrige
Vaabenstilstand. Og hvilken politisi Lærdom laa der
ikke heri?
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Den anden vaabenstilllands Tider og /reden med
Tydstlland til Aerlin.
Oprørerne opløftede høie Skrig over Tydstlands
Skjændfel, de forbandede Preussen, de sendte Gesandter
omkring i Tydstland, de protesterede og protesterede, de
loe og græd paa eengang, Alt forgjæves. Preussen raadede Statholderstabet til at erkjende Stilstanden, for
ikke at udsætte sig for de Danstes Indrykning; den fuld
komment afmægtige Rigsforstander lod sig ikke, som ifjor,
bruge til Skjermbræt, han gav folgelig sit Minde til at
Stilstandens militære Deel blev udfort. Tropperne, ogsaa de flesvigholsteenste, begyndte Tilbagemarschen. „Saa
stik da Sværdet i Skeden, du kamplystne unge Armee,
raabte de Heftigste og Uboieligste af Oprørerne; I Seirherrer fra Kolding og Gudso, I ubeseirede Slagne fra
Fredericia, glemmer, hvorfor I have strict og lidt!
Preussen vil det, og Herrerne i Slesvig ere lydige Tje
nere." I Slutningen af August erklærede Statholder
stabet og Landsforsamlingen sig ude af Stand til at
gjore aabenbar Modstand, den 23de August flyttede Stat
holderstabet fra Gottorp til Kiel; man stolede, og det
ikke uden god Grund, paa den hemmelige Modstand.
Trods dette herstede der dog en stor Nedflagethed, En
kelte søgte at redde sig, for Skibbruvdet blev fuldstæn
digt. Prindsen af Noer udtraadte af Landsforsamlingen,
„for ikke at forsømme sine Pligter som Borger og Fa
miliefader." Hans fromme Tanker vilde i Marts 1848
været paa rette Plads, nu forøgede de kun alle Par
tiers Foragt for Helten fra Bau.
Armeernes
Imidlertid bleve de opbragte Skibe frigivne, BloRor£nficv' kaderne hævede, Krigsfangerne udvexlede, Preusserne opf-rste T r i - stillede sig sydfor Demarkationslinien, de sidste Afdelinger af
»mrrog. tzbn tybstc Hær havde forladt de danste Lande. At de
res Marsch gjennem Hertugdømmerne gik for sig uden
Wresbeviisninger, var en naturlig Folge af Stemningen.
Men den kolde Modtagelse blev dem dobbelt følelig, da
de saae den flesvigholsteenste Hær, som ogsaa gik over
Cideren, hilset med ALresporte, Krandse og begeistrede
Sange. Man vilde saa gjerne endnu en stakket Stund
vugge sig i Seirsdromme og fordrive de mørke Anelser,
dog Blomsterne kom til at bekrandse Slesvigholsteens
Oprsrets

Stemning.
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Grav. Nogen Tid efter oplostes ftorstc Delen af den
danske Hær eller rykkede ind i fine Garnisoner; kun paa
Als efterlod den en betydeligere Styrke. Forstegang holdt
den nu sit Triumftog gjennem Landet. En seirrig Herr har
noget vidunderligt Henrivende ved sig, og det samme
Land, der i Foraaret 1848 havde været en Vaabenhal,
forat ruste sine Born, forvandlede sig til en Festsal,
forat modtage dem. Hvat> der kunde opbydes af Jubel
og 93egetstring, blev opbudt, thi det var et Folks Hjerte,
som flog de Kjække imode. Især var Synet af Kjobenhavn storartet. Smykket med Guirlander, dansie, norsie
og svensie Faner og LEresporte modtog det i de ftjonne
Septemberdage disse solbrændte, krigersiudseende Solda
ter, der havde trodset Krydsilden fra Fjendens Batterier,
og modtog dem til Tak herfor, med en Krydsild af
Blomster og Baand. Ved Festmaaltidet om Aftenen i
Rosenborg Have, hvor en heel stegt Oxe blev givet til
Priis og Vinen sprang i tykke Straaler, tomte Kongen
selv det forste Bæger og gik rundt mellem Klyngerne af
sit jublende, frie Folk. Smukt og værdigt endtes Festen
med en Mindehoitid for de Faldne, da Ryes Lig blev
bragt ud til Graven paa Garnisonskirkegaard.
Den 25de August blev Bestyrelseskomissionen for BestyrclsesSlesvig indsat, de norsie og svensie Besættelsestropper komisstorykkede ind i Hertugdommet, og de modtoges som Befriere faTtcife t>eu
med Blomsterkrandse, medens siesvigholsteensie Gensvar-25. August,
mer i Flensborg brugte den sidste Time af deres Magt
til at siyde paa det trosindedc Folk. Kongens Kabinets
sekretær, Kammerherre Tillisch, en udholdende Natur, fast,
sindig, retfærdig og billig, var udvalgt til Komisionsmed
lem fra dansi Side; han var en indfodt Slesviger. Preus
sens Repræsentant var Grev Botho v. Eulenburg/ en bega
vet og indsmigrende Verdensmand, der, udenat ændse Slesvigholstenernes Had og deres Spot over det „tilleulenspiegelsie Regimente", og udenat blotte sin Regjering mere
end nodvendigt, med Fiinhed og Klogt arbeidede for dens
Planer, en Deling af Slesvig. Den af England valgte
Oberst Lloyd Hodges var en alvorlig, aldrende Herre,
sin ansvarsfulde Post voren og i Tvistepunkterne meest
tilboielig til at stemme med Tillisch. Bestyrelseskomissio7
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iten skulde paa eengang tjene baade Danmark, Preussen
og England, og bar folgelig AdsplittelsenS Spire t sig.
Dens Opgave var t allerhoieste Grad vanstelig, den stulde
bringe Ordenen tilbage i et oprorst Land, den havde
vistnok Bajonetter til sin Tjeneste, men Bajonetter, der
nylig havde krydset sig mod hinanden.
BestyrelsesOm de forste Skridt var man endelig i Flensborg,
n e n ? S e -^ pr Regieringen tog sit Scede, saa nogenlunde kommet
ring, Mod- overeens.
En Centralkasse oprettedes, der ikke modtog
standen^odhb oprorste Regjeringers Sedler, den flesvigholsteenste
^flc'svig^' Grundlov og en Mængde andre Love hævedes, Danebroge med de to flesvigste Lover antoges som midlerti
digt Flag for de faa Skibe, der vilde fare under „disse
Killinger", som Matroserne kaldte dem, Embedsmændene
fik en forelobig Stadfæstelse. Efterhaanden kom Regjeringen til Anseelse t Nord- og Mellem-Slesvig, thi hvad
denne Deel af Landet angik, vare dens Medlemmer enige;
Preussen, tvungen af Forholdene, havde opgivet Tanken
om at gjore Erobringer her, det svenst-norste Besættel
seskorps var paalideligt, og Befolkningen selv gjorde
store Anstrengelser. Det varede derfor ikke længe, forend de
fra Nordflesvig fordrevne, danstsindede Mænd atter be
klædte deres Embeder. I Sydstesvig derimod vilde I n 
tet lykkes; Rænkespillet var i onsteligste Gang, Preussen
gav Vink og hemmelige Lofter, og de preussiste Solda
ter vare naturligviis, ovenfra nedad, saagodtsom alle hoist
upaalidelige. Med de geiftlige og verdslige Embedsmænd
i Spidsen blev Opsætsigheden her drevet til det Zjderste,
Pobelen holdtes stadig i Rore, en Centralkomité, der
havde store Pengemidler at byde over, bragte Modstan
den i S tiil og Orden, og i Rendsborg og Frederiksort,
der, trods Stilstandens klare Ord, ikke vare rommede af
Oprorerne, havde deres Armee sikkret sig en truende
S tilling paa Grændsen. Som en Folge heraf kunde Regjeringen gjerne afsætte ulydige Embedsmænd hernede,
men fik kun i Husum en tarvelig Understøttelse til at
indsætte nye, andre Steder bleve disse forjagne. Skat
terne maatte inddrives ved Tbangsindkvartering, og Cen
tralkomiteens Penge sorgede for, at denne In te t virkede.
Grev Eulenburg, der mellem Nordflesvigerne ikke skyede
at tale i Lovlighedens Navn, sendte hemmelige Ordrer
itl Garnisonerne i Sydstesvig, som rigtignok ingen Uind-
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viet fik at læse. M e n , n a a r m an horte de preussiske
M inistre offenlig u d tale sig om Slesvigholstenernes F o r 
dringer, „som et f o r D i e b l i k k e t u o p n a a e l i g t M a a l,
der dog ikke skulde tabes af S ig te " , n a a r m an saae K o n 
gen i B e r lin ved et Sidetaffel beværte O p r o r e ts S e n 
debud fra Angel, n a a r m an erfor, at de preussiske G a r 
nisoner i S l e s v i g kun skulde bruge V aab e n , hvor deres
ALre krcenkedes, d a fik m an et I n d b lik i hvad der fore
gik i M orket. P r e u s s e n s Hensigter vare n u ogsaa saavidt afsiorede, at det nodteS til at sende en ny G e n era l
til S l e s v i g . D e t hjalp foie, kun for et S y n s Sky ld holdtes
H a d e ts vcerste M r i n g e r nede. Regjeringen m aatte endnu
finde sig i, at d ens A nordninger ikke offenliggjordes sydfor
D em arkationslinien, at ulydige Embedsmcend bleve sid
dende, at S k a tte r sendtes til R e n d sb o rg istedetfor til
F len sb o rg , at flesvigste Deputerede indtoge Scede i den
oprorsie L an d sfo rsam lin g , at siamlose Adresser forfatte
des og indsendtes, at Præsterne ncegtede a t bede Kirkebonnen for K o n g e n , a t d e , dengang den nordflesvigffe,
a f O p r o r e t indsatte S u p e rin te n d e n t Rehhoff blev afsat,
„som Christi Kirkes Tjenere formelig og hoitidelig nedlagde P ro test imod den V o l d , h a n s Kirke led." H v o r
ledes m aatte det ikke staae til med et Folk, hvis S a m 
vittighed, thi den burde jo Præstestanden fo rtrinsv iis re 
præ sentere, var saa forhcerdet, saa forvendt, hvor der
fa n d te s et saa beregnet Hykleri, en saa fræk B la n d in g
a f G u d s R ige og V e rd e n s R ige! O p r o r e t v a r endnu
la n g tfra a t have opgivet T r o e n p a a sin S t j e r n e , Hee
ren sydfor C ideren stottede mcegtig dets H a a b , P r e u s 
sens Indflydelse v a r vistnok ringere, end u n d e r forrige
A a r s S t i l s t a n d , men den v a r altid stor nok til at ængste
D a n m a rk og opm untre Slesvigholsteen. F r a danff S i d e
m aa tte m a n derfor holde A lt beredt, hvis Krigen uven
tet stulde blive fornyet, og paa S o n d e rb o rg s og FredericiaS
Befæstning blev der stadig arbeidet. J a , m an onffede i
G r u n d e n et I n d f a l d af O p ro rs h æ re n , for da, ifolge S i i l 
standens hemmelige Artikler, a t have R e t til en I n d r y k 
ning i S l e s v i g ; den nærværende Tilstand kunde jo hverken
briste eller bære. Under saadanne Fo rh old kom A a ret 1850.
I det nye A a r traadte den forste ordenlige Rigs-Den fortie
dag sammen den 3 0te J a n u a r , aabnet a f K ongen med
r
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holdene i mandige Ord, der traf Preussen og dets Hensigter. 2U
o n g e r , Kongen tidligere havde udtalt sig: det sial ei siee,
saaledes havde Folket nu gjort det ved sine Valg. Hverken
paa Fceroerne eller Island udsireves Valg. Regjeringen
havde opsat, at tage Bestemmelse om Islands Forhold
i ditget, indtil Sagerne havde klaret sig i Slesvig; dog
havde Althinget afvigte Sommer under stærk Bevægelse
i Befolkningen behandlet Valgloven til den Forsamling,
der skulde være med at fastsætte disse Forhold. Rigs
dagen talte 7 Ministre og mange Embedsmænd blandt
sine Medlemmer, alligevel havde den i det Hele et bor
gerligt Udseende, ikke mindre end Rigsforsamlingen; man
maatte vænne sig til, at see Folkets Lovgivere i disse
jævne Mænd, til at de, der tidligere havde staaet hoit i
Samfundet, ikke med de gunstigste Oine betragtede en
Deel af det Nye. Høtre Side var kun svag, Venstre
derimod og især Centrum var stærkt. Folkethinget bestod
af yngre Mænd, det var meest demokratisi, meest velta
lende, meest talentfuldt, men tillige meest uroligt; Landsthinget bestod meest af ældre Mænd, der ofte beklædte
anseelige Stillinger, det var mere tilboieligt til at holde
igjen og lignede ved sin rolige Holdning ikke lidet Stæn
derforsamlingerne. Just denne forsijellige Holdning var
det, Grundloven havde tilsigtet. Begge Thingene arbeidede med Anstrengelse under deres Formænd, Major
Andre og Hoiesteretsassessor Bruun. Vigtige Love bleve
vedtagne eller forberedte,. Bevillinger gaves af en Ska
deserstatning til Jylland, en Krigssiat og et Statslaan,
alle i Hovedsagen, som Ministeriet havde foreslaaet
dem. Skjondt Partierne ofte kæmpede siarpt mod hin
anden og mod Regjeringen, kunde dog ingen Jagen efter
det Nye, ingen stærke Livensiaber, ingen Lyst til at gjore
Opsigt her spille den store Rolle. Forhandlingerne for
tes med Sømmelighed og Anstand. Rigsdagen hængte
med Kjærlighed fast ved Kongen, understøttede, ja stundum endog underordnede sig Ministeriet og var rede til
enhver Opoffrelse for Fædrenelandets Sag. Danmark, det
havde allerede dets første Rigsdag beviist, kunde taale
megen Frihed. Sidst i Juni Maaned blev den op
løst under en bevæget Stemning; Ministeriet havde
til Slutning gjort Meddelelser om Sagernes Stilling i
Slesvig, alle Rigsdagsmænd havde med det folt Fremti-
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dens Usikkerhed, men de gyste ikke tilbage for den, de havde
et godt Haab. Og ligesaalidt som de usikkre Forhold
havde forstyrret Rigsdagen, forstyrrede de Livet i andre
Retninger.
Pengevæsenet var i Orden, Handelen gik
stn jcevne, uforstyrrede Gang, paa flere Steder havde K r i
gen endogsaa givet den et Opsving, Dampskibsfarten mellem
Jylland og England aabnede rige Udsigter. Denne Vei
over Nordsoen, der var kommet i Forglemmelse siden
Normannatogene, havde Krigen tvunget os til ligesom
at opsøge paany, og hvor uberegnelig vigtig kunde den
ikke blive for Landets Frigjorelse fra Hamborgs Han
delsvælde, for dets Opkomst, dets Folkeliv og dets po
litiske S tillin g ? Kjendelig tiltog Englændernes Interesse
for deres Frcrnder fra A rildstid; de forbausedes over at
opdage saa stor en Forsijel mellem Danste og Tydstc.
Medens saaledes nye Erhvervskilder viste sig, var de
Fattiges T al i en mærkelig Grad taget af. Det «ånde
lige Liv trivedes frodigt. Med Vemod stod Folket ved
Ohlenschlcegers G ra v; hvor stor en Deel han havde havt
i at forberede dets nye Bedrifter, foltc Alle, og som
havde han været en Konge, blev han fulgt til Jorden.
Fredens milde Aander havde ikke forladt os, thi den
Kamp, hvortil vi nu trediegaug beredte os, fortes ikke
for Krigens, men just for Fredens Skyld.

Rundtomkring i Europa var imidlertid Omvæltnin-Europæiske
gens Tid ganste gaaet til Ende, paa Ungarns Sletter Ardow.
fældedes Dødsdommen over den revolutionær-nationale
Frihedsftat; Ordenens Talsmænd fandt altid aabnere
Oren. Fyrstemagten, som benyttede sig heraf, underkuede
den vilde Frihed, men derved tillige den hele Frihed,
saa Folkene vare nærved at tabe deres T ro til Fremti
den. Danmark, hvem Ordenens Gjenoprettelse kun kom
tilgode, maatte med blandede Folelser see paa de Smer
ter, den beredte en bitter Fjende, men dog en Fjende,
som havde saa meget ZEdelt og Godt i sig.
Mellem
hundredetusinder af Bajonetter lod den russiste CzarS
Stemme, med forbauseude Maadehold, og den blev afgjorende i de europæiske Forhold. Skjondt Preussen, der stif
tede Forfatninger som man stifter Kjoler, men ikke kunde
stifte sine Erobringslyster, sogte en ny Forklædning for
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dem t den nordtydfle Union, sijondt Unionsfyrstcrne pligtflyldigst modte i Berlin, i Galladragt, med preussiske
Uniformer paa, sank dets Anseelse dog daglig. Den ene
Unionsfyrste efter den anden faldt fra og fandt en Stotte
i Osterrig, der nu atter begyndte at faae en vis Fasthed. En
Jnterimsregjering, indsat af dette Land og Preussen, havde
i Frankfurt efterfulgt Rigsforstanderen, den blev snart at
ter oploft, i de hannoverfle Stænder erklcerede Ministeriet,
„at det var grumme vanffeligt, at sige, hvo der egenlig
regjerede i Tydstland." Men Osterrig havde i Frank
furt samlet en fast Kjerne Stater omkring sig og erklce
rede denne Forsamling for Forbundsdagens Plenum. Det
var Skade for Preussen, at Geografien forbod det at
vcere ærligt i den slesvigholsteenfkc Sag, nicest Skade
for det selv; thi dets halve Holdning, dets Lyst til at stige
i Magt og Mangel paa Mod til at tnrde gjore det,
kort hele dets stjceve Stilling blev paa den heldigste
Maade benyttet af Osterrig. Stormagterne bleve mere
og mere utaalmodige med deres Fredsonfler; saaledes
trængt og tvunget fra Ost og Vest, besluttede det, at
tage endelig fat paa en Sag, som fra forst til sidst kun
siulde blive til dets Skam.
FredsunderFredsunderhandlingerne om det selvstændige, med Kono q B e r l i n e r - ö^riget forbundne Slesvigs
Forhold vare fra Begynfredcn d. 2' delsen af det nye Aar t Gang i Berlin.
Danmark
L u li 1850. gforfce sine Forflag, Preussen sine Modforflag, til Enig
hed vilde det ikke komme. Imidlertid forefaldt et Mel
lemspil, hvorved Preussen ialtfald haabede, at udhale
Sagen. Slesvigholstenerne havde allerede eengang for i
Vinterens Lob ved saakaldte „Tillidsmænd" forfogt paa
at faae en Overeenskomft istand i Kjobenhavn. I April
Maaned optoges Forsoget igjen, udenat bringe Sagen
et eneste Skridt videre fremad, da Danmark umulig kunde
underhandle med et Opror. Stormagterne forberedte imid
lertid t London en Plan, der fluide sikkre det danske
Monarkis Bestaaen. Det var den sidste Time for Preus
sen til at trække sig endnu taalelig ud af Sagen; det
Vidste, at Oproret var fortræffelig rustet til Kamp, det
fandt det ikke usandsynligt, at det kunde tilkæmpe sig Be
siddelsen af Sydslesvig. Under disse Udsigter blev ved
engelsk Mægling Freden sluttet i Berlin den 2den J u li
1850 mellem Preussen paa Tydfllands Vegne og Dan-
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mark; Friherre v. Schleinitz, B a ro n Pechlin og Kammer
herre Reedtz undertegnede den. En indholdslosere Fred
var det ikke let muligt, at hitte paa. Begge P a rte r forbe
holdt sig de gjensidige Rettigheder, inden 6 M aaneder
siulde Komissærer udnævnes til at fastsætte Grændsen.
H vis Holsteen gjorde veebnet Modstand, kunde Danmark
opfordre Tydstland til at deeltage i dets Beroligelse;
hjalp dette ikke, kunde danste Tropper gaae over Cideren.
E n samtidig Protokol bestemte, at de tydste Tropper in
den 11 D age efter Ratifikationen skulde romme S lesvig,
og inden 11 andre D age romme Holsteen og Lauenborg;
ogsaa de Norste og Svenste flulde da have forladt S l e s 
vig og ingen fremmed M ag t hindre D anm arks militære
Forholdsregler her.
Befolkningen i Hertugdommerne var i en stadig fe- De senere
beragtig Tilstand medens dette forhandledes. P artiern e M o l d ^
rykkede hidsig los paa hverandre baade i Landsforsam- H o lfte en .
lingen og i Pressen. Enhver, som havde Noget at
miste, onstede Fred, thi Landet udmarvedes D ag for D ag.
H ad, Mistænksomhed, Misfornoielse med Alt, Nedsiagethed, F rygt for hvad der vilde komme, fortvivlet T ro d s,
vilde H a a b , Logn, Meened, Selvraadighed, Ulydighed,
brcendende Begjerlighed efter R o s og G u lv , hovmodig
Selvtillid, der grcendsede til Afsind, kort tusinde onde
Aander vare slupne los over Landet. D e frembragte en
heftig Gjcrn'ng, de havde revet de Mdleste med sig og be
smittet dem, deres Voldsomhed steg, som Afgjorelsens Time
ncermede sig, og der var I n g e n , hvem M a g t var given til
at hceve Forvirringen. Hvilken Heer af Ulykker havde
den forste Logn ikke havt i Folge med sig! Landsfor
samlingen satte sig snart op imod Statholderstabet og
faldt snart tilfoie og bevilgeve de Penge, det forlangte,
udenat opgive, hvortil. P reu ssen raadeve til Fred, B o 
nin og en Deel preussiste Officerer forlode Holsteen,
K rigspartiets Haab sank. Im idlertid havde O p ro re t i
de sidste M aaneder af Stilstanden gjort en Erobring
uden B lo d, idet det var blevet Herre over Sydflesvig, og
dette til T rod s for, eller rettere ved Hjælp af det p reu s
siste Bescettelseskorps. I Angel forte Bestyrelseskomis
sionens Politibetjente og O p ro re ts G ensdarm er den lille
Krig, de forste kom oftest tilkort; kun oprorste Em beds
m and kunde skaffe sig Lydighed, de Dansksindede fiygtede

imod Norden. Interim sregjeringen i Frankfurt maatte
til at forbyde Statholderskabet, at befatte sig med S y d flesvig; det brod sig naturligviis kun lidt om Forbudet,
ja det vovede endog, i Nordslesvig at udskrive V alg til den
første ordenlige Landsforsamling efter dan konstituerende;
dog her var den lovlige M a g t for stcerk. D en nordlige
og sydlige Deel af Hertugdømmet traadte paa denne
M aade altid starpere ud fra hinanden. Her feirede man
B andagen og Fredericiadagen, og Svensterne deeltoge i
Festen, hist feirede man Ekkernfordedagen og S le sv ig d agen, og Preussernes Musikkor spilled dertil; her bad man
for Kongen, hist forbandede man ham. Ved preussist
og tydst Velvillie blev nu ogsaa Afgangen af Officerer
erstattet ved Armeen, denne O pro rets sidste og stærkeste
S tø tte . Fredsbetingelserne fordrede ikke dens O plosning,
bagved Eiderstrommens, for de Danste uoverstrideligc
Linie kunde den ordne sig, det feberagtig glodende Tydstland vilde sende den Penge og S oldater, den syntes, at
maatte kunne opretholde Voldsherredommet i Sydslesvig,
og O pro rets sidste P la n , S lesvig s Deling, vilde da blive
til Virkelighed. Dette var Vaabenstilstandens Frugter.
Havde Preussen ikke midt i sine Uheld forstaaet at holde
Udsigten aaben?
i
I to Aar havde Danmark kæmpet alene imod TydstlandS forenede M agt. D et havde ofte blodt forgjæves,
men ikke forfaget; to Felttog havde det fort, to S t i l 
stande havde det sluttet. D et var af Kampen blevet
klart, at de to Modstandere kunde ramme hinanden fo
lelig nok, men ikke afbøde hinandens H u g , fordi den ene
forte S væ rd et med hoire H aand, den anden med venstre,
den ene var stærk tilsøs, den anden stærk tillands. M en
som en Folge heraf kunde deres Kamp ikke udfægtes HU
fulde paa Valpladsen. Lykken syntes endelig at smile,
Tydflland maatte lade sin M re ligge paa S le s v ig s
M arker og stutte Fred. Endnu syntes det dog kun saa.
Tydstland havde nemlig faaet Holsteen omstabt til en stærk
M ag t, for Danmark stod derfor den blodigste Deel af
Arbcidet tilbage. O g selv hvis det fik Lykke til at for
nye Fredericiadagen, vare saa Stridspunkterne endelig
afgjorte mellem det og Tydstland? E n K rig , begyndt
uden Krigserklæring, var jo endt ved en Fred uden
In d h old .
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Det tredie Felttogs Aabning, Slaget ved M ed ; de
Danjke bescktte Hcrtugdommet Slesvig.
Ligesom ved Krigens Begyndelse stod O pro ret nu
alene ligeoverfor Danmark, trodsigt som altid og stærkere
end nogensinde for. I en hoist faderlig Tone tilmeldte
P reussen Statholderstabet, at en Fred var fluttet, som
hævdede Hertugdommernes Rettigheder; det formanede til,
med Rolighed at oppebie Danmarks videre Forsiag. S t a t 
holderstabet svarede herpaa ved at erklære, at de Danste vilde
mode Modstand, saasnart de satte deres Fod paa S l e s vigs Fastland. Trediegang skulde da S v æ rd e t stifte mel
lem Dansthed og Tydsthed, om end Krigen dennegang
mere vilde faae P ræ get af en Kamp mellem Lovlighed og
O p ro r, end den forhen havde havt det. E t Selvbedrag,
som var drevet til det Iderste, dyb R ingeagt for D a n 
mark, de hoieste Forestillinger om egen M a g t, en ube
tinget Tillid til Tydstland og dets S tem ning lod
Slesvigholstenerne haabe paa den nære S e ir.
D en danste Armee var iaar steget til 38,000 M a n d D c Danskes
med 96 Feltkanoner; den var deelt i to Divisioner, hver jpoveDpton*
paa 3 B rigader, i Reservekavalleriet og Reserveartilleriet, kor F eltto G eneral Krogh forte Overbefalingen, Oberst Flensborg
‘
v ar hans Stabschef, Moltke og Schleppegrell Divisions
generaler, Flindt Kavallerigeneral og Oberst Fibiger K om andor for Artilleriet. Hæren, der havde været samlet
siven Begyndelsen af J u n i Maaned, stod i Jy llan d , paa
Als og paa Fyen, hvor den foretog flittige Ovelser. Den
var godt rustet og besjælet af sin prøvede gode Aand,
den torstede ikke maalmodig efter B ed rifter, men i hel
hjertet Følelse af fin P lig t var den rede til ethvert O f 
fer. O g bagved den stod et heelt Folk, der støttede den og
drev den fremad. I O rlogshavnen var et Liniestib,
nogle Fregatter, Korvetter, mindre Skibe, Krigsdamperne
og en Deel Kanonbaade udrustede til at krydse i Vester
havet og Ostersoen; egenlige Blokader stulde de dog ikke
foretage, da vi jo havde Fred med Tydstland, og H ol
stern var en Deel af det. Komandorkapitain S te e n Bille
forte Befalingen i Ostersoen. P la n e n for Felttoget var
simpel: Hæren stulde samle sig ved Flensborg, tilkæmpe
sig en Opstilling i Sydflesvig, og tillige, for det T il-
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fælde at Holsteen stulde angribes, sikkre sig Besiddelsen
af Femern; Flotillen stulde understotte den.
Den oprorste Hær var ved Anstrengelse af alleHolsteens og Sydflesvigs Kræfter bragt op til over 30,000
Mand t 5 Brigader med 82 Feltkanoner, A lt ypperlig ud
rustet og dannet efter preussisk Monster; Frivillige
strømmede daglig ind fra Tydstland, de tre Fjerdedele af
'Officererne vare Tydstere, ifcer fra Preussen, ogsaa blandt
Underofficererne fandtes en stor Deel Tydste. Den preus
siske Generallieutcnant Willisen forte Overbefalingen, en
videnstabelig berømt Offt'ceer, der nylig havde studeret
Krigen hos Osterrigerne i Ita lie n , men var uden fytv
derlig praktisk Duelighed og i afgjorende Oieblikke vak
lende og svag; hans Optrceden havde imidlertid det ved
sig, der indgjod fuld Tillid, og med sædvanlig tydst Begeiftring tiltalte han sine Soldater. Da de ved en Møn
string vilde bringe ham Hurra, udbrod han: „net, lad
os gjemmc det til det forste vundne S la g!" Han anede
ikke, hvilken bitter Ir o n i hans Skjebne vilde lægge i O r
dene. Hans Stabschef, Oberst v. d. Tit tut, havde vttst
sig dristig og lykkelig som Partigænger, sin nye Post var
han dog paa ingen Maade voren, ifcer da han forefandt
en saa maadelig Generalstab. Frafaldne danste Officerer,
General Baudissin og Oberst Abercron, og ny indkomne
tydste, som General v. d. Horst og Oberst Wissel, havde de
høiere BefalingSpofter. Armeen i det Hele bestod af oprin
delig hoist ucensartede Bestanddele, den havde ikke været
længe nok sammen til at blive en Eenhed, og Willisen selv
forstyrrede Spirerne til (£enheden, ved stray at foretage en
Omordning. Men en vild Begeistring opfyldte Mange
af Krigerne, naar de saae det allevegne ellers banlyste,
sortrodgyldne Flag endnu vaie frit i Holsteen, paa Tydfllands Grændser. Deres Ord vare stolte, og havde Ord
kunnet afgjore Kampen, vilde de Danste hundrede Gange
været slagne og opløste i Flugt. Tre bevæbnede Dampflibe og 12 Kanonbaade udgjorde Opførernes Orlogsmagt, paa Befæstningen af Kysterne, ikke mindre end af
Rendsborg arbeidedes der daglig med Utrættelighed.
Lovlosheden i Slesvig sydfor Demarkationslinien
naaet sit hoieste Punkt, dets Deling var altfor.
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godt forberedt. Den 13de J u li oploste Beftyrelsesko- komissari
missionen sig, og Kammerherre Tillisch alene tiltraadte
JuU?
Regjeringen som overordenlig Komissær. Kongen talte
milde og forsonende Ord til de Forforte; han lovede
Tilgivelse, hvis man faldt til Foie, og at cn Forsam
ling af kyndige Mænb skulde raadflaae om Forholdene t
hans Stats forskjellige Dele. Men Oproret modtog
hans Tilbud med Haan og tvang saaledes Danmark til
at flaae til med Svcerdet.
Allerede den 13de J u li rykkede den oprorske Hæ rO yrsrst,«over Cideren, og den 16de stulde dog forst Preussere/^anfles^
Normænd og Svenskere have rommet Hertugvommet.Indrykning
Med Hertugen af Augustenborg ved sin Side holdt W il-' Slesvig,
lisen sit Indtog i Slesvig, modtaget af Jubelraab; han
kastede strax Fortropperne til Skandsearbeive og Vagt
hold imod Nord paa Hederne ved Jsted, thi der var Val
pladsen forelobig afstukket. Den slesvigholsteensie Regjering fulgte efter ham, og fra Gottorpflot vaiede nu Op
rorets store Fane. Saasnart Efterretninger om disse
Ting trængte frem til Norden, satte de Dansie sig i Be
vægelse og udforte den med en monsterværdig Punktlig
hed. Den 16de J u li gik de over Alssund og Kongeaaen og kastede fra Forselsflaaden en Brigade iland i
Aabenraa. Den trosindede Befolkning modtog dem med
Begeistring, i Flensborg bleve de forste Jndrykkende for
melig bedækkede med Blomster. Vore Folk, ikke mindre
end Fjendens, havde lidt af anstrengende Marscher i den
brændende Sommerhede, men de vare muntre og freidige. Willisen havde et Oieblik gjort Miner til at op
stille sig ved Ban, af gode Grunde opgav han imidler
tid, at indtage en saa farlig Stilling, og In te t hindrede
de Danste i, efter Planen, at samle sig omkring Flens
borg. Paa begge Sider blev der udstædt Proklamationer.
De Tydstes vare, som sædvanlig, temmelig hoittravende.
„ V i stride til en retfærdig Krig, udbrod Statholderstabet, og
Lede den samme B on, som vore ditmarsiste Aner bad,
at Gud vil lade os falde, naar vi have Uret, men ikke
sordccrve os naar vi have Ret." Snart havde den evige
Dommer afsagt sin Dom over denne Formastelse.
De Danstes Proklamationer dannede ved deres S im 
pelhed en ædel Modsætning til saadanne Ord, Armeer-
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nes forstjellige Aand siulde udtale sig ogsaa paa denne
Maade.
De anstrengte Marscher havde hort op, men de
Danske turde ikke tove forlænge med Angreb, thi hver
Time forogede Fjendens Styrke, de tovede heller ikke.
Den 17de J u li blev Femern besat uden Sværdslag, Nat9rc ' ten sorend den 22de havde Hekla skudt Dampskruebaaden v.
d. Tann i Brand. Landhærens Ordning var nu fuldendt,
den havde ndsorfletFjenden, og Alt t dens Bivuaker i Flens
borgs Omegn faae ud som om Aftenen forend et Slag.
For ikke at trætte Tropperne ved en for lang Marsch,
besluttede Krigsraadet, den 24de J u li kun at nærme sig
Fjenden ved Siversted og Havetofte og forsi den 25de
stride til Angreb. Med venstre Flois Kolonner gjennem
Angel og med Centrum paa Hovedveien stulde Hæren
gaae mod den fjendlige Front, opholde den ved Vedelspangpasset og bryde igjennem Jsiedpasset, medens hoire
Floi foretog en omgaaende Bevægelse i Vester. Fjen
den stulde kastes i ostlig Retning, saaledes at han kom
i Uorden ved at gaae over Slien. Man kjendte en Deel
til hans Forsvarsanstalter, og man kjendte tilsulde den
danste Soldat, alle Befalingsmænd havde derfor et godt
Haab. „Ingen af os er en Napoleon, udbrod den fy
rige Schleppegrell, det vecd vi godt; men naar vi stille
Kanoner paa Hoiderne og tage Fjenden med Bajonetten,
vil det nok gaae."
Lra-fningcrMorgenen den 24de stete Opbrudet, Solen stinnede
^ljqbLk'oq'varmt, en frist Luftning gjorde Marschen imidlertid taaSolbro dcn lelig. Paa Veiene gjennem Angel gik Schleppegrell frem
r4de Juli. med 2 af sine Brigader, Centrum paa Hovedveien be
stod af 1 Brigade Schleppegrell og 2 Brigader Moltke
og Reserveartilleriet. Længer til Vester gik Flindt med
Reservekavalleriet, og midt ude paa Hederne, som hoire
Floi gik Oberst Schepelerns Brigade. Foran Centrum tum
lede sig Rytterafdelinger i Smaastiærmydsler. Klokken
otte blev der gjort H viil ved Syderholts lille Lund, thi
Moltke vilde indhente Tilladelse til at rense Skovene
foran sin Stilling og derved vinde Rum til en rastere
Fremrykning den næste Dag. Saae man hen over disse
lange Grupper af sovende eller spisende Soldater, som
De

ferste

o"dendanfle Plan "til
Hovedalt-
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laae henstrakte i Grofterne langsmed Veien, maatte man
troe, at A lt kun var beregnet paa en fredelig Manöver.
Ligefor var Egnen aaben og let overstuelig, intet Hegn
hindrede Udsigten, i en halv M iils Afstand laae Skov
grupperne ved Popholt, som Fjenden havde besat med
sine Fortropper, medens hans Styrke stod ved Jsted;
endnu robede dog saagodtsom In te t hans Ncerhed. Eg
nen havde en historist Betydning, thi her i Helligbæk var
det, hvor Harald Blaatand blev dobt, dens historiste Be
tydning fluide nu fornyes. Tilladelsen var indhentet, ve
Danste rykkede frem, glade over at det blev til Alvor, i
en Haandevending vare Skovene ved Popholt i vor
Magt, Fjenden forfulgtes til Bakkerne sydfor Helligbæk,
man antog Dagens Arbeide for færdigt og beredte stg
til at gaae i Bivuak. Men Willisen havde forvandlet den
forelobige Beslutning til en afgjorende og vilde for enhver
Priis holde sig ved Jsted, forat sikkre Oproret ivetmindste
Besiddelsen af Sydslesvig. Hans.Fortropper fik Forstærk
ning og gik paany frem, da de vilde forsoge, om de
Danste for Alvor tænkte paa et Hovedangreb. Henimod
Klokken tre kastede de sig pludselig over vore Forposter
og trykkede dem tilbage fra BrederUe af Helligbæk, som
de havde besat. Kanoner kjortes op, Skyer af Krudt
damp tilhyllede Skove og Enge og Marker og Moser i
den gjennemflaarne Egn, overalt saae man Saarede og
Dode. Im idlertid kom et Par danstc Batallioner i
Stormstridt frem til Forstærkning, deres Hurraer rungede
gjennem Skovene, og Holstenerne maatte vige med et
Tab af hundrede Fangne. Omtrent Klokken syv vare
Brederne af Helligbæk atter ubestridt i vore Hænder,
Fægtningen dode hen, kun hist og her faldt et Skud.
De Danste stode nu kun to Mile fra Slesvig, og paa begge
Sider havde man faaet Vished om, at vet afgjorende
Slag forestod. Hule Dron fra Vester havde især ud
paa Aftenen bebudet, at ogsaa Schepelerns Brigade
kæmpede ude i Hederne. Med en ringe Styrke havde
den om Morgenen nærmet sig til Trenen og sat sig fast
lige udenfor Solbro, til mere maatte det den Dag ikke
komme fra danst Side, forst næste Tag vilde man til
tvinge sig Overgangen over Broen.
Men Angrebet
havde allarmeret Fjenden, han kjorte Kanoner op, hans
Stormkolonner gik mod Broen, han vilde fee de Dan-
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sies Styrke og om Angrebet her vilde blive til noget
A lvorligt. Ved snilde Manovrer og en sijult Opstilling
undgik nu vistnok Schepelern, at vise sin Magt, sijondt
Fjenden alligevel anede den, ja siattcde den hoiere, end
den i Virkeligheden var.

Slaget ved
Eftcrforsiningsfægtningerne den 24de J u li vare endte,
Lul? % lt- de fuldtrustede, kamplystne Hære havde for største Delen kun
^ pladsen.' været Tilsiuere ved dem. S n art siulde de dog spille med i
det store Drama, hvor 70,000 Mand og 178 Kanoner siulde
kcempe om Besiddelsen af Slesvig. Paa den næste Dags
Udfald vilde hele Felttoget vcesenlig beroe, thi hverken de
Dansie eller Holstenerne havde nogen Reserve, som det var
værdt at tale om. Danmark, Tydsiland, hele Europa ventede
med Spænding paa Udfaldet. Valpladsen, af hvilken et
Stykke falder sammen med Lyrsiovhede, hvor Magnus
den gode flog Venderne, ligger lige ved Sproggrændsen,
som Helligbæk danner; dens Længde fra Helligbæk til
Jstedpasset er tre Fjerdingvei, dens Brede fra Vedelspang til Solbro henimod tre M ile. Efter sin Naturbesiaffenhed deler den sig i tre Afsnit: Hedesletten i
Vester, det bakkede Landstab ved Ekkernfordeveien, og
Soerne, Skovene og Hviderne ved Jsted og Vedelspangpasset. Hedesletten har i Trenen et godt Stottepunkt
for Forsvarets Flanke, desuden er den indviklet og vanstelig at færdes i, fordi den er gjennemsiaaret af Moser,
Vandlob, Lyngmarker og Smaahoider. Dens Veie over
Solbro, over Bollingfted og Hovedlandeveien ere ind
byrdes adsiilte ved store Moradser, der hindre angribende
Kolonner i at have Forbindelse med hverandre, medens
Forsvaret behersker Veinættet og kan sorge for passende Kolonneveie. Hovedveien er et fuldstændigt Engpas igjennem
cn Moseegn, ethvert Angreb henad den er yderst vanske
ligt. Ogsåa paa Ekkernfordeveien, der forer gjennem
lutter Landsbyer, Hegn, Moser, Bakker og Skodgrupper,
befinder man sig i et Engpas. Im o d Syd lukkes Landsiabet ved siovbegroede Lyngbanker af cn vild Skjonhed.
Forsvareren kan tumle sig fr it og useet imellem dem,
han er stottet af en herlig Vandlinie, Langsoen, Jstedsoen og dens Vandlob, og fra Hviderne kan han fuldkom
ment behersie den foran liggende Hedeflette. Kun gjen-
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nem to Aabninger, Jstedpasset meb Grydestov og VedelspangpaSset, fan Angriberen trænge frem, men begge
Passer ere i hoieste Grad snævre og omgivne meb 23afker, So og Skov; Jstedby, ber ligger foran bet forste
Pas, vanfleliggjor besuben Angrebet enbnu mere. Den
hele Stilling har fun eet farligt Punkt, bet finbes nbab
mob be vestlige Heber. Saalebes er Egnen bestaffen,
bybe Kolonner fan vansteltg ubvikle sig i ben, Forsvaret
er allevegne i Forbeel. Der laa ben nu i sin morfe,
vilbe, uhyggelige Storheb; bct var ligesom ventebe ben
paa at faae sin Historie i ben største Kamp, ber siben
Braavallaslaget var fcempet inbenfor Norbens Ene
mærker.
Willisen havbe benyttet sig af bens Forbele og for- O p r s r s t,« øget bem veb pasfenbe Foranstaltninger. En ny G j e n - ^ ^ s .
nemgang gjcnnent Vaublinien var ligesom en Udfalds- tc ro g s p ia port staffct t'stanb veb en B ro og et Babesteb rntbt i
nct*
Langsoen; hist og her vare Smaastanbser byggebc paa
Hvider, ber fttttbe bestryge Engpasserne, Jstebby var inbrettet til Forsvar, foran Jstebpasset vare Hegn og nye
Værker sinbrig fammenføtebe til en stcerf Forsvarslinie.
Hytteleire vare opfor te i Skovene, Kolonneveie vare byggebe, Broer efter Omftcenbigheberne snart lagte, snart
opbrubte, Trenen og alle Egnens Bceffe vare opbæmmebe. Tusinbe Vansteligheder vilbe mode be Danste paa
en Valplabs, ber paa denne Maabe var forvandlet til
en stcerkt forstanbset Leir, meb Vandlob og Moser til
Grave, Skove til Forhug, Høte og Heeffer til Bastio
ner, og Bygninger til Blokhuse. Willisen, ber stolede
paa Jstebpassets naturlige Styrke, havde ber kun sam
menmasset en Deel svære Batterier og heutmob 3 B r i
gader; 2 Brigader og Nesteu af Kanonerne stillede han
paa sin høtre Floi veb Vebelspang og Langsoens Vade
sted, for herfra at aabne et Modangreb; hans venstre Floi
veb Trenen var svag, Kavalleriet skulde tjene til at styrke ben.
De banste 5 Brigader maatte imod be 5 Holsteenste gjenitent lutter Engpasser og angribe ben stærke Stilling
forfra, medens beit sjette, som hotre Floi under Schepelern, forsøgte ben vestlige omgaaettbe Bevægelse i Ret
ningen af Slesvig. Willisen havde en klar Forestilling
om bens Farlighed, men han haabede meb sin Styrke, tnbbeelt i trappeviis opstiltc Troppekorpser, fra Oster af at
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kunne overvælde, hvad der stod foran ham, forend Be
vægelsen i Vester stred saavidt frem. Han udgav Ordre
hertil om Aftenen; strax efter blev han dog ved nye
Meldinger vaklende og tilbagekaldte Ordren igjen, den stulde
nu kun udfores, hvis han lod Baunerne teende. Det
Usikkre og Modsatte i disse to Bestemmelser blev ikke til
Held for hans Hær.
Torsdagen den 25de J u li var begyndt, Natten
Opbrud,. stjulte ye Danstes og Holstenernes Hære, Soldaterne sov
Centtum.' i Slaglinien, Maanen, der speilede sig i Hedens Sumpe,
gav vore Forposter et Begreb om de Vansteligheder, de maatte befeire. En Time efter Midnat -font
der Bevægelse mellem de fire Kolonner, i Centrum, t
Kavallerikolonnen og paa Floiene. Infanteriet begav
sig paa Marsch, Rytterne fade op, de tunge Kanonvogne
dronede henad Veiene. Fra Helligbæk rykkede Centrums
3 Brigader ud med Reserveartilleriet, forat udvikle sig
vest- og oftfor Hovedveien imod Jstedbv og Jstedpasset.
Solen stod op med en blodrod Pragt, kort efter blev
det Regn, der efterhaanden tiltog og tilsidst strommede
ned. De Danstes Angreb var begyndt for S ol stod op,
de kastede Fjendens Forposter nedad Helligbækbakkerne,
Slaget var t fuld Gang, allerede saae man bagved T iraljorstyerne de tungere Dampe fra Kanonerne. M idt t
den Dunkelhed, som Krudtdampen frembragte i Forening
med den strommende Regn, bevægede de Kæmpende' sig
imod hinanden, lig store Skyggemasser. Et rædselfuldt
Kor af Toner rullede hen over den ellers saa stille
Hede. Det danste Infanteris Udvikling gik for sig paa
begge Sider af Veien mellem lutter Uforer, hvor Soldaterne
maatte springe fra Moseknold til Moseknold og ofte sank
i Dynd indtil midt paa Livet; det begyndte at see tru
ende ud for dem. Willisen havde nemlig endelig besiuttet sig
til, at udfore det omtalte Modstod med sin Hærs Styrke;
hans Banner bleve tændte Klokken halv fem. I Cen
trum rykkede Holstenerne frem; det bar egenlig for tid
lig, da Stodet stulde begynde fra Oster af, men det vir
kede ikke destomindre.' De toge den fortræffeligste S tillling midt imellem Moserne, i Skovgrupperne ved Engbro,
i Flanken, tildeels i Ryggen af de Danste. Spidskuglerne
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pebe selv omkring General Krogh og hans Stab, der
under Slaget holdt paa Helligbækbakker, en Række morfe
Lynghoie, hvorfra Udsigten aabner sig over Slagmar
ken ligetil Jstedpassets Hoider. Flankeilden trykkede de
Danste vestsor Veien tilbage, Skaaret i Slaglinien blev
dybt. Da lod Generalen friske Batallioner gaae imod
Skovene ved Engbro og Reserveartilleriet kjore op.
Fægtningen i den store vestlige Mose blev nustaaende
og trak sig efterhaanden imod Syd, saa Centrums Fare
her var i Begreb med at blive fjernet; ved Jstedby for
tes Kampen imidlertid bestandig haardnakket. Krudtdamp
og Regn gjorde det umuligt, at oversee Valpladsen, den
fugtige Luft dæmpede Kanonernes Lyd, til venstre Ko
lonne under Schleppegrell havde man In te t hort og I n 
tet seet. Da sprængte en Dragon derfra frem paa en
stummende Hest, Forskrækkelsen havde malet sig i hans
Træk, og hans Melding lod lidet glædelig.
Klokken halvto var Schleppegrell brudt op med 2 F«gtninq
Brigader. Han havde tiltalt Folkene med denne kraft• fulde Rost, som kunde gyde Mod selv i den Forsagtcste. keni'rsvrc„Raa, Karle, raabte han, idag er I vel rigtig glade!" Stolk.
Hans Kolonne havde deelt sig i to, hvis Marschlinier
altid mere fjernede sig fra hinanden, fordi den enes gik
ost-, den andens vestfor Langsoen. Oberst Krabbe med
lidt over en halv Brigade flulde opholde Fjenden ved
Vedelspangpasfet og odelægge hans Bro over Langsoen,
som man feilagtig meente, at træffe ved Soens ostlige
Ende. Krabbe gik rast frem, og Fægtningen holdtes
staaende foran Passet. Med Oberst Baggesens og d'en
ovrige Deel af Krabbes Brigade gik Generalen selv
igjennem Ovrestolk, idet han paastyndede Fremrykningen,
for ved Jstedpasset at træffe sammen med Centrum. Fo-sreren af hans Fortrav, Oberst Læsso, banede sig i en rast
Fægtning med tre Batallioner Veien nedad Lyngbakkerne
til Grydestov, et Tværpas mellem Langso og Jstedso.
Schleppegrell med en Estadron og 6 Kanoner holdt paa
en Hoide sydvestfor Stolk, hvorfra han havde Overblik
over Egnen. Da horte han, noget efter Klokken fem,
Skydning bagved sig i Stolk, han kunde forst ikke forstaae,
hvad det monne være, men det var Holstenerne. Willisen
havde, som det er fortalt, Klokken halvfcm ladet Baune! linierne tænde som Tegn til at Modstodet stulde begynde
8
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fra Oster, fra hans høtre Flot af. Det gik dog ikke for
sig i den bedste Orden, Willisens Ordre og Modordre
maatte frembringe Forvirring, de Danste vare desuden
rykkede ud langt tidligere, end han havde beregnet. Ikke
Kolonnen fra Vedelspang, som det var bestemt, men Ge
neral v. d. Horst kom forst frem; allerede om Natten
var han gaaet over Løbebroen og Vadestedet i Langsøen,
og han forstod, at sætte I ld i sine Folk. De bestege Ban
kerne nordfor Soen og trcengte ind i det H ul, der havde
dannet sig mellem Krabbe og Baggesen. Ingen ventede dem
her, da man havde antaget, at Løbebroen laa mere øst
lig, og det mørke Veir ganste stjulte deres Marsch. Det var
nu dem, der voldsomt kilede sig ind ved Ovrestolk, nedstjød
Oberst Trepka og sprcengte hans Batallion, der just syn
gende og med Piben i Munden marscherede igjennem
Byen. Schleppegrell antog i Begyndelsen, at Skydnin
gen hidrorte fra vcebnede Bondehobe, han sendte Dragoner
til Byen, men deres Indhug prellede tilbage imod Fjen
dens Styrke; Mange faldt, Flere gjordes til Fanger,
Myrderiet i Gaderne var frygteligt.
Kort efter ncermede • Fjendens tætte Kjeder sig til
H ø tm , hvor Generalen holdt; han vilde ikke forlade et
saa truet Punkt og ved sin Tilbagegang træffe Fjenden
efter sig, han Vilde forsvare sin Post og setre eller doe.
Han kjorte Kanoner frem, kastede Dragoner ud, A lt forgjæves. Fægtningen blev vildere og vildere; de Danste
vare overrastcde, Holstenerne, der ikke saa tidlig havde
ventet en Fjende, vare ogsaa overrastede, indhyllede i Regnsty'er og Krudtrog laae begge Partier imellem hinanden her
og i Stolk og fyrede ikke sjælden paa deres Egne. Hol
stenerne havde bemægtiget sig to Kanoner, Schleppegrell
vilde tage dem tilbage, men i denne voldsomme Kugle
regn blev det tyndere og tyndere i hans Nærhed, hans Stab
var allerede nedstudt eller adsplittet. „Born, saa gaae dog
fremad, raabte han, I vil vel aldrig forlade mig? Jeg
bliver her, det gjælder min 2Ere!" Han sankede en svag
Deling Dragoner omkring sig, selv vilde han fore dem
imod Kanonerne og fægte med som simpel Soldat, forat
aftvinge Lykken en Gunst. Han sprængte afsted, dog Kano
nerne vare ikke til at tage, Flokken gjorde Omkring, Ge
neralen reves med af Tilbagestromningen. • Da traf en
Kugle ham i Hovedet, saa han sank ned af Hesten; „rast,
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Folk, kun frem ad!" raabte han segnende, hans Stem m e
dode hen i B ulderet. Ved hans F ald var den sidste
M odstand paa dette Punkt hort op. H a n laa derpaa længe,
bevidstlos, upaaagtet, henslængt t en G ro ft, endelig blev
h an taget op og bragt til F len sb o rg , hvor han u d aan dede sin Heltesjæl. D anm ark flulde fetre, han skulde doe
for dets S e ir, og h ans bristende B lik kun see F orvirring
og F lugt. Allerede for ham v ar den bolde Læsse fal
den ved G rydeflov. H an m aatte vise sig blandt de F o r
reste, hans A ands Utaalmodighed tvang ham d ertil, han
vilde besjæle dem , rive dem med sig og i S to rm flrid t
kaste dem imod Fjenden. D a blev han truffet a f den
dræbende Kugle. I de danfle Rækker fandtes In g e n ,
m ere elflet end Schleppegrell, I n g e n , til hvem storre
Forhaabninger vare knyttede, end Læsso,' T abet af de to
H elte var uopretteligt.
D et var med disse sorgelige Nyheder D ragonen S»epelern
meldte sig ved H ovedkvarteret. C entrum s høtre Flanke i ba^F«grden store M ose var endnu ikke fuldkommen sifFret, S l a - »ingen p aa
gets Skjebne syntes at vakle, maaflee blev det nodven- A "
digt, at afbryde det for idag. G eneral Krogh havde det d ig .
piinlige V alg mellem a t opgive N og et, Schepelerns om gaaende Bevægelse, for i værste Tilfælde at redde det Hele,
eller vove A lt, for m aaflee a t vinde A lt. D et var et af disse
Dieblikke, hvor M in utter forekomme E n lange som T i
m er. D og v ar V eflutningen snart taget; Schepelern
flulde kalves tilbage, og en betydelig S tyrke afsendes, fo rat
gjcnoprette O rdenen paa venstre Flot'. G eneral de M eza,
endnu t lidende Tilstand efter et langvarigt Sygeleie,
v ar fulgt med Hovedkvarteret som Frivillig, han overtog
oieblikkelig Schleppegrells K om ando og sprængte afsted
henimod Jstedby. P a a G ru n d af h ans beundringsvæ r
dige Koldblodighed, var det ham ikke vanskeligt, at sætte
sig ind i Fæ gtningens G an g og træffe sine F oranstalt
n inger. Hesten blev fludt under ham, han kastede sig paa
en anden og vedblev med sin Bestræbelse. F ra Egnen
Ved Dvrestolk indlob im idlertid beroligende M eldinger.
D a O rdonantsen var kommet til Reservens F orer, Oberst
lieutenant Henckel og raab te: „A lt er ta b t!" fik han det
lorte S v a r : „A a S la d d e r!" P a a S ted e t rykkede H en8*
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(fel frem, han udfoldede hele sin Sjæls Kraft, han gav
Befalinger, han forte frem, han bad, han lo, hanspogte,
han rev Soldaterne med sig. I Stolk floge Flammerne
ud af mere end een Gaard, Rogflyer tilflorede den blo
digste Kamp, de Danste toge Byen, forjoge Fjenden fra
de to Kanoner, han havde erobret, befriede fangne Lands
mænd og trængte ustandselig fremad. Paa Beboerne,
hvem de tilstreve Overfaldet, vare de frygtelig opbragte,
og det var med Nod og næppe Officererne fik dem be
roliget. Allerede forend dette tildrog sig her, havde de
tre forreste danste Batallioner, hvortil Læssos horte, ta
get Grydestov. En fjendlig Kanon blev erobret; dette
saae en doende Soldat: „Herregud, udbrod han, med
et Sind som de gamle Kæmper, skulde jeg endnu have
den Glæde i dette L iv!" Batallionerne stode paa Hoifletten hiinsides Grydeflov, ved een af Setene til Sles
vig. Da kom der Efterretning om Ulykken i Stolk, de
res Stilling var nu truet i Ryggen og maatte opgives.
Paa samme Tid var det, v. d. Horst trængtes haardt
ved Stolk, han mærkede, at Styrken, der stulve frem fra
Vedelspang, svigtede, ikke mindre end den anden, der skulde
imod Jstedby, og han hastede derfor nedad Lyngbankerne,
deels gjennem Vadestedet i Langsoen, deels igjennem Gryde
stov. I denne Skov, i Kløfterne mellem Lyng, Træer
og So fornyedes nu den voldsomste Kamp; de tre vi
gende danste Batallioner stødte paa Horsts vigende Hol
stenere, gjensidig vilde man hugge sig igjennem. Snart
kom der dog ogsaa her Ro og Fremstridt i Fægtningen,
og de tre Batallioner, forstærkede med Henckels Batallion,
stode atter foran Grydestov, rede til at trænge igjennem
den.
Hvad der gjorde vore venstre Kolonners Stilling
taalelig, selv i de farefuldeste Oieblikke, var den Mangel
paa Bestemthed, Fjenden havde viist ved Vedelspang.
Om Morgenen, noget efterat v. d. Horst var brudt frem,
kom Holstenerne ogsaa frem fra Vedelspang. Det danste
Infanteri blev kastet ved deres store Overlegenhed, 4
Kanoner vare i yderste Fare for at blive tagne. Men
Artillerikapitain Dinesen floi til i Fiirspring med de an
dre 4 Kanoner. „Det gaaer aldrig an, Folk, omkring!"
raabte han, hans Kanoner spærrede Seien, hans Trom
petere blæste: avanceer, de øvrige Befalende forenede de-
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res Anstrengelser med h ans. O g det lykkedes, O rdenen
blev gjenoprettet, Holstenerne m aatte tilbage og kunde eller
turde ikke mere komme ud. E n danst S tyrke, der nceppe
v ar halv saa stor som deres, holdt D o ren ved V edelspangpasset godt lukket og frelste Arm een for en stor
Ulykke. Kampen paa venstre F lo i havde saaledes faaet
et beroligende Udseende, al Vaklen var tilende, og Klokken
halvti kunde de M eza melde sig rede til Fremrykning.
I Centrum , t og omkring Jsted, v ar der imidlertid F«qtningen^
fcegtet haardnakket. D e fjendlige B atallio n er, som, sam- «d iV en-'
tidig med hele Liniens Frem rykning, stulde bane sig B ei trum .
fremad her, opløfte sig i den vildeste F lu g t. W illisen
saae det og blev dybt nedboiet. D et var klart, a t han
ikke ret lcenge kunde holde Jsted b y ; h ans Modstod imod
vo rt C entrum og venstre F loi var mislykket, fordi det
stete uden O rd en og Sam m enhceng, hans Hovedstyrke
stod tilbagetrcengt ved Jsted - og V edelspangpasset. D et
v ar Grydestov og den befcestede F ro n t fo ran Jstedstov,
som endnu opholdt de D anste; A ngrebet paa Linierne,
der forsvarede Veicne til S le sv ig , m aatte afgjore D a 
gens Skjebne.
Under disse B o lgn in ger af Kampen forberedte G e-K a n o n k a m neral K rogh, sikker for sin F lo i og sit C entrum s Flanke, ^ V u m f1'
det afgjorende Angreb. D et m aatte udscettes lidt, fo rat
samle S o ld atern e og staffe dem en stakket H vile; ogsaa
Fjenden trcengte til H vile og Forfriskelse, og en fo ru n 
derlig, cengstelig S tilh e d havde, ligesom ester gjensidig
Overeenskomst, et Oieblik afløst den vilde S lagtum m el.
P a a begge S id e r aandede m an dybt, mønstrede med O inene sin S tyrke og beredede sig til det Zjderste. En vold
som K anonild afbrod denne S tilh ed og varede i halv an 
den Time indtil henimod M id dag , Gevoerskudene tabte
sig ganste i det grove Skytses uafladelige B rolen. F jen 
den havde kjort sit C entrum s K anoner op, fo rat dcekke
sin Tilbagegang, vi vore, fo rat aabne Angrebskolonnerne
Vei. O g ved Jstedpasset stode nu V enner og Fjender
indhyllede af tcette, ildsprudende S k y e r, der forogeoes
ved brcrndende Trceer og breendende B y er. E fterhaanden m attedes H olstenernes Anstrengelser.
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Willisens

Længe havde man t Willisens ikke altfor stærke Cen^rum mærket Tegn paa, aider var noget G a ltpaafærde;
Frcmkomft der blev klaget hott, baade over at Meldingerne indlob
09 Ang^' uordenlig og at Ordrene udstædtes uordenlig, man faae
altid Flere og Flere, font flæbte sig herhid, matte og
udygtige til videre Kamp. Willisen selv havde viist sin Ube
stemthed fra det Oieblik, Slaget begyndte, allerede eengang i Morgenstunden havde han beordret Tilbagetog og
strax taget Ordren tilbage. Hvert Minut forogede de
onde Varsler. I Vester faae man hvidlige Rogmasser,
man forbausedes, man vidste ikke, hvad det var, da kom
der Melding om at Schepelern stod ved Skovby, rede
til at overstjære Tilbagetogslinien. I den tidlige Mor
gen havde hans Fortrav ved Solbro styrtet sig over
den brændende Bro eller vadet igjennem Trenen og saaledes tiltvunget sig Overgangen. Under en svag Mod
stand havde han fægtet sig videre frem; ganffe som Slag
planen fordrede det, stod han Klokken halv tolv ved
Skovby med en heel Brigade, der saagodtsom Intet
havde lidt. I dette Oieblik floi en Nytter frem med
lose Toiler; det var Ordonantsen, der, som det fortal
tes, blev afsendt fra Hovedkvarteret i Morgenstunden,
forat kalde Schepelern tilbage, og hvem den uveisomme
Egn og Omridningen af de store Moser havde opholdt
indtil nu. Schepelern lceste Ordrens bestemte Ord, men
han faae ogsaa Rogen af vore fremrykkende Hovedlinier.
Han tvivlede, han beklagede Ordren, men han adlod den
og trak sig tilbage, forat forene sig med den ovrige Hær.
Brigadens blotte Fremkomst paa et saadant Punkt og i
et saadant Oieblik havde imidlertid forfærdet Willisen,
stjondt han ikke blev uvidende om, at den igjen gik til
bage. Dybt nedflaaet kastede han et Par Batallioner
imod den, idet han tillige gav Ordre til Centrums Ar
tilleri, at trække sig ud af Ilden. Aanden i den oprin
delige danste Slagplan og Faren for hans Centrum havde
saaledes beseiret ham.
Storm en
De Danste stode tæt udenfor Jstedpasset og Grydestov, deres Kanonild sagtnede ligesom Fjendens, dog
af modsatte Aarsager. Da Krudtrogen fordeelte sig,
faae man Kolonnernes lange Bajonetrækker, færdige til
at styrte frem. Ved Hovedveien havde Oberst Irm in
ger ordnet sine Folk. „V i gjore det sidste Angreb, raabte
S c k c p e le r n s
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han, det gjælder, om Slesvig sial vcrre vort eller ikke!"
Et vældigt Hurra var det Svar, han fik. Og med
Sang og Hurra brusede Kolonnerne fremad over Heden
imod en Hagel af Granater og Kardcetsier, i de forreste
Rækker faae man de høte Garderkarle med Bjørneskinds
huerne paa. Skyerne havde nn adsiilt sig, Solen siinnede, som vilde den bestraale det stolte Stormløb. Hol
stenerne kunde ikke modstaae, de flyede og maatte lade 3
Kanoner i Stikken bagved et Hegn ved Landeveien. Da
glimtede en Række Hjelme og Sabler over Heden,
Willisen havde kastet Dragoner imod de Stormende,
forat frelse sine Kanoner. Forgjæves; de Dansie for
merede Halvkredse, deres Kugler drev Dragonerne paa
Flugt. Alle Flygtende massede sig sammen i Hovedpas
set, Artilleri, Infanteri, Kavalleri mellem hverandre, For
virringen blev stor, Raabene hørtes: „A lt er tabt!"
Flere af Flygtningerne standsede først i Rendsborg. Paa
samme Tid ilede de Dansie frem fra Jstedby og gjennem Grydesiov. Mellem flammende Gaarde, gjennem
Skove, som sprudede I ld , trængte de paa, ligesom be
vingede af det vceldige H urra, og kastede A lt overende.
Passerne vare tagne, Willisens Ordre til almindeligt
Tilbagetog blev givet hemmob Klokken eet; han selv og
V. d. Tann reves nu bort af de Flygtendes Strømme.
De Dansie fulgte gjennem Skoven og rykkede altid Fjendens
mere frem paa Veiene imod Syd.
Fjenden gjorde
Modstand af og til, forat dække Tilbagegangen, dog blev de Danskes
Fægtningen svagere og svagere. Hvilken Forfærdelse af- ^"Ilesv'^
løste ikke i Slesvig ven korte Seirsruus! Oprørerne
havde været faa sikkre i deres Haab, de beredte sig alt
til at holde Indtog i Flensborg, da faae de v. d. Tann
komme sprængende nedad de nordlige Bakker og hørte
hans korte O rd : „Slaget er tabt!" Efter ham fulgte
uordenlige, halvt opløste Hobe og fyldte den lange Gade.
Og Herrer og Damer, Fornemme og Ringe, Alle, som
havde taget virksom Deel i Oprøret, styrtede afsted, forat
undgaae de Danskes Hævn; Tummelen og Forvirringen
syntes ingen Ende at ville tage. Men Seirherrerne
øvede ingen Selvhævn, her faaes ingen af de, i en B o r
gerkrig ellers scedvanlige Rædsler, SlesvigerrO fik kun
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Ordre til at sætte Lys i Vinduerne, En og Anden æng
stedes bed det halvt spøgefulde, halvt alvorlige Udraab:
„snak Dansk, I Hunde!" Det var det Hele, som fore
faldt, da to danske Brigader, henimod Klokken ni, med
starptstuldret Gevær, flyvende Faner og munter Sang
rykkede igjennem Oprorets vigtigste Rede. To andre
Brigader gik vestom Byen.
Fjendens
Kort efterat det fjendlige Centrum var sprcengt,
indtraf Ordren til hele Linien om at gaae tilbage.'
og den d a n - Krabbe ved Vedelspang, som saa herlig havde lost sin
tk^Dragon-Opgave, men ikke skulde deeltage i den almindelige Storm,
° Dimc* faae nu hen paa Eftermiddagen Fjendens hoire Floi
stille, næsten listende forlade Passet, forat gaae over
Slien ved Missund og kaste den der bygte Bro af efter
sig. Han fulgte de Vigende gjennem Passet, gjennem denne
snævre, forstandsede Himlvei, hvor A lt var indrettet til
det meeft haardnakkede Forsvar og nu dog stod forladt.
Hans Troppers Udmattelse «muliggjorde en videre For
følgelse. Fjendens venstre Floi gik tilbage vestfor Sles
vig over Skovby. Om Morgenen tidlig havde General
Flindt med Reservekavalleriet angrebet Bollingsted, dog han
kunde med sine Ryttere alene ikke trænge igjennem. I
Hovedkvarteret tvivlede man baade paa, at Kavalleriet
ad denne Vei vilde kunne komme til Indhug, og at
Centrum, som dengang var indviklet i en voldsom Kamp,
vilde kunne staffe det Luft. Som en Folge heraf fik
Flindt Ordre til at forene sig med Hovedstyrken, men
Veien, der gik rundtom store Moser, var lang og be
sværlig. Endelig ankom han til Helligbæk og skulde nu
over Skovby deeltage i Forfølgelsen. De tunge Sandveie og de lange Marscher havde udmattet hans Heste,
han manglede desuden Infanteri, og Schepelern, som
nok stulde staffet ham Rum, var da i fuld Tilbagegang.
Alligevel hug han ind ved lille Danevirkeby. Egnen
her med sine levende Hegn, Skovpartier og Landsbyerer en sand Snævring, det var ham derfor umuligt, at
hugge sig igjennem, efterat de Vigende forst havde besat
den med Infanteri. Der blev befalet Omkring, og Hol
stenerne vandt Tid til et hastigt Tilbagetog. Saaledes
undgik den flygtende Hær, ved de Danstes Udmattelse og
en Række lykkelige Omstændigheder, at blive angrebet paa
TilbageBdget. Den havde i høt Grad frygtet herfor,
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hvert Oieblik standsede den, udmattet til det Iderste;
M ange tvivlede ikke paa, at de jo bleve forfulgte, og et O v e r
fald vilde have sprcengt dem til alle S id e r. Den 26de
J u l i havde de imidlertid gjennem S lesvig , vestfor S le sv ig
og over M issund fundet Leilighed til at samle sig omfring R endsborg.
S e ire n var vor i det største S l a g , Danste nogen- D e D anftes
sinde have holdt. Willisen havde valgt sin S tilling øg v e ö ä B L
udkastet sin P la n med Klogt. D og manglede han en
Reserve, hans Linie v a r for langstrakt, og hans høtre
Floi optog for mange Krcefter, Alt Feil, der egenlig forst
fik deres B etydning ved den Holdningsløshed, han viste
under hele S la g e t , ved disse O rd re r, der altid fulgtes
af M odordrer. Den danste S la g p la n var fortræffelig,
og under Kampen sendte Overbefalingen sine Reserver
bestandig i det rette Oieblik. H vis ikke Ulykken ved Stolk
havde forstyrret den oprindelige P l a n , hvis Schepelern
og Kavalleriet vare komne frem, vilde Fjenden have været ganste tilintetgjort. M en alligevel havde den n o r
diste K raft straalet i sin gamle G la n d s og overvundet
en Fjende, der fægtede baade kjækt og udholdende. Den
seirende H æ r kunde imidlertid ikke benytte sig af sit Held og
rykke imod Rendsborg, Politiken forbod det. N atten efter
S la g e t stod den i Bivuak i sin tilkommende Stilling, fra
H adebynor, bagved Danevirke og op til Skovby. D et
samme M aanestin, som lyste over Blodmarken vev Jsted
og den flygtende Fjende, lyste nu over Heltene, som
holdt V a g t paa Grcendsevolden. D e t blev et uforglem
meligt Oieblik, da det her forste G a n g lod t K o r, un
der Trompeternes K lang: „Danmark, deiligst V ang og
Vcenge!"
M edens S lesvig blev besat, begyndte Mørket at gabet on
seenke sig over den forladte V a lp la d s; Aftenroden kastede Bytter,
de sidste S tr a a le r over den nu saa stille, lyngbegroede
'H e b e , over Moser og S k o v e , som laae fulde med Lig,
over de forladte fjendlige Lovhytter, som nu ncesten havde
noget Spogelseagtigt ved sig, over de brændende B yer,
over alle disse S p o r a f en fortvivlet Kamp. S n a r t
steg M aan en op, rod som B lo d, over Rcedselens Scener,
i Vogntoget med S a a re d e og Døde bevægede sig imidler
tid bestandig imod N o r d , hvor Flensborg var blevet
H ærens store Lazaret og Kirkegaard. M ed utrættelig
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Omhu ilede Indbyggerne tilhjælp, hvor der kunde hjæl
pes, og undflog sig ikke for at udrette de laveste Tjene
ster. Efterhaanden viste det sig, hvor blodig Dagen
havde været. Den havde kostet Danmark henimod 4,000
Mennesker, blandt hvilke 600 vare Dode og 400 Fangne,
Oprørerne over 4,000; 1700 af disse vare Fanger.
Fire Kanoner, flere tusinde Geværer, store Masser af
andre Vaaben og Forraad vare vort Seirsbytte. En
stolt Glæde fyldte hver danfl Mands Bryst, den viste
sig i velgjorende Handlinger, og hele Europa deelte den.
Holstenerne søgte forgjæves en Trøst i høittravende Ord,
Ulykken kunde ikke sijules, deres Mod var sunket.

Slagets
Fagtmnger
vesterpaa.

Seirens Følger udfoldede sig, idet vi udstrgkte vore
^ mer fra Ekkernførdefjord til Cideren og Vesterhavet,
Tre Dage efter Slaget rykkede Oberst Krabbes Brigade
font venstre Floi, uden Fægtning ind i Ekkernforde, i hvis
Havn Gefion laa under preussisi Flag; den bemægtigede
sig de efterladte Kanoner, leireve sig mellem Vindebynor
og Sliens Bredning, og dækkede paa denne Maade Be
siddelsen af Svansen.
Med Besættelsen af Vestkysten
gik det derimod noget langsommere. Forsi blev Hollingsted ved Trenen besat. Derefter udbredte Schepelern
med Hærens pøtre Floi sig i Geestlandet vestfor Tre
nen. Den 7de August sendte han Oberstlieutenant Helgesen med to Batallioncr mod Frederiksstad. Byen dæk
ker Trenens Sluser og er en Nogle til Marsilandet, den
er omflydt med Vand, omgivet med Diger og ikke vansielig at forsvare. Men Fjenden holdt den kun besat med
et Kompagni, fordi han troede, ikke at kunne undvære
mere fra Rendsborg. Det var en utilgivelig Feil af
Willisen. Efter en kort Fægtning faldt den i de Dansies Hænder, der saaledes bleve Marsilandets Herrer og
plantede Danebroge ved Cideren. Tønm'ng blev besat,
ogsaa de frisisie Oer, S ild, Pelvorm, Nordstrand og Halligerne deromkring, holdtes i Lydighed ved Hjælp af de
smaa Krydsbaade, vore Folk maatte tage tiltakke med.
Her var der en eiendommelig Skueplads, hvor de
sijæggede Gutter kunde tumle sig som deres Fædre, V i
kingerne. Det tzar navnlig Solieutenant Hammer, som
gjorde sig navnkundig ved at fore den lille Krig i disse

123

Egne, s n a r t , fra B a a d e n , snart tillands p a a D igerne med
sine H aubitser og M a tro se r, der m a a tte gjore Tjeneste
som I n f a n t e r i og A rtilleri, ja endogsaa stundom som
R y tte ri. M ed A andsnæ rvæ relse og m u n te rt Lune bestod
ha n mere end eet SEventyr. Alligevel v a r S tillin g en i
dette yderste Vester heelt usikker, saalcenge Holsteenste
Dampskibe og K anonbaade havde T ilhold p a a F o r og
derfra idelig kunde forurolige vore S t r a n d v a g t e r . D y 
bere gaaend e Krigsskibe turde for G ru n d e n e s S ky ld ikke
nærm e sig til dem. I hot G r a d savnede vi en ordenlig
Roflotille til a t stotte Flanken.
E fte r a t den danste H æ r saaledes havde indtaget sine De D anfles
S tillin g e r alle, in d traad te en fo rh oldsviis rolig Tilstand. 0ä o ftr $«8D e n største D eel a f S l e s v i g s J o r d b u n d v a r renset for planer.”'
Fjender, kun i R c n d sb o rg s nærmeste O m e g n , t étabeU
holm og i „danste S k o v " kunde O p r ø r e r n e tumle sig frit.
Uden en I n d ry k n in g i Hvlfteen v a r det ikke at tænke
pa a a t fordrive dem herfra, og D a n m a rk s S tillin g ligeoverfor Tydstland bod os, foreløbig a t standse ved Cide
ren. D e t gjaldt n u om a t hævde, hvad der v ar vundet,
og ordne S l e s v i g s indre Forhold i danst A and . D e n
n uv æ rende F o rsv arslinie havde udholdt m angen T o rn in g
fra S y d . V o re Fædre fljermede S v a n s e n ved Zjkærneb o rg , B egyndelsen til Ekkernforde, og ved Ostervolden
mellem V in d e b y n o r og S l i e n s B re d n in g . S l i e n forsva
rede sig selv; fra H adebynor til T r e n e n strakte D a n e virke sig; veftfor T renen laae uinddigede, ufremkommelige
M a rster. D e gamle Linier m aatte nu benyttes og u d bedres ved nye Værker, og J n g e n io rm a jo r D r e y e r s A r beidskolonner syslede uafladelig hermed. Venstre Fløi,
støttet a f Orlogsskibe, stulde holde Ekkernforde og for
svare A dgangen til S v a n s e n og A n g e l; den m aa tte have
Skandseværker, navnlig ved Ekkernforde og M is s u n d ;
ogsaa Fem ern stulde forstandses som R e d u it for et I n d 
fald i Holsteen. Ved S l e s v i g stod C entrum bagved D a nevirke; V olden m aatte udbedres og P l a n e n lægges til en
ny Række Værker, der stode lodrette p a a den og gik imod
N o rd til Skovby. Hollingsted ved T re n e n m aatte befæ
stes, fo rat bevare Forbindelsen med høtre F lø i. D e n n e
stulde staae mellem T re n e n og Cideren, beskyttet a f O p dæm ninger og nye V ærker og støttet til en V e ste rha vsflotille. B rede, uoverstigelige V a n d lin ie r i O s te r og V e -
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ster, og mellem disse de to M ile tværsover Landryggen
spækkede med S tan d ser og K anoner: saaledes var F o r
svarsplanen udkastet og saaledes blev den udfort.
OprsrsbcrLigeoverfor den danste H æ r, et P a r M ill længer
linq o?gfor* W S y d opstillede den holfteenste sig imellem S o rg e n og
svarsplancr. Cideren. D en 8de August forte General de M eza en
Troppestyrke saalangt frem, a t man kunde overbevise sig
om Sorgliniernes Tilstand. Henrevne af Kamplyst satte
vore Jæ g ere over Floden, da vendte Fjenden sig pludse
lig og angreb dem hidsig. S o m en Folge heraf kom
Efterforskningen til at koste os over et halvthundrede
Mennester; forovrigt overbeviste den om , at Fjenden
endnu ikke havde forstandset sig synderlig stærkt. M en i
alt Fald havde han da til Hensigt, at gjore det. H a n s
høtre Floi skulde tage en, af Skandser stjernet Hoved
stilling ved Holzbunge, mellem Wittensee og Bistensee,
hvorfra den i Forening med Flotillen kunde dække F rederiksort, Kiel og „danske S ko v ". Centrum flulde staae
bagved Sorglinierne, der vilde være at forsyne med stærke
Værker. Venstre Floi stulde staae sydfor Cideren og Trenen
i Stabelholm, og ligeledes dækkes af Forstandöninger; ved
Hjælp af Flotillen haabede den, at beherste Vesterhavet.
F ra Stillingen i det Hele var det let, ved Leilighed at
gaae over til Angreb. R endsborg, der stulde omgives
med nye Befæstningslinier imod N orden og hvorhen en
Deel af Styrken stulde lægges, var t ethvert Tilfælde et
sikkert Punkt for Tilbagetoget. M ed en saadan Opstilling
onstede Willisen, at afvente Tingenes Udvikling og staffe
Holsteen de Fordele, der folge med en flagfærdig Hær.
M en vilde O p ro re ts Utaalmodighed tillade ham, at staae
stille og ventes

V agtholdet ved Danevirke.
S le s v ig ,
S lesvig B y , der i en vid Halvkreds strækker sig
Ä r gaml? imellem S lienfjord og en Række Hoiver, havde for O ieD ancvirkc. blikket tabt al sin B etydning; dens Handel havde længe
været ringe, og Embedsstanden og Adelen vare nu flygtede
bort. Den er den ældste, eengang var den tillige den
anseeligste S ta d . i R iget; nu minder kun den stolte gothiste Domkirke og G ottorpflot om dens fordums Vælde.
Omegnen bærer kjendelig P ræ g et af en opdyrket Hede,
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imod Vester er den hoitliggende og bakket, imod Syd
fladere, indtil Hyttens Bjerglandftab afbryder Eensfor?
migheden. Det var paa disse Steder, de Danske for
tusinde Aar siden begyndte et Anlæg af Befæstningslinier, som endnu vække Forbavselse, baade paa Grund
af Værkernes Storhed og den Klogt, hvormed Stedet
var valgt. Trods Alt, Tiderne have forandret, er der
selv den Dag idag næppe nogen Egn i Danmark, som
har flere Engpasser end denne, er bedre skjermet af Hav
arme, Vandlob, Enge og Moser og lettere at forsvare;
og hvormeget mere maa dette ikke have været Tilfælvet
i hine Tider? Egenlig kun de to Mile fra Slien til
Hollingsted trængte til Befæstning, fljondt den storste
Deel af dem dengang var bevoxet med tætte Skove og vanskelig at befare. Af den allerældste Vold, Kurvirke, der
gik fra Selkernor til Kurborg, findes endnu kjendelige
Levninger. Langt kjendeligere er dog det egenlige Danevirke, thi det har hyppig en Hoide, der kan maale sig
med de kjobenhavnske Voldes. I en Egelund, paa Kam
men af en spids Bakke ved Hadebynor ligger det ost
ligste Værk, Hoiborgen; sydfor det læner en mægtig
Vold sig til Hadebynor med en gaffelformet Halvbue;
den forer NavnetOlde-Borg. Herfra gjennem Bustor
pergrunden og indtil den nu udtorrede Danevirke-So,
strækker Hovedvolden sig i vestlig Retning, uden Afbry
delse, ved Soen stod fordum en Træsiandse, der hed
Thyraborg. Bagved Hovedvolden gaaer en Tværvold i
Nordost til henimod Gottorp, bestemt til at dække et
Tilbagetog. Paa den anden Side af Soen ligger Borg
volden paa en Hoide, under smukke, pinieformede Bogekroner, hvor Sagnet drommcr, at see Dronning Thyra
i de dæmrende Skjærsommernætter. Herfra gaaer Volden
videre i Sydvest indtil Osterkalcgat ved lille Danevirkekro,
en Gjennemgang gjennem den, hvor Thyra havde anlagt
et Taarn. Hiinsides Gjennemgangen tiltager Værket i
Mægtighed. En Grav og en mindre Vold ligger foran
det, hyppig træffer man Sp.or af halvrunde Taarne og
Overgange over Graven, Kampesteen og store stykker
Muurværk titte frem; det er Levningerne as Kong Val
demars Muur. Ved Kurborg ligger Vesterkalegat, den
anden gamle Gjennemgang. Fra Voldens hoie Krone
her har man et Overblik over Sumpene og de ode Slet-
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ter nedimod Trenen, begrændsede af vestlige Skovhoider;
kun Hytter hist og her, og en Flok Kvæg eller smudsige
Hedefaar oplive den sorgelige, ligesom uddode Egn, hvor
man uvilkaarlig kommer til at tcenke paa Sagnet om
„sorte Gretes" (Margrete Sprænghests) vilde Jagt.
Efterhaanden svinger Volden til Nordvest over Enge,
hvor den nu nersten er sammensunket; dens yderste vest
lige Stottepunkt er Treneborgen ved Hollingsted. Be
folkningen sydfor Danevirke er for største Delen af tydst
Herkomst, thi det var saxiste Nybyggere, som Adelen ind
kaldte til at opdyrke det raae, ode, med Skove og M o 
ser opfyldte Grcendseland mellem S li og Eider. Den
danste Bygningsmaade og den danste nationale Fodbeklcedning, Trcestoene, trceffer man ikke her. Derimod
bærer Slesvigs nærmeste Omegn endnu et kjendelig
nordist Præg, og stjondt Bonden har forglcmt sine Fæ
dres Maal, har han dog bevaret deres Sagn om Thyra
og Abel og sorte Grete. Næsten enhver Plet her har
sin Historie. I Hadeby stod den forste danste Kirke,
Knud Lavards Minde knytter sig til gamle Borgvolde,
i Slesvig blev Kong Niels, ved Missund Erik Plougpenning myrdet, i Dyrehaven blev Abels Lig nedsænket,
der jager han endnu gjennem Luften som den vilde Jæ
ger. Paa disse Steder færdedes Grev Gcert, Dronning
Margrete, Erik af Pommern og de senere gottorpste Her
tuger. Og hvormange Gange have ikke Danste og Tydste
tumlet sig imellem hinanden paa Hederne ved Danevirke?
Mægtige Ruiner tale om en forsvunden Tid, om dens
Storhed og Forgjængelighed, Vinden roder op i Stø
vet af et Aartusinde, Livet leger ligesom med Doden,
idet det omsiynger de brustne Mure med sit sristesie
Gronne.
I hele Danmark er der ingen Egn mere hi
storist opvækkende end denne. Men hvo havde for A l
vor tænkt paa, at Historien stulde leve op paany, og
Danmarks Hær, som for tusind Aar siden, stulde holde
Grændsevagt mod Tydsten?
D e t danske
Nu
var det sted. Saa fantastist var Historien ble^cntrum p et, at
den nye Danehærs Hovedstyrke, 4 Brigader,
virke o / d t t ö Reserveartilleriet og Reservekavalleriet, stod ved Dane.B efceft- virke, Slesvig med sin meget oprorsksindede Befolkning
inngv
0g he omkringliggende Byer vare forvandlede til dens Ka
serne. Men der var ikke Plads nok for saa Mange, og
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man maatte da tpe til bet nymodens Nomadeliv, som er en
Folge af Krigen. Hytteleire bleve byggede, til en Be
gyndelse af Lovværk og Grene. Naar man i den smukke
Sommertid saae disse ordenligafstukne Gader med ma
lerske Hytter, smykkede med Flag og oplivede af altid
vexlende Grupper, kunde man ikke Andet end glæde sig
over det pludselig fremtryllede, krigersie Skovæventyr, hvis
Scener udfoldede sig ved Danevirkes Fod. Glæden blev dog
kort, Efteraaret kom, og de luftige Sommerhytter maatte
ombyttes med mere hensigtssvarende. Man byggede dem
af Planker pg Gronsvær og tækkede dem med Straa,
men fik dem aldrig fuldkommen regntætte. Og her maatte
vore Soldater da tage tiltakke, naar den strenge Tjeneste
med Skandsearbeide og Vagthold levnede dem nogen
Fritid , her levede de i Maaneder sammen med deres
Officerer, og fælleds Besværligheder, fælleds Farer sam
mensmeltede begge Klasser desto inderligere. Ogsaa med
Egnens Befolkning kom de efterhaanden paa en god Fod,
tjenstvillige og godmodige som de erc, Sydslesvigerne
lærte at indsee, at de dog i Grunden vare Danste. A r
meen blev meget medtaget af Sygdomme, og seent paa
Efteraaret ankom forst nogen betydeligere Forstærkning.
Desto mere maatte Soldaten stole paa sin egen og sine
Foreres Aarvaagenhed og Mod. Og i denne Henseende
manglede der In te t; den danste Overbefaling talede vel
ikke saa mange Ord, som den tydste, derimod handlede
den mere.
Den halve Deel af Styrken stod altid beredt til at
rykke ud. Den egenlige Forpostlinie gik i en Halvbue
fra Hadeby, over Jagel til lille Reide. Længere fremme
stode Smaavagter. Dag og Nat stirrede Vedetterne fra
Hegn og Kæmpehoie hen over Heden med spændt Op
mærksomhed, det Mistænkelige, som nærmede sig, kunde ikke
undgaae deres starpe Sandser. Allerede i Forpostlinien
vare Vandlob opdæmmede, Hegn og Grøfter benyttede
til Forsvar, Veie overstaarne og Standpladser indrettede
for Kanoner. Ved Danevirke holdt et betydeligt Antal
Vagt, Baunelinien kunde desuden strax blive tændt og
kalde hele Hæren under Vaaben. Besæftningsværkerne
deelte sig i tre Linier, den ene bagved den anden. Den
gamle Vold var opklappet og forsynet med Brystværn,
Tværvolde, Standpladser for Kanoner og nye Værker.
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Fra vestfor Bustorperdalen indtil Osterkalegat blev den
ikke længer brugt i forreste Linie. En Række Lobegrave
og Skandfer med Skandfekurve og Palisader var der
imod bygget paa Hviderne udenfor den. Ved Osterkalegat faldt første Linie atter sammen med Volden, der var
forstærket ved svære, nybygte Skandfer. Fra Kurborg,
hvor Danevirke gansie blev forladt, og hvor den nær
liggende, oversvømmede Reidedal afgav en ret god Dæk
ning, gik nye Skandfer og Løbegrave langsmed Heden i
nordlig Retning til Skovby; de lænede' sig til Skoveeller Byer. Paa hele den milelange Linie, fra Hadeby
til Skovby var saaledes A lt færdigt til Forsvar. For
den, der nærmeve sig fra Syden, saae Danevirke ud
som en sammenhængende, anseelig Fæstning; lutter tak
kede Muurtinder, thi Skandserne havde en ikke ringe Lig
hed med disse, lutter hoie Volde, spækkede med Palisa
der og Kanoner, stirrede Angriberen imode. Han vilde
træffe Infanteriet og omtrent hundrede Kanoner heroppe,
paa alle Punkter vilde gamle Danevirke sprude Ild .
Trængte han alligevel igjennem, vilde en ny Ild lin ie
aabne sig imod ham. Thi den Deel af Volden, som
ikke benyttedes i første Linie, var benyttet i anden; den
blev til den Ende forsynet med Løbegrave, nye Værker
vare byggede, A lt her lænede sig ogsaa til Slien. A llerbagest, t tredie Linie, laae Palisaderinger i Slesvigby
og Gottorps 4 gamle, Ttit udbedrede Bastioner. Dette
var i Aaret 1850 Udseendet af den berømte, befæstede
Leir ved Danevirke. Naar man stod der en Midnats
stund, naar Maanen kastede sit dæmpede, milde Skjær
over alle disse Scener, over Skildvagten, der holdt Kure
deroppe, over Muurbrokkerne og Træerne paa det gamle
Værk, over Feltvagtens Hytter og over Vagtilden, da
var det, som om fordums Dage paany bleve levende.
Og de vare blevne det, Fortid og Nutid, Drøm og V ir
kelighed fløde vidunderlig over i hinanden.

Oprorsk)-rren i Ccntrum 04
denS ForsvarSanstal ter.

Medens de Danfle saaledes i deres Stillinger af
ventede den videre Udvikling af hvad der vilde komme,
saae Holstenerne i Centrum sig nodte til det Samme.
Ulykken ligesom forfulgte dem, idet den ene sørgelige Be
givenhed afløste den anden. Sygdomme rev Mange bort.
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den dræbende Kolera viste sig, den 7de August floi Rends
borgs Laboratorium i Luften og dræbte over 100 Men
nesker. I Forfærdelsens forste Dieblik troede Mange, at
de Dansie uformodet havde aabnet et Bombardement,
og Staden var ogsaa saa medtaget, som om den længe
havde været beskudt. Trods alle Uheld vaklede Oprorets
Ledere imidlertid ikke, det gjaldt jo for dem, at være eller
ikke være. Tydsiland viste dem sin Medfolelse paa utallige
Maader. Det samlede Penge sammen, sendte Frivillige og
hjemforlovede preussisie Soldater, der daglig kom strøm
mende ind i Holsteen. „M an kunde dog ikke hindre Folk t
at reife, hvorhen de vilde", erklærede den preussisie Regjering, da de Dansie beklagede sig. Ved saadanne
Understøttelser var Hærens Styrke steget i en betydelig
Grad; ud paa Efteraaret blev den omtrent ligesaa stærk
som den dansie, men den stunde aldrig blive saa god, saalænge hver Sabel, ja hver Bajonet vilde snakke med i
Krigsraadet. Centrum af dens Hovedmagt stod i og
omkring Rendsborg og langsmed Sorgfloden. Forpo
sterne stode omtrent halvanden M iil fra de Dansie. Rends
borg var i Nord omringet af nye og stærke Værker, L i
nierne ved Floden vare ogsaa godt forsiandsede, Hytteleire
vare byggede, allevegne var svært Fæstningssiyts kjort op,
der tilsidst belob sig til halvtrediehundrede Stykker. „Fjen
den vil ikke vove, at opsøge os bag vore storartede Forsiandsninger", sagde Willisen i sin sædvanlige, hoittravende Tone og stræbte derved at sijule den endelig over
vundne Frygt for Angreb, han havde havt lige siden
Jstedflaget. Da det nu var blevet sandsynligt, at de
Danske, paa Grund af de politisie Forhold, næppe tænkte
mere paa Angreb, kunde han temmelig frit tumle sine Trop
pemasser bagved Cideren og snart samle dem paa høtre,
snart paa venstre Floi. Og han gjorde det. Henimod
Vinteren sank imidlertid Hæren i Betydning, om end ikke
i Størrelse. Baiern, siden ogsaa Preussen, som maatte
sætte sig paa Krigsfod, tilbagekaldte Soldater og O ffi
cerer, Aanden mellem Oprorets sammenløbne Hobe blev
flettere og flettere, og det var tilsidst ikke usandsynligt,
at Tydsiland dog maatte bekvemme sig til at sende Exekutionstropper.
I Jstedflaget mærkede allerede Willisen, at han
havde stærkt forregnet sig med de Dansie. Hans Raad
9
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til at holde sig stille blev idelig overhort, han dreves imod
sin Villie til det ene uheldige Angreb efter det andet,
hans Feltherreæ re v ar forspildt, ikke engang de LEndringer og ændrende O m æ ndringer ved H æren, som han holdt
saameget af at foretage, kunde han længer sætte rigtig
igjennem ; forgjæves havde han ved Frederiksstad ligesom
sogt D oden, og nu vaagnede Frygten for at m aatte kæmpe
med sine egne Landsm æ nd. D a indgav han Ansogning
om Afsked, og fik den den 7de December. Ved hans
B ortreise fra H æ ren var S tem ningen kold, det H u rra ,
han havde haabet efter det forste vundne S la g , fik han
aldrig at hore. G eneral v. d. Horst blev hans E fterfolger, en djærv og dristig M a n d , der ved S trenghed
forstod at hjælpe paa den slappede M an d stu g t og gik
fo r A lvor svanger med store P la n e r om at tiltvinge sig
O vergangen over S lie n . M en dertil behovedes der
fo r det Forste Frostveir, og V interen vilde flet ikke arte
sig som V inter, evindelige T aag er indhyllede Arm eerne,
Veiene vare sande Uforer. „ S e e nu er jo vor H erre
selv blevet dansksindet!" udbrod Slesvigholstenerne, de
res M od sank dybere.
Fægtninger
D e Danske kunde I n t e t vinde ved a t rykke frem og
i Centrum, tzytzb S la g , saalænge de ikke vare betænkte paa a t falde
ind i Holsteen, og Holstenerne paa deres S id e fandt det
fo r farligt, at gaae imod D anevirke. D ette var G ru n 
den til a t ingen store Begivenheder forefaldt i C entrum s
S tillin g e r. D er efterforstedes fra begge S id e r og al-,
larm eredes ikke sjælden, navnlig dengang Fjenden kastede
sig forft over vor venstre og siden over vor hoire F loi.
Ved saadanne Leiligheder iagttog den danske H ovedm agt
en stolt, rolig H oldning, sikker paa at Floiene vilde gjore
deres P lig t.
K un den lille K rig fandt en V a l
plads imellem Danevirke og S o rg en , paa disse, fra gamle
D age saa minderige Heder. Holstenerne havde h erstu n dum mere Lykke end i den store K rig, thi, snilde som de
ere, narrede de vore S o ld a te r ved Forklædninger og alhaande K rigspuds af og til nogle Fanger fra. D og
kunde V ore ogsaa gjore G jengjæld. O fte saae m an H u 
sarer og D rag o ner tumle sig med S abelen i H aanden
over de aabne Hedefletter, thi her var der just en M ark for
deres V aabenart. M ere end een for os heldig R y tter
fægtning fandt S te d . Forpostkampene i det Hele kostede
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flere hundrede Mennesker p aa begge S id e r. D e siaffede,
tilligemed de hyppig indtræffende O verlobere, altid lidt A fvexlmg i et ellers faa eensform igt Forpostliv, hvor F o l
kene m aatte arbeide sig frem i det frygteligste LElte, være
uafladelig opmærksomme, og dog sjælden oplevede noget
M ærkeligt. D et v ar under saadanne Forhold natu rlig t,
a t de med S p æ n d in g lyttede til enhver E fterretning om
K rigens O p h o r. D en forventede D ag kom endelig i det
nye A ar. V agtholdet ved Danevirke horte o p , det havde
loft sin O pgave.

Vagtholdet ved Stien og Cideren; Træfningen ved
M issund og /rederiksjtads Forsvar.
D e gamle D ansie, der i Vest opkastede Danevirke Venstre dan-og indsaae, hvor vigtig S lie n var til G rændseværn, lænede Linierne ostfor denne til O stersoen. O stervolden, svarsan,ralhvis Levninger endnu ere at kjende, v ar,opfort fra S lie n s
tcr*
B redning til V indebynor; Ikæ rneborg og endnu et a n 
det B lokhuus forsvarede P a sse t mellem N oret og Ekkernsordefjorden. O g paa de samme P unkter, hvor Fcedrene
havde letret sig , faae m an nu deres V o rn , dengang
O berst Krabbe med 4 3 0 0 M an d og 12 K anoner som
A rm eens venstre Floi udbredte sig i D ster. D en s ene
B a ta llio n stod i Ekkernforde, der i Begyndelsen af F elt
toget blev forsynet med stcerke Jn fanteristandser og P a 
lisaderinger, m edens K rigsfartoier dcekkede Flanken; B a tallionen skulde dog vige tilbage for et alvorligt A ngreb.
D en ovrige S tyrke havde Forposter fra W esterthal til
H olm ved Osterbcek og laa forst i Leir paa Kochendorphede, men flyttedes siden længere mod N ord til Egnefl
ved M issund, der var det faste S to ttepu n k t for S lie n s
vg S van sen s Forsvar. O v e r den 220 Alen brede S li
v a r der slaaet en S kib sb ro . D en nordlige hoie Kyst,
der tildeels behersker den sydlige, var let befæstet, paa
Sydkysten laa et B rohoved og 2 ikke synderlig stærke
Rækker Lobegrave; noget længere til S y d ved Kosel var
Bækken opdæmmet og S tillin g e r dannede af H egn og
I Lobegrave; ogsaa Dsterbæk v ar opdæmmet og forsynet
med S m aavæ rn. D erfra udbrede sig store H eder imod
S y d , siden folger en gjennem staaret E g n , som H ytten 9*
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bjerge omramme med deres Huse og smukke Skovpartier.
Hovedstyrken havde Ordre til, saagodt som muligt, at holde
Brohovedet ved Missund. I lang Tid var der In te t
forefaldet af Betydenhed. A f og til dundrede vel Ka
nonerne tilsos i en lille Fægtning-, eller der blev allarmeret tillands, eller en Patrouille blev opsnappet a
Baghold i Skovene, men i Stillingerne foregik der in
gen Forandring. Vore Folk følte sig allerede som hjemme
hernede og kom ret godt ud af det med de oprindelig
danste Beboere i ,'Angel og Svansen, stjondt Oproret,
ister i det forste Land stab, havde gjort store Anstrengel
ser. Ligeoverfor dem stod Fjendens høtre Floi med en
stcerkt forstandset Hovedstilling ved Holzbunge.
Trcrsninqen
Stillingen ved Missund, forsvaret af vor venstre
vedMis^und
stulde dog staae sin Prove, og den gjorde det glim' tcmber.' rtnde. W illi sen nodtes af Omstændighederne til at anStyrkc^oq ^ibe; her, meente han, det lettest vilde lykkes. Det var
Hensigter, sandsynligviis hans lønlige Plan, at forsøge paa at tage
Brohovedet ved Missund og trcenge sig over Broen.
Hvis det var lykkedes, maatte den danste Hcer have for
ladt Danevirkestillingen; mislykkedes det, havde han dog
altid Haab om at afstjcere Batallionen i Ekkernforde og
maastee lokke Centrum til at gaae frem fra Slesvig.
Allarmeringer overalt paa Linien havde indledet Foreta
gendet, sin hele Armee holdt han slagfærdig, medens han
paa eengang angreb Ekkernforde og forte 8000 Mand
med 24 svære Kanoner i Ilden mod Missund, der for
svaredes af 3000 Mand og 10 mindre Kanoner. „ V i
ere feerdige med Skandsegravningen, havde han tilraabt
sin Hær, nu fremad! De Danstes Stillinger maae vi
have." Og hans Haab syntes ikke at være grundlost.
Fscgtnmz
Dett 12te September bar en yndig Dag, Høte og
VCfunt>!*' Skovgrupper og de speilklare Vandflader straalede i Efteraarets rigeste Farvepragt. Fjenden havde brugt hele
Formiddagen til Fremrykning, ved Middagstid angreb
han den danste Forpostbatallion ved Kochendorp. Efter
et kjækt Forsvar var den kastet tilbage over Heden til
sin forste Stilling ved Kosel, Holstenerne fulgte, over
vandt let de smaa passive Forhindringer underveis og
besatte Byen: „idag til Missund, tmorgen til Slesvig
og Flensborg!" raabte de overmodige til Bønderne.
Men her kom Kanoner og een Batallion Forstærkning
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til de Danske, og de vege nu kun S kridt for S k rid t, fra
S tillin g til S tillin g . D e Bestemmelser, der for længe
siven vare tagne og indovede for Tilfaldet af Angreb,
bleve udforte med Noiagtighed, og forst Klokken fire havde
Fægtningen naaet ned til M issund. D en største Deel
I n f a n t e r i tilligemed hele Artilleriet gik derpaa over S kib s
broen og besatte Løbegravene eller kjorte deres 10 K a
noner op paa den nordre, høte Slikyst, kun een B a t a l lion blev tilbage i B rohovedet og Løbegravene ved M i s 
sund. Fjenden vilde tiltvinge sig O vergangen og opplantede 2 4 Kanoner mod vor F ro n t og Flanke, idet han
tillige med tykke Kjeder sogte at overfloie vor S tilling.
E n Krydsild, der tvang os til at forandre F ront, rasede
uafbrudt, med altid tiltagende Voldsomhed; fremforalt
stufte vort Artilleri bringes til T a u sh e d , og det over
ostes med en Haglbyge af Kardcetster, G ra n a te r og
Spidskugler, men manøvrerede, trods dette, saa fortræf
feligt, at Holstenerne vare overbeviste om, at det havde
faaet betydelig Forstærkning. Efter en Times Forlob
vare de fjendlige Kjeder trcengte ncerm^re ind paa Løbe
gravene, deres Officerer svang S a b le n og forsøgte at danne
Storm kolonner. V ore svarede med rungende H u r ra ,
stak H uerne paa B ajonetten, toge Gevcererne i Anflag og
gjemte Skudet til det beteilige Oieblik. Holstenerne
samlede sig, saftede B a jo n e t og stormede frem. D a
sprang G ra n a te r i Stormkolonnen, den splittedes ad og
opløste sig i uvrdenlige Kjeder, medens et nyt H u r r a raab lød fra vore Linier. E n anden S to r m fik et ligesaa uheldigt Udfald. Efterat Willisens sidste Forsøg saaledes var glippet, turde han ikke blive staaende her N a t 
ten over. D et varede derfor ikke Icenge, for hele hans
Artillerilinie prodsede paa og i starkeste G a n g a rt for
lod Kamppladsen, med vort fulde Lag efter sig. O g nu
v ar Tiden der for de Danste til at gaae p aa; tvcere og
mumlende vare de nylig gaaede tilbage over B roen , n u
styrtede de med S a n g e over den, ud af Forstandsnin
gerne og efter deres Fjender. Enhver ar disse, som ikke
i Tide tog Benene med sig, faldt i deres Hcender paa
O dden ved Missund og mellem Koselbceks S n o n in g er.
Forfølgelsen gik i rivende F a r t , en halv Tim e efter
Overgangen støde de allerede i Koscl; Fjenden u n 
der sin Fremrykning havde brugt halvtredie Time
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til det samme Stykke Vei. Infanteriet fulgte over He
den efter de Vigende, som underveis stak I ld paa Leiren
ved Kochendorp.
Fægtningen dode hen, da Morket
faldt temmelig pludselig paa, oplyst af de flammende
Hytter.
Fcrgtning
Dengang Fjenden gik frem til Missund, svævede
" ^ r d c ^ - Batallionen "t Ekkernforde ligesom i Luften og truedes
med at blive afstaaret; den blev angrebet og gik, ifolge
den Ordre, den havde for dette Tilfælde, tilbage til Kap
pel. Kun Marinesoldater forsvarede nu Byen, underItottede af Orlogsfartoiernes I l d ; en Tommerplads
blev studt i Brand nede ved Havnen, Gefions Tilvæ
relse truedes, men den fik dog Tid til at hale sig længere
bort fra Bolværket. Ved Morkets Frembrud gik M ari
nesoldaterne ombord; Preusserne, der saalænge ufrivillig
havde været indelukkede i Gefion, forlod den og holdt
Ekkernforde besat Natten igjennem; kun en lille holsteenfl
Patrouille viste sig herinde og lod sig give Beviis af
Magistraten for at den kunde have borttaget det danste
Flag der. Folgende Dag takkede Marinen Preusserne
for deres Uleilighed, idet den tillige frabad sig videre
Tjeneste og lod Byen besætte med sine Soldater. B a
tallionen, som var gaaet tilbage, viste sig snart atter, de
Danste indtoge paa alle Punkter deres gamle Stillinger,
Fjenden var forsvundet. Fægtningerne havde paa hver
af Siderne kostet en halvtrediehundrede Mand, og Hol
stenerne havde desuden mistet henimod halvandethundrede
Fanger. Det svageste Punkt i vor Opstilling, thi det
var Missund, havde saaledes Viist sig stærkt nok; de Haab,
Fjenden under sine temmelig fortvivlede Omstændigheder
havde sat til Angrebet, vare glippede; hans Udsigter bleve
bestandig morkere.
Senere T ilFægtningen havde godtgjort det Uhensigtsmæssige i
vragelser
anvende saa stor en Styrke, som dog altid stulde vige
Flsi.
for alvorligt Angreb, paa Besættelsen af Ekkernforde.
Som en Folge heraf bleve de vidtloftige Værker sydfor
Byen floifede, en ny Skandse anlagt nede ved Jndstibningsbroen og Byens Forsvar herefter betroet til M ari
nen. Ved Missund derimod bleve Befæstningslinierne gjorte
langt stærkere, forat kunne trodse ethvert Angreb. Men
hverken Willisen eller senere v. d. Horst vovede noget
Storre, de lode det beroe ved Allarmeringer, Forpost-
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fægtninger og Forjog paa smaa Overrumplinger. Paa
Aarets sidste Dag indtraf det betydeligste af disse Sammenftod; det var ved Mohlhorst. Der faldt den talent
fulde Maler, Lieutenant Dalgas, nylig helbredet af et
Saar; han var udkaaret til den Sidste, der stulde doe
for Danmarks Sag. En Uge senere blev der ogsaa ved
venstre Floi gjort en Ende paa Kampen; Stillingen ved
Missund havde holdt sin Torning ligesaafuldt som ven
ved Danevirke.
Hoidedraget vestfor Slesvig taber sig i menneste- Stillingen
tomme Hedefletter, som gaae ned imod Trenen. HervedHoamgligger Hollingsted ved Rendsborgveien, fordum en vigtig
Stabelplads for Handelen paa England og nu benyttet
til en selvstændig Post, der stulde være Forbindelsesledet
mellem vore østlige og vestlige Linier. Reideaa og Tre
nen vare opdæmmede og dannede en anseelig Indsø,
gjennem hvilken Nendsborgerveien trak sig hen som en
smal Tange, spækket med Skandser. At trænge frem her,
vilde i høteste Grad være vanskeligt for en Fjende; han
forsøgte det heller ikke, men holdt sig rolig i Stabelholm
og standsede her; kun as og til forefaldt smaa Sam
menstød.
Naar man kommer veftfor Tretten, befinder man sig M arflen oz
i et skovrigt Geestland, der, som en Bjerghøide, sænker brinkssig ned i de gammelsrisiste Marsker. Diger gjennemstjære
den flade, fede, sortegraae Jordsmon, som Vesterhavet
har afsat. Paa Enge, i hvis Græsvært Mennesker heelt
kan skjule sig, græsser Marstkvæget, Bøndergaardene af
røde Muursteen ere opførte paa smaa Forhoininger.
Som de staae der med deres anseelige Tage, deres mange
Veirfløie, deres spidsgavlede Udbygninger, omplantede
med Træer og omgivne af Volde og Grave, have de en
ikke saa fjern Lighed med Ridderborge; milevidt seer man
dem, snart enkeltstaaende, snart sammenbygte i lange
Landsbyer, dukke op af de eensformige Græsflader, mel
lem de snorlige Kanaler. Udenfor Marsten ligger det
urolige Vesterhav, hvis Stormfloder saaofte har dannet
og atter omdannet baade Oer og det faste Land. Be
folkningen i disse Egne bestaaer af Friserne, et kraftigt,
frihedeistende Bondefolk, der i Holdning og Sæder og
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Indretninger har bevaret en ofte ncesten republikansk
Selvstændighed. Den mærkværdigste Stad er Frederiksstad, anlagt for to Aarhundreder siden af Hollcendere
ved Trenens og Ciderens Sammenlob. For Bombarde
mentet var den en nydelig lille B y , gjennemflaaret af
Kanaler og Alleer og bygget i Fiirkant, med brede, an
seelige Gader. Dens Huse i gammelhollandfk S tiil med
de takkede Gavle udtil Gaden gjorde et usigelig hygge
ligt Indtryk, ofte snoede Viinranker sig opad Siden,
Fortougene vare af tærnede Fliser og saae ud som et
Dambrcet; en Bænk udenfor Huset samlede Familien,
medens Stadens Klokker ringede i den fortrolige Aften
stund. Paa alle Kanter saae man græssende Kvæg, tri
velige Mennesker, Skibsmaster, Sluser, Veirmoller, Diger
og Kanaler, indhegnede med smukke Piletræer, der hel
vede sig ud over Vandet; en diset Sommerdag kunde
man drømme sig pludselig forsat over til Holland. In d 
byggerne, som bestod baade af Joder og alle kristelige
Partier, havde ved dereS Flid skaffet sig en jævn Velstand
og eil behagelig Tilværelse.
Hsire danVestfor Trenen opstillede Oberst Schepelern sig med
YcBor-* f*n Brigade som den danfle Hærs høtre F lo i; det var
svarsanstal- de samme Tropper, med hvilke Rye i 1849 saa hæderlig
tcr.
havde gjort Tilbagetoget. Hovedstyrken af dem stod paa
Gesten ved Leemsiek, Afdelinger laae langsmed Cideren
eller holdt Frederiksstad og Hollingsted besatte. Efterhaanden fik hele Egnen et nyt Udseende ved de beordrede
Forsvarsanstalter. Trencmarflen indtil nordfor Holling
sted blev sat under Vand og dannede en baade bred og
lang Indso, bag hvilken vore Poster' stode fuldkommen
sikkrede. Det var forunderligt, at være Vidne til For
andringen, her var foregaaet; A lt var Vand og atter
Vand, hist og her stak et Huus op, en Torvestak eller
en lille Høide,' hvor Faarene gik omkring og nippede
Græs. Rundtomkring Frederiksstad arbeidedes der paa
Forstandsninger, som skulde forvandle denne Marstlandenes Nogle til en Fæstning. Ostfor Trenen, i Stabel
holm, og paa den sondre Side af den bugtede Ciderstrøm stod Holstenernes venstre Floi, snart med et større,
snart et ringere Troppetal; deres Skildvagter gik op og
ned paa Digerne t Ditmarsken ligeoverfor Frederiksstad,

137
af og til hvn'dslede Kugler over Floden, forat forstyrre
de Danstes Skandsearbeide.
Der blev efterforflet fra begge Sider, sædvanlig i F-rgtmnger
Sammenhæng med Efterforstm'nger over hele Linien.
Den 8de September om Morgenen rykkede en danst Batallion ud imod Sonderstabel, hvor man vidste Fjenden
ifærd med Skandsegravning. Men indviklet i en heftig
Fægtning under ugunstige Forhold, i en Egn uden Dækning for den, blev den ved Middagstid kastet tilbage med
Tabet af over hundrede Mennester; det blev den eneste,
for Fjenden nogenlunde heldige Fcegtning under Feltto
get. Natten efter ankom de saa lcenge ventede Kanonbaade. Det havde ingen let Sag vceret, at flæbe dem
igjennem Vesterhavet, og stjondt deres Reise gik for sig
i stille Veir, var Donningen herude dog saa voldsom,
at man hvert Dieblik frygtede for at miste dem. Nu
laae de, 6 i Tallet, ved de frisiske Der og hembede, at
kunne afstjcere de 3 holfteenste Baade. Men det vanflelige Farvand, Ebbe og Flod lagve tusinde Hindringer
i Veien, og da Geyser den 17de September i Hevermundingen havde en starp Fægtning med Holstenerne,
forat opholde dem indtil de danste Baade kom til, stop
pede Strommen disse i Farten; Fjenden fik Forspring
og reddede sig til Ditmarflen, hvorfra han lob ned til
Elben. De danste Fartoier fik siden kun Leilighed til at
virke for Besættelsen af alle de frisiske Der og under
stotte Landhæren. Vor hoirc Flois Flanke var, ligesom
den Venstres, sikkret ved svømmende Batterier.
Imidlertid havde Willisen forgjæves angrebet ved FrcderiksMissund, Oprorets Utaalmodighed drev ham nu til at ^ads Be
vove et Forsøg ved Cideren. I det heldigste Tilfælde Wiuisens
vilde han have sat sig i Besiddelse af Marstlandene,
n
men de Danste kunde berede sig en ny god Stilling ved $ t il * 5 /
Husum, og paa Hovedstillingen ved Slesvig kunde det greb.
Hele næppe have nogen Indflydelse, hvis hans Centrums
Magt ikke bilde forlade Rendsborg og samle sig her.
Komandant i Frederikostad var Oberstlieutenant Helgesen, en djærv, gammel norst Dol, opdraget under et Liv,
der var rigt paa stiftende Scener, erfaren i Krigen og
velkjendt t Egnen, som han paa sine Jagtture havde
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gjennemstreifet fra Ende til anden. Han var begavet med
en sund praktisk Sands og havde den Fordeel, at alle
rede hans kraftfulde, senestærke Legemsbygning og be
stemte Ansigtstræk indgjod Folkene Agtelse. B yen, som
Behersker Trenens Sluser, ligger omgivet af Diger i
ufremkommelige Marstfenner, hvis Vandrighed var for
øget ved Opdcemninger. Hovedveien, Veien paa Eiderdiget og den paa Trencdiget cre af Naturen Engpasser,
som Gjennemgravninger, Overskjceringer og Forpælinger
nu desuden havde gjort heelt uveisomme. Paa Eiderdiget laa det forste lille, noget fremskudte Værk, bagved
det laa tre Forsvarslinier af D iger, Gaarde og nyopkastede Skandser. Forste Linie bestod af det i Eiderdiget indskaarne Molleværk, af en befæstet Gaard, Goshof,
en Bryftværnsstilling bagved Mellemdiget, et faugformigt Værk, en Kanonblendering og en Grav ned til Trenediget. Anden Linie bestod af tre selvstændige Værker,
Kalkovnsværket, Hovedværket ved Veien og Trenestandsen ved den anden faste Gaard, Greveshof; tredie Linie
bestod af den, med Grave omflydte, forstandsedc B y , der laa
i Trekantens Toppunkt. Ogsaa vestfor Frederiksstad vare
Forstandsninger paabegyndte, 3 TilbagetogSveie vare
anlagte. Besætningen bestod af 1600 Mand og 6 smaa
Feltkanoner. Holstenerne, hvis Forberedelser ikke kunde
blive ganske skjulte, hvorfor de heller ikke overrumplede
os, samleve sig paa begge Eiderbreder under v. d. Tann;
deres Styrke belob sig tilsivst til 12,000 Mand med 68,
tildeels meget svære Kanoner og Morsere og 10 andre
i Reserve; Kanonerne stulde de bruge deels tillands,
deels fra 4 Kanonbaade paa Cideren.
Med stor An
strengelse havde de endelig slæbt dette Skyts frem igjennem halvt oploste Marstveie; man saae deres Dampstibe
komme, deres Tropper udvikle sig, et Færgehuus i D it
marsken ligeoverfor Frederiksstad blev nedbrudt og brugt
til Underlag for et B atteri. De vilde gjore det væsen
lige Angreb fra Oster, idet de tillige kastede en Styrke
paa Baade over Eiveren og truede med et vestligt A n
greb. Den sidstnævnte Styrke, der kunde blevet yderst
farlig for de Danste, var imidlertid altfor ubetydelig;
man frygtede for at anvende for meget paa dette Punkt
og anvendte derfor saa lidt, at der In te t kunde udrettes.
I det Hele herskede den sædvanlige Vaklen og Mangel
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paa Forsynlighed t Oprorshærens Foretagender, end ikke
for Skydeforraad var der draget tilborlig Omsorg.
Holstenerne efterforstede i alle disse Dage stcerkt paa Fcegtmngerhele Linien. Den 29de September, Klokken lidt e fte r""«
otte begyndte Kanontordenen imod Frederiksstad; over Frederikstredive Stykker, tildeels af det svcereste Kaliber, vareScprember.^
snart satte i Arbeide paa Baadene og bag Digerne.
De Danste svarede i Begyndelsen; dog saasnart de mærkede, at deres lette Feltstyts ikke kunde virke, sparede ve
Skudene til en beleiligere Tid. Fjenden bemægtigede sig
det fremstudte Vcerk og satte, i overmodig Fortrostning
til sine Kanoners Virkning, ved Middagstid en Storm
kolonne i Bevcegelse imod Molleværket. Da fore med Et
Kardætster ud fra en Skandse ved Byens Færgehuus,
de blandede sig med Espingolernes og Geværernes Kug
ler, den danske Lobeild rullede overalt, i et Oieblik havde
de Stormende mistet en tredie Deel af deres Folk og oploste sig til Flugt. Ogsaa Holstenernes Kanonbaade bleve
ramponerede og maatte trække bort. Imidlertid vedbleve
deres ovrige Kanoner at arbeide, allerede brcendte mere
end een Gaard i den ulykkelige B y ; fredelige Indbyg
gere, Koner og smaa Born sonderreves af Granaterne.
Samtidig havde Fjenden gjort det omtalte Angreb i Ve
ster. Han satte med en halv Batallion over Floden ved
Tonning, fordrev eller fangede den lille danste Flok, som
holdt Egnen besat, og truede Frederiksstad fra en Side,
hvor der var mindst gjort for dens Befæstning. Men
han havde her ikke vovet Folk nok, og forend de Danste med
tilstrækkelig Styrke kom nedimod Flodbreden, vare Hol
stenerne derfor allerede gaaede tilbage til Ditmarsten.
Skjondt Overrumplingen og det vestlige Angreb, deri
Forening, naar de havde været klogere anlagte, kunde blevet
farlige, saaledes fuldstændig vare mislykkede, vilde man dog
ikke opgive sit Forsog, og et Bombardement blev befluttet.
De flygtede Slesvigere, der i store Skarer flokkede sig
paa Digerne, forat være Vidner til en Erobring, de antoge for saa let, havde bidraget Deres til at Anførerne
tabte al Besindighed. „In te t Offer er for dyrt til Fæ
drenelandets Frelse!" gjentoge de og gjentoge atter. Det
var forgjæves, at Byens Ovrighed i et Brev gjorde
Willlsen ansvarlig for at en fredelig Stad odelagdes.
Selv kom han herhen og billigede, at Angrebet var gaaet
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over til dette ligesaa grusomme, som i militær Henseende
virkningslose Bombardement.
FredcriksI fem samfulde Dage udspyede 68 fjendlige J ld stads Bom
bardement. ' svælg deres Jern fra det ditmarsiske Ekderdige, fra Marskfennerne og fra Floden. Morgenen begyndte gjerne med
Tavshed, thi Taagen, der rugede over Egnen, maatte
forft sprede sig; saasnart dette var skeet, floge de fjend
lige Stykker an, nu og da svarede et enkelt Skud fra
vore; en Hvidslen, Smelden og Susen i alle Tonarter
fyldte Luften, og ved Morkets Frembrud var en Deel af
Forflandsningerne siudt ned. Men nu bevcegede dunkle
Skikkelser sig stille, ncesten lydlost og rodede t Jorden
som Muldvarpe; af og til faldt der en siarp Belysning
paa Egnen af en Ildkugle, som susede henover Skandserne, lyste et Sekund og derpaa forsvandt i den blode
Jo rd .
Næste Morgen stod A lt atter heelt og holdent
der, og Scenen begyndte forfra. A f og til forefaldt et
lille Udfald, et Forsog paa en Storm eller en Fremryk
ning med Tropper. Vcerkerne led imidlertid langtfraikke
saameget, som man siulde trve. I denne blode og dog
feige Jordsmon bleve Kuglerne stikkende, Bomberne, og
Granaterne slukkedes. Komandanten siaanede sig ikke, hver
ken ved Dag eller Nat, og var altid i godt Lune. En
gang faldt en Bombe ved Siden af den Stue, hvor han
spiste Frokost med sine Officerer, Bordet blev overkastet
med Sand og S tov. „N u vil de Kjceltringer, udbrod
han, Gud hjælpe mig, ogsaa udhungre os, ved at for
dærve Maden." Vore Folk, der havde gravet deres Ka
noner ved Færgehuset formelig ind i Diget, vænnede sig
efterhaanden til Faren; de havde en T illid til deres Office
rer, som In te t kunde rokke, de folte sig med dem som een
Familie, den fælleds Kamp og Nod havde aabnet alle Hjer
ter. „Saalænge vi er her, sial Tydsien ikke tage Frederiksstad, om han saa end havde de tannsie S tovler
paa, hvormed man kan vade over Cideren", det var O m 
kvædet paa al deres Tale. Den halve Deel af Styrken
var altid i Skandserne. Paa Torvet, under de gamle
Lindetræer, stod den anden halve Deel som Reserve.
Ofte dannede der sig de æventyrligste Grupper mellem
disse Dyner og Borde og Sofaer og andre Mobler,
som laae omstroede; man fandt Soldater spisende paa
Damasiesduge med det smukkeste Service, andre indsvobte
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i Hestedækkener eller Damekaaber, med Parasoller udspcendte for Regnen.
Det kunde imidlertid ikke vcrre
Andet, end at de idelige Anstrengelser maatte udmatte
Bescrtningen, og de to, fra Begyndelsen af svage B a tallioner sammensmeltede ncesten til det Halve af den an
ordnede Styrke. Den Forstcerkning, der ankom, af een B a tallion og 2 Kanoner, var derfor i Sandhed velkommen.
Den venlige S o l legede med Bladene i Alleen, den Indbyggerforgyldte dem og kastede sine Straaler ind i Stuerne; neé s,U3t‘
hvilken skjcerende Modscetning! Det var som om den
livlose N atur vilde drive S p ot med de Levendes Nod.
Sproiterne maatte tilsidst staae stille, de meest grund
murede Bygninger bcevede uafladelig, Dorklokkerne gik af
sig selv, ved Dag og Nat speilede Flammerne sig i Ka
nalerne, lod Skrigene fra Husene, disse Jammersuk af
en Befolkning, som kcempede med Dodens Rcedsler.
Dens Forbittrelse imod „Blodhundene derude'"' var fo r
færdelig, Mangen, der tidligere var Oprorets Ben, an
grede det nu af Hjertet og viste sin Anger ved en op
rigtig Godhed for de Danske. De Indbyggere, som ikke
forste Dag vare flygtede, tyede fra Sted til S ted; forgjceves, Kuglerne forjoge dem fra alle Steder. Hvert
Oieblik saae man et trosteslost Tog af Udvandrere, i feer
Gamle, Kvinder og B o rn ; de flygtede og kom atter tilbage,
saasnart Ild e n sagtnede lidt, de trodsede alle Farer, forat
kcempe med Flammerne om B yttet. Bore Soldater med de
res scedvanlige Godmodighed vovede Liv og Lemmer, idet de
hjalp dem ved Redningen. Naar saa en af disse Klynger ved
Nattetid, belcesset med B ylter, bevcegede sig hen over den
blode Engjord, der dcempede Lyden af Trinene, naar dens
Lygter flinnede rodligmat gjennem Taagen, naar dens dumpe
Sukke lod, troede man, at see en Flok natlige Gjenfcerd.
Ogsaa Mcendene i Byen beredte sig tilsidst til Flugt;
Komandanten lod da forst Ovrigheden udstede en Erklcering om, at den ikke vilde lcegge Soldaterne det til Last,
hvis Noget maatte forkomme. D et blev nu tommere og
tommerp i de flammende Gader; kun fletklcedte Folk sneg
sig igjennem dem, forat plyndre, det var Pobelcn fra Byen
og Omegnen. De fleste Soldater derimod viste Agtelse
for Eiermandens Ret, selv i det Oieblik, da Luerne fortcerede Eiendommen.
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©tornet,
Fra Time til Time ventede Holstenerne paa en danst
^Fjendens"Parlementær med Tilbud om Overgivelse; ingen kom,
Forbereder- Staden laa der og brændte og tang; „endnu er Fredefer* riksstad ikke taget", det var deres hele Trost. Willisen,
vaklende som altid, tænkte paa ganste at opgive Forsoget,
dog flete det ikke og kom heller ikke til Hcerens Kundskab.
Den danste Brigadekomandor, for Oieblikket Oberst I r 
minger, og mange Danste tvivlede Paa, at Besætningen
kunde udholde et saa umaadelig voldsomt Anfald, og en
mere tilbagetrukken S tilling ved Husum havde man der
for begyndt at forberede. Kun Komandanten horte ikke
til Tvivlerne. „Ja, vi er en Proveklud, sagde han, men
vi stal nok staae Prove. Skulde Tydsterne tage Frederiksstad, da maatte de ikke være Tydstere."
Saaledes
kom den fjerde Oktober; Fjenden havde med Smaastandser nærmet sig til Byen, denne Dag stulde afgjore dens
Skjebne. Veiret havde i nogle Dage været mildt og
smukt, det sildige Efteraars S ol kastede sine Afstedsblik
til Egnen; ogsaa den 4de var det godt Veir. Bestydningen af Byen naaede om Eftermiddagen den hoieste
Grad af Voldsomhed, saa der ikke engang var Tid til
at drage Aande mellem Skudene. Bomber, Granater,
Brandraketter og gloende Kugler sloi omkring som en
Skare uheldsvangre Fugle, en uigennemtrængelig Krudt
damp indhyllede A lt. „M on der stulde være værre i
Helvede?" udbrod en Soldat. Vore ostlige Forstands
ninger havde lidt meget, Voldene og Palisaderne vare
studte sammen, de to faste Gaarde foran Linien brændte
Aftenstunden nærmede sig. 9,000 Mand Holstenere stode
rede til Stormen, forsynede med Stormbroer, Stiger og
store Halmbundter; de beklagede imidlertid, at Forbere
delserne langtfra vare trufne med den behorige Omhyg
gelighed. Der stulde stormes med 4, trappeviis opstilte
Kolonner imod hele vor Linie, forst og fremmest dog
imod Værkerne ved Cideren, thi her kunde Krydsilden
af de 68 Ildsvælg virke meeft odelæggende; et holsteenst
Musikkor stulde spille op til den blodige Dands. Og
imod alle disse Masser af Skyts og Tropper kunde vt
kun stille et Par smaa Feltkanoner, nogle Espingoler og
2400 Mand; Overbefalingen, som var i Tvivl om Frederiksstad kunde holdes, vilde her ikke vove mere. En
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Storm i vanskelige Engpasser maatte altid koste Blod, det
var givet; men vilde Fjendens store Overmagt dog ikke
tilsidst knuse den Haandfuld Danste?
Morket brod ind, oplyst af den forfcerdelige StormloBrand, som speilede sig i Cideren. Id e t Musikken blan- betdede sig med Hurraraabene, Hylene, Sangen, de Be
falendes Stemmer, Hornenes Lyd, Kanonernes Don og
Granaternes Hvidslen, styrtede Stormkolonnerne frem
paa Eiderdiget og over Marstfennerne. Som Vesterha
vet, naar det bryder gjennem Digerne, var Anfaldet af
disse Mennestebolger. De rettede deres Hovedangreb
imod Mollevcerket, hvor de Danste havde staaret sig ned
i Diget, og imod Goshof og Brystvcernsstillingen paa
Mellemdiget. Da brode vore Kanoner deres Taushed og
udspyede en Hagl af Kardcrtster, iscer kom de Kanoner
til at virke, der kjortes op ved Fcergehuset; Fjendens
I l d rettedes derimod udelukkende imod Byen. De S to r
mende vaklede, deres Hurraraab standsede, men de fat
tede sig og brusede atter frem med Sang og Hurra.
Ogsaa vore Folk sang deres Sang om den tappre Land
soldat. Fyrvcerkeri, Belysning, Musik og S ang: der var
Noget ved det Hele, der ligesom var indrettet paa en
Theatereffckt. „E r det ikke, som var man paa Tivoli?
udbrod en Soldat. Er Herr Sorensens T ivoli ligesaa
godt, maa det stu vcere et fornoieligt Tivoli." Koman
danten var ilet til Mollevcerket; der stod han og opmun
trede sine Folk, lcenet til sin Stok, midt i Jldregnen, et
Billed paa den meest ophoiede Rolighed. Holstenerne
trcengte frem med Kjcekhed ligetil Vcerket og opad dets
Skraaninger, Bajonetterne modtes og klirrede, de maatte
dog snart vige. De kastede sig tcet ind under Volden
og sogte Dcrkning i Ly af den, eller mellem de sammen
studte Harver og Palisader udenfor, og udsendte herfra
Masser af Kugler. De Danstes Reserve ankom, For
svaret blev altid mere haardnakket; den Begejstring, som
glodede i Alle, yttrede sig i den stolteste Dodsforagt og de
muntreste Indfald. Nogle kastede en Flaste V iin ud
over Volden. „Der har I den, raabte de, forat styrke
Samvittigheden paa! En anden Gang maae I ellers komme
8 Dage forend I vil storme og lcere det hos os, for
endnu gjor I det stidt." Andre grebe tomme Olankere og
kylede dem ud, Holstenerne svarede med Palisadestumper;
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paa lystige Skjældsord manglede det ikke, og Sangen
horte ikke op; som Oldtidens Kæmper legede vore S o l
dater med Doden, rede til at modtage den med et Sm iil.
Fjenden havde grebet til Spaderne og vilde grave sig
ind, Vore pakkede Tornistrene sammen i den Aabning,
som allerede viste sig, han vilde stubbe tent bort. Vore
satte Ryggen til, det gik los paa Krcefterne, Vore vare
stærkest og Tornistrene bleve liggende. Ogsaa imod Mel
lemdiget havde Holstenerne imidlertid stormet, Enkelte
stode paa dets Krone, de stodtes oieblikkelig ned, Kug
ler og Vajonetstod verlebe med Kolbeslag, Kampen blus
sede i sin Vildhed, baade her og ved Molleværket, Mand
stred mod Mand, ikke faa Fjender bleve fangne. Saaledes var der stormet i halvanden Time. Holstenernes
Kræfter vare nu udtømmede, deres Reserve havde ikke hjul
pet dem, og de maatte tilbage; Kugler og Kardætster susede
iblandt dem, Dynger af Lig laae udenfor, druknede i
Gravene eller sonderrevne af Kuglerne; Flammerne fra
Frederiksstad, hvorpaa nu alle Batterier syrede, belyste
den vildeste Flugt. Just i dette Oieblik vaklede Trætaarnet paa den hollandste Kirke og sank sammen. Endnu viste
Kolonner sig imod Nord, Vore ventede dem med Gevæ
ret i Anslag, de turde dog ikke gaae frem. Helgesen for
lod et Oieblik Valpladsen og greb Pennen. „Frederiks
stad, strev han, staaer i Luer, forste Storm er afslaaet,
Besætningen er rede til at modtage den næste." Hol
stenerne rykkede vel flere Gange ud paany, Fennerne og E iderdiget bedækkedes af dem, men deres Rækker bolgede
snart frem, snart tilbage, udenat kunne bestemme sig til
alvorligt Angreb mod den saa odelæggende Ild linie. Paa
enkelte Ophold nær, hvori Kampen ligesom trak sin Aande,
bleve Skudene ved at rulle. Granat efter Granat soer
ud fra vore Værker, kastede et Oieblik et skjærende Lys
over de dunkle, fjendlige Masser og sprang mellem dem.
En af disse Granater flog ned i en Krudtvogn, sprængte
den i Luften og adsplittede de nærmeste Mandskaber, der
just skulde til at storme. Sprængningen saae ud, som
om en Række Smaalys soer tværsover Diget, strax efter
blæste holsteenske Signalhorn: retireer! Klokken var om
trent elleve. Da horte Ilden op, Fjenden forsvandt t
Mørket; det rædsomme Kampbulder afløstes af en plud
selig Stilhed, der næsten var endnu rædsommere. Det
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v ar ligesom om den Trolddom , der havde bundet A lt,
gjemte det Frygteligste t sit Skjod. S o ld atern e v aagnede af K am prusen, de fik T id til at tænke sig om og
hore paa de S a a re d e s S to n n en . B ran d en kastede
sit Skjæ r over S ta d e n s faa, endnu tilbageblevne I n d 
byggere og deres Fortvivlelse og over den store Ligmark,
hvor D ode laae S id e ved S id e, i Værkerne, henad E iderdiget, p a a M arkerne, i G ravene og i Cideren. E fterhaanden fortæ rede Flam merne sig selv, ved M id n atstid
lykkedes det, at faae M agt med dem. T abet af M enne
sker for Frederiksstad blev beregnet til 1000 M and paa
O p ro rern cs S id e , lidt over 300 paa de Danskes.
S to rm e n v ar asflaaet, to D age derefter trak H ol- Angrebet
stenerne sig tilbage i deres sædvanlige S tillin g er, A i g r e - ^ ^ d e bet var fuldstændig mislykket. D er v ar udviklet saa stor "gives."'''
en Angrebsstyrke, soae E gnens Forhold tillode, en større
vilde kun have tjent til Kuglefoder, udenat forøge A n
grebets K ra ft; et eneste Regnskyl kunde nu gjort det F jen
den um uligt, at flæbe sit S ky ts bort, derfor hastede han
afsted, medens det var T id. V ore
Folk kunde atter
aande, de kunde nyde den F red , der hvilede over
S ta d e n og over Fennerne, belyste af en sparsom Host
sol og opfyldte med rolig græssende K væ g, de kunde
glæde sig over deres S e ir. O g hvilken S e ir var det
ikke! Totusind Firehundreve M and med 8 smaa F elt
stykker havve kæmpet med Nitusind M an d og 68 Stykker
B eleiringsskyts. A t m anøvrere havde været en Umulige
hed, S e iren tilfaldt dem, der med størst Rolighed trod
sede D øden. Helgescns Jld m æ n d , Jy d e r og S jæ llæ n 
dere i Forening, havde u dfort den nicest glimrende V a a bendaad under F elttoget, og det var stolte Følelser, der
nu gjennemstrømmede dem og det Folk, de tilhørte.
G anfle anderledes var S tem ningen i O p rø rern es Leir.
D et hjalp ikke, a t Landsforsam lingen gjorde sig haarddet hjalp ikke, a t W illisen i sin hoittravende S tiil stildrede Kampen og raadede den B atallio n , der havde faaet
de fleste P ry g l, „med S to lth ed a t strive O rd et Frederiks
stad i sine F an er." „E n d n u er Frederiksstad ikke taget",
hvilken Klang fik dette U draab ikke nu! D er var studt
og kæmpet og m yrdet og bræ ndt forgjæ ves; S ta d e n v ar
en rygende B randtom t, H undreder af huusvilde Fam ilier
tiggede om B ro d , og O prørerne havde dog I n t e t opnaaet,
10
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uden deres egne Venners Forbandelser. Ved Hjcelp af
de milde Gaver, som Kongen og den Ringeste af Folket,
ja selv Soldaterne gav til de Brandlidte, blev den oieblikkelige Nod afhjulpen, snart vil Frederiksstad atter staae
op af sit Gruus og Minderne om dens Odelcrggelse vcere
udflettede. Men den ZEreftotte ved Ciderens Bred, Op
roret reiste for dansk Mandemod, og den Skamstotte af
Lig og Luer og Ruiner, det reiste over sig selv, flal ikke
forgaae i Historien.
Efter Stormen frembod Kampen paa hoire Flor
intet videre Mcerkeligt. De Danfle toge Kvarteer mellem
rygende Ruiner og forstod selv her godt at indrette sig
paa Feltfod, medens de med Iver drev paa at fuldende
og udvide deres Befcestniugslinier i Byen og Omegnen.
Fjenden paa sin Side byggede ogsaa Skandser og fyrede,
for at lade hore fra sig, af og tt'l'med Kanonerne i Eiderdiget. De ulykkelige Indbyggere, af hvilke ikke Faa
havde vovet sig tilbage, opsircemtes paany og begyndte
ved hvert Skud at pakke sammen. Soldaterne baade
loe og harmede sig over Holstenernes Kaadhed. Alle
Krigskyndige vidste jo, at den ikke kunde forhindre Skandsearbeiderne, men alligevel vedbleve disse drillende Gra
nater at flyve ind i Frederiksstad. Det var ligesom om de
siulde minde og atter minde om, hvem Slesvig flyldte
sin Ulykke; de blcve Borgerkrigens Farvel.

Hdre Forhold og Herlugdsmmernes Tilstand;
Tydstlland asvlkbner den oprorjke H m , Krigens
Ende.
Under Krigen var et vigtigt Skridt sieet som Folge
af den Strceben i Europa, der paa Revolutionens Rui«ufr. Tydfl- ner
vilde hcevde de gamleStatsbygninger. Den anden
ccrer B crli- August blev Londonerprotokollen undertegnet af Frankrig,
nerfreden. Rusland, England, Danmark og Sverige; Osterrig tiltraadte den senere, og Preussens Uvillie imod den vilde
blive beseiret, man kunde forudsee det. Den aabnede Udsigt
til, at en fcelleds Arvefolge for hele det dansie Monarki
vilde blive billiget af Europa. Hofferne siyndede des
uden paa, at Berlinerfreden blev en Virkelighed, og det
gjordes i hoi Grad Behov, thi Seiren ved Jsted havde
protokollen
2dcn Au-

d.
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kun hugget et dybt Saar i Preussens Planer, ikke tilin tetgjort dem ganske. Det gjaldt for det om at bevare Fre
dens Skin, at bevidne sin Lyst til at fee den betrygget, me
dens man hemmelig pustede til Oprorsluen, saa Danmark
maatte forbløde sig under Anstrengelser for at dæmpe den.
Tydsie Penge, Vaaben og Soldater strømmede stadig ind
til Holfteen; det raadlose Virvar i Tydsiland lod sig godt
bruge til at trække Fredens Ratifikation af de tydsie é ta *
ter i behørig Langdrag, Endelig i Oktober var den un
dertegnet saagodtsom af dem alle. Den forste Folge
heraf blev Gefions Udlevering. Danmarks Vunde blødte
paany, men Tydfllarch led i Grunden meest derved, thi
det fik en Leilighed til at gjore sig latterligt i Europas
Dine, som det benyttede med ubegribelig stor Troskyl
dighed. Bevidstheden om at eie det stakkels, sønderskudte
Skrog, aabnede Udsigten til bedre Tider, den mildnede
Fredens Bitterhed, Fredens anden Folge, Fjendlighedernes Op.hor, lod endnu i halvtredie Maaned vente paa
sig. Danmark fordrede i Frankfurt Holsteens Afvæbning,
Preussen forsøgte sidste Gang en Mægling, forat holde
Sagerne svcevende. Denne strandede dog paa Statholderflabets uforsiammede Fordringer, som selv ikke Berlinerhof
fet turve oversende til Kjobenhavn. Imidlertid havde
Spændingen mellem Preussen og Osterrig fyldt Tydsi
lands Indre med uoverskuelige Hærmasser, og et Oieblik
saae det ud til en Krig af Tydsie imod Tydsie; i Ber
lin taltes der stolte Ord om Ornen, der fløi gjennem
Skyerne til Lyset. Men det Hele var kun et Masiespil,
paa elektrisie Traade udgik Tydsilands Skjebne fra W ar
schau, fra den russiske Keiser; Preussen laa snart ned
kastet for Osterrigs Fod, og bag Osterrig stod Ruslands
Majestæt. Den gamle tydsie Forbundsdag siulde indsat
tes i sine Rettigheder, det var den forste Nødvendighed,
Hvlsteen siulde beroliges, det var den anden Nødvendig
hed.
De indre Forhold under Felttoget havde trukket en Tillisch'ö
ny siarp Grændse mellem Slesvig og Hvlsteen, de havde Bestyrelse
af SleSyiz.
forøget Partihadet, Nøden og Misfornøjelsen i Holfteen.
Dansien er stærk ligeoverfor en væbnet Fjende, svag ligeoverfor den afvæbnede og et let Bytte for Rænker.
10 *
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Slesvigholstenernes T rods, der tvang os til at sætte
Haardt imod Haardt, har altiv været og blev ogsaa nu
vor bedste Forbundsven. Tvunget og tirret af den havde
Regjeringen i et P ar Maaneder gjort mere for at knytte
Slesvig til Kongeriget, end der var steet t de sivste 130
Aar. Medens Slesvigeren General Krogh stred i aaben
Mark for sit Fødelands Frigjorelse fra tydst Aag, arbeidede Tillisch, ogsaa en fodt Slesviger, som Negjeringskomissær ufortrødent for det samme Maal. Han herstede
uindskrænket, mere uindflrænket end fordum nogen Ene
voldskonge, og Finantsministeren gik Haand i Ha and
med ham. Hvor det danste Sprog brugtes i Kirke og
Skole, blev det nu virkeligt Netssprog, i de dansktalende
Byer stulde det hævdes, dets Indsættelse i fine Rettig
heder forberedtes ogsaa i de Egne af Sydslesvig, hvor
Tydsten havde fortrcengt det allevegne, undtagen i de
Ringes Hytter. Trosindede Embedsmcend kaldtes til Em
bederne, som de Oprørste ved Felttogets Aabning havde
forladt i Flokketal, Retstilstanden forbedredes, en særegen
øverste Domstol blev oprettet, Toldgrændsen ved Kongeaaen hævedes.
Toldlove saavelsom Værnelove stulde
Slesvig fra nu af have tilfcelleds med Kongeriget. S in
Deel i Krigsbyrden maatte det bære ved at forpleie A r
meen. Stemningen under alt dette var i Nordflesvig
glad og freivig, i Sydslesvig roligere, end man kunde
ventet, thi de vcerste Oprørere vare flygtede. Beleiringstilstanden, som her proklameredes, virkede godt, og de
danste Soldater med deres Mandstugt og Kjækhed, de
res Godmodighed og Vclvillie bleve en fortræffelig P ro 
paganda. I Mellemflesvig var der mecst Spcending,
Modsætningen mellem Danst og Tydst fremkaldte R iv 
ninger, hvor Sprogene mødes. Intetsteds turde allige
vel et oprorst Sindelag yttre sig, udenat blive straffet.
Straffen bestod t Udviisninger, ikke t haarde Domme;
hverken vare Fængflerne fulde, heller ikke blev Nogen studt
eller hængt, thi i den danste Strenghed ligger der en
flju lt Mildhed, som end ikke en Borgerkrig kan gjørc
blodtørstig.
Flensborgs Handel fik et stort Opsving,
Byen høstede Lønnen for sin Trostab, da den blev er
klæret for Negjeringens Sæde. Og hvor straalede og
glimrede den ikke, dengang den i disse Dage modtog sin
Konge!

'
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Langt anderledes stode Sagerne i Holstecn. Den Forboldene
bittre Stemning mod Danmark, der henrev selv de bedste 1^
'
Naturer, tog til, og det var kun den lavere Befolkning,
som ofte paa en rorende Maade, i al Hemmelighed nærmede sig de danste Krigsfanger, og udgjod sin Kummer
for dem. Alle Samfundsbaand vare svcekkede, Retsbe
greberne fordreiede, paa Forvirringen var der ingen Ende.
Den første flesvigholsteenste Landsforsamling efter den
konstituerende raadflog siden September Maaned i Kiel.
Venstre Side var stærk, den ventede, at Tungen i Vægtstaalen tilsidst vilde helde over til den Dristigste, Adelen
og de høiere Stænder strede imod, Flere forlode Salen.
Forat glemme Krigens Ulykker vilde man fordybe sig i
en Række Lovgivningsarbejder, men det blev kun en Anled
ning til at Partierne desto voldsommere stødte sig imod hin
anden og imod Negjeringen. Fredspartiet fik altid mere
Rum; denne feberagtige Tilstand, disse indstrømmende
^Eventyrere, disse endeløse Skattefordringer forfærdede
de Besindige og dem, som havde Noget at miste, og i
Adresser besvore de Magterne om at gjøre en Ende paa
Blodsudgydelsen. Under truende Varsler havde saaledes
Aaret 1851 meldt sig.
Preussen var blevet nødt til at bryde med al Re- Oprsret unvolution, baade „Barrikadekæmpernes og den i S lo brok ^ydfllandrE
og Tøfler". Osterrig gjorde Alvor af at sende Kroater, iit c Januar
Ungarer og Italienere som Exekutionstropper til Hol- 1851#
steen, og Preussen dannede deres Reserve. Den 6te Januar
kjørte en preussisk og en øfterrigst Regjeringskomissær, '
udsendte i Tydstlands Navn, ind i Kiel. De fordrede
Underkastelse under Forbundet, Fjendlighedernes Ophor og
Tilbagetog over Cideren, Statholdcrstabets Fratræden og
Landsforsamlingens Opløsning, og de truede i Vægrings
tilfælde med Exekution. A f Statholderstabets Medlemmer
erklærede Rewentlou-Preetz sig for dem, Beseler imod dem.
Landsforsamlingen stulde holde det afgjorende Mode.
Kampen her blev heftig, Venstre haabede paa en ny Revo
lution og fægtede til det Iderste; Kampen varede Natten
igjennem, Lysene brændte ned i Kronerne, der var dun
kelt i Salen, først henimod den næste Dags, den Ilt e
Januars, sene Morgengry, adstiltes Forsamlingen. „ F i
nis Poloniæ" lod det mellem de Udtrædende, Underka
stelsen var besluttet; thi her herstede In te t af det Sind,
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der t sin Fortvivlelse vover det Iderste. Altid havde
Oproret havt Ryggen dækket fra Tydsiland, det fulgte de
tydsie Bevcegelser i Fremgangen og maatte nu folge dem
i Tilbagegangen; det begyndte som en Halvhed, udenat
turde bekjende for sig selv og for Verden, at det var
Revolution, og denne hykkelsie Halvhed blev dets Under
gang og er dets Domfældelse for Verdenshistoriens Dom
stol. Det sidste Arnested for Oprorsluen i Europa havde
ophort at være til, det flammede ikke op til A f ffeb, det
siulde gaae under uden Berommelse. Beseler, en snild,
forsynlig Mand, traadte strax af og reiste sin Vei, Grev
Rewentlou var derimod tvunget af hele sin Optræden og
sine lonlige Haab til at blive ved indtil Enden. Hans
Proklamationer vare endnu rige paa O rd, der havde en
fuldttonende Klang; Skade kun, at der ikke var Sandhed
i en eneste Scetning, uden i den sijebnesvangre om Un
derkastelse.
StatbolderS nart viste det sig, at Osterrig var redeligere end
K e r benPreussen, det var jo ogsaa af Grundsætning ethvert
IsteFebru-Oprors Fjende.
Preussen fik Lov at lcere af det, hvorarri?be°6e?'' *et)eé Holsteen lod sig berolige. I Lauenborg, hvor Folinds«ttes. fet aldrig havde været Danmark fjendsi, blev en ordnet
Tilstand hurtigt bragt'tilveie. Statholdersiabet i Holsteen
fik endnu i nogle Uger Lov til at lege Herre, men Landdagen
blev snart oplyst. Den 1ste Februar fratraadte ogsaa Stat
holdersiabet, de to tydsie Komisscerer tilligemed Grev
.Rewentlou-Criminil som Danmarks Komisscer, indsatte
nu en „oberste Civilovrighed for Holsteen" og ophævede
den flesvigholsteensie Regjering, Grundloven og Lands
forsamlingen. Civilovrighedens Præsident blev Baron
Adolf Blome, dens Medlemmer, der yndede Aristokratiet
og Embedsvcelden, havde alle staaet i det flesvigholsteensie
Partis Tjeneste; i Forening fik de Tilladelse til at hceve
alle Love, givne efter den 24be Marts 1848, og udstede
nye Love. Vilde og kunde de da forsage deres Fortid?
Ingen troede det; Rænkespillet under Forklædning vilde
begynde igjen ligesom for Martsdagene. Stemningen i
Landet var desuagtet meget trykket, men den var rolig.
Befolkningen i det Hele sukkede efter en ret sikkret frede
lig Tilstand, de ivrigste Tydsisindede haabede endnu stedse
paa, ved Tydsilands Penne at faae den Forbindelse atter
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tilvejebragt med S le sv ig , som det danske S v æ rd havde
o v e rh u g g e t; kun V enstre havde h ø rt sin D ø d sd o m i U n
derkastelsen og fortvivlede.
A llerede før S ta th o ld e rsta b e ts F ratræ delse v a r der Den opr-rbegyndt p a a H æ ren s O p lo sn in g . D e n ene B a t a l l i o n ops
afm arscherede im od S y d efter den anden, S ø rg e flo r til- Danfle behyllede F a n e rn e , Folket v a r tau st, den lystige Musik stod f o tt e > ie
i en stjæ rende M odsæ tning til S te m n in g e n . O p lo s n in - T y M 'b e ^
gen gik rast for sig, S le sv ig ern e sendtes til S le s v ig , fatte #oU
hv or de m o dtoges som K rigsfang er og bleve hjem forlo- fken*
vede, ogsaa en D eel H olstenere fik H jem lov. 4 5 0 0 M a n d
fra det egenlige T ydstland afgik p aa Je rn b a n e rn e og be
handledes u n d erveis som K rig sfa n g e r, H un dreder a f
tydste O fficerer afstedigedes, de fleste frafaldn e banste
O fficerer anede deres Skjebne og fjernede sig frivillig.
D e danste K rig sfan g er vare im idlertid udleverede, og
D anm ark frig av til G jengjæ ld sine F an g er fra O p r ø r s hceren. D e t varede ikke længe, førend hele den stolte flesvigholsteenste A rm ee v a r død a f galopperende T cering.
Im id le rtid rykkede vore A fdelinger, som stulde blive staaende i S le s v ig , læ nger im od S y d til R en d sb o rg s K ro n værk og F re d e rik so rt og forløbe deres V ærker, som længe
stal bære V id n e om D a g e n e , d a D an eh æ ren værgede
L an d e ts G ræ ndse. F r a tydst S id e havde et østerrigstpreussist A rm eekorps besat Holsteen og en D eel af R e n d s
borg. V ed C ideren tr a f de D anste sam men med det,
ved E iderflusen i R en d sb o rg stode vore S k ild v ag ter ved
den ene E nde, osterrigste ved den anden, en lille V a n d 
arm adflilte dem ; til C ideren blev ogsaa T oldgræ ndsen
fo rlag t. D anm ark fik saaledes sin S e irs g a n g afsluttet, D a n 
m arks R ig e s G ræ ndse v a r betegnet tydelig nok; det v a r
E iderstrom m en, denne „D an ev irk es store F æ ftn in g sg ra v ".
P a a den samme T id gik den danste H æ r i G a r n i - Den danflc
son eller blev opløst. D e n feirede sit andet T riu m fto g #®fté Z t i =
gjennem L an det fra F len sb o rg a f , forstjonnet ved A lt, Oplosning
hvad et Folkehjerte kan byde a f S kjon hed. V eiene vare
opfyldte a f M ennester, h v o r de Kjække droge hjem, G læ 
den havde forvan dlet Folket til en eneste F am ilie, der,
med B evidstheden a f a t have g jo rt fin P lig t, i fulde D ra g
nod disse et Folkelivs stolte, poetiske Oieblikke. G la n d s -
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punktet laa, ligesom forrige Gang, i Hovedstaden. Hver
Dag fra den 2den Februar til den 20de var her en
Festvag, Husene vare prydede med utallige Flag, med
Laurbcerkrandse, med Guirlander af Vintergront, med
Baand eller med kunstige Blomster; thi Folkeglceden havde
fremtrpllet en Vaar ved Midvinterstide. Ved rige Forsi
ringer var Knippelsbro forvandlet til en LEresport, men
den egenlige Triumfbue, høt og anseelig vg opfort i en
cedel romerst S tiil, stod paa Gammeltorv. Og gjcnnem
denne Pragt marscherede nu de Kjeekkes Rcekker under en
Blomsterregn, Mange saa fordringsløse, som om de ikke
begreb, hvorfor man gjorde al den Stads ad dem, da
de dog kun havde opfyldt deres P ligt.
I Ridehusets
store Halle, der var rigt og smagfuldt smykket med Freds
palmer og Vaabenstjolde, sad Danekougen mellem sine
■Kcemper ved Festens Bord, hvor Oxehovedet med de for
gyldte Horn ikke manglede. Han tøm te sit Boeger med
dem, han takkede dem, han bad Gud bevare Danmark
for mere Krig og ham for den Sorg, at miste saamange
af sine brave Børn. Men Jublen over Seiren, ligesom
fordum Kampbulderet, gav stcerke Gjenlyv trindt i N or
dens Broderlande. De danste Studenters Tog til Norge
Sommeren derefter var et Triumftog, og ved N aturfor
sternes Mode i Stokholm tom te Kong Oskar en Skaal
til ZEre for Danmark og dets tappre Hoer.
udsigt over
Og fortjente vore Kjoekke ikke deres Herder? De
Felttoget, hgtzhx tilendebragt det tredie flesvigste Felttog, og hvilket
Felttog! I sin hele historiste Tid havde Norden ikke seet
en Valplads for saa talrige Heere, eller en Kamp, der i
den Grad som denne med Bevidsthed fortes for en Idee.
En ligesaa kraftig som sindig Plan var udfort, i sex
Maaneder havde den ene S eir fulgt den anden, 1869 danste
Mcends Dod, men ikke et eneste Nederlag, havde Feltto
get at beklage. Oprorets Vcelde havde de Danste knuust
med deres gode Svoerd, mandig havde de staact som
Grcendsevcern, de havde viist, at de kunde tage Stand
ser og kunde forsvare dem. Ved Mennestelighed havde
de lindret Krigens Onder, villig havde de bragt Blodof
feret for forbigangne Tiders Synder, de havde beviist
Folkets uforgjcengelige Kraft, pakt dets Selvfølelse, heevdet dets Wre, gjenfødt dets Heltetid og vundet Euro
pas Beundring. Aaret 1850 staaer som et af de meest
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straalende t Danmarks Aarbøger, synlig havde en høiere
Haand forblindet Fjenden og bestjermet Riget. Men
Oprørspartiet faae kun Skam og Ulykker. Formastelig
havde det udæstet Gud, fire Gange, ved Jfted, ved M is 
sund, ved Frederiksstad og nu, havde det hørt hans S var,
det var faldet paa sin Gjerning. En af dets Hovedmænd, Hertugen, vankede rundt fra Bad til Bad i tra
gikomisk Skikkelse, som en Nutidens Korfits Ulfeld; dets
øvrige Hovedmcend ffulde snart dele hans Skjebne. En
Anger fuld af bitter Harme, men dog langtfra fuldkom
men Haabløshed, det var den Følelse, der gjennemstrømmede det.

Tilbageblik ag det danlke Monarkis Stilling ved
Krigens Ende.
Krigens tre stjebnesvangre Aar havde forvandlet Tilbageblik.
Danmark mere, end det hele sidste Aarhundrede havde
gjort det. Sammenligningspunkterne mellem dem og lig 
nende Tider i vor Historie tilbyde sig af sig selv. Det
danste Folk er ikke fr it for et Hang til Magelighed, der
lader det døse hen i de gamle S p o r, om de end have
viist sig fordærvelige, indtil det seer sig ved Afgrundens
Rand og maa tage sig sammen med Magt, for ikke at
forgaae. Derfor er der saa mange bratte Overgange i
vor Udvikling, derfor bliver hos et faa mildt Folk dog
enhver ny Form af Folkelivet født til Verden under
voldsomme Smerter. Men er det ikke mærkværdigt, at
næsten i alle disse Ideens Fødselskampe har Slesvig
spillet en stor Rolle og Tydstland søgt at indblande sig 'i
Da Riget skulde dannes og Kristendommen forøgede
Gjæringen, lagde Tydstland sit Sværd i Vægtstaalen og
viste sig førstegang ved Danevirke. Da Arvegangen til
Thronen var hoist usikker og maatte ordnes, greb Tydst
land Leiligheden til et Forsøg paa, at gjore Danmark til
sit Leen. Da Middelalderens Statsform , Leensvæfen og
Præstevælde, fyldte Landet med Kampe, gjaldt det først
og sidst om Slesvig; Nordtydstland, med Holsteen og
Hanfestæderne i Spidsen, væbnede sig, og i Leenstidens
Dage var det stærkt nok, til næsten at gjore sig til Herre
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over det. Slesvig var oprettet som særegent Hertugdomme,
forat blive et Værge for Danmarks Grændse, og nu
kom Vcerget i Fjendens Haand.
Under Reformationskampene, da Adelsvcelden vilde tage Arv efter Præstevælden, viste atter Holsteen og Hansestcederne og
Tydstlands Keisermagt sig i Marken, tildeels dog t
modsatte Leire. D a Enevælden ncermede sig og Sve
rige truede os med Undergang, stod Hertugen af
Gottorp ved dets Side og tiltvang sig uafhængig M agt
i en Deel af Slesvig. Saameget stærfere var Danmark
imidlertid blevet under Enevcelden, at det ved Kampens
endelige Udgang blev Herre i Slesvig, og dets Forhold
til dette Landstab har altid været en Maalestok for dets
indre Styrke. Herredommet blev dog ikke benyttet med
Kraft og Klogt, derfor afbrodes det af de tre sidste Aars
Kamp, af Folketidens Kamp, en sammenslynget Vorgerog Stammekrig. V il dens Folger staffe os en betrygget
Fremtid, v il Folketiden vise sig kraftigere end Enevolds
tiden?
I Januar 1848 sammenholdt en strobelig Enevælde
tilsyneladende det danste Monarki. Befolkningen modne
des til Frihed og længtes efter Frihed, dog ogsaa Regjeringen havde et aabent D ie for Friheden, fra denne
Side truede ingen Fare. Det var fra Folkeforholdene
og Arvefolgesporgsmaalet Faren kom. Tydflheden var
storttalende, modig og stærk, stottet til Tydstland, fuld af
Haab og ikke fremmed for Rænker, den vilde tvedele M o 
narkiet; Danstheden, nylig opvaagnet, stred med en Naturdrifts Sikkerhed for at holde paa Slesvig. Regjeringen meente det godt, men den var svag, den frygtede
Tydstheden, den sogte at mægle ved sin Plan til fælleds
Stænder; baade Dansthed og Tydsthed stovte imidlertid
Planen fra sig, og Uveiret brod los. Paa den ene Side
stod den unge, trofaste Konge og hans danste Folk, begge
beredte til de storste Offere for Ret og Frihed og Selv
stændighed, paa den anden Side stod et vældigt O pror i
Forbund med Tydstland. Borgerkrigen og Stammekrigen«
var der, Danmark maatte kæmpe paa Liv og D od, og
det gjorde det. Dets Navn i Videnstabens og Kunstens
Verden var saa hæderligt, som et lille Folks Navn kan
være, nu stit ide det vise sig paa Thinge og paa V a l
pladsen. Den gamle Manddom var ikke uddod, Helte
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voxede op af Jorden, Soldater, trofaste og trostyldige
som Middelalderens Mcend, fortes i Kampen af O ffi
cerer med det nittende Aarhundredes Dannelse, og vi
gjennemlevede Oieblikke, som altid vil staae belyste af
Historiens stjonneste Glands. Vor Styrke laa i Flaaden, i Tydstlands Splivagtighed og hovmodige For
agt for os, desuden i en ellers saa farlig Beliggen
hed, der . dog nu hindrede Fjenden i at angribe R i
gets Kjerne. Men vi stode alene, kun flottede af Eu
ropas Ouster for vort Held. V i spillede en Rolle paa
Verdenshistoriens Skueplads, hvor det lille Danmark gav
starke Stod til de tydste Begivenheders Udvikling. Tre
Felttog forte vi med 4 store Slag, 4 Beleiringer og B lo 
keringer, to Vaabenstilstande fluttede vi. Ingen almindelig
beundrede Genier optraadte, ingen egenlige Mesterstykker i
Krigskunsten viste sig, eller kunde vise sig paa denne Skue
plads, Feil bleve begaaede, vi havde maattet vige for Over
magten og dog var det en stolt Kamp af danst Sindig
hed og danst Mod. Planerne vare udkastede med Ta
lent og Kundstab til Landets Forhold, Somagt og Land
magt rakte hinanden trolig Haanden, dristige Flankemarscher bleve foretagne, og Midsommeruatten ved Fre
dericia, Midsommerdagen ved Jsted og Jcevndognsnatten ved Frederiksstad vil altid staae som straalende Be
drifter i vor Krigshistorie.
Og gjennem Lykke og
Ulykke hardedes vi og vandt os selv. Folkeelementerne
vare komne i Røre i denne Krig, derved fik Heltene
paa begge Sider noget Forbilledligt som Ideens Bcerere.
Det tybste Folk havde fvcermet for sin Idee, 'det havde
viist sig modigt, men upraktist, storttalende, fremfusende
og sondersplittet. Det danste Folk var ikke mindre kjcekt,
end jcevnt midt under de meeft storartede Begivenheder,
enigt og besindigt. Derfor, og fordi Retten var paa vor
Side og Europas Magter støttede Retten, kunde tredive
Millioner ikke satte deres Villie igjennem imod halvan
den Million. Uvilkaarlig kommer man til at tanke Pag
en gammel Historie. En tydst beruset Soldat kom op
at stjandes med en danst Matros. Han trak sin Sabel:
„ ti stille, Usling, raabte han, eller jeg hugger dig Ho
vedet af, saa det stal trille heelt hen til Jerusalem!"
„M en jeg smider Dig bare i Rendestenen", sagde M a
trosen, og som sagt, saa gjort.
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Paa den famine Tid var Tydstlands aandelige In d 
flydelse kjendelig aftaget, hvormangen tydfl Videnstabsmand havde ikke stillet sig for os i det latterligste Lys?
Danflheden i Slesvig følte sig nu stærf nok til at sætte
sin Dannelse imod den tydfle. Fredens Bedrifter i det
Hele havde været mindre ftraalende, ikke mindre heldbringende end Krigens. En Konge, der sov for aabne
Døre, bevogtet af sit Folks Kjærlighed, en Konge, der
stjenkede Friheden af et glad Hjerte, og et Folk, der
forstod at begrændse sin Frihedsstræben, fandtes begge
under disse Revolutionernes Tider kun paa Hederne og
de grønne Der ved Ostersøen. Derfor fik Danmark sin
Grundlov, derfor kunde her Heltetiven tillige blive den
unge Friheds Tid. Det danske Folk har ofte beklaget,
at det er faa lille, her vil vi fremhæve, hvorfor det
nmatte glæde sig derover. De store, snart truende, snart
glædelige, Begivenheder havde inderlig sammensmeltet
Konge og Folk og givet deres Liv et Præg af Familiens
Hjertelighed, som et stort Folks Liv aldrig i den Grad
kan faae. Det var gribende Familiescener, da Folket i
Marts strømmede hen til sin Konge, da Konge og Folk
toge Afsted med oe bortdragende Krigere; det var Fa
miliescener, naar Grupperne samlede sig, forat bringe
Kongen sin Tak, eller forat høre Nyt fra Krigen, naar
de frydede sig eller græd med hverandre; det var Fami-liescener, der udfoldede sig paa Thinge og i Leiren, i
det smukke Forhold mellem Bydende og Lydende; det
var Familiescener, da Konge og Folk modtog de seirende
Helte. Gjensidig Tillid og Velvillie, stille, dyb Følelse
øg mangt et stjemtende Ord udbredte deres Glands over
Scenerne, ingen Mislyd forstyrrede dem. Derfor bleve
disse Optrin af Danmarks nye Epos faa stjønne, faa
uudslettelig indpræntede i Folkets Hjerte. Og alt hvad
der var udrettet som i Krig faa i Fred, var udrettet af
Folkekraften i det Hele og Store, udenat nogen af de
Aander, der egenlig fortjene Navn af ledende, havde be
stemt Begivenhedernes Gang. Der gives vist ikke mange
simplere Naturgjenstande, end en sjællandst Markgrøft.
Men fee den i den feire Skjærsommer, naar Forglemmigeierne blomstre nede ved Vandet, og de røde Valmuer,
Kornblomsterne og hele denne yppige Planteverden bedæk
ker dens Sider ligesom med brogede Tæpper, hvor smuk
er den da ikke i al sin Simpelhed? Er den ikke et pas-
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sende B illed paa Danmark til daglig B rug og Danmark
i de tre A a r?
Det danske Folk havde folt sig som Thronens Stotte,
det havde lært at fjende sig selv, det havde bragt en
Forening istand afKongerigets folkekaarne Mænd, det havde
en trofast Konge, der havde lovet Slesvig Friheden i
Forbindelse med Kongeriget, det havde en Regjering i
danst Aand og en Hcer af Helte. Slesvig var i vor Magt,
adskilt fra Holsteen og paa mange Maader knyttet til
Kongeriget, Dansten kunde atter raade indenfor sine Ene
mærker. Krigen havde virket som et styrkende Bad paa Fol
kelivet baade i aandelig og statsokonomist Henseende;
den Udgift af omtrent et halvthundrede M illion er, som
Krigen forvrede, føltes ikke trykkende, Finantsernes T il
stand var god, Handelsveien mellem Vestkysten og Eng
land havde aabnet sig ligesom af sig selv. Europa havde
erklæret sig imod et Slesvigholsteen, det havde æret
vor Kamp og yttret Tilboielighed til at billige en ny
Arvefolge og derved sikkre Tilværelsen af et Monarki,
der vel kun var af ringe Størrelse, men ved sin Belig
genhed og sin Historie var blevet et vigtigt Led i S ta 
ternes Række. Saameget var vundet i de tre Aar, For
holdet mellem Tydsthed og Dansthed indenfor Monarkiet
var ved Krigen blevet vendt om, nu var Danstheden
stærkest. Og hvor betydelig Vindingen va r, bliver forst
klart, naar vi tænke 06 den Tilstand, der maatte have
udviklet sig ved Tydsthedens Seir. Da vilde tydst Aand
have beherstet Slesvig, et konstitutionelt Slesvigholsteen
have dannet sig, og det ældgamle Danmark, forvandlet til
et hti tb tydst og et halvdanst Rige, maatte have endt sin
tusindaarige Historie med at kaste sig i Tydstlands Arme.
Men hvad Danmark havde vundet, var vundet af N or
dens Grændsevagt, i Nordens Navn og paa Nordens
Vegne.
Tre Ting, og det de vigtigste, stode endnu uafgjorte: Monarkiets
Hævdelsen af hvad der var vundet, og Slesvigs og H o l- Stilling,
steens statsretlige S tillin g til Kongeriget. Krigen havde
brat afbrudt Monarkiets O rdning, ved Freden stod den
der atter som en Opgave, der krævede sin snare Los
ning.
For Oieblikket var Kongen konstitutionel i Kon
geriget, enevældig i Slesvig, under tydst Formynderstab
i Holsteen, og Monarkiets Arveeenhed var ikke betrygget.
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Det var Europas Villie, at Underhandlinger skulde afgjore Stridssporgsmaalene, og her kommer Skyggen i
Maleriet. Danmark havde aldrig tvivlet paa sit Svcerd,
men paa sin Pen tvivlede det. Og under hvilke Forhold
siulde der underhandles? Osterrigere og Preussere holdt
Holsteen besat og deeltoge i dets Regjering. Slesvigholstenerne vare noget modfaldne; de havde vistnok kæm
pet godt og leveret deres Deel af Beviset for, at Dan
mark og Holsteen, hvis de kunde enes, maatte kunne trodse
enhver Fjende, men hvor stærkt havde de dog ikke forreg
net sig? 8,000 Lig, opbrændte Stceder, en odelagt Vel
stand, Nederlag, Usikkerhed, Ufrihed, Trostesloshed, Skam
og Forbandelse, det var Lonnen, de saae for deres Kamp;
Danmark havde de maattet gjore en uberegnelig Tjeneste.
Alligevel havde de langtfra ikke opgivek deres Hensigter.
Med Snuhed forstode de, at stifte Feltraab, de havde fulgt
den tydste Proteus i sine Forvandlinger og vare med
Eet Weinte de meest konservative Mennester, der harme
des over Demokraterne i Kjobenhavn, der fordrede alle
Spor af 1848 udslettede og status quo ante gjenoprettet. Og selv hvis Partiet havde viist sig forsonligt og vel
villigt, vilve de i Holsteen, som i hele Nordtydstland,
temmelig aristokratiste Forhold have beredt tusinde Vansteligheder for Danmark, hvor Enevælden havde udsiettet
Aristokratiets Spor. Hvad Preussen sigtede til, var en
bekjendt Sag. Osterrig frygtede Danmarks Grundlov,
det maatte modarbeide dens Udstrækning til Slesvig og
dens Indvirkning paa Holsteen. Det var ikke usandsyn
ligt, at begge tydste Magter i Forening vilde stræbe at
gjenoprette status quo ante og Hertugdommernes ind
byrdes Forbindelse, hævde Tydstlands Indflydelse t Hol
steen, gjore Grændsesporgsmaalet saa indviklet som mu
ligt, hindre Dansthedens og Frihedens Grundfæstelse nord
for Cideren, og ved alt dette berove os Sekrens Frugt
og faae Indflydelse paa vore indre Forhold. Troppe
opstillingen i Holsteen kunde let blive truende. Og hvorlænge kunde vel Danmark udholde disse aabenbare eller
hemmelige Krigsforhold? H idtil havde det havt en Stotte
i Stormagterne, vilde dette vedblive. De vilde under
stotte Arveeenheden, det er sandt. Men vilde det være
dem om at gjore, at de indre Forhold ordnedes saaledes,
at en enig, fri og derfor stærk danst Magt kunde sidde
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ved Sundets Porte, at Danmark som Overgangslandet
mellem Tydsiland og Norden beholdt sit fortrinsviis nordisie SBæfm? Eller vilde maasiee en Losning af Knu
derne vcere dem nok, hvorved Danmark hindrede Tydsi
lands frie Bevcegelse i Holsteen og Tydsiland atter Dan
marks t Danmark? Dertil kom, at den almindelige politisie Tilbagestromning ikke kunde vcere gunstig stemt imod
Danmarks frie Grundlov og Dansihedens Bestræbelser
f or at hævde sig i Slesvig. Det vilde ikke være let, maaflee ikke muligt, at overbevise Rusland om, at en frisin
det Politik i Danmark just var konservativ, fordi den
vilde bevare Land og Rige. Og den russisie Keiser var
dog Hovedet for den gottorpsie Linie, der paastod Arve
ret til en Deel af Holsteen, en Omstændighed, som her
maatte forege Ruslands allevegne kjendelige In d fly 
delse.
England vilde kun Fred, Ende paa S tridig
hederne saa snart som muligt, dets Folks levende Felelse for Danmark havde ikke faaet nogen synlig I n d 
virkning pcua Regjeringen, Frankrigs Stemme havde
for Oieblikk et ncesten ganste tabt sin Vægt. Men Stem
ningen hos Stormagterne havde yttret en stærk In d fly 
delse under Krigen, og Indflydelsen maatte snarere til
tage end asstage under Freden.
I Dammarks indre Liv begyndte den Slaphed, som
folger efter en Overanstrengelse, nu kjendelig at vise sig.
Seirene kurnde let virke som et sovndyssende Middel.
Opgaven, der siulde loses, var ikke klar for Folket, som
i 1848; dæ gjaldt det Ziv eller Dod, A lt eller Intet, nu
syntes det at gjcelde, lidt Mere eller lidt Mindre, og
Kampen om dette fortes ikke paa Valpladsen, men i Hof
fernes Sale, hvorved den tabte i Interesse. De gamle
Partier t Regjeringen og Folket, Heelstatsmændenes og
Eiderdansies, vedbleve, dog med en væsenlig ny Assig
ning; thi det ene Parti havde lært af det andet, Heelstatsmændene, at Slesvigholsteinismen maatte tilintetgjores, de Eiderdansie, at man maatte forsone sig med en Å r
ti ecenhed for Monarkiet; Bondevennerne syntes ikke u tilboielige til at danne et nyt Pari, ved at gaae ind paa en
Sarnstat. Der gaves Partier i den ydre og den indre P oli
tik/ Grundloven, sijondt den brugtes med dansi Sindighed,
maatte dog ængste mangen Mand og mangen Klasse; den
havde desuden ikke endnu flaaet sin Rod dybt nok i Folket,
dengang den almindelige enropsisie Tilbagestromning lod
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sig spore hos os. Med Hensyn til Bilandene, vare Be
siddelserne paa Guineakysten solgte til England, Veftindiens og Islands Forhold til Moderlandet henstod forelobig uden Afgjorelse, de kunde berede ikke faa Vanske
ligheder; kun i Grönland var A lt roligt. Hele Rigets
Tilstand havde noget Usikkert, Ufcerdigt, Foruroligende
ved sig, der forogedes ved Gjceringen i Sydflesvig.
Regjeringen var ikke enig med sig selv, om hvad der
burde gjores; endnu fastholdt den sinBeflutning,
at
indkalde kyndige Mcend til Raadflagning om Monar
kiets Ordning. I hvilken Retning siulde der da ord
nes? Der var Ingen, som i denne Henseende havde
angivet Grundscetninger, hvorom Meningerne kunde samle
sig, ja, man kunde end ikke pege paa Nogen, som
her syntes at vcere Tidens Mand. Men der vilde hore
den snildeste Statsmandskunst til at lade Danmark styre
sin egen Kurs midt imellem alle disse Skjcer, til at be
vare, hvad der var vundet, Grundloven og Slesvig, og
til at fortscette Svcerdets Bedrift, som havde overhugget
Slesvigholsteen, ved at knytte Slesvig uoploselig til Kon
geriget. Derfor var det, at en Wngstlighed gjennemfor
Folkets Bryst midt i Seirens Gloede, en LEngstelighed,
som Aftenen foreud et afgjorende Slag; det aandede
dybt.
V i ville lade en hoiere Betragtning flinne ind over
Fremtidens Dunkelhed. Hvorofte har det ikke lydt til
det altid lille, ofte sirobelige Danmarks mange og stcerke
Fjender: beslutter et Raad, men Herren er ikke med?
Og Folk og Rige blev frelst, og just af Trængslerne
havde Folkekraften opmandet sig og stabt en daadrig Tid.
Det har flaaet selv de Vantroeste; Talleyrands Zjttring
er bekjendt: „den gode Gud har altid et Mirakel i Lom
men, forat frelse dette stakkels lille Land." Efter odelceggende indre og ydre Kampe kom forst Knud den sto
res Dage, siden Valdemarernes; efter Grev Geerts Tid
kom Dronning Margretes; efter Reformationsborgerkrigen
Frederik den andens Tid med sit cedle Aristokrati; efter
Kampen paa Liv og Dod med Sverige kom Enevcelden,
der forholdsviis maa kaldes glcedelig. Og stulde det
danske Folk nu have udfort de storste Bedrifter i Krig
og Fred, voere vakt til Bevidsted om sin K raft, A lt kun
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forat ben nebgaaenbe Sols Glanbs stulbe bestraale en
langsom Hentceren? Eller maa bet vakte Liv, om enb
gjennem nye haarbe Kampe, bog ikke tilsibst hcevbe sin
Friheb og Selvstcenbigheb V Havbe ba ikke en hoiere
Haanb aabenbaret sig gjennem benne gaabefulbe, lykkelige
Sammenflyngning af oste t og for sig saa ulykkelige Om
stcenbigheber? I rette Tib var Torbenveiret brubt los,
i rette Tib var en fnsmbet, folkelig, trofast Konge kom
met paa Thronen, og en vibunberlig Enigheb mellem ham
og hans Folk havbe gjort Overgangen fra bet Gamle
til bet Nye saa milb. Kampen blev begunstiget af alle
ybrc Forholb, af et klart Sporgsmaal om at veere eller
ikke vcere, af Tilstanben i Europa, ikke minbre enb af
Fjenbens Overmob og Rcenker, ber tvang os frem ab.
Og vilbe ben Haanb, ber havbe sammenflynget bisfe
Forholb, labe sin Gjerning halvgjort? Hvor asmcegtig
er bog ikke Menneskets Friheb meb al sin Kraft og al
sin Klogt ligeoverfor ben evige Nobvenvigheb, som feber
vore Skjebner? Det er bens Nost, som lyber overBegivenhebernes britscitbc Vanbe. Den sorkynber, at bet
Folk stal ikke forgaae, som, trobs al menncstclig Skrobeligheb og Synb, ikke i Splibagtigheb sortcerer sig selv,
eller i Synber ubmarver sig, eller i Feigheb nnberkaster
sig sin Fjenbe. Og hvab ben evige Magt vil, bet mau stce!
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