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/o r ta  te.

S et et nu tretten Aar siden, at Striden mellem Tydslland 
og Danmark om Hertugdømmerne Slesvigs og Holsteens 
retlige Stilling til hinanden og til Danmark udbryd, og dog 
har det store Publikum endnu ikke faaet Ømene op for 
Stridens Kjerne; ved Indblanding af andre Interesser og 
Planer ere Forestillingerne om denne i og for sig simple 
Sag tvertimod b lew  mere og mere forvirrede. Jeg har 
derfor omarbeidet nogle Optegnelser, som jeg nedstrev i Aarene 
1849 og 50, og hvoraf mine frafaldne Venner i Hertugdym- 
merne ville see, at det ikke er mig, der har svigtet deres 
Sag, men dem, der have forladt den af os i Fcellesstab be- 
traadte Bane; samt at den daværende provisoriske Regering s 
Opfyrsel mod mig ikke retfærdiggjyres ved Feil fra min 
Side, men at dens Indblanding i min Virkekreds ikke lod 
mig andet Balg end at trække mig ganste tilbage fra det 
offentlige Liv. Jeg overgiver nu nærværende Arbeide til 
Trykken deels for at meddele Danmarks og Hertugdym- 
mernes Jndvaanere, hvad jeg oplevede i Sommeren 1848, 
og mine Betragtninger over de fylgende Aars Begivenheder,



deels for at berigtige mange, paa Prent fremkomne, falske 
Paastande og opfordre til en moden Overveielse af det, der 
er fleet, og det, der vil komme; det er mit Onste, at mine 
Landsmænd maae drage Nytte deraf.

Hvis jeg ved at offentliggjyre disse mine Optegnelser 
kunde naae det nævnte Maal, vilde det efter min Mening 
fuldkommen opveie de Ubehageligheder, jeg udsætter mig for 
ved at myde Modsigelse fra mange Sider, hvilket stunde 
undgaaes, hvis jeg fyrst efter min Dyd havde ladet dem 
trykke som et Slags Gravstrift.

Da jeg for at naae mit ovenanfyrte Maal maa staae 
saa upartist som muligt for mine Læsere og det i det Hele 
taget er mig om at gjyre, at de fljænke mig Tiltro, fordi 
Meget af det, jeg anfyrer, strider aldeles mod det hidtil 
Antagne eller Udbredte, vil jeg forudstikke en kort Beflri- 
velse af mit Liv, forsaavidt som det staaer i Forbindelse med 
mit politiste Standpunkt i 1848.



Indledning.





J i l in  Fader var tydst, min Moder danfl, min Bedstemoder 
engelsk. — Fra Barn af opholdt jeg mig snart i Danmark, 
snart i Hertugdømmerne. — I  mine Forceldres og senere i 
mit eget Huns blev der talt Dybst og Danst mellem hin
anden. — I  mit syttende Aar reiste jeg til Gens og efter 
halvandet Aars Ophold der til Italien, Frankrig og Eng
land; jeg bespgte to tydste Universiteter og traadte i mit 
fireogtyvende Aar i aktiv Militærtjeneste. — Enhver vil ind- 
rvmme, at der under disse Omstændigheder ikke kunde være  ̂
Tale om nogen stor Nationalitetsfølelse hos mig. — Jeg"  ̂
gjvr heller ingen Fordrsng"derpaa, men betragter den paa 
Grund af vore Dages almindelige Dannelse og uindstrænkede 
Sarnsærsel mere som et Beviis paa Jndstrænkethed end paa 
Oplysning. — Jeg har derfor altid kun sluttet mig til og 
forsvaret det, jeg ansaae for Net. — Hvis jeg i 1848 havde 
troet, at Retten var paa Danmarks Side, vilde jeg der
for intet Oieblik have betænkt mig paa at kjæmpe for Dan
mark, saaledos som jeg gjorde det for Hertugdømmerne. —
Af samme Grund har jeg heller aldrig baaret tydst eller 
slesvig-holsteenfl Kokarde eller Slpife paa min Hovedbedæk
ning eller i Knaphullet. — Efter min Mening kan kun en 
virkelig enig Nation eller en virkelig anerkjendt Stat antage



flige Farver, men at bet i saa Henseende endnu har lange Ud
sigter, behøver jeg ikke at bemærke her; man vil let heraf 
forklare sig min Antipathi mod Kokarde- og Farvemanien i 
Aaret 1848.

Den, der vil det Rette, kan ogsaa kun ønske Sandhed 
og tale Sandhed efter sin Overbeviisning. At jeg aldrig 
har styet dette, har jeg tilstrækkelig beviist. Jeg er derfor 
altid bleven anseet for at høre »tit Oppositionen, men Rege
ringen i Kjøbenhavn vidste meget godt, at min Opposition 
alene hidrørte fra Interesse for de mig betroede Sager. — 
Mine Indberetninger toges altid tilfølge af det meget eenfi- 
dige Krigskolleginm, jeg blev meget ofte brugt til Forret
ninger, hvortil der udfordredes Iver og Arbeidsdygtighed, 
og fljøndt jeg i alle mine forftjellige Stillinger næsten be
standig modtoges med Kulde af mine Undergivne, havde jeg 
dog den Tilfredsstillelse i Tidens Løb at vinde deres Hen
givenhed. — Uagtet jeg hyppig kritiserede Regeringens 
Handlinger, kunde Ingen holde mere paa den lovlige Øvrig- 
hed og samvittighedsfuldere adlyde Loven end jeg. — Da 
Lorn sen og nogle af hans Venner fremkaldte den politiske 
Bevægelse i Eftersommeren 1830, var det naturligt, at jeg 
strap sluttede mig nøtere til Regeringen, end mine daværende 
Fjender blandt Øretuderne ved Kong Frederik den Sjettes 
Hof havde ventet. Disse Individer kunde derfor ogsaa kun 
bevæge den gamle Mand til at krænke mig ved ikke at lade 
mig avancere; sin personlige Velvillie og mine Funktioner 
lod han mig beholde nbefkaarne.

I  Forbindelse med flere Ligesindede dannede jeg som 
Deputeret i den flesvigske Provindsialstænderforsamling et 
Slags Centrum med det Formaal: deels at opponere mod 
Regeringen, naar den vilde krænke bestaaende Rettigheder og 
Forhold, og deels at drive den til paa lovlig Maade at 
indføre de nødvendige Forbedringer i Lovgivningen og Ad
ministrationen, samt i Særdeleshed at modarbeide de Radi-
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kales overdrevne Fordringer. Dette lykkedes os i mange 
Retninger, skjendt det var et høist besværligt og vanskeligt Ar- 
beide ligeoverfor en principløs bureaukratisk Regering, hvis eneste 
Grundscetning er Gjennemførelsen af dens kollegiale Beslut
ninger — netop fordi Regeringen kun stræbte efter at faae 
Majoriteten og derfor gjorde snart denne, snart hiin An- 
fluelse til sin, hvoraf Felgen da ogsaa blev Modsigelse i 
hele Lovgivningen, som ikke kunde Andet end fere til serge
lige Resultater. — Min Stilling som Deputeret gjorde det 
t il Pligt for mig at sige min Mening uforbeholden, og 
da jeg ikke paa nogen Maade kunde billige en saa princip
les Regering som Frederik den Sjettes, herte jeg naturlig- 
viis i Almindelighed til Oppositionen. Denne Regering 
havde ingen Agtelse for bestaaende Rettigheder, naar den 
troedê  at kunne tilsidesætte dem. For Danmarks Vedkom
mende vil jeg i saa Henseende blot henvise til Ophævelsen 
af Realfideikommisserne, ikke ved Lov, men efter Ansøgning 
af de Vedkommende, til Indskrænkningen i Godseiernes og 
Slædernes Præsentationsret ved; Besættelse af Præstekald, 
til Omorganisationer af de adelige Klostre osv.; for Her
tugdømmernes Vedkommende til Indførelsen af Grund- og 
Brugsskatten, Rigsbankflatten osv. — Denne Regering var 
desuden saa uvidende, svag og feig, at Danmark ikke alene 
mistede hele sin Flaade og Størstedelen af sin Handels
marine, men ogsaa efter en unyttig syvaarig Krig med Eng
land, der ødelagde Landets Finantser og Erhvervskilder, tabte 
Norge, og det fordi den danske Stat ikke blot undlod at benytte 
de gunstige Forhold i 1813, men gjorde netop det Modsatte 
af, hvad den skulde have gjort, hvilket da førte til det be- 
kjendte sørgelige Resultat. Men ikke nok h rmed blev der 
efter Freden ligetil 1835 arbeidet videre paa Landets Ruin 
derved, at Hofetaten og de kongelige Familiers Apanager 
ikke afpassedes efter Landets formindflede Kræfter, ved 
at der førtes en flet og ukontroleret Administration i alle
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F orv altn in g sg ren e , og ved a t jo m indre S ta te n  blev, desto mere 
forygedes E m bed sm an den es A ntal, A lt efter den G rundscet- 
n ing , a t Em bedsm anden  ikke er til fo r Em bedet, men E m 
bedet for E m bedsm anden . S ta tsg jcelden  voxede derfor i en 
foruro ligende G ra d  ved et aa rlig t D eficit, og fyrst efter gjen- 
tagne Forestillinger fra  de forfljellige Provindsialstcenderfor- 
sam linger lykkedes det i 1 8 39  a t gjyre en Ende paa dette 
Uvcesen. —  J e g  blev hvergang valg t t il  M ed lem  af den 
slesvigske S tæ n d erfo rsam lin g s Finantskom itee og kom herved 
t i l  a t opponere stcerkt m od R egeringens Anstuelser. Jscer 
forsvarede jeg Landbefolkningens In te re s se r, hvor disse syntes 
truede af nye Love, hvilket staffede mig denne S ta n d s  T i l 
lid . M in  S til l in g  som G od seie r havde ogsaa bragt mig i 
Forbindelse med m ange F o lk , der fik den O verbeviisn ing , 
a t  jeg stedse kun sygte a t frem m e, hvad der v a r anerkjendt 
fo r rig tig t, og ikke styede nogen M y ie  eller noget O ffer for
a t naae dette M a a l .  Ved a lt dette tilsam m en opnaaede jeg 
en P o p u la rite t, der senere, som jeg i det Fylgende stal vise, 
bevirkede m in Ndncevnelse til S ta th o ld e r .

E fte ra t de i A arene 1 8 35/36 og 1838  forsam lede S tæ n 
derforsam lingers gjentagne Besvceringer og Forestillinger havde 
aabnet O inene p aa  Befolkningen baade i D anm ark  og i H er- 
tugdym m erne fo r F rederik  den S je t te s  P olitik , byde denne 
M a n d , der som P riv a tm a n d  vilde have vceret alm indelig 
elsket og agtet, m en der som R egent kun med S o rg  kunde 
see tilbage p aa  sit L iv; im idlertid  ligger S ky lden  mere i 
h a n s  forsymte O pdragelse og den unge A lder, hvori han greb 
R egeringens T y ile r , end i intellektuelle og moralske F e i l .—  
H a n  kjendte kun V erden  fra  sit Liv i D anm ark  og kunde 
derfor aldrig  erhverve sig enten M ennestekundstab eller p o li
tist S karpsindighed . — Form edelst sin fuldstændige M an ge l 
p aa  grundige K nndstaber kastede han  sig over B ag a te lle r og 
fattede ikke de forstjellige G jenstandcs A and og Bestemmelse. 
S a a le d e s  gik det ham  med A rm een, som han ikke een, men
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flere Gange i sm R egeringstid gav en aldeles ny O rg an i
sation, der dog altid kun holdt sig til O verfladen. U nifor
merne bleve forandrede, Hceren inddeelt anderledes og nye 
Exerceerreglementer indførte, Altsammen en Efterligning af, 
hvad en eller anden S to rm a g t havde gjort. D erim od toges 
der i Frederik den S je tte s  S ta ts ra a d  ikke behørigt Hensyn 
til , hvormange og hvilke S la g s  T ropper den danske S t a t  
behøvede, hvormange Landets Finantser tillode at holde eller 
hvormange det af politiske Hensyn m aatte holde, om dets 
Krcefter kunde anvendes bedre tilsøes end tillands, om der 
ved diplomatiske Forhandlinger kunde tilvejebringes specielle 
Forsvarsm idler, grundede paa Landets geografiske B eliggen
hed. —  Kongen og nogle af hans A djudanter bleve enige 
om, at man skulde have saa og saamange Jæ gere og saa og 
saamange Kyradserer, D ragoner, Landsenerer og H usarer 
med A rtilleri i Forhold hertil, deels for at Armeelisten 
kunde tage sig anseelig ud, og deels for a t m an kunde holde 
nogle aarlige M anøvrer. —  I  Aaret 1807 førte den da
værende K ronprinds Krig i Holsteen, hvor der ingen Fjende 
var, medens Englænderne erobrede S jæ lland  og røvede 
F laaden; i 1813 samlede m an en H æ r paa S jæ lland ,
medens Kronprindsen af S ve rig  erobrede Norge i Holsteen.------
E t vittigt Hoved sagde ikke med Urette, a t Alt var blevet tab t, 
men at Armeen dog lykkelig var bleven reddet.

P a a  samme M aade gik det i Civiletaten, f. Ex. med 
Almueskolerne. En af hans A djudanter havde pact' en Reise 
i Frankrig gjort Bekjendtskab med den indbyrdes U nderviis- 
ningsmethode. F o r nu at gjøre sine Hoser grønne hos 
Kongen og bane sig Vei til Avancement udarbejdede han en 
vidtløftig P la n  til Indførelsen  af den indbyrdes U nderviis- 
ning i D anm ark og Hertugdøm m erne. N aturligviis toges 
der intet Hensyn til, om et lille A ntal Sko ler i et overbe
folket Land nødvendiggjorde dette System  eller om M idlerne 
ttf at gjennemføre det skulde udredes af S ta te n  eller Kom-
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m im erne eller P riv a te . N e i ! den indbyrdes U nd erv iisn ings- 
metyobe benyttedes med Fordeel i F ran k rig , altsaa  flnlde 
den ogsaa vcere den meeft hensigtsmeessige hos os. S k o le r 
nes O m bygning  m aatte  n a tn rlig v iis  p aa  G rn n d  af deres 

. store A ntal paafyre K om m unerne uberegnelige U dgifter; S k o le - 
læ rerne m aatte  foretage en heel O m o rd n ing  af U nderv iis- 
ningen, Skolelæ rersem inarierne lægge en anden P la n  for 
U ddannelsen af S ko le læ re rn e , P ræ ste rn e , der have T ilsy n  
med S ko lerne  i deres S o g n , kjendte heller ikke noget ti l  den 
nye In d re tn in g , kort sagt hele Landet blev bery rt af denne 
S a g .  H erp aa  havde Kongen flet ikke tænkt, saalid t som han  
kunde indsee det, da Alle, ligefra  Kancellierne til de laveste 
M y n dig h ed er, m odsatte sig denne R eform  og gjorde op
mærksom paa de m ange derm ed forbundne V anfleligheder. 
A djudant A braham son paastod , a t det ikke v a r A ndet end 
E m bedsm æ ndenes sædvanlige U villie imod nye In d re tn in 
ger, og a t h a n , hvis m an vilde overlade S a g e n  til ham , 
med Lethed flnlde gjennemfyre ben. —  A braham son , som 
ingen Anelse havde om, hvilket In d g re b  der g jordes i K om 
m unernes R ettigheder og K asser, eller vidste, hvad det vil 
sige u n der en uindskrænket R egeringsform  at overspringe alle 
B u reau k ra tie ts  T r in ,  blev med nogle ubetydelige P erso n er 
sat ind i en K om m ission; i denne tilranede han  sig ikke 
alene hele M a g te n , men korresponderede ogsaa selvstæn
dig med alle A utoriteter uden Hensyn til den foreskrevne 
F orre tn ingso rden . E fte ra t denne S a g  havde kostet Landet 
nm aadelige S u m m e r og næsten ingen N ytte  stiftet, sov ben 
lid t efter lid t hen, ikke fordi m an  paa  hyiere S te d e r  er- 
kjendte det Forfejlede deri, m en fo rd i A braham son  mistede ben 
G unst, hvori han havde sorstaaet a t sætte sig. —  D e tte  viser, 
hvilket B egreb  Frederik den S je t te  havde om hyiere R ege- 
ringsgrnndsæ tninger, p aa  sam me T id  som han p aa  sine 
R eiser med den styrste S am vittighedsfu ldhed  inspicerede 
S p ry ite r  og F æ n g s le r , S k o le r og S k a tteb y g e r, rigtignok
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Altsammen meget flygtig, m en  dog rneb en vis S agknnds tab .  
I n g e n  kan bebreide m ig ,  a t  jeg umulig  kunde billige og 
endnu mindre beundre saadanne P rinciper ,  og de, der fjende 
m ig ,  ville sikkert ikke undre  sig over, a t  jeg uforbeholden 
sagde m in M en in g .  M e n  derfor m aa  m an  dog ikke fo r -  
vexle min Opposition med en systematisk M odstand  mod 
enhver Regeringshandling. D e tte  vidste den gamle Konge 
ogsaa meget godt, og n a a r  vi vare alene, faae han gjerne, 
a t  jeg sagde min M en ing  reent ud. N a a r  den da stundom 
v a r  noget kras, udstødte han  et H u m !  eller bemærkede med 
en høi Latter, a t  den eller hitu M in is ter  havde en ganfle 
anden M en in g  om S a g e n .  —  D e n  godmodige M a a d e ,  
hvorpaa  han optog flige Bemæ rkninger,  og den Iv e r ,  h v o r 
med han kastede sig over B a g a te l l e r ,  som han  betragtede 
som R egeringssager ,  vise imidlertid , hvor udmærket hans  
Regering havde kunnet v æ re ,  hvis han  havde havt de for 
en Regent nødvendige Kundskaber og Indsig t .  N a a r  ikke 
h a n s  personlige In te re s se  eller formeentlige Autoritet v a r  
med i S p i l le t ,  va r  han besjelet af den meest levende R e t 
færdighedsfølelse. I n g e n ,  som bad om R e t  eller klagede over 
Undertrykkelse, henvendte sig forgjæves til ham. H a n  gjorde 
ingen Forfljel mellem sine tydfle og danste Undersaatter eller 
mellem D a n m a rk  og H ertugdømm erne og disse indbyrdes. 
H a n  antastede ikke H ertugdøm m ernes  Uafhængighed af K on 
geriget, stjøndt han  ikke aaben t  indrømmede denne, hvilket 
dog ikke havde sin G ru n d  i na tionale  eller dynastiste Hensyn, 
men i den forskjellige, retlig eller formeentlig begrundede 
absolute M a g t , som det v a r  ham  saa magtpaaliggende a t  
hævde. H a n  vilde I n t e t  høre om Hertugdømm ernes fo r fa t 
ningsmæssige Rettigheder , og for saa meget som muligt a t  
undgaae at rø r e  ved dette S p ø r g s m a a l  begik han de største 
Feil . D e  gjentagne S ta ts b a n k e ro t te r ,  der hvergang f re m 
kaldtes ved den lovstridige Forøgelse af S eddelm assen ,  fo r -  
aarsagedes fornemmelig ved, a t  m an  krympede sig ved a t
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paalægge nye S k a tte r  i H ertugdøm m erne, fordi m an i A aret 
1 8 0 2  havde m ydt den stærke O pposition og dog ikke kunde 
undvæ re Penge. M a n  vilde ikke tilstaae H ertugdøm m erne 
Skattebev illingsret, fordi m an derved vilde have anerkjendt 
deres Selvstæ ndighed, m en p aa  den anden S id e  v a r m an  
bange for, a t der flulde blive ta lt  form eget om S a g e n  og 
den Uklarhed, der fand tes baade hos D anste  og Tydste 
om de retlige F orhold  i politist Henseende, faae mere Luft, 
sam t derved saavel den uindskrænkede R egeringsfo rm  som 
den kvindelige Arvefylge blive udsatte for F a re . A f saadanne 
P rin c ip e r lod R egeringen sig lede! D e n  forfalflede Pengene 
og fremkaldte derved en fuldstændig N ationalbankero t, th i 
der er neppe Nogen i hele D anm ark , der kan sige, a t h an  
eier, hvad han eiede i A arhnndredets B egyndelse. D e n  
forhindrede ethvert In d b lik  i R igets  indre  F o rh o ld , fo r a t  
de senere, som steet er, af epalterede politifle P a r t ie r  kunde 
blive trukne frem  til ubodelig S kad e  fo r det H ele og de 
enkelte D e le . H avde det ikke været en sam vittighedsfuld og 
forstandig R egents P lig t  a t forebygge en saadan  Ulykke ved 
gjensidig Im ødekom m en og beskytte sine U ndersaatter og hele 
Landet m od indre U fred?  Frederik den S je tte  burde især 
have fylt sig opfordret hertil, da h an s  B y rn  jo ikke vare de 
nærmeste Arvinger og han altsaa  stod saa a t sige over P a r 
tierne . M e n  istedetfor sygte han  tvertim od a t form aae 
S to rm a g te rn e  til p aa  alle de A rveberettigedes Bekostning a t 

g aran tere  hans yngste D a tte r  den danske T h ro n e . V ed 
h a n s  D y d  fa ld t dette P ro jek t bort, og denne for Landet saa 
sæ rdeles vigtige S a g  arvedes tilligem ed K ronen af C hristian 
den O ttende, hos hvem den rigtignok ikke kom i bedre H æ nder, 
da denne, deels af Forkjerlighed fo r sin S y s te r , deels af 
U villie mod den nærmeste A gnat stog ind paa en B e i og 
anvendte M id le r , der ligefrem  strebe mod a l R e t. —  M e n  
fyrend jeg beryrer dette P unk t, vil jeg om tale K ongens P e r 
sonlighed, for a t m an lettere kan fælde en rig tig  D o m  om



15

h an s  R egering , idet jeg dog forudstikker den B em æ rknings 
a t hvor strengt jeg end bedøm m er C hristian  den O ttende  
som Konge, næ rede vi gjensidig et stort personligt V enstab 
sor h inanden, og jeg stal stedse være ham  inderlig  taknem 
m elig fo r den urokkelige T illid , han  havde til m in SEre, 
og den V enlighed , hvormed han  optog m ine, ofte meget 
skarpe B em æ rkninger om h ans Politik . —  C hristian den 
O ttende  v ar i Besiddelse af udmærkede E vner, der rigtignok 
p aa  G ru n d  a f h a n s  forsømte O pdragelse ikke havde factet 
den U ddannelse, hvorfor de vare m odtagelige; ved F lid  og 
O m gang  med lærde M æ n d  erhvervede han sig im idlertid  
senere m ange Kundskaber og en skarp F orstand , som kun fo r
medelst h an s  to ta le  M an g e l paa  M o d  ofte syntes ringere , 
end den virkelig v a r. D enne  M an g e l p aa  saavel fysist som 
moralsk M o d  v a r Star fag i, a t han  styrede sin overordent
lige Heftighed og altid  optraadte med et S k in  a f M ild 
hed og G odhed, som vandt Alle fo r ham . —  Kongen be
nyttede sig i fu ld t M a a l  heraf, idet han betydelig in d 
skrænkede Etiketten ved sit H of og faa  godt som ganske a f -  
stasfede den p aa  sine R eiser i L andet; enhver dannet M a n d  
havde uhindret A dgang til hans selskabelige S am m enkom ster, og 
K ongens E lstværdighed og D annelse  fand t alm indelig A ner- 
kjendelse og vilde have skaffet ham  Folkets Agtelse og K jer- 
lighed, hvis der ikke bestandig havde været udbredt en vis 
Tvetydighed over h a n s  Forkjcrlighed fo r den ene eller den 
anden af L andets to  N ationalite ter, hvilket igjen avlede F ry g t 
sor Forurettelse ellær politisk O vervæ gt. N a a r  Kongen reiste 
i D anm ark , o p traadte  han som Landsfaderen  b land t sine 
B ø rn  og sympathiiserede med de F ølelser og den Tæ nke- 
m aade, der lagde füg for D ag en  p aa  en reen dansk M a a d e , 
hvorim od han savnede den høiere videnskabelige D annelse , 
hvorpaa han lagde faa  stor V æ gt. I  H ertugdøm m erne op
traad te  han mere som L andsherren  og var mere tilbage
holdende i sine 0'ssentlige U dtalelser, men m an mærkede



16

tydelig paa ham , a t det selskabelige Liv og den mere aristo
kratiske T one  i den daglige O m gang  der tilta lte  ham . H er- 
p a a  grundede sig de to N a tio n a lite te rs  gjensidige Frygt. 
H ertugdøm m erne vare bange fo r a t blive et O ffer for Kon
gens Forkjerlighed fo r D an m ark , m edens de D anfte  fryg
tede fo r det aristokratiske E lem ent i H ertugdøm m erne.

Kongens Adfcerd i N orge i 1 8 14  og den a f ham givne 
F o rfa tn in g , den D eeltagelse, han senere lagde for D agen i 
I ta l ie n  for en fri politisk Udvikling, og den S y m p a th i, han 
ligetil sin Thronbestigelse viste det konstitutionelle System , 
havde b ibragt det liberale P a r t i  i K jøbenhavn den T ro , a t 
h an s  første H and ling  som Konge vilde vcere a t give cn de- 
mokratisk F orfa tn ing . D a  P a r t ie t  saae sig skuffet h e ri, op
bod det A lt for a t ophidse S te m n in g e n  imod ham , og hver
ken-ved hans S ø lv b ry llu p  eller K roning viste der sig nogen 
synderlig B egejstring , hvilket han tog sig meget n æ r. D ette 
In d try k  tabte sig dog under h an s  paafølgende Reise i Jd llan d , 
hvor han fand t en varm ere M od tagelse ; den overordentlige 
B egeistring , hvormed han  hilstes allevegne i H ertugdøm m erne 
og som gjorde hans Reise fra  Kolding til A ltona og tilbage 
til K iel til et sandt T riu m fto g , sam t den store T ilstrøm m en 
af Adelen og E m bedsm andene til P lL en  i A nledning af hans 
F ødse lsdag , stemte ham  scerdeles gunstig fo r H ertugdøm 
m erne og deres B efolkning. —  D e n  kolde M odtagelse, han 
fan d t ved sin Tilbagekomst til K jøbenhavn , virkede im id
lertid  a tte r dæmpende, thi det v a r en S vaghed  hos Christian 
den O ttende, a t han gjerne vilde vcere populæ r. D a  han 

• n u  var sikker p aa  H ertugdøm m ernes K jerlighed og H engi
venhed, gjorde han flere S k r id t fo r a t vinde de D a n f le , af 
hvilke nogle desværre ligefrem  strede m od H ertugdøm m ernes 
In te re s se r  og den offentlige M en in g  d e r , f. Ex. R igsbank 
pengenes G angbargjørelse som S k ille m ø n t, In d fø re lsen  af 
dansk R etssprog  i det nordlige S le s v ig  osv. D iskussionen 
i den flesvigsfe S tæ n d erfo rsam lin g  om denne G jenstand oc\
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■tt i G a n g  sat Adresse svækkede meget H ertugdøm m ernes 
Lillid ti t  Kongen; der gik desuden R ygter  om, a t  hvert 
Hertugdømme stnlde have sit eget S ta th o ld e rf lab  og sin egen 
G eneralkomm ando, hvilket ogsaa fremkaldte M iss tem ning  i 
Landet. —  K ongen , som langtfra  yndede demokratifle F o r 
fatninger, blev nu  bange for a t  tabe den M odvægt, han  

.bavde i H ertugdøm m erne  mod de kjybenhavnfle P a r t i e r ,  og 
troede a t  m aatte  gjyre Noget for a t  bevare hines velvillige 
S te m n in g ;  en Lejlighed hertil tilbyd sig, da den daværende 
S ta th o ld e r ,  Landgrev Friedrich af Hessen-Kassel,  tog sin A f
sked. D a  der samtidig p aa  G ru n d  af de stadige offentlige 
Angreb p a a  de gamle M in is tre  ogsaa va r  T a le  om et M i -  
tiisterflifte eller idetmindste om en deelviis Fornyelse af M i 
nisteriet, havde Kongen Lejlighed til a t  gjyre Noget for a t  
berolige begge P a r t ie r .

S o m  tidligere bemærket, nyd jeg dengang en stor P o 
pularitet, ikke blot hos Tropperne ,  men hos Befolkningen i 
det Hele taget. I  December 1841 havde Kongen tilstillet 
mig samtlige Indbere tn in g e r  fra  en Kommission, der havde 
været nedsat for a t  gjyre Forslag til en O m organisa tion  af 
Armeen, rned B efa l ing  ti l  a t  afgive B ere tn ing  derom, og i 
den fyrste Halvdeel af F e b ru a r  1 8 42  havde jeg tilendebragt 
og afleveret dette Arbeide. D a  Kongen havde tilkjendegivet 
mig sin T ilfredshed  hermed, troede jeg mig fritagen for v i
dere F orhand linger .  M e n  den 7. M a r t s  fik jeg pr. Estafette 
B re v  fra  Kongen, hvori han bad mig om at komme til Kjyben- 
havn den 10. s. M .  med D am pfl ibe t ,  da han ynskede at tale 
med mig om nogle militære S a g e r .  D e tte  var  mig p a a 
faldende, fordi det ikke var  b e ry r t ,  hvilke Punkter denne 
K onferents  flnlde omfatte, og jeg satte det i Forbindelse med 
R ygte t  om c tt D e ling  af Generalkommandoen. Fyrcnd  jeg 
den  9. M a r t s  forlod K ie l ,  havde jeg derfor c tt S a m m e n 
komst med E ta t s ra a d  Falck, under hvilken jeg udbad inig h a ns  
M e n in g ,  om jeg ved at  modtage en af disse projekterede

o
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Kommandoer vilde handle mod Hertugdømmernes Interesser 
med Hensyn til deres retmæssige Uadflillelighed, da jeg isaa- 
fald hellere vilde tage min Afsked. (Jeg anfører dette, fordi 
det kaster et Lys over min senere Optrceden). — Ved min 
Ankomst til Kjobenhavn sagde Kongen til mig, at han ønskede 
jeg skulde konferere med den fungerende Generaladjudant om 
Armeeorganisationen, da der var enkelte Punkter, som endnu 
f re m b ø d e  Vanskeligheder. Denne Befaling adlod jeg næste 
Dag, og efterat saavel Generaladjndanten som jeg havde 
meddeelt Kongen vore Anskuelser, var Sagen dermed endt. 
(T il min yderligere Retfcerdiggjorelse troer jeg at burde 
bemærke paa dette Sted, at Armeeorganisationen af 1842 
ikke iværksattes efter mit Forslag og overeensstemmende med 
mine Anskuelser, nagtet man senere ofte har lagt mig dens 
mange Mangler tillast).

Jeg ansaae nu selvfølgelig mit Hverv i Kjobenhavn for 
tilendebragt og udbad mig Kongens Tilladelse til at reise, 
men fik til Svar, at han ønskede, at jeg blev et Par Dage 
endnu, da der var flere Sager at afgjore. Da jeg ikke kunde 
indsee, hvilke Sagers Afgjorelse jeg kunde have Noget at 
gjøre med, spurgte jeg Dagen efter den tjenstgjorende Gene
raladjudant, hvad vi endnu kunde have at afgjore, og blev 
meget overraflet, da han fortalte mig, at man tænkte paa at 
gjøre mig til Statholder i Hertugdømmerne. Ved min Reise 
til Kjobenhavn havde jeg belavet mig paa muligt at maatte 
tage min Afsked for at hævde min Mening om Hertugdøm
mernes Uadskillelighed, og nu erfarede jeg, at man havde 
udseet netop mig til at repræsentere deres Eenhed, thi saa- 
ledes maatte Statholderens daværende Stilling opfattes. 
Dette maatte med Føie overraske mig hoilig. Jeg havde 
gjentagne Gauge i Stænderforsamlingerne udtalt min politiske 
Opfattelse af dette Sporgsmaal og heller ikke i det daglige 
Liv lagt Dolgsmaal paa den. Kongen kjendte den og vidste 
tillige, at jeg aldrig vilde handle mod min Overbeviisning.



19

Na a r  han desuagtet udnævnte mig til S ta th o ld e r ,  var  det 
altsaa cn offentlig Anerkjendelse a f  H ertugdømm ernes U ad- 
siillelighed. F r a  dette S y n sp u n k t  opfattede jeg S a g e n ,  og 
skjøndt det va r  mig fuldkommen k lar t ,  a t  jeg vilde faae eit 
i mange R etn inger vanskelig S t i l l ing ,  ansaae jeg det dog for 
min P l ig t  a t  modtage den. —  F o r  a t  faae næ rm ere  O p 
lysning om G enera lad judan tens  ganfle i Almindelighed holdte 
Dttring henvendte jeg mig den følgende D a g  til min gamle 
L e n ,  daværende S ta tssekre tæ r Adler, der sagde mig, a t  det 
forholdt sig fuldkommen rigtig. T i l  ham bemærkede jeg nu ,  
at jeg ikke uden Videre kunde gaae ind d e rp aa ,  da de to 
S p ø r g s m a a l :  H ertugdøm m ernes politifle S t i l l in g  og den 
Gage, jeg stulde have for a t  afholde de med Posten fo r 
bundne Udgifter, først m aatte  bringes paa  det Rene. Adler 
paatog sig a t  gjøre de indledende S k r id t  hert i l ,  og som en 
Følge heraf tilsagde Kongen mig til en S a m t a le  et P a r  

D age  efter. Ved denne Leilighed udtalte jeg det som m in  
urokkelige M en in g ,  at H ertugdøm m erne  vare retlig uadskille- 
lige, og erklærede kun paa  den Betingelse a t  ville modtage 
Posten, at der ikke flulde foregaae nogen F o rand r in g  i deres 
gjensidige S t i l l in g .  H ert i l  bemærkede Kongen, at med H e n 
syn til  det første P unk t  v a r  han  rigtignok af en anden M e 
ning, men a t  han  ikke tænkte paa  a t  gjøre nogen F orand r ing  
i de bestaaende Forhold , hvorfor Forftjellen i vore Anfluel- 
ser ikke vilde føre til nogen Kollision. J a l t f a ld  stolede han 
trygt p a a ,  a t  jeg ikke vilde m isbruge m in S t i l l in g ,  hvor 
mine Anskuelser afvege fra  hans  —  hvoraf jeg sluttede, a t  
jeg vilde faae en administrativ P o s t ;  h a ns  Forsikkring om, 
a t  det bestaaende Forhold  mellem H ertugdømmerne siulde 
blive opretholdt, m aatte  være mig nok, og han  var  overbcviist 
o m ,  at jeg vilde gjøre m in  P l ig t  som E m be d sm a n d ,  samt 
a t  jeg som M a n d  as W re  ikke vilde tjene et M in u t  længer, 
end jeg kunde forene det med m in Overbeviisning. —  H e r 
med endte Sam m enkom sten  og nogle D a g e  efter sik jeg m in
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Ubnæbnelfe som Statholder og kommanderende General i 
Hertugdømmerne.

I  det davcerende Ministerium mpdte min Udncevnelse 
Modstand fra flere Sider; navnlig vilde den davcerende 
Prcesident for det slesvig-holsteenfle Kancelli, Grev tllto  
Moltke, paa ingen Maade gaae ind derpaa; han tilbyd at 
tage sin Affled, hvilken Kongen villig modtog, hvorefter han 
raadfyrte sig med mig om, til hvilken Mand i Hertngdym- 
merne man skulde overdrage denne Post. Han pnflede en 
popnlcer og besindig Mand, som var nyie inde i Forholdene. 
Jeg foreslog ham davcerende Amtmand i Rendsborg Amt, 
Grev Reventlow-Criminil, som en særdeles behagelig Mand, 
der ved sin mangeaarige Stilling som Auskultant i den sles- 
vigfle Overret og senere som Amtmand samt som Vicepræ
sident i den holsteenfke Stænderforsamling havde erhvervet 
sig Befolkningens Agtelse og Tillid, og som efter min Mening 
var fuldkommen kvalificeret. Denne Sag blev imidlertid 
ikke strap afgjort; jeg forlod Kjobenhavn og tiltraadte den 
31. Marts mine Poster. Samme Dag fik jeg pr. Estafette 
et Brev fra Kongen, hvori han gav mig det Hverv at for- 
maac Grev Criminil til at overtage Præsidentposten; indeni 
Brevet til mig laa et til Greven.- Da denne just var t i l 
stede, udrettede jeg strap mit ZErinde, og Kongen havde saa 
ledes naaet sin Hensigt: at berolige Stemningen i Hertug- 
dymmerne og tilintetgjyre alle Rygter om en Forandring i 
deres indbyrdes Forhold, idet han havde stillet to Mæub, 
hvis Anskuelser om Hertugdømmernes Rettigheder Alle 
kjendte, paa de hyieste Poster. Fremtiden har desværre 
viist, at herved kun tilsigtedes en interimistisk Skuffelse, og 
Kongens stadig tiltagende Tilbageholdenhed mod mig med 
Hensyn til hans Regeringsforanstaltninger gjorde det snart 
indlysende for mig, at min Stilling kun vilde blive forbi- 
gaaende og at det ikke var alvorlig meent med en grundig 
Reform i Administrationen. Strap gjorde det imidlertid
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en glimrende Effekt, og da Kongen samme Sommer gjorde 
en Reise gjennem begge Hertugdømmer, fandt han den hjer
teligste og højtideligste Modtagelse.

Da man i Hertugdømmerne har bedømt min Virksom
hed som Statholder meget forskjellig, tyr jeg maastee her i 
Korthed forklare min Stilling, hvoraf Mange ville indsee, 
hvor overfladisk og eensidig man i Almindelighed Bedømmer 
Embedsmcend. — Under den gamle Landgrev Carl af Hes
sens niogtresindsthveaarige Funktion var Statholderpostens 
tidligere saa indflydelsesrige Forretningskreds, der omfattede 
Prcrsidenturet for de to høieste Retter og hele Administra
tionen med Undtagelse af Finants- og Domæneforvaltnin- 
gen, blevet indflrænket til Meddelelsen af Koncession til om
rejsende Musikanter, Skuespillere og Fremvisere af vilde 
Dyr. Det stod vel Statholderen frit for at gjøre Indbe
retning umiddelbart til Kongen om alt Muligt, men mine 
Forgjcengere havde kun fjelden benyttet denne Ret, fordi de
res Indberetninger sendtes de forfljellige Jmmediatkollegier 
t il Betcenkning, hvilke da med et vist Anstrøg af Superio
r i ty  beklagede sig over, at Statholderen vilde vide bedre 
Bested end de. Resultatet var derfor, at Regenten enten 
aldeles ignorerede disse Forestillinger, eller at Jmmediat-
kollegierne ved Lejlighed, under et etter andet Paaflud, gav
Statholdcrflabet en Stikpille. Statholderen havde som sagt 
ganfle mistet denne store Forrettighed og hans Post betrag
tedes egentlig kun som en Sinekure. Hele Verden vidste, 
at jeg ikke vilde beklæde en Sinekurepost, og derfor herflede 
der de forfljelligste Meninger i Landet om min Stilling. 
Deri vare dog ncesten Alle enige, at Hertugdømmernes Selv-
stændighed ved min Udnævnelse havde faaet en Talsmand,
og at man, saalænge jeg beklædte Posten, kunde være rolig 
i den Henseende. Mange ventede af min Virksomhed og 
Tilbøjelighed for radikale Reformer, at der flulde komme 
nyt Liv i Administrationen, men as samme Grund saae en
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stor Deel Embedsmand sijcevt til min Udncevnelse. Især 
var dette Tilfceldet i Regeringskollegierne, hvis Overpræ
sident jeg var af Navn. Nogle af disses Medlemmer vare 
endog bornerte nok til at troe, at jeg vilde misbruge min 
Stilling til at tage Revanche for tidligere Stridigheder, 
hvilke jeg som Godseier havde havt med Kollegierne.

Under disse Omstændigheder maatte jeg i Begyndelsen 
optræde meget forsigtig, og for deels at komme pact det Rene 
med Kongens Hensigter, deels ved rolig Iagttagelse at 
vinde hele Embedsstandens Tillid, indskrænkede jeg for S tør
stedelen min Virksomhed til en Privatkorrespondance med den 
Fyrste, hvori jeg gjorde ham opmærksom paa de tilstedevæ
rende Mangler og de efter min Mening onskelige For
bedringer. Men det gik snart op for mig, at Kongen ikke 
havde havt anden Hensigt med min Udnævnelse end at be- ' 
rolige den ophidsede Stemning i Hertugdommerne, medens 
han tænkte paa ad andre Veie at naae sit endelige Maal, 
og jeg opgav næsten Haabet om nogensinde at sætte noget 
virkelig Nyttigt igjennem.

Der var neppe gaaet et Aar paa denne Maade, forend 
det almindelig hed, at man havde ventet sig noget ganske 
Andet af Statholderen, der blev jo Intet gjort og der var 
intet Spor af, at Embedet var kommet i kraftigere Hænder, 
osv. Jeg havde imidlertid beskjæftiget mig meget med For
retningsgangen i Regeringskollegiet og var kommet til det 
Resultat, at dets Instruktion var aldeles forkeert. Jeg havde 
gjentagne Gange opfordret sammes Præsident til at foran
ledige en Diskussion om bestemte, urokkelige Forvaltnings
grundsætninger, fore det endelige Resultat deraf til Proto
kols som en almindelig Ledetraad og befale Regeringsraa- 
derne hver især at bestyre sin specielle Branche overeensstcm- 
mende med disse almindelige Maximer. Men istedetfor vedblev 
man i hvert enkelt Tilfælde at afgjore almindelige Sager 
efter Majoritetsbeslutninger, saa at det kom til at beroe paa
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enkelte eller flere Medlemmers Fraværelse, om en Beslut - 
ning harmonerede irPrincipet eller ikke med en tidligere eller 
efterfølgende. De specielle Brancher besthredes ganfle efter 
Referentens Forgodtbefindende eller individuelle Anskuelse, 
og Mangelen paa almindelige Støttepunkter føltes faameget 
desto mere af de underordnede Embedsmcend i deres Virke
kreds, som der i Stænderforsamlingerne var Lejlighed til at 
fremkomme med Klager og Besværinger over modsigende 
Anordninger.

Da Regeringskollegiet ikke vilde rette sig efter mig og 
jeg ikke vilde finde mig i, at en Autoritet, som hvis Over
præsident jeg, idetmindste nominelt, bar Ansvaret, gjorde 
Noget, jeg anfaae for fladeligt, androg jeg hos Kongen paa 
en Forandring i den slesvig-holsteenfle Regerings Organisa
tion og Instruktion, hvorpaa han resolverede, at jeg som 
Præses for en Kommission flulde tage den nye Organisa
tion under Overveielse og indgive Forslag til samme til ham. 
Dette var det første Skridt, jeg gjorde til Indførelsen af en 
bedre Tilstand, efterat jeg havde været to Aar i Embedet 
og maattet høre Bebrejdelser for Uvirksomhed. Men det 
var aldrig faa snart blevet bekjendt, førend der opløftedes 
et Skrig om, at det stred mod Hertugdømmernes Interesser, 
da det vilde aabne Leilighed til at indsmugle danfle Foran
staltninger osv. Jeg troer at burde anføre dette for at vise 
Hertugdømmernes Befolkning, hvor overfladifl den altid har 
dømt og hvilket utaknemmeligt Arbeide det er at tjene den. 
Intet fornuftigt Menneske vil kunne negte, at det styrker et 
Land, naar dets Bestyrelse er kraftig og selvstændig og ledes 
af bestemte Principer. Det var disse Hovedpunkter, Kom
missionen havde for Oie, og jeg tør her offentlig udtale, at 
hvert enkelt af dens Medlemmer med Iver og Kjerlighed til 
Sagen paatog sig det ingenlunde lette Arbeide. Resultatet 
dar fuldkommen tilfredsstillende, men kom desværre, paa
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Grund af senere Begivenheder, ikke til Udførelse paa den 
Maade, der var foreslaaet, og kan derfor med Rette dadles.

Medens disse Begivenheder fandt Sted i det Indre, 
havde Kongen ved fine diplomatiste Underhandlinger med de 
større Hoffer bibragt disse den Anstuelse, at det var nødven
digt at opretholde Monarkiet i dets davcerende Omfang, og 
efterat have tilbudt Hertugen af Augustenborg at afkjøbe 
ham hans Arverer til Hertugdømmerne, hvilket denne afflog, 
troede han nu at burde og kunne gjøre Skridt til at gen
nemføre sin Dndlingsplan. Den 8de Juli 1846 udstedte 
han til den Ende det saakaldte „Aabne Brev," hvori han 
erklcerede, at han efter en moden Overvejelse af alle Grunde 
for og imod var kommet til den Hverbeviisning, at den 
samme Arvefølge gjaldt i Hertugdømmet Slesvig og i Kon- 
riget Danmark, hvorimod der var Dele af Holsteen, som
havde en anden Arvefølge, men at hans Bestræbelser skulde
gaae ud paa at udjævne denne Ulighed. Det var naturligt, 
at dette Skridt vakte en umaadelig Sensation, selvfølgelig af 
ganske forskjellig Beskaffenhed, baade i Hertugdømmerne og 
i Danmark. Førend jeg omtaler Følgerne deraf, stal jeg 
imidlertid anføre Motiverne dertil, da Mange endnu ikke ere 
paa det Rene hermed.

Der var tre forstjellige Partier, der havde en Finger 
med i Spillet. For det Første Kongen, som paavirkedes af 
sin danste Individualitet og sin Søster Landgrevinde Char
lottes Intriguer, for det Andet det ministeriel-burcaukratiske 
og Hofpartiet og for det Tredie det danste Folkeparti.

Hvormcget Christian den Ottende end stallede tydst
Dannelse, var han dog danst med Hud og Haar, og det 
danste Monarkies Opretholdelse, saaledes som det bestod 
under hans Scepter, laa ham derfor meget paa Hjerte.
Havde han blot været upartisk og ikke havt nogen anden 
Bevæggrund end denne, kunde han, uden at begaae nogen 
Uretfærdighed, ad lovlig Bei have indledet Sagen saaledes.
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at al Fjendtlighed, ja endog Animositet kunde være und- 
gaaet og beseiret, og at de europæiske Magter ikke vilde have 
uegtet deres Samtykke. Den Akt, hvorved den kvindelige 
Sukcession i 1860 indførtes i Danmark, var lovstridig, thi 
i Valgakten af 1448 havde det danske Rigsraad forpligtet 
sig t il stedse at vælge sine Konger blandt Christian den 
Førstes mandlige Descendenter. Agnaterue havde aldrig 
givet deres Samtykke til Arvefølgeloven af 1665 og altsaa 
heller ikke mistet deres Ret. Forresten var den saakaldte 
Kongelov egentlig allerede overtraadt ved den almindelige 
Lov af28. M a i 1831. Havde Kongen altsaa blot havt i Sinde at 
sikkre det danste Monarkies Bestaaen, havde det Simpleste 
været at ophæve den kvindelige Arvefølge og atter indføre 
den mandlige Arvefølgeordcn i Danmark, hvorved den samme 
Person var blevet nærmeste Arving til begge Dele. Var et 
hertil sigtende Lovforslag blevet forelagt de fire Provindsial- 
stænderforsamlinger, vilde det være blevet eenstemmig ved
taget, og herved vilde uendelig Skade og gjensidig Forbit- 
trelse mellem de to Nationaliteter været forebygget, ligesom 
Strømme af Blod og umaadelige Summer kunde været 
sparede. Man kunde ogsaa være gaaet en anden Vct, ved 
at give de tvivlsomme Paragrafer i Kongeloven en saadan 
Fortolkning, at den kognatiste Arvefølge i Kongeriget faldt 
sammen med den agnatiste i Hertugdømmerne, hvilket alle
rede var forberedt ved mine Forældres Giftermaal. Men 
Kongen, som tilstyndedes af sin onde Dæmon, sin Søster, 
og af sin Uvillie mod Hertugen af Augustenborg, vilde ikke 
gaae nogen af disse to lovlige Veie, men valgte den stetteste, 
nemlig den lovstridige. At han selv erkjendte dette, frem« 
gaaer tydelig af, at han gjentagne Gange tilbød Hertugen 
en Skadesløsholdelse, og at han i den private Skrivelse, der 
fulgte med det mig tilsendte Exemplar af det „Aabne B re v / 
siger, „at det stulde gjøre ham inderlig ondt, om han ved 
dette Skridt beredte min Familie Tab."
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Hvorfor gjorde han da alt dette, som hans egen Sam 
vittighed fraraadede ham? Kun fordi han var en Slave af 
sin Kjerlighed til sin Søster. Han vidste meget godt, at den 
hessifle Familie var ilde lidt i Danmark og at de Danske 
fuit vilde lade den bestige Thronen, naar det bragte dem 
store Fordele. Han vidste endvidere, at Danmark vilde sætte 
Himmel og Jord i Bevægelse for at forhindre Adskillelsen 
fra Hertugdømmerne, og endelig vidste han ogsaa, at Her
tugdømmerne vilde giøre det Samme for at bevare deres 
Forening. Hans Plan var alt)aa at gjøre Prinds Frederik 
as Hessen, Landgrevinde Charlottes Søn, t il Thronfølger 
i Slesvig og en Deel af Holsteen, paa denne Maade at 
gjøre ham antagelig for de Danske og bevæge de andre 
Dele af Holsteen til at slutte sig t il denne Arvefølgeorden, 
for ikke at blive adskilte.

Ruslands Bifald havde han erhvervet sig ved Prindsen 
af Hessens Formæling med Storfyrstinde Alexandra, Louis 
Philippes Samtykke havde han ogsaa vidst at sikkre sig, og 
hans intriguante Minister i London havde ligeledes givet 
ham det bedste Haab derfra. — Under saadanne Auspicier 
tøvede han ikke længer, men gjorde det Skridt, der anrettede 
saamegen Ulykke og førte t il det stik Modsatte as, hvad han 
vilde.

Det andet Parti i Danmark og Hertugdømmerne, der 
var medansvarligt for denne Katastrofe, var det ministeriet* 
bureaukratiske og Hofpartiet. Det var disse Folk og Fa
milier om at giøre, at Staten var faa stor som muligt, 
fordi de derved troede selv at blive saameget desto vigtigere 
Personer, fordi de bedre kunde faae deres Slægtninge og 
Venner anbragte, fordi et kongeligt Hof gav mere Anseelse 
i Verdens Vine, fordi der ved dette faldt flere Ordener af 
og fordi de haabede at kunne pleie deres Dovenflab og t i l 
fredsstille deres Forlystelsessyge bedre, end hvis Kongeriget 
uden Hertugdømmerne blev reduceret til et Storher-
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tucjbømme, for at Hofholdet og Diplomatiet ikke stalde 
opsluge alle Statens Jndtcegter.

Det treble Parti var det egentlige Folkeparti. Det 
danste Folk kan med Rette være stolt af den National
følelse, hvoraf det besjeles. Det har eii smuk Historie, 
hvoraf vi lcere, at det til forstjellige Tider har beherstet 
England, Sverrig og Norge, hele østersøkysten og selve dette 
Hav. Det maa derfor smerte enhver Dansk, at det engang 
saa store Rige lidt efter lidt er blevet beklippet, og det er 
ganste naturligt, at det ikke uden Skræk kunde tænke sig det 
eventuelle Tab af 2/5 af Monarkiet. Hertil kom imidlertid 
andre Grunde, som stode i den nøieste Forbindelse med de 
forstjellige Klassers Anstuelser og Hensigter. Ved den ulyk-' 
kelige Begivenhed i 1660, hvorved den meest uindstrænkedc 
Despotisme indførtes ved Lov, blev hele Folket underkastet 
Regentens og hans Ministres absolute Villie. Skjøndt de 
indre Forhold i det Væsentlige forbleve uforandrede, idet et 
mægtigt Parti, de store Grundeiere med selvstændig indre 
Administration og tildcels Patrimonialjurisdiktion, i det første 
Aarhundrede bekjæmpede Centralisationen, oversvømmedes 
Danmark dog i dette Seknlum af en talrig Embedsstand, 
ligesom de stadige Følger af den uindskrænkede Regerings
form: Folkets Umyndighed i selv de ubetydeligste Ting og 
en smaalig Tænkemaade hos samme, ikke vare udeblevne. 
I  Skolerne og ved Universitetet lærtes kun, hvad der beha
gede Regeringen; paa Grund af den ringe Folkemængde 
bleve Bøger kun strevne af offentlig ansatte Skolemænd eller 
Professorer, etter med Statens Understøttelse, altsaa ogsaa i 
Regeringens Aand. Under disse Omstændigheder er det ikke 
saa paasaldende, at Folket almindelig ansaae Kongeloven for 
fuldkommen retlig begrundet og for den bedste Lov af Ver
den, samt troede, at Hertugdømmet Slesvig var en Bestand- 
deel af Danmark. Den samme uindskrænkede Regerings
form havde i Danmark frembragt en egen Kaste, der ind-
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bildte sig at have et retligt Krav paa Embeder, og den la t
terlige Titel- og Rangsyge, der er indpodet Nationen syste- 
matist, idet Ingen kan opnaae en Stilling i Samfundet uden 
allerhøjst at benaades med et Embede, en Titel eller Rang, 
forøgede i den Grad disse Embedsjcegeres Antal, at der i 
det egentlige Danmark ikke længer var Embeder nok til dem. 
Derfor gik disse Individers stadige Digten og Tragten ud 
paa at forstørre det egentlige Danmark, og dette kunde de 
kun haabe at opnaae ved Slesvigs Indlemmelse. Kraftig 
understøttet af alle Literater, der ønskede at udvide den danfte 
Literaturs Læsekreds, fordi Afsætningen knap dækkede Udgif
terne ved at forlægge en Bog, arbeidede det saakaldte Eider- 
parti sig frem, og efterat have forenet sig med Demokrat et 
bragte det snart hele Folket over paa sin Side, saa at det 
blev en LEressag at forene Slesvig med Danmark.

Hos sine danste Ministre og Embedsmænd mødte Kon
gen altsaa ingen Modstand mod sine inster, og det demo
kratiske Parti, som han ellers ikke yndede, kunde han vinde 
derved. Støttet paa den saakaldte Folkevillie traadte Kon
gen altsaa i det „Aabne Brev" frem med sine Meninger 
og Hensigter, dog ikke i en bestemt Form, idet han over
ensstemmende med sin frygtsomme Karakteer erklærede det 
for fin Mening, at Hertugdømmerne, med Undtagelse af 
nogle enkelte Distrikter, havde samme Arvefølge som Konge
riget. Herved afstar han sig ikke Muligheden af at modi
ficere eller ganste tilbagetage det „Aabne Brev", ligesom han 
ogsaa ved dette Udtryk afvæbnede mange Modstandere, da 
det, der blot var udtalt som Regentens Mening, ikke kunde 
siges at være en egentlig Retskræukelse.

I  Hertugdømmerne vakte dette Skridt en almindelig og 
overordentlig Sensation. Hertugdømmernes Beboere have 
fra Arilds Tid udmærket sig ved Loyalitet og Lydighed mod 
Lovene. Attringerne i den danste Presse og i Stænderfor
samlingerne under Christian den Ottende havde udrevet dem
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a f deres S o rg lø sh e d  meb H ensyn til deres N a tio n a lite t og 
G ru n dre ttig h ed er, og ved det liberale tydste P a r t ie s  B e s træ - 
6 elf e t v a r deres Opmærksomhed stedse m ere og m ere blevet 
vakt fo r saavel R egeringens som det danske Folkeparties 
D aniseringspro jek ter og henvendt paa  H ertugdøm m ernes 
bestaaende R ettigheder. Alle vare im idlertid  enige om kun 
a t benytte lovlige M id le r . D e t vil derfor let indsees, hvilken 
V irkning en saadan Erklæ ring af Landets egen R egent 
m aatte  gjøre, en Erkloering, der antastede H ertugdøm m ernes 
dyrebareste R ettighed, hvorpaa efter deres M en in g  deres 
hele V ee og V el beroede, nem lig deres U adstillelighed. 
D e  vare bragte i en saadan S ti l l in g , a t de enten m aatte  
gaae tilg runde eller troede fjendtlig op mod deres R egering . 
D e t  Første kunde de ikke tillade og det A ndet v a r et lige- 
saa frem m ed som uhyggeligt S k r id t  for dem. D e  valgte 
derfor den eneste V ci, der stod dem aaben , nemlig gjenncm deres 
S tcenderfo rsam ling  a t protestere m od E rklæ ringen ; m en fra  
det D ieblik  af herskede der en alm indelig M is t ro  til 
R egeringen  og en Anim ositet m od a lt Dansk. F o rh a n d lin 
gerne i S tæ n d erfo rsam lin g en  og de andre B egivenheder i 
A arene 1846  til 1848  have saa ofte vceret om talte i P ressen , a t 
jeg ikkê  kan frem føre noget N y t derom , og jeg stal derfor 
b lot endnu tilføie et P a r  O rd  om m it eget F orhold .

E fte ra t Kongen sjeldnere og sjeldnere havde korrespon
deret med m ig i A arene 1 8 4 4  og 1 845 , fordi jeg kraftig 
bekjcempede D aniseringsforsøgene, hørte han  i 1846  næsten 
ganske op a t  strive mig til, hvoraf jeg sluttede, a t han gik 
svanger med P la n e r , som han  ikke iforveien vilde meddele 
mig for ikke a t blive nødt til a t besvare m ine In d v end in ger. 
D a  det laa  ganske udenfor m it E m bedes O m raad e , havde 
jeg ingen G ru n d  til nkaldet a t henvende mig til ham . 
J e g  blev derfor høilig overrasket ved a t m odtage K ongens 
B re v , som bragte mig det første E xem plar a f det „A abnc 
B re v "  og hvori det hed, „ a t  jeg burde være den Første ,
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hvem Erklæringen meddeeltes;" to Ting vare mig strap- 
klare: dette er et Angreb paa Hertugdømmernes Selvstæn- 
dighed, hvilken Du som Statholder repræsenterer, og: din 
politiste og officielle Karakteer er kompromitteret, fordi En
hver maa sige: enten har Du ikke gjort din Pligt ved at 
afværge dette, eller gjyr man Sligt uden at adspyrge Stat
holderen, er han et Nul. M in fyrste Tanke var derfor 
strap at forlange min Afsted og til den Ende strev jeg et 
Brev til Kongen, men fyrend jeg afsendte det, kom flere 
agtede Mænd til mig og bade mig indstændig om forelybig 
at beholde min Post, for at Stemningen i Landet ikke skulde 
blive endnu mere ophidset, end den allerede var, fordi Alles 
Dine hvilede paa mig og min Mening vilde faae cn afgjy- 
rende Indflydelse. Dette bevægede mig til at iagttage den 
styrste Forsigtighed og jeg strev derfor ganske simpelt tik 
Kongen, som Svar paa hans Brev:

„At det maatte i hyt Grad smerte og forundre mig, 
at han havde gjort et for Hertugdymtnerne saa vigtigt 
Skridt uden at give sin fyrste Embedsmand og Re
præsentant i disse Leilighed til at udtale sig deSan- 
gaaende. Jeg havde ingen Grunde fundet i ^ctt mig 
gjorte Meddelelse, men af den mig lovede nærmere 
Forklaring vilde jeg danne mig en Mening om Sagen 
og indtil da afholde mig fra at fælde Dom om et 
Skridt, som jeg var bange for forelybig at maatte be
tragte som en Ulykke."

I  Lybet af tre Uger ventede jeg at see Kongen i Her- 
tugdymmerne paa hans aarlige Tur til Sybadet Fyr; in
den den Tid vilde den holsteenske Provindsialstænderforfam- 
ling være traadt sammen og den offentlige Mening altsaa 
have sit Organ. Jeg kjendte Nationalkarakteren saa godt, at 
jeg vidste, at Forbittrelsen ikke vilde give sig Luft paa no-
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zen voldsom Maade, og jeg kunde da meb Rolighed træffe mig 
tilbage fra en Stilling, hvori jeg med mine Grundsætninger 
umulig kunde blive. Det vilde stridt mod min Embedspligt 
at forblive i en saa hyi Stilling, naar mine og Regentens 
Anskuelser vare hinanden stik modsatte; at bestyre mit Embede 
i Regeringens Aand havde været at fornegte min Overbevis
ning, det kunde jeg ligesaa lidtgjyre. Jeg blev altsaa, fyrst 
og fremmest for at bevare Roligheden og dernæst for mundt
lig at forestille Kongen det Farlige og Retsstridige i det af 
ham foretagne Skridt. Kongen kom til Flensborg, hvor jeg 
modtog ham, paa en armeret Dampfregat istedetfor som el
lers paa sit Reisedampstib; Reisen gjennem Hertugdymmet 
Slesvig til Fyr, hvorpaa jeg ledsagede ham, var ikke som 
tidligere et Triumftog, men lignede snarere et Ligtog', og 
intetsteds kom Befolkningen ham imyde med den vante Ju
bel og Begejstring. Efterat vi havde været sammen et Par- 
Dage, udbad jeg mig en Privataudients, da Kongen stadig 
undgik at tale med mig alene; i denne meddeelte jeg ham 
mine Indvendinger mod det „Aabne Brev" og gjorde ham 
opmærksom paa dets uudeblivelige, fordærvelige Fylger. Men 
Alt var forgjæves og jeg endte derfor med at bede om T il
ladelse til at reise Dagen efter. Fyrend jeg om Aftenen tog 
Afsked med ham, vilde han overtale mig til at anerkjende 
de Synspunkter, hvorfra det „Aabne Brev" gik ud, hvilket 
jeg selvfylgeligt neglede; jeg havde nu en saameget gyldigere 
Grund til at trække mig tilbage fra Statstjenesten. Saa- 
snart jeg var kommen hjem, indgav jeg under 13. August 
min.Ansygning om Afsted som Statholder og kommanderende 
General; den 15. s. M . fik jeg en privat Skrivelse fra Kon
gen, hvori han, idet han anerkjender mine Grunde, modta
ger min Demission samt i de ineest utvetydige og anerkjen- 
dende Udtryk udtaler sig om min Embedsfyrelse og takker mig 
for den Redelighed og Oprigtighed, jeg altid har udviist 
mod ham. Den 18. August modtog jeg mit officielle Af-
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stedspatent som Statholder og kommanderende General og 
faae deraf, at jeg var opført som Generallieutcnant ä la 
suite.

Jeg berører denne Omstændighed, forbi den danste Presse 
senere tog Anledning heraf til at angribe min Opførsel og 
beskylde mig for Forræderi, Meened osv. Sagen forholdt 
sig imidlertid paa følgende Maade, hvad der syntes at frem- 
gaae af et senere Brev fra Kongen. Af personligt Venstab 
for mig vilde Kongen ikke berøve mig alle de Indkom
ster, jeg havde havt i min fireogtyveaarige Tjenestetid, og 
for at kunne lade mig beholde disse valgte han cn Afstedi- 
gelsesmaade, der fikkrede mig cn aarlig Indtægt. Denne 
oppebar jeg imidlertid aldrig og jeg kunde altsaa med Føie 
betragte mig som fuldstændig' udtraadt af Tjenesten, hvortil 
jeg ogsaa henholdt mig, da jeg i Februar 1848, efter Fre
derik den Syvendes Thronbestigelse, af Generaladjndanten 
blev opfordret til at aflægge Ed. I  cit Korrespondance om 
denne Sag erklærede jeg nemlig denne, at jeg for det Forste 
som Prinds af Blodet ikke var forpligtet til at aflægge T ro 
stabsed og at min Onkel Frederik den Sjette, da jeg i 1814 
ansattes i Armeen, endog udtrykkelig havde instrueret mig'til 
ikke at gjøre det; at jeg for det Andet ikke kunde betragte 
mig som staaende a la suite, fordi jeg havde forlangt min 
Afsted; at Kongen alligevel havde fat mig a la suite, 
havde mist sig at være cn tom Form, da jeg ingen Gage 
havde oppebaaret; og at jeg for det Tredie i hvert Fald 
ikke vilde aflægge nogen Ed — og følgelig maatte overlade 
t il Hans Majestæt, hvorledes Allerhøistsamme vilde betragte 
mig. Det turde heraf aldeles tydelig fremgaae, fra hvilket 
Synspunkt jeg opfattede min Stilling.

Esterat det var blevet bekjcndt i Landet, at jeg havde 
trukket mig tilbage fra det offentlige Liv, strømmede der fra 
saavel de nordligste som sydligste Egne af Hertugdøm
merne Adresser ind t il mig, hvori man takkede mig for min
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Fastholden ved Landets gamle Rettigheder; tildeels var dette 
dog kun et Paaflud for at forøge den iforveien ophidsede 
Stemning og betydede ikke saameget, som det faae ud til, 
paa en Tid, da Adresser vare blevne en Modesag. Im id 
lertid fik Publikum dog det Indtryk, at jeg havde holdt 
paa Lov og Ret, og da jeg fra den Tid af og ligetil 
den 23. Marts 1848 holdt mig borte fra det offentlige Liv 
og offentlige Forsamlinger, var min Deeltagelse i Be
givenhederne den 24. Marts ligesom et Tegn paa, at de 
Rettigheder, jeg altid havde forsvaret og bragt saamange 
Offre, virkelig vare i Fare.

Efterat jeg saalcenge har lagt Bcflag paa Lceserens Taal- 
modighed for at gjøre ham bekjendt med Forfatterens Per
sonlighed, vil jeg nu overlade til ham, hvorvidt han vil fljænke 
hans Ord mere T iltro end Andres. De folgende Blade
ville indeholde scerdeles Meget, der staaer i direkte Mod
strid med Pressens exalterede Udtalelser i 1848 og senere 
udgivne eensidige Partiftrifter. En Gjendrivelse heraf vilde 
vcere et ligesaa unyttigt som overflødigt Arbeide; jeg vil ikke en
gang gjore en Undtagelse med Herr Wegeners lø g n a g tig e  Pro
dukt, da sikkert ethvert tænkende Menneske, hvem dette Skrift er 
faldet eller stukket i Hænderne, vil have overbeviist sig om, 
at flig t Tpieri kun kunde være beregnet paa at ophidse fa
natiske Individer eller fyre Folk, som vare fuldstændig ube
kendte med Personer og Forhold, bag Lyset. Jeg vil derfor 
skildre, hvad jeg selv har oplevet og hvorom jeg har tilfor
ladelig Knndflab, saaledes som jeg opfatter og betragter det, 
idet jeg overlader til Enhver at danne sig en Mening deraf 
eller opponere derimod; kun maa man ikke forlange, at jeg 
indlader mig paa en videre Polemik om denne Gjenstand.

3



Den provisoriske Negerings Dannelse 
den 23. og 24. M arts.

For at fætte Publikum i Stand til at betragte Begi
venhederne i Hertugdømmerne i Foraaret 1848 fra det rette 
Synspunkt er det nødvendigt nok engang at omtale Udste
delsen af det „Aabne Brev" og tage under Overvejelse, hvor
ledes man havde kunnet undgaae dette Skridt, der stred mod 
de bestaaende Rettigheder, kroenkede Hertugdømmernes Jnd- 
vaaneres National- og Retsfølelse og var en politisk Feil 
af Regeringen.

Jeg har i Indledningen angivet de danske Motiver, der 
førte til Kongens Erkloering om hans Anfluelser angaaende 
Arvefølgen i Hertugdømmerne og sikkrede denne en gunstig 
Optagelse hos det liberale Parti i Danmark, og det turpe 
derfor ikke voere af Veien her at omtale, hvorledes Stem
ningen var i Hertugdømmerne før og efter Udstedelsen af 
denne Erkloering.

Alle indrømmede, at Hertugdømmerne havde taget et 
stort Opsving under de danske Kongers milde Scepter. Han
delen blomstrede og der forestod en Nedsættelse i de rigtig
nok høie Skatter; efter Forsiag af Provindsialstoenderforsam- 
lingerne var der for Statens Regning bygget Chausseer og 
Havne og ved den i Finantserne indførte Orden vare frem-
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tidige Forbedringer stillede i Udsigt. D en  indre Forfatn ing 
overholdtes og Kommunernes, Landstabernes og Stoedernes B e 
styrelse var derfor for S tørstedelen overladt til deres egne M u - 
nicipaliteter. D e r fandtes fuldstændig personlig Frihed, T a le 
frihed og tildeels ogsaa Pressefrihed; ved Indførelsen af P ro -  
vindsialstænderforsamlingerne var der givet Sikkerhed for, at 
ingen Love bleve udstedte og S k a tte r paalagte, uden at disse 
vare herte ; Hertugdømmerne befandt sig kort sagt under de 
lykkeligste Forhold. S o m  Felge heraf og paa G rund  af 
Befolkningens i og for sig loyale og legale Tcenkemaade 
hcrstede der stor Hengivenhed for Regenten og det Bestaaende. 
Rigtignok havde Forordningen af 14. M a i 1840 om J n d -  
fvrelsen af det danste S p ro g  soni Retssprog i det nordlige 
S lesv ig , Udbredelsen af den danste Rigsbankmpnt, den om
hyggelige Anvendelse af det banste V aaben hos alle Rege
ringsmyndigheder, Forbudet mod de flcsvig-holsteenste F a r 
ver paa alle Em blem er og mod Afsyngelsen af S an gen  
„Schlesw ig-H olstein meerumschlungen" samt mange andre 
S m aaligheder efter Christian den O ttendes Thronbestigelse 
henvendt den almindelige Opmærksomhed paa ethvert af R e 
geringens S k r id t, og som Folge heraf betragtedes det re t
lig  sluttede og ved Lov stadfæstede B a a n d , der forenede 
H ertugdom m erne, mere end nogensinde som P a lla d ie t for de
res Velstand og Bevarelsen as deres selvstændige Lovgivning 
og A d m in istra tion ; men naar m an undtager enkelte exalterede 
Hoveder, tænkte Ingen  paa at ansee en Adstillelse fra Konge
riget som en Lykke for Hertugdøm merne. Ligeoverfor denne 
Nationalfølelse var det, at Christian den Ottende opererede. 
D e t var hans Ulykke, at han heller ikke her kunde fornegte 
sin K arakteer, men u n d erh aan d en  intriguerede baade i I n d 
landet og ved de udenlandste H offer, istedetfor aabent og 
ligefrem at forelægge S ag en  for S tæ nderne , hvorved baade 
de Arveberettigede og Landet havde faaet Lejlighed til at 
fremkomme med og drpfte deres Rettigheder og D nster,
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hvilket havde kunnet og ^maattet føre tit en gjensidig For- 
staaelse. Dette havde rigtignok tildeels sin Grund i, at han 
selv var overbeviist om det Retsstridige i sit Forehavende, 
men paa den anden Side frygtede han ogsaa for derved at 
blive nødt til at indrømme Stænderne større Ret, end der syn
tes ham nødvendigt, og han gik da den allerskadeligste Bei, han 
kunde gaae, idet han tog lutter halve Forholdsregler. Allerede 
i Sommeren 1842 foreslog han Hertugen af Augustenborg at 
affinde sig med ham om hans Arveret til Hertugdømmerne. 
Ubegribeligt nok afslog denne at indlade sig herpaa, idet han 
erklærede, at han ikke forlangte Andet end sin Ret, men at 
han paa den anden Side hverken kunde eller turde give Af
kald paa denne. Jstedetfor at gjøre det skulde han være 
gaaet ind paa Forflaget, paa den Betingelse, at a. Forhand
lingerne flulde føres under to Stormagters Mægling og b. 
Resultatet forelægges Stænderne til Sanktion. Hertugen 
vilde ved denne Betingelse have opnaaet, at hans Rettighe
der vare blevne anerkjendte og undersøgte ligeoverfor Stor
magterne og at Landet havde faaet Lejlighed til ligeledes 
at varetage sine Rettigheder, der vare nøie forbundne med 
vor Families. Det stod jo altid Hertugen frit for at gaae 
ind paa en Affindelse eller ikke, men Sagen vilde da være 
kommen for de europæiske Stormagters Domstol og dengang 
bleven bilagt i Mindelighed, uden Tvivl til almindelig T il
fredshed, eftersom ogsaa de danske Stænder vilde have faaet 
Deel i Afgjørelsen. Vilde Hertugen ikke gaae ind paa Kon
gens Forflag, flulde han have sagt reent ud til denne, at 
han for at forsvare sine Rettigheder vilde henvende sig til 
Stormagterne, hvorved Kongen vilde være bleven nødt til 
at gaae aabent tilværks.

Skuffet i sit Haab ved Hertugens Afslag fortsatte Kon
gen sine hemmelige Intriguer og fandt især Gehør hos Louis 
Philippe, hvilket man seer af den efter dennes Flugt fundne 
Korrespondance. Fremdeles gjennemsøgte man sorfljellige
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S ta ts a rk iv e r  for a t sinde Akter, der kunde give Kongens O nste 
et legalt S tø ttepunk t, og endelig nedsattes en K om m ission, 
som skulde bedømme og ftab fæste en den forelag t B etæ nk- 
n ing . V alg e t as M edlem m erne lod ingen T v iv l tilbage om 
U dfaldet, og itu konsuleredes a tte r L ouis Philippe, der sendte 
H ertugen  as Decaze til K jøbenhavn fo r a t bestyrke Kongen 
i h a n s  Forsæ t, hvilket v a r ganske n a tu rlig t, da brødefulde 
M en neste r gjerne ville have S ta lb rø d re . H ertug  Decaze 
v a r i E t og Alt M an d en  ti l  en saadan  M iss io n ; det m aatte 
være en sand Fornøielse for ham , der hele sit Liv havde baare t 
K appen paa  begge S k u ld re , endnu engang, esterat han  fo r- 
lcengesiden havde endt sin Løbebane, a t lede en politist I n 
trig ue  uden F are  for sig selv. D e t sørgelige R esu ltat af 
alle disse F orhand linger blev da rigtignok a tte r en halv 
F orh o ld sreg el, nem lig det i 1 846  udstedte „A abne B re v " , 
hvori K ongen ikke sagde, a t Arvefølgen for F rem tiden  stalde 
vcere den og den, m en a t det v a r h ans M ening, at den v ar 
faa  og saaledes. M o d  denne M en in g  protesterede baade 
den Holsteenste og den slesvigske Provindsialstcenderforsam ling 
saavelsom  H ertugerne af Augustenborg og G lüksborg, den 
Første tillige hos den tydste F orbundsdag . M e n  herved 
blev det og der g jordes in te t S k r id t  ved de tydste H offer, 
ligesom der heller ikke blev taget finantsielle F orho ldsreg ler 
fo r i paakom mende T ilfæ lde a t kunne leve udenfor Landet.

A arct 1847 forløb under voxende B ekym ring i H e rtu g 
døm m erne, men dog vare Alle overbeviste om, a t Kongen 
m anglede M o d  til a t føre S a g e n  videre, og da m an troede, 
a t  han  kunde leve længe endnu, haabede m an Alt af T iden .

C hristian  den O ttende døde im idlertid  ganske uventet 
den 20de J a n u a r  1848 . F rederik  den S y v en d es P e rso n 
lighed indgjød intet P a r t i  T i l l id , og da han 8 D age efter 
sin Thronbestigelse udstedte P a te n te t af 28 . J a n u a r ,  hv o r
ved der indkaldtes til foreløbig R aadsiagning  en F o rsam 
ling , bestaaende deels af D epu terede, valgte af de fire
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Stænderforsamlinger af deres egen Midte, deels af Konge
valgte, kom der Røre i Gemytterne saavel i Danmark som 
i Hertugdømmerne. Samtlige Medlemmer af Hertugdøm
mernes to Provindsialstcenderforsamlinger mødtes i Kiel for 
at raadflaae, om de skulde foretage Valgene eller ved at 
negte dette lige fra Begyndelsen af erklære en Fællesfor
samling for alle Kongers Stater for lovstridig og ugyldig. 
Resultatet, hvorfor jeg stemte, blev, at man vilde vælge. 
I  Kjøbenhavn holdtes der imidlertid i det nylig opførte Ka
sino fsrst ugentlige, senere daglige Folkeforsamlinger, i hvilke 
exalterede Talere skildrede Hertugdømmerne som oprørske og 
frafaldne Dele af det danske Monarki og raadede til at 
undertvinge dem. Ingen vil kunne undre sig over, ot slige 
Ittringer ikke bleve upaaagtede af Befolkningen i Hertug
dømmerne, og at denne mere og mere grebes af Bekym
ring for et voldeligt Angreb paa sine Rettigheder og sin 
retlig begrundede Uafhængighed. Demokraten Olshausen og 
hans Tilhængere fandt derfor villigt Gehør, især da denne 
snue Mand godt forstod at skjule fine Hensigter under Fæ
drelandskjerlighedens Kaabe. I  den saakaldte Borgerfor
ening i Kiel fandt han en bekvem Tumleplads og de Fore
drag, han holdt der og ad hvilke man lo alle andre Steder 
i Hertugdømmerne, bleve atter af de kjøbenhavnste Kasino- 
mænd benyttede som Agitationsmiddel. For rigtig at kunne 
forstaae denne Skildring maa man mindes, at Februarre
volutionen i Paris netop dengang havde stabt Republiken, 
ut der begyndte at komme Røre i Tydstland og endelig at 
Forholdene i Wien og Berlin antoge en saa sørgelig Skik
kelse. Hver Dag, bragte Efterretning om Indrømmelser 
fra Regeringernes Side af Folkenes Buster, og det blev snart 
t il en almindelig Tro, at man kun behøvede at røre sig for 
at sætte sin Villie igjennem. Det var dog ikke alene Be
folkningen, som lagde Tønder til Bevægelsen, ogsaa Nege
ringen bidrog ikke Lidet dertil ved at rømme op i Arsenalet
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i Kjobenhavn, træffe Anstalter til at scette Armeen paa Krigs
fod og indkalde Artilleriet, Remontehestene og de Permitte
rede, under det - latterlige Paastud at forsvare Kjobenhavn mod 
et coup de main, snart fra Englands, snart fra Ruslands 
Side. I  Begyndelsen af Marts Mitoge Rustningerne et 
saadant Omfang, at der blev sammentrukket 6000 Mand 
paa Sjælland og 10,000 Mand i Jylland. Det sidste 
Troppekorps kunde kun være bestemt til at bestelle Hertug
dømmerne. I  denne Anskuelse bestyrkedes man ved, at sam
tidig de i Hertugdømmerne garnisonerende og derfra rekru- 
terede Batailloner fik Ordre til at permittere og kun beholde 
den mindst mulige Styrke til Tjeneste. Hertil kom ogsaa 
det væsentlige Moment, at Kongen havde omgivet sig med 
ultrabanste Mcenb og at Alle vidste, at han var en Bold 
for disse og sin nuværende Gemalinde. Hertugdommernes 
Beboere havde altid sat en ZEre i at være loyale Under- 
saatter og paa lovlig Maade forebringe deres Besværinger 
for Landsherren, og nu skulde de ved Bajonetter beroves 
deres Rettigheder! Dette bidrog ikke lidet til at vække Util
fredshed med og Mistillid til Frederik den Syvendes Re
gering.

Forend jeg gaaer videre, stal jeg omtale mit Forhold i 
denne Periode. Jeg har allerede ovenfor bemærket, at jeg 
efter min Afskedigelse i 1846 trak mig tilbage fra det offent
lige Liv. I  Eftersommeren 1846 indtog jeg ikke mit Sæde 
i Stænderforsamlingen som Deputeret for Ekernforde, fordi 
jeg fandt det upassende, efter nylig at være traadt tilbage 
fra en faa hoi Stilling, at deeltage i Forhandlinger, der 
naturligviis vilde faae en mod Regeringen fjendtlig Karak
ten:. I  Vinteren 1847 valgte de storre Godseiere mig een- 
stemmig til deres Deputerede, men jeg modtog ikke Valget, 
fordi jeg ved Herr Beselers og Konsorters Intriguer var bleven 
fortrængt fra min tidligere Valgkreds. Jeg stod altsaa ganste 
udenfor alle politiste Forhold. I  Februar 1848, da Agita-
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tionen var i Tiltagende, havde, hvad jeg fsrst fik at vide i 
1851, flere Mcend under Beselers ZEgide truffet Aftale om 
i vcerste Tilfcelde at mobfætte sig de Danfles Indgreb og 
til den Ende danne en provisorisk Regering; efter hvad der 
i 1856 forsikkredes mig, havde man opsat en Liste over 
dennes Medlemmer, hvorpaa ogsaa mit Navn paraderede. 
Om alt dette havde jeg ikke den fjerneste Anelse. Hvo der 
spurgte mig om min Mening, fik altid det Svar, at jeg 
ansaae den lovlige Bei for den bedste og derfor raadede til 
at vælge til den forberedende Forsamling i Kjøbenhavn. I  
de første Dage as Marts gjorde en af mine Bekjendte, med 
hvem jeg samtalede om Fædrelandets Tilstand, mig det
Spprgsmaal: „Hvis Forholdene fluide gjøre det nødven
digt at modsætte sig Regeringens Overgreb, vilde De da 
være Medlem af en provisorifl Regering?" Jeg svarede 
hertil: „Jeg har altid holdt med Regeringen og vil ogsaa 
fremdeles gjøre det, naar den ikke krænker Retten og gri
ber til ulovlige Forholdsregler." Af Princip deeltog jeg 
derfor ikke i al den Tid i nogen Forsamling og forlod saa 
sjelden som muligt mine Godser.

Den 14. Marts maatte jeg imidlertid til Kiel i 
Forretninger. Da jeg kjørte ind i Byen, blev jeg
flandset af en Bekjendt, som spurgte mig, om jeg havde 
noget imod at tale med Herr Olshausen. Jeg svarede ham, 
at jeg aldrig havde talt et Ord med denne, men da jeg 
var at faae i Tale af Enhver, kunde jeg gjerne tale mcd 
Olshausen, hvis han ønflede det særdeles. Samtalen fandt 
derefter Sted i dennes Huns. Jeg maa her forudflikke den 
Bemærkning, at Olshausen allerede 8 Dage iforveien i sit 
„Korrcspondenzblatt" havde indbudet til en stor Folkefor
samling ved Rendsborg den 18. Marts. Det var i hvert 
Fald hans Hensigt at bevæge mig til at møde i denne sol
ved min Nærværelse og Optræden at virke paa den der
værende Garnison. Han sagde rigtignok ikke dette ligefrem
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i den korte S a m ta le , jeg havde med ham , men jeg kan ikke 
tænke mig nogen anden G ru n d . S a m ta le n  var som sagt 
meget kort; jeg indledede den med følgende O rd :  „V i have 
a ldrig  ta l t  sam m en, m en desuagtet vide vi begge meget 
godt, a t vor politiske O verbeviisn ing  er den d iam etralt m od
sa tte ; i eet Punkt, nem lig K jerlighed ti l  Fæ drelandet, tro e r 
jeg dog vi ere enige, hvad vil D e  m ig ? "  H an  svarede, a t 
det v a r en vanstelig T id , som krævede, overordentlige A n 
strengelser, og a t han for a t bringe Liv i Folkeaanden troede 
det nødvendigt a t afholde en stor F orsam ling , i hvilken han  
haabede, a t jeg vilde give M ø d e. H e rtil  svarede jeg ganske 
kort, a t Folkeforsam linger kun frem kaldte U ordener, og n a a r  
han foranledigede saadanne, paatog  h an  sig Ansvaret fo r a t 
have fo rlad t den fredelige og lovlige V ei og givet A nledning 
til In d g re b  fra  den anden S id e . H v is  han  vilde felge m it 
N a  ad, skulde han aflyse den rendsborgflc  F orsam ling  og i 
det H ele taget afholde sig fra  a l A gitation , thi Folket be- 
sjeledes af en levende Følelse for sin R e t og a l I n d b la n 
ding af A ndre v a r overflødig. H erm ed  endte S a m ta le n  og  
allerede to T im e r efter afsendtes S ta f e t te r  fra  Kiel for a t 
afbestille Folkeforsam lingen og indbyde de S tæ nderdeputerede 
til et M øde. „K orrespondcnzblatt" indeholdt samme Aften 
en Artikel, som ligeledes fraraadede Folkeforsam lingen. D e n  
18. M a r ts  m ødte de D eputerede og endeel andre P e rso n e r, 
som altid indfinde sig ved flige Leiligheder, men forresten 
hverken deeltoge i de Førstes F o rh an d lin g e r eller selv konsti
tuerede sig til en raadflaaende F orsam ling . D e  tilstedevæ
rende D eputerede besluttede a t sende en D epu ta tio n  til K ø 
benhavn til Kongen, som skulde forestille H s . M ajestæ t, a t 
B ekym ringen i H ertugdøm m erne v a r steget til det Høiefle og 
a t  det bedste B eroligelsesm iddel ligeoverfor den donste 
P re sses  Angreb og K asinotalerne vilde være følgende K on
cessioner:
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1. Dieblikkelig Indkaldelse af de forenede flesvig-hol- 
stecnfle ©tænder og Forelæggelsen af et Forfatnings
udkast for Hertugdommerne;

2. fuldstændig Presse- og Foreningsfrihed;
3. Foretagelsen af de fornødne Skridt hos det tydske 

Forbund for at faae Hertugdømmet Slesvig op
taget i dette;

4. øjeblikkelig Indførelse af Almeenvæbning;
5. Regeringspræsident Scheels Afskedigelse.
Af disse fem Fordringer kunde Kongen selvfølgelig ikke 

gaae ind paa den tredie og fjerde; i et Dieblik som dette 
var det urigtigt og npolitisk ligeoverfor Danmark at andrage 
paa at offerere netop den Landsdeel, der var Aarsag t il Be
vægelsen, til det tydste Forbund, især da der desuden her
skede den største Gjæring i alle Dele af Monarkiet og det 
Dnske hos Folket at blive bevæbnet. Ved at gjøre en saa- 
dan Koncession vilde Regeringen have understrevet sin egen 
Dødsdom. Fremdeles besluttedes det i Rendsborg at over
drage Grev Reventlow-Preetz og de Herrer Beseler og Bar- 
gum i Fællesskab at holde Die med Begivenhederne og, 
hvis de fandt det nødvendigt, sammenkalde de Stænderdepu- 
terede til et nyt Møde. Valget af de fem Deputerede, der 
skulde reise til Kjøbenhavn, faldt uheldigviis paa Folk, som 
iforveien vare ilde sete der, og dette Skridt maatte derfor 
fra Begyndelsen betragtes som forfeilet.

Da jeg var nysgjerrig efter at erfare Udfaldet af den 
Løverdagen den 18. Marts i Rendsborg afholdte Forsam
ling, kjørte jeg Søndagmorgen til Kiel, hvor jeg af nogle 
hos mine Bekjendte forsamlede Venner erholdt Kundskab om 
den foregaaende Dags Forhandlinger og Begivenheder. Mine 
Venner opfordrede mig til at medgive Deputationen et Brev 
t il Kongen i Lighed med, hvad Hertugen af Glücksborg vilde 
gjøre, for at der fra alle Sider kunde gjøres Forestillinger 
om Nødvendigheden af at afhjælpe Klagerne. Da jeg ikke
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kunde bifalde et saadant Skridt, afslog jeg det, saameget 
mere som jeg dog ikke vilde have fundet Gehør hos Kongen. 
Paa Tilbagevejen overvejede jeg nvie Alt, hvad der var 
passeret, hvortil en to Timers Kjørsel paa en bekjendt Vei 
ret egnede sig, og kom da til det Resultat, at jeg maaflee 
ved at tilbyde Kongen min Tjeneste kunde virke beroligende 
paa begge Sider.

Det var mig fuldkommen klart, at det ikke var nogen 
let Opgave, jeg stillede mig, men jeg var den Eneste, der 
kunde gjøre det, fordi Alle i Hertugdømmerne kjendte mit 
Sindelag og fordi min Karakteer dengang ogsaa i Danmark 
var for respekteret, til at Nogen kunde tvivle om, at jeg 
redelig, strengt og paa lovlig Maade vilde opfylde de For
pligtelser, jeg havde paataget mig.

Ved min Ankomst til Noer Kl. 3 om Eftermid
dagen traf jeg et Jilbud med et Brev fra min Broder, 
Hertugen af Augustenborg, hvori han lod mig vide, at han 
havde saaet den Idee at reise til Berlin for at formaae 
Kongen af Preussen til en Udtalelse, som kunde scette en 
Dæmning for saavel de danske som de holsteenske Demagoger 
og henvise Hertugdømmernes Sag til Afgjvrelse ad lovlig 
Vei. Han ønskede at høre min Mening herom. Jeg sva
rede strap, at hvis et saadant Skridt kunde opnaaes, vilde 
jeg visselig hilse det med Glæde, men der maatte handles 
uden Opsættelse, da man under nærværende Omstændigheder 
umulig kunde vide, hvad den næste Dag vilde bringe. 
Samme Aften, efterat Alle vare gaaede til Ro, skrev jeg det 
vedføjede Brev til Kongen af Danmark. (See Bilag 1.)

Af dette Brev fremgaaer det, at jeg fandt Slesvigs 
Optagelse i det tydske Forbund og en Almeenvæbning lige- 
saa overflødige med Hensyn til Gemytternes Beroligelse, 
som en Tilsikkring om Uadskillelighed absolut nødvendig, thi 
Ophidselsen skrev sig ene og alene fra Frygten for en 
Adskillelse. Jeg vidste ogsaa, at Alle paa nogle faa
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Exalterede nær vilde føle sig tilfredse, naar jeg atter blev 
udnævnt til Statholder. Med disse saa Urostiftere ftnlde 
jeg snart være bleven færdig, naar jeg havde faaet større 
Magt. Ingen kan undre sig over, at jeg for at stemme 
Gemytterne gunstigere og have cn kraftig Støtte ved det 
byrdefulde Arbeide, ønskede at faae tre Mænd ved min Side, 
som dengang stede saa høit i den offentlige Mening, især 
da de Stænderdeputerede allerede havde henvendt Opmærk
somheden paa dem ved at give dem et Tillidsvotum.

Jeg har ikke Mere at sige om Brevet, end at jeg, efter 
modent at have overveiet, hvilke Forpligtelser og hvilket An
svar jeg paatog mig ved det, skrev det i den Overbeviisning, 
at jeg derved vilde gjøre saavel Kongen som Fædrelandet 
cn Tjeneste, og det Samme troer jeg endnu i denne Time.

Jeg maatte derfor trække paa Skuldrene, da jeg den 
følgende Vinter erfarede, at Kongens Kabinet, hvori Etats- 
raad Francke dengang havde Sæde, betragtede Brevet som cn 
Krigslist, der gik ud paa at vinde Tid, eller eu ærgjerrig 
Stræben efter min tidligere Stilling. Af den sidste Mening 
var Francke, som formodentlig sluttede fra sig selv til Andre. 
Det var jo absurd at tale om Krigslist, hvor der ikke tænk
tes paa Krig, og ligesaa taabeligt var det at antage, at jeg 
handlede af ZErgjerrighed, hvilket under saa vanskelige For
hold let kunde flaae feil. Jeg kunde med Bestemthed for- 
ndsee, at hele den liberale Presse bande i Danmark og i 
Hertugdømmerne isaafald ikke vilde levne mig IEre for to 
Skilling. Vare først Hertugdømmernes Anliggender ordnede, 
vilde jeg ikke være bleven en Time læuger i Embedet, thi 
jeg er ikke stikket til at tjene den nuværende Konge. Des
uden satte jeg altfor megen Priis paa min private Stilling 
t il at besvære mig med en utaknemmelig Tjeneste. Det var 
nødvendigt at svare strap, deels fordi hele Europa i dette 
Dieblik var i den Grad angreben as Revolutionsfeberen, at 
man aldeles ingen Beregning kunde gjøre, og deels
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for at jeg, førenb Deputationen kom tilbage til Hertugdøm
merne, kunde træffe Forholdsregler til at modvirke det In d 
tryk, et Afflag vilde gjyre. Den paafylgende Tirsdag M or
gen sendte jeg et Bud med Brevet til en Ven i Kiel, som 
leverede det til Chefen paa det til Kjybenhavn afgaaende 
Dampskib med Anmodning om at afgive det til Kongen selv, 
hvilket han ogsaa gjorde. Torsdag Formiddag kunde jeg have 
Svaret, hvis et Dampskib bragte det direkte til Noer. Jeg 
var imidlertid faa overbeviist om, at man i Kjybenhavn ikke 
vilde fljænke Fornuften, men Lidenflaben Gehyr, at jeg ikke 
engang stillede min Kikkert mod Havet for at opdage et 
Dampskibs rygende Skorsteen.

Tirsdag Aften den 21. ankom min Broder paa fin 
Reise til Berlin til mig, og Onsdag Morgen kjyrte vi sam
men til Kiel, hvor han strap efter vor Ankomst agtede at 
tale med Etatsraad Falck om fin Plan; det var nemlig hans 
Bestemmelse at tage med Eftermiddagstoget til Hamborg. 
Her blev jeg Vidne til, at en Folkehob forhindrede de til 
Kjybenhavn indkaldte Matroser i at gaae ombord paa Damp- 
flibet. Den sædvanlige Orden begyndte altsaa at flappes.

Da jeg fik min Post over Ekernfyrde, hvor den fyrst 
indtraf Kl. 8 om Aftenen, sendte jeg hver Dag siden 
Opstanden i Berlin et ridende Bud til Kiel for at hente de 
om Morgenen fra Hamborg ankomne Blade. Torsdag 
Morgen den 23. ventedes Dampstibet, der havde bragt De
putationen til Kjybenhavn, til Kiel. For at hyre Noget om 
dens Modtagelse og om hvad der overhovedet var foregaaet 
i Kjybenhavn, skrev jeg til Advokat Samwer og bad ham 
skriftlig meddele mig, hvad han vidste derom.

Om Eftermiddagen Kl. 4 fik jeg et Brev fra ham, 
hvori der var Tale om at danne en provisorifl Regering. 
Da jeg havde læst dette, bemærkede jeg smilende: De Kie- 
lere ere dog nogle rigtige vigtige Herrer! Nu ville de lave 
en provisorifl Regering og fortælle Folk, at den danfle Ar-
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mee allerede er i Ekernførde. Førend jeg havde reist mig 
fra Bordet, bragtes der mig et pr. Estafette fra Ekernførde 
ankommet Brev, hvori jeg underrettedes om, at det gamle 
Ministerium var gaaet af og at de Herrer Lehmann, Hvidt, og 
Tscherning vare udnævnte til Ministre.

Det var Førerne og Talerne fra Kasino, ved hvis Ud
nævnelse den danske Regering havde opstillet Angrebet paa 
Hertugdommerne og deres Adskillelse som sit Program! Jeg 
vidste, at det vilde vække en almindelig Indignation i Her
tugdømmerne, thi jeg kan ikke ofte nok gjentage, at Beva
relsen af fælles Administration og Lovgivning var den eneste 
Grund til Rejsningen. Efterat have læst det sidstomtalte 
Brev befalede jeg Tjeneren at lade spænde for og svarede 
paa min Kones Sporgsmaal, at jeg maatte til Kiel. Paa 
hendes Bemærkning: Du vil dog ikke give Dig af med de 
Mennesker, svarede jeg: jeg maa forhindre, at man begaacr 
dumme Streger. Jeg lod Toi for een Nat pakke ind, med
tog for paakommende Tilfældes Skyld, hvis jeg nemlig endnu 
i Kiel skulde saae Underretning om, at mit Forslag til Kon
gen var blevet antaget, min gamle Militærfrakke og Sabels 
iførte mig min Feltkappe og tog den Hat og Stok, jeg 
pleiede at bære til denne Dragt, lod mine Papirer og an
dre Sager blive liggende paa mit Skrivebord og gav ingen 
Befalinger til mine Folk, saa sikker var jeg paa at være 
hjemme igjen i det Geneste næste Dag. Strax udenfor 
Slottet mødte jeg et Jilbud med et Brev fra Hertugen af 
Glücksborg, hvori han bad mig om for Guds Skyld at 
styttde mig til Kiel, hvor alle besindige Folk ventede, at min 
Ankomst vild.e opretholde Ro og Orden. En Miils Bei 
længere frem kom atter et ridende Bud sprængende hen tit 
min Vogn og spurgte, om Prindsen af Noer var i den, han 
havde et Brev til mig fra Herr Samwer. Da det var for 
mørkt til at læse Brevet, raabte jeg til Budet: „Her er jeg 
selv! Rid iforveien og stig Herr Samwer, at jeg er under-
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veis." D a  jeg ikke vidste, hvad der allerede kunde »ære- 
forefaldet i Kiel, og frygtede for, a t min Ankomst stulde give 
Anledning til Ppbeldem onstrationer, steg jeg af udenfor B yen  
og hegav mig ubemærket til H err B arg um s B olig , som laa  
midt i B yen . P a a  Veien derhen fandt jeg S tad e n  tildeelK 
illum ineret og m -dte store S k a re r paa G aderne; m an fo r
talte mig, at det der garnisonerende Jægerkorps (for S tø rs te 
delen Lauenborgere) havde afrevet den danste Kokarde og 
traad t den i Snavset, a t Korpskommandøren, en D anfler, 
havde overgivet Kommandoen til den Næstkommanderende, 
en Holstener, og a t det nu var forbi med det danste Herre - 
dømme her.

P a a  a lt dette fik jeg Bekræftelse af H err B argum , som 
tillige meddeelte mig, a t der var sendt B u d  efter Grev R e- 
ventlow, samt at H err Beseler fra  S lesv ig  allerede var kommet» 
Endvidere underrettede B arg um  mig om, at samtlige Libe
rale og folkelige Literater, Advokater osv. i Kiel vare fo r
samlede p aa  Raadhuset for at raadslaae om Forholdene og 
deres Lysning. I  dette Dieblik traadte D r . S te in  ind og 
sagde m ig, at han var sendt fra Raadhuset for i de der 
Forsam ledes Navn at opfordre mig til at indtræde i en 
provisorist Regering, som de agtede at danne. E fterat jeg 
kort og bestemt havde svaret, at jeg, da jeg ikke vidste, i 
hvilken Egenstab Naadhuusforsam lingen handlede, ikke vilde 
have Noget at gjøre med den, fjernede han sig, hvorpaa 
H err B arg um  og jeg fortsatte vor S am ta le . N it indfandt 
H err S a m w e r, Hertugen af Glücksborg og flere andre B e -  
kjendte sig; Alle vare as den M ening, at der maatte fore
tages et afgjprende S k rid t til O rdenens Overholdelse, og 
jeg blev gjentagende opfordret til at indtræde i en proviso
risk Regering, der, under den fuldstændige M angel paa A g
telse for Regeringspræsident von Scheel (nu Scheele), kunde 
danne en A utoritet, som baade kunde overholde den lovlige
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T ilstand  i H ertugdøm m erne og mode det nye danste M in i 
sterium s O vergreb.

E n  B e trag tn in g  af Forholdene p aa  den T id  turde her 
væ re paa  sit S te d .

D en  ved den forste franste R evolu tion  udsaaede Folelse 
for politist F rihed v ar næsten ganske kvalt igjen i Tydskland 
cg S kand inav ien  under N apoleon den Forstes R egim ente. 
Befrielseskrigen i 1813  og 14 havde i Forbindelse med de 
Folkene lovede politiste R ettigheder sat alle G em ytter i stor 
Bevægelse, som im idlertid  ved de m angfoldige K ongresser, 
der fulgte efter den i W ien , endte med Skuffelser. J u l i r e 
volutionen i P a r i s  bragte a tte r den dæmpede I l d  til a t blusse 
op, og stjoudt det kun i B elg ien  og P o len  kom til U dbrud , 
fand t de fleste R egeringer det dog tidssvarende tildeels a t 
give efter for Folkenes Ønsker. B u reau k ra tie t, der som saa- 
dant i de fleste tydste Lande og ligeledes i D an m ark  u d - 
gjor en egen Kaste, indsaae meget godt, a t egentlig politist F r i 
hed m ere eller m indre vilde gjore en Ende paa  dets A lm agt, 
og arbejdede derfor stadig p aa  a t beklippe de Folket in d 
røm m ede R ettigheder; p aa  denne M a a d e  gik det til, a t den 
Tanke stadig fik mere og m ere In d p a s ,  a t R egeringerne vare 
i O pposition til U ndersaatterne og søgte a t presse saam ange 
Penge som m uligt ud af dem for a t kunne lønne E m bed s- 
m ændene og M ilitæ re t derm ed. I  m ange Lande v a r dette 
desvæ rre kun a ltfo r meget T ilfæ ldet, m en hvad der især 
bestyrkede denne T ro , v a r, a t m an  aldrig  holdt sine Løfter, 
m en enten siet ikke opfyldte dem eller, hvor dette stete, 
strap begyndte a t neutralisere de tilstaaede R ettigheder 
p aa  den ene eller anden M aad e . I  denne T ilstand  af gjensidig 
M is tillid  forefandt den franste F ebruarrev o lu tion  T ydstland  
og dets N abo lande og det v a r derfor n a tu rlig t, a t den lige- 
saa uventede som eklatante M a a d e , hvorpaa P a rise rn e  satte 
deres M en ing  igjennem  i en tildeels politist ubetydelig S a g ,  
m aatte  bringe O ppositionen i andre S ta te r ,  hvor Løfter ikke
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vare blevne holdte eller indrømmede Rettigheder beklippede 
eller hvor der overhovedet herskede Utilfredshed med Epekn- 
tivmagten, paa den Tro, at det rette Dieblik var kommet 
til at tiltvinge sig, hvad man enten ikke havde erholdt eller tabt 
igjen. Dette var Grnnden til den lidt efter lidt i alle thdske 
Residentser udbrydende Storm, som overalt endte med Ind 
rømmelser. Enhver blev nbevidst dragen med ind i Hvirvlen 
og det var en almindelig udbredt Mening, at naar man 
blot optraadte bestemt mod Regeringerne, vilde disse strap 
indrømme, hvad man forlangte.

Da jeg var besjelet af Dusket om at knytte Hertug
dømmerne fastere til hinanden og bringe dem i en Stilling, 
der sikkrede deres Rettigheder ligeoverfor Danmark, forekom 
Dannelsen af en provisorisk Regering mig at vcere ikke alene 
en Trang, men en Nødvendighed, forudsat at hele Landet 
var enigt. Heri vare de Herrer Bargnm og Grev Revent- 
low enige med mig den 23. Marts i Kiel og Herr Beseler 
udtalte sig i samme Retning, stjøndt jeg senere fik Grund 
til at tvivle om hans Oprigtighed. Saaledes stode Sagerne 
i dette Dieblik. Mine Bevceggrnnde til ikke blot at slutte 
mig til Sagen, men ogsaa indtrcede i ben provisoriske Rege
ring vare følgende: i Kiel var man allerede gaaet forvidt; 
under et Ministerium som det davcerende var det ganske 
ligegyldigt, om Landet sluttede sig til Bevcegelsen eller et; 
fremdeles maatte man frygte for, at Danmark skulde sige, 
at Hertugdømmerne befandt sig i Oprør, lade de i Jylland 
og paa Sjcelland sammentrukne respektive 10,000 og 6000 
Mand rykke ind i Hertugdømmerne, erklære dem for erobrede 
Lande, berøve dem deres Rettigheder og indføre det samme 
Regimente, som har bestaact siden 1851. Da Tydffland 
befandt sig i en fuldstændig Opløsningstilstand og der ikke 
kunde ventes nogen virksom Indsigelse derfra, blev der mig 
intet Andet tilovers end at indtage en saadan Stilling, at 
en Forstaaelse mellem Danmark og Hertugdømmerne kunde

4
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tilvejebringes ab Underhandlingernes Vei. Men hertil ud- 
fordredes fuldstcendig Enighed, Ro og Orden hos Be
folkningen. Dette vidste jeg og jeg var tillige overbeviist om, 
at kun jeg formanede at bevare denne Enighed', Ro og 
Orden. Saavel Embedsmandene som Tropperne kjendte 
mine Grundsætninger, og mit Navn var tilstrækkeligt til at 
styrke de Loyale og styre de Urolige. Jeg besluttede mig 
altsaa til at danne en provisorist Regering i Forening med 
de tre Mcend, jeg havde anbefalet Kongen til mine Med
arbejdere, deels fordi de allerede ved de Stænderdeputeredes 
Valg indtoge en vis Stilling, og deels fordi jeg, hvis der 
fra København skulde komme et gunstigt Svar paa mine 
Forstag, til enhver Tid vilde have det i min Magt at lade 
den provisoriste Regering aføse af Statholderstabet. Her
tugdømmerne pustede ikke Andet end de Koncessioner, jeg 
havde forlangt; ved at gøre dem vilde man paa den ene 
Side have fjernet al Grund til Modstand og paa den anden 
Side vilde jeg intet Oieblik, søttet til den mig af Lands
herren meddeelte Myndighed, have betænkt mig paa at gribe 
de strengeste Forholdsregler til Ordenens Overholdelse. Jeg 
frygtede ikke for at nøde Opposition.

Medens jeg forhandlede med de tre Herrer, indfandt 
Herr Stein sig atter som Af)ending fra Raadhuset, men op- 
traadte dog denne Gang noget spagfærdigere. Men da jeg er
klærede hellere at ville tage hjem strap end indlade mig med 
hans Konsorter, fjernede han sig.

Skøndt nærværende Skrift stal indeholde en Retfær
diggørelse for min Optræden, mener jeg dog tillige derved 
at have fortjent og kunne gøre Fordring paa Tak specielt 
af de tydste Fyrster, der imidlertid ikke have viist sig mere 
taknemmelige mod mig end mod alle Andre; ja de have 
endog ønnet mig med Utaknemmelighed for de Tjenester, 
jeg har viist dem. Paa en Tid, da Alt vaklede i Tydst- 
land, forhindrede jeg, at Republiken blev proklameret i Kiel,.
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thi Raadhuusforsam lingen tilsigtede intet Andet. D e  vilde 
bruge mig til a t rage Kastanierne af I ld e n , og siden ffulde saa 
den provisoriffe Regering været forvandlet til en republikansk. 
P a a  G rund  af den Vigtighed, Hertugdøm merne dengang 
havde i hele T ydfllands D ine, vilde dette ufejlbarlig have 
ført videre og i hvert F ald  vilde alle Sm aafyrsterne, som 
Friherre von S te in  har stildret saa træffende (i sin Levnets- 
beskrivelse af Pertz), være bletone forjagne.

E fterat G rev Reventlow, B eseler, B argum  og jeg vare 
blevne enige om, at den provisoriffe Regering alene ffulde 
gaae ud paa a t opretholde det Bestaaende i Hertugdømmerne 
samt sørge for, at Alt gik sin rolige, lovlige G ang, gjorde 
Beseler det til en Betingelse, at Advokat B rem er optoges i 
Regeringen som Repræsentant for det nordlige S lesv ig . 
Herimod havde vi In te t  a t indvende, da B rem er var be- 
kjendt som en rolig, besindig og hæderlig M an d ; forresten 
kjendte hverken Reventlow eller jeg ham personlig. H err 
Beseler paatog sig nu at gaae til Raadhuset og underrette 
den derværende Forsamling om vor Beflutning, for at ikke 
vore Bestræbelser for at bevare Roligheden ffulde tilintet- 
gjøres. E fter en lang Forhandling lovede Forsamlingen at 
anerkjende den provisoriffe Regering, uaar istedetfor B arg um  
Chefen for K iels Borgervæbning, Kjøbmand M . T . Schm idt, 
blev M edlem  af den provisoriske Regering, samt paa den 
Betingelse, a t  denne først forelagde den sit P rogram . Jeg  
yndede aldeles ikke dette Menneske, men da H err B argum  
selv erklærede, at han helst vilde være fri for at indtræde i 
den provisoriffe Negering, og G rev Reventlow gav sit S a m 
tykke, gjorde jeg heller ingen Indvending og S ag en  var a lt- 
saa afgjort p aa  Affattelsen af vor Proklam ation nær. B e -  
selcr og Reventlow gave sig strax ifærd in ed a t redigere 
denne, medens jeg øjeblikkelig traf Anstalter til Toget til 
R endsborg. M a jo r  S achau, som, efterat Oberst Høegh var 
traad t tilbage, kommanderede Jægerkorpset, meldte sig hor
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mig og opgav dets Styrke til 250 Mand. Fremdeles pustede 
250 kielste Studenter og Turnere at gjpre Toget med og 
desuden vilde endeel af Kiels Borgervæbning slutte sig til 
os. Da Kiel for Oieblikket var et meget vigtigt Punkt, lod 
jeg den besindige og kloge Major Sachau blive tilbage der
som Kommandant og gav Kommandoen over Jægerne til 
Kaptain von Michelsen, der nyd megen Tillid hos Studen
terne og Turnerne og derfor let vilde kunne faae dem til' 
atlystre. Ordren lpd paa, at vi skulde kjpre til Rendsborg 
med det Tog, der afgik den 24. om Morgenen Kl. 7.

I  Mellemtiden havde jeg anmodet Hertugen af Glücks - 
borg, der havde stillet sig til min Disposition, om at saavel 
han som hans Broder, der kommanderede den i Kiel garni
sonerende Eskadron af 2. Dragonregiment, flnlde holde sig 
aldeles udenfor det Hele, da det ikke var et dynastist, men 
et Landsanliggende. Jeg var ved min Stilling i den of
fentlige Mening nydt til at handle og jeg vidste godt, at 
jeg satte Alt paa Spil, men min Pligt mod Fædrelandet byd 
mig det; imidlertid vilde jeg ikke have paa min Samvittig
hed ikke at have fraraadet ham at slutte sig til Reisningen. 
Begge Brodrene gave mig Ret heri og Prindsen overgav 
næste Morgen Kommandoen over Estadronen til Premier
lieutenant von Bernstorf.

Medens jeg bragte denne Sag i Orden, vare. Beseler oz 
Reventlow blevne færdige med Udkastet til Proklamationen, 
hvis Indhold jeg billigede lige til den Sætning: „V i ville af al 
Kraft stutte os til Tydsklands Eenheds- og Frihedsbestræ
belser." Reventlow fandt mine Indvendinger mod disse 
Ord rigtige, da en saadan Tilslutning hverken laa i vor 
Plan eller stemmede overeens med Folkets Tænkemaade. 
Derimod paastod Beseler, at den omtalte Passus maatte 
blive staaende deels af Hensyn til Raadhuusforsamlingen, 
deelS for at holde Tydstlands Begejstring for Hertugdom - 
rnerne i Aande. V i gave efter, idet vi forudsatte, at der vel
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ikke vilde blive lagt synderlig Vcegt paa disse Ord. Der 
var imidlertid en Feil af os, thi ved en saadan Leilighed 
sial man ikke sige Andet, end hvad der er sandt, naar man 
ikke har i Sinde at fyre Folk bag Lyset.

Kl. 1 om Natten begave vi os da med det omtalte 
Udkast til Forsamlingen paa Raadhuset, hvor Beseler oplæste 
Proklamationen, som mødte den voldsomste Opposition. Der 
faldt Wringer som: „Det er siet Ingenting! Det er ikke, 
hvad vi ville have! Der mangler Alt deri, den Tingest er 
raadden osv."

Reventlow traadte nu fran og talte med en Varme og 
Bestemthed, jeg med saameget desto større Glæde her aner- 
kjender, som han senere viste sig svag og vankelmodig og 
mod mig personlig opførte sig meget ugentlemansmæssig. 
Han sagde Forsamlingen reent ud, at dens Anskuelser vare 
i fuldstændig Strid med den offentlige Mening, at Landet 
ønsiebe No, Orden og Bevarelsen as det Bestaaende, at 
Talen ikke var om at indføre noget Nyt, men at den pro
visoriske Negering havde dannet sig alene sor at møde 
Danmarks Indgreb, og erklærede sluttelig, at hverken han 
eller jeg vilde have Noget at gjøre med Sagen, hvis der 
forandredes en eneste Stavelse i Proklamationen; samtlige 
Tilstedeværende skulde erklære sig enige i den og give ham 
Haanden derpaa. Det sie te, hvorpaa vi vendte tilbage til 
vort Hotel sor at sirive de nødvendige Breve og træffe 
andre Foranstaltninger. Herr M . T. Schmidt indfandt sig 
og gjorde mig et Forflag angaaende sit Dampskib, hvortil jeg 
senere skal komme tilbage.

Da den 24. Marts Kl. 5*/4 samtlige Kiels Klokker 
ringede, strømmede Befolkningen til Torvet, og Kl. 6 be
skinnede den opgaaende Sol den der forsamlede Garni
son, de bevæbnede Borgere, Studenter og Turnere og den 
as Mennesier overfyldte Plads; sra Raadhuset forelæste 
Veseler Proklamationen, hvorpaa et jublende „Leve" ud-
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bragtes for Fcedrelandet. Det var ikke larmende Raab af Uro
stiftere eller af en Pøbel, der glæder sig over at have afkastet det 
Aag, som Lovene og Ovrigheden paalægge den, nei, over den 
hele Scene hvilede et Udtryk af Alvor, Ro og Bestemthed, 
saa at enhver Tilskuer maatte have følt, at man ikke hand
lede i Overilelse, men med den faste Beslutning i al Orden 
at beskytte sine Rettigheder mod ydre Angreb. Jeg stal og- 
saa strap bemærke, at under den hele Bevægelse fra 1848 
t il 1851 har ingen Ovrighed i Hertugdømmerne kunnet be
klage sig over at være negtet Lydighed, naar undtages nogle 
af de danske Propagandister i Vinteren 1849 anstiftede Uor
dener i det nordlige Slesvig.
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II.

Nendsborgs Overrumpling.

Fra Raadhufet begav jeg mig til de opstillede Tropper- 
for at dirigere dem til Jernbanen og fulgte derpaa med 
mine Herrer Kollegaer tilbage til Brandts Hotel. Underveis 
underrettede Grev Reventlow mig om, at han samme Dag 
havde noget Nødvendigt at tale om med nogle Venner i Kiel 
og derfor fprst kunde indfinde sig om Eftermiddagen. Jeg 
forlangte kun, at een af dem, enten han eller Beseler, skulde tage 
med, fordi Sagen ellers kunde faae Udseende af at være 
sat i Gang af mig alene, hvilket jeg ikke under nogen Betin
gelse kunde puste; fremdeles kunde der blive Meget at an
ordne og underffrive, hvortil to Medlemmer vare nødven
dige; alene kunde og vilde jeg paa ingen Maade tage afsted. Jeg 
maa bevidne, at Herr Beseler uden videre Indvendinger er
klærede sig rede til at deeltage i Toget, der ligesaa let kunde 
ende med, at vi Alle bleve studte, som med Rendsborgs 
Indtagelse.

Jeg maa her strap bemærke, at jeg hidtil ikke har seet 
nogen sand Skildring af dette Tog; deels har nemlig ingen 
af de, der deeltoge i det, bestrevet det, deels ere de Værker, 
der handle om det, partiste, eller Forfatterne have ladet sig 
Toget fortælle af Personer, der vare epalterede eller havde 
undre Hensigter. Jeg kan ikke undlade paa dette Sted at
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giøre opmcerksom paa, at der i „Denkwürdigkeiten zur neue
ren Geschichte Schleswig-Holsteins^, der er af samme Forfatter 
som „Williseu und seine Zeit", findes eit Masse Usandheder 
cg Fordrejelser og at' navnlig Beretningen om Rendsborgs 
Indtagelse er aldeles forvansket. Dette er saameget mere 
paafaldende, fom Forfatteren, naar han ellers havde villet, 
let kunde have flaffet sig nøjagtige Efterretninger, da han fra 
Begyndelsen af arbejdede i mit Bureau og senere ansattes 
af mig i Armeen. Da han roser og dadler Folk, alt efter
som de kunne flade ham eller han kan vente at finde Med
hold i sin Dadlen, er det ikke saa vanskeligt at afgjøre, om 
Grunden ligger i en indskrænket Forstand eller i Ønflet om 
at skaffe Bogen Afscetning.

Kl. 7 vare vore 250 Jægere under Kaptain Michelsens 
og 50 kielfle Borgere under Herr Samwers Anførsel an
bragte i et Tog paa Kiels Banegaard. Turnerne og S tu 
denterne havde ikke hentet Ammunition om Natten og bleve 
nu holdte tilbage ved den forsinkede Uddeling. Da det ingen 
Bagatel var at undvære næsten Halvdelen af en saa ube
tydelig Styrke, og det netop den meest forvovne Deel, lod 
jeg ikke give Signal t il Afreise, men lod Baneinspektør 
Dietz blive staaende udenfor min Koupe, for at jeg kunde
vente saalænge som muligt. Da løb en Dampbaad pludse
lig ind i Havnen og lagde til ved Broen. Jeg tænkte strap 
paa, hvilke Efterretninger den vel havde med fra Kjøbenhavn. 
Var Kongen gaaet ind paa mine Forflag, var det mig klart^ 
at Tilstanden i Kiel nu gjorde deres Gjennemførelse umu
lig. — For at kunne gjennemføre dem maatte jeg først kunne 
raade over Rendsborg og Militærmagten; paa den anden 
Side kunde der være indløbet et saa komplet afslaaende
Svar paa alle mine Forflag, at Gjennemførelsen af de pro-
visorifle Forholdsregler derved blev forhindret. Endelig 
kunde der være gjort Mæglingsforslag, som vilde giøre alle 
Konservative betænkelige og derved kaste os i Armene paa
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Demagogerne. I  ethvert Tilfælde var det henfigtsmæssigst 
at gaae videre paa den betraadte Vei, indtil jeg fik et fast 
Styttepunkt, hvorfra jeg kunde beherske Situationen. Jeg 
gav derfor Befaling t il Afgang, hvorpaa Toget strax ilede 
afsted til Neumünster. For ikke aldeles at mangle Assistance 
ved dette Foretagende havde jeg bedet Jngenivrkaptain von 
Lesser, der forestod Chausseearbeiderne i Nærheden af Kiel^ 
om at fungere som Adjudant hos mig. Han gik ind derpaa, 
og han, Herr Beseler og jeg kjyrte i samme Koupe; i 
Neumünster fluttede General Krohus yngste Syn sig til os; 
han havde gaaet i Skole i Rendsborg og var derfor godt 
bekjendt med Localiteter og Folk der. Jeg gav ham det 
Hverv strap efter vor Ankomst at ile til Klokkeren ved Gar
nisonskirken og lade ringe med Klokkerne, for at de Militære 
i den Tro, at der var opkommet I ld ,  stulde forlade Barak
kerne ubevæbnede og saaledes unddrages de danste Office
rers Forestillinger og Indflydelse. I  Neumüuster traf vi 
en Godseier, der om Natten var reden fra Kiel til Rends
borg for at erfare, oul man der kjendte Noget til Be
givenhederne i Kiel. Af ham erfarede jeg, at man i 
Rendsborg ikke havde nogen Anelse om, hvad der var pas
seret, at der fremdeles af Banedirektyren, hvem han havdo 
underrettet om det Forefaldne, var truffet Anstalter til at 
lade Toget gaae lige til Byen og gjyre Broen over Eider- 
armen passabel, og endelig at Borgerne samme Morgen 
Kl. 9 skulde hatoes Baaben udleverede fra Arsenalet og 
altsaa vilde være i Stand til at deeltage i en Fegtning.

Disse Efterretninger vare meget gunstige, da derved 
efter al Sandsynlighed Blodsudgydelse forhindredes. Jeg 
lod Geværerne lade, men forbyd at sætte gænghætter paa, 
for at intet Skud stulde gaae af; ligeledes forbyd jeg at stikke 
Chakoterne ud af Koupeerne og Maskinfolkene at lade Loko
motivet pibe, kort sagt Alt, hvorved der kunde vækkes Op
mærksomhed. Endnu maa jeg bemærke, at i Neumünster
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'sluttede Advokat Koch fra Segeberg sig tit os i Spidsen for 
omtrent 60, med Knipler Bevæbnede Landboere — et Be- 
viis paa, hvorledes Enhver i Hertugdømmerne var gjennem- 
trængt af Fylelfen af at maatte frelse Fædrelandet, thi i 
Segeberg kunde man fyrst tidlig om Morgenen have faaet 
Underretning om, hvad der var gaaet for sig i Kiel, og disse 
Folk havde altsaa s tante pede grebet den fyrste den bedste 
Knippel og begivet sig paa Veien for at være i Neumünster 
ved Banetogets Ankomst.

Sammesteds traf jeg den daværende Postmester i Glück
stadt, Oberstlieutenant Fabricius; han var med Jernbane
toget og Diligencen kommen direkte fra Kjybenhavn og af 
ham fik jeg at vide, hvorledes Sagerne stode der, og hvor
ledes man vansteliggjorde enhver Holstener Afreisen derfra, 
for at vi ikke stulde faae Efterretning om det Forefaldne. 
Fabricius tilbyd mig sin Tjeneste, som jeg modtog; jeg gav 
ham nogle Exemplarer af Proklamationen, som jeg havde 
hos mig, til Kommandyren for den i Glückstadt garnisone
rende Bataillon og bad ham opfordre denne til at slutte sig 
t il os.

Banetoget satte sig nu i Bevægelse ad Rendsborg til, 
hvor det gjorde Holdt lige ved Fæstningsgraven. Et Blik 
paa Voldene viste mig, at vi kom ganste uventede. Jæger
kompagnierne traadte an og satte Fænghætterne paa, hvorpaa 
to af dem under Michelsens Kommando marcheredelige til Ho
vedvagten, medens jeg sendte et tredie om ved Barakkerne 
for at lokke Garnisonen til Paradepladsen; med fjerde 
Kompagni og de yvrige Bevæbnede og Ubevæbnede fulgte 
jeg selv i nogen Afstand efter Michelsen for at spærre en 
fra Altstadt kommende Afdeling Veien.

Som Anekdote anfyrer jeg, at Herr Beseler ved Ud
stigningen spurgte mig, hvorledes han havde at forholde sig, 
da han ikke havde andet Vaaben end en Paraply. „Hold 
Dem blot hele Tiden ved Siden af mig", svarede jeg, „og
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træffe vi paa Modstand, faa flaae De Paraplyen op, for at 
De ikke stal fee, at man skyder paa Dem." Det Fyrste 
gjorde han ogsaa hele Tiden og det Sidste fik han Gud- 
fleelov ingen Anledning til.

Skjyndt vi ikke brugte ti Minuter om at naae 
Alleen, der fyrer fra Altstädter Port lige t il Hoved
vagten, havde Krohn allerede fat Klokkerne i Garnisons
kirken i en faadan Bevægelse, at Kommandanten, Oberst v. 
Seyffarth, kom ilende fra Altstadt for at begive sig t il Pa- 
radepladsen og bringe den kommanderende General v. Lützow 
Melding om den formodede Ildebrand. Jeg gik hen til 
ham og indlod mig i en Samtale med ham, i hvilken jeg 
fortalte ham, hvad der var steet; jeg gav ham det eneste 
Exemplar af Proklamationen, jeg endnu havde tilbage, og 
trods hans Hastværk med at komme t il den kommanderende 
General fyrte jeg ham med mig faalænge, til jeg faae, at 
Hovedvagten var omringet af Jægerne. Jeg viste ham dette 
og bad ham gaae til den kommanderende General og sige 
ham: „at nu kommanderede jeg i Rendsborg."

Ankommen til Hovedvagten, sagde jeg t il den vagtha
vende Offieeer at: „hatt maatte indsee, at Modstand fra
hans Side ikke kunde fyre t il Noget, hvorfor jeg bad ham 
at lade Mandstabet træde af," hvilket han da ogsaa gjorde. 
I  dette Oieblik strymmede alle Rendsborgs bevæbnede B o r
gere til og Paradepladsen begyndte at fyldes af Bevæbnede, 
medens Garnisonen indfandt sig uden Vaaben og i fine lange 
hvide Frakker. At der under saadanne Omstændigheder ikke 
var at tænke paa Modstand, er indlysende og derfor kom 
Kommandanten, sendt af den kommanderende General, til 
mig med det Forflag at kalde Garnisonen under Vaaben 
i ikkefjendtlig Hensigt, for at den selv kunde afgjyre, hvilket 
Parti den vilde tage. Dette Forflag gik jeg strax ind paa og 
begav mig derpaa selv til General Lützow, hvor der 
sandelig ikke forefaldt den flaue Seene, som omtales af den
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ovennævnte Forfatter til „Denkwürdigkeiten", men hvor jeg 
oplevede et meget piinligt Dieblik. Lützow og jeg havde i 
17 Aar ligget i Garnison sammen, jeg havde havt ham til 
Ncestkommanderende og traf ham nu igjen efter 2 Aars Forløb 
med sin Stab, der ogsaa havde været min, i denne piinlige 
Stilling. Hvo der har et Hjerte for fine Kammerater, kan 
let begribe, hvilke Følelser der da bevægede mig. Jeg vidste 
meget godt, at han indsaae, at vi kvn forsvarede vor Ret, 
men som fpdt Dansk, som ansvarlig Høistkommanderende 
kunde han ikke overgive Fæstningen og Armeekommandoen^ 
han maatte i dette Dieblik ansee mig som en Uberettiget, 
og at staae, om end tilsyneladende, i dette Lys for ham 
smertede mig dybt.

V i bleve enige om, at Garnisonens tre Bataillonen 
skulde danne de tre Sider af cn Karre og mine Jægere den 
fjerde, og at Generalen da sknlde lade Officererne træde 
sammen og overlade til dem selv, til hvilken Side de vilde 
vende sig. Generalmarchen var imidlertid slaaet og inden 
kort Tid var Karreen sluttet. Medens General v. Lützow 
kaldte samtlige Officerer frem foran den mellemste af de tre 
Jnfanteribatailloner og talte næsten en halv Time med dem, 
uden at komme til et Resultat, stillede jeg mig med Armene 
overkors ganske alene midt i Karrven. Jeg bebreider endnu 
den Dag i Dag de danske Officerer, at ikke een eller flere 
af dem faldt paa at hugge mig ned. Man har senere for
talt mig, at den samme Bebreidelse var bleven gjort dem i 
Kjøbenhavu, men at de havde undflyldt sig med, „at jeg 
saae saa imponerende ud". Det Imponerende kan dog vel 
kun have ligget i det Udtryk, der stedse er ejendommeligt 
for den, som føler, at han forsvarer Retten, ligeoverfor den, 
der er sig bevidst, at han krænker denne Ret.

Her er ogsaa Stedet t il at gjendrive den skammelige 
Bagvaflelse, som Herr Wegener har optaget i sin skjændige 
Libel, og de Løgne, som mange Mennefler derved virkelig
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ere Meinte forledede til a t  t r o e ; han  siger nemlig, a t  jeg 
skulde have foreviist en Avis, i hvilken ett Artikel f ra  Kjo-- 
benhavn havde beskrevet Revolutionen der og erklæret K o n 
gen for a t  være Fange. D enn e  Opfindelse er a ltfor 
taabelig, til  a t  et nogenlunde forstandigt Menneske ikke let 
flulde kunne indsee sammes Umulighed. H vo rfra  skulde jeg n e m 
lig have faaet et saadant F abr ika t?  O g  hvorledes skulde jeg 
kunne have gjort det, da jeg forst den foregaaende D a g s  
E fterm iddag Kl. 5  kunde have kjendt Begivenhederne i 
K jobenhavn?  P a a  N oer  var  der intet Trykkeri og lige- 
saalidt kunde jeg i Kiel faae T id  til S l i g t ,  hvad der tilstræk
kelig fremgaaer af det Foregaaende. M e n  det kraftigste 
M odbev iis  ligger i hele m it  Levnetslob. E nhver  veed, a t  
jeg a ldrig h a r  befattet mig nted a t  skuffe Nogen og hellere 
taa le r  Alt, end soger a t  naae  M a a le t  ved Usandheder. 
D enn e  Historie er derfor alene et Opspind af H e r r  W egener 
for a t  mistænkeliggjore m in Person  i sit Skamskrift, der 
forfattedes efter den danske R egerings B efa l in g  og blev t i l 
stillet de fremmede H offer ;  den kan ogsaa benyttes til  U n d 
skyldning for nogle af de fra  R endsborg  tilbagevendte danste 
Officerer.

D a  S a m t a le n  mellem G en e ra l  v. Lützow og Officererne 
ikke syntes a t  fore til noget Resultat, gik jeg hen til Fprst-  
nævnte og sagde til ham, a t  en længere Raadstagning  i 
T roppernes  Overværelse m aatte  stade Officerernes Anseelse; 
jeg vilde derfor tale til T ropperne . H a n  samtykkede heri 
og jeg holdt derpåa folgende T a le  til hele K a r re e n :  „ S o l 
dater! i Kjobenhavn er en Folkehob draget mod S lo t t e t  og ha r  
tvunget Kongen til a t  afstedige fit hidtilværende M in is te r ium  
og at  vælge istedetfor dette et nyt b landt de Folk, som i 
længere T id  have erklæret sig saa afgjort mod H er tu gd o m 
m ernes Rettigheder. D enne  Efterre tning h a r  bevæget mig 
og flere fædrelandssindede M æ n d  til a t  danne en provisorist 
Regering, hvis Opgave det er at fore Regeringen i vor for
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Tiden ufrie Landsherres Navn, indtil han har sikkret Landets 
Rettigheder. Jeg spørger Eder derfor, om I  med mig ville 
erklære Eder for disse Rettigheder, eller om I  ville drage 
mod Nord. Hvo der vil det Sidste, trcede frem!" Intet 
Menneske rørte sig; jeg bukkede nu for General v. Lützow 
og sagde til ham: „Herr General, De seer, at Mandstabet
er enigt med mig." Han vendte sig til Officererne, der 
endnu stode sammen, og sagde: „Mine Herrer, Enhver
handle efter sin Overbeviisning, jeg tager min Afsked."

De i Slesvig-Holstecn fødte Officerer traadte igjen ind, 
hvorpåa jeg beordrede Garnisonen tilbage til dens Kvar
terer med den Befaling at møde Kl. 4 om Eftermiddagen 
paa Paradepladsen, for at Kompagnierne paany kunde 
blive fordeelte mellem de tilbageblevne Officerer. Da 
jeg gik tilbage over Pladsen til Hovedvagten, tiltaltes jeg af 
flere Officerer og Artillerister af det ved danst Chikane for 
2 Aar siden opløste borgerlige Artilleri; jeg lovede dem, 
at deres Korps stulde blive gjenoprettet, for at bidrage t il 
Fæstningens Sikkerhed. I  denne Anledning udbrød en stærk 
Jubel blandt den store Masse, der fyldte Pladsen, saa at 
man virkelig var nær ved at trykke mig ihjel, hvorfor jeg, 
der aldrig har yndet stige Demonstrationer, raabte paa 
Plattydst: „Børn, Børn, lad os gjemme denne Jubel, til 
vi have faa et Katten i Sækken, hvortil der endnu er langt 
tilbage."

Saaledes gik det altsaa til med Rendsborgs Indtagelse, 
der er bleven bedømt saa forstjellig: af de Danske som Høj
forræderi, af de Uvidende som en Forsyndelse imod det kon
servative Princip, af mange Regeringsmænd som en Revo
lution, men af Ingen som en berømmelsesværdig Daad. 
Jeg er gaaet saameget i Detail, for at Enhver selv fait 
danne sig en Mening derom, og for at det kan blive klart 
for Alle, at Besættelsen af denneFæstning var en uomgjæn- 
gelig Nødvendighed, naar den provisoriste Regering skulde
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pitulere, af hvilke Grunde jeg ikke et ØieMif turde betænke 
mig paa at bemægtige mig Fæstningen:

For det Forste var det en uomgængelig Nødvendighed, 
at den provisorifle Negering maatte danne sig for at und- 
gaae Anarki og Uorden. Jeg har allerede ovenfor omtalt, 
at den i den Henseende naaede sin Hensigt. Skulde denne 
Autoritet løse sin Opgave, maatte den have Raadighed over 
Landets Pengemidler, væbnede Magt og Ars. nal. Disse 
tre Ting vare koncentrerede i Rendsborg, følgelig var den 
provisoriske Regerings Konstituering identisk med Rendsborgs 
Besættelse.

For det Andet var det fra mit specielle Synspunkt nød
vendigt at faae Militæret og Fæstningen i min Magt, fordi 
jeg endnu ikke ganfte havde opgivet Haabet om, at Kongen 
vilde gaae ind paa mine Forstag, og jeg altsaa muligt kunde 
komme til at maatte optræde kraftig mod Demagogerne, 
hvortil jeg vilde behøve alle tilstedeværende M idler, hvis 
Roligheden hurtig stulde gjenoprettes. At de danske O ffi
cerer fjernede sig, var overeensstemmende med mit Onste, 
og det jo før jo heller, fordi disse Folk ved deres Opførsel 
havde vakt megen Animositet.

For det Tredie blev ved Rendsborgs Indtagelse den hele 
Ledelse forlagt fra Kiel, hvor det ikke vilde have været mu
ligt at holde Medlemmerne af den provisoriske Regering-frie 
for Paavirkning af det gjærende Stof. Dette kunde uden 
Vanstelighed stee i Rendsborg, fordi i Fæstningen var M i
litæret Politi.

Endelig fik den hele Bevægelse et alvorligt Præg ved, 
at med eet Slag Landets Kasse, Fæstning og Hær kom i 
Hænderne paa den Regering, hvis Indsættelse var billiget 
as hele Landet, hvortil desuden kom Haabet om, at de danste 
Magthavere da snarere vilde indlade sig paa Underhandlin
ger, saa at Sagen kunde ende i al Benstabelighed.
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Disse Grunde ere tilvisse tilstrækkelige til at overbevise 
ethvert tænkende Menneske om, at det ikke var nogen 
særdeles revolutionær Handling at tage Fæstningen i Besid
delse, naar man gaacr ind i den uden at asfyre et Skud og 
kommer overeens med Kommandanten og den Høiflkomman- 
derende om, hvem der i Fremtiden skal kommandere i den. 
Da man imidlertid fra saamange Sider har indvendt mod mig: 
„Men Rendsborg! but Rendsbourg! mais Rendsbourg!" 
som om denne Fæstnings Indtagelse specielt faldt mig til 
Last, skal jeg her nøiere oplyse Sammenhængen. For de 
Danske var Rendsborgs Indtagelse et Tordenflag, da de 
formedelst de trufne Forholdsregler troede den umulig, og 
bentæft følte deres Nationalforfængclighed sig forfærdelig 
krænket ved den Maade, hvorpaa jeg havde berøvet dem dette 
Støttepunkt. Det knnde altsaa kun være fleet ved en For
brydelse, som de ikke havde tiltroet mig, eller ved c tt Logn, 
som jeg havde forelæst Garnisonen, eller idetmindste maatte 
det fremstilles saaledes for Verden. At Avishistorien er en 
saadan Opfindelse, har jeg allerede sagt, og jeg skal i S lu t
ningen bevise, at jeg ved denne Leilighed ikke var mere flyl- 
dig end enhver Anden. — Jeg for min Part har altid havt 
en rolig Samvittighed med Hensyn til denne Sag, ligesom 
ogsaa ethvert Oienvidne til Rendsborgs Indtagelse kan be
vidne, at jeg med Ro og Koldblodighed førte den lille Skare 
fra Kiel til Rendsborgs Paradcplads. Det gjør Ingen, 
der er sig en slet Gjerning bevidst, thi der kunde væddes 10 
mod 1 om, at vi Alle vilde blive massakrerede. Derfor 
har jeg bestandig beroliget mig med den Tanke, at de, der 
have skreget saameget over Rendsborgs Indtagelse, kun gjøre 
mig denne Bebreidelse, fordi de ikke selv havde Mod til at 
udføre dctt. — Der hører ikke meget Mod til at give sig til 
Priis for Kugler; titen at give sit gode Navn til Priis for 
Bagvaflere, saaledes at disse med tilsyneladende Ret kunne 
falde over En, dertil hører megen Karakteerstyrke. — Dog
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nok herom ; den, der ikke h ar Nationalsolelse^ kan ikke b e - ^  $ /  
gribe den hele Begivenhed i Hertugdømmerne. M en  den, 
som forstaaer et Folk, der bærer WV og O rden  i H jertet 
og ærer sine Rettigheder som en H elligdom , vil indsee, 
a t her ikke laae Havesyge, Herskesyge eller Lyst til at gjere 
Revolution mod den bestaaende O rden til G rund , men a t 
Enhver troede at tjene Landsherren ved a t beskytte Landets 
Rettigheder, hvilket virkelig ogsaa vilde have været Tilfæ ldet, 
hvis Landsherren havde været en Anden.
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HI.

O m  Vanskeligheden ved ot træffe de allernodvendigke 
F orfvarsan ltcher.

D en 24. M a r ts  Kl. 6 om M orgenen havde den pro- 
visoriste Regering oplæst sin Proklam ation paa Kiels T orv , 
Kl. 7 gik Toget fra Kiel til Rendsborg og Kl. 10 om 
Formiddagen var jeg H erre over Fcestningen og Alt, hvad 
der fandtes i den. — H vorledes saae det imidlertid ud med 
K rigsm agten?

Fæstningsværkerne vare i en meget forsømt T ilstand, 
Voldene manglede K anoner og Vindebroerne kunde knap 
trcekkes op. —  E fterat de indfødte D anste vare traadte t i l
bage, beholdt jeg ved Artilleriet kun 1 S tabsofficeer, 1 Kap- 
tain og 1 Lieutenant, af Jngeniørofficerer havde jeg flet 
ingen. Jeg  lod derfor de tre som Veiinspektører fungerende 
Jngeniørofficerer atter indtrcede i aktiv Tjeneste. Ved de 
4  Jn fan teribatailloner var der akkurat blevet 1 Officeer pr. 
Kompagni tilbage; de 2  Jcegerkorpser vare ikke engang saa 
godt farne, da 1. Jægerkorps kun havde 3 O fficerer. D e 
2 Kavalleriregimenter havde ligeledes kun 1 Officeer pr. 
Eskadron. O m  Generalstabsofficerer var der nu flet ikke 
T ale  og ligesaalidt om M ilitæ radm inistration, eftersom hele 
.Krigsbestyrelsen fandtes i Kjøbenhavn. Kun 2 -A ars  M a n d 
flab, altsaa i Alt 1500 M and , var i Tjenesten. D e t ældre
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Mandstab var permitteret og havde ikke været indkaldt i 2 
Aar. Armatur og Beklædning til dette opbevaredes i Afdelin
gernes Munderingskamre og i Arsenalet fandtes 13000 Ge
værer tilligemed Sabler og Pistoler samt et rigeligt For- 
raad af baade Felt- og Fæstningsskyts. I  Hovedkassen var 
der 2Va M illion Rigsdaler. Hæren flulde imidlertid orga
niseres fra ny af, indexerceres og forsynes med Befalings- 
mænd. Enhver, der fjender det Mindste til den kombinerede 
Maskine, der kaldes en Armee, kan derfor tænke sig, hvilket 
Arbeide det maatte være for mig at bringe det blot saavidt, at vi 
kunde møde de Danstes fyrste Angreb. Man vil lettere for- 
staae dette, naar jeg i kronologisk Orden meddeler de An
ordninger og Forholdsregler, jeg t il den Ende traf.

Saasnart jeg, som ovenfor fortalt, var bleven færdig 
med den kommanderende General og hans Stab samt Gar
nisonen, opsøgte jeg mig et Kvarteer og lod Regnstabsfø- 
reren ved 14. Bataillon, Overauditør Brackel, kalde. Jeg 
overdrog til ham i Forening med nogle Officerer at sørge 
for, at de, der erklærede at ville træde tilbage, fik ud
betalt en Maaneds Gage, 50 Rdlr. i Rejsepenge, Penge til 
at klare deres Gjæld i Rendsborg, samt erholdt Pas, paa den 
Betingelse, at de ikke maatte tjene mod Hertugdømmerne i vor 
Landssag. Jeg troer altsaa, at de Herrer ikke have Noget 
at bebreide mig i den Henseende. De tilbageblivende O f
ficerer forlangte den Forsikkring af mig, at der ikke handledes 
om Regentens Afsættelse etter en Løsrivelse fra Danmark, 
hvilken jeg med den fuldeste Overbeviisning kunde give dem. 
Jeg ansatte dem derpaa ved de forstjellige Troppeafdelinger. 
Den tidligere omtalte Kaptain v. Lesser havde jeg overdraget 
at sætte Fæstningen i Forsvarsstand og Artillerimajor v. Schütz 
havde faaet Ordre til at bringe saamange Kanoner som 
muligt paa Lavetter, for at Fæstningen kunde blive armeret. 
Den første Dag kom vi saavidt, at Vindebroerne kunde 
trækkes op, at alle Baade paa den modsatte Eiderbred bleve



68

borttagne og Portene besatte ineb Kanoner, og Kl. 11 om 
Aftenen kunde Kommandanten melde mig, at Fæstningen 
foreløbig var sikkret mod et natligt Overfald. Den daværende 
Forstander for den høiere Bondeskole, Lütkens, tilbød ved fine 
Forbindelser med Landboerne at skaffe Proviant og Mand
stab; jeg modtog hans Tilbud, og den næste Dag indtraf 
store Transporter af Levnetsmidler og Fourage, fom hele 
Landet frivillig sendte os, ligesom der samtidig ankom en 
saadan Masse Frivillige, at der ikke var Plads til dem i 
Rendsborg. Jeg maatte derfor, idet jeg takkede dem for deres 
Beredvillighed til at tjene Fædrelandet, lade dem bede om 
foreløbig at drage hjem, da de permitterede Soldater be
gyndte at indfinde sig og jeg for Oieblikket ikke be
høvede dem, idet jeg dog anmodede dem om at give 
Møde igjen, naar jeg opfordrede dem dertil. Lütkens ud
nævnte jeg af Hensyn t i l hans Iver og Forhold t il 
Landbefolkningen til Generalintendant for hele Forplei- 
ningsvæsenet. Jeg havde selv endnu ikke en eneste Adju
dant og maatte i de første Dage egenhændig strive alle 
Ordrer. Den 24. Marts om Aftenen kom Oberstlieutenant 
Fabricius tilbage fra Glückstadt med den Efterretning, at 
den der garnisonerende Bataillon den næste Dag vilde sende 
en Deputation med det første Jernbanetog for at faae Op
lysning om det Passerede, hvorefter den da vilde tage fit 
Parti. Jeg udnævnte Fabricius, der havde deeltaget i den 
græste Befrielseskrig og senere været Adjudant hos Kong 
Otto, til min Adjudant, og som ældst Ossicecr blev han 
foreløbig min Stabschef. Dette forklarer, hvorledes han 
kom til at beklæde denne Stilling, hvortil forresten hverken 
hans militære Dannelse kvalificerede ham eller som han ved 
sit opfarende og hensynsløse Væsen formaaede at hævde. 
Dagen ester sendte jeg ham til Itzehoe for at opfordre 2. 
Dragonregiment til at tage en Bestemmelse. Som Følge 
heraf stuttede dette sig til Hertugdømmernes Sag, efterat de
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dan ske Officerer vare traadte tilbage. Den 24. Marts om 
Aftenen Kl. 10'/, drog 1. Dragonregiment ind i Rendsborg 
under Ritmester v. Fürsen-Bachmans Kommando og med
bragte Efterretning om, at 1. Jcegerkorps med sin Komman
der i Spidsen var marcheret til Flensborg. Men nceste 
Morgen drog Korpset under Kaptain v. Lange tilbage t il 
Slesvig, medens alle de andre Officerer og Kommanderen 
reiste Nord paa. Kaptain v. Lange kom samme Aften til 
Rendsborg for at melde mig dette og indhente mine Ordrer. 
Jeg udnævnte ham til Kommander for Korpset og befalede 
ham at blive i Slesvig indtil videre.

Af denne ligesaa detaillerede som samvittighedsfulde 
Fremstilling vil man fee, at Tropperne aldeles ikke bleve 
overtalte eller forledte, men ganfle af egen Overbeviisning 
fluttede fig til den Side, hvor de vidste, at Retten var. Det 
faldt ligesaalidt dem ind a t bekjcrmpe deres Landsherre, som 
dette nogensinde har været min Hensigt.

Jeg lod strax 6 Aars Mandstab indkalde. Jeg fandt 
det betænkeligt at gaae videre, thi det 7- og 8aarige Mand- 
flab betragtede sig egentlig ikke længere som staae»de i Tje
nesten; de vare desuden for Størstedelen gifte og i S t i l
linger, der gjorde det vansteligt for dem at forlade Huus 
og Hstm lige i Foraarssaaetiden. Indkaldelsen' af det 
i!-, 4-, 5- og 6aarige Mandstab satte allerede en Mængde 
Gaardeiere og Bønder i stor Forlegenhed og jeg var bange 
for, at Fædrelandskjerligheden stulde faae en altfor haard 
Kamp at bestaae med den private Fordeel; imidlertid mødte 
de Permitterede paa faa Undtagelser nær meget hurtig. Rig
tignok bestormedcs jeg fra om Morgenen Kl. 6 til om A f
tenen Kl. 7 uafbrudt af Koner og Mødre eller Fædre og 
Huusbonder, som vilde have deres Forsørgere og Karle frie for 
Tjenesten, men Geledderne fyldtes dog. Det maa her bemærkes, 
at Værnepligten alene paahvilede Landboerne; fritagne for 
den vare Slæderne og Sønner af Adelige, Embedsmænd,
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Prcester og Skolelcerere. Det var ganske naturligt, at jeg 
-nstede deels at give disse hidtil Fritagne Lejlighed t il at 
tjene Fædrelandet og deels at fjerne den letbevcegelige Ung
dom fra Stcederne, hvorved Ro og Orden vilde blive langt 
mindre udsatte for at forstyrres. T il den Ende samt tillige 
for at forstcerke Hceren opfordrede jeg alle vaabendygtige 
Mcend til at møde i Rendsborg og indtrcede i nyoprettede 
Korpser, som jeg kaldte Frikorpser, fordi de bestode af F r i
villige, der forøvrigt bleve lønnede og forpleiede som S o l
daterne og fik Vaaben, men ikke Uniform af Staten, lige
som de ogsaa stode under de militære Love. Stabsofficerer 
og Kaptajner udnævntes af mig, de andre Officerer kunde 
de selv vælge. Man vil heraf see, at disse Korpser Intet 
havde tilfælles med Fristtmr, thi de bestode kun af Indfødte, 
og Slesvig-Holstenerne ere altfor rolige og fredsommelige Folk, 
t il at man kunde befrygte Udsteielser af dem. T il at fore- 
staae Jndrulleringen af dette Mandstab udnævnte jeg Herr 
Samwer og nogle andre Personer og Læger, som stulde un
dersøge deres Legitimationspapirer og syne dem, hvorpaa de 
bleve inddeelte i Kompagnier og Korpser. Skovrider og 
Forstraad Braklow havde udstedt et Opraab til Forstmæn- 
dene og Jagtbetjentene om at slutte sig til Forsvaret for 
Hertugdømmernes Rettigheder. Denne af omtrent 150 øvede 
Skytter bestaaende Afdeling dannede første Kompagni af 1. 
Frikorps, som talte 550 Mand og kommanderedes af davæ
rende Amtsforvalter Krogh, der tidligere havde været A rtil- 
leriofficeer. Det 2. Frikorps havde ligeledes et Elitekom
pagni af unge Adelsmænd og Embedsmændssønner samt 
andre studerte Folk fra Holsteen; Korpset talte over 600 
Mand og førtes af Grev Rantzau-Breitenburg, der tidligere 
havde været Officeer i baierst Tjeneste. Det 3. Korps be
stod af aldeles uøvede Folk, udgjorde 550 Mand og betrocdes 
til Kaptain v. Wasmer. Hermed stulde Jndrulleringen an
sees for endt, da Tilgangen var saa ringe, at der ikke kunde
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toenkes paa at faae et fjerde KorpS oprettet. Man kan der
for tænke sig min Forundring, da Herr Samwer en Morgen 
viste mig et Opraab i „Kölnische Zeitung" fra Etatsraad 
Esmarch og Advokat Clausen, der paa Reisen til „Vorpar
lamente!" i Frankfurt i Köln havde udstedt et Opraab til hele 
Tydflland om at ile Hertugdømmerne til Hjælp og tage 
kraftig Deel i deres Forsvar. Afseet fra den Skade, som 
dette Opraab har gjort oS, idet vi de els, som jeg senere flal 
vise, t il ingen Nytte fik en Mængde urolige Hoveder og Bar- 
rikadehelte ind i Landet, og det deels i de Konservatives 
Oine fik Udseende af, at vor Reisning var af samme Slags 
som Urolighederne i de tydske Residentsstæder; afseet herfra 
anseer jeg dette Opraab for et af de største Tegn paa Da
tidens Forvirring. To aldeles uvedkommende Mænd, der 
af sig selv møde som Medlemmer af „Vorparlamentet," ud
stede efter egen Tilstyndelse et Opraab, hvorved de sætte 
deres Fædreland i Udgifter og Forlegenhed, og foretage et 
ulovligt Skridt, som ikke kunde have anden Grund, end at 
Demagogen Clausen ønstebe at bringe en Mængde Mennefler 
ind i Landet, der ikke vare bundne til,'vore Love, og ved 
hvis Bistand han og Konsorter haabede i paakommende T il
fælde at kunne sætte deres revolutionære Planer igjennem. 
Men hvad der er endnu mere paafaldende, end at to ganfle 
ubekjendte Personer udstedte et saadant Opraab, er det 
Fænomen, at der blev taget Notits af det, og det ikke blot 
af enkelte Personer, men af hele Kommuner, ja endog af 
Regeringer. Der indfandt sig ikke blot Frivillige, men Kom« 
mimerne sendte deres Fattiglemmer og Staterne deres For
brydere for at overlevere dem til de danste Kugler eller hol- 
steenst Forplejning. Saasnart Samwer havde fortalt mig 
dette, lod jeg strax i de meest udbredte tydste Blade indrykke 
en Bekjendtgjørelfe om, at kun fuldstændig udrustede Ind i
vider vilde blive antagne, og ansatte en særegen Embeds
mand paa Banegaarden i Altona, som stulde undersøge En-
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hver, der i Krast af et Legitimationsbeviis forlangte fri Befor
dring som Fcedrelandsforsvarer. Alle Ubevæbnede bleve afviste.

Som Følge heraf kunde Jndrulleringen af Frikorpserne 
ikke sluttes. Endog efter de preussifle Troppers Ankomst ind
fandt mange Individer sig, som havde kjcempet mod disse i 
Berlins Gader, hvilket ikke gjorde noget godt Indtryk paa 
vore Allierede.

Jeg har noget foregrebet Begivenhedernes Gang ved at 
omtale Frikorpserne og Grunden til deres Oprettelse — det 
varede nemlig ncesten 14 Dage, førend det 3. Korps mar
cherede ud af Rendsborg — og jeg vender nu tilbage til 
den 25. Marts og de uendelige Vanfleligheder, der paa alle 
Sider mødte mig. Havde jeg havt tabula rasa for mig og stullet 
stabe en heel ny og selvstcendig Armee, vilde min Opgave 
have været ulige lettere; jeg vilde da have sat de dygtigste 
Folk paa de Pladser, hvortil jeg troede dem bedst stikkede, 
uden at tage Hensyn til, om de vare Indfødte eller Frem
mede. Men som Sagerne stode, maatte jeg følge en ganste 
anden Fremgangsmaade; thi hverken jeg eller Landet i det 
Hele taget tænkte paa en Løsrivelse fra Danmark, men vi 
arbejdede kun paa at stoffe os Garantier for Landets Ret
tigheder, og naar vi havde opnaaet dem, vilde vi blive i 
den gamle Forbindelse med Kongeriget. Vore Batailloner 
og Regimenter vilde da igjen være indtraadte i deres tid li
gere Stilling i Armeen og jeg maatte derfor saameget som 
muligt holde over den hidtidige Anciennetet i Officeers- 
korpset. Dertil kom ogsaa, at det var min Pligt at be
lønne dem, der i Særdeleshed havde gjort Fædrelandets 
Sag Tjenester, f. Ep. .Michelsen for Indmarchen i Rends- 
borg, Lange, fordi han havde ført 1. Jægerkorps tilbage, og 
Fürsen for 1. Dragonregiments Overgang. Endvidere meldte 
mange afstedigede Officerer sig til Tjeneste; de havde en 
langt ældre Anciennetet, men vare deels ikke længere kjendte 
af Tropperne, deels svagelige eller for gamle. Endelig
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maatte jeg erstatte de mange manglende Officerer med 
Udlændinge, og for at formaae dem til temporært at ind- 
træde i vor Hær tilbyde dem høiere Gage end den i  
vor Armee reglementerede. At finde den rigtige Vci her, 
hvor det altsaa gjaldt om deels ikke at gjøre en Gjenfor- 
ening med den danfie Deel af Armeen altfor vanfielig, deels 
at give de flesvig-Holsteenste Tropper et fædrelandst Præg, 
deels staffe Jntelligentsen Leilighed til at gjøre sig gjældende 
og deels drage fremmede Officerer t il Landet, udfordrede 
mere Overlæg og (tørre Lokal- og Personalkjendstab, end noget 
Menneste — det tyr jeg paastaae — kan tænke sig. Fremdeles 
tør jeg dristig paastaae, at ingen Anden end jeg kunde gjøre 
det eller vilde have løst Opgaven saaledes, som det lykkedes 
mig. De Indfødte havde T illid  til min Redelighed og 
nærede Hengivenhed for deres gamle General; de Frem
mede følte sig tiltalte af min Iver for Sagen og den Maade, 
hvorpaa jeg behandlede dem. Det gik derfor af uden syn
derlig Utilfredshed og jeg tør nok ogsaa sige, at hvis jeg 
havde beholdt Kommandoen over Armeen under Vaabenstil- 
standen, da der var Tid til at polere og revidere, vilde jeg 
have fimet megen Glæde af den Tilstand, hvori den vilde 
være marcheret ud i 1849. As det Følgende vil det imid
lertid sremgaae, at der i hele Sommeren 1848 ikke var at 
tænke paa Tid og Ro.

Den 24. om Eftermiddagen havde jeg sendt den oven
for nævnte unge Krohn til hans Fader i Lyksborg for at 
bede denne om at modtage en Kommando under mig. Den 
26. om Morgenen indtraf daværende Oberst v. Krohn i 
Rendsborg; jeg gav ham Kommandoen over de i en B r i
gade formerede, for Tiden disponible Tropper, som han 
skulde føre til Flensborg, hvilket den provisorifle Regering 
forlangte, uagtet jeg modsatte mig det paa Grund af Trop
pernes mangelfulde Udrustning. De uheldige Følger af dette 
overilede Skridt, der stulle blive omtalte nærmere, udebleve
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ikke. Man lod det gaae ud daabe over Krohn og mig, 
fordi jeg havde valgt ham. Jeg skal med det Samme vise, 
at jeg havde fuldkommen gyldige Grunde for mit Valg. 
General Krohn var en af de faa krigskyndige Officerer, der 
fandtes i Landet. Han havde modtaget sin fyrste Dannelse 
i  Rendsborgs Frikorporalstole (Kadetstole) og derefter gjen- 
nemgaaet et praktisk Kursus i det saakaldte Evaldste Jæger
korps; den dygtige General Evald, med hvem han i 1809 
gjorde Toget til Stralsund, satte ham meget hyit som Of- 
ficeer. Som Adjudant hos Prinds Friedrich af Hessen, der 
i 1813 kommanderede den danste Division under Marechal 
Davoust, deeltog han i Felttoget i Meklenborg og Holsteen, 
i Marchen til Rhinen 1814 og endelig i 1815 i Toget til 
Frankrig, hvor det danske Auxiliærkorps blev liggende til 
1819. Man vil saaledes ikke kunne negte, at General 
Krohn, der var Soldat med Liv og Sjel, havde havt Lei- 
lighed til at erhverve sig praktisk Kjendskab til Krigsfyrelsen; 
men desuden havde han ogsaa under Freden studeret Krigs
videnstaben og udgivet flere Værker, der ikke ere uden Værd. 
Det er en anerkjendt Sag, at en trediveaarig Fred altid 
virker skadelig, og at en tresindstyveaarig Mand lettere faaer 
Skrupler end en trediveaarig, er ligeledes indlysende; men 
Ingen, som kjendte Personerne i Hertugdymmerne, tyr paa- 
staae, at jeg havde kunnet træffe et bedre Valg. Jeg stal 
paa sit Sted forsvare General Krohn mod de ubillige Be
brejdelser, der ere gjorte ham, og Enhver vil da see, hvilke 
urimelige Fordringer man stillede til os og hvor uretfærdig 
man bedymte os.

Den 25. Marts kom Hertugen af Augustenborg tilbage 
fra Berlin med Kongen af Preussens bekjendte Brev, des
værre forsilde, thi jeg har fra fyrste Vieblik af været af den 
Mening, at dette Brev den 23. vilde have forebygget den 
hele Bevægelse. Senere er dette Brev blevet dadlet næsten 
nf alle Partier, fordi Ingen betænkte, at det var flrevet,
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Aden at Kongen havde nogen Anelse om, hvad der imidler
tid havde tildraget sig. Havde derimod Alt været, som da 
Hertugen af Augustenborg reiste til Berlin, maa man ind
rømme, at Brevet paa den ene Side bestyttede Hertugdøm
mernes Rettigheder og paa den anden gjendrev den ene Halv- 
deel af de Danstes falske Paastand og satte en Dæmning 
for deres Planer, der ikke var at foragte, eftersom de ikke 
kunde lade være at tage Notits af Preussen og altsaa vilde 
have vogtet sig vel for at stride til Handling. Som Sa
gerne stode, var Brevet rigtignok ikke tilstrækkeligt. Imidlertid 
gav det os dog Ret til at forlange Preussens Hjælp og 
jeg benyttede mig heraf til at bede Kongen sende mig O f
ficerer, for at vi knnde faae den meest paatrængende Nød 
afhjulpen. Kongen opfyldte min Bøn og sendte mig strap 
femogtyve Officerer, samt tillod endeel andre at tage Tjeneste 
hos os, saa at vi i Løbet af den første Maaned fik i det 
Hele henimod 50. De vare mig til overordentlig Nytte, 
hvorfor jeg vil tillade mig her atter at udtale min Tak til 
disse Hædersmænd og give dem det Vidnesbyrd, at ligesom 
de vare en sand Støtte baade for mig og for Armeen, saaledes 
nærede vi en urokkelig Tillid til dem og fik dem inderlig 
kjere. Paa den tidligere omtalte Maade vopede Antallet af 
Bevæbnede indtil den 8. April til 6,150 Mandj, der 
rigtignok vare alt Andet end organiserede. Men førend jeg 
omtaler Troppernes Organisation, maa jeg atter vende 
tilbage til de almindelige Begivenheder og de Tildragelser 
og Kjendsgjerninger, der havde Indflydelse paa Hertugdøm
mernes Skjæbne.
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IV.

Den provisoriske Regerings Indsættelse og 
forste Skridt.

D e n  24. M a r t s  om Eftermiddagen kom G rev  Nevent- 
low  og H e r r  M .  T .  Schm idt  fra  Kiel til Nendsborg  og 
den 25. om M orgenen  H e r r  B re m e r  fra  Flensborg. D e n  
provisoriske Regering kunde alsaa holde sit forste M ode. 
D e n  forste S a g ,  der maattc  komme paa  B a n e ,  var n a tu r -  
ligviis dens Forhold  til Autoriteterne o g O m ra a d e t  for dens 
Virksomhed. J e g  aabnede Forhandlingerne med at udtale 
som min M en ing ,  a t  den samlede Administration burde over
drages til det flesvig - holsteenfle Regeringskollegium og 
a t  vi kun flulde give de Decisioner, der ellers blcve 
givne af Jmmediatkollegierne eller Kabinettet. J e g  stottere 
denne min M en in g  paa , a t  der, overeensstemmede med vort 
F o r m a a l :  a t  opretholde det Bestaaende, jo ikke kunde vcere 
T a l e  om at indfore noget N y t  eller gjore Forand r ing  i Lo
vene, og da vi endnu ikke havde opnaaet Centralisation i 
Forvaltn ingen , var en In d b lan d ing  i K om m unernes og D i 
strikternes indre Anliggender heller ikke nodvendig. M o d  
denne M en ing  indvendte H e r r  Beseler meget na iv t :  „ S a a  
ville vi faae meget lidt a t  gjore!" G rev  Reventlow var vak
lende, H e r r  Schm idt,  der altid satte sine private In te re s se r  
over a l t  Andet, havde naturligviis sine G ru n de  for a t  slutte
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fig til Beseler, og Herr Bremer sagde Intet, altsaa gik Be
seler af nteb Seiren. Der blev imidlertid ingen endelig 
Bestemmelse tagen om, hvorledes Forretningsgangen skulde 
være. I  eet Punkt vare vi aldeles enige, nemlig i strax at 
sende en allerunderdanigst Skrivelse til Hs. Majestcet, vor 
Landsherre, hvori vi fremstillede Grundene til vor Handlemaade 
og gave den Forsikkring, at vi, saasnart Hertugdømmernes 
Rettigheder og Stilling vare sikkrede, øjeblikkelig igjen vilde 
overgive Magten til den legitime Herster. Denne Skrivelse 
blev samme Dags Aften understreven og afsendt. I  samme 
Møde udtalte Beseler »sig for Nødvendigheden af at sende 
det ftørst mulige Antal Tropper til det nordlige Slesvig sop 
at berolige Beboerne nteb Hensyn til et Angreb af de Danste. 
Jeg indvendte herimod, at Bataillonerne endnu vare ukom
plette og at det indkaldte Mandflab maatte have et Par Dages 
Ovelse, førend det kunde marchere ud; at Artilleriet manglede 
baade Bespcending og Officerer, samt at det vilde virke for
styrrende, hvis Hæren nu skulde marchere ud og en stor 
Deel af de senere mødende Permitterede sendes bag efter. 
Men det var at tale for døve Oren og Regeringen besluttede, 
at alle formerede Afdelinger flulde drage mod Nord allerede 
den 28.

Søndagen den 26. ankom fra Kjøbenhavn til RendS- 
borg en Mængde Slesvig-Holstenere, der vare ansatte i de 
høiere Kollegier, samt de fem Medlemmer af den af de 
Stænderdcputerede afsendte Deputation. Udfaldet af Sen- 
delsen overtraf Alles Forventning, idet Kongens Svar til De
putationen bestod i en Meddelelse af det Patent, hvorved 
Hertugdømmet Slesvig blev saa godt som inkorporeret i 
Kongeriget Danmark.

I  Kjøbenhavn havde Følgende tildraget sig. Den 21. 
Marts drog det demokratiste Parties Førere, ledsagede af 
Kasinomændene og flere tusinde Mennester, op til Kongens 
Slot for at tiltrodse sig Ministeriets Afstedigelse. Jstedet-
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for at sende et Par Eskadroner mod disse Oprørere, hvor
med Alt vilde have været forbi, skynder Kongen sig at af
skedige sine Ministre, modtager en Deputation fra Urostif
terne og beder tre af dem at danne et nyt Ministerium..
To Dage senere fremstillede Deputationen fra Hertugdøm
mernes Stcenderdeputerede sig for Kongen for at nedlægge 
deres Forestillinger og Bønner for ham, og han sønderriver 
for Oinene af dem det Baand, der siden Aaret 1326 urok
kelig havde forenet disse Lande og som han et Par Uger i- 
forveien havde svoret at opretholde, det Baand, som Grev 
Gerhard efter mange Aars Kampe havde tilkjæmpet sig og de 
heltemodige Schauenborgere beseglet med deres B lod; han 
fynderbryder en Forening, der var den fyrste Betingelse i den 
Overeenskomst, den fyrste Oldenborger sluttede 1460 med 
Hertugdømmernes Stænder, dengang disse valgte det olden
borgske Huns t il deres Fyrstehuus. Denne dyrt kjybte, tro 
bevarede og af alle Regenter stedse paany besvorne Forbindelse 
mellem Hertugdømmerne skulde altsaa bringes den kjyben- 
havnste Pybel t il Offer og det stulde være det Svar, Her
tugdømmerne fik paa deres fredelige Forestillinger til Lands
herren! Jeg vil overlade til enhver Upartist at dømme 
herom og jeg er ikke bange for, at han stal sige, at dette 
Skridt af Kongen var en Følge af Oprøret i Hertugdøm
merne ; thi man maa vel lægge Mærke til, at Kongens Svar 
blev givet den 24. om Formiddagen, da Ingen i Kjyben- 
havn kunde ane, hvad der samme Dag skete i Kiel og 
Rendsborg.

Skjyndt hverken Deputationen eller de i Kjybenhavn 
ansatte Slesvig-Holstenere havde den fjerneste Anelse om, hvad 
der den nævnte Dag gik for sig i Hertugdømmerne, indsaae de •
dog Alle Umuligheden, as at blive der længere, da der begyndte 
at yttre sig en faa fjendlig Stemning mod deres Fædreland, at 
en Slesvig-Holstener kun med Livsfare turde vise sig offentlig. 
Disse Fakta oversees i Almindelighed eller ere fordetmefte
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aldeles ubekjendte, men de vise klart, hvor Begyndelsen tik 
Striden er at syge og finde.

Deputationens Tilbagekomst med det lidet glædelige Svar, 
dens Beretning om de Farer, den havde udstaaet ved at 
rygte sit Hverv, og Ankomsten af saamange Landsmænd, 
for hvis Opfyrsel og Skjæbne man havde næret Bekymring, 
gave den almindelige Stemning et Opsving, som Herr Be
seler benyttede til i den provisoriske Regerings Myde den 
27. Marts at foreslaae at optage Herr Olshausen som Med
lem af samme. Da Mange have bebreidet Regeringen, at 
den gik ind paa dette Forsiag, der har havt meget syrgelige 
Fylger, stal jeg yttre mig mere udfyrlig om denne Sag. 
Allerede den 26. bemærkede Beseler t il en tredie Mand: 
„Naar vi nu blot kunde blive Prindsen kvit, saa vilde Meget 
være vundet. (Et Orevidne har selv fortalt mig det i 1849). 
Det var nemlig ikke efter Beselers Hoved, at jeg i den pro- 
visoriste Regerings fyrste Myde havde opstillet den Grundsætning, 
at vi kun stulde træde i Stedet for Jmmediatkollegierne. I  
det Hele taget vare mine konservative Anskuelser og den Popu
laritet, jeg dengang nyd, ham meget imod og til Hinder for hans 
Planer. Grev Reventlow var dengang endnu paa min Side og 
Advokat Bremer var ligeledes tilbyielig til at holde paa det 
Bestaaende. BeseleL havde altsaa kun M . T. Schmidt paa 
sit Parti og for at sikkre sig en Stemme mere var det, at 
han drev paa at optage Olshausen i Regeringen. De Grunde, 
han anfyrte herfor i Mydet, vare fylgende: Olshausen stod 
i Spidsen for det liberale Parti, og naar vi ikke optoge 
ham, vilde han stedse opponere mod Regeringen og bringe 
Enigheden, som det for Tiden var saa vigtigt at bevare, i 
Fare; fremdeles havde han villig paataget sig den farefulde 
Reise til Kjybenhavn, hvorfor man burde vise ham en of
fentlig Udmærkelse; for det Tredie vilde han uden Tvivl 
blive valgt til Medlem af den provisoriste Regering af den 
den 3. April sammentrædende fælles Stænderforsamling,
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hvorved vi udsatte os for ogsaa at faae Advokat Clausen ind 
i Regeringen, medens vi, n a a r  vi havde optaget O lshausen, 
kunde stille vort Forslag saaledes, a t Stæ nderforsam lingen 
indskrænkede sig til blot at stadfæste Regeringens M edlem 
mer i deres Embeder. D e t var naturligviis en ganste egen 
S a g  for mig a t skulle sidde i Kollegium sammen med en 
M an d  som O lsh ausen , hvis politiske Anskuelser i enhver 
Henseende vare mine modsatte, og jeg bekjæmpede derfor 
Forstaget, kraftig understottet af G rev Reventlow. Efter en 
længere D iskussion, under hvilken især Clausens In d træ 
delse i den provisoriste Negering blev brugt som Argument, 
gave dog Grev Reventlow og jeg efter, og H err O lshausen 
blev optagen i den provisoriste Regering.

Jeg  vil ikke forsvare, a t jeg var eftergivende nok til at 
indlade mig med et saa in triguant Ind iv id , hvis Anskuelser 
stode i fuldstændig M odstrid med vor P rok lam ation , men 
det, der laa mig meest paa H jertet, var, hvorledes R o og 
Enighed bedst kunde bevares paa den ene eller den anden 
M aade. M ed G rev Reventlow forholdt det sig anderledes 
og han begik ved denne Leilighed den forste af de mange 
Feil, han har paa sin Sam vittighed. F lere ansete D ip lo 
m ater, der vare akkrediterede som Kongen af D anm arks 
Gesandter ved de storste europæiske Hoffer, havde underrettet 
ham  om, at de vare villige til a t tale Hertugdom mernes 
S a g  ved bemeldte H offer, hvis m an vilde blive ved at 
handle i konservativ Aand og navnlig holde O lshausen uden
for Regeringen. G rev Reventlow burde have indseet V ig
tigheden af, a t vor S a g  blev fremstillet i det rigtige Lys 
for S torm agterne og forsvaret af M æ nd, som fra  tidligere 
T id  havde et udbredt Personalkjendstab, og han havde blot 
behovet at give mig et Vink om de nævnte M æ nds Hensigter 
for a t være sikker paa, at jeg under ingen Betingelse vilde 
have tilstedet O lshausens Optagelse. Dengang havde J n t r i-
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guerne mod mig endnu ikke siaaet Rodder oz et bestemt Ret 
af mig havde vceret tilstrcekkeligt til at afgjore Sporgsmaalet.

Da Regeringens Medlemmer absolut vilde blande sig 
i Detaillen, blcve Forretningerne deelte saaledes, at Eeseler 
overtog Præsidenturet for Kollegiet og Jndenrigsdepartementet, 
Reventlow Udenrigsdepartementet, jeg Krigsvæsenet, Bremer 
Justitsdepartementet, Olshausen Politiet og M . T. Schmidt 
Finantserne; den hidtilværende stesvig-holsteenske Negering 
vedblev dog at bestaae og alle Kommunal-, Bei-, Politi- 
og Pressesager bleve henlagte under den.

For at give min Mening: at den nævnte Autoritet burde 
have hele den indre Forvaltning under sig, saameget Efter
tryk som muligt understottede jeg af alle Kræfter et Forslag 
af Beseler om at besætte den ved Kammerherre v. Scheels 
Flugt ledigblevne Præsidentpost i den slesvig-holsteenfle Re
gering med den fra Kjobenhavn ankomne Etatsraad Francke. 
Skjondt jeg aldrig har anseet denne Mand for at være det 
Lys, hans Venner gjorde ham til, vidste jeg dog, at han var 
en dygtig og energist Forretningsmand, der gjerne udstrakte 
sin Indflydelse saa vidt som muligt. Naar han kom i Spidsen 
for det stesvig-holsteenske Regeringskollegium, tvivlede jeg 
folgelig ikke oin, at han ved sit Kjendstab til Forretningerne 
og sit personlige Forhold til flere af den provisorifle Rege
rings Medlemmer let vilde faae de fleste lobende Forret
ninger dragne ind under sit Kollegiums Ressort og derved 
forebygge den Fare, der truede Landet ved den provisoriske 
Regerings Medlemmers fuldstændige Ukyndighed i Forret
ninger. Francke udnævntes altsaa til Præsident for den 
slesvig-holstcenste Regering, i hvilken Stilling han kunde have 
gjort megen Nytte og indlagt sig overordentlig Fortjeneste af sit 
Fædreland, hvis han ikke var blevcn Medlem af National
forsamlingen i Frankfurt, hvor han ikke hostede enten LEre 
eller Fordeel. Forend jeg omtaler mit specielle Departe
ment, stal jeg blot bemærke, at den provisoristc Regerings

6
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Virksomhed nu hovedsagelig bestod i at ansætte de fra Kjø- 
berihavn ankomne Slesvig-Holstenere, i at afsætte de Em- 
bedsmænd, der forekvm den mistænkelige eller nnderhaanden 
bleve den betegnede som saadanne, og i at indføre en af Herr 
M . T. Schmidt foreslaaet total Forandring i Oppebørsels- 
betjentenes Regnstabsføring. Mine Herrer Kollegaer undrede 
sig ofte over, at det ikke gav Mere at bestille at regere.

Som allerede tidligere bemærket, var de to Hertug
dømmers forenede Provindsialstænderforsamling indkaldt til 
den 3. April.
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V.

Forste Marche mod Nord.

Havde mine Kollegaer ikke Meget at bestille, saa havde 
jeg saameget desto Mere. Som allerede anført, sandtes der 
af alt det, der ndfordrcs til at danne og mobilisere ett 
Armee, ikke Andet end det sor Størstedelen endnu permit
terede Mandskab, de fornødne Vaaben og Munderinger og 
omtrent 1 Officeer pr. Kompagni samt et utilstrækkeligt Antal 
Underofficerer. Hertil kom 2 komplette 6pnndige Feltbatterier, 
et 12pnndigt Reservebatteri og et nkomplet 6pundigt Feltbatteri, 
efter det gamle System brugbart i Arsenalet, men kun 80 
Heste. Fcestningsskyts og et Batteri Beleiringsskyts fandtes 
ligeledes i Arsenalet, men det førstes Lavetter vare saa gamle 
og af en saa tvivlsom Soliditet, at det blev opstillet paa 
Volden, mere for et Syns Skyld, end fordi det virkelig kunde 
bruges. Derimod manglede jeg aldeles Generalstab, Artilleri-og 
Ingcniørstab, administrative Embedsmænd, Forpleiningsper- 
sonale, Hospitaler, de tre Fjerdedele af de nødvendige Officerer 
og ved Artilleriet og Trainet alle Heste, thi de forhaanden- 
værende havde nok at gjøre med at besørge Tjenesten i Fæst
ningen. Ved Kavallcriet manglede ligeledes flere hundrede 
Heste. Jeg vil bede Enhver, der har en Smule Begreb
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om, hvad der udforbred til at giøre et stort Autal Tropper 
mobile, at huske paa, at jeg først ben 24. Marts om Efter
middagen knude faae de disponible Officerers Antal nøiagtig 
opgivet, og at de nærmeftboenbe Permitterede indfandt sig den 
25. og 26. og først skulde have Mundering og Armatur ub- 
leverede, efterat de i 2»/» Aar havde tæret borte fra Gar
nisonen — men alligevel forlangte den provisoriske Regering, 
at jeg strap, altsaa den 27. og 28., skulde sende de tilstede
værende Tropper mod Nord, efter Beselers Ønffe til Ha» 
derslev! Det var et fuldkommen vanvittigt Forlangende, 
thi deels vilde det paa Grund af Afstanden været meget be
tænkeligt at sende de stadig ankommende Permitterede bag 
efter, deels vilde Blottelsen af ben høtre Flanke mod Als 
have været en faa stor Feil, at næsten Enhver, der havde 
ben mindste militære Dannelse, maatte indste ben; jeg var 
virkelig berettiget til at troe, at Befeler nærede det Haab, 
at jeg vilde drage ud nted Tropperne og blive fangen af de 
Danste.

I  denne min Nød udnævnte jeg Oberstlieutenant Fa
bricius til min første og Kaptain Lesser til min anden Ad
judant. Major du Plat af Generalstaben, der nedstammede 
fra en tydsk Familie, nten var født i Danmark, kunde paa 
Grund af særegne Forhold ikke tjene i Felten ligeoverfor sin 
Broder; han overtog imidlertid Ledelsen af Bureauet og ved 
Ansættelsen af endeel Kancellister og Skrivere dannedes lidt 
efter lidt det fenere Krigsdepartement. Overauditør Bracket 
blev Overkrigskommisfær og fik Kassevæsenet under sig, I n 
tendanturen overdroges til Direktør Lnttgens, Regimentskvar- 
teermester Boysen blev Overforpleiningskommissær ved Ar
meen i Felten og Etatsraad, Professor Langeubeck General
stabslæge. Enhver af dem stulde organisere sit Bureau og 
om Aftenen melde mig, hvorledes det gik nted Forret
ningerne.

/
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Landstabet Eidersted, der altid har ræret mig meget 
hengivent, skrev den 26. Marts til mig, at det stillede 100 
Heste til min Disposition, og udbad sig Tilladelse til at sende 
mig den saakaldte „Eiderstedter Garde." Jeg modtog med megen 
Tak begge Dele og strev strap til Landstaberne Ditmarsten, 
hvor i jeg engang havde været Guvernør, om de ikke vilde 
gjøre mig en lignende Foræring; de fædrelandssindede Frisere 
betænkte sig ikke et Dieblik og hvert Landstab sendte 100 Heste. 
Jeg havde saaledes altsaa faaet 300 Heste til Artilleriet, 
hvorved de to Feltbatterier strap kunde gjøres marchefærdige 
og en Deel af Trainet blive bespændt. I  Løbet af de føl
gende Dage kjøbte jeg endnu 4 til 500 Heste, der efter 
derom udstedt Bekjendtgjørelse tilbødes mig fra Rendsborgs 
Omegn.

De kielste Studenter og Turnerkorpset vare i Forening 
med det lanen borgste Jægerkorps komne under Kaptain 
Michelsens Kommando, fordi denne fra Kiel af havde et 
Slags Autoritet over dem; for at fjerne de unge Men
nesker fra Bylivets Fristelser havde jeg lagt dem i Kantonne
ment i Landsbyerne i Rendsborgs Omegn.

Søndag Middag kom General Krohn fra Lyksborg. 
Jeg gav ham strap Kommandoen over alle de Tropper, 
der skulde forlade Rendsborg Tirsdag Morgen. Hans I n 
struktion lød paa at marchere til Flensborg, sende en Avant
garde frem til Aabenraa og samtidig observere Veien til 
Sønderborg.

For at Marchen stulde gaae saameget desto hurtigere, 
rekvirerede jeg det fornødne Antal Vogne fra Landet og lod 
Halvdelen af Mandstabet stifteviis kjøre og gaae. Dette var 
en Feil, der senere, især i Aaret 1850, gav Anledning til 
Uordener, da Tornystrene bestandig bleve kjørte. Soldaten 
bør ikke alene gaae paa sin Fod, men ogsaa selv bære sin 
Oppakning, da han ellers bliver afhængig af Tilfældigheder 
og tænker mere paa sine Sager end paa sin Pligt, og til-
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ftøbev der Tropperne et Uheld, gaaer Bagagen tabt eller vil 
savnes i længere Tid. — Saaledes gik det det russiske I n 
fanteri ved Austerlitz; det havde lagt Tornystrene fra sig bag 
Fronten og da de forskjellige Divisioner under Fegtningen 
forandrede S tilling , mistede Regimenterne deres Tor
nystre og fik dem aldrig mere at see. Da Englænderne 
landede paa Krim, troede Lord Raglan paa Grund af den 
stærke Hede og Vandmangelen at burde lette Tropperne 
Marchen til Sebastopol ved at lade Tornystrene blive om
bord i Transportstibene, som skulde folge Armeen langs 
Kysten. Imidlertid leveredes Slaget ved Alma, og medens 
Hæren rykkede langsomt frem og foretog den i Begyndelsen 
saa hoit priste, men nu med Rette dadlede Flankemarche 
til Balaklava, seilede Flaaden videre uden at bryde sig om 
Armeen, og flere Regimenter fik af den Grund fyrst 6 Uger 
efter, da Veiret var begyndt at blive raat, deres Tornystre 
igsen. Folkene manglede altsaa Linned, Strymper, Kamme 
og Borster, ja endog Synaal og Traad til at lappe 
deres Klæder med.

Dette til Underretning for de Ukyndige, der betragte 
det som en Haardhed mod Soldaten at lade ham bære sin 
Oppakning. Det er en langt ftørre Plage at ligge flere 
Uger i Felten uden Linned og reent Toi.

Ved Hjælp af Vognene naaede General Krohn allerede 
Onsdag Formiddag den 29. Flensborg, hvorfra 5. Jæger
korps tilligemed Studenterne og Turnerne bleve skudte frem 
mod Aabenraa, hvor de rykkede ind den 30. Kommandoren, 
Kaptain Michelsen, indsaae imidlertid, at han befandt sig i 
en altfor exponeret Stilling, og marcherede derfor Dagen 
efter tilbage til Flensborg. General Krohns Korps be
stod af 1., 2., 3. og 4. Jnfanteribataillon, 1. og
2. Jægerkorps, Stammerne af 1. og 2. Dragonregi
ment og Studenter- og Turnerkorpserne samt 2 6pundige
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Batterier, hvert paa 8 Kanoner. Bataillonerne vare dengang, 
da langtfra Halvdelen af det permitterede Mandflab havde 
meldt sig, ikke over 400 Mand stcerke og Kavalleriregimen- 
terne talte omtrent 250 Hoveder. Styrken under Vaaben 
oversteg altsaa ikke 2,500 Mand; rigtignok blev den dengang 
angivet til 2,700 Mand, men heri var medregnet alle Jkke- 
kombattanter. Man vil heraf see, at General Krohn op
fyldte enhver billig Fordring, naar han holdt Flens
borg besat.

I  Ugens Lob indfandt stedse flere Permitterede sig, saa 
at jeg daglig kunde afsende saavel Infanteri- som Kavalleri- 
detachementer til Komplettering af Bataillonerne og Regimen
terne. Ogsaa af Jkkevcrrnepligtige meldte Mange sig frivillige 
den 30. marcherede 1. Frikorps, 500 Mand stcerkt (1. Kom
pagni bestod af de Braklowfle Skytter), ud af Rendsborg 
under Major v. Kroghs Kommando og to Dage efter drog 
det 2. eller det Rantzanfle Frikorps, 600 Mand stcerkt (1. 
Kompagni bestod af unge Mcend af de dannede Klasser) 
Nord paa under Grev Rantzau-Breitenburgs Anforsel.

Af denne cedle Familie, der til enhver Tid har vceret 
blandt de Forste til at forsvare Hertugdommernes Rettig
heder og Grcendser, tjente endnu fire yngre Sonner i S tu
denterkorpset.

Da det nit dog lod til at flulle blive Alvor (t Begyn
delsen troede jeg nemlig, at det ikke vilde komme tilvirkelig 
Krig), indkaldte jeg ogsaa det 7- og 8aarige Mandflab, af 
hvilket jeg oprettede scerflilte Batailloner, nemlig 5. under 
den den 3. April ankomne Major v. Zastrow og 6. under 
Major v. Hedemann, der havde meldt sig til Tjeneste. Ved 
Kompagnierne ansattes prenssifle Officerer. Udrustningen 
var imidlertid meget mangelfuld, da der paa Munderings- 
kamrene ikke fandtes Beklcedning til dette Mandflab. Armaturen 
leveredes fra Arsenalet. Da der iscer var Mangel paa Un-



88

derofsicerer, er bet et sandt Vidunder, at diese Tropper al
ligevel bleve saa godt organiserede, hvilket fortrinsviis maa 
tilsirives de preussisie Officerer. Af disse indfandt daglig 
flere sig, der vare til stor Nytte for mig og Hærens O r
ganisation. I  Lobet af den forste Uge marcherede ogsaa 6. 
Bataillon til Flensborg og den 4. April fulgte 3. Frikorps 
efter under Major H. v. Wasmer; da det sidste bestod af 
Folk, af hvilke mange aldrig havde havt et Gevær i 
Haanden, sendte General Krohn det tilbage til Kappel, 
deels for at det der kunde blive noget ovet i Brugen as 
Vaaben, deels for ikke at samle formange «disciplinerede 
Tropper paa et Sted, hvor eit Deel af Jndvaanerne gjorde 
Alt for at indisciplinere Soldaterne. Den 2. April tog jeg 
selv til Flensborg for at gjore mig bekjendt med Forhol
dene der og medbragte Kaptain v. Katzler af det 2. preus
sisie Garderegiment, der siulde fungere som General Krohns 
Stabschef. Kaptajnerne van der Heyde og Sandrart fulgte 
ligeledes med mig og fik hver et Kompagni i 1. Jægerkorps. 
Ved en Besigtelse af Stillingen fra Bov til Krnsaa over
beviste jeg mig om, at der paa Grund af dens Udstrækning 
ikke kunde tænkes paa en varigere Modstand med den Styrke, 
vi for Tiden raadede over. General Krohn havde forsømt 
at foretage større Rekognosceringer, hvorved Tropperne kunde 
være blevne vante til at komme i Ilden. Den 4. April 
blev der derfor under Kaptain V. Katzler foretaget en Re
kognoscering til Hokkerup, under hvilken der vexledes nogle 
Skud.

Als var besat af en Deel af den danske Armee, der 
havde sindt sine Forposter frem i Sundeved til Ringenæs og 
Hokkerup; Resien, nemlig Kavalleriet, rykkede fra Jylland ind i 
Nordsiesvig. I  Ugen fra 2. t i l9. April forøgebed General Krohns 
Hær ved den uafbrudte Tilsendelse af Permitterede og ved 
det 3. Frikorps til 6,150 Mand, herfra gik imidlertid igjcn
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det 3. Frikorps mcb 450  M and , altsaa var ben numeriske 
S tyrke 5 ,600 B ajonetter og S a b le r ;  men herfra m aa dog 
drages Lanenborgerne samt be Syge og Officeersoppasserne, 
saa at ben virkelige Styrke ikke kan ansiaaes høiere end 
til 5000  M and.
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Vi.

Den provisoriske Negering sta-fcrkes af Forbunds
dagen. Qinenborgs Forhold, lindre Begivenheder 

og Lidens Tegn.

For at Sagen kan staae klart, maa jeg atter vende t il
bage til de politiske Forhold.

Den provisoriske Regering havde tilstillet Kongen af 
Danmark et allernnderdanigst Memorandum, hvori den, 
efterat have udviklet Motiverne til sin Handlemaade, havde 
erklæret oieblikkelig at ville overgive Regeringens Toiler 
til Hs. Majestæt, saasnart Allerhoistsamme havde opfyldt 
Landets billige Dufter. Herpaa fik den til Svar, at de 
Personer, der havde indgivet det nævnte Memorandum, 
vilde blive dragne til strengt Ansvar, hvilket under den da 
i Kjobenhavn herftende Stemning vil sige, at vi ftulde hænges. 
At denne Opfattelse er den rigtige, fremgaaer af folgende 
Faktum. Da efter Slaget ved Slesvig en stor Deel af 
Terrainet var oversaaet med Hundreder af bortkastede Tor
nystre, lod jeg disse opsamle, for at 5. og 6. Bataillon, 
som kun havde Lærredstornystre, kunde faae dem. I  alle 
Tornystre uden Undtagelse fandtes et Lithografi, hvvrpaa jeg 
var afbildet med en Strikke om Halsen. Da Fangerne bleve 
afæftede Forklaring om dette oprø rende Billede, svarede de.
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a t  det efter a l le rh ø je s te  B efa l ing  v ar  blevet uddeelt ti l  alle 
S o l d a t e r  i den danske Armee. D e t  kongelige S v a r  m aatte  
a l tsaa  forstaaes saaledes: V i anerkjende ikke Rettigheder, 
tage intet H ensyn  til ø n sk er ,  men ville straffe og tage 
Hcevn.

S a m t id ig  med at  den provisoriske Regering tilstillede 
L an dsherren  det ovenomtalte M e m o ra n d u m , havde den sendt 
en P ro m e n io r ia  til Forbundsdagen  i F ran k fu r t ,  hvori den 
ligeledes udviklede de G ru n de ,  der havde ledet dens S k r id t ,  
og udbad  sig den høie F orbun d sd ags  B istand . F o r b u n d s 
dagen, som dengang endnu bestod i fuld Virksomhed, over
drog strap Kongen af. P reussen  a t  vaage over, a t  F o r b u n d s 
beslutningen af 17. S e p te m b e r  1846  i H ertugdøm m ernes  
Anliggende overholdtes, og udstedte den 9. A pril  en S k r i 
velse til den provisoriste R egering , hvori den anerkjendte 
den, ros te  den for hvad den havde gjort, og opfo rd rede  den 
til a t  gone  v idere  paa  den betraadte Vet.

Kongen af P reussen  havde allerede trukket c tt B r ig a d e  
sam men ved Havelberg under Oberst  v. B o n in s  K om m ando ;  
denne forstærkede han med 2  af de fra  B e r l i n  bortsendte G a r d e 
reg im en te r  samt 2. Kyradseerregiment, 2 Eskadroner af 3 . 
H usarreg im ent  og nogle B a t te r ie r  og beordrede dem til R e n d s 
borg, hvor Oberst  v. B o n in  meldte sig hos mig den 3. om 
Aftenen. D e n  4 .  om M o rgenen  tog han  tilbage til H a m 
borg , hvor samme D a g  den første Afdeling af hans  K orp s  
rykkede ind for den 5 . a t  marchere videre til R endsborg .  
D e n  nævnte D a g  ankom de to G renadeerbata i l loner af 
A lexanderregimentet og de følgende D a g e  indtraf  saameget 
preussisk M i l i tæ r ,  som Je rn b a n e n  kunde befordre. D a  det 
dengang kun var  at betragte som et Forbundsepekutionskorps, 
overstred det ikke H ertugdøm m et S le s v ig s  G rændser.  I m i d 
lertid opnaaede vi dog den store F o rd ee l ,  a t  vi n u  kunde 
for lade R endsborg  itbeit a t  frygte for et danst O verfa ld  f r a  
Ekernførde. M a j o r  v. Z as trow  marcherede derfor med den
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9 00  M and  stærke 5. B a ta illon , 4 . Eskadron af 2. D ra g o n 
regiment, der talte 160 Heste, og et halvt Zpundigt B a tte r i  
til S lesv ig , hvor han deels indexercerede B ataillonen , dcels 
stod som Reserve for G eneral Krohn.

Jeg  har allerede ovenfor bemærket, at de indfødte 
Lauenborgere lidt efter lidt forlede 2 . Jægerkorps under 
Paastud  a f, at S tr id en  mellem Hertugdøm merne og D a n 
mark var dem uvedkommende. J eg  gav dem fuldstændig R e t  
heri og befalede at lade dem drage uhindrede bort, kun flulde 
de aflevere deres V aaben og Mnnderingsstykker i R en d s
borg.

D e t turde her være S te d e t til a t omtale H ertugdøm 
m et Lauenborg, fordi dets S a g  senere er bleven identificeret 
med Hertugdøm m ernes, og fordi m an derved faaer et tyde
ligt Begreb om de M otiver, der ledede den danste Regering 
i den hele S a g .

S o m  bekjendt fik den danste Krone i 1815 Lauenborg 
i B y tte  mod det tidligere „S v enst-P o m m ern ", som D anm ark  
paa  W iener-K ongressen havde erholdt til E rstatning for 
N orge, dog paa den Betingelse, at dets Forfatning og andre 
Landsrettighedcr stulde blive i Krast. I  de indre Forhold 
vare kun faa Forandringer foregaaede; Landet bestyredes af 
en G uvernør og et Negeringskollegium og O verstudet af 
Skatterne indbetaltes til de danste F inan tser med omtrent 
160 til 170,000 R igsdaler om Aaret. T il  det saakaldte 
lauenborgste, senere 5. Jægerkorps leverede Hertugdøm m et 
over Halvdelen af M andstabet som sin D eel af den anord 
ningsmæssige Udskrivning. D e t aabne B rev  af 1846 berørte 
selvfølgelig ikke i mindste M aade Lauenborg, der i det Hele 
taget betragtedes af Slesvig-H olstenerne som et ubekjendt 
Land. Paten tet af 28. J a n u a r  1848 trak det rigtignok med 
ind i Raadstagningen om en Fæ llesforfatning for M o n a r
kiet, men derved opstod ingen F are  for detS eengang garan
terede indre Forhold. D a  hele Tydstland i M a r ts  184S
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grebes af ben almindelige Svimmelhed og Lauenborgerne 
hørte om vor Bevcegelse i Hertugdømmerne, kom der ogsaa 
der Røre i Gemytterne og enkelte Embedsmcend bleve for- 
jagne, men forresten gik A lt sin vante Gang, indtil For- 
bnndskommisscer Welker ankom og afsatte Guvernøren.

Den danste Officeer, der den 24. Marts kommanderede 
det i Ratzeborg liggende Detachement af 5. Jægerkorps, for
lod sin Post og den celdste Underofficeer førte derpaa de 50 
Jcegere til Rendsborg, hvor han meldte sig hos mig. Jeg 
sendte ham t il hans i Flensborg garnisonerende Korps. Jeg 
stal ikke afgjøre, om Aarsagen var de danstsindede Flens
borgeres Overtalelser eller den de nedersaksiske Bønder med
fødte Ulyst t il at underkaste sig Krigens Besværligheder og 
Farer, men kun fortcelle Faktum, der var, at de indfødte 
Lauenborgere for Størstedelen erklærede Korpskommandøren, 
at de, da Lauenborg' ikke var indviklet i Striden, ikke vilde 
kjcempe mod de Danste. Da General Krohn meldte mig 
dette, befalede jeg ham strap at sende alle de Lauenborgere, 
der ønstede det, tilbage, og underrettede samtidig den øverste 
Autoritet i Lauenborg om, hvad jeg havde gjort. Senere 
hen, midt i M a i Maaned, befalede General v, Wrangel 
mig i sin Egenskab af Forbundsgeneral at sende to Officerer 
t il Rendsborg for at modtage de lauenborgste Jcegere, der 
ifølge Ordre fra Frankfurt atter vare mødte der, og føre 
dem til mit Korps. De 2 Kompagnier stødte ogsaa ganste 
rigtig til os den 25. M ai paa den jydste Grcendse, men de 
vare saa uvillige og efterladende, at jeg snart igjen sendte dem 
tilbage t il Heide i Ditmarflen, for at de kunde blive bedre di
sciplinerede, og imidlertid gjorde jeg Skridt for at blive dem 
kvit. Efter en vidtløftig Korrespondance lykkedes dette en
delig, og efterat de ved deres Opførsel havde paadraget sig 
Ogenavnet „Laufenburger", lod jeg dem føre tilbage til de
res Hjem, hvor de bleve formerede til en egen Bataillon.
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F ran kfu rte r Forsam lingen tog selv de lauenborgskc A n 
liggender under B eh an d lin g . Fyrst blev der sendt e n K o m - 
m issa riu s , senere indsattes der en S ta th o ld e r  og det d a n 
ste H erredym m e blev kort og godt a lde les  a n n l le re t ,  m e 
dens derim od ved den i M a lm s  sluttede V aabenstilstands- 
trak ta t den danste O verhyihed  fra  12. August 1848  blev 
udtrykkelig og faktisk anerkjendt i H ertugdym m erne S l e s 
vig cg Holsteen ved det i Fcellesstab foretagne V a lg  a f 
Fcrllesregeringen. M e n  desuagtet blev Lauenborg efter F re d -  
slutuingen i 1851 og 1 852  lovpriist og behandlet som et 
scerdeles loya lt Land, m edens S lesv ig -H o lsteen  m ishand ledcs 
p a a  den meest opryrende M a a d e . D e  Danske lode kun deres 
F orbittrelse gaae ud over een P erson , nem lig K aptain  du P la t ,  
der rigtignok stod i det danste Jn g e n i-rk o rp s , men var bortkom 
m andere t fra  dette og ansa t som Chausseeinspektyr i H e r 
tugdøm m et Lauenborg. D a  R e jsn in g e n 'fa n d t S te d  i S l e s 
v ig-H olsteen i F o ra a re t 1 8 4 8 , fik han  af Chefen fo r J n -  
geniprkorpset, G enera l v. O u a a d e , B e fa lin g  til  a t holde sig 
p a ra t  til paa  ncermere O rd re  a t forlade Lauenborg. D e n n e  
O rd re  kom im idlertid  ikke og du P la t  blev ganste ro lig  p a a  
den ham  anviste, civile Post, der ikke stod i fjerneste F o r 
bindelse med Landets politiske F orho ld . D a  N a tio n a lfo r
sam lingen i F rankfu rt, som Fplge af Krigen med D a n m a rk , 
havde overdraget G eheim eraad  W elker a t indsætte en in te r i
mistisk R egering, der skulde bestyre Lauenborg, saalcenge K rigen  
varede, forlangte denne af samtlige Em bedsm cend et R ev e rs  
fo r ,  a t de vilde underkaste sig den af det tydske F o rb u n d  
indsatte N egerings A nordninger og under Krigen afbryde a l  
Forbindelse med A utoriteterne i K jobenhavn. D a  dette kun 
gjorde F o ran d rin g  i F orretn ingsgangen  og K ongens R e ttig 
heder som L andsherre udtrykkelig forbeholdtes i R everset, 
kunde du P la t  uden B etæ nkning udstede dette, saam eget m ere 
som han ikke v ar blevcn kaldt tilbage fra  fin Post. E n  
Skrivelse  fra  G enera l Q n a a d e , som tilstilledes ham  efter Af-
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slutningen af Vaabenstilstanden og hvori han opfordredes til 
at indsende sit Officeerspatent for at faae det ombyttet i  A n
ledning af Thronstiftet, kunde han som Folge af det afgivne 
R evers kun besvare privat. D a  du P la t  rolig bestyrede sit 
Embede i Aarene 1849, 50  og 51, efterat den kongelige 
A utoritet allerede i J a n u a r  M aaned  1851 var bleven gjen- 
oprettet i Lauenborg, kan m an tænke sig hans Forbausclse^ 
da han i F o raa re t 1852 saae sit N avn paa Listen over de 
Officerer, der vare blevne landsforviste, fordi de havde baa- 
ret V aaben mod D anm ark. H an henvendte sig til M in i
steren for Lauenborg, G rev Reventlow -Crim inil, der befalede  
ham  a t b liv e  i  sit Em bede. H an  havde allerede tidligere an 
søgt Kongen om, at hans Forhold  m aatte blive endelig un 
dersøgt og ordnet. D enne Ansøgning fremkaldte en kongelig 
Resolution af 19. Sep tem ber 1851, som lød p aa : at H s . 
M ajestæ t i B etragtning af de ham foredragne Om stændig
heder h a r fundet sig foranlediget til a t bemyndige M inisteren 
for Lauenborg til at indlede Korrespondance uted K rigsm i
nisteren om du P la ts  tid lig ere  m ilitære Forhold og eventuelt 
om hans A ssted igelse af Krigstjenesten. D erhos stadfæ stede  
Kongen ham indtil B idere i hans Post som Chausseeinspek- 
tør og bestemte endvidere, at ogsaa Veiinspektørforretningerne 
stnlde overdrages ham i det T ilfæ lde, at Veiinspektøren blev 
pensioneret. T rod s denne kongelige R eso lu tio n , der m aa be
trag tes som en kongelig B enaadn ing , kunde M inisteren for 
Lauenborg ikke beskytte du P la t, eftersom Krigsminister H a n 
sen intet Hensyn tog til Resolutionen. S ag en  endte med, 
at du P la t  i F o raa re t 1852 blev stillet for en K rigsret i 
B yen  S lesv ig . E fter 8 M a a n ed ers  Forløb fik han sin 
D om , der lød p a a , at han som D esertor  og M eenfvoreir  
skulde have sin Charge og ZEre forbrudt. ZErcn gav Kon
gen ham tilbage af speciel N aade, men forresten stadfæstede 
han D onnnen.
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Jeg har samlet disse Bemcerkninger om Lauenborg her? 
deels for ikke at blive nydt t il senere under Fremstillingen 
af Begivenhederne at standse derved, og deels for at man 
strap kan see, hvilke Retsprinciper og hvilken Begrebsforvir
ring der herskede i Kjybenhavn. — Danmark havde, som 
ovenfor bemærket, truet den provisoriske Regering med den 
strengeste Straf, medens Forbundsdagen i Frankfurt havde 
roest den og anmodet den cnt at fortsætte sin Virksomhed; 
selv erklærede den derimod, da den forenede Provindsial- 
stænderforsamling traadte sammen den 3. April, at ville ned
lægge sin Myndighed i dens Hænder, for at den kunde tage 
Bestemmelse om den fremtidige Ledelse af Landets Anlig
gender. Den 3. April kom de forenede Provindsialstænder fyrste 
Gang sammen. Gudstjenesten, der gik forud, var hyitidelig 
og gribende, derimod var det Lokale, hvor de forenede Stæn
der holdt deres Møder, mindre tiltalende, idet man hertil 
havde indrettet Theatret. I  det fyrste Myde blev den pro
visoriske Regering stadfæstet i sin Virksomhed.

Samme Dag forsygte de kielske Demokrater paa at an
stifte et Oplyb for at saae strogle af deres Folk ind i den 
provisoriske Regering, men de konservative Landmænd ka
stede uden videre Omstændigheder disse Personer, der havde 
taget Plads paa Torvet paa Borde, hvorfra de harangucrede 
Mængden, ned fra deres ophyiede Standpunkt, og dermed 
var den Komedie forbi.

Fra den Dag strev sig Uenigheden mellem mig og mine 
Kollegaer, der lidt ester lidt vopede saaledes, at jeg blev 
nydt t il at opgive enhver Forbindelse med Folk, af hvem 
jeg havde taget aldeles feil, baade med Hensyn til deres 
Evner og deres Karakteer.

Ligesom overalt i Tydskland i 1848, saaledes gik ogsaa 
i Hertugdømmerne den offentlige Uvillie ud over de uskyl
dige Raadyr og Harer. Herr Olshausen havde indjaget den 
provisoriske Negerings Medlemmer en saadan Skræk med
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Landbefolkningens foregivne Uvillie mod Kronens og Gods- 
eiernes Jagtret, at flere af dem frygtede for, at Bønderne 
i Rendsborg Amt skulde gjøre Oprør, hvis Jagten ikke strap 
blev givet fri. Jeg holdt imidlertid stedse paa, at vi fluldc 
opretholde de bestaaende Love og Rettigheder, altsaa ikke t i l 
lade os saadanne Indgreb i Kronens og Privates Rettighe
der, og erklcerede mig i den provisoriske Regering mod denne 
Forholdsregel.

Da min Tid fra om Morgenen Kl. 6 til om Aftenen 
Kl. 11 uafbrudt var optagen af de nye Batailloners, Korp- 
sers og Kavalleriafdelingers Formation, Ekvipering og A f
sendelse, af de Officerer, der meldte sig t il Tjeneste hos os, 
af Samtaler med Oberst v. Bonin og andre preussifle O ffi
cerer osv., havde jeg ikke megen Tid at spilde paa den pro- 
visoriske Regerings Møder, hvortil jeg ogsaa havde saameget 
mindre Anledning, som der ingen løbende Forretninger kunde 
forekomme, naar vi holdt os indenfor de engang afstukne 
Grcendser. Jeg veed ikke, hvad de andre Medlemmer havde 
for i Konseillet, men jeg troer, at de passiarede Tiden bort 
og derved gave Herr Olshansen Leilighed til med sin glatte 
Tunge at bibringe dem allehaande umodne Anfluelser. For
modentlig var det Resultatet af en saadan Samtale, der 
førte Grev Reventlow til mig for at overtale mig til at give 
mit Samtykke t il den projecterede Jagtfrihed. Under den 
Samtale, der udspandt sig mellem os, anførte Greven 
blandt andre Grunde: „Os to kan det vcere temmelig lige
gyldigt, da vore Bønder ere Fcestere." Jeg saae forbauset 
paa ham og svarede: „Skal man gjøre saadanne Betragt
ninger og Grunde gjceldende ved Bedømmelsen af en Lov? 
V i flulle beflytte Andres Rettigheder, men ikke tage Hensyn 
til vor egen Fordcel eller Skade." Denne Samtale aab- 
nede mine Dine for Mandens Karakteer. Da jeg imidler
tid blev mere og mere bestormet og Sagen fra forfljel- 
lige Sider fremstilledes som nødvendig for Bevarelsen af

7
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Enighed og Orden, gav jeg endelig efter i den provisoriske 
Regerings Møde den 1. April om Aftenen, førend jeg nceste 
Morgen tog t il Flensborg, og samtykkede i ,  at der fore
lagdes den den 3. April sammentrcedende Provindsialstæn- 
derforsamling et Forflag, saalydende: „Enhver Besidder af 
en Grund flal for Fremtiden have Ret t il at jage paa 
den."

Da jeg kom tilbage fra Flensborg Natten mellem den 
2. og 3. April, havde jeg selvfølgelig ikke Tid t il at bekymre 
mig om de Stcenderforsamlingen forelagte trykte Forflag og 
jeg saae dem først, efterat jeg havde indtaget min Plads i 
Forsamlingen. Man tænke sig nu min Forbauselse, da jeg 
i Jagtforflaget efter Ordene „enhver Besidder" fandt ind
skudt: — „med hvilken Arvefæstere ere at sætte i  Klasse." 
Dette forandrede, navnlig for Hertugdømmet Slesvigs Ved
kommende, hvor en stor Deel af Krondomcenerne er bort- 
arvefæstet, aldeles Meningen med Forslaget, saaledes som vi 
den 1. April vare blevne enige om det. Efter Mødet spurgte 
jeg Grev Reventlow, hvorledes man havde kunnet foretage 
en saadan Afvigelse fra den eengang fattede Beslutning og 
hvorfor man ikke havde underrettet mig derom? Han sva
rede, at de i min Fraværelse havde fundet det nødvendigt 
at udstrække Jagtfriheden til Arvefæsterne. Jeg kunde altsaa 
ikke mere stole paa de fattede Beslutninger! Samtidig be
gyndte ogsaa de personlige Forfølgelser; den provisorifle Re
gering forlangte f. Ex., at jeg flulde afskedige Oberst v. 
Seyffarth (Rendsborgs Kommandant), fordi han nærede 
danfle Sympathier; den pensionerede Oberst Høegh flulde for
lade Rendsborg, fordi han var Spion; fremdeles skulde og
saa Jordan, Christiansen, Peters og flere af de dygtigste 
Artilleriunderofficerer, der senere hævedes t il Skyerne, da 
jeg udnævnte dem til Officerer, fjernes, fordi de vare danfl- 
findede. Ja, man fordrede endog af mig, at jeg ikke maatte 
ansætte Kaptain Donner og de to Brødre Christensen, Dige-
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inspektoren og VandbygningSdirektøren, fordi man havde dem 
mistænkte. Oberst Seyffarth, der hele sit Liv havde baaret 
Kappen paa begge Skuldre, lod jeg gaae af med fnld Gage. 
Oberst Høegh stod ikke under mig og altsaa overlod jeg den 
Sag til Fæstningspolitiet. Hvad derimod de andre Mænd 
angik, da erklærede jeg deres Tænkemaade for fuldkommen 
paalidelig og afviste uden Videre Beskyldningerne mod dem 
som Intriguer. Brødrene Christensen have senere bevidnet 
mig deres Forbauselse over, at jeg ikke ansatte dem i M il i
tærtjenesten, men lod dem vide, at de skulde blive i deres 
civile Poster. Grunden hertil er imidlertid let at indsee, 
jeg vilde nemlig ikke udsætte saa anerkjendt dygtige og pa
triotiske Mænd for Forfølgelser.

Ved denne Leilighed kan jeg ikke undlade at omtale et 
modsat Tilfælde, der senere blev lagt mig tillast. Da Ge
neral Willisen nemlig i Efteraaret 1850 foretog det i enhver 
Henseende uforsvarlige Angreb paa Frederikstad, der, som 
Enhver kunde fombfee. endte med, at Halvdelen afen af vore egne 
Byer blev lagt i Aste, med et betydeligt Tab af Døde og 
Saarede og et fuldstændigt Nederlag, stulde jeg, der for 2 
Aar siden havde trukket mig tilbage og i 6 Maaneder levet 
rolig i Sudeterne, alligevel agere Syndebuk, idet det hed i de 
offentlige Blade: „Angrebet paa Frederikstad er kun mislykket 
paa Grund af de kloge Forholdsregler, Kommandanten, Oberst 
v. Helgesen, havde truffet, denne udmærkede Maud, der i 
Foraaret 1848 tilbød den provisoriske Regering sin Tjeneste, 
men blev afviist paa en haanlig og barst Maade af Prindsen 
af Noer osv.". Denne smukt klingende Frase var foranle
diget af, at de ældre Soldater, der havde tjent under mig, 
i deres indbyrdes Samtaler havde yttret, at hvis jeg endnu 
havde kommanderet dem, vilde man ikke have forsøgt sligt 
Galmandsværk. For saadanne Ittringer maatte der strap 
sættes en Stopper, og til den Ende blev den nævnte Ar
tikel indrykket i Bladene.
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M ed den foregivne haanlige og barste Afviisning af 
Helgesen hcengte det saaledes sammen. H an , der var en født 
N orm and, havde forladt M ilitærtjenesten, da han i 1819 
kom tilbage fra  Frankrig med O kkupationsarm een; saavidt 
jeg veed, havde han senere tjent i Grækenland eller Algier 
og i de senere A ar boet hos Landinspektør Tiedem ann paa 
Jo han n isberg , hvor h a n , der var en lidenstabelig Jæ ger, 
fordrev T iden med at gaae paa Ja g t. I  den anden Uge 
efter Rejsningen meldte han sig som saamange Andre hos 
mig med den Erklæring, at han var villig til al tage T je 
neste. O m  han gjorde det af In teresse  for vor S a g , eller- 
var overtalt dertil af Tiedemann eller det, hvad jeg snarest troer, 
var for at undgaae at blive mistænkeliggjort, kan jeg naturligviis 
ikke sige. D et kunde intet Oieblik falde mig ind a t ansætte 
en ikke indfødt, forhenværende danst Officeer, n aa r endogsaa 
de indfødte bleve forfulgte, give ham en B ata illon  —  han 
var nemlig O berstlieutenant —  og altsaa foretrække ham for- 
vore egne S lesv ig-H olstenere , og jeg lod derfor min per
sonlige Adjudant, K aptain v. B erg er (hvis Funktioner den
gang bestode i a t modtage de M an g e , der rendte mig paa 
D ørene, optegne deres Navne og give dem Bested efter min 
Anviisning) sige til Oberstlieutenant v. Helgesen: „a t jeg 
takkede ham særdeles for hans In te resse  for vor S a g , men 
a t  jeg ikke saae mig i S ta n d  til at give ham en til hans 
Anciennetet svarende Ansættelse." Jeg  'overlader til Læseren 
at afgjøre, om dette S v a r  var haanligt eller barst, idet jeg 
dog beder at betænke, hvilket Ramaskrig den provisoriste R e
gering vilde have opløftet, hvis jeg havde ansat denne saa 
a t sige danste Officeer. H err Helgesen reiste strap til Kjø- 
benhavn og tog der Tjeneste imod os. S tø r re  S hm path i næ 
rede han altsaa ikke for den slesvig-holsteenste S a g .

Je g  har anført disse D etailler, for at Læseren kan danne 
sig ct klart B illede af D atiden og tillige see, i hvilken piin- 
lig S tillin g  jeg befandt m ig, idet alle P a r tie r  stillede F o r-
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bringer til mig og nærebe Forventninger, som jeg umulig 
kun be og burbe opfylbe, og ibet ben provisoriste Regering bag 
min Ryg foretog sig Ting, hvorfor ben bagefter gav mig 
Skylden, eller vceltebe Ansvaret berfor over paa mig, skjønbt jeg 
var bleven overstemt. Efterat Stcenberforsamlingen havbe 
stabfcestet Meblemmerne af ben provisoriste Regering i beres 
Funktioner, lagbe be Herrers Jnbivibualitet sig mere og mere for 
Dagen; if ær var bette Tilfældet meb Herr M .T . Schmibt, 
hvem, som tibligere anført, Finants- og Postvæsenet var blevet 
overbraget. Han ittbførte en fulbstænbig Foranbring i Oppe- 
børselsbetjentenes Regnstabsføring, ;stjønbt vi havbe opstillet 
Bevarelsen af det Bcstaacndc som en Hovebgrunbsætning.

Den ubmærkebe, anerkjenbt bygtige og rebeltge Over
kasserer veb Hovebkassen, Generalkrigskommissær Fischer, 
som gjorbe Jnbsigelse herimob, blev afstebiget, ligelebes 
unber Paastub af, at han nærebe banste Sympathier. Jeg 
kjenber ikke Herr Schmibts Hensigt og Bevæggrnnbe hertil, 
men samtidig fremkom han meb et Forflag, eller lob bet 
indbringe af Olshausen eller Beseler, der gik ud paa intet 
Mindre, end at Landet skulde kjøbe hans Dampstib „Chri
stian ben Ottende", som siden 1840 havde faret mellem 
Kjøbenhavn og Kiel, for at bet kunde bruges som Krigsskib. 
Dette Forslag var altfor latterligt, til at jeg ikke strap skulde 
have betegnet bet som unyttigt. Jeg siger latterligt, thi En
hver, der har blot bet ringeste Begreb om Marine- og Sy- 
væsen, veeb, at man ikke kan staffe Krigsskibe tilveie i en 

* Fart og at man ikke ryster Søofficerer og Søfolk, der ere 
i Stand til at forrette Tjeneste paa disse Skibe, ud af ZEr- 
met. Hvad stulbe vi udrette meb eet Skib mod beti gamle, 
godt udrustede og bemandede banste Flaade, og hvorledes stulbe 
vi faae Tid og Materiale t i l at bygge flereSkibe? Det kunde 
dog umuligt være vor Hensigt at forlænge ben ulykkelige Krig i 
mange Aar. Disse af mig anførte Grunde bleve hørte af 
Kollegiet meb en Art Sløvhed og berpaa imøbegaacbe meb
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den Indvending, at Sagen ikke burde afvises, at der dermed kunde 
gjøres Begyndelsen til en tydst Flaade osv. Jeg svarede de 
andre Herrer, at jeg blev ved min Mening, men at jeg for 
at give dem enhver Chance flulde lade undersege, om Skibet 
overhovedet duede til Krigstjeneste. Derefter overdrog jeg til 
Kaptain Donner at undersege det i Forening med en duelig 
Skibsbygmester og indberette Resultatet. Dette blev da, at 
Skibet a) var for svagt i Spanterne; b) at det var for 
gammelt til at taale en betydelig Forandring; c) at det laa 
for heit paa Vandet og ikke stak dybt nok til, at Maskineriet 
nogenlunde kunde være beskyttet mod Fjendens Kugler og d) 
at det maatte underkastes en fuldstændig Forandring i det Indre 
og følgelig ikke kunde bruges som armeret Fartøi. Hermed var 
denne Plan strandet. Dette foregik for den 9. April.

Men for at give Læserne et klart Indblik i denne ge
mene Intrigue maa jeg atter gaae noget tilbage i Tiden.

Jeg har tidligere fortalt, at der den 23. Marts om 
Aftenen i Kiel blev truffet en Overeenskomst mellem Herr 
Beseler og Demokraterne paa Raadhuset om, at Kjøbmand 
M . T. Schmidt stnlde indtræde i den provisoriske Regering iste- 
detfor Advokat Bargum. Efterat Regeringen derpaa var bleven 
enig med de nævnte Personer om sin Proklamation og der
efter var vendt tilbage til Brandts Hotel for at udstede de 
fornødne Breve og Befalinger, indfandt Herr Schmidt sig og 
forestillede sig for os som vor Kollega. Om Oieblikkets V ig
tighed, vort store Ansvar og Maalet for vore Bestræbelser 
talte han ikke et Ord, derimod søgte han at faae mig i Tale 
alene og gjorde mig opmærksom paa den Fare, der kunde op- 
staae ved, at en danst Flaade pludselig viste sig og landsatte 
Tropper. Jeg svarede ham, at jeg ikke troede derpaa og 
mere frygtede for et Angreb fra Landsiden end fra Søsiden. 
Han meente nu, at Frygten for et Angreb fra Søsiden vilde 
virke lammende paa mange Mennesker og holde Kiel og 
Omegn i en bestandig Uro. Han havde derfor villet fore-
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slaae mig a t stationere hans Dampskib, som dog nu ikke 
kunde fare paa Kjybenhavn, mellem Fem ern og Lolland, 
for a t det strap knude bringe Efterretning, hvis en F laade 
flnlde vise sig. Jeg  bemcerkede hertil, at det kunde blive os 
en dyr S p y g , thi n aa r de D anste toge Skibet, vilde han 
sagtens forlange sit T ab  erstattet af os. „2la'4, sagde han, 
„de D anste have intet saa hurtigseilende Skib og Udgiften 
til Kullene, der vistnok m aa erstattes mig, er ikke bety
delig!" Jeg  svarede n u : N aa r D e  virkelig troer, a t
det kan berolige K itlerne, har jeg for min Person In te t  imod, 
a t  Skibet benyttes som Aviso i de fyrste D age, indtil der er 
kommet lidt O rden i Tingene, og jeg stal med det S am m e p ro 
ponere mine H errer Kollegaer at antage D eres Forslag. D e t 
gjorde jeg da og Grev Reventlow og Beseler gave deres S a m 
tykke/ D a  jeg underrettede Schm idt herom, bemcerkede han : nu 
m aa jeg strap tale med Kaptainen, han er ikke M anden til a t ud 
fyre et saadant Hverv (jeg troer, han var D anst), hvorfor jeg 
vil give den fyrste S ty rm and , der i 10 A ar har faret med 
Skibet, Kommandoen. H err Schm idt saae man ikke igjen 
fyr den nceste D ag . Skibet lyb ud i Ostersyen, men vendte 
bestandig tilbage til Kiel, uden at danfle Krigsstibe vilde lade 
sig tilsyne. F ire fem D age efter kom pludselig den E fterre t
ning til Rcndsborg, at „Christian den O ttende" var strandet 
paa  Biilk Rev, da det om N atten  vilde lybe ind til Kiel. 
M a n  m aa vel lcegge M ærke til, a t Skibet i 10 A ar, to 
G ange ugentlig om Som m eren  og een G ang ugentlig om 
E fteraaret og F oraaret, havde faret paa den samme N ute og 
altid  var ankommet til Kiel mellem Kl. 4  og 6 om M o r 
genen, altsaa som oftest i M yrke, samt at det nu fyrtes af den 
samme M and , der, som jeg paa mine mange Reiser med 
Skibet selv havde havt Lejlighed til a t see, bestandig havde 
havt M orgenvagten. H vorledes kunde da denne M an d  begaae 
en saadan Forseelse paa en T id , da han kunde fyre Skibet 
i R o  og M a g ?  V eiret var taaget, hvilket paa denne A ars-
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tid  er et Tegn paa , a t det er O stenvind, for hvilken B ü lk  
N ev er ganske exponeret, og S o e n  gaaer da hoit der. ø s te n 
vinden vilde im idlertid  den D a g  ikke blive stcerkere, end der 
behovedes for a t drive V andet ind fra  O stersoen, og saaledes 
lykkedes det da D am pskibet „Loven" ved den hoie V andstand  
a t gjore „C hristian  den O ttende" flo t endnu samme D a g  
og bringe det ubefladiget ind til K iel.

E fterre tn ingen  om, a t den danfle Armee koncentrerede 
sig p aa  A ls og ved S le s v ig s  N ordgroendse, fritog H e rr 
S ch m id t for videre Ulejlighed. H a n  sendte S k ib e t til  Lü
beck, i hvilken Hensigt h a r jeg ikke e rfa re t; om det som n e u 
tr a l t  S k ib  flulde fare paa  S v e r ig  eller P e te rsb o rg , eller om 
det flulde fælges der M e r  stilles til D isposition  fo r C . H . 
D o n n e r, der havde Hypothek deri, havde jeg ikke dengang 
Leilighed til a t komme efter.

E ftc ra t S tæ nderforsam lingen  havde stadfæstet os, duk
kede igjen det nævnte F orflag  op om a t kjobe S k ib e t for 
Landet. K aptain  D o n n e rs  S v a r  indlob, m edens jeg den 9 . 
og 10. A pril befandt mig ved H æ ren . D en  meget m ism o 
dige S te m n in g , i hvilken jeg efter T ilbagetoget fra  B o v  kom 
til  N eudsborg , gav H e rr  S chm id t H aab  om at finde 'mig 
m ere eftergivende med Hensyn til K jobet a f S k ib e t. D a  
jeg en M o rg en , jeg tro e r det v a r den 17. A pril, indfand t 
m ig i Forsam lingsvæ relset, vare kun G rev  R eventlow  og 
H e rr  O lsh au sen  tilstede der. Forstnæ vnte sagde til m ig : 
„ H e rr  O lshausen  onfler a t tale  med D e m ,"  og satte sig der- 
p a a  med Ryggen m od os ved S krivebordet.

O lsh au sen  begyndte med en lang  In d led n in g  om den 
m islige T id  fo r H andelsstanden  osv., som havde b rag t H e rr  
M . T . S chm id t i Pengcforlegenhed, og sluttede m ed, 
a t han  v a r bankerot, ifald  vi ikke kjobte D am pflibe t a f ham . 
„H v o rled es!"  udbrod jeg i hoieste G ra d  overraflet, „og det 
M ennefle  h a r  den Frækhed a t lade sig forestille for den fo r-
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cnebe Stænderforsamling ben 3. April for at blive i den 
provisoriske Regering? Enhver Kjobmand veed dog vistnok 
14. Dage forud, hvorledes hans Omstcendigheder ere. 
Hvilken Skandale! Medens fremmede Tropper, Generaler og 
Fyrster komme os til Hjcelp, staaer et af den provisoriske Re
gerings Medlemmer paa Nippet til at gaae fallit!" — Ja, 
det er flemt nok, sagde Olshausen, men det er nu engang 
Tilfældet. Hvad vil han da have for den gamle Kasse? 
spurgte jeg. Han siger, at han ikke kan hjælpe sig med 
Mindre end 45,000 Species. Skibet kommer flet ikke i 
Betragtning her, svarede jeg, det gjælder blot out at undgaae en 
saadan Skandale i denne Tid, da hele Tydflland har Blikket 
henvendt paa os, og jeg tilfoiede: „V i kunne maaflee engang i 
Tiden bruge det gamle Vrag til Postflib, og jeg vil berolige mig 
med den Tanke, at denne store Sum af 67,500 preussiske 
Dalere anvendes til at redde Landets ZEre." „Naa, Gud- 
skeelov!" udbrod Reventlow efter denne min Erklæring og 
vendte sig om til os. Han havde altsaa fulgt den hele For
handling. Beseler traadte i det Samme ind ad Doren og 
modtoges af Reventlow med det Udraab: „Prindsen har
samtykket!" — Ja feta! tænkte jeg ved mig selv, det var 
altsaa overflodigt at sige, hvori jeg h'avde samtykket. Man 
spiller altsaa Komedie med mig og det, er den Maade, 
hvorpaa der holdes Huus med Landets Penge og LEre.

Fra dette Vieblik af var min Tillid til mine Kolle
gaers gode Villie og redelige Overbeviisning rokket, og Er
faringen har senere kun altfor meget stadfæstet den Dom, jeg 
dengang fældte.

I  Ugen mellem den 2. og 9. April falder ogsaa Ma
jor v. Wildenbruchs Sendelse. Denne ubetydelige og uduelige 
Diplomat optraadte under et Besog, han aflagde mig, paa 
en faa mærkværdig Maade, at jeg reentud sagde til ham: 
„ I  hvilken Egenflab befinder De Dem egentlig her, som
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S p io n  eller som D ip lom at?"  Havde Preussen dengang 
sendt en dygtig M and , vilde hele S a g e n  sandsynligviis have 
været afgjort i et P a r  Uger og uden Blodsudgydelse. H e rr  
t). W ildenbruchs Gjenstridighed er im idlertid saa ofte bleven 
offentlig omtalt, a t jeg ikke stal dvæle derved her.



107

VII.

De militære Operationers Legyndelse.

Jeg forlod de militære Operationer ved Rekognosceringen 
den 4.April; den 5. s. M . fik jeg Melding om denne fra Ge
neral Krohn og tillige om, at de Danske vare landede paa 
Holdnæs; da den Landtunge, der forbinder Halvpen med Fast
landet, kunde bestryges af Skibenes Kanoner, havde det ikke 
været at tænke paa at forhindre dem i at sætte sig fast der 
eller fordrive dem derfra. Jeg svarede General Krohn, at 
han skulde postere en Afdeling paa denne Side af Land
tungen for at tilbagestaae eller standse de Danske, hvis de 
uventet og pludselig stalde trænge frem. Den 6. April lod 
General Krohn mig vide, at hans Stilling blev mere og 
mere betænkelig, da de Danste havde landsat flere Tropper, 
omtrent en Bataillon i det Hele. Som Folge af de flens- 
borgste Borgeres Intriguer herskede der ikke nogen god Aand 
hos hans Tropper, han troede ikke, at han kunde holde 
sig i Flensborg, og turde ikke paatage sig Ansvaret for- 
at blive staaende der længere; flulde Stillingen holdes, 
maatte han bede om, at jeg selv kom. Dette Brev bragte 
Oberst Fabricius mig Natten mellem den 6. og 7. April 
Kl. 2. Jeg svarede strax om Morgenen General Krohn, 
at jeg foruden af andre Grunde fornemmelig blev i Rends-
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borg  for a t afvente Kongen af P reu ssen s  B eslu tning  meb 
H ensyn til, om de preussiske T ro p p e r skulde marchere ind i 
H ertugdøm m et S le sv ig ; heraf v a r hele K rigens Førelse a f 
hængig og jeg m aatte  derefter træffe A ftale meb O berst v. 
B o n in  om en F elttogsp lan  og om m an skulde gaae offensivt 
eller defensivt tilvæ rks; saasnart jeg v a r p aa  det R ene h e r 
m ed, flulde jeg øjeblikkelig komme, im id lertid  bemyndigede 
jeg ham  herved til a t forlade sin nuvæ rende S til l in g , n a a r  
han  ikke kunde holde den længere, og opstille sig ved S m ed eb y  
eller Jsted .

H erp aa  fik jeg om M orgenen  den 8. A pril et den 7. 
om Aftenen dateret S v a r  fra  G en e ra l K rohn, hvori han 
takkede mig for de erholdte O p ly sn in g er, ved hvilke m ine 
H ensigter vare blevne ham  fuldkommen klare, og erklærede, 
a t  han efter den ham  givne B em yndigelse vilde gaae tilbage, 
saasn art han  fand t det nødvendigt.

D e  G ru n de , der foruden den ovenanførte H ovedgrund 
hold t m ig tilbage i R endsborg , vare, a t jeg ikte vidste, hvad 
den provisoriske R egering kunde falde paa  a t foretage bag 
m in  R y g ; især frygtede jeg for, a t den flulde fylde O ff i-  
ceerskorpset meb alleflags forløbne S u b jek te r , h v o r ti l .d e n  
a ltid  v a r p a ra t. S a a læ n g e  der ikke v a r nogen overhængende 
F a re ,  ansaae jeg det derfor fo r m in P lig t  a t blive i R e n d s 
borg og selv have O psyn meb T ro p p e rn es U drustning og 
O rg an isa tio n . D e n  8. A pril om F orm iddagen  fik jeg a tte r 
en M eld in g  fra  G e n e ra l K rohn om, a t de D an fle  syntes a t 
forstærke sig p aa  H oldnæ s, hvorfor han  foruden 1. J æ g e r 
korps havde sendt en Afdeling af 4 . B a ta il lo n  derhen fo r a t 
besætte Lyksborg. J e g  lod ham  strax p r. Estafette u n d e r
re tte  om, a t  jeg, da m an  i  B e r l in  ikke syntes a t kunne blive 
enig med sig selv, vilde være i F len sb o rg  næste F orm iddag  den 
9 . A pril, idet jeg om Aftenen vilde tage til S le s v ig  og 
endnu engang inspicere S tillin g e n  mellem S le s v ig  og F le n s 
borg paa  B eten  til denne sidste B y . E fte r a t have afventet
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B anetogets Ankomst for a t see, om det bragte en Afgjørelse 
fra  B e r lin , og givet de fornødne B efalinger i B u reaue t 
kjprte jeg Løverdagaften til S lesv ig . H er traf jeg Aftale 
med M a jo r  v. Zastrow om a t scette S tillingen  ved Jsted i 
S ta n d  til a t optage Tropperne, som jeg agtede a t træffe 
tilbage fra  Flensborg. K aptain v. Je s s  af Ingen iørerne 
havde jeg i samme O iem eb sendt til S lesv ig  med en A f
deling P ionerer. S am m e N a t fik jeg atter M elding fra  
G eneral K rohn om, at Feltvagten ved B ov  var bleven an - 
greben og kastet tilbage af de D anfle, men at et Kompagni 
var ilet til og havde igjen fordrevet de Danske, som derpaa 
havde trukket sig tilbage. —  Søndagm orgen før S olopgang  
var jeg med Zastrow og Je s s  ved Jsted og traf Anstalter 
til Anlæget af en Redute for de 4  12pundige K anoner, 
som jeg strap vilde sende tilbage fra  F lensborg; endvidere 
gav jeg O rd re  til a t udhugge Kommunikationsveie langs U d
kanten af Skoven og have Alt p ara t til at barrikadere D e - 
fileet ved Vedelspang. E ftera t det var besørget, styndte jeg 
mig til F lensborg, hvxr jeg ind traf Kl. 9 0 s .

Hvad var der imidlertid passeret her og hvorledes stode 
S a g e rn e ?

Efter M odtagelsen af det B re v , hvori jeg gav m it 
Samtykke til Tilbagetoget, havde G eneral Krohn den 8. A pril 
rekvireret en M ængde V ogne, som om D agen  holdt paa 
Flensborg Landevei og gave Anledning til Uorden. D enne 
Forholdsregel kunde heller ikke styrke Aanden hos Tropperne, 
da den viste, at Anføreren ikke ansaae sig for sikker. D e r  
var truffet Anstalter til a t iværksætte Tilbagetoget om N atten 
mellem den 8. og 9. O m  Eftermiddagen den 8. foretoge 
de D anfte endnu større D em onstrationer ved H oldnæs og 
vedligeholdt fra den udenfor Langballe liggende Korvet en 
uafbrudt I l d  paa de der opstillede Jæ gere. D ette fo ranle
digede Krohn til a t sende ogsaa 1. B a ta illon  til Lyksborg. 
I  S tillingen  foran F lensborg blev altsaa kun tilbage: ved
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Krusaa 2. Jægerkorps (fra hvilket Lauenborgerne vare gaaedc 
bort) samt Studenterne og Turnerne, mellem Krusaa og Ny
hus, langsmed Bakken over Mølle-Dammen og Aaen et 
Kompagni af 4. Bataillon til at vedligeholde Forbindelsen 
med 2. Bataillon, i Nyhuus og Bov 2. Bataillon og syd
vestlig for Nyhuus i Volmcrstoft og Harreslev 3. Bataillon; 
hertil sluttede sig ved Skceferhus 1. Frikorps og Kavalleriet. 
2 Flensborg selv stode 6. Bataillon og 2. Frikorps som 
Reserve.

Da de Danste Løverdag Eftermiddag den 8. ikke an
grede for Alvor ved Holdnces, og da deres Angreb paa Bov var 
afflaaet og Krohn fik Underretning fra mig om, at jeg vilde 
komme til Flensborg den 9., opgav han sin Beflutning at 
gaae tilbage og kom derved i den uholdbare Stilling: at 
staae ä cheval paa Bakkerne ved Flensborg med 5000 
Mand, medens han fra den ene Side angrebes af 10,000 
Mand.

En stcerk Rekognoscering fra Krusaa Løverdag Efter
middag vilde have givet ham Oplysning om Fjendens S t il
ling; men General Krohn har trods mine Paamindelser og 
Advarsler bestandig forsømt denne Hovedforsigtighedsregel. 
Resultatet af denne Rekognoscering vilde have afgjort, om 
Hceren skulde taget Stilling Nord for Flensborg eller til- 
traadt Tilbagetoget om Natten. Det kan med Rette bebrejdes 
Krohn, at han forsømte dette; at han lod sig lede af, om jeg kom 
eller ikke kom, var, hvis det ikke er en Undflyldning, han senere har 
opfundet, en Frygt for Ansvarlighed, som man, naar Alt 
kommer til Alt, vel maa undflylde hos en 60-aarig Mand, 
der i 25 Aar ikke havde været i aktiv Tjeneste. Han befandt 
sig i en meget vanstelig Stilling; med en flet organiseret 
Hær og uden Stab eller Adjudantur var han marcheret ind 
i Flensborg, hvor der strømmede en saadan Masse Rekvi
sitioner af enhver Art ind til ham fra de enkelte Troppeaf
delinger, at han, der var en akkurat Forretningsmand, havde
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nok at bestille den hele Dag meb at fore Pennen. Des
uden flulde Han her fortscette Organisationen og tillige passe 
Felttjenesten. Det er en stor Uretfærdighed at gjore denne 
Mand, der ganste opoffrede sig for sit Fædrelands Tje
neste, saadanne Bebrejdelser i Historien som dem, der ere 
gjorte ham,

Da jeg kom til Flensborg, fandt jeg Krohn gaaende op 
og ned i sit Kvarteer i stærk Bevægelse. Naa! sagde jeg, 
hvorledes staae Sagerne? Slet! svarede han, hvad vil De, 
jeg stal udrette meb Folk, der stadig melde mig: jeg bliver 
angreben og trækker mig tilbage! Det er rigtignok en stem 
Melding, svarede jeg, men lad mig engang see Kortet, for 
at jeg kan bedomme, hvorledes vor Stilling er i dette Øie- 
blik. Da jeg nu havde feet, at Volmerstoft var i de Dan
stes Hænder, sendte jeg Ritmester Grüter, der dengang for
rettede Adjudanttjeneste hos mig, til Harreslev for at see, 
hvorvidt vor venstre Floi allerede var omgaaet og Tilbage
toget ad Chausseen til Slesvig truet. Da næsten Halvde
len af den regulære Styrke stod ved Lyksborg, var det ikke 
at tænke paa at blive i Flensborg, og jeg gav derfor Krohn 
Ordre til strax at trække Alt, hvad der befandt sig Nord for 
Flensborg, gjennem Byen og sende Befaling til Lyksborg 
om at tiltræde Tilbagetoget til Slesvig, idet jeg tilfoiede, 
at jeg, naar vi havde taget en forelobig Stilling bag Flens
borg for at dække Bagagen og Trainet, vilde give nærmere 
Befaling om, ad hvilken Bei Tilbagetoget stalde tiltrædes.

Fra Flensborg strækker sig nemlig en stor Torvemose i 
sydvestlig Retning næsten n/4 M iil til hen im od Bilstov, hvor 
atter en moseagtig Bæk, der falder i Overso, dækker den 
venstre Flanke; vare vi sorst ude af Flensborg, kunde vor 
Flanke altsaa ikke faa let omgaaes. Men hvad kom ud af 
Byen? 6. Bataillon og 2. Frikorps med 12 Kanoner, og 
efter dem fulgte enkelte Kompagnier af 2. og 3. Bataillon, 
tildeels i oploft Tilstand. Kavalleriet var forsvundet efter
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et mislykket Angreb paa et dansk Batteri, der dækkedes af 
Kavalleri, og havde trukket sig tilbage først til Vanderup og 
derfra til Langsted. 1. Frikorps var ved dette T il
bagetog blevet alene tilbage paa det aabne Terrain og maattc 
ved det danste Kavalleries Fremrykke« kaste sig ind i Han- 
ved Skov, hvorfra det om Natten trak sig tilbage til 
Husum.

Kaptain Michelsen manglede endnu med 2. Jægerkorps, 
Studenterne og Turnerne og 4. Bataillons 4. Kompagni. 
Jeg lod 6. Bataillon og 2. Frikorps, der under General 
Krohns Anførsel stulde udgjøre Arrieregarden, blive staaende 
foran Flensborg for at vente paa Michelsen, medens Artille
riet, Trainet og 2. og 3. Bataillon satte sig i Marche ad 
Slesviger Chausseen. Paa eengang bemærkede vi Nord for 
Flensborg i Forstaden en heftig Gevcerild og en stærk Ka
nonade fra Kanonbaadene, og kort efter kom min Adjudant 
©ritter, som jeg havde sendt bort, tilbage og meldte mig, at 
Indgangen til Staden var besat af de Danfle og at det ikke 
var muligt for Michelsen at komme igjennem; han var med 
Nød og neppe stuppen igjennem Forstaden med den faldne 
Kaptain Schmidts Kompagni.

Herr v. Grüter havde naaet Slaglinien mellem Harres- 
lev og Flensborg, netop som Kaptain Schmidt var bleven 
dødelig saaret i Hovedet af en Kugle. Som tidligere be
mærket, var der kun een Officeer ved hvert Kompagni, og 
var Kommandoen altsaa saa godt som tilintetgjort. Uden 
at betænke sig gav Grüter sin Hest til en Soldat og 
opstillede Kompagniet i en aaben Stilling i den For
dybning, der strakte sig paa begge Sider af Veien. Det 
lykkedes ham herved at standse de Danfles Fremrykken, saa 
at 2. Bataillon og Michelsens 4 Kanoner fik Tid til at naae 
Flensborg. Grüter havde selv faaet to Streifkugler, hvoraf 
den ene rev en Knap af hans Dolman, medens den anden 
strejfede hans Kort, som han bar i sin Brystlomme.
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Da bet maatte betragtes som en afgjort Umulighed, at 
Michelsen kunde slippe igjenuem, satte Arrieregarden sig og- 
saa i Marche og blev kun molesteret af nogle fjendtlige Ka
nonkugler. Det danske Kavalleri, der stod Syd for Skæfer- 
hus, havde det aldeles i sin Magt at vansteliggjøre os T il
bagetoget; det gjorde det imidlertid ikke, men drog i T r i
umf ind i Flensborg. T il en af mine Adjudanter, der 
httrede sig om den betænkelige Stilling, hvori vi befandt os, 
sagde jeg: „Tro mig, de Danske ere saa glade over at være 
komne i Besiddelse as Flensborg, at de ikke mere tænke paa 
os." Denne Formodning bekræftede sig fuldstændig, og vi
droge aldeles umolestcrede til Slesvig.

Jeg stal her omtale Michelsens Tilbagetog, fordi de
1000 Mands Tilfangetagelse under ham var den egentlige
Ulykke ved Bov og gav Anledning til aldeles forkerte og 
uretfærdige Anskuelser og Beskyldninger. De øvrige Troppe- 
afdelinger havde kun 29 Mand Døde og Saarede. At 
Flensborg gik tabt, var en Folge af de to Hæres forskjellige 
Styrke og Udrustning. Da General Wrangel senere i Juni 
Maaned valgte den samme Stilling ved Bov og forstærkede 
den ved Feltforstandsninger, troede han neppe at kunne be
sætte den med 25,000 Mand; hvorledes stulde den da kunne 
holdes med en Tiendedeel af denne Styrke?

Kaptain Michelsen havde besat det Defile, som dannes 
af den store Mølleaa og Mølledam ved Krnsaa, og støttede 
sig med sin høire Fløi til den Skov, der strækker;sig der
hen fra Flensborgs Havn, og hvis yderste Kant løber langs 
Mølleaaen. Foran hans Front laa en Række Høie, hvor- 
paa hans Vedetter stode og hvorfra de havde en vid Udsigt 
over det foranliggende Terrain. Chausseen gaaer fra Krnsaa 
gjennem en lille Skov til Wassersleben, hvorfra den løber 
omtrent 1000 Skridt langs Flensborgs Havn, derfra slaaer 
den en dyb Bugt ind til Forstaden, hvor den paa en temme-

8
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lig hpi, 300  S k rid t lang D æ m ning føres over cn S lu g t, 
førend den naaer de før fte Huse. T idlig  om M orgenen 
marcherede hele det danske Troppekorps forbi Michelsens 
Forposter; han maatte kunne have ta lt B ataillonerne, thi 
Afstanden var neppe 1/4 M iil . In te t  tydede paa, a t han 
vilde blive angreben, hvorfor han henvendte hele sin O p 
mærksomhed paa B ov og N y h u s, idet der ingen O vergang 
var over den derimellem løbende M ølledam . S a a sn a r t 
Fegtningen var begyndt ved N yhus, burde han, idet han 
efterlod cn stærk P o st, enten have trukket sig ad Chausseen 
bag W assersleben eller være rykket Vest paa gjennem S k o 
ven for at gjøre cn Diversion i de D anstes Flanke. H an  
gjorde im idlertid ingen af D elene, men blev staaende, indtil 
Fegtningen havde trukket sig ud over N yhus og Kanon- 
baadene lagt sig udenfor Chausseen ved Kysten. N u  be
sluttede han sig til at gaae tilbage, og for at undgaae I l 
den fra Skibene marcherede han gjennem den uveisomme 
Skov istedetfor at kaste Folkene ud i Kjede bag Chaussee- 
dæmningen. D a  han kom til det S te d ,  hvor Veien flaaer 
den ovenomtalte B u g t, standsede han atter tvivlraadig, fordi 
han ikke havde gjort sig tilstrækkelig bekjendt med det bagved 
liggende T erra in  og troede paa Chausseen a t være udsat 
for I ld e n  fra Skibene. D a  Fegtningen imidlertid trak sig 
stedse heftigere hen ad F lensborg  til, besluttede han sig ende
lig til at marchere tilbage i Kjede over den indhegnede M ark 
N ord for Chausseen. D e t m aa bemærkes, at han endnu 
slet ikke havde nogen Fjende for sig. Havde han i det D ie- 
blik taget cn rast Beslutning og fulgt Chausseen med hele 
sin S tyrke i sluttet Kolonne, vilde han have naaet Forsta
den før de D anste, ja , ifald disse allerede havde været der, 
kunde han have flaaet sig igjennem og været undkommen vest
lig om S tad e n , om endog med noget T ab , saa dog med 
den største D ee l af sit K orps og 4. B ata illon s Kompagni.
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En Overgeneral kan umulig drages til Ansvar for sine 
Undergivnes Feil, fetalænge han ikke har havt Leilighed til 
at lære deres praktiske Dygtighed at kjende. Men ligesaa 
umuligt er det for ham selv at lede hver enkelt Troppeafde
ling, og derfor kan Michelsens Forhold hverken lægges Ge
neral Krohn eller mig til Last, thi ved sin Dannelse og Er
faring var han fuldkommen berettiget til at have en Kom
mando.

Baade Krohn og jeg have fundet os i, at der fra alle 
Kanter opløftedes et.Ramaskrig imod os i Anledning af Fegt - 
ningen ved Bov, ligesom vi overhovedet have baaret saa- 
mange Beskyldninger og Bagvaskelser med Taalmodighed, ene 
og alene for ikke at fremkalde en Spaltning. Men Sand
heden kommer dog tilsidst til sin Ret, og disse Optegnelser 
ville vise, at pen ophidsede og forbittrede Stemning mod os 
mere var et uretfærdigt Skraal end en af virkelig Overbe- 
viisning fremgaaet Folkemening.

Efterat Læseren nu har seet Michelsens Forhold i dets 
sande Lys, stal jeg blot endnu bringe i Erindring, at den 
senere saakaldte Landsforsamling raadflog om, hvorledes og 
hvor den stulde sætte den afdøde Michelsen et Mindes
mærke.

Paa Tilbagemarchen til Slesvig blev det mig klart, at 
der Intet var at udrette i aaben Mark med de Tropper, 
jeg her havde for mig, førend de havde faaet en solidere 
Organisation, og denne Overbeviisning gjorde et faa smer- 
ligt Indtryk paa mig, at jeg nær var bukket under derfor. 
Jeg tør dristig paastaae, at jeg ikke har havt et glad Oieblik 
fra denne Time indtil den 28. Juli, da jeg i Fegtningen ved 
Haderslev faae, at jeg igjen kommanderede en Hær, paa 
hvis Holdning og Mod jeg kunde forlade mig.

Fra Flensborg havde jeg givet Zastrow Ordre til at 
gaae frem til Jsted for at optage os i Stillingen der. Men 
herpaa var der ikke at tænke som Følge af den Opløsning,
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hvori 2. og 3. Bataillon befandt sig, hvortil kom, at der 
manglede Efterretning om 1. Frikorps og at det var ube
stemt, naar 1. og 4. Bataillon samt 1. Jcegerkorps kunde 
indtræffe; af den Grund blev knn 5. Bataillon staaende som 
Sikkerhedspost for de til Slesvig marcherende Levninger af 
de Afdelinger, der havde staaet Nord for Flensborg. JL 

Det faldt mig tungt at forlade Hertugdømmet Slesvig 
og give Byen Slesvig til Priis. I  Angel havde der viist 
sig en stor Enthusiasme for vor Sag; det er et saa frugt
bart Landstrøg, at et Troppekorps let kan underholdes der. 
Der er 3 regelmæssige Færgeforbindelser over Slien med Land
stabet Svansen, og det begrændses paa de to Sider af Oster- 
søen, paa den tredie af Slien. Kavalleri kan flet ikke an
vendes der, Artilleri kun meget lidt. I  Kappel laa det 3. 
Frikorps, og Landbefolkningen kunde, naar deu var blevcn op
budt, have viist os mange Tjenester, om ikke under Fegtningen, 
saa dog som Observationsposter og ved at vedligeholde For
bindelsen. Havde jeg kunnet kaste mig ind i Angel med 
5000 Mand og derfra kunnet true Flensborg og de Dan- 
fles Operationslinie, turde disse ikke være gaaede langt uden
for Flensborg, og den tydste Deel af Hertugdømmet vilde 
saaledes været bestyttet. Jeg talte herom med Major v. 
Gcrstorf og sendte ham strap til Rendsborg med Forespørgsel til 
Oberst v. Bonin, om han troede sig berettiget til at rykke 
ind i Slesvig for at dække vort Tilbagetog, hvis de Danstc 
ved deres Overmagt stnlbe tvinge os til at gaae tilbage, og 
om han isaafald kunde overlade mig 10 til 12 Officerer til 
at organisere et Slags Landstorm i Angel. Major v. 
Gerstorf bragte mig den 10. April Kl. 5 om Morgenen det 
Svar fra Oberst v. Bonin, at han ansaae sig berettiget til, 
hvis vort Troppekorps blev haardt trængt, at gaae frem til 
Slien for at optage os, og at han vilde sende mig det øn- 
stede Antal Officerer over Mysunde. Jeg udstedte nu føl
gende Befaling:
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Batteriet Weinrebe, 4. Eskadron af 2. Dragonregiment, 
Jnfanteri-Bataillonerne og Frikorpserne stille Kl. 8, respek
tive paa Hesterberg og Hestetorvet, for under min Befaling 
at marchere t il Angel. Major v. Lesser fprer Batteriet Lo
rentzen, de 4 12-pundige og 4 3-pundige Kanoner samt 
Trainet til Rendsborg, under Bedcekning af Kavalleri.

Da jeg Kl. 7 steg til Hest for at inspicere de enkelte 
Troppeafdelinger paa deres Allarmpladser, meldtes der 
mig, at de to Eskadroner Kavalleri, der Aftenen iforveien 
havde været indkvarterede i Kavalleristaldene, om Natten 
havde faaet Ordre af Oberstlieutenant Fürsen-Bachmann til 
at bryde op strap og marchere til Rendsborg. Af senere 
indhentede Oplysninger fremgik det, at de af Obcrstlieute- 
nant Fürsen paa Veien mellem Langsted og Vanderup ud
stillede Vedetter havde i Mprket antaget det til Husum dra
gende 1. Frikorps for Fjender, og at Meldingen herom 
havde foranlediget Kommandoren til dette overilede og uover
lagte Skridt. Jeg paalagde nu Major v. Lesser saasnart 
som muligt og saa hurtig, det lod sig gjore, at tiltræde 
Marchen til Rendsborg, da jeg ikke kunde give ham nogen 
Bedækning.

En Speider, som jeg den 9. om Aftenen havde afsendt 
i vestlig Retning for at opsoge det 1. Frikorps, kom sam
tidig tilbage incb den Efterretning, at det havde trukket sig 
tilbage til Husum. Da jeg red op ad Hesterberg for at slutte 
mig t il de der opstillede Batailloner, kom Bataillonskom- 
mandprerne for 1., 2. og 4. Bataillon mig imodc med meget 
betænkelige Ansigter og lode mig vide, at deres Folk vare 
saa demoraliserede, at de for Oieblikket ikke kunde fores 
imod Fjenden; kun naar Marchen gik mod Syd, kunde de 
indejtaae .for deres Lydighed. Ogsaa Major v. Zastrow, 
der kom tilbage fra Forposterne ved Jsted, sagde mig, at jeg 
ikke maatte stole altfor meget paa Mandskabets Kamplyst; 
de Samtaler, han om Natten havde hort ved Bivuakildcn,
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tydede paa alt Andet. Jeg havde altsaa Valget mellem en 
risikabel Erpedition og en almindelig Insubordination, som 
maaskee kunde have en fuldstændig Oplosning af den hidtil fun 
meget lost sammensatte Hcer tilsolge. Da jeg imidlertid ikke vilde 
forlade Hertugdommet Slesvig, gav jeg Ordre til at mar- 
there gjennem Byen Slesvig til Hütten Herred, hvor der 
ogsaa i det derværende kuperede Terrain kunde tages en 
Stilling mellem Skove og Soer, som kunde holdes mod Over
magten; den venstre Floi kunde jeg støtte til Rendsborg, den 
hoire til Slien eller Havnen ved Ekernforde.

Med 1., 2., 3. og 4. Bataillon, 2. Frikorps og 4. 
Eskadron af 2. Dragon-Regiment som Gros marcherede jeg 
iforveien, 5. Bataillon blev aflost af 6., som dannede Avant
garden; forstnævnte blev en M iil bag efter os og blev af 
Major v. Zastrows Veiviser fort vild over Brekendorf 
til Rendsborg istedetfor til Flekkeby. Arrieregarden, som 
kom bagefter, lod sig vildlede heraf, og saaledes stete det da, 
at begge Batailloner om Aftenen marcherede ind i Rends
borg, medens vi ventede paa dem ved Wittensee. Efterat der 
var anviist de forstjellige Troppeafdelinger Kantonnement i 
Landsbyerne indenfor den Linie, der stulde besættes, sendte 
jeg, da Forposterne stulde udstilles, min Adjudant v. Berger 
for at eftersee Forpostkjeden. 3. Bataillon, der dannede 
hoire Floi, havde udstillet sine Forposter ordentlig, til 
den sluttede sig 2. Frikorps. Her red Berger længe Jrem 
og tilbage, forend han fandt en Post; tilsidst blev der fyret 
paa ham og Kuglerne peb ham om Orene. Derved opda
gede han da endelig, at Forpostkjeden havde trukket sig be
tydelig længere tilbage, end der var befalet.

I  Forbigaaende maa jeg bemærke, at der ikke var noget 
Spor at see af de Danfle.

Om Aftenen meldte Berger mig alt dette, men sam
tidig sif jeg Melding fra Kommandoren for 3. Wataillon, 
GrevBaudissin om, at 2. Frikorps, fordi det havde hort fjendt-
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lige S ku d , var trukket bort for at marchere tilbage over 
K analen , og at han nu ogsaa marcherede til Sehested, da 
han ikke længere kunde holde Folkene tilbage. En eneste 
behagelig M elding fik jeg om N atten, nemlig at 1. Jæ g er
korps var med 4  K anoner kommet over M hsunde og stod 
mellem H ütten og H olm . Enhver kan let tænke sig, i hvilken 
S itu a tio n  jeg befandt mig. D e r  var ikke Andet for mig 
a t gjøre end at befale alle Tropperne at møde den 11. 
A pril om M orgenen ved Sehested og der oppebie næ r
mere O rd re . F ra  R endsborg fik jeg Efterretning om, at 
K avalleriet var marcheret igjennem om M orgenen og nu 
kantonnerede bag Cideren, at A rtilleriet saavelsom 5. og 6. 
B a ta illo n  lykkelig vare ankomne dertil og a t Preusserne 
havde besat Kanalen til Königsfvrde. S o m  Følge af disse 
M eldinger traf jeg følgende Anordninger: Frikorpserne blive 
staaende i Hütten H erred og 2. danisch-wolder Distrikt, hvor 
de indtage en Forpoststilling mellem Wittensee og Ekernførde 
H avn, og øve sig saavel i Forposttjeneste som overhovedet i 
a t exercere. Artilleriet og det regulære In fa n te ri gaae bag 
K analen og fuldende der deres O rganisation og Ekvipering. 
Kavalleriet formeres i en B rigade under P rin d s  V aldem ar 
af Slesvig-H olsteens Kommando, der har at fordele M a n d 
stabet ligelig mellem Estadronerne, besætte Officeerspo- 
sterne osv.

D et 1. Frikorps gik over Frederikstad, S y d  for C i
deren, tilbage til R endsborg og H ütten. D e t 3 . Frikorps 
gik ved Kappel over S lie n  og sluttede sig ligeledes til os.

Under min Fraværelse var der fra  Tydstland ankommet 
flere bevæbnede Afdelinger til R endsborg ; af dem oprettedes 
4. Frikorps, der, 600 M and  stærkt, stødte til os ved S e h e 
sted, men endnu ikke havde nogen Kommandør.

Førend jeg gaaer over til andre T ing , stal jeg endnu 
bemærke, at mellem den 12. og 22. April vare B a ta illo - 
nerne, der havde været af meget forstjellig S tø rre lse , blevne
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tren t lige stcerke ved a t kompletteres meb indkaldte P e rm it
te red e; endvidere v a r Ekviperingen saavidt m uligt bleven fu ld - 
stændiggjort, de bestandig ankommende prenssifle O fficerer vare 
blevne fordeelte mellem K om pagnierne, og der var fra  M o rg en  
til Aften blevet exerceret og studt til S kive, saa at Hceren v a r i 
god S ta n d , da vi den 23 . A pril a tte r marcherede m od N ord .

F ørend  jeg beretter, hvad der tildrog fig i T id sru m m e t 
mellem den 9. og 23 . A pril, i hvilket jeg v a r G jenstand  for 
meget b ittre B ebrejdelser, stal jeg endnu om tale en P erson , 
der i sin T id  gjorde megen Opsigt, nem lig H e rr v. d. T a n n . 
D a  jeg den 10. A pril om Aftenen i K lein -W ittensee  v a r be- 
skjceftiget med a t m odtage de ovenfør om talte M eld in g er og 
udstede B efa linger, lode 5  baierste O fsicerer, af hvilke M a jo r  
v. d. T a n n  v ar den ældste, sig melde hos mig. J e g  m od
tog dem strap og glædede mig over, a t de ogsaa vilde kjæmpe 
fo r vort Land. M a n  h a r bebrejdet mig, a t jeg ikke strap 
gav M a jo r  v. d. T a n n  K om m andoen over en Jn fa n te r ib a -  
ta illon  eller en anden høiere Ansættelse i A rm een. D a  jeg 
i 18 54  opholdt m ig i H eidelberg, tra f  jeg en forhenværende 
baierst Officeer, som ligeledes havde tjent hos os i 1848 , og af 
ham  erfarede jeg, a t de ovennævnte O fsicerer vare komne til oS 
efter deres K onges B efa lin g . I  1857 spurgte jeg H e rr  v. d 
T a n n  selv, om han  havde havt en Skrivelse desangaaende 
med sig til N endsborg  og til hvem han  havde afgivet den, 
m en han kunde ikke give mig noget S v a r  herpaa. J e g  kan 
med B estem thed sige, a t jeg ikke havde og ikke kunde have 
den fjerneste Anelse h e ro m , for det Første fordi H e rr  
v. d. T a n n  ikke overgav m ig nogen kongelig B e fa lin g , for 
det A ndet fordi han ikke tilstillede mig en N avnefortegnelse 
over de udkom manderede O fficerer og for det T red ie  fordi 
han  ikke fremstillede sig for mig i tjenstmæssig P aaklæ dning . 
D a  jeg saae ham  første G ang , b a r han en aabenstaaende 
U niform sfrakke, et g ra a t S ilkehalstø rk læ de, hvori sad en stcr 
N ita l, g raa  S ilkevest og tærnede civile B een k læ d er, og
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over den venstre Skulder og et Skjcerf af samme Farve om 
Livet. Jeg havde kjendt Herr v. d. Tann som opvartende 
Adjudant hos den daværende Kronprinds af Baiern, men 
dengang gav han mere Hofmanden end Krigeren. Kan No
gen fortænke mig i, at jeg ikke gav denne Mand, der præ
senterede sig for mig i en saadan Dragt og paa en Tid,
da Armeens Tilstand gjorde en usædvanlig Strenghed og
Disciplin nødvendig, en Ansættelse i den regulære Hær? 
Da alle Bataillonerne dengang vare givne bort, sagde jeg 
til Herr v. d. Tann, at det gjorde mig meget ondt, at jeg 
ikke kunde give ham en til hans Charge svarende Ansættelse 
i Infanteriet, men hvis han vilde overtage Kommandoen 
over det 4., nu formerede Frikorps, hvis Kommandør og 
Kaptainer endnu ikke vare udnævnte, skulde han faae sin Ud
nævnelse Dagen ester. Hermed vare Herr v. d. Tann og 
hans Ledsagere fuldkommen tilfredse, og han har heller aldrig selv 
ladet nogen Ittr in g  falde til mig, hvoraf jeg kunde formode, 
at den Maade, hverpaa han blev brugt, havde været ham 
uventet og ubehagelig. Herr v. d. Tann er cit Gentleman 
overordentlig tapper i Ilden, koldblodig under Farer og en 
dannet Militær, men ikke praktisk Soldat; han har aldrig 
gjort stadig Tjeneste og veed derfor ikke, hvad der udfordres 
t il at dressere og holde Orden i en Afdeling. Der er 
aldrig vexlet et uvenligt Ord imellem os og jeg troer derfor 
at kunne sige med Rette, hvilket v. d. Tann sikkert vil be
vidne, at al den enfoldige Passiar, jeg ovenfor har berørt, 
var lutter Opdigtelse.

4. Frikorps, der dannede Stammen til det senere v. d. 
Tannske Korps, bestod ikke af Slesvig-Holstenere, men af 
Frivillige, som efter det Clausen-Esmarchske Opraab vare 
strømmede ind fra Thdskland. Mellem disse fandtes, 
mange Literater og halvdannede Subjekter, der for at hæve
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sig selv til Skyerne roste deres Kommandør og hans Korps, 
og derfor blev enhver S p u rv , som de tra f paa deres Vei, 
til en D rn , og enhver Kugle, de hørte pibe, hundredfold 
form eret. D e indskrænkede sig imidlertid ikke hertil, men 
gjorde i deres B ladartik ler med Forscet uretfcerdige og taa- 
.belige Bemærkninger om de andre T ropper.
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VIII.

öegyndelsen af den provisoriske Regerings In trigu er  
mod Forfatteren. Landstormen.

E fterat have truffet de ovenfor omtalte Foranstaltninger 
meb Hensyn til Tropperne tog jeg til Rendsborg for a t 
drive paa Fortsættelsen af Rustningerne og deeltage i den 
provisoriske Regerings Forhandlinger, saavidt de mig specielt 
paahvilende Forretninger tillode det. H er fandt jeg na tu r - 
ligviis stor Forstemthed. D en  latterlige T ro , at man kunde 
blcese de Danske omkuld, var forsvunden; nu havde F olksat 
sig det M odsatte i H ovedet, nemlig a t vi vare aldeles ude 
af S ta n d  til at forsvare os og a t Alt beroede paa Hjælpen 
fra  Tydskland. D en  provisorijke Regerings M edlem m er be
nyttede sig paa enhver M aade  heraf for om muligt at blive 
mig kvit. Fyrst henvendte de sig til O berst v. B o n in  (han 
har selv senere fortalt mig det) med Forespørgsel, om det 
ikke vilde være hensigtsmæssigt at fratage mig Kommandoen 
over Tropperne, Noget, som denne fraraadede dem paa det 
Bestemteste. D a  det tydske Forbunds Anerkjendelse indtraf 
den 12. April, reiste de atter B yrster, og efter at nu hele 
Skylden for Tilbagetoget fra Flensborg var væltet over paa 
mig, idet man blandt Andet ogsaa sagde, at det var uforsvarligt 
af mig at udsætte S tudenterne og T urnerne saaledes, som jeg



124

havde gjort, som om for det Fyrste jeg havde opstillet dem ved 
Krusaa og for det Andet disse unge og tjekke Patrioter havde 
grebet t il Vaaben for at krybe i Skjul bag Andre! — indfandt 
Grev Neventlow sig den 14. April i mit Kvarteer med et 
meget langt og koldt Ansigt for, som han sagde, at give mig 
et godt Naad. Jeg havde vistnok — saaledes begyndte han 
— selv gjort den Opdagelse, at jeg havde mistet saavel Lan
dets som Hærens T illid , hvorfor det var i min egen I n 
teresse at træffe mig tilbage. Hertil svarede jeg, at jeg var 
ham meget forbunden for hans venskabelige Raad, men at 
jeg ikke vilde følge det, og det af følgende Grunde. Jeg 
vilde ikke undersøge, hvorledes Stemningen og den offentlige 
Mening vare i Landet, eftersom dette ikke var kompetent til 
at dømme om militære Operationer; hvad derimod Hærens 
Dom angik, da befandt han sig i en Vildfarelse. Det var 
meget muligt, at nogle næsvise Subjekter søgte at undskylde 
sig selv ved at reise Beskyldninger mod mig, men Massen 
af Soldaterne havde meget godt indseet, at de atene havde 
min Beslutning om at trække os tilbage at takke for, at hele 
Hæren var bleven reven ud af en fortvivlet Stilling og ikke 
tagen tilfange. Soldaterne havde til alle Tider bedømt de
res Anførere rigtig. Hvad vore Tropper angik, da havde 
den ulykkelige Affære, som med Undtagelse af den Michcl- 
senske Forseelse kun havde kostet os 30 Mand, ikke svækket 
deres T illid  til mig. I  de nærmest paafølgende Dage vilde 
jeg atter inspicere de enkelte Batailloner, og hvis jeg da 
fandt, at der var foregaaet en Forandring i Troppernes 
Stemning mod mig, skulde jeg underrette ham derom. Her
til bemærkede han, at jeg bestandig havde viist mig raadvild, 
først havde jeg villet gaae til Angel og saa til Hütten Bjerge, 
og paa samme Tid var en Deel af Tropperne, uden at have 
faaet Ordre dertil, kommen til Rendsborg. „Hvem Anden." 
svarede jeg, „bærer Skylden for, at der ikke findes den D i
sciplin i Hæren, som der burde findes, at Kommandoen ikke
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er ordnet osv., end den provisoriske Regering, der vilde have, 
at Armeen stulde sendes op til det Nordlige af Hertngdøm- 
merne, førend den havde faaet den nødvendige Feltorganisa- 
tion? Skal jeg bære Ansvaret for, at Kompagnierne ikke 
have flere Officerer? Jeg kan ikke ryste dem ud af mine 
LErmer. Er det min Skyld, at General Krohn deelte sin 
Styrke istedetfor, som jeg i det ovenomtalte Brev af 7. April 
havde raadet til, at gaae tilbage og indtage den af mig be
tegnede Stilling? Kan jeg marchere til Angel, naar Batail- 
lonskommandørerne høitidelig forsikkre mig, at deres Folk 
ikke ville gaae? Skulde jeg risikere en Emeute? Skal jeg bære 
Ansvaret for, at en Veiviser viser gal Bei og at en Or- 
donnants, som General Krohn havde givet en mundtlig O r
dre istedetfor en skriftlig, overbringer denne forkeert?" Her
til havde Grev Reventlow naturligviis ikke synderligt at svare 
og han drog atter bort med uforrettet Sag.

Da jeg indfandt mig i den provisoriske Regerings For
samlingslokale, modtoges jeg med en paafaldende Kulde af 
mine Kollegaer. De vilde formodentlig paa den Maade 
gjvre mig kjed af at blive i Negeringen. Da Armeekorpset 
imidlertid indtog en Strcekning af 5 M iil, havde jeg selv
følgelig ikke megen Tid til at betragte mine Herrer Kolle
gaers lange Ansigter. I  disse Dage forefaldt ogsaa den 
tidligere omtalte Dampstibshistorie. Da der snart skulde ta
ges Bestemmelse om, hvem der stulde vcere Overgencral i 
den nu for Alvor begyndende Krig, meente de imidlertid endnu 
at have Udsigt til at faae mig kastet overbord. Der blev skrevet 
baade til Berlin og Frankfurt, at Overkommandoen ikke 
kunde betroes mig, men at der maatte udnævnes en høiere 
General. Man kastede sine Dine paa General Halkett. 
Jeg kjendte personlig denne General, dog kun som en brav 
og dygtig Soldat, og jeg erklærede derfor, at hvad det 10. 
Forbundsarmeekorps angik, kunpe han gjerne overtage Kom
mandoen, men da de stesvig-holstccnstc Tropper Intet havde
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at gjøre ined bette Armeekorps, vilde jeg ikke stille mig u n 
der hans B efaling. O berst v. B en in  og jeg havde allerede 
udkastet en P la n  til a t angribe de D anstes S tillin g  ved 
S lesv ig  og bag S l i e n , og meb Hensyn til Overkommandoen 
vare vi enige. D en  provisoriste Regerings stadige Jn trig ue - 
ren  lod os ingen R o have, og som Følge af de gjentagne 
Anmodninger i B erlin  sendtes den ene G eneral efter den 
anden, saa at det gamle O rdsprog: „M ange Kokke fordærve 
M a d e n " , her virkelig blev til S andhed . T hi stjønbt den 
af B o n in  og mig udkastede P la n  blev lagt til G rund  ved 
Raadflagningen om den fremtidige F elttogsp lan , blev den 
dog saaledes forfustet, a t Resultatet blev et ganske andet, env 
det sikkert vilde være blevet, hvis man havde ladet os alene 
udføre vor P lan .

D e  D anfle vare, da de besatte Flensborg den 9. April, 
a ltfo r glade til at tænke paa at forfølge os. Først den 11. 
rykkede de forsigtig ind i B yen  S lesv ig  og den 12. landsatte 
danste Krigsskibe i Havnen ved Ekernførde T rop per, der 
deels over M ysunde, deels over Flekkeby stulde sætte sig i  
Forbindelse meb den i S le sv ig  staaende Armee, saa at de 
danste Forposter nu stode S y d  for S lie n . D en  16. udløb 
den Vaabenstilstand, som Oberst v. B onin  havde foreflaaet 
den danste O vergeneral, medens der vexledes Depecher, og 
som denne havde antaget. D en  18. blev en danst Feltvagt 
overfaldet af en P atrou ille  af et af Frikorpserne under Kap- 
tain  Aldossers Kommando og mistede 16 Fanger. Frikorp- 
serne, der nu havde faaet mere Holdning, foretoge større 
S tre jfto g , hvilket foranledigede den danste O vergeneral til  
a t forandre sin Forpoststilling saaledes, at den kom til a t 
gaae fra S elk  N o r eller Hadebh D æm ning mod Vest langs 
Dannevirke til K urborg og mod Ø st fra  M ysunde over 
Kosel til Ekernførde. S træ kningen mellem Kosel og H adeby, 
S y d  for S lie n , blev ubesat.



Ifølge den af Bonin og mig aftalte Angrebsplan stulde 
jeg med de regulære flesvig-holsteenste Tropper og Keiser 
Alexander-Regimentet rykke frem ad Chausseen fra Rendsborg 
til Slesvig som Avantgarde og gjøre Holdt ved Mielberg, 
medens Bonin med Keiser Frants-Regimentet, 12. og 20. 
Jnfanteriregiment samt de andre preussiske Batailloner, Ka- 
valleri og Artilleri stulde marchere til Große-Reide og gjøre 
Holdt der. 5. flesvig-holsteenste Bataillon, et Kompagni as 
1. Jægerkorps (v. d. Heyde), de fire Frikorps (2,500 Mand), 
fire Zpundige Kanoner og 30 Dragoner, altsaa i det Hele 
omtrent 4000 Mand, stulde under Major v. Zastrows
Kommando gaae over Slien og bemægtige sig Defileet ved 
Bedelspang, hvilket de derpaa stulde gjøre upraktikabelt paa 
den mod Slesvig vendende Side.

Strax efter Midnat stulde Bonin bryde op over El-
lingsted til den nordlige Landevei fra Husum til Slesvig og 
ved Daggry, naar jeg angreb ved Bustrup, falde de Danste 
i den høire Flanke og affljære dem fra Chausseen til Flens
borg. De vilde herved være blevne nødte til at trække sig 
tilbage gjennem Angel, hvor de havde fundet Overgangen ved 
Bedelspang spærret af Zastrow. B i kunde saaledes have 
fanget hele den danste Armee, thi det var ikke muligt for 
den at undkomme, da Langsven, Fysingaa og Tolksø fuld
stændig omspænde Termnet. Det Følgende vil vise, hvor
ledes denne Plan blev tilintetgjort ved de høiere preussiske 
Generalers Indblanding. Bar det 2. preussiske Kyradseer- 
regiment kommet 3 Dage tidligere, vilde vi have udført vor 
Plan. Men Bonin vilde trods min Opfordring ikke angribe, 
førend det nævnte Regiment var støbt til ham. Han havde 
vistnok Ret heri, da han havde været Vidne til vort Kaval- 
leries skammelige Tilbagetog; jeg vidste derimod, at Prinds 
Valdemar ved sit Organisationstalent og sin praktiste Tjenst
iver havde givet den nuværende Kavalleribrigade en anden
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H oldn ing , som berettigede mig til a t vente, a t den vilde gjøre 
sin P lig t.

g ø ren b  jeg a tte r optager T ra a d e n  i de m ilitæ re B e 
givenheder, m aa  jeg først om tale nogle alm indelige F orho ld .

T i l  D a tid e n s  V ildfarelser hørte ogsaa, a t m an nærede 
meget høie T anker om A lm eenvæ bning; fljøndt jeg aldrig 
h a r  væ ret i T v iv l med mig selv desangaacnde, kunde jeg 
dog ikke godt negte den offentlige M en in g  enhver I n d r ø m 
melse og gav derfor m it Sam tykke til en P ro k lam atio n , som 
opfordrede til a t danne en Landstorm  og indeholdt nogle a lm in 
delige B estem m elser angaaende dens Virksomhed. D e n  knnde 
jo  ikke skade, om den end efter m in inderste O verbeviisn ing  
in te t gavnede. S o m  bekjendt fo rlad er den slesvig-holsteenske 
B o n d e  nødig H u n s  og G a a rd , sine K øer og Heste og sin 
gode M id d a g s -  og A ften sm ad , især n a a r  han kan risikere 
a t  miste en A rm  eller et B een . D esu den  v ar det m idt i 
S a a e tid e n , i hvilken i vort ustadige K lim a enhver T im e 
m aa  benyttes og enhver H aand  h a r tredobbelt V æ rd i. N a a r  
nu  h ertil kommer, a t a lt det tjenstpligtige M andskab allerede 
v a r under V aaben , vil enhver Upartisk indrøm m e, a t en 
L andstorm s aktive Deeltagelse i Krigen hørte til F antasiens 
V erden . Im id le r tid  soresnakkede nogle P ersoner, der vilde gjøre 
sig vigtige, den provisoriske R egering S a am e g e t om en L and
storm  og paastode faa  bestemt, a t der blot m anglede V aaben  for- 
a t bringe hele B efolkningen paa B en ene , a t R egeringen tilsidst 
paalagde mig a t lade de D istrik ter, der forlangte det, faae 
G evæ rer f ra  Arsenalet. J e g  h a r tidligere sagt, a t der fandtes 
1 3 ,0 0 0  M usketter og B ø sse r i A rsenalet, da jeg den 2 4 . 
M a r t s  tog R endsborg  i Besiddelse. H era f vare over 2 0 0 0  
gaaede med til F rikorpserne; efter den 10. A pril udleveredes 
om trent 1 0 00  til a t komplettere det regulæ re M ilitæ rs  A r
m atu r, og stjøndt jeg næsten aldrig  lod V edkomm ende faae 
m ere end H alvdelen eller T redjedelen  af det fo rlang te  A nta l, 
vare dog 4 0 0 0  G evæ rer kastede bo rt til Landdistrikterne, for
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Størstedelen  i Hertugdøm m et S lesv ig . N aturligviis toge 
de Danske dem fra Befolkningen i den af dem besatte D ee l 
a f  H ertugdøm m et, og hvis jeg ikke tager fe il, opgave de 
T a lle t paa disse saaledeS konfiskerede B osser til 2 ,500, der 
i Lcesseviis bleve kjørte til A ls. D a  jeg den 22. April, for 
vi marcherede mod N ord, overvcerede et M ode i den p ro 
visoriske Regering, lagde jeg den indstændig paa H jerte ikke 
a t forlange flere G eværer, da vi kun havde 6000  tilbage og 
der jo daglig vilde udfordres endeel til a t erstatte T abet i 
Krigen.

D a  jeg den 3. J u n i  atter kom til R endsborg, havde 
Arsenalet trods alle G eneral K rohns M odforestillinger, efter 
den provisorifle Regerings B efaling  m aattet udlevere 5 ,4 0 0  
G evæ rer, hvorved Beholdningen var bleven reduceret til 600 , 
og det paa en T id , da vi havde renset Hertugdøm merne for 
de Danske og holdt dem besatte med 4 0 ,0 00  M and  reg u 
lære T ropper.

Landboerne forlangte G evæ rer for at udøve den dem 
tilstaaede Jag tre t, men sandelig ikke til krigerifle D iem ed. 
F o ra t den M ening, jeg her h a r udtalt om Landstormen og 
dens Virksomhed, ikke stal synes ubillig eller fremtræbe som 
en enestaaende, subjektiv A nfluelse, skal jeg omtale denne ikke 
uvigtige Gjenstand noget næ rm ere.

D a  den franste Armee i 1808 havde adsplittet de i en 
Hast samlede spanfle regulære T ropper, der kommanderedes 
enten af udlevede eller af unge, uerfarne G eneraler, lod G ene
raljuntaen i S ev illa  en O pfordring  udgaae til det spanfle 
Folk om at gribe til V aaben. Vistnok kan det ikke negtes, 
at denne Almeenvæbning gjorde re t god N ytte, men m an 
m aa ikke glemme, a t den spanfle B onde ofte giver sig af 
med Røveri, a t han paa G rund  af Klimaet og Jo rdbundens 
Beskaffenhed ikke behøver a t arbeide saa strengt som N o rd 
boen, og at der i Landets B jergegne, som dengang aldeles 
savnede banede Veie, findes S m u th u lle r og Kløfter, hvor en

9
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ringe S tyrke kan tilfoie Fjenden stor Skade og hurtig und
drage sig Forfølgelse.

Ved S a rag o ssas  Forsvar og det Dupontste Korpses T i l 
fangetagelse ved B ay len  i Andalusien erhvervede de saakaldte 
G uerillaer sig stor Berømmelse. M an  m aa im idlertid ikke 
oversee de nærmere Omstændigheder herved; S a ra g o ssa  fo r
svarede sig vistnok mønsterværdig, men det T rium v ira t, der 
førte H erredom m et i S ta d e n , havde ladet en M ængde G alger 
opreise paa T orvet, og Enhver, der viste den mindste M o d 
loshed, blev uden videre hængt. D a  B yen  endelig faldt i 
de Franskes H æ nder, havde de Beleirede mistet 40 ,000  
Mennesker.

I  S la g e t ved B ay len  deeltoge rigtignok G uerillaerne , 
men den spanste G eneral Castanos stod dengang i S p idsen  
for en stor regulær Armee og havde ikke faa engelske O ffi
cerer under sig. D e t er aldrig senere under Krigen p aa  
H alvoen forekommet, a t G uerillaerne have holdt S ta n d  blot 
en T im e mod regulære T ropper i en regelmæssig Fegtning. 
D e  have gjort Franstmændene uendelig megen Skade ved a t 
afskjære Forbindelsen mellem de forskjellige Armeekorpser, fo r
hindre Furagering, opsnappe K urerer, overfalde R ekrut- og 
S yg etran spo rter og give Englænderne Underretning om de 
Franskes Bevægelser, men om at holde S ta n d  i aaben M ark  
var der aldrig T ale . S a ra g o ssa s  Forsvar og Affæren ved 
B ay len  vakte imidlertid i 1809 en umaadelig S en sa tion  
i Tydstland, der i alle antifranste B lad e  og S k rifte r  be
nyttedes af det af de H errer v. S te in  og v. Gneisenau 
dannede fædrelandste Forbund til at forberede en almindelig 
R eisn ing  mod Arvefjenden Napoleon. Jeg  huster meget godt, 
a t der i Aarene 1811, 12 og 13 taltes meget lidt om E ng
læ ndernes S e ire  under W ellington, hvorimod man tilskrev S p a 
niens Befrielse den Omstændighed, at Folket havde reist sig.

D en  i Tydskland i 1813 opbudte Landstorm gjorde 
vistnok sin Nytte, idet den vakte og vedligeholds en al-
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mindelig  Begejstring, men Krigshistorien indeholder I n t e t  
o m , a t  den med H eld  h a r  modstaaet Franstmcendene.

I  S on derbundsk r igen  i S v e i t s  behyvede G ene ra l  £)u* 
fo u r  blot a t  indtage en S t i l l ing  for a t  ende Felttoget. J e g  
t ro e r  derfor, a t  jeg er berettiget til a t  nære ringe Tanker  
om  en Almeenvæbning ligeoverfor regulært M il i tæ r .

J e g  ha r  allerede sagt, a t  der ved Bevæbningen af ben 
im aginæ re  Landstorm i H ertugdøm m et S le s v ig  ikke opnaaedes 
Andet, end at  en D e e l  af vort Arsenaldepot kom i de 
D a n s te s  H æ n d e r ,  og saavidt jeg veed, saae m an  kun en 
eneste G a n g  Noget til Landstormen, nemlig den 25. April, 
da  M a j o r  v. Zastrow  med sit ovenomtalte K orps marcherede 
gjcnnem Angel til F lensborg .

H a n  havde om N atten  gjort H old t  ved S a t r u p ,  og da 
h an  om M orgenen  drog videre, meldte en Afdeling Landstorm 
f r a  Angel sig hos ham og tilbyd a t  hjælpe med til at fordrive de 
Danske. M e d  det elstværdige Lune, hvormed Zastrow  u nder  
saadanne  Omstændigheder fact fortræffelig forstaaer a t  om- 
g aaes Folk, modtog han deres patriotiste T i lbu d  og overdrog 
dem at bevogte B r o e n  og P a s se t  ved K ollerup , en halv 
M i i l  N ord  for S a t r u p ,  for det T ilfælde, a t  en overlegen 
fjendtlig S ty rke  stulde tvinge ham  til a t  trække sig tilbage. 
D a  Korpset gjorde H old t  om M id d a g e n ,  kom et ridende 
B u d  fra  Anfyreren fra  Landstormen, der udbad sig n æ r 
m ere O rd re  af M a j o r  v. Z a s t ro w ,  da hans  K om m ando 
ikke kunde blive ftanciibe længere. „H vorfor  kunne de da ikke 
fto ae længere?" spurgte v. Z as trow  —  „ D e  ere Alle fulde," 
led  det beskedne S v a r .  „ N u ,  det er en gyldig G ru n d  og 
jeg beder derfor Anfyreren a t  lade dem kjore chjem, da der 
dog ikke er nogen Sandsyn lighed  for, a t  jeg stulde komme 
til a t  trække mig tilbage."

Allerede fyr den 9. April  havde jeg anmodet den p re u s -  
siste Krigsminister om a t  sende mig 2  Generalstabsofficerer, 
af hvilke jeg vilde gjyre den ene til min S tabschef  og stille
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den anden i Spidsen for Krigsdepartementet. Begge disse 
Poster vare lige uundværlige, da Oberst Fabricius ikke var 
stikket til vedblivende, at fungere som Stabschef. Han 
manglede Evne til kort og bestemt at føre en Ordre i Pen
nen og behandlede Alle, der meldte sig hos ham for at faae 
Instruktioner eller Ordrer, paa en altfor djærv Maade. 
Jeg maa forresten tilstaae, at jeg heller ikke var altfor høflig 
ved saadanne Lejligheder, og det kom derfor ofte til ubeha
gelige Optrin, der let knnde have stadelige Følger paa Grnnd af 
den vanstelige Stilling, hvori jeg befandt mig ligeoverfor de 
fremmede Tropper. Krigsministeren sendte mig en General- 
stabsofficeer til Chef for min Stab, flere kunde han ikke 
undvære.

Det var aldeles nødvendigt, at en høiere Officeer over
tog Ledelsen af Krigsburcauet, naar jeg rykkede i Felten med 
den nu bedre organiserede Hær. General Krohn havde t il
deels mistet Troppernes Tillid. Der var ingen Post, der 
passede bedre til hans Alder, Forretningsdygtighed og utræt
telige Flid end den som min Stedfortræder i Krigsdepar
tementet, og jeg tør med fuld Føie sige, at han i enhver 
Henseende retfærdiggjorde mit Valg; trods alle senere I n 
triguer, Chikaner og Plagerier har Krohn stedse bestyret 
Krigsministeriet med Trostab, Nidkjerhed og Redelighed. 
ZEret være derfor denne sande Patriots Minde!

Oberst Fabricius fik Kommandoen over første Brigade, 
som jeg dog snart maatte tage fra ham igjen, da alle Un- 
derbefalingsmændene klagede over ham og han desuden heller 
ikke i taktist Henseende var Posten voxen.

I  Spidsen for min Stab traadte Major Leo af den 
preussiske Generalstab. Herved befriedes jeg for det uop
hørlige Plageri med Bagateller, Spørgsmaal, der be
svarede sig selv, og alle Slags Bryderier. Forretningerne 
i Kommandobureauet kom i en regelmæssig Gang og det 
stadig voxende Arkiv bragtes i en fortrinlig Orden. Major



133

Leo havde ikke noget ftccvft Helbred og var derfor ofte gna
ven, men fra Hjertets Side var han et fortræffeligt M en
neske; han var retfærdig mod Enhver, tjenstivrig og en akkurat 
Forretningsmand og var ikke bange for at forsvare sine M e
ninger, naar de afvege fra mine, men desuagtet opfyldte 
han punktlig mine Befalinger, selv naar de strede mod hans 
Anskuelser. Jeg fik derfor denne Mand meget kjer og er 
ham høilig forbunden for, at han ufortrøden lige t i l  det 
Sidste lettede mig det besværlige Arbeide, der blev gjort mig 
endnu surere ved den provisoriske Negerings uafbrudte Chi
kaner og Pressens uretfærdige Angreb og Beskyldninger.

Det er ikke uden Grund, at man siger, at Soldaterne 
under Felttoget altid bleve særdeles godt lønnede, idet de 
foruden den reglementerede, rigtignok meget lille Sold fik 
først et Kantonnementstillæg af IV 4 Sk. og derefter et Felt
tillæg af 2 Sk. daglig. Jeg troer imidlertid, at dette finder 
sm Retfærdiggjørelse i, at der manglede mange Ting, f. Ep. 
Skjorter, Strømper, Skoe, Halsbind osv., som de kunde gjøre 
Fordring paa mod en bestemt, billig P riis . Folkene maatte 
gaae med meget af deres eget Tøi og leve godt, da B e 
klædningen ikke beskyttede dem tilstrækkelig mod det raae
Klima, hvortil desuden kom, at Frikorpserne ekviperede sig 
for egen Regning og for Størstedelen gik meget pjaltet klædte.

Saasnart Armeen i Slutningen af August Maaned 
havde faaet den nye Beklædning, befalede jeg, at de nævnte 
Tillæg t i l Lønningen skulde bortfalde fra 1. Oktober, men
efterat jeg havde trukket mig tilbage, tænkte Ingen paa at
gjennemføre denne Bestemmelse og man vedblev at betale 
den overdreven høie Sold ligesom i  det første Aar, skjøndt 
det er en stor Feil at give Soldaten Mere, end han be
høver. Det er en feilagtig Tro, som kun næres af Gene
raler og Fyrster, der ikke af Erfaring fjende Soldatens 
Liv og Tænkemaade, at man ved at give ham høi Lønning 
rg  andre Emolumenter kan erhverve sig hans Hengivenhed
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og gjøre ham  udholdende. S o ld a te n  forlanger en streng, 
men retfærdig Overholdelse a f D isciplinen og saavidt m uligt 
en god og i rette  T id  leveret Forp lein ing , endvidere a t han  
ikke ved feilagtige, ubestemte eller modsigende B e fa lin g e r u d 
sættes for unødvendige A nstrengelser, og endelig a t det ene 
K orps ikke foretræ kkes. for det andet eller O fficererne fo r 
M andskabet. D en  O fficeer, der deler F a re r  og S tra b a d se r , 
P ro v ia n t og N atteleie  med sine Folk, kan være sikker paa, a t 
de ved enhver Lejlighed ville (opsøge og tilbyde ham  det 
B edste. N a a r  S o ld a te n  bliver ordentlig klædt og forpleiet, 
hvad A ndet stal han saa bruge den overflødige Lønning 
til  end drikke den op? M e n  herved undergraves D isc i
plinen og m an  opnaaer det M odsatte  af, hvad m an tilsigtede. 
E t  flaaende Exempel herpaa frem bød den franske Arm ee 
efter Hjemkomsten fra  K rim , hvor Drukkenskab havde taget 
O verh aan d  i en u tro lig  G ra d . Af samme G ru n d  betvivler 
jeg ogsaa meget Hensigtsm æssigheden af Leiren ved C h a lo n s, 
hv is ikke de Fester og Forlystelser, som der gives S o ld a te rn e , 
blive afskasfede. I  E fte ra a re t 1 8 50  havde D rik  og S p i l  
taget saaledes O verhaand  i den flesv ig-Holsteenste Armee, at 
det vakte alm indelig  F orargelse. J e g  spurgte dengang nogle 
a f  de gam le S o ld a te r , der havde tjen t under m ig, hvorledes 
et saadan t Uvæsen kunde finde S te d  b land t T rop p ern e , og 
fik det S v a r :  „ J a ,  vi see det nok, men vi kunne ikke blive
enige, ellers vare vi Allesammen forlængesiden gaaede vor 
B e i."  I  den G ra d  v a r altsaa  D iscip linen  bleven slappet, 
a t Folkene ikke troede a t begaae en flet H and ling  ved a t 
begive sig hver til S i t .
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IX.

Anden M arche mod Uord.

S kjynd t jeg fra  11. til 22. A pril havde faaet B a ta il-  
lonerne gjort lige stcerke og bragte op til i G jennem snit 700  
M a n d , faaet dem taktisk uddannede og tydsk Kommando ind
fyrt, stod der dog endnu M eget tilbage at gjyre. D ette 
la a  fornemmelig i ,  deels a t den fyrste Udrustning og 
Jndklcedning vare foretagne i altfor stor Skynding, og deels 
a t de fleste Kompagnier havde faaet nye K om m andyrer, 
idet de indfydte Danske vare blevne aflyste af preussifle O f 
ficerer. In g en  havde faaet sit Kompagni ved en formelig 
Aflevering og Modtagelse, og de fleste Kompagnier vare blevne 
overtagne i Felten efter M a n d ta l og Kommandeersergentens 
Lynningsliste. D e  nyformerede B ata illon er (5 . og 6 .) havde
taget, hvad de kunde bruge, fra  M underings- og A rm atu r
kamrene, og da Ingen  strakte sit Ansvar ud over Felteu, var 
det ikke at vente og forlange, a t der ikke flulde være M eget 
tilbage at yujke. T ro d s det nedflaaende Tilbagetog fra 
Flensborg havde jeg dog i 11 D age faaet Heeren saavidt 
udrustet og organiseret igjen, a t jeg uden Frygt kunde myde 
de D anfle. D en  bestod af
6 B ataillouer I n f a n t e r i .......  4 ,200  M an d
1. J c r g e r k o r p s ...............................  1 ,000 „

5 ,20 0  M and .
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Transport 5,200 Mand.
Kavalleribrigaden, 9 Eskadroner . . . . 1,300 „
3 6pundige Batterier og 1. B ro tra in . . . 400 „
1 Kompagni Pontonnerer- . 200 „1 „  Ingeniører!
Det Braklowske Jægerkorps.................... . 100 „
4 F r ik o rp s ............................................ . 2,400 „

9,600 Mand.
Imidlertid var Fyrst Radziwill ankommet til RendS- 

-org som preussisk Divisionsgeneral og det preussiske Korps 
var blevet saaledes forøget, at det blev deelt i 2 Brigader, af 
hvilke Generalmajor v. Møllendorf fik den forste eller Gar
debrigaden og den til Generalmajor avancerede Oberst v. 
Bonin den anden.

Bonin havde gjennemgaaet den af os udkastede Plan 
med Fyrst Radziwill, som ligeledes havde antaget den. Den
23. April blev bestemt til Udførelsen.

Da jeg om Morgenen den 21. steg til Hest for at diri
gere de forskjellige Troppeafdelinger til de for dem bestemte 
Stillinger, hørte jeg Kanontorden i Retning af Ekernførde, 
og da jeg naaede mit Hovedkvarteer Georgenthal, var der 
allerede indløben Melding om Fegtningen ved Altenhof og 
Hoffnungsthal, hvor det 4. Frikorps under v. d. Tann og 
2. og 3. Korps seirrig havde bestaaet en alvorlig Fegtning 
med de Danske.

Men jeg maa atter gaae.noget tilbage for at oplyse, 
hvorledes Sagerne stode.

Som jeg tidligere har fortalt, var Advokat Koch den
24. Marts flydt til os i Neumünster med omtrent 50 F ri
villige fra Omegnen af Scgeberg, for at hjælpe med ved 
Indtagelsen af Rendsborg. Koch havde tidligere været Un- 
derofficeer og altid lagt Konduite for Dagen. Efter Dan
nelsen af Frikorpserne og den projekterede Landstorm blev 
det nødvendigt at udnævne en Anfører, der kunde bringe
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H a rm o n i i hele denne »disciplinerede V æ bning. Af O ff i
cerer v a r der ingen og de vilde desuden heller ikke gierne 
have N oget a t gjore med d en , saalcenge m an endnu 
havde B ru g  for dem ved det regulæ re M ilitæ r . B a a d e  
O b erst F ab ric iu s  og Advokat S a m w e r  foresloge mig Advokat 
Koch som den, der passede allerbedst til denne P ost, og da 
jeg næ rede Betænkelighed ved a t vælge ham , forsikkrede de, 
a t  de vilde indestaae fe r , a t der ikke fandtes noget bedre 
S u b je k t. D a  jeg desuagtet ikke kunde beslutte mig til a t 
vælge ham , foredrog jeg S a g e n  for den provisoriske N ege
rin g , fordi jeg ikke vilde paatage mig A nsvaret fo r en M a n d , 
jeg ikke kjendte. D e n  provisoriske N egering fandt, a t Koch 
godt kunde bestride den nævnte Post, og han blev a ltsaa  u d 
næ vnt til B e fa lin g sm an d  over hele den irregu læ re V æ bning . 
M e n  allerede fo r den 9 . A pril viste han  i F len sb o rg , a t 
han  ikke v ar denne P ost voxen, og da G en e ra l K rohn d e s
uden dengang klagede stærkt over ham , gav jeg efter T i lb a 
getoget fra  F len sb o rg  K aptain  v. G erstorff O veranforselen  
over de 4  F rik o rp s.

D e n  19. A pril havde jeg truffet A ftale med -Oberst
lieu tenan t v. Z astrow  og K apta in  v. G erstorff om T oget til 
Angel og instrueret dem angaaende O vergangen  over S l ie n  
og- Besættelsen af Vedelspang eller den eventuelle M arche 
til S a t r u p  og Flankeangrebet p aa  de retirerende D an fle re .

V ed et hemm eligt B u d  havde jeg Uopfordret S kipperne 
og F iflerne i K appel og A rnæ s til  a t indfinde sig med alle 
til deres R aadighed  staaende B a a d e  i E gnen mellem S tu b b e  
og B y s to rp , S y d  fo r S l ie n ,  og disse brave, sæ drelands- 
sindede Folk havde alle givet M o d e  allerede N atten  m ellem  
den 21 . og 22 . U den a t blive videre bemærkede af de 
D an fle  bleve de liggende der t i l  den 23 . eg opfyldte fu ld 
stændig m in Hensigt med dem.

E fte r Fegtningen ved A ltenhof sam ledes ifolge m in derr 
19. givne O rd re  i H aby  5. Jn fa n te rib a ta illo n , et K om pagni
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af 1. Jægerkorps, be 4  Frikorps, 4  Sputtbige K anoner oz 
cit Afbeling D ragoner unber Lieutenant v. B outeville. B e fa 
lingen over bette over 4000  M an b  stcerke K orps gav jeg til 
Oberstlieutenant v. Z astrow ; hans O rbre lob paa a t kaste 
be Danske tilbage over S lie n , berpaa veb Hjælp af ben 
ovenfor omtalte B aabflotille iværksætte O vergangen over S l ie n  
og besætte Vebelspang ben 24. for at spærre be eventuelt reti- 
rerenbe Dauske V eien; skulbe bisse berimob ville holbe C haus
seen fra S le sv ig  til F lensborg, skulbe han om Aftenen ben 
2 4 . brhbe cp mob N orb til S a tru p  og berfra foretage en 
Diversion mob be Danskes venstre F løi.

Zastrow  brog bort og ubfprte sit Hverv meb stor D yg- 
tigheb og fulbstænbigt Helb. At bet ingen Jnbflhbelse fik 
paa ben banske Armees Skjæbne og hele Krigens Ubfalb, 
var hverken hans eller min Skylb , men, som jeg senere stal 
vise, en Følge as, at G eneral v. W rangel haarbnakket afviste 
mine Forestillinger mob ben af ham, uben behørigt Kjenb- 
skab til T e rra ine t foretagne Foranbring i Fremrykningen 
mob S lesv ig .

E fterat jeg ben 21. fra  G eorgenthal havbe givet B e fa 
ling til, at 1., 2 ., 3. og 6. Jn fan teribataillon , be 3 K om 
pagnier af 1. Jægerkorps, bet Braklowste Skarpskyttekorps, 
Pontonneer- og Pioneerkompagnierne, be 3 Gpnnbige F e lt
batterier og Kavalleribrigaben skulbe brybe op ben 21 ., I n 
fanteriet stille mellem B unge og S ten ten  M ølle og K a- 
valleriet bivuakere ubenfor Renbsborg, samt at 4 . B a ta i l 
lon in eb sine 3 Kompagnier stulbe holbe Kiel, Ekernførbe og 
O m egn besatte, reb jeg om M orgenen ben 22. til R en b s
borg for a t aflevere mit D epartem ent til G eneral Krohn og 
overvære et M øbe i ben provisoriske Regering.

M a n  kan tænke sig min Forbavselse, ba jeg efter min 
Ankomst erfare be af G eneral v. B en in , til hvem jeg havbe 
begivet mig, at G eneral v. W rangel var ankommen for som 
bet tybske Forbnnbs O vergeneral a t tage Kommanboen over
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sam tlige T ropper. B o n in  fyiede dog til, at vor P la n  a lli
gevel vilde blive fulgt.

Jeg  m aatte nu fyrst og fremmest træffe Aftale med den 
provisoriske Regering om vort Korpses S tillin g , thi de sles- 
vigste T ropper vare jo ikke Forbundstropper. M ine  B e tæ n 
keligheder bleve dog for S tyrstedelen  hcevede ved, at Krigen fyrtes 
a f preussiste T ropper for at hjælpe os og at Overbefalingen 
ved fcelles O perationer m aatte tilfalde W rangel paa G rund  af 
h ans Anciennetet. D en  provisoriske Negering var sjeleglad over, 
a t jeg nu stod under eit M a n d s  B efaling, hos hvem den haa- 
bede at kunne sværte mig rigtig. Jeg  erklærede im idlertid de 
H e rre r  reent ud,at jeg kun vilde melde mig hos G eneral W rangel 
med den S tyrke, der rykkede i Felten, hvorimod R endsborg 
Fæstning med Arsenalet og hele M ateriellet ikke stod under 
Forbundsgeneralen, og a t vi for at hævde vor Selvstæ ndig
hed burde beholde fri D isposition derover.

G rev Reventlow var den D ag  meget ofte hos G eneral 
W rangel. Jeg  kan naturligviis ikke vide, hvad der er blevet 
fo rta lt ham om mig og vore Forhold, men den fylgende 
T id s  T ildragelser stadfæste m in Form odning om, a t G eneral 
W rangel er blevet anmodet om ikke at tage N otits af mine 
M eninger og raade aldeles frit over hele vort M aterie l og 
Personel.

D en  22. April Kl. 11 kom W rangel til R endsborg og 
fyr Kl. 2  havde han allerede givet O rd re  til at rykke frem 
den næste D ag , men paa en anden M aade, end B o n in  og 
jeg havde aftalt. Allerede heri ligger en Bekræftelse af min 
ovenfor yttrede Form odning, thi hvad havde været n a tu r
ligere end at raadfyre sig med mig, der kjendte hver B ei og 
S t i  i Hertugdymmerne, om den Forandring, der stulde 
foretages og som grundede sig paa en saakaldet Rekognosce- 
ring af Fyrst Radziw ill? D a  jeg gjorde W rangel opmærk
som paa, a t den nu foreskrevne M archerute for den p reus
siske Gardebrigade vilde bringe den i I ld e n  allerede den 2 3 .,



140

eftersom beit paa  G ru n d  af ben mellem B rekendorf og M ie l -  
berg liggende Torvemose m aatte  teet forbi be danske F o r 
poster for a t  komme til B ivuaken  ved Reibe, svarede han, 
a t  det nu  engang v ar  befalet og stulbe blive derved. J e g  
bemærkede nu , a t  Z as t row s T o g  isaafald va r  aldeles u n y t 
tigt, da han umulig  kunde være i Vedelspang før den 2 4 .  
M e n  ogsaa denne In d v end in g  afviste Forbundsgenera len .  
J e g  stal ikke kunne sige, om gamle B lüchers  Aand va r  faret 
i ham , saa at det kun kom ham  an paa  a t  gaae frem, eller 
om han  havde taget et advarende Exempel af Fyrst  S c h w a r 
zenbergs nølende Krigsførelse; kun S a a m e g e t  veed jeg, a t  
han  ikke engang afventede sin G neisenaus Ankomst for i F o r 
ening med ham  at udkaste eller drøfte F e lt togsplanen;  thi 
G e n e ra l  Stockhausen indtraf  først D agen  efter S l a g e t  ved 
S le s v ig .

E f te ra t  være kommen tilbage til mit Kvarteer, gjennem- 
gik jeg endnu engang S la g p la n e n ,  men kunde ikke forsone 
mig med dens Urimelighed'.

G ardebrigaden  flulde, som alt  bemærket, marchere over 
Brekendorf,  altf aa  1 M i i l  Ø s t  for Chausseen. G e n e ra l  
B o n in  stulde med sin B r ig a d e  forlade Chausseen ved Krop 
og gaae i B ivuak  ved Reide. D e t  preussiske Kyradseerregi- 
m ent  og de to f lesv ig-Holsteenste D ragonregim ente r  skulde 
rykke frem ad Chausseen , skjøndt de ved Tørvem oser p a a  
begge S i d e r  vare afstaarne fra  Forbindelsen med I n f a n t e r i -  
brigaderne, og jeg stulde danne Reserven med de 4  J n f a n -  
teribata il loner og Jæ g e rn e ;  min O rd re  lød paa  a t  marchere 
f r a  S te n te n  over Duvensted og Sorgbrück  istedetfor ad den 
lige B e i  f ra  S te n te n  over Oxlev til Krop, som va r  meget 
god for I n f a n te r i  og hvorved vi vilde have sparet idetmindste 
l ‘/3 M i i l .  Reserven stulde først forlade S te n te n ,  n a a r  G a r 
den va r  passeret, men isaafald vilde Reserven, selv ved en 
forceret M arche, først være ankommen 3  — 4  T im e r  efter, at 
S l a g e t  va r  begyndt. D ette  var  os nu  rigtignok ogsaa de t
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S a m m e , da vi fra Chausseen ikke kunde komme G ardeb ri- 
gaden til Undscetning over den bundlose M ose, men et F ro n t
angreb havde dog altid  kunnet gjore en stor D iversion.

D a  jeg som sagt slet ikke kunde forsone mig med denne 
fuldstændig forandrede A ngrebsp lan , ved hvis Udarbeidelse 
der intet Hensyn var taget til T erra ine ts  Beskaffenhed og 
den T id , der udfordredes for at fuldfore M archen, beslut
tede jeg Kl. 3 a t gaae endnu engang til W rangel og paa 
K ortet vise ham det Forkerte i hans P la n . H an  vilde im id
lertid  ikke tage mod R aison og jeg maatte atter vende t i l 
bage til m it K varteer med uforrettet S a g .

O m  Eftermiddagen fik jeg fra  B uuge M elding om, at 
det flesvig - holsteenfle In fa n te r i efter O rd ren  var sam 
let ved S te n te n , hvorfra det skulde bryde op næste M o r 
gen Kl. 6. Forend jeg lod O rdonnantsen , der havde 
b rag t denne M elding, ride tilbage, sendte jeg endnu engang 
M a jo r  Leo til G eneral W rangel for at bede om hans 
Tilladelse t i l ,  a t mit In fa n te ri marcherede den korteste Vei 
over Oplev til Kropperbusch. —  R e t ! lod S v a re t, det fluide 
blive ved den forste B efaling.

G en era l W rangels O pforsel fra  den 22. April til  den 
12. August m aa forekomme E nhver, der ikke har lagt noie 
M ærke til M anden  i dette T id s ru m , ubegribelig og u fo r
klarlig, og det har derfor heller ikke manglet paa D adel og 
Kritik over Felttoget i A aret 1848. Jeg  h ar imidlertid a l 
tid været paa det Rene med mig selv med Hensyn til 
W rangel og vil derfor uforbeholden sige min M ening 
om ham.

G eneral W rangel er en brav og fra H jertets S id e  god 
M an d , der er voxet op og har levet sut meste T id  i S a d 
len, og for hvem Rem m e, S pæ n der, Pudsen og P oleren  cre 
det Vigtigste af Alt. M a n  kan ikke onfle sig en bedre K a- 
valleriinspektor end ham . Forresten er han ikke i Besiddelse 
af nogen overdreven m ilitær D annelse og endnu mindre af
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de Kundstaber, der udfordreS for en Overgeneral i Felten; 
han forstaaer sig nemlig ikke det Mindste paa Politik og de 
mangfoldige andre, ikke militære Forhold, som det er aldeles 
nodvendigt for en Hærforer at være inde i. Han sorger 
for sine Undergivne og har et stort Talent for at tiltale og 
vinde Soldaterne. Hans politiste Troesbekjendelse er del 
uindstrænkede Kongedomme. Begivenhederne i Berlin havde 
endnu mere bestyrket ham i denne, og da han ligesom de 
fleste preussiste Officerer var aldeles ubekjendt med Forhol
dene i Hertugdommerne, var det ikke saa paafaldende, at 
han egentlig betragtede vor Reisning som et Opror, som 
han kun vilde benytte til at staffe de preussiste Tropper Op
rejsning for det vanærende Tilbagetog fra Berlin. T il 
Gjengjæld for, at han i Efteraaret 1846 ved Inspektionen 
af det holsteenste Forbundskontingent var bleven dekoreret af 
Christian den Ottende med Dannebrogsordenens Storkors 
og paa enhver Maade feteret, vilde han ikke gjore de Danste 
mere Skade, end der behovedes til Opnaaelsen as det nævnte 
Oiemed.

I  Lobet af Krigen foregik der dog lidt efter lidt en For
andring i disse hans Anskuelser og Folelser, men at han 
den 22. April ikke afventede det 10. Forbundskorpses Ankomst, 
stjondt det ikke var længere borte end en Dagmarche, at de 
slesvig - holsteenste Tropper stulde gjore en saadan Omvei, 
efterat Preusserne vare marcherede forbi, og endelig at 
Fremrykningen blev ordnet saaledes, at det allerede den 23. 
maatte komme til Slag, kan kun forklares ved, hvad jeg nys 
har anfort.

Det traf sig endda saa heldig, at de Danste, efter i tre 
Dage at have ventet paa at blive angrebne, troede, at der 
den Dag — det var Paastesondag — ikke vilde blive fore
taget Noget, og derfor havde kommanderet Storstedelen af 
Armeen til Kirkeparade, saa at kun Forposterne stode under 
Vaaben. Havde dette ikke været Tilfældet, vilde det være stod t
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paa be styrste Vanfleligheber at tage be Danskes faste S til
ling foran Slesvig meb ben fulbstænbig absplittebe Armee, 
ber ikke havbe faaet Orbre til at angribe samtibig, ibet bet 
planmæssige Angreb tvertimob flulbe finbe Steb fyrst ben 
fylgenbe Dag.

Som jeg havbe fornbsagt, stybte Garbebrigabens For
trav Kl. 11 paa be fyrste banske Vebetter. Kommanbyrem 
for Keiser Alepanber-Regimentet, Oberst v. Walbersee (senere 
Krigsminister), ber var fulgt meb Fortravet, bemcerkebe, at 
Dannevirke ikke var besat. Uagtet Fyrst Rabziwill og Gene  ̂
ralmajor v. Möllenborf ncerebe Betceukeligheb berveb, holbt 
Walbersee paa, at man flulbe rykke rafl frem, og fyrte selv 
en af sine Batailloner op paa Volben. Herveb kom Preus
serne i Besibbelse af Hovebpositiouen. I  ben nu begynbenbe 
Fegtning gjalbt bet om at forbrive be Danfle fra Lanbsbyen 
Bustrup og Slesvigs Forstab Frieberichsberg. Kun paa ben 
vestlige Sibe af Chausseen kom be Danfle tibsuok tit at be
sætte Dannevirke, men bleve kastebe tilbage efter gjentagne 
Angreb af en Bataillon af bet 31. preussiske Regiment. De 
flygtebe nu over Hals og Hoveb, kastebe Tornystre og Ge
værer fra sig og trak sig bag Myllebammen til Pulverholz. 
Denne Deel af Slaget, ber allerebe var enbt Kl. 2‘ /9, samt 
be Danfles Forbrivelse fra bet hele Syb for Slien og Slots- 
bammen liggenbe Terrain ere beskrevne faa ofte, at jeg ikke 
skal opholbe mig berveb.

Det er en uomstybelig Regel, at man ikke maa give en 
i Uorben retirerenbe Fjenbe Tib til at samle sig igjen, især 
naar Terrainet tilbyber ham en gunstig Leiligheb bertil. 
Men General v. Wrangel anerkjenbte ikke benne Regel. 
De preussiske Tropper havbe jo været i Jlben og ubfyrt be 
forfljellige Angreb meb megen Bravur, og Resultatet var 
glimrenbe, ba ben saameget omtalte Dannevirkestilling var 
tagen.
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Hvad gjorde Wrangel da nu? Han lod blcese Appel 
og befalede at holde Hviil i en Time, da han nu vilde 
spise til Middag, „og jeg vil spise min Mad i No," vare 
hans egne Ord.

Saaledes stode Sagerne ved Slesvig, da jeg Kl. 3 
ankom nteb mit Infanteri. Det havde marcheret 5 M iil og 
trængte altsaa til Ro, hvorfor jeg lod det holde Hviil paa 
Dannevirke.

Men neppe var jeg ankommen der, førend en af Ge
neral v. Bonins Adjudanter indfandt sig og bad mig om at 
sende denne Forstærkning til at tage Landsbyerne Store- og 
Lille-Dannevirke, hvor de Danste havde koncentreret en be
tydelig Styrke. Jeg lod strax 2 Batailloner og 4 Kanoner- 
marchere mod Dannevirke, hvilket bevægede de Danste, som 
nu truedes i deres venstre Flanke af mine Tropper, tiløie- 
blikkelig at trække sig tilbage.

Efterat Wrangel havde spiist sin Mad i No, fik han 
atter Lyst til at forurolige de Danste og sendte en af fine 
Adjudanter til mig med den Bested, „at nu kunde jeg ogsaa 
komme med." M in Ordre lyd paa at rykke frem over Hu
sum erb anm (en Forstad) til Pulverholz. Da han tidligere 
havde frataget mig et Batteri og jeg havde sendt Boniu et 
halvt Batteri til Hjælp med de to Batailloner, satte jeg mig 
altsaa i Marche med de 3 Jægerkompagnier, 2 Batailloner 
og 12 Kanoner og red selv iforveien til General v. Wrangel, 
der befandt sig paa den første Bakke i Pulverholz (et for 
Træer ganste blottet Terrain, der kun havde beholdt Navnet). 
Jeg lykønskede Overgeneralen i Anledning af det hidtil op- 
naaede Resultat og udbad mig hans Ordre.

Situationen var i det Oieblik saaledes: De Danske 
holdt Gottorp Slot og de to over Slien førende Dæm
ninger besatte; Høiderne i Thiergarten Skov, Pöhlergehege 
og Terrainet mellem disse to Skove samt Landsbyerne
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Hysby og Skovby vare ligeledes i deres Magt, og følgelig 
havde de endnu cn meget fordeelagtig Stilling, i hvilken de, 
hvis deres Tropper bleve hensigtsmcessig fordeelte, kunde 
gjøre langvarig Modstand. For Dieblikket var imidlertid 
deres Hovedstyrke samlet ved Gottorp, da de Asdelinger, 
der havde holdt Stillingen Syd for Slesvig besat, alle havde 
trukket sig tilbage dertil.

Esterat Wrangel længe havde feet gjennem sin Kikkert, 
sagde han: „Jeg troer vi ville hyre op for idag." Hvorfor 
havde han da ladet mig rykke frem? Klokken var 4l/a om 
Eftermiddagen. „Deres Epcellentse maa tilgive mig, at jeg 
gjør Indsigelse herimod," svarede jeg, „thi vi maae da imor- 
gen tidlig begynde forfra ni eb det Samme, som vi nu heldig 
have udfprt. Saalcenge Fjenden er i Besiddelse af Gottorp 
Slot og Hovedlandevejen, er hans Stilling fuldkommen feta 
stærk som den, han har forladt. For Dieblikket er den ikke 
ordentlig besat og Fegtningen idag har gjort ham modløs, 
medens vore Tropper ere besjelede af Kamplyst. Hvis De 
tillader mig at fordrive det histovre opstillede Batteri og be
sætte Thiergarten, maa Slottet rømmes og vi faae da i- 
morgen et let Arbeide." (Prinds Friedrich Carl af Preussen 
var tilstede under denne Samtale). „Nei!" sagde Wrangel^.-. 
„jeg vil høre op for idag."

Under denne Samtale var Teten af min Kolonne behiiU Vi' ■ 
cheret og samtidig stødte de to, til General Bonin detacheueds' 
Batailloner til os fra den anden Side. Jægerne b je y e f'- -— 
strap kastede ud i Tiraillørkjede og gik i Løb løs paa h$v-v<4 > 
danske Stilling paa Kleibcrg for at besætte det nedenun^^''^ U 
liggende Krat og derefter vende sig til Høire mod S kovers^^ 
Da Wrangel saae dette, sagde han atter: „Jeg siger Dem, 
at vi ville hore op for idag, forstaaer De mig!"

Jeg steg nu til Hest og galopperede efter Batail- 
lonerne, og befalede underveis mit Artilleri at kjøre op 
og prodse af; derpaa rykkede jeg frem med hele Infanteriet

10
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for a t understøtte m ine Jæ g ere . D e t varede ikke længe, 
fyrend det danfle B a tte r i  prodsede p aa  og sam tidig gik de 
to B a ta illo n e r , der holdt S tillin g e n , tilbage.

O berst F ab ric iu s  trængte nu  med 1. B a ta illo n  ind i PSHler 
Gehege og rensede det ganske fo r F jenden, m edens de 3  
Joegerkom pagnier og det B rak low fte  K orps under en u a f
b rud t T ira ille ren  bemægtigede sig T h ie rg arten  og Engen mellem 
den og S lo t te t.

H e r fa ld t den brave baierske K aptain  W ald m an n , der 
komm anderede 1. Jæ gerkom pagni, og Chefen fo r det B rak - 
lowfle K orp s, K aptain  H ellm udt, mistede sin ene A rm .

D a  Fegtningen havde n aaet H yiden af det saakaldte 
Z iegelei, red jeg hen til  et P un k t, h vorfra  m an kan see 
S lo t te t , og saae nu , a t deu danske Arm ee hovedkulds ro m 
mede dette og a t det danste F la g  blev taget ned.

I  dette O ieblik  kom W ran g e l ridende. J e g  red ham  
imyde og sagde: „ Je g  beder D e re s  Excellentse godhedsfuld 
undsthlde m in Ulydighed, m en jeg vilde gjerne pryve mitte 
T ro p p e r i I ld e n  og jeg h a r n u  den 8Ere a t m elde D em , a t 
G o tto rp  S lo t  og Hovedkom m unikationsveien ere i vor M a g t."  
D e n  gam le H erre  lo og svarede: „ S a a  faaer jeg vel a t
finde m ig deri."

Im id le r tid  rykkede vi stedse længere frem  i K jede, in d 
til vi naaede den N ord  fo r de to Skove liggende aabne 
E gn. H e r saae vi den danste A rrieregarde opstillet i fu ld 
stændig O rd e n  i en meget god S ti l l in g  p aa  Bakkerne 
ved T aterk ro  og bleve strax bestudte a f et B a tte r i .

D a  m in  Blænkerkjede gjorde H old t, m edens jeg b eo r
drede B a ta illo n e rn e  og de 12 K anoner frem , indfand t O v e r 
generalen sig a tte r og sagde til m ig: „ Je g  h a r  befalet D ereS  
A rtilleri a t gjyre H old t, her bagved, fordi det der er godt 
an b ra g t."  „ B e fa le r D e re s  Excellentse da, a t jeg strax stal 
gaae paa  med B a jo n e tte n ? "  „ N e t!"  svarede han , „ h e rs ta l
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D e  hyre op!" K ort efter trak ogsaa de Danske sig tilbage 
og vi udstillede vore Forposter.

Je g  Bemærker i Forbigaaende, at de preussiske O ffi
cerers og navnlig M a jo r  Frankensteins B eretn inger til
skrive Preusserne hele ZEren for S la g e t ved S lesv ig  og 
ligeledes for Indtagelsen af Thiergarten. D ette er im id ler
tid aldeles fejlagtigt, da ikke en eneste preussisk S o ld a t deel- 
tog i Fegtningen i Thiergarten. Hele Gardebrigaden var 
ikke i I ld e n  om Eftermiddagen, kun den ene B ata illon  af 
3 1 . Regim ent og den Boninste B rigade kom i I ld e n  efter 
det almindelige H viil Kl. 2*/,, og de Danskes Fordrivelse 
fra  G ottorp  S lo t  skyldes ene og alene de slesvig-holsteenske 
T ropper. J a ,  M a jo r  Frankenstein er endog gaaet saavidt, 
a t han paa det med hans B eretn ing folgende Kort ikke har 
optaget T erraine t længere end til Annettenhöhe, saa at S k u e
pladsen for vor Affære flet ikke er optagen og afsat paa det.

E fterat de D anfle vare retirerede fra Dannevirkebyerne, 
havde G eneral B o n in  trængt dem tilbage til H ysby, hvor 
en D eling  danske D ragoner gjorde et dristigt Angreb, som 
endte med deres Nederlag og Tilfangetagelse. F ra  H ysby 
meldte B o n in  G eneral W rangel, a t han var trængt frem til 
Skovby og havde udstillet sine Forposter der.

S o le n  var allerede gaaet ned, da W rangel befalede mig 
a t afbryde Fegtningen og sætte min Forpostkjede i F o rb in 
delse med B o n in s  i Skovby; men her var ingen S o ld a te r  
a t finde. Jeg  har aldrig faaet a t vide, om der havde fundet 
en Forvexling af Navne S te d , eller om m an havde troet at 
kunne naae Skovby, forend M eldingen indtraf. Im id le rtid  kom vi 
herved til at staae i en meget fremskudt S tillin g , hvilket 
kunde have havt de værste Folger, hvis vi havde havt a t 
gjore med en driftig Fjende.

P a a  G rund  af Afvigelsen fra  den forste Angrebsplan 
kunde de fleSvig-holsteenfle T roppers Proviantvogne, der vare 
dirigerede til Reide, ikke i M orket finde Biveien til Königs-
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Wille, hvorfor vi maatte lade os nyie mcb B rodposernes  
In d h o ld  til den nceste M o rg e n  Kl. 4V°, da Vognene endelig 
ankom. M e n  da der i det S a in m e  meldtes fra  Forposterne, 
a t  en danst Kolonne ncermede sig, traadte  Alle under G e 
vær og Vognene bleve sendte noget tilbage. B y n d e rn e  bleve 
n u  bange og kjyrte saa langt tilbage med den lcengselsfnldt 
ventede P ro v ian t ,  a t  vi forst efter tre T im e r s  F o r lob  a t te r  
saae noget til den. D e t  viste sig a t  vcere blind A llarm  og 
de trætte og sultne S o ld a t e r  kunde atter lægge sig til R o .

O vergenera lcns  forste B e fa l in g  for den 24 . A pril  lod 
paa, a t  de flesvig-holsteenste T ro p p e r  og B r ig a d e n  B o n in
skulde staae marchefærdigC Kl. 6 N ord  for Skovby. —  D im
M orgenen  Kl. 5  fik vi en ny O rd re  om forst a t  bryde op 
Kl. 9 , for at det 10 . Arnieekorps kunde stode til o s ; der- 

4 efter fik vi atter B efa l ing  til  a t  stille Kl. 11 og dirigere 
vor M arche over Sylvested og T r e ja  til V andernp ,  men 
ikke afmarchere, forend vi havde facet næ rm ere  O rd re .  
D e n n e  kom fyrst efter Kl. 12. J e g  havde imidlertid ladet 
G e n e ra l  B o n in  vide, a t  jeg ikke vilde gaae denne 2  M i i l  
lange O m vei,  men skyde en Gjenvei. H eri  v a r  han  enig 
med mig og vi marcherede altsaa den lige V ei  over Egge- 
bæk til V andernp , som vi desuagtet fyrst naaede ganste u d 
mattede, da det begyndte a t  blive myrkt.

Heller ikke her vare P roviantvognene ankomne i rette T id ,  
men forresten vare T ropperne  a l tfo r trætte ti l  a t  kunne koge.. 
Alligevel kom der Kl. 2  om N atten  O rd re  fra  H ovedkvar
teret til at bryde op igjen Kl. 5  og marchere Vest om F le n s 
borg til B o v .  J e g  vækkede Bonin. for a t  sporge ham , om 
han  vilde lade T ropperne  i den udmattede T ils tand ,  hvori 
de befandt sig, bryde op saa tidlig, især da det ikke va r
um uligt ,  a t  vi kunde komme i I l d e n  ved B o v ;  jeg fo r  m it
Vedkommende negtede bestemt at bryde op, forend ntin c 
Folk havde kogt. D a  han v a r  fuldkommen enig med 
mig heri, sendte vi K aptain  v. D e l iu s  til Hovedkvarteret
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fo r  a t  berette, hvorledes S a g e r n e  stode, og melde, a t  vi vilde 
afmarchere Kl. 9. D e t  ftete ogsaa og om Eftermiddagen 
K l. 4  naaede vi B o v ,  hvor vi skulde gaae i Bivuak. Netop 
som vi vare ifeerd hermed, fik vi O rd re  til strap a t  marchere 
t i l  F lensborg , hvor Tropperne  den følgende D a g  skulde holde 
N ast.  Hvorti l  da det forfærdelige Hastværk Aftenen i-  
forve ien?

J e g  m aa  imidlertid atter vende tilbage til Oberstlieute
n a n t  v. Z as t row s detachercde Korps.

D e n  21 . marcherede han  fra  H aby  og drev den 22. de 
danfte Forposter, der stode f r a  Ekernførde til Flekkeby, t i l 
bage ti l  M ysunde. M e d e n s  Oberstlieutenant v. Zastrow  
opstillede sig ligeoverfor M ysunde  med 5. B a ta i l lo n ,  J æ g e r 
kompagniet og 4  K anoner og vedligeholdt en levende K ano 
nade og Geværild  over den 2 0 0  S k r id t  brede S l i ,  samt t ra f  
Anstalter til a t  gaae over denne, gik M a j o r  v. Gerstorff med 
Frikorpsernes 2 ,5 0 0  M a n d  til B y s to rp  og iværksatte her, 
ubemærket af de D anf te ,  O vergangen ved Hjælp  af den t id 
ligere omtalte Baadflo ti l le .

H a u s i P l a n :  at angribe Fjenden i Ryggen og tage B e sæ t
ningen i M ysunde tilfauge, forstyrredes ved. a t  en Afdeling af 
4. Frikorps (v. d. T a n n ) , der v a r  sendt forud som Avantgarde 
under Kaptain  Aldosser, ikke kunde styre sin Lyst til a t  
plyndre og kastede sig over de af de D anf te  tilbagesendte 
Bagagevogne. Nogle med Bedækningen veplede S k u d  a l la r -  
mcrede den danfte K om m ando, som nu af F ry g t  for a t  blive 
emgaaet trak sig skyndsomst tilbage, førend Hovedstyrken kunde 
komme til. O m  Eftermiddagen den 23. stod Oberstlieute- 
uan t  v. Zastrow, saaledes som jeg havde befalet, med hele 
sin S ty rk e  ved Nedelspang. H avde  W rangel  den 22. taget 
N oti ts  af mine Forestill inger, vilde Tilbagetoget gjennem 
Angel altsaa have været fuldstændig afflaaret de D anf te  den 
24. April.
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Efterat have faaet Underretning om Slaget ved Sles
vig rykkede Zastrow frem ad Veien til Flensborg og stødte 
den 24. om Eftermiddagen ved Husby paa danfle Dragon
detachementer, som trak sig iilsomt tilbage. Natten mel
lem den 24. og 25. April gik nogle Detachementer af Fri- 
korpserne ind i Flensborgs Forstad, hvorved den efter Fegt- 
ningerne ved Slesvig og Oversy demoraliserede danske Ar
mee grebes af cn panist Skrcek og i vild Flugt rømmede 
Flensborg om Morgenen Kl. 3. Kl. 6 udstillede Premier
lieutenant v. Bouteville af det Zastrowske Korps en Dra
gonpiket Nord for Flensborg.

Alt dette blev imidlertid ikke omtalt i OvergeneralenS 
Rapport; Major v. Gerstorff fik tvertimod streng Ordre til 
at paasee, at ingen af hans Folk gik ind i Flensborg, førend 
den kommanderende General havde holdt sit Indtog.

Hvor ubetydelig denne Omstændighed end maa fore
komme Mange, bekræfter den dog min Paastand, at Wrangel 
kun tænkte paa at fremhæve de preussiske Tropper. Dem, 
der endnu skulde tvivle herom, vil jeg blot bede lægge Mærke 
til, at han i Flensborg fik sikker Kundflab om den fjendtlige 
Armees fuldstændige Opløsning og om, at den samme Dags 
Morgen, som han drog ind i Byen, havde forladt denne 
tildeels upaaklædt og uden Vaaben, idet Soldaterne hængte 
sig fast ved de enkeltviis bortilende Kanoner eller sprang 
ombord i de bortseilende Dampsiibe. Alt Kavalleriet og det 
ridende Artilleri samt det lette Infanteri burde ufortøvet 
være sendt afsted for at forfølge Fjenden. Var det skeet, 
vilde hele de Danskes Artilleri og en stor Deel af deres In 
fanteri være blevne tagne; Kommandanten paa Als, en Oberst 
Riegels, havde nemlig, da han fik Underretning om det tabte 
Slag ved Slesvig, i sit Hjertes Angst ladet de ved Sønder
borg slagne Skibsbroer kaste af, faa at Overfarten kun kunde 
finde Sted i Baade og paa de to Trækfærger. Men iste-
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detfor lod Overgeneralen om Aftenen den 25. Bonin og 
mig gaae en M iil tilbage til Flensborg og befalede, at hele 
Armeen ftitlbe holde Rast den 26. Han sagde, at han havde 
tabt Fjendens Spor. Hvorfor havde han da forbudt Frikorp- 
serne at gaae frem? Disse ftulde snart under den intelli
gente Bontevilles Anførsel have opdaget de DanfteS Tilba
getogslinie. Det varede tre Dage, inden hele den danske 
Armee (dog med Undtagelse af Kavalleriet, der var mar
cheret mod Nord) ved S-nderborg kom over til Als; dette stab- 
fæster noksom min ovenfor fremsattes Paastand, thi en Trop 
let Infanteri kan magelig tilbagelægge Veien fra Flensborg 
t il Sønderborg i 16 til 20 Timer, og Kavalleriet kunde 
have gjort det i 8 Timer. Saaledes undgik Danfterne to 
Gange at blive totalt flagne og tagne tilfange. Cæsar har 
med Rette sagt, hvilket Napoleon og Wellington have gjen- 
taget: „En Krigs Udfald beroer paa Tilfældigheder og
Misgreb."

Jstedetfor at forfølge Fjenden galopperede den preus
siske Divisionsgeneral, Fyrst Radziwill med et ridende Bat
teri til Holdnæs paa den sydlige Side af Flensborg Fjord, 
for at beftyde de danske Skibe, der havde forladt Flensborg 
tidlig om Morgenen og altsaa forlængesiden vare ude af 
Sigte. Det er ligesaa taabeligt at beftyde Krigsftibe med 
Sexpundigere som at ftyde paa Hjorte med Pibestilke. 
Hertil kommer endnu, at Fjorden paa dette Sted er en 
halv M iil bred, saa at Skibene kun behøvede at holde sig 
mider den modsatte Kyst for ikke at blive naaede. Men 
stige Forestillinger havde de preussiske Generaler om Skibe. 
Snart vare de bange for dem endog paa Landjorden, hvor 
et Skib jo Intet har at betyde, snart troede de, at man 
kunde ødelægge dem ligesom en Luftballon. Jeg vilde 
aldrig have troet det, hvis jeg ikke med mine egne Oren 
havde hørt Wrangel sige til General Halkett: „At han
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for at komme den udenfor Senderborgs Havn liggende 
Korvet tillivs ffulde lade Jcegerne om Natten grave sig ned 
paa Strandbredden og, naar det blev Dag, fyre fra denne 
dcekkede Stilling paa Skibet med deres Gevcerer!"



X.

F orfatteren  protesterer mod Overskridelsen af den 
danske Gromdse.

O m  M orgenen  den 26 . gik jeg til O vergeneralen  cg: 
forestillede ham  Vigtigheden af a t bemcegtigc sig O cn  A ls ;  
da jeg kjendte alle V eie og S t i e r  og ncesten alle B eb o ern e  
p a a  O e n , tilbyd jeg a t ville erobre den, hvis han vilde over
lade mig 1 eller 2  preussiske R egim enter. J e g  gjorde ham  
tillige opmcerksom p a a ,  a t Frikorpserne vilde kunne b ruges 
med F ordeel ved denne Expedition. „ N e i!"  lod S v a re t ,
„ D e  stal danne A rm eens venstre F lo i ;"  det vil sige: vi
stulde m archere over H eden, m edens P reusserne  droge gjen- 
nem  de frugtbare  Egne.

Je g  tillod mig a t bemcerke h e rtil: „ S id e n  jeg ingen
Fjende h a r for mig, tillader D e re s  Excellentse vel, a t jeg 
lader Frikorpserne gaae hjem, thi fo r  det F o rs te  ere de ikke 
lette a t sty re; fo r  det A nde t ere vi F jenden saa overlegne, 
a t vi ikke længere behove dem ; fo r  det Tredie er der m ere
B ru g  for dem i H jem m et end her, eftersom de fleste af F o l
kene have en Ansættelse eller drive en H aan d te rin g , og fo r  
det F je rde  have de h idtil selv ekviperet sig; deres T o i er nu  
saa m edtaget, a t jeg m aa  forsyne dem med nye Klæder p aa  
S ta te n s  Bekostning, og det er deels meget kostbart, deels
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kun muligt, n aa r jeg tager af den for de regulære T ropper 
bestemte B eholdning , da der er M angel paa baade M a te 
riale og Arbeidskrcefter." —  „N ei," svarede O vergeneralen, 
„jeg vil ikke endnu give S l ip  paa Korpserne." N aa , tænkte 
jeg, siden den gode M and  ikke vil tage mod Raison, m aa 
m an for Frem tiden lade være at tage N otits af ham.

D en  27. April marcherede vi ud af Flensborg og holdt 
den 29. Rastdag i Egnen om Aabenraa, hvor den komman
derende G eneral lod os tilsige til et K rigsraad. Tilstede i 
dette vare: G eneral Halkett, jeg, den preussiske Divisi ons -
general Fyrst Radziw ill, Armeens S tabschef G eneral v. 
Stockhausen, Armeekorpsernes S tabschefer og P rin d s  F ried 
rich C arl af Preussen, der gjorde Tjeneste hos W rangel som 
O rdonnantsofficeer. E fterat en Armeebefaling om de a lt 
vundne R esultater og de fremtidige D ispositioner var bleven 
oplæst for os, vendte W rangel sig til P rin d s  Friedrich C arl 
(de r dengang var Lieutenant i det 1. G arderegim ent og 20  
A ar gammel) og sagde: „N aa , hvad siger D e  hertil, P r in d s? "  
Prindsen blev naturligviis ligesaa overrasket over dette S p o rg s -  
m aal som vi gamle G enera ler, hvis M ening ikke blev a f
æsket, og svarede flet In te t,  hvorpaa O vergeneralen hævede 
K rigsraad et. D a  der i D ispositionen var hentydet til en 
Jndm arche i Jy lland , spurgte jeg W rangel, om han virkelig 
havde i S in d e  at overflride den danfle Grændse. D ette vilde 
aldeles forandre S ag ern es  S tillin g , eftersom H ertugdom m erne 
paa ingen M aade tilsigtede et Angreb paa D anm ark , men kun 
vilde forsvare sig mod de D anfles Overgreb og Angreb. 
M ed en affektert klog M ine, som han ved flige Leiligheder 
paatog sig, svarede O vergeneralen: „ J a ,  vi maae have N o 
get i vor M a g t, hvorved vi kunne tvinge Fjenden til at 
slutte F red ; forresten vil jeg holde et K rigsraad  endnu i 
Christiansfeld."

Efter to Dagmarcher befandt vi os tæt ved S le sv ig s  
Nordgrændse og om Eftermiddagen den 1. M a i blev K rigs-
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Tcaabet holdt i Christiansfeld. D e t  aabnedes med, a t  M a 
j o r  Kirchfeld oplæste for os af en gammel Topografi  en B e 
re tn ing  om, hvorledes den svenste G e n e ra l  W ran g e l  havde 
indtaget F rederic ia ;  derpaa gaves Disposit ionen for den 
næste D a g ,  da In d m archen  i Jy l lan d  skulde sinde S t e d ,  og 
d a  det v a r  den 2 . M a i ,  v a r  P a ro le n  Görschen.

Overgeneralen lod sig ikke forlyde med, om det v a r  den 
i T opografien  beskrevne S e i r  af den dalevende W ra n g e l ,  
der lokkede ham, eller om Aarsdagcn for S la g e t  ved Lützen 
skulde fe ires ;  der er imidlertid M eget,  der ta le r  derfor, thi 
el lers  vilde han sikkert have betænkt sig paa  at forrykke det 
svævende S p p r g s m a a l s  hele politiste S tan d p un k t ,  saameget 
m ere  som det var  ham  fuldkommen bekjendt, at vi ikke havde 
en eneste fjendtlig S o l d a t  for os.

J e g  tog nu  a tte r  O rd e t  og gjorde opmærksom paa ,  a t  
S a g e n  stillede sig ganske anderledes, saasnart vi trængte ind 
p aa  dansk G ebe t ;  a t  S lesv ig -H o ls tenerne  ikke nærede F je n d 
skab til de D a n s te ,  men kun forsvarede deres R e tt igheder ;  
a t  et Angreb paa  D a n m a rk  vilde forvandle N a t io n a la n im o 
siteten til H a d  og betydelig vanskeliggøre det fremtidige 
S a m l i v ,  og sluttede med den B p n ,  a t  Overgeneralen, hvis 
han  ikke vilde opgive sin P l a n ,  idetmindste vilde tillade mig 
a t  blive i S le sv ig  med de slesvig-holsteenste T ropper .

H erp aa  fik jeg til S v a r :  „ D e  gaaer imorgen tidlig 
Kl. 6  over G ræ ndsen ."  O g  som et S l a g s  Fork lar ing  til* 
fsiede h a n : „ D e  H e rre r  Kom m issærer paastaae, a t  der ikke 
er tilstrækkelige Subsis ten tsm id ler for Armeen i det S l e s 
vigske." D e  nævnte Kommissærer vare Landm aaler Thiede- 
m ann , D r .  A hlm ann og Herredsfoged Jakobsen.

Efter  saadanne M æ n d s  R a a d  udkastede Feltherren  a l t -  
faa sin O p e ra t io n sp lan !  At der ikke kunde være T a le  om 
M a n g e l  paa  S ubsis ten tsm id le r ,  m aatte  han  have seet med 
sine egne O in e ;  thi den Egn, hvorigjennem han va r  d r a 
g e n ,  var saa frugtbar og velhavende, a t  den i lang T id
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kunde have underholdt eit Armee paa 24,000 Mand. Hair 
havde ingensomhelst Ordre til at overskride ben danske Grændsê  
hvilket fremgaaer af et egenhændigt Brev til mig fra Hans 
Majestæt Kongen af Preussen, som en kongelig Feltjæger 
bragte mig ben 4. Mai, og hvori det hed: „De gaaer da
i intet Tilfælde over ben danske Grændse." Jeg svarede 
herpaa: „Af nedenstående Datum vil Deres Majestæt fee, 
at vi allerede befinde os paa dansk Gebet. Jeg har rigtig
nok protesteret derimod, men Herr General v. Wrangel har 
intet Hensyn taget til mine Forestillinger."

Vi vare altsaa rykkede ind i Jylland den 2. Mai. 
Den 4. havde Armeen følgende Stilling: I  Veile og sam
mes Omegn stode de slesvig-holsteenske Tropper, i Frede
ricia og Omegn den Boninste Brigade, i Kolding Garde
brigaden og i Sundeved samt mellem Flensborg og Aaben
raa det 10. Armeekorps for at observere Als.

Vi holdt følgelig omtrent 4 Kvadratmiil af Jylland be
satte, hvilket var tilstrækkeligt til at give Rusland Paaskub 
til at antage sig det angrebne Danmark, medens vi ikke havde 
den ringeste Fordeel deraf. Wrangel lod rigtignok sine Hu
sarer røve flere hundrede Heste og paabød Leverancer af 
Proviant, uagtet han i en Proklamation til Jyderne kaldte 
sig deres Ven. Dette kunde natnrligviis ikke have en gun
stig Indflydelse paa Stemningen hiinsides Belterne.

Overgeneralen burde aldrig have betraadt det fremmede 
Gebet uden Instruktion, thi han var kun kommet for at for
svare Hertugdømmerne og ikke for at bekrige Danmark; me ir 
naar han desuagtet havde overskredet Danmarks Grændser, 
skulde han ogsaa have besat hele Jylland, hvorved han vilde- 
have faaet Størstedelen af det danske Kongerige i sin Magt 
og ufejlbarlig gjort en hurtig Ende paa Krigen og Striden. 
Det er let at indsee, at der fra et militært Standpunkt ikke 
var det Mindste i Veien for, at han kunde gjøre det.
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Den danske Armee udgjorde dengang 16,000 Mand og 
dar saa demoraliseret, at den ikke kunde gaae angrebsviis 
tilværks. Imod den kunde General Wrangel stille 14,000 
Preussere, 10,000 Slesvig-Holstenere og det 10. Forbunds
arm eekorps, der dengang var mellem 10 og 12,000 Mand 
stærkt og daglig forstærkedes. Han kunde ganske trygt have 
overladt dette sidste at dække Operationslinien, thi naar Ge
neral Halkett tog sit Hovedkvarten: i Flensborg, opstillede 
4000 Mand i Sundeved ligeoverfor Als og forlagde Resten 
af sit Korps t i l  Flensborg, Aabenraa og Omegn, kunde han 
i det derværende Terrain afslaae ethvert Angreb af de Danske 
og i værste Tilfælde standse dem saalænge, til han fik Und
sætning fra Kolding. Wrangel havde fplgelig 24,000 Mand 
at operere med i Jylland; naar de 4000 heraf vare blevne 
opstillede i og ved Fredericia for at observere Fyen, kunde 
han med de andre 20,000 Mand være draget Nord paa. 
Jylland er saa rigt og frugtbart, at denne Armee med Let
hed kunde være forpleiet der i Aar og Dag. Af Ammuni
tion havde vi nok og kunde desuden stadig blive forsynede 
dermed, da Kommunikationen med Nendsborg ikke godt kunde 
tænkes afbrudt længere end i det Hoieste et Par Dage. 
Krigsomkostningerne kunde man have paalagt Byerne Hor
sens, Aarhuus, Randers, Viborg og Aalborg at udrede, me
dens de rige Landdistrikter leverede Proviant og Furage. 
Paa den anden Side vilde Danmark, som ikke kunde bære 
dette Tab i sine Statsindtægter eller faae sin Armee rekrute- 
ret, inden tre Maaneder have opfyldt Hertugdømmernes 
Fordringer (Anerkjendelsen af deres gamle Ret til fælles 
Administration og Lovgivning).

Jeg veed ikke, om det var Wrangels Hensigt at gaae 
frem paa denne Maade, og ligesaa lidt, om han efter høiere 
Befaling opgav sin Plan; i hans Attring i Christiansfeld, 
at vi nmatte gaae til Jylland for at subsistere, laa det imid
lertid ikke, at han havde i Sinde at okkupere hele Landet.



158

H avde han  hand let efter m odent Overlceg, vilde han , cnbo$ 
uden m ine In d v end in ger, vcere bleven staaende et P a r  D a g e  
ved G rcendsen, fo r det Første fo rd i vi ikke behøvede a t rykke 
ind i D an m ark  for a t forfølge er retirerende F jende, fo r det 
A ndet fordi han , som det frem gaaer af Kongen af P re u sse n s  
B re v  til m ig, ikke havde O rd re  dertil, og endelig fordi ham 
kunde vente, a t der fra  dansk S id e  vilde blive indledet U n 
derhandlinger fo r a t afvcerge Ind m archen . D e t  S id s te  vilde 
virkelig ogsaa vcere fleet, thi de allierede T ro p p e r havde neppe 
ovcrflredet Grcendsen, førend den svenfle Legationssekretær i 
K jøbenhavn indfand t sig hos G e n e ra l W rau g el med V a a b e n - 
stilstandsforflag. S a a v id t  jeg veed, blev der svaret h a m r 
„ M a n  vilde først bemægtige sig F rederic ia  og derpaa gjøre 
In d b e re tn in g  til høiere S te d ."

D e t  er et sørgeligt Exem pel p aa , hvorledes Landenes og 
Folkenes S kjæ bne beroer paa M isg re b  og T ilfæ ldigheder, m en 
tillige et nødvendigt O n d e , fo r a t den m enneflelige F rihed  
kan forenes med den guddom m elige S ty re lse . V i see i  
K rigsh istorien , a t det S a m m e  stadig gjentager sig. H v o r en 
R egent eller en P erson , der leder R egenten , ikke selv kom
m an d erer A rm een, forekommer der altid  Forsyndelser m od de 
diplom atifle H ensyn. G ru n den  hertil ligger som oftest i, a t  
den komm anderende G en e ra l enten selv ikke er sin S ti l l in g  
tilstrækkelig voxen eller ikke lader sig nøie nok instruere om alle 
F o rh o ld , eller a t m an und lader at sætte ham  ind i disse og blot 
henviser ham  til det reen t M ilitæ re . A lexander, C æ sar, 
F rederik  den S to r e  og N apoleon  vilde ikke have kunnet drage 
saam egen F ordeel af deres S e i r e ,  n a a r  de ikke tillige se ls  
havde ledet deres P olitik . S e lv  W ellington vilde aldrig  have 
opnaaet saa store R esu lta ter i sit m indeværdige Felttog  i 
S p a n ie n  fra  1809  til 18 14 , hvis der dengang havde væ ret 
D am pflibe  og T eleg rafer. H an  havde en alm indelig  I n 

struktion og efter den ledede han  p aa  eget A nsvar de m i
litæ re O p era tio n er og politiske F o rh an d lin g er med R egeringen
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i Cadix og det portugisiske Kabinet. Paa ben anden Side 
lammedes Erkehertug Carls Feltherretalent aldeles af hans 
Afhængighed af de ham fra Wien tilsendte Instruktioner og 
Befalinger.

Hvorledes kan en Feltherre udfore en Felttogsplan
overeensstemmende med de lokale og yieblikkelige Forhold, 
naar han ikke har Frihed til efter bedste Overbeviisning at 
benytte Vejrforholdene og deres Indflydelse paa Terrainet 
og Troppernes Aand, Stemningen i sin Armee, der kan være 
hævet ved Seire eller nedtrykt ved Uheld, den Tilstand, 
hvori Fjenden i Dieblikket besinder sig osv. Troer Nogen, 
at han ved et grynt Bord i Hovedstaden, med Kortet foran 
sig, efterat have nydt en rolig Syvn, gjort Toilet, spiist en
god Frokost og maaflee givet Spisesedlen for sin Diner og
gjennemseet Theaterplakaten, kan lede en paa Grændsen 
staaende ArmeeS Bevægelser med mere Indsigt og Dygtighed 
end den ved Hæren værende kommanderende General og
hans Stab? Statsmændene indvende herimod: „Men de 
politifle Konjunkturer have Indflydelse paa Armeens Bevæ
gelser." Det er ganfle rigtigt, men netop derfor stal der 
gives en Feltherre en fuldstændig klar og uforbeholden Over
sigt over de politifle Forhold, og fyrend han drager i Fel
ten, byr han fuldstændig sættes ind i den Sags Stilling, 
hvorom Krigen flat fyres. Kan man betroe ham Armeens 
Skjæbne, tyr man sikkert ogsaa uden Betænkning give ham 
politifle Oplysninger, og tyr man ikke betroe ham A lt, byr 
man allermindst give Landets Værn og Tusinders Liv i 
hans Haand.

Det hænder desværre kun altfor ofte, at den Komman
derende ved Overtagelsen af en styrre selvstændig Kommando 
blændes af Forfængelighed og, idet han udelukkende befljæf- 
tiger sig med det Militære, af blind, tilvant Lydighed lader 
sig afspidse med den yndede Frase: „Resten giver sig nok." 
Naar det faa senere kommer til Handling, mangler han snart
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den eite, snart den anden aldeles nødvendige Instruktion, og 
Operationerne blive enten halve eller forfeitede Forholdsreg
ler ,  der koste T id  og B lod  uden at fore til noget Resultat.

2eg har a l  Grund  til at troe, at det var g etaet W ran -  
gel paa samme M aade .  H an  havde simpelthen sonet O rdre  
til strap at overtage Overbesalingen over den allierede Hær 
i Hertugdommerne. H an  havde aldrig havt en høiere Kom
mando i Felten, og ved Fredsmanovrerne forekommer der 
intet andet D iplomati,  end naar  en ridelhsten Dip lom at en
gang imellem salder as Hesten, fordi en Kanon bliver a f
fyret for nær ved ham. W rangel havde altsaa ikke tænkt 
paa  først at forlange en udtømmende Instruktion, men kom 
over H als  og Hoved til Rendsborg som en deus ex machina, 
saaledes som jeg ovenfor udforlig ha r  sortalt.

As ligneude Grunde var det formodentlig, at den allie
rede Armee overstred den danste Grændse, at W rangel as
viste den danste Underhandler og at vi bleve staaende uvirk- 
somme i tre Uger, sire M i i l  fra Grændsen.

Denne T id  benyttede jeg sorøvrigt til at exercere nteb 
de stesvig-holsteenske Tropper  og paabegynde en grundig O r 
ganisation as Armeen. M e n  førend jeg ganer nærmere ind 
herpaa, ntaa jeg først atter vende tilbage til den 22. April.
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XL

Den provisoriske Negering lcegger Hindringer i tiden 
for Ärmeens Organisation.

Da jeg den 22. A^pril om Aftenen overvcerede den pro
visoriske Regerings Forhandlinger, bad jeg ved Afskeden fra 
milte Herrer Kollegaer Prcesident Beseler at underrette mig 
ved korte, skriftlige Meddelelser om Kollegiets Virksom
hed, hvilket han ogsaa lovede mig, men desuagtet saae jeg 
aldrig en Linie fra ham. Derimod fik jeg et Par private 
Breve fra Grev Reventlow, hvori der leilighedsviis taltes 
om Forretninger. Da jeg var vant til en ordentlig For
retningsgang, kunde jeg naturligviis ikke indlade mig herpaa, 
men besvarede hans Breve som en privat Korrespondance; 
derimod tilskrev jeg den provisoriske Negering et Forret
ningsbrev som Svar paa de i Grevens Breve omtalte For
retningssager og vedlagde et Brev til Herr Beseler, hvori 
jeg lod ham vide, at jeg ikke ønskede at føre nogen privat 
Korrespondance med Grev Reventlow, og derfor bad ham 
at lade udfærdige Forretningsbreve til mig. Efter hvad jeg 
senere har erfaret, tog Grev Reventlow mig dette meget ilde 
op, men jeg havde virkelig altfor Meget at tage vare paa 
til at kunne føre en Brevvexling om Bhnyt og personlige 
Anliggender. Trods gjentagne Paamindelser fra min Side

i l
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hörte jeg imidlertid aldrig e tO rd  fra den provisorifle Negering i 
m in Egenflab af sammes M edlem , hvorimod man forhandlede 
med mig som kommanderende G eneral over de slesvig- 
holsteenfle T ropper. D e t kan maaflee med Rette bebreides 
mig, a t det var min egen Skyld , at jeg taalte dette og ikke 
alvorlig forlangte en Afflrift af Forhandlingsprotokollen 
under Trudsel af at klage til S tæ nderforsam lingen. M en  
jeg m aa dog hertil bemcerke, at jeg derved ikke vilde have 
naaet min Hensigt, da de H errer under min Fravcerelse 
gjorde Alt, hvad der faldt dem ind ; nu kunde jeg dog be

rolige min Sam vittighed med, a t alle D um hederne blcve 
begaaede uden m it Vidende og Samtykke.

G læden over S e iren  ved S lesv ig  lagde sig for D agen  
paa en ligesaa taabelig M aade som Forstemtheden over 
Tilbagetoget fra Flensborg. N u  var al ZEngstelse over 
H ertugdøm m ernes S tillin g  forsvunden, en stor D eel af P a 
triotism en gik overbord med det S am m e og alle de mange, 
under den provisorifle Regering og de under den staaende 
A utoriteter ansatte, Embedsmænd tænkte kun paa, hvorledes 
S ta te n  Slesvig-H olsteen flulde organiseres og hvilket E m 
bede enhver af dem vilde faae i den. D e H errer i den 
provisorifle Regering vare af den M en in g , a t H ertu g 
dømmerne flulde have en selvstændig, fra  D anm ark aldeles 
adflilt Regering og at P rin d s  Ferdinand flulde stilles i 
Spidsen  for den som S ta tho lder, medens de H errer Beseler, 
Reventlow, O lshausen, M . T . Schm idt og B rem er flulde 
vedblive at være de fem M inistre. M in  Ringhed blev 
naturligviis uden videre kastet overbord. I  M odsætning her
til gjordes der mig fra  en anden S id e  det Forflag at kaste 
den provisorifle Regering paa D øren  og selv indtil videre  
overtage Hertugdøm mernes Regering.

H ertil svarede jeg gaufle simpelt: „E n  saadau Frem - 
gangsm aade vilde være revolutionær, thi den provisorifle 
Regering er bleven anerkjendt af det tydfle Forbund og
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ftabfæftct af den forenede Stænderforsamling; jeg for mit 
Vedkommende ønsker ikke, at vor Sag stal have det mindste 
Revolutionære ved sig."

Da Beseler og Olshausen havde Venner og Protegeer, 
som stulde tilfredsstilles, fik mangen gammel og dygtig 
Embedsmand sin Afsted under allehaande intetsigende Paa- 
flud. Olshausen benyttede ister Tiden til saavidt muligt at 
afskaffe alt det Bestaaende, og havde ikke Fcellesregeringen 
i Efteraaret heldigviis atter bragt Orden i alt dette Uvcesen, 
er det vansteligt at sige, hvad der vilde vcere blevet as vort 
rolige og loyale Land. Den Spænding, der havde herstet 
mellem mig og de andre Herrer i den provisoriste Regering 
fra den Dag, da jeg vilde indskrcenke deres Virkekreds til 
den samme, som Jmmediatkollegierne havde havt, og som 
var bleven forøget ved Arvefæsternes Indsmugling i Jagt
loven, ved Dampflibshistorien og ved min Protest mod 
Privatkorrespondancen med Reventlow, tiltog mere og mere 
og virkede lammende paa alle Forretninger.

I  Veile, hvor Tjenesten gik sin regelmæssige Gang, fif 
jeg atter Tid til at bestjæftige mig med Armeens Organisa
tion og tog derfor fat paa den fra Grunden af. Som Grundlag 
benyttede jeg den, ogsaa for Holsteen gjældende Bestemmelse i 
den tydske Militærforfatning, efter hvilken 2 Procent af Be
folkningen stulde udstrives. Da de to Hertugdømmer havde 
omtrent 800,000 Jndvaanere, kunde vi altsaa stille 16,000 
Mand. Hidtil havde kun Landbefolkningen været underkastet 
Udskrivning, dog med Undtagelse af Besiddere af adelige 
Godser, Præsters og Embedsmænds Sønner samt de im
matrikulerede Studenter og Seminaristerne. Indtrædelsen 
i den militære Tjeneste fandt Sted med det fyldte 22. 
Aar. Antallet af denne Aldersklasse udgjorde omtrent 
3000 Mand, hvoraf der, med Fradrag af de Fritagne, de 
Tjenstudygtige og Undermaalerne osv., aarlig udstreves 
i Gjennemsnit 2300 Mand. Heraf gik en Deel til Danmark
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til de to Garder (eit Bataillon Fodgarde og to Eskadroner 
Hestgarde) og 13. Bataillon, og Antallet af 6 Aars Værne
pligtige i Hertugdømmerne knude følgelig ikke anflaaes høiere 
end til 12,000 Mand. Herfra gik imidlertid endvidere de 
Døde, de Lemlæstede og de, der vare blevne frie for Tje
nesten, og da der for Dieblikket manglede 1000 Fanger, 
knude man altsaa ikke gjøre Regning paa flere end 10,000 
Tjenstpligtige, som ikke engang alle vare under Vaa- 
ben. For at bringe Armeen op til 16,000 Mand foresiog 
jeg den provisoriske Regering først og fremmest at indføre 
almindelig Vcernepligt, hvortil Dieblikket særdeles egnede 
sig, og dernæst at lade Tjenestetiden begynde med det 20. 
istedetfor det 22. Aar. Paa denne Maade vilde vi, be
mærkede jeg i min Motivering af Forslaget, strap af de hid
tilværende Udskrivningsdistrikter faae to Aargange, altsaa 
4600 Mand, og af de hidtil fritagne Klasser 1500 Mand 
af det 20-, 21- og 22-aarige Mandstab, beregnet til 500 
om Aaret; vi vilde saaledes faae cn Armee paa 16,000 
Mand.

Enhver vil sikkert indrømme, at dette Forslag var af
passet efter de øjeblikkelige Forhold og ikke indeholdt noget 
Ubilligt. Men den provisoriske Regering vilde ikke gaae 
ind derpaa, den vilde ikke forelægge Stænderne et Lov
udkast om almindelig Værnepligt og forlangte først en fuld
stændig Organisationsplan af mig. Hertil svarede jeg, at 
det laa i Sagens Natur, at ett Armee ikke kunde organiseres 
i kort Tid, men at det var Noget, der kunde og maatte 
medtage flere Aar; fremdeles at det her ikke kom an paa at 
organisere Armeen efter et bestemt System, men kun paa 
snarest muligt at tilvejebringe det Opnaaelige, og endelig at 
en bestemt Plan under nærværende Omstændigheder vilde 
gjøre mere Skade end Gavn. Under den Usikkerhed, der 
for Tiden herskede med Hensyn til Hertugdømmernes poli
tiste Forhold, var det desuden umuligt at udarbeide en saa-
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dan O rganisationsplan , fordi for det Ferste Hertugdømmet 
Holsteen herte ind under det tydste Forbunds M ilitæ r- 
forfatning og det S am m e vilde blive Tilsceldet med H ertug- 
dem m et S lesv ig , hvis det stulde indtræde i det tydste F o r
bund, og for det Andet fordi begge Hertugdemm erne hidtil 
havde været forpligtede til at stille et Kontingent til den 
danste Armee. Jeg  bad den provisoriste Regering underrette 
mig om, paa hvilket af disse høift forstjellige G rundlag  den 
ønskede den forlangte P la n  baseret. H erpaa fik jeg intet 
S v a r ;  derimod gjentog den efter nogen T ids fo rlø b  den 
samme Fordring, men fik atter Afstag af mig.

Je g  stulde maastee have spildt den kostbare T id  med et 
aldeles overflødigt Arbeide, for a t disse Filistre, der ikke 
forstode sig mere paa Armee og Militcervoesen end Orkenens 
Kam eler, kunde faae Leilighed til at komme med deres dumme 
Bem ærkninger og unyttige S p ø rg sm aal!  Jeg  har a l G rund  
til a t troe, at de H errer i den provisoriste Negering have 
havt en eller anden preussist Officeer, maastee en af de 
S a a re d e , der efter S la g e t ved S le sv ig  bleve tilbage i 
R endsborg, der enten har moret sig med a t faae dem til 
a t giøre dumme S treg e r, eller selv har været en N a r og 
gjort sig vigtig for dem ved at udkramme alleflags Theorier. 
D e  bildte sig kort sagt tilsidst ind, at de selv vare store F e lt
herrer og Krigsministre. M a n  kunde knap lade være at 
lee, naar man kom ind i den provisoriste Regerings 
Ktmf tilværelse, hvor tre Advokater, en Landdommer (Provst, 
G rev Reventlow) og en Kjøbmand befandt sig, og saae paa 
et B o rd  midt i S tu e n  Hjelme og Tschakoer af P ap  og i alle 
Kroge M odeller af V aaben, Tornystre osv. Jeg  troer, at 
de H errer, naar de vare alene, morede sig med dette Lege- 
tøi og agerede Cæsar, H annibal, M iltiades eller E pam i
nondas. Ja ltfa ld  har jeg selv sect M . T . Schmidt, medens 
vi afhandlede en eller anden Gjenstand, more sig med et 
G evær, som han snart fluldrede, snart tog S ig te  med og



166

snart fældede. Det Sørgeligste ved alle disse Barnestreger 
og al denne Uvidenhed var imidlertid, at alle nødvendige 
Foranstaltninger stadig udsattes.

Det gik ikke bedre med Armeens Beklædning. De 
slesvig-holsteenste Tropper kunde selvfølgelig ikke drage i Fel
ten i de for den danske Armee hidtil reglementerede røde 
Trøier, men bare, ogsaa i Tjenesten, istedetfor disse de 
lyseblaae Frakker med rød Krave. Saasnart Hæren den 
28. Marts begyndte at marchere ud af Nendsborg, lod jeg 
blaat Klæde opkjøbe hos Fabrikanterne i Neumünster og for
synede interimistist Bataillonerne dermed. Efter Tilbagetoget 
fra Flensborg og før Fremrykningen den 22. April havde 
jeg imidlertid ladet sye blaae Vaabenfrakker til 5. Bataillon, 
hvilke flulde tjene til Model for den fremtidige Beklædning. 
Medens vi laae i Veile, bestjæftigede jeg mig med denne 
høist nødvendige Deel af Armeens Beklædning. Det var min 
Hensigt at give Klædefabrikanterne i Neumünster, hvis 
Hovedafsætning til Danmark nu var standset, fuldtop at be
stille. General Krohn havde gjort de fornødne indledende 
Skridt, hvorved Fabrikanterne forpligtede sig til inden en 
bestemt Tid og til Priser, hvorom man var kommet over- 
eens, at levere de forskjellige Stoffer, Armeen behøvede, 
efter opgiven Prøve og aflevere dem til en til den Ende 
nedsat Kommission, der skulde paasee Larernes Godhed og 
at de svarede til Prøven. Forsaavidt angik Pengespørgs- 
maalet, maatte dette Arrangement have den provisoriste Ne
gerings Sanktion. T il min store Forbavselse gjorde denue 
Indvendinger. Jeg fik imidlertid snart Grunden hertil at 
vide, da General Krohn underrettede mig om, at Herr 
M . T. Schmidt havde foreslaaet at lade Klæde opkjøbe paa 
Messen i Leipzig, hvor det kunde faaes meget billigere, og 
at han virkelig havde sendt nogle af sine Kommier dertil 
for at indhente Oplysninger. Altsaa nok en Dampstibshistorie l 
Det hjalp Intet, at jeg energist protesterede mod denne taa-
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belige E n trep rise ; jeg v a r fo r lang t borte fra  N egeringen 
og K rohn kunde ikke optræde med tilstrækkelig A utoritet lige- 
overfor de H e rre r . D e t gik im idlertid ud over S o ld a te rn e , 
som kom ti l  a t vente idetmindste 4 — 5 Uger længere paa  
T v ie t. M . T . S chm idt kjøbte virkelig Klæde i Leipzig til  
3  B a ta il lo n e r . M e n  det viste sig snart, a t vore indenlandske 
F ab rik e r kunde levere det baade bedre og billigere, og
Leverancer: blev derpaa, som af mig foreslaaet, overdraget 
ti l  disse p aa  de ovenanførte B etingelser. D a  de med det
leipzigske T ø i beklædte B a ta illo n e r første G an g  havde været
ude i R egnveir, vare deres V aabenfrakker, da de næste 
M o rg e n  skulde rykke ud igjen, krøbne saaledes ind, a t
W rm ern e  slap m idt paa  A rm en. S a a m e g e t om H e rr  
M .  T .  S ch m id ts  Leverancer.

P a a  samme M a a d e  gik det med alle andre  Ekviperings
sorter. N a a r  jeg havde taget Bestemmelse angaaende H oved
bedækninger, T o rnystre , Lædertøi osv., v a r den provisoriske 
N egering altid  a f en anden M en in g  og kom med dumme 
B em æ rkninger, font foranledigede S ta n d sn in g  og hvorved 
det Kostbareste a f A lt, T id en , gik tab t. J e g  h a r aldrig  
kunnet komme paa  det R ene med, om dette havde sin G ru n d  
i den provisoriske R egerings stadige O pposition mod A lt, 
hvad der udgik fra  mig, eller om den, som ovenfor bemærket, 
paavirkedes af en eller anden Pro jek tm ager eller Theoretiker, 
eller om der stak noget A ndet d erunder; det v a r im id lertid  
til a t fortv ivle over og udfordrede en T aalm odighed  og 
Hengivenhed fo r F æ dre landets S a g ,  som stadig vakte m in 
S t a b s  B eu n d rin g .

M a n  vil m aastee undre sig over, a t jeg bestandig fo re
drog disse S a g e r  fo r den provisoriske N egering og ikke paa  
egen H aan d  udstedte de fornødne B efa lin ger. J e g  stal i den 
A nledning bemærke, a t jeg hele m it Liv igjennem  og i m in 
lange Tjenestetid h a r fulgt den G rundsæ tning  a t holde mig 
Loven og den befalede F orre tn ingsgang  efterrettelig. M e d
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Hensyn til Bestaffenheden af Armeens Udrustning kan Re
genten handle efter eget Tykke, men angaaende de derved 
foranledigede Udgifter maa Finantsministeren nodvendig 
hpres. Saalcenge jeg var Medlem af den provisoriste Re
gering og forte B.efalingen over Tropperne, har jeg derfor, 
hvor ydmygende det endog ofte forekom mig, aldrig handlet 
egenmægtig, men bestandig hustet paa de Ord i Proklamationen, 
hvormed vi tiltraadte Regeringen: „ fo r at bevare Ordenen".

For at de nye Uniformer kunde blive baade nette og 
bekvemme, havde jeg anmodet det preussiske Krigsministerium 
om at sende os en Regimentstilstjoerer for Infanteriet og en 
for Kavalleriet; men efterat jeg havde ventet længe, fik jeg 
alligevel ikke disse Folk, stjondt de vare lovede mig, og 
maatte altsaa træffe et andet Arrangement. Dette foraar- 
sagede atter en Standsning og som Folge heraf blev Armeen 
forst i de sidste Dage af August fuldstændig beklædt og 
ekviperet, med Undtagelse af en af de nye Jæger- og to Jn- 
fanteri-Batailloner, der endnu ikke havde faaet det hele Au
tal Tornystre, da jeg den 9. September nedlagde Komman
doen. Alt, hvad man siden har fortalt om mangelfuld 
Ekvipering, er lutter Usandhed, der er bleven udspredt decls 
for at nedsætte mig, deels for at tilstrive Bonin Fortjenesten. 
Beklædningen blev og vedblev at være saaledes, som jeg 
fra Veile havde befalet, og Bevæbningen saaledes, som jeg i 
Juni Maaned bestemte. Hvad den sidste angaaer, vil jeg blot 
endnu bemærke, at den provisoriste Negering, som allerede for
talt, havde kastet hele Beholdningen af Geværer i Rends
borgs Arsenal bort til Landbefolkningen. Efter min An
modning overlod det preussiste Krigsministerium os 8000 
Musketter til Fabrikpriis, 11 Thlr. 4 Sgr. Preussisk pr. 
Styk. Man tænke sig min Forbavselse, da General Krohit 
melder mig. at den provisoriste Regering (naturligviis 
M . T. Schmidt) har bestilt 8000 Mustetter i Lüttich til 
16 Thlr. Preussist pr. Styk, uden at sige mig et Ord



169

derom . H eld igviis kunde denne B estilling  endnu tilbage
kaldes og Landet sparede saaledes 4 0 ,0 0 0  T h lr .

M o d  flige Chikaner og M isg reb  m aatte  jeg uafladelig  
kjcempe, og jeg kan med S a n d h e d  sige, a t jeg m odte en 
m ere haardnakket M odstand  hos L andets egen Negering end 
hos F jenden  og i de D a n fle s  In tr ig u e r .

D e t er en S e lv fo lg e , a t jeg havde ndarbcidet en A rm ee- 
o rg a n isa tio n sp la n , m en havde jeg m eddeelt den skriftlig, 
vilde der vcere blevet g jort en saadan  M asse  taabelige B e 
m æ rkninger ved den, a t den vilde have sect D a g e n s  Lys 
som et hoist m angelfu ld t P rodnk t og i en lemlæstet S k ik 
kelse, n taaflee ovenikjobet med B em æ rkninger as S tæ n d e r 
forsam lingen og G ud  m aa  vide hvilke andre A utoriteter og 
P ersoner. D e t  vilde da være gaaet ud over mig ligesom 
ved den i 1 8 4 2  fo r den danske A rm ees U niform ering u d 
arbejdede P la n .

E t af H ovedpunkterne, n a a r  T a le n  er om at organisere 
en A rm ee, er og bliver Rekruteringssystem et, og da R e 
geringen ikke vilde indlade sig paa a t indføre alm indelig  
V æ rnep lig t, h inde der foreløbig ikke g jores A ndet end a t 
uddanne det u n der V aaben  værende M an d flab . B eg iven
hederne i de sidste D age  af M a i  M a a n e d  kom mig im id ler
tid ti l  H jæ lp . D a  W ran g el tiltraad te  sit T ilbagetog  fra  
Jy lla n d  under P a a f ln b  af, a t Han ikke v ar stærk nok til a t 
m ode ben forenede danske og svenske A rm ee, og B eseler i 
den A nledning gjorde ham  B ebrejdelser, svarede han denne: 
„H vo rfo r stiller D e  ikke flere T ro p p e r til m in D isp o s itio n ?  
J e g  fo rlan g er 6 0 0 0  M a n d  til a f D e m ."

S k jo n d t W ra n g e l meget godt vidste, a t m an ikke kan 
ryste 6 0 0 0  M a n d  ud af W rm erne  i 4  Uger, lod B ese ler 
sig dog flræ ntm e. J e g  benyttede m ig heraf, reiste med 
W ran g els  T illadelse fo r et P a r  D ag e  til N endsborg  
og fik sat igjenncm  hos ben provisoriske R egering, a t den 
besluttede sig til ved en foreløbig Lov, som senere
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skulde sanktioneres af (S tæ nderforsam lingen, a t indføre a l 
m indelig V æ rnepligt og lade Tjenestetiden begynde nteb det 
lyvende A ar. N u  havde jeg altf aa 6 0 0 0  .Rekruter, hvoraf 
der kunde oprettes 6 nye B a ta illo n e r . F o r a tte r a t lægge 
m ig Vanskeligheder i V eien og skaffe sig Indflydelse  i A r 
meen vilde den provisoriske R egering nu  tilegne sig N et til 
a t ansætte O fficererne, form odentlig fo r a t fylde A rm een 
med saadanne E ventyrere, som H e rr  O lShaufen gjentagne 
G ange havde brag t i Forslag . J e g  gav im idlertid  et bestemt 
Afflag herpaa og forpligtede mig t il  a t skaffe bei fornødne 
A uta l O fficerer og eventuelt ogfaa endeel U nderofficerer fra  
den preussiske Armee.

D isse  B eflu tn inger bleve tagne i N endsborg  den 3. J u n i .  
D e n  4. tog jeg tilbage til Arm een og den 5 . ,  om M orgenen  
K l. 5 , marcherede jeg med T ropperne til  S undeved  fo r a t 
deeltage i S la g e t  ved D y b b ø l. D a  vi den 6. bivuakerede 
ved U lle rup , benyttede jeg Leiligheden til a t ta le  med 
W ran g el cg G en e ra l v. S tockhausen om a t faae O fficerer 
fra  P reu ssen  og blev enig med den Første om, a t jeg skulde 
sende ham  m in Ansøgning desangaacnde til det preussiske 
K rigsm inisterium , hvorfter han  vilde tilstille dette den med sin 
A nbefaling. D e n  7. forlede vi B ivnaken  og gik i K a n 
tonnem ent mellem A abenraa og F len sb o rg , og den 8 . J u n i  
overrakte jeg W ran g el den om talte Ansøgning til K rig s
m inisteriet.

D e r  blev visselig ikke spildt et M in u t, thi da det var 
eu Tjenestefag, m aatte  jeg først ta le  med G e n e ra l W rangel 
om den, førend jeg anmodede ham  om a t besørge den til 
sin F o resa tte , cg da m an ikke kan q p eb ere  flige S a g e r ,  der 
m aae være affattede og skrevne fiirlig t, i en B ivuak  cg paa 
M archen , kunde Ansøgningen, om det faa havde gjældt Livet, 
Ikke være færdig før den 8.

D e n  10. J u n i  indfand t B eseler sig i H ovedkvarteret 
-for a t tale med W rangel, m en egentlig fo r a t fo n n aae
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G e n e ra l v. B o n in  til a t overtage K om m andoen over be 
stesvig-holsteenske T ro p p e r, hvilket denne selv fo rta lte  mig 4  
U ger senere. D a  B o n in  ikke vilde indlade sig herpaa , bad 
B ese le r G enera l v. W ra n g e l om a t staffe ham  en G e n e ra l 
t il  den flesvig-holsteenste A rm ee, hvilket denne ligeledes 
senere h a r meddeelt m ig. S a a v id t  v a r det kommet med den 
^provisoriske R egerings Forb ittre lse  mod mig og over m in  kon
servative M odstand  mod alle de taabelige Id e e r , der lob 
ru n d t i dens upraktiste H oveder!

F ra  F lensbo rg  kom B eseler om Aftenen til m it K v a r
teer i B o m m erlu nd  for a t forhore sig om, hvorledes det 
gik med O fficeerssagen; i S a m ta le n s  Lob gjorde han  nogle 
B em æ rkninger om, a t  A ndragendet forft v a r indgivet den 
8 . J u n i ,  hvilke jeg n a tu rlig v iis  meget let kunde im odegaae 
med de ovenanforte G ru n de . M e n  til m in store F o rb a v 
selse fik jeg 3  D age  efter en Skrivelse fra  den provisoriste 
R egering , hvori den underrettede mig om, a t den, da denne 
vigtige S a g  ilfe kunde frem m es hurtig  nok, selv havde taget 
sig a f den og henvendt sig direkte til K rigsm inisteren. 
„ N a a ,"  sagde jeg til M a jo r  Leo, idet jeg rakte ham  Skrivelsen , 
„jeg er nhsgjerrig  efter a t vide, hvad der vil blive a f."  
„ J e g  begriber virkelig ikke, hvorfra  D e re s  Durchlauchtighed 
faaer Taalm odighed til a t forhandle med disse M ennesker," 
svarede Leo, idet han  gjentog, hvad han  saa ofte havde b e
mærket i A nledning af mine F o rh an d lin g er med den p ro v i
soriste Regering. „ F r a  m in S am v ittig h ed ,"  svarede jeg ; 
„jeg h a r handlet og vil frem deles handle saaledes, som jeg 
stylder m it F æ dre lan d , og jeg bryder mig ikke om, a t 
disse M ennesker, for hvem jeg n æ rer meget lidt Agtelse, 
chikanere m ig; a t de overalt lægge mig H ind ringer i B eten , 
e r N oget, hvorfor jeg ikke bæ rer A nsvaret; jeg arbejder t r o 
lig videre og fokger kun m in O verbev iisn ing ."

D e t Latterlige i R egeringens P aas tu d , a t jeg ikke havde 
fremstyndet S a g e n  nok, ligger klart for D a g e n ; forst stulde
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nemlig de nye Udstrivningslister udarbejdes og derpaa de 
Værnepligtige efter de gjceldende Love møde paa Sessionen 
for at visiteres og indrulleres; dette kunde imidlertid ikke 
tilendebringes før om 5 til 6 Uger, og førend Rekruterne 
indfandt sig, var der ingen Brug for Officererne. Det stete 
blot for at gjøre mig kjed af det og drive mig til at sige: 
naar J  bestandig lcegge Hindringer i Veien for mig, vil jeg Pokker 
ikke have Mere at gjøre med den hele Historie; samt for at 
den provisoriste Negering selv kunde komme til at anscette 
Officererne. Jeg gjennemfluede imidlertid Planen og blev 
kun saameget seigere og koldblodigere.

Hvad blev Resultatet af, at Negeringen selv tog sig af 
Officeerssagen? Det, at der intet Svar kom fra Krigs
ministeriet. Da Tiden gik og vi snart vare i Slutningen 
af Juni Maaned, blev jeg dog betænkelig og sendte Major 
Leo til Berlin for at tale mundtlig med Krigsministeren om 
Sagen. Ministeren (General v. Schreckenstein) udtalte sig 
saaledes for Major Leo: „Ja , naar Prindsen har med Sagcrr 
at gjøre og ansætter Officererne, stal han strap faae saa- 
mange, han vil have, men kort efterat jeg havde faact 
hans Skrivelse, indløb der en fra den provisoriste Regering, 
hvori denne udtalte sig om Anvendelsen as preussiske O ffi
cerer, og De kan jo nok indsee, at jeg ikke kan indlade mig 
paa at tillade saadanne Civilister Sligt." Der havde vi 
altsaa Forklaringen. Den provisoriste Regering havde imidler
tid atter spildt 3 Uger. Saaledes ødsledes der i alle Ret
ninger med Tiden, Pengene og de Folks Kræfter, der virke
lig bestilte Noget, og, som jeg senere skal vise, gav man mig 
Skylden derfor, som om jeg ikke havde gjort min Pligt.
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X I I .

Episoder fra M a i M anned.

Jeg  vender nit tilbage til de militæte O perationer i 
Jy lla n d . K ort efter a t vi havde indtaget vor S tillin g  ved 
V eile, stødte Oberstlieutenant v. Zastrow til os, der efter 
O vergeneralens Befaling havde gjort et S tre iftog  til T ønder 
og R ibe mefr sin B a ta illon  og 4. Frikorps. D enne unyttige 
M arche havde naturligviis ikke forøget de Frivilliges T jenst
iver og det var et almindeligt Onske hos dem, a t m an nu, 
da m an ikke længere behøvede dem, vilde sende dem hjem, 
for a t de kunde passe deres Forretninger. Tilfceldigviis 
havde nogle M enige af 4. K orps (der bestod af Fremm ede) 
havt en S tr id  i Kolding med Keiser F ra n ts -Grenadeeregi- 
mentet, hvorover G eneral v. W rangel blev vred. D a  han 
var bange for, at saadanne S cen er skulde gjentage sig, gav 
han sit Samtykke til at sende Frikorpserne tilbage til R e n d s
borg og afskedige dem. F o r O rdenens Skyld  udfcerdigedes 
der en E tappe-M archerute for dem, efter hvilken de fire 
Korpser afmarcherede i 4  paa hinanden følgende D age, faa 
a t det ene om Aftenen drog ind i det Kvarteer, som det andet 
havde forlad t om M orgenen. 4 . K orps gjorde Begyndelsen 
og derefter kom 3., 2 . og 1. D en  12. M a i, samme D ag , 
som G enera l v. W rangel kom tilbage fra  en Inspektions-
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reife i S u n d ev ed , var Jæ germ ester v. Krogh bleven Bort* 
flæbt af nogle danske S o ld a te r , der i B a a d e  vare fatte over 
f r a  Fyen  til S te n d e ru p  Skov paa  den slesvigske Kyst, hvilket 
havde indjaget H aderslevs Jn d v aa n e re  en saadan  Skræ k , a t 
de indstændig anm odede G enera l v. W ran g el om a t lade 
dem faae en G arn ison . D a  han ikke vilde trække T ro p p e r 
ud af Jy lla n d , befalede han  1. F rikorps, der netop den D ag . 
overnattede i H aderslev, a t blive der til næ rm ere O rd re  og 
bevogte Kysten mellem S te n d e ru p  og A aben raa ; sam tidig fik 
de 3  andre K orpfer O rd re  til a t standse deres M arche . 
K om m andøren for 1. K orps, M a jo r  v. K rogh, v a r frav æ 
rende formedelst S y g d o m , ellers vilde han  have protesteret 
m od denne a ldeles ubefyiebe B e fa lin g ; den interimistiske 
Chef, en vigtig P erson , der altid  vidste a t fee fit S n i t ,  a d 
lyd O rd re n , uagtet Folkene ifølge A rm eebefalingen og de a f 
m ig til F rikorpserne udstedte A fstedspatenter ikke længere 
hyrte t il  Feltstyrken. S a a s n a r t  jeg fik U nderretning om dette 
S k r id t  a f O vergeneralen , strev jeg til O verkom m andoen, a t  
jeg ifølge A rm eebefalingen havde afstediget F rikorpferne, m ed- 
deelt den proviforifle R egering det og -befalet K rig sd epar
tem entet a t beregne og udbetale dem Lynniug og F o rp le j
n ing overeensstemmende med den givne M arch eo rd re ; v ilde  
O vergeneralen  desuagtet disponere over disse T rop p er, m aatte  
jeg bede ham  selv a t overtage den specielle K om m ando over 
dem og rekvirere Lynning og Forp lejn ing  til dem hos R e 
geringen, eftersom jeg ikke m ere havde N oget a t gjyre m ed 
Frikorpferne. Af samme G ru n d  tillod jeg m ig a t sende 
O verkom m andoen de K lager, der vare indkomne over F r i 
korpferne fra  de forstjellige D istrik ter, hvorigjennem  de vare  
marcherede, fo r at den kunde underfyge og afgjyre dem . 
D e  nævnte K lag er, der beløb sig til over 3 0 , fa tte  
G en e ra l v. W ran g el i ikke ringe Forlegenhed, og han  be
falede derfor strap 2 ., 3. og 4 . K orps a t fortsætte M archen  
til N endsbo rg , hvorim od 1. K orps blev liggende nogen T id
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sig, saa at det mod Slutningen af Felttoget kun talte om
trent 60 Mand.

Jeg stal anføre endnu et Exempcl paa den kommande
rende Generals Fremfærd mod mig. Nogle danste Kanon- 
baade morede sig med at nedstyde det tydste Flag, sonn 
Preusserne havde heiset paa Flagstangen i Fæstningen Fre
dericia. Efterat General Bonin havde ladet Ilden besvare 
as sit Feltbatteri og syret med Shrapnells paa de aabne 
Kanonbaade, trak disse sig tilbage. Et Par Dage ester be
søgte Kommandøren for det preussiske Artilleri, Oberst Fiedler^ 
mig i Veile og yttrede i Samtalens Løb, at hvis han havde 
havt svært Skyts, stulde Skibene ikke være slupne saa godt 
derfra. Jeg svarede, at hvis han ønstede det, vilde jeg lade 
svært Skyts hente fra Rendsborg. Dette Tilbud tog han 
med Glæde imod og troede derved at kunne sikkre Frede
ricia mod lignende Angreb. Jeg maatte naturligviis an
tage, at Kommandøren for Artilleriet ikke begik nogen In 
diskretion ved at sørge for den as os besatte Fæstnings Sik
kerhed, og gav derfor Ordre til at sende 4 Bombekanoner 
fra Rendsborg, hvilket ogsaa øjeblikkelig stete. Jeg tog
imidlertid seil, naar jeg troede, at Kanonerne vare blevne 
opstillede i Fredericia, thi da jeg et Par Dage ester kom til, 
Hovedkvarteret, bemærkede Overgeneralen en passant: „De 
har ladet hente svært Skyts fra Rendsborg, men jeg har
sendt det tilbage til Flensborg." „Jeg har kun opfyldt et
Onste as Oberst Fiedler," gav jeg til Svar.

Da General v. Wrangel overtog Posten som komman
derende General, sik han paa ingen Maade Raadighed over 
vort Arsenal; jeg havde udtrykkelig meldt mig hos ham kun 
med de i Felten værende Tropper, og en gammel, erfaren. 
General som Wrangel vilde heller ikke have begaaet saadanne 
Misgreb, naar ikke den provisoriste Regering, som jeg oven
for har antydet, bag min Ryg havde stillet det Hele t it
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h an s  D isposition , hvorved den paaførte  Landet um aadelige 
U dgifter.

Ikke længe efter, a t dette v a r passeret, meldte G e n e ra l . 
K rohn mig, a t W ran g el havde udnæ vnt den preussiske M a jo r  
v. S chm id t til K om m andant i R endsborg . D e tte  v a r mig dog 
noget fo r stærkt og jeg sendte derfor m in S tab sch e f M a jo r  
Leo til Hovedkvarteret for a t spørge om, hvad den af mig 
udnæ vnte  K om m andan t, M a jo r  v. A bercron, havde g jort, 
siden m an  havde afsat ham , og om det v a r forsætlig eller 
a f Ubekjendtskab med F orholdene, a t m an  tilsidesatte ethvert 
H ensyn til mig. Følgen af dette S k r id t  var, a t m an fo r 
F rem tiden  m ere bevarede idetmindste S k in n e t, og jeg kom 
tilsidst til a t ftaae paa en særdeles venskabelig F od med 
W ran g el og h an s  S ta b .

K ort efter vor Jndm arche i Jy lla n d  fik jeg et B re v  fra  en 
P ro fesso r ved et nord tydfl U niversitet, hvori han meddeelte m ig, 
a t  han havde opdaget en H em m elighed, hvorved m an kunde 
erobre Krigsskibe uden selv a t have saadanne, og a t vi ved 
a t  benytte hans O pfindelse vilde kunne bemægtige os hele 
den danske F laade . H em m eligheden indeholdtes i et fo r 
seglet B re v , der la a  indeni det an de t; enten skulde vi betale 
Afsenderen 2 0 0 0  T h lr . preuss. C rt. og da v a r O pfindelsen vor 
E iendom , eller ogsaa stulde B rev e t sendes uaabnet og ube
skadiget tilbage. Je g  an tog  na tu rlig v iis  B revstriveren  for 
a t være enten sindssvag eller en B ed ra g e r, men da den pro- 
visorifte R egering bestandig bebrejdede m ig, a t jeg undlod 
sn a rt det E ne, sn art det Andet, hvoraf dens O m givelser eller 
Publikum  lovede sig store T in g , vilde jeg dog ikke uden 
videre sende B rev e t tilbage til dets F o rfa tte r, m en tilstillede 
den provisoriske R egering  det indeni et f ra  mig, hvori jeg 
lod den vide, a t jeg betragtede det H ele som noget N onsens, 
m en dog ikke uden dens V idende vilde rem ittere B re v e t;  
hv is den v a r af fam ine M en in g  som jeg, a t m an  ikke skulde 
indlade sig paa S l ig t ,  bad jeg den a t sende B revstriveren
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hauö  B re v  u aabnet tilbage. D e  H e rre r vare im id lertid  fo r 
n ysg jerrige  til ikke a t brække B rev e t, hvilket jo ikke kostede 
dem N oget, da Landets Kasse m aatte  betale. J e g  veed 
ikke, hvad de have fundet deri, men R esu ltate t af O p d a 
gelsen v a r P la n e n  til a t tage K orvetten G ala th ea , som blok
kerede K iels H avn . T i l  U dførelsen af denne Id e e  frem byd 
sig desuden en anden passende Leilighed.

P a a  denne T id  v ar der i de tydske B la d e  megen T a le  
om , a t N ationalfo rsam lingen  i F ran k fu rt burde have en 
P a rla m e n tsg a rd e  p aa  1 0 ,0 0 0  M a n d  til sin D isposition  osv.

V ed det meget Ncesen, de L iterater, der tjente i det 
4 . F rik orp s, havde g jort af Fegtningen ved Altenhof, O v e r
gangen over S l ie n  osv. v a r K om m andoren for dette K orps, 
H e r r  v. d. T a m t, bleven meget populæ r i hele Tydskland, 
og da Frikorpserne i B egyndelsen af M a i  bleve oplyste i J y l 
lan d , blev H e rr v. d. T a m t derfor meget ubehagelig tilm ode, 
fo rd i han  gjerne vilde have ind lag t sig endnu mere B ra v u r .  
O m  den Tanke a t blive K om m andyr fo r den frankfurtske 
P a rla m e n tsg a rd e  v a r opstaaet hos ham  paa  Tilbagem archen 
eller tid ligere, kan jeg n a tu rlig v iis  ikke vide, men for a t det 
knude ske.e, m aatte  h an s  N avn  b ringes endnu mere i F o l
kemunde.

D a  det v a r noksom bekjendt, hvilket slet Forhold  der 
herskede m ellem  den provisoriste R egering  og mig, p ropo- 
nerede H e rr  v. d. T o m t uden m it V idende denne a t over
drage ham  at danne en saakaldet F rib a ta illo n  p aa  8 00  M a n d  
a f de afskedigede Frikorpser, hvilken den kunde beholde til 
egen D isposition . D e n  provisoriske Negering afsluttede en 
form elig K ontrakt med v. d. T a n n , ifølge hvilken denne F r ib a 
ta illon  stulde beklædes og udrustes som alle de andre og i enhver 
H enseende stilles lige tned de regulæ re T ro p p e r. I  denne 
B a ta il lo n  in d traad te  ogsaa de andre  baierste O fficerer, og 
K aptain  A ldosser, der, fo rd i han  havde seilet om p aa  en 
baierst Jn d sy  i en B a a d , troede a t være en stor N autiker,

12
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greb med Begjerlighed Ideen cm at erobre Korvetten Ga
lathea. Ogsaa den ellers saa besindige v. d. Tann saae i 
dette Eventyr et fortrinligt Middel til at faae sit Navn udba- 
sunet i alle tydste Blade, og man traf derfor med stor Iver 
Anstalter til dette Foretagende.

En gammel Drukkenbold, Piratkaptainen Hansen fra 
Kappel, blev nu hentet for at tages med paaRaad; dernæst 
blev der i Hamborg oprettet et Hvervingskontor for at hverve 
250 Matroser t il Galatheas Entring; foruden 5 Thlr. Ku
rant i Haandpenge, fri Reise til og fra Kiel og Lønning 
under deres Ophold der fik de endvidere Løfte om 10 Thlr. 
i Prise penge i Tilfælde af et lykkeligt Udfald.

Kan man tænke sig noget Taabeligere end at udstede en 
saadan offentlig Bekjendtgjørelse i Hamborg, hvor det vrim
lede af banste Spioner og hvorved Hemmeligheden jo strap, 
naar den iøvrigt var noget værd, maatte blive røbet for de 
Danste?

Kaptam Aldosser udsøgte af Fribataillonen en Skare, 
som stalde deeltage i Stormen paa Skibet, og blev med 
disse Argonauter forlagt til Kiel for i dens Havn at ave sig 
i at entre paa et dertil udseet Skib. Denne Ovelse fore
toges med sædvanlige Havnebaade, der forsynedes med Træ-. 
stiger, som bleve lagte op til Skibet, ligesom Gartneren 
stiller sin Stige op til et Espalier, og nu blev der kjæmpet 
mellem Skibsbesætningen og Baadmandstabet, hvorved natur- 
ligviis ikke saa sjelden En faldt i Vandet. Fama paastaaer 
endog, at da efter Matrosernes Ankomst fra Hamborg 
en sidste Generalprøve fandt Sted, gave disse tre af Fri- 
flaremændene saaledeS paa Hovedet, at de ikke reifte sig 
mere; dog kan jeg ikke indestaae derfor. Udførelsen stod 
nu for Døren, Piraten Hansen havde, forklædt som Fister, 
aflagt et Besøg paa Korvetten og en heel Baadflotille var 
samlet ved Holtenau; de 250 Matroser vare under Sang 
og Hurraraab komne paa Jernbanen til Kiel, Dagen til Ud-
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føretfen var bestemt og alle B aadene vare bemandede, man 
ventede kun paa S ig n a l fra  den øverstkommanderende, 
H ansen, for i M ørket at nærme sig G alathea og ved 
det første D agfljæ r at overmande den. M en  K aptain 
H ansen gav ikke S ign a le t, han sov desværre en R u n s ud og 
kunde ikke opnaae Ligevægten før den næste M orgen, men 
da gik det løs før Solopgang , og da det var blikstille, var 
der nogen Udsigt til idetmindste a t naae Skibet. D e  
Danske bleve imidlertid snart opmærksomme ved den Larm , 
som det vakkre S e lflab  gjorde, og ved S o le n s  O pgang reiste 
der sig desuden en B rise, som ikke tillod B aadene at vove 
sig langt ud paa aaben S ø .  Forøvrig t blev Skibsbesæ t
ningens Opmærksomhed ogsaa vakt ved, at en M ængde N ys- 
gjerrige fra  Kiel, der vilde være Vidne til denne Heltedaad, 
havde samlet sig paa Dänischwolds højtliggende Kyst. G a 
lathea lettede derfor Anker og gik tilsøes.

D erm ed var denne Farce til Ende og den flesvig-hol- 
steenske Landskasse bleven 5000  D a le r  fattigere. D e t latterlige 
Lys, hvori F ribataillonen kom til at staae herved, maatte 
for enhver P r i is  udflettes ved en dristig D aa d , og derfor 
foretog v. d. T an n  det Vovestykke, jeg senere skal omtale, 
der lykkedes og omgav hans N avn med en vis G lorie.
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• XIII.

Änden Tilbagemarche mod Lyd.

V i laae tre Uger i Jylland, hvor Preusserne ikke rørte 
sig fra deres Kantonnementer, medens de slesvig-Holsteenste 
Tropper havde en meget anstrengende Tjeneste, idet de deels 
dannede Avantgarden (der var skndt langt frem), deels af 
Overgeneralen udsendtes snart paa Rekognosceringer, snart 
for at inddrive Rekvisitioner. T il de første hører Oberst
lieutenant v. Zastrows Tog til Aarhuus, t il de sidste hans 
Marche t il Horsens. Ved slige Expeditioner holdtes mit 
Armeekorps i den Grad i Aktivitet, at jeg f. Ex. da Zastrow 
paa Tilbagemarchen fra Aarhuus sendte mig Melding om 
c it foregiven Landgang af de Danste mellem Horsens og 
Veile Fjord og bad mig om at sende ham Tropper for at 
optage ham, med Undtagelse af de afløste og de paa Forpost 
værende Tropper kun havde 2 Jcegerkompagnier t il min 
Disposition; Resten havde Zastrow fetaet med sig og Kaval- 
leriet kantonnerede altfor langt borte paa venstre Fløi, til 
<tt det strax kunde møde. At det var blind Allarm, knude 
man strax vide, thi de Danste reorganiserede deres Armee 
paa Als og vilde ikke have vovet at nærme sig os med c tt 
ubetydelig Styrke.

Den 22. Mat fik jeg fra Hovedkvarteret en enorm tyk 
Pakke med tre forstjellige Dispositioner. Ifa ld  vi bleve an-
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grebne her eller der, skulde vi m anøvrere paa  denne eller 
hiin M a a d e  osv. D e t  løb mig koldt ned ad  Ryggen, da 
jeg gav mig til a t  arbeide mig gjennem alle disse Enkelt
heder, thi det va r  mig klart, a t  det Altsammen va r  S u p 
positioner, der ikke havde mindste Sandsynlighed  for a t  blive 
til Virkelighed. Svenskerne skulde have forenet sig med de 
Danske, en heel F laade  skulde vcere i S ø e n  osv. V i  vidste 
godt, a t  det ikke v ar  Tilfældet, men W rangel  fingerede det 
for derved at undskylde det ham  befalede Tilbagetog fra  
J y l l a n d .  G sierat alle B efa l in ge r  og Instruktioner vare ud- 
fcerdigede til de forstjellige Troppeafdelinger, kom der p lu d 
selig om Aftenen den 24 .  O rd re  til a t  tiltroede T i lbag e 
marchen til H ertugdømm et S le s v ig  den 2 6 . ;  de flesvig- 
holsteenske T ropper  skulde gaae til H ertugdømm ets  Vestkyst.

V i  ti ltraadte  M archen  temmelig nedsiaaede, da vi Alle 
deri faae et Forbud  paa , a t  der v a r  foregaaet et O m slag  
i P re u sse n s  Politik og a t  det p aa  G ru n d  af R u s la n d s  
T r u s l e r  vilde opgive H ertugdøm m ernes  S a g .

I  samme G ra d ,  som P reussen  blev bange, hcevedes de 
D a n s te s  M o d  ved de russiste Løfter, og de foretoge derfor 
den 2 8 .  M a i  fra  Als et Angreb paa  G ene ra l  Halketts a l 
deles sorglose Forposter, hvilket lykkedes dem fuldstcendig. 
F r a  A abenraa ,  hvor W ra n g e l  den D a g  havde sit H oved
kvarte er, ilede han efter K anontordenen til S un d ev ed ,  hvor 
han  fand t  Alt faa  temmelig en  d e ro u te ;  han troede ogsaa 
a t  bemærke, at nogle Afdelinger af det 10. Armeekorps ikke 
lagde nogen synderlig I v e r  for D agen ,  hvilket krænkede 
ham  dybt.

D e n  29 . M a i  ved D a g g ry  forlod jeg mit Kvarteer i 
M a n d b je rg ,  ikke langt f ra  T oft lund ,  hvor jeg havde ligget 
om N a tten ,  for a t  samle m it  Troppekorps i Defileet  ved 
Løgumkloster og derfra tiltræde M archen  til T ønder . I  lige 
Linie beløb Afstanden f r a  S un d e v ed  sig til mellem 6 a  7 
M i i l ,  men da Veiene p a a  G ru n d  af de mange Aaer og.
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M oser staae store B ug ter i denne Egn, var den i V irkelig
heden 9 M iil. F y r min Afmarche kom pludselig to O r -  
donnantser med folgende O rd re  fra  den kommanderende 
G en era l: „D e  marcherer strap med samtlige under D eres  
Kommando staaende T ropper til Sundeved  som S ou tien  fo r 
det 10. Armeekorps." D a  mine T ropper laae i et meget 
udstrakt Kantonnement, kunde jeg ikke gjore noget B edre end 
benytte det befalede Rendezvous i Logumkloster og derfra ti l-  
trcede M archen over Ravsted og Tinglev. D a  Veiene ere 
dybe, sandede og gaae gjennem et overalt af G rofter gjen- 
nem staaret T erra in , hvor der kun kunde marcheres med en 
meget lille F ron t, kunde vi umulig tilbagelcegge ni M iil  
paa een D ag , og ligesaa indlysende er det, a t vi stet ikke 
behovede at forhaste os. Jeg  sagde derfor til M a jo r  Leo, 
der bragte mig O rd ren : „ D a  Kaffen staaer paa B o rd e t, 
ville vi forst drikke den og saa ride til Logumkloster. S e n d  
en Adjudant iforveien med B efaling  til, a t alle de T ropper, 
der allerede have indfundet sig, marchere til Ravsted, 
hvor de stulle holde H viil og oppebie ncermere O rd re ."

Jeg  anforer dette for at vise, hvorledes m an jog os 
S lesvig-H olstenere omkring. O rdonnantserne vare blevne 
afsendte fra Hovedkvarteret om Aftenen den 28. M a i, efterat 
Fegtningen allerede var endt, og havde m aatte t ride 9 M iil  
i M ørfe  og ad ubekjendte B iveie, der vare vanstelige at finde. 
M a n  maatte altsaa vide, at de forst kunde naae mig nceste 
M org en ; men da Armeebefalingen havde foreskrevet os vore 
Marchekantonnemeuter, vidste m an desuden, at vi um ulig 
kunde afmarchere stan te pede, og endelig m aatte m an og- 
saa vide, at vi ikke kunde tilbagelcegge 9 M iil  i nogle 
T im er. H vortil da saadanne B efa linger?  M en  S l ig t  er 
en Folge af Fredsm anovrerne. N a a r  det vil vare to D age, 
inden et Troppekorps kan støbe til E n, kan m an vel ogsaa 
uden Betcenkning anvende en halv T im e paa a t angive 
G runden  til og Hensigten med den forandrede M arche. U nder-
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befalingsmanden veed da, hvad han har at rette sig efter, 
og hvorpaa han iscer stal henvende sin Opmærksomhed.

Hvad jeg havde forudseet, skete da ogsaa. Ncppe havde 
jeg begivet mig paa Marchen fra Ravsted med Troppe- 
korpsets forend der indtraf en Adjudant fra Overgeneralen med 
Ordre til indtil Videre at drage i Kantonnement i Tinglev 
og Omegn.

Her bleve vi den 31. Mai og 1. Juni og marcherede 
derpaa den 2. gjennem Flensborg til det nordlige Angel, 
hvor efter General Wrangels egne Ord mit Korps, der havde 
havt saamange Strabadser, nu rigtig stnlde udhvile sig. 
Den 2. om Aftenen talte jeg med ham og spurgte ham, hvor- 
mange Tropper vi endnu stnlde stille. Da han nævnede 
6000 Mand, svarede jeg ham, at dertil udfordredes et 
nyt Rekruteringssystem, som jeg ikke striftlig havde kunnet 
bevæge den provisoriste Regering til at gaae ind paa. Men 
naar han vilde tillade mig, medens mine Tropper udhvilede 
sig, at reise et Par Dage til Rendsborg, vilde jeg soge at 
faae Sagen ordnet. Heri samtykkede han, men tilfoiede: 
„Dog maa De være her igjen den 5., thi vi ville fette 
Kongen as Hannovers Fodselsdag med en stor Parade." 
En Time senere sad jeg i Vognen og var om Morgenen 
tidlig i Rendsborg.

Jeg har tidligere omtalt, hvorledes jeg næsten maatte 
tvinge den provisoriste Regering til forelobig at indfore al
mindelig Værnepligt osv.

Da jeg ikke havde seet min Familie siden Reisningens 
Begyndelse, tog jeg den 3. om Aftenen til Hamborg og ben 
4. igjen tilbage til Flensborg, hvor jeg ankom Natten til 
den 5.

Jstedetfor Ordren til den store Parade fandt jeg 
imidlertid her en Befaling til Kl. 5 om Morgenen at 
marchere med mit Korps til Holbol for at danne Re
serven for den prenssiste Armee og Forbundskorpset.
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W rangel, der var meget ærgerlig over, at de Danske den 
28. M a i havde udfort det heldige O verfald paa det 10. 
K orps, og vilde have dette i I ld e n  igjen, havde anordnet 
den store P arad e  den 5. J u n i  for at skjule sin virkelige 
Hensigt, der ikke var nogen anden end a t drive de. D anste 
ud af deres S tillin g  paa D hbbol B je rg  og kaste dem t i l
bage til Als.

I  den Anledning var der taget folgende D isposition: 
D e t 10. Armeekorps skulde stille mellem G raasteen og 
N ybol og vcere para t til Afmarche Kl. 9 . B rigaden B o n in  
skulde marchere fra  S o g aa rd  og Kvers over G rongroft, 
Kiding, Bogstov og Ullerup til S o ttru p , hvor den Kl. 10 
skulde begynde Angrebet paa de D anstes hoire F lo i, medens 
G eneral Halkett angreb Fjendens F ron t. S o m  jeg tid li
gere har bemcerket, gik O vergeneralens O rd re r altid i D e 
ta il og saaledes var da ogsaa ved denne Leilighed Tiden 
for Opbrndet bestemt. Hvo der im idlertid er vant til et 
aabent T erra in , kan aldrig finde sig tilrette i det vanstelige, 
kuperede T errain  i Hertugdom merne. T iden blev derfor tilm aalt 
for knap og m an beregnede ikke, at n aa r man ikke kan marchere 
med en større F ron t end af hoist 8 M an d , ja  stundom endog kmt 
af 4 , m edgaaer der dobbelt saa lang T id  til at tilbagelcegge 
den samme Distance, som n aa r m an marcherer paa en
Chaussee eller paa aaben M ark. S n a r t  m aa Q ueuen 
standse, for at Teten kan bryde af, snart m aa denne
standse, for a t den fyrste igjen kan marchere op. P a a
G rund  af en saadan M archekolonnes Udstrækning har man 
intet Overblik over den og der indtræder derfor idelige 
S tand sn in ge r.

B rigaden  B o n in  var saaledes Kl. 10 ikke kommen
længere end til Kiding og kunde ikke naae S o ttru p  fyr 
Kl. 1. Herved vilde nu heller In te t  været forsomt, eftersom 
T roppernes Bevægelser formedelst Egnens Beskaffenhed ikke 
kunde robes for Fjenden, n aa r W rangel blot havde fulgt
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den almindelige Negel:  a t  vente, indtil Omgaaelsen v a r  
udført, førend h an  begyndte Angrebet i F ronten . M e n  med 
sin scedvanlige Punktlighed indfandt han fig paa  det bestemte 
Klokkeslet hos Halkctt, udbragte et „Leve" for Kongen af 
H annover  og lod nu  F ron tangrebet  gaae for sig.

D e  D ans te  havde mange Tilhæ ngere  b landt F lensborgs  
Jn d v aa n e re .  D a  vi om M orgenen  Kl. o 1 ^ Alle vare 
marcherede ud af F lensborg , gik pludselig cn af de høiest 
beliggende V eirm ø lle r  op i F lam m er .  Dette  S ig n a l  kunde 
sees fra  D y b b ø l  B je rg ,  og følgelig havde de Danske T id  
nok til a t  indtage deres S t i l l in g ,  der fornemmelig støttede 
sig til flere i de sidste D a g e  opkastede og med S k ib sk an on e r  
armerede N edutcr,  hvis Anlceggelse aldeles var  undgaaet det 
10. Armeekorpses Opmærksomhed. Blcenkerkjedcrne stødte 
strap £3st for N ybø l  p a a  h in an d en ,  og der udspandt sig 
en temmelig levende Fegtning om de K rat ,  der ligge paa  
begge S i d e r  af Landcveien til S ø n d e rb o rg .  D e t  10. A rm ee
korps gik rast paa  og trængte de D ans te  ud af Landsbyen 
D ybbø l ,  da pludselig det 18pundige B a t te r i  begyndte a t  
fyre fra  B je rge t ,  hvortil ogsaa kom I ld e n  fra  nogle B o m b e 
kanoner, som strap stjøde flere Huse i Landsbyen i B r a n d .  
D e  danske B a ta i l lo n c r  stode i en meget fast S t i l l in g  mellem 
deres Forstandsninger ,  bag Jo rdvo lde  og Gjcerder. B o n in s  
Flankemarche havde ikke fundet S t e d  og følgelig lod W ran g e l  
det 10. Armeekorps gaae tilbage til N ybøl.  D e tte  stete 
omtrent Kl. 12.

Kl. 1 meldte B o n in ,  a t  han  var  i S o t t r u p .  H a n  fik 
O rd re  til a t  angribe! H v a d ?  kan m an  med Rette  spørge; 
thi de D ans te  havde for lad t deres tidligere S t i l l in g  og 
deres nuværende var  fuldstændig sikkret deels ved S ø n d e r 
borg F jo rd ,  deels ved R eduterne  paa  Fløicn. M e n  herom 
fik G enera l  B o n in  I n t e t  a t  vide, og da han nu  ifølge sin 
Instruktion gik frem i sydlig R etning , t ra f  han slet ingen 
Fjende, men befandt sig uventet paa  S ø n d e rb o rg  Landevei
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med fri Udsigt over Vemm ingbund. H a n  t i l traadte  altsaa 
ogsaa Tilbagetoget, da pludselig det danfte S k y t s ,  der h id 
ti l  havde tiet, begyndte a t  spille og eit D ee l  fjendtligt I n f a n 
teri brod frem af sin dcekkede S t i l l in g .  D e r  udkrcevedes 
hele B o n in s  taktiske Dygtighed til a t  rede sig ud af en saa 
mislig  S t i l l in g ;  imidlertid led han  et ikke ubetydeligt T a b  
i denne unyttige Fegtning.

I  den Armeebefaling, som gav Dispositionen for S la g e t  
den 5. J u n i ,  var  det udtrykkelig befalet, a t  de slesvig-hol- 
steenske T ro p p e r  ikke skulde medtage anden P ro v ia n t ,  end 
hvad de havde i deres B rodposer,  eftersom de om Aftenen 
vilde vcere tilbage i deres K antonnem enter ;  saa let havde 
m a n  taget sig S a g e n .

D a  det allerede v ar  langt ud p aa  E f term iddagen og 
jeg as de S a a r e d e ,  der bleve bragte tilbage, erfarede, at 
Fegtningen ikke havde sort til noget R esultat ,  sendte jeg 
O rd re  til vort Kantonnement om strax a t  hidbringe P r o v i 
anten, der dog ikke kunde ventes for sildig om Aftenen. J e g  
havde sendt et P a r  af mine A djudanter bort for a t  erfare, 
hvorledes S a g e r n e  stode; men de vare blevne indviklede i 
Fegtningen, og vi vare saaledes ved Reserven aldeles uv i
dende om, hvorledes det va r  gaaet.

D a  det blev morkt, lod jeg In fa n te r ie t  soge Hvile og 
va r  selv lige sovet ind med et Tornyster under Hovedet, da 
jeg vaktes af Hestetrampen. D e t  va r  en af O vergenera lens  
Adjudanter, som bragte mig B efa l in g  til ufortovet a t  marchere 
t il Ullernp, fordi S a g e r n e  ikke vare gaaede efter Onske.

E f te r  den I t t r i n g  a t  domme, hvormed W ra n g e l  m od 
tog mig, da jeg om M orgenen  Kl. 6 ' /a  ankom til Prceste- 
gaarden  i Ullernp, m aa  jeg antage, a t  det h a r  vceret hans  
Hensigt a t  bringe os Alle sukcessive i I l d e n ;  thi da jeg 
t raad te  ind, sagde h a n :  „ D e t  er godt, a t  D e  er h e r ,  nu  kan 
D e  komme i I l d e n ."  —  „ J a ,  D e re s  Exellentse, i I ld e n  
u nder  G ry d e n ,  thi mine T rop p e r  have ikke fetaet Noget at
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spise siden iforgaars." —  „N a a , saa lad Folkene koge og 
søg D em  en Bivuak mellem her og Snogbæk." D ette gjorde 
zcg og vi bleve hele D agen  og den folgende N a t liggende 
rolig  i B ivuak, indtil vi den næste M orgen igjen marcherede 
over H olbøl til S om m erlund  og Om egn.

M an  har sikkert G rund  til at spørge, i hvilken Hensigt 
de siesvig-holsteenske T ropper skulde rykke frem om N atten . 
D e t 10. Armeekorps havde om M orgenen den 5. bestaaet 
en tre T im ers Blænkerfegtning, fra  hvilken det var vendt 
tilbage Kl. 12. Behøvede B o n in  Understøttelse, stode F o r 
bundstropperne ham 2 M iil nærmere end vi, og forenet med 
dem var han de Danske overlegen i A ntal. M en  de Danske 
gjorde aldeles ikke M ine til at rykke frem, men forholdt sig 
ganske rolige. H vorfor da trække Reserven saa hovedkulds 
frem i et T erra in , hvor ingen B ata illon  kunde marchere 
o p ?  D et var dog vel ikke den Rolighed, O vergene
ralen  havde lovet o s?  M en  herpaa blev der flet ikke mere 
tænkt, thi vi m aatte nu besørge Forposttjenesten fra  A aben
ra a  til T ønder, i hvilken S tillin g  vi bleve stagende til den 
28. J u n i og næsten daglig havde smaa Skjæ rm ydsler.
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XIV.

Det v. d. Tannjke Frikorps.

Da jeg d. 8. Juni sad ved mit Skrivebord i Bommer-- 
lnnd, hvilket jeg altid gjorde, naar vi ikke vare paa M a r
chen, kom de af det v. d. Tannske Frikorps tagne Kanoner 
og en Transport Fanger ittcb stort Spektakel gjennem Byen. 
Herved erfarede jeg det af Herr v. d. Tann heldig udforte 
coup de main mod den danske Avantgarde ved Hoptrup, og 
dette bringer mig tilbage til det mislykkede Forsog paa at 
entre Galathea ved Kiel.

For Tydeligheds Skyld forndskikker jeg den Bemærk- 
ning, at den provisoriske Regering ikke med en Stavelse havde 
underrettet mig om, at den havde engageret Herr v. d. Tann 
og hans Fribataillon. General Krohn havde meldt mig det 
og ham havde jeg bedet at sige den provisoriske Negering, 
at jeg under de nuværende Forhold fandt Dannelsen af F r i
korps unyttig og ansaae de dertil medgaaende Udgifter for 
Ddselhed, samt at jeg ikke mere vilde have noget saadant 
Korps under min Kommando, da Friskarernes Mangel paa 
Disciplin virkede skadelig paa vore Vinictrcppers Uddannelse. 
Da den provisoriske Regering nu ikke vidste, hvad den skulde 
stille op med Fribatailloncn, var det, at den blev benyttet 
t il Soexpeditionen. Men den ynkelige og næsten latterlige
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N o lle , font den spillede ved denne Leilighed, stred n a tu rlig -  
m is  ganske m od H e rr  v. d. L a n u s  P la n ,  og derfor m aatte  
d e r  fo r enhver P r i i s  g jøres noget E klatan t.

As den G rn n d  v a r det, a t  han , m edens vi m archerede 
t i l  S m td eved , med sine 4 0 0  M a n d  gik eller rettere kjørte 
ad  H aderslev  til, th i det v. d. Tannske K orps marcherede 
a ld rig , men kjørte bestandig, endog P a tro n ille rin g  foretoges 
tilvogns. P a a  hundrede lette B øndervogne kjørte v. d. T a m t 
ad  den saakaldte gam le Landevet over Løgum og S kovby , 
omgik paa  denne M a a d e  den danske A vantgardes høtre F lp i, 
d e r stod ved H op trup , og kastede sig nu  ved D agg ry  over 
den N ord  fra . I  det kuperede, uoverskuelige T e r ra in  kunde 
de Danske ikke bedømme A ngribernes S ty rk e , der i den første 
O verraskelse blev anslaaet lang t større, end den v ar. M o d  
ot Angreb af de danske H usare r søgte Friskarem ændene B e -  
flyttelse bag og under deres V ogne, og saaledes dækkede 
joge de dem paa  F lu g t med en levende Gevcerild. A rtille 
risterne ved de 4  danske K anoner, der vare udsatte fo r G e -  
vcerilden, uden at see N oget, hvorim od de kunde rette deres 
Z ld , kneb ud med 2  K anoner og 3  Forstillinger og lode 2  
K ano n er og 1 Forstilling i S tikken. H e rr  v. d. T a m t, der 
m eget vel indsaae sin kritiske S ti l l in g , vilde ikke tove længere 
m ed a t bringe T rofæ erne og F ang ern e  i S ikkerhed og m aatte  
derfor lade den ene K anon , der m anglede Forstilling og 
B espæ ndiug , blive tilb ag e ; han  tiltraad te  T ilbagem archen ad 
den lige Landevei til A abenraa  og marcherede med den bedste 
H o ld n ing  i nogle hundrede S k r id ts  Afstand forbi en større 
Afdeling danske Jæ g ere , der ikke rø rte  sig, stjøndt de kunde 
have taget A lt fra  ham , n a a r  de blot vare gaaede dristig 
lø s  paa  ham .

D e r  blev i sin T id  skrevet og sunget saam eget om denne 
Affære ved H op trup , a t jeg sinder det passende nu , efter 
længere T id s  F o rløb  a t tilføie nogle O rd  om den.
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D e t v a r i og for sig et dum dristigt F oretagende, m en 
da v. d. T a u n  med R ette hAragtede sig som P a rtig jæ n g er, 
kan m an  ingen B ebreidelser gjøre h am ; han  kunde forsvare, 
a t  han vilde stille sit Korpses M o d  og H oldning  pan  P rø v e . 
E n  U nderbefalingsm and for en regu læ r Afdeling, der vilde 
forsøge et saadan t Foretagende uden høiere B e fa lin g  og 
ikke flap heldig derfra , vilde uden T v iv l blive døm t flhldig 
af en K rigsre t, men P artig jæ ngeren  er A lt tillad t. J e g  ta lte  
dengang oftere udførlig  med flere af det v. d. T a n n fle  
K orpses M ed lem m er om denne Affære, og de vare alle  
enige i, a t v. d. T a n n  a tte r ved denne Leilighed havde lag t 
en overordentlig  K oldblodighed, R o  og K onduite fo r D a g e n ;  
derim od havde det ikke væ ret videre bevendt med F rif la re -  
m æ ndenes Løvemod, det heldige U dfald fly ldtes væsentlig de 
D a n f le s  Bestyrtelse. H r. v. d. T a n n  blev p aa  en dobbelt 
M a a d e  begunstiget a f Lykken, hvortil jeg ikke regner, a t hatt 
tog en K anon og nogle F ang er, men fo r det Første, a t h an  
flap heldig fra  et faa dristigt Foretagende som a t trænge sig 
ind mellem A vantgarden og Hovedkorpset i en E gn , hvor 
det ikke v ar a t tænke p aa  a t flippe ud til  nogen af S id e rn e , 
og fo r det Andet, a t det ftete paa  samme T id , som W ra n g e l 
m ed hele sin S ty rk e  forgjæveS angreb den danfle S t i l l in g  
ved D yb b ø l. I  alle tydfle Aviser læstes derfor de a lle r- 
eventyrligste Lovtaler over det v. d. T an n fle  F rikorps, som 
om det havde erobret hele D an m ark  og alene vilde kunne be
tvinge hele V erden . E n  af de fornemste T rom petere  v a r  
den under den provisoriske R egerings 8Egide af Dr. W . A hlm ann  
udgivne og af T heodor M om sen  redigerede „S ch lesw ig - 
Holsteinische Z e itu n g " , som ved samme Leilighed ikke lod det 
m angle p aa  S id eh u g  til W rattge l og især til m ig, idet den 
antydede, a t m an heraf re t kunde see, hvad de modige F r i 
korpser form aaede a t udrette , n a a r  der kun ikke fraoven  
blev lag t H ind rin g er i V eien fo r deres Virksomhed og 
dristige Foretagelsesaand  osv. D ette  fø røvrig t ubetydelige B la d
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syntes aabenbart at have gjort sig t il  O pgave at angribe og  
m istæ nkeliggjøre m in P erson  og m in  Virksomhed h os m in e  
Landsm cend, hvilket ogsaa lykkedes det soerdeles godt; thi 
t i l  Skam  for de ellers ikke lettroende H olstenere vcere det 
sagt, a t de troede m eget a f det dum m e T ø i, hvorm ed  
T h . M om sen  opvartede dem . S o m  et Epem pel herpaa f la l  
jeg kun anføre F ølgen de. '

P a a  G rund a f m it robuste Legeme, m in  store F o r -  
kjerlighed for H efte og m in  P a ss io n  for J a g t  og S e i la d s  
havde jeg gjort m ange eventyrlige F arter i m it Liv, og n aar  
der var T a le  om  en rigtig  dum dristig S tr e g , tilflreve Land
boerne gjerne m ig den, fordi jeg ansaaes for det m odigste 
M enneske i Landet. M e n  ved P r essen s  Angreb paa  m ig  
bleve endog S le sv ig -H o lste n e r n e  bragte paa andre T anker, 
og efter 3  M a a n ed ers  F o r lø b  troede virkelig den store 
M æ n gd e, at det fattedes m ig paa  M o d  til at fore m in e  
T ropper i I ld e n , som  om der h v ile  m ere M o d  til at u d 
sætte sig for K uglerne end t il  at tæm m e en vild  H eft, eller 
fæ rdes i en lille  B a a d  paa  det oprørte H av  eller ride  
gjennem  T ykt og T y n d t paa en P arforcejagt. M e n  det m eeft 
P aa fa ld en d e ved denne S a g  er dog, at paa  sam m e T id , som  
den „Sch lesw ig -H o lste in isch e Z eitu n g"  fortalte, at vore kamp
lystne T ropper kun ovenfra h old tes i Uvirksomhed og endog  
vare indgaaede til G en era l W ra n g el nieb en P etitio n  om  a t  
m aatte b live førte m od F jenden , fik jeg gjentagne G ange fra  
forskjellige B a ta illo n e r  A nsøgninger med 8 0  til 9 0  U nder
skrifter, hvori A nfagente forestillede m ig, at de vare gifte  
Folk, og bade m ig om  ikke at b live kom manderede paa  F o r 
post eller til A vantgarden, da deres Liv havde stort V æ rd  
for deres F a m ilie r !  D is s e  A nsøgninger toge i den G rad  
O verhaand , at jeg paabød en U ndersøgelse og lod P e te n -  
terne strengt irettesætte for , at de ikke b lot nærede, m en  
endog udtalte en saa u m ilitæ rifl Tæ nkem aade.
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Det er en Selvfølge, ot jeg dengang fortang denne 
Sag, der vilde have sat de lavere Folkeklassers Begejstring 
for Fædrelandets Sag i et meget slet Lys; men da disse 
Blade tildeels ogsaa ere strevne for at gjendrive alle de 
skammelige Bestyldninger, der siden 1848 ere blevne ud
slyngede imod mig fuldt saavel af Slesvig-Holstenerne som 
af de Danste, har jeg ikke villet fortie dette Faktum*). 
Det var desuden formeent os Korpskommandører at udfolde 
en selvstændig Birksomhed ligeoverfor Fjenden, og saasnart 
der skete Noget, som ikke var befalet af Overgeneralen, bleve 
vi haanlig irettesatte.

I  Anledning af Affæren ved Hoptrup udstedte Wraugel 
forøvrigt en Armeebefaling.

Herr v. d. Tann havde trukket sig tilbage til Aabenraa, 
hvor han blev staaende med sit Korps til den 20. Juni. Her
ved skaffede han vore Forposter en stor Lettelse, thi de 
Danste nærede en saadan Respekt for Friskarerne, at de ikke 
vovede sig frem over Hoptrup, og da v. d. Tann daglig rekvi
rerede hundrede Bøndervogne fra Aabenraa Amt, foretoge 
hans Folk daglig lange Patrouilleringer tilvogns i alle Ret
ninger, hvilket havde til Følge, at de Danske næsten ganfle 
ophørte med Rekognosceringer og Patrouilleringer paa Her
tugdømmets Oftfyst; over Bevtoft og Best for dette De
file streifede derimod hver Nat danske Afdelinger til hen- 
imod Løgumkloster og Omegn, dog uden at foretage alvor
lige Angreb. Een Mislighed fandtes dog ved v. d. Tanns 
Korps, nemlig med Hensyn til Overkommandoen. Da jeg 
havde negtet at tage det saavelsom alle »disciplinerede Trop
per under min Kommando, var der ikke Andet for end at 
stille det umiddelbart under Overgeneralen. I  Begyndelsen

*) Det er at puffe, at Th. Momsen er gaaet grundigere tilvcrrks i 
sin romerste Historie end ved Redaktionen af den „Schleswig- 
Holsteinische Zeitung".
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m orede det den gam le H erre  a t have a t gjøre med dette 
vilde S elskab , men det blev ham  dog snart for broget, da 
der ingen E nde v a r p aa  deres Rekvisitioner og B eb oern e  
i A aben raa  A m t og B y  indgave K lage p aa  Klage over det 
Uvæsen, der blev drevet med A lt.

D e n  16. J u n i  indtoge vi et S la g s  P røvestilling  i den 
projekterede S ti l l in g  ved B o v , hvortil jeg senere skal komme 
tilbage, og derefter vare de høiere O fficerer inviterede til 
M id d ag  hos W rangel. E fte r B o rd e t tog den gam le H erre  
m ig tilside og spurgte m ig, om jeg vilde gjøre ham  en 
T jeneste. —  „Ganske vist, D e re s  Excellentse, jeg vil med 
største Fornøielse gjøre A lt, hvad D e  ø n fie r."  —  „N u v e l, 
saa stil mig af med disse F ris ta re r, th i jeg kan virkelig ikke 
længere befatte m ig med dem ." —  „ N a a r  D e  ønsker det, 
stal jeg gjøre det, stjøndt det er mig m eget imod og jeg be
stemt h a r erklæret den provisoriste R egering , a t jeg ikke vilde 
have N oget a t gjøre med Frikorpset. D o g  m aa  jeg bede 
D e re s  Excellentse a t strive til den provisoriste R egering, a t 
det kun er fleet efter Deres udtrykkelige O nste ."  D ette  lo 
vede han m ig, og den følgende D a g s  A rm eebefaling stillede 
a tte r  disse Folk, der betragtede mig som deres specielle 
F jende, under m in O verbefaling .

J e g  m aatte  selvfølgelig nu  gjøre mig bekjendt med 
K orpsets O rgan isa tion  og den øvrige D e ta il  og bad til den 
Ende H e rr  v. d. T a n n  a t sende mig de nødvendige Lister. 
A f disse saae jeg først, hvor u forsvarlig  den provisoriske 
R egering  havde handlet, da den afsluttede K ontrakten med 
v. d. T a n n . H an  stulde stille en F rib a ta illo n  p aa  1 000  
til 1 2 00  M a n d , O fficerer og M en ige stulde have sam me 
Lønning og F orp lein ing  som det regulæ re M il itæ r  og 
Beklæ dning og A rm a tu r bestandig holdes fuldstændig ved- 
lige. O m  K orpsets In d d e lin g , om hvorm ange O fficerer af 
de forstjellige G ra d e r  der m aatte  ansæ ttes osv., v a r der 
I n t e t  bestemt. Følgen  heraf v a r d erfo r, a t v. d. T a n n ,

13
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skjpndt han ikke havde staffet flere end 800 Mand tilveie, 
havde deelt dem i 2 Batailloner, hver paa 4 Kom
pagnier, havde organiseret en Artilleri-, en Jngenipr- og en 
Kavalleriafdeling og samlet en Stab paa 17 Personer om 
sig, som om han kommanderede en heel Division.

Hvad gjorde nu disse Mennesker? De barrikaderede 
i den Grad alle Gader i Byen Aabenraa, at intet Men- 
itefle turde vove sig ud, uden at have npie Kjendskab til de 
Gjennemgange, de havde ladet aabne.

Da jeg nogle Dage efter den 16. Juni ankom til 
Aabenraa for at inspicere Korpset, gjorde jeg Herr v. d. Tann 
opmcerksom paa, at denne Maade at befæste paa syntes 
rettet mere mod Stadens Jndvaanere end mod Fjenden. 
Hans Svar: „Jeg maa holde Folkene i nafbrudt Beskjæf- 
tigelse, ellers gjyre de Optoier", har bestyrket mig i den 
Anskuelse, jeg tidligere har udtalt om v. d. Tann, at han 
manglede praktifl Kjendflab til Tjenesten; thi havde han 
exerceret daglig med Folkene, foretaget Marche- og Felt- 
tjenesteovelser med dem og ladet Patrouillerne l-be dygtig 
istedetfor at tillade dem kjore, vilde de nok have forholdt sig 
rolige; naar Soldaten ikke befljæftiges i Tjenesten, kan det 
ikke undgaaes, at han gjor sig flyldig i Nordener. Disse 
verdensberømte Krigere begik derfor enhver optænkelig 
Uorden. Blandt Andet havde Spillesygen saaledes taget 
Overhaand i Korpset, at Folkene solgte deres Munderinger 
for om Aftenen at bortspille, hvad de havde faaet for dem. 
I  de to Maaneder, Korpset existerede, blev det to Gange 
beklædt fra Nyt af og maatte stadig forsynes med nye Sko, 
skjpndt det bestandig kjorte, saa at de regulære Tropper sor 
disse kjorcnde Herrers Skyld formelig lede Mangel paa 
Skotoi.

Det er let at begribe, at Galden kunde lobe over hos 
mig, naar jeg saae mine Soldater, der siden Begyndelsen 
af April uafbrudt havde marcheret, vaaget og fegtet, lide
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M a n g e l  for flige K rab a te rs  S ky ld ,  og det fornemmelig fordi 
saadanne  uvidende og upraktiske M æ n d  som B eselerogR even tlow  
vilde gjøre sig vigtige og modarbeidede og chikanerede mig.

E nden  paa  A aben raas  Befæstning blev, a t  den den 27 . J u n i  
blev floifet, for a t  vi kunde marchere igjennem, og at  Landets 
Kasse m aatte  betale 4 0 0 0  D a le r  til T om m erhandle re  i 
A aben raa  for T o m m er .  F o r  ikke a t  vcere nodt til a l tfor 
ofte a t  komme tilbage til  det v. d. T annfle  Frikorps vil jeg 
foregribe T iden  og omtale en anden Beskyldning, der dengang 
ligeledes gjordes mod mig i alle offentlige B la d e .

D a  vi den 29 . J u n i  rykkede frem mod Haderslev, lod 
m in  O rd re  paa  a t  kaste de D a n f le  ind i H a de rs lev ,  men 
ikke angribe B y e n  og D efi leet ,  forend jeg horte K anonade 
paa  A rm eens venstre F lo i ,  eller hvis dette ikke var  fleet inden 
den 30 .  om M orgenen ,  da Kl. 9  om Formiddagen a t  forcere 
O vergangen over H aders lev  F jo rd  og trænge frem til Kolding.

U nder  saadanne Omstændigheder v a r  det nodvendigt a t  
anvende en T ro p ,  der ikke tilbørlig parerede O rd re ,  saaledes, 
a t  den ikke flulde paadrage  mig Irettesættelse af G enera l  
W rangel .

J e g  aftalte derfor med H e r r  v. d. T a n n ,  a t  han  flulde 
marchere med sit Korps fra  H op trup  mod O s t  over Vilstrup 
og Lunding og paa  et i H aderslev  F jo rd  værende meget 
smalt S t e d ,  hvor der er et S l a g s  Vadested, forberede O v e r 
gangen, hvorefter han den folgende M o rg en  flulde gaae over 
og augribe de D anf le  i Flanken, medens jeg tog dem i F ron ten .  
M e d  dette A rrangement var  v. d. T a n n  meget t ilfreds og 
meente ved H jæ lp  af Vogne og B jæ lker  med Lethed a t  kunne 
bringe sit K orps  over Vandet. D a  jeg om Aftenen, efter a t  
Fegtningen ved H aderslev  va r  endt, havde besteget en lille H o i  
i B ivuaken , hvorfra  m an  re t  godt knnde oversee hele Egnen, 
kom v. d. T a n n  selv ridende for a t  melde m ig ,  a t  han v a r  
ankommen med sit K orps  til det befalede S t e d ,  men havde 
fundet storre Vanfleligheder ved at  iværksætte Overgangen,
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end h a n  havde an taget ,  hvilket han vilde giøre mig opmærksom 
p a a ,  for a t  jeg ikke flulde giøre a ltfor megen Regning p a a  
h a n s  Understøttelse. E f te ra t  vi havde truffet Aftale om fo r-  
fljellige T i n g ,  lagde jeg ham  endnu engang paa  H jer te t  om 
muligt a t  udføre P lan en ,  men hvis det flulde vise sig a t  vcere 
ugjørligt, da tidlig om M orgenen  at  melde mig det. H a n  red bo rt  
med den Forsikkring a t  gjøre Alt, hvad der stod i h m s  M a g t ,  
og jeg faae ham  ikke igjen, førend jeg 10  A a r  senere t r a f  
ham  i P a r i s .

D a  jeg tidlig om M orgenen  den 30. fandt H ade rs lev  
røm m et af de D anf le  og strax brød op med hele m it  K orps ,  
fik jeg M eld ing  fra  H e r r  v. d. T a m t  om, a t  han  ikke kunde 
komme over V andet  og derfor marcherede mod H aders lev  
fo r a t  forene sig med mig. J e g  befalede ham  at besætte 
H a d e r s le v ,  for a t  min Tilbagetogslin ie kunde vcere ft Uret,  
hvis jeg stødte p aa  ett overlegen Fjende.

D e n  nceste D a g  blev ved Armeebefal ngen det v. d. T a n n f le  
K orps  a tter frataget mig og forlagt til Kysten, hvor S p i l  og 
andre  Uordener igjen toge O v e rh a a n d ;  da v. d. T a m t  tilfidst, 
efter hvad der almindelig paas taaes ,  blev bestjaalen fo r 
fine Epauletter,  fit Uhr o. s. v., bad han selv G ene ra l  W ra n g e l  
om for H im lens  S ky ld  a t  sende Korpset til R en dsb org  og 
lade det opløse. V . d. T a n n  fandt det ikke Umagen vcerd 
a t  underrette mig herom eller sige mig F a rv e l ,  fljøndt jeg 
laa  i Kantonnem ent ett M i i l  f ra  H a de rs lev ,  og uagtet  jeg 
gjennem en S læ g tn in g  af ham, der var  O rdonnantsoff iceer hos 
mig, lod ham bede om at afgive en offentlig Erklæring om, 
a t  jeg I n t e t  havde havt a t  gjøre med Korpsets O p lø sn in g ,  
men at  den var  befalet af G ene ra l  W ra n g e l ,  lod han dog 
hverken priva t  eller offentlig høre et O rd  f ra  sig.

Ef ter  denne korte, men nøiagtige Angivelse af S a g e n s  
virkelige S a m m en h æ n g  spørger jeg enhver Læser, om jeg kan 
ra m m es  af alle de F orhaanelser  og B efly ldninger ,  der u d b a -  
funedes gjennem hele den tydfle P resse  a f  disse for S tø r s t e -
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delen forfaldne S u b jek te r , og jeg beder E nhver, der ønsker a t 
fjende S an d h ed en , a t lægge M æ rke til, hvorledes V erden  her 
a tte r  h a r  ladet sig tage ved Næsen af S k rib le re  og S k raa lh a lse .

I  aaben M a rk  vilde det v. d. T annfte  K orps ikke i 5  
M in u te r  have holdt S ta n d  mod et regelm æssigt A ngreb; jeg 
vilde have holdt, hvad det skulde være, paa  a t hele Kleresiet 
vilde være forsvundet ved den første Kartæsksalve fra  8 K anoner 
p aa  6 0 0  S k r id t . B ed H o lte n a u -Affæren gjorde Korpset sig l a t 
te r l ig t , ved H op trup  erobrede det med et ubegribeligt H eld  2  
K anoner og senere gjorde det ikke Andet end O ptø ier. M e n  
desuagtet gjenlød hele T ydstland  af dets R o e s , og der er 
sikkert endnu m ange af dem , der tjente i det, der ikke alene 
i deres egne T anker ere store K rigere , men ogsaa opvarte 
deres Bekjendte med B ere tn in g e r om det v. d. Tannfke Korpses 
M e rite r .

S e n e re  blev Korpset stukket ind i 9 . B a ta illo n , hvilket jeg 
fla l om tale p aa  sit S te d ,  m en nu  m aa  jeg vende tilbage til  
S tillin g e n  mellem F len sb o rg , A abenraa  og T ø n d e r og fortsætte 
B ere tn ing en  om, hvad der passerede ved A rm een.
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XV.

Tredie Marche mod Nord.

Som tidligere bemærket, fandt der atter ctt Troppe- 
dislokation Sted den 7. Juni efter det mislykkede Angreb 
paa Dybbøl Bjerg; istedetfor at nyde den Ro, der var 
lovet mit Korps .den 2. Juni, laa det paa Forpost lige 
t il den 27. Juni, medens Brigaden Bonin besørgede Forpost
tjenesten i Sundeved og det 10. Armeekorps gik tilbage i 
sine Kantonnementer. Gardebrigaden laa i Kantonnement 
mellem Bonin oz mig, men havde en meget let Tjeneste, 
da den havde det . af det v. d. Tannske Korps besatte 
Aabenraa foran sig.

Den 10. Juni fik jeg Ordre til at foretage en større 
Rekognoscering mod Haderslev, hvoraf det fremgik, at den 
danste Armee begyndte at koncentrere sig i det Nordlige af 
Hertugdømmet. Otte Dage efter foretoges en ny Rekogno
scering mod Vest in eb 10 Eskadroner og 4 Kanoner; ogsaa 
her viste der sig en temmelig betydelig fjendtlig Styrke, 
hvilket stadfæstede de fra andre Sider indløbne Efterretninger 
om, at hele den danske Armee var overført fra Als til det 
nordlige Slesvig. Det faldt stet ikke den kommanderende 
General ind, hvad der dog under disse Omstændigheder laa 
saa nær, at gjøre et Forsøg paa at erobre den vigtige 0



199

A ls ;  derimod blev under Foregivende of, a t  den svenske 
Armee vilde forene sig med den donste, S t i l l in g en  ved B o v ,  
K rn so a  og W ossersleben  befæstet efter en storartet M a a l e -  
stok, og skjpndt denne Befæstning foretoges med mere m ili tær 
M ethode  end det v. d. T annste  Korpses B arr ikadering  af 
A abenraa , lignede den dog deri denne, a t  den var til ingen 
Nytte. Kun G enera l  K rohn havde nogen Fordeel deraf, 
thi n a a r  W rangel ,  uagtet han havde 3 0 ,0 0 0  M a n d  l ig 
gende omkring F lensborg  og i S un d ev ed ,  ansaae det n ø d 
vendigt a t  træffe saadanne Anstalter, havde Krohn havt fuld 
Fpie  til ikke at holde den nævnte S t i l l in g  med 3 0 0 0  M a n d  
mod 10 ,000 . E f te ra t  vi gjentagne G ange  havde ti l  en 
P rp v e  befat den ved Feltforstandsninger, B a r r ik a d e r  og P a -  
lissaderinger forstærkede S t i l l in g ,  for at Enhver i paakom 
mende Tilfælde strap kunde indtage fin P la d s ,  bleve K orps-  
kommandprerne den 25 . J n n i  tilsagte til et K rig s raad  i 
F lensborg .  I  den Armeebefaling, der her oplæstes for os, 
bestemtes det: 1) a t  hele Armeen ^skulde koncentreres ved 
A abenraa  den 28., faaledes a t  de slesvig-holsteenste T ro p p e r  
besatte den nævnte B y  og de nærmeste Landsbyer, den 
preusfiste Division kantonnerede Vest for samme i første 
Linie og det 10. Armeekorps stod i Reserve; 2) a t  jeg den 
29. skulde marchere mod H aderslev, angribe de D a n s te s  
S t i l l in g  S y d  for B y e n  og kaste dem ind i denne, men 
ikke forfølge dem, førend jeg hørte Kanonade fra  A rm eens 
venstre F lø i  (G e n e ra l  v. B o n in ) ,  der samme D a g  skulde 
rykke frem over Skryds trup, angribe de D anstes  høire F lø i  
og drive dem ad Dstersøen til, hvor da Armeens G ro s ,  
der under G ene ra l  Halkett stulde rykke frem over T y rn in g  
M ølle ,  den 30te stulde være os behjælpelig med a t  over
mande F jenden;  og endelig 3) a t  jeg, hvis der indtil K l. 9 
om M orgenen den 30 .  intet S am m ens tød  havde fundet S t e d  
mellem B o n in  og F jendens  høire F lø i ,  stulde angribe H a 
derslev, tage den og kaste Fjenden tilbage til  Kolding ad
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den gamle (iftlige) Landevei. Hertil fsiede General v. 
Wrangel folgende mundtlige Advarsel: „Jeg lægger Dem 
paa Hjerte noie at folge den nu givne Ordre, hvis De ikke 
ville stilles for cn Krigsret, og befaler Dem samvittigheds
fuldt at paasee, at der ikke bliver fludt ind over den 
donste Grcendse og at ingen Soldat overstrider den." T il 
mig tilfoiede han endnu: „Broen ved Haderslev er under
mineret og de to store Huse paa hver Side af den ere 
krenelerede og blenderede, læg Mærke til det." Hermed var 
Krigsraadet til Ende, thi Wrangel brod sig aldrig om at 
hore sine Underbefalingsmænds Mening.

Betragter man denne Angrebsplan meb nogen Opmærk
somhed, vil man finde den af mig tidligere udtalte Formod
ning fuldstændig stadfæstet, nemlig at Wrangel egentlig ikke 
vilde de Danste tillivs og at det ikke var Hensynet til den 
ligeoverfor ham staaende Fjende, der havde bevæget ham 
til at forlade Jylland, men en Befaling fra Berlin, som 
atter var fremkaldt ved Ruslands Trusler. Havde vi skullet 
levere den fjendtlige Armee et afgjorende Slag, burde de 
flesvig-holsteenste Tropper, der siden den 8. Juni havde be
sorget Forposttjenesten fra Aabenraa til Logumkloster, være 
rykkede mod Nord som Avantgarde for det 10. Armeekorps, 
medens den preussiste Division rykkede frem ad den ostlige 
Landevei med det v. d. Tannfle Korps som Avantgarde. 
Da de Danste vare vante til dette sidstes Rekognosceringer, 
vilde de ikke være blevne allarmerede, men have beholdt de
res Stilling. Den gamle Landevei eller Studeveien, som 
den ogsaa kaldes, fordi den benyttes af de store D rif
ter jydst Kvæg, der hvert Aar drives til Marsten for at 
fedes, er næsten ganste bar paa en Strækning af 21/2 M iil, 
fra Kirkebyen Ris til Hjarup og Jersdal, og kan overstues 
fra den Række Hoie, der strække sig fra Jersdal til henimod 
Skovby og Hoptrup.
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Paa disse Høie stode be danske Vedetter. I  det smukke 
Solstinsveir den 29. Juni kunde de ikke undgaae at see de 
skinnende Pikkelhuer paa det preussiste og hannoveranste 
Infanteri, der rykkede frem i en lang Kolonne, og herved 
blev den fjendtlige Armees høire Fløi allarmeret, medens 
jeg i det kuperede Terrain mellem Aabenraa og Haderslev 
nærmede mig saa ubemærket, at mine Adjudanter overrastede 
og fangede de yderste danste Vedetter. Havde General 
Bonin været paa høtre istedetfor paa venstre Fløi, vilde 
han med Lethed ikke alene have kunnet tage Haderslev den 
29., men ogsaa være trængt frem til Christiansfeld og have 
afstaaret den danste Armee Tilbagetoget til Kolding, medens 
jeg samtidig havde omgaaet dens høtre Fløi og Halkett an
grebet den i Centrum. Udfaldet havde isaasald neppe været 
tvivlsomt. Men hvorledes gik det nu efter den Wrangelste 
Disposition?

Kl. 1 om Middagen fik de Danste ved Haderslev 
uventet £3ie paa det slesvig-holsteenste Korps. Oberstlieute
nant v. Zastrow, der kommanderede Avantgarden, havde taget 
sine Forholdsregler saa godt, at Fjenden blev angreben 
næsten samtidig med, at han opdagede os; to Kompagnier 
af 1. Jægerkorps, der dannede Teten, kastede en Bataillon, 
der stod som Soutien for Forpostkjeden, tilligemed denne 
ind i Byen i det første Angreb. Trods den barrikaderede 
og underminerede Bro og de to store befæstede Bygninger 
ved denne vilde Zastrow ganste bestemt være trængt ind i 
Byen med den retirerende Fjende og have taget den, men 
Overgeneralens strenge Befaling tillod mig ikke at opfylde 
min Avantgardekommandørs Bøn, og vi maatte altsaa ind- 
strænke os til i 3—4 Timer at vedligeholde en levende I ld  
mod Fjenden. Skjøndt det var forbudt mig at gjøre Brug 
af mit Artilleri, naar ikke Fægtningens Gang fordrede det, 
lod jeg dog et Par Kanoner bestyde de omtalte Bygninger 
som en Forberedelse til næste Dags Angreb; de vel-
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-rettede Skud adsplittede Sandscekkene i Vinduerne og under 
Tagene og fordreve Besætningen.

Endvidere traf jeg Anstalter t il at mode et eventuelt 
Udfald fra Haderslev, ved at lade Hegnene rydde, saa at 
Artilleriet uhindret kunde rette sine Kanoner osv., ligesom 
jeg ogsaa lod en særdeles fordeelagtig beliggende Hoi ind
rette t il Placement for Kanoner, som jeg befalede at scette 
i Batteri for Daggry, saaledes at Fjenden ikke mærkede det.

(Imidlertid var det, at Herr v. d. Tann, som tidligere 
fortalt, kom til mig og meddeelte mig sine Betænkeligheder 
ved den paatænkte Overgang over Fjorden.)

Samme Eftermiddag blev den danste Besætning i 
Haderslev forstærket med flere Batailloner og endeel A r
tilleri, hvilket bragte mig paa den Tro, at vi mulig ved 
Daggry vilde komme i Slag.

M in  Avantgardes kjekke Angreb og den Aand, der her
skede i hele Korpset, havde imidlertid fuldstændig beroliget 
mig, og jeg tilstaaer aabent, at den tunge Steen, der siden 
Affæren ved Bov havde tynget paa mig, forst nu faldt fra 
mit Hjerte; jeg saae nemlig nu, at jeg kunde stole paa, at 
Folkene vilde holde Stand cg uden Betænkning gaae paa.

Enhver, der har kommanderet et Troppekorps, vil for- 
staae mig; thi naar Anforeren ikke kan stole paa, at det 
Punkt, han vil holde, virkelig bliver holdt, blive alle taktiske 
Kombinationer usikkre og farlige. I  denne Henseende var 
det især, at den forenede engelst-portngisiste Armee udmær
kede sig i det spanske Felttog i 1812, 13 og 14, og derfor 
kunde Wellington med den stolte Bevidsthed at have dan
net og anfort denne Armee, med Nette udbryde, da han 
efter Slaget ved Toulouse forlod den for at deeltage i 
Fredsunderhandlingerne i Paris: „Med en saadan Armee 
vilde jeg have erobret Verden!" 2eg havde altsaa, som 
sagt, faaet fuldstændig T illid  til Troppernes Holdning cg
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imøbcfaae i glad S p æ n d in g  en større Fegtning, da kun 
slesvig-holsteenske T ro p p e r  vare tilstede.

M e d  Undtagelse af Forposterne laae vi Alle i den sø
deste S ø v n  i vor B ivuak , da m in O rd o n n a n ts  Kl. 2  om 
M o rg e n e n  vcekkede mig for a t  lade mig vide, at de K anoner,  
der skulde tage Position paa  den ovenfor omtalte H øi ,  vare a n 
komne. D e t  va r  en af de smukkeste Som m erncette r ,  jeg nogen
sinde h a r  oplevet, det var  blikstille, Lærkerne begyndte a t  hceve 
sig op i Luften og m an  kunde netop skimte H aders levs  Kirke« 
t a a r n  i Tusm ørket.  J e g  besteg Høien og lyttede længe, men 
forgjæves, for a t  opdage et eller andet Tegn  til, a t  Fjenden 
beredte sig til a t  angribe. D e n  paa  Høien posterede S k i l d 
vagt  havde heller I n t e t  hørt, medens han  havde været der. 
D a  M a j o r  v. Gerstorff netop i det S a m m e  kom fra  B i 
vuaker: for a t  inspicere Forposterne, befalede jeg ham  at 
n æ rm e  sig B y e n  saameget som muligt, eftersom denne S t i l 
hed forekom mig mistænkelig.

J e g  v a r  neppe falden i S ø v n  igjen, førend Kaptain  
v. Katzler vækkede mig for a t  melde rnig f r a  Gerstorff, at 
H ade rs lev  var  røm m et af de D ans te ,  a t  han havde truffet 
3 0  Bøndervogne  paa  T o rv e t ,  som de Danske havde rekvi
re re t  for a t  kunne forlade B y e n  i a l  S t i lh e d ,  men ikke be
nyttet, a t  Kompagniet v. d. Heyde p a a  disse Vogne v a r  
kjørt efter den retirerende Fjende, og a t  han havde ladet 
K rud te t  tage bort fra  M in e n  under B r o e n  og n u  m a r 
cherede efter v. d. Heyde med den hele, paa  Forpost v æ 
rende S ty rke .

J e g  fik denne M eld ing  Kl. 3  og lod nu strap staae 
G eneralm arche, hvorefter hele Korpset rykkede efter de D anf le .  
K or t  efter hørte vi G eværild , hvilket tydede paq, a t  v. d. 
Heyde havde naaet F jenden, og det varede ikke længe, inden 
Avantgarden  under Zastrow  v a r  indviklet i en levende F e g t 
ning, der imidlertid trak sig ad den forbudte Bei til C h r i 
stiansfeld. D a  jeg ikke turde følge ham  ad denne, men
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endog maatte befale ham at træffe sig tilhøire, op paa den 
gamle Landevei, flap de Danfle atter heelflindede derfra og 
kom over den danske Grændse med et Tab af kun 60 Fan
ger (Saarede og Døde faae vi Intet til). Dette var en 
Følge af, at Overgeneralens Befalinger bestandig gik i De
tail, hvilket fan være paa sit Sted ved Vagttjenesten i en 
Fæstning eller By, fljøndt det ogsaa der er generende for 
de Undergivne, men i Felten gjøres alle Operationer umulige, 
naar Hænderne bindes paa En med Trusler om Krigsret.

Her kunne et Par Anekdoter fra den 30. Juni finde 
deres Plads.

Da jeg Kl. 4 kom gjennem Haderslev, flrev jeg paa 
Posthuset en Rapport t il Overgeneralen, der efter D is 
positionen flulde have sit Hovedkvarteer i Arnlund, hvori, 
jeg meldte ham det Passerede, samt at det var min Hensigt 
at kaste Fjenden tilbage til Kolding. Med denne Melding 
sendte jeg en af mine Ordonnantser ad den nærmeste Bei, 
altsaa Nord for Haderslev Sø, over Thrning Mølle.

Ifølge Armeebefalingen flulde General Halkett samme 
Morgen forcere de Danfles forflandsede Stilling ved den 
nævnte Mølle, for at han og jeg gjensidig kunde understøtte 
hinanden. En Angrebskolonne var til den Ende allerede 
dannet og flulde lige til at rykke frem mod Defileet, der 
antoges at være meget stærkt befæstet, da pludselig Porten 
i Palissaderingen blev aabnet og min eiderstedfle Frivillige 
lit  ikke ringe Overraskelse for de stormlystne Hannoveranere 
traadte frem og fortalte dem, at ingen Fjende mere var 
at see.

Han skyndte sig nu videre med sin Depeche t il Hoved
kvarteret, hvor han traf General Wraugel ifærd med at 
stige til Hest. Saasnart denne havde læst min Rapport, 
galopperede han med hele sin Stab og med Kaptain v. Massot 
som Forspids ad den Kant, hvorfra Skydningen hør
tes, og fljøndt han efter Armeebefalingen vilde opholde *
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sig ved det 10. Armeekorpses Gros for at modtage M el
dinger, rede dog Ordonnantserne og Adjudanterne efter ham 
fra om Morgenen Kl. 6 til om Eftermiddagen Kl. 21/», 
inden de indhentede ham.

V i havde imidlertid fortsat vor Marche over Alver til 
Vonsild, hvor vi udstillede vore Forposter. Derpaa lod jeg 
Korpsets Gros og Reserve gjøre Holdt i Skoven en halv 
M ii l Syd for den sidstnævnte By, for at Folkene, der ikke 
havde nydt Noget siden om Morgenen Kl. 3, kunde udhvile 
sig efter den anstrengende 4 M iils  Marche.

Da vi havde naaet vort Maal, kunde man nok have 
forskaanet Tropperne for unødvendige Strabadser, og det 
overraskede mig derfor høilig, at man anviste mig et Kan
tonnement, hvortil jeg havde 2 M iil at marchere, medens 
Preusserne fik de nærmeste Kvarterer. Det eneste Korps, 
der den Dag havde været i Ilden, blev altsaa belønnet meb, 
at man jagede omkring meb det, som om det ikke var til 
for Andet.

Opbragt over en saadan Behandling, gik jeg i Bivuak 
ved Sjølund og meldte til Hovedkvarteret, at jeg som Følge 
af den 4 M iil lange Marche og derpaa følgende Fegtning 
den 29. og Fegtningen og den efterfølgende 4 M iil lange 
Marche den 30. ikke kunde forlange af mine Folk, at de 
atter stulde marchere 2 M iil, og at jeg derfor var gaaet i 
Bivuak bag mine Forposter i Sjølund. Armeens Hoved* 
kvarteer blev forlagt til Christiansfeld.

Netop som det begyndte at dages den 1. Juli, traadte 
Major Leo ind til mig med den Melding fra Forposterne, 
„at en fjendtlig Kolonne rykkede frem fra Kolding." — 
„Send en Adjudant iforveien for at see, om det forholder 
sig rigtig," svarede jeg, „jeg anseer det for blind Allarm; 
lad en Bataillon tage Lædertøiet paa og gjøre sig færdig 
til at rykke ud, de andre Batailloner kunne indtil videre 
forholde sig rolige." Derpaa vendte jeg mig om paa den
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anden Side og sov til Kl. 6, da der meldtes mig, at det 
Hele havde været blind Allarm.

Ganske anderledes forholdt det sig med Wrangel. Den 
gamle Herre steg strap til Hest og soer afsted til Forposterne, 
men her var Alt roligt og han kunde altsaa vende om igjen- 
Kl. 9 stjød Gardestarpstyttebataillonen sine Geværer af ved 
ØdiS, fordi de vare blevne fugtige om Natten, dette bragte 
atter Wrangel i Sadlen og hele den preussiske Gardebrigade 
under Vaaben, medens vi Slesvig-Holstenere ikke lode os 
forstyrre. Jeg veed ikke, om denne Iver hos Overgeneralem 
hørte med til den Komedie, der laa til Grund for den hele 
Manøvre, men jeg maa næsten antage det, da en Generals 
der har 30,000 Mand under sin Kommando, dog virkelig 

. ikke behøver at stige til Hest, hvergang der falder et Skud- 
ved Forposterne.

Vor Fremrykning var forøvrigt foranlediget af Våben
stilstands - Underhandlingerne i Malmø, idet det nemlig 
hed sig, at den Stilling, de respektive Armeer indtoge den 
1. Juli, stulde være Demarkationslinien under Vaabenstil- 
standen.

Jeg troer ikke, at det var en diplomatist Aftale med 
Wrangel, at vi stitldc rykke frem og de Danske trække sig 
tilbage, derimod vidste disse, at de bag den jydske Grændse 
vare fiftre mod Angreb af os, ellers vilde de ikke saa plud
selig have standset deres iilsomme Tilbagetog i Kolding. 
Wrangels Befaling: „ikke at skyde over den danske
Grændse," tyder ogsaa noksom paa, at han handlede efter 
høiere Ordre. Om Angrebet blev saa uhensigtsmæssig an- 
ordnet for at bygge de Danste en gylden Bro, eller om 
Wrangel var 'bange for, at han, naar vi først vare komne 
rigtig i Haarene paa hinanden, ikke vilde kunne bære det 
over sit Soldaterhjerte at kalde os tilbage, og at vi da let 
kunde gaae for langt frem, er Noget, jeg ikke kan afgjøre, 
da jeg i samme Efteraar ndtraadte af Tjenesten og ikke sidem
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har havt Leilighed til at erfare noget Paalidcligt desan- 
gaaende. Saameget er imidlertid vist, at Wrangel ben 28. 
Juni havde en ubetydelig ftørre Styrke til sin Disposition 
end den 26. Mai, og kunde han nu saa letsindig angribe 
den fjendtlige Armee, havde han altsaa ikke dengang behøvet 
at tiltræde et saa vanærende Tilbagetog; begge Dele skete 
følgelig ikke af militære Grunde, men efter høiere Befaling, 
der kaster et klart Lys over Preussens vaklende og princip
løse Politik.

Efterat vi i 4 Dage vare blevne staaende i den oven
for omtalte Stilling, foretoges der atter en Dislokation af 
hele Armeen, hvorefter de stesvig-holsteenstc Tropper bleve 
forlagte til Hedeegnen paa Armeens venstre Fløi, medens 
den Boninske Brigade blev liggende i den frugtbare Deel af 
Landet som høire Fløi og Gardebrigaden tilligemed Hoved
kvarteret blev indkvarteret i og ved Haderslev; det 10. Ar
meekorps var allerede vendt tilbage til Sundeved.

Den 9. Juli fik jeg en Skrivelse med sort Segl fra. 
den provisoriske Regering. Jeg troede, at et af dens Med
lemmer var død, men nei, Skrivelsen bragte et glædeligt 
Budstab, thi Regeringen underrettede mig deri om sin egen 
nærforestaaende Død. Den havde nemlig faaet tilsendt de 
forstjellige Vaabcnstilstands- og Fredsforstag, og man an
modede nu mig om at komme til Rendsborg for at deeltage 
i Raadflagningen om disse. General Wrangel gav mig strap 
den forlangte Permission og tilføjede: „Reis De, thi de
Herrer ere i Knibe og vide ikke, hvad de stulle gjøre."

Resultatet af Raadflagningen er tilstrækkelig bekjendt; 
derimod er det ikke bekjendt, hvilken uforsvarlig Intrigue 
Beseler og Reventlow spillede, idet de tilbageholdt deteneste 
fornuftige Fredsforslag af de mange, der vare gjorte, nemlig- 
Lord Palmerstons. Dette gik nd paa at dele Hertugdømmet 
Slesvig efter Sproggrændsen, saaledes at den dansktalende 
Deel blev forenet med Danmark og den tydsttalende med
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H olsteen, sam t paa a t Kongen af D an m ark  skulde adoptere 
H ertugen af A ugustenborgs celdste S ø n  og P ersonalun ionen  
saaledes vedblive a t bestaae som hidtil.

D ette  Forflag  v a r  saa fornuftig t og saa stemmende med 
den offentlige M en in g  i Landet, a t enhver retflaffen M a n d  
med © læbe vilde være gaaet ind p aa  det. M en  det passede 
ikke i de ovennævnte egoistifle In d iv id e rs  K ram , og H e rr  
B re m e r og jeg bleve fyrst efter A ar og D ags Forlob  be- 
kjendte dermed. H avde jeg seet det nævnte Forflag  og ikke 
kunnet sætte dets Antagelse igjennem , vilde jeg uden B etæ nk
ning være m archeret til  R endsborg  med alle under m in 
Kom m ando staaende T ro p p e r, have jaget den af Landet ikke 
længere synderlig agtede provisoriske R egering p aa  D ø re n  og 
erklæret mig for det P alm erstonfle  F o rflag . W ran g el vilde 
sikkert ikke have negtet m ig sin Understøttelse. D ette  v a r det 
fyrste S k r id t af dem, hvorved de to In d iv id e r  senere bragte 
saamegen Ulykke over deres F æ dreland .

U nder vort O ph o ld  i det nordlige S le s v ig  stødte vi, 
paa  nogle enkelte F orpostfljæ rm ydsler næ r, ikke sam men med 
F jenden.

J e g  h a r tidligere b e rø rt det v. d. T an n fle  K orpses O p 
løsn ing  og skal nu  næ rm ere belyse denne S a g ,  der som Alt, 
hvad der ikke behagede D em okraterne, n a tu rlig v iis  paadrog  
mig bittre B ebrejdelser af P ressen .

Korpset var, som allerede bemærket, blevet fo rlag t til 
Kysten N ord  for H aderslev  F jo rd , hvor det, som W ran g el 
sagde, „ingen K nuder kunde gjøre h am ." D e t gam le Uvæsen 
begyndte im idlertid  a tte r  her, hvor in te t fjendtligt Angreb 
kunde ventes, og t i lto g .- i  en saadan  G ra d , a t v. d. T a n n  
indstændig anm odede W ran g el om a t sende Korpset tilbage 
ti l  R endsborg  og opløse det. O m  a lt dette fik jeg ikke et 
O rd  a t vide, førend jeg saae det a f A rm eebefalingen. M e n  
da jeg fra  B egyndelsen a f ikke havde befattet mig med 
K orpset og kun efter W ran g els  O n fle  tem poræ rt overtaget
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Befalingen over bet, der atter var fratagen mig ben 1. Juli, 
bekhmrebe jeg mig ikke vibere berom, men betragtcbe bet 
fom en glcebelig Begivenheb, at mine Folk nu ikke vilbe 
komme til at mangle Skoe osv., formebelst Friflaremcenbenes 
Rekvisitioner.

Jeg skrev nu til General Krohn, at ba Frikorpset stulbe 
afstediges, maatte han forge for, for bet Forste at bet rigtig
afleverebe sine Vaaben til Arsenalet, og for bet Anbet at be
affledigebe Ublcenbinge bleve fenbte til Hamborg, for at vi 
ikke flulbe beholbe bcm i Lanbet.

Ethvert fornuftigt Menneske vil sikkert inbromme, at jeg 
veb denne Befaling kun gjorbe min Pligt og hanblebe i 
Orbenens Interesse. Fra min Sibe blev bei* ikke ubftebt 
anbre Befalinger angaaenbe benne Sag enb ben allerebe 
omtalte, at Krohn hanblebe uben Konbuite, kan sikkert 
ikke meb Rette bebreibes mig, thi jeg har albrig vceret for at
gaae i Detail veb Befalinger af en saa simpel Natur.

Hvab gjorbe Krohn ba? Han fenbte Korpset en Orbre 
impbe til Slesvig til at aflevere sine Vaaben, førenb bet brog 
iitb i Nenbsborg. Fra ben anben Sibe unberrettebes bet 
om, at bet vilbe blive mobtaget i Renbsborg meb Jubel, og 
ba man ikke kan forlange eller vente af hjemvenbenbe Krigere, 
at be flulle holbe et Triumfinbtog uben Vaaben, erklcerebe 
Frikorpset, at bet ikke vilbe aflevere sine Vaaben, men mar
chere iitb i Fæstningen meb labte Geværer.

Da ber foruben Artilleriet laae 1500 Hannoveranere i 
Fæstningen, flulbe Krohn nu have labet Portene lukke og 
birigeret Korpset til Ekernforbe eller Freberikstab, hvor bet 
ba kunbe vcere blevet oploft. Men beels vilbe ben provi- 
sorifle Regering ikke afflebige sine Livtropper uben at have 
berebet bcm et Triumfinbtog, beels var Krohn bange for 
Pressens Skraal og ba han besuben ikke fanbt kraftig Un- 
berstottelse hos ben hannoveranfle General, lob han Korpset

14
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faae sin V illie, og de saakaldte T an n ian ere  holdt da deres I n d 
tog i Fcestningen, hvor de m odtoges med megen B egejstring .

H e r erklcerede de n u , a t de hverken vilde nedlægge 
V aabnene eller lade sig oplyse, og E nden p aa  denne ynkelige 
H istorie blev da, a t den provisoriske N egering atter gjorde et 
In d g re b  i m in Lirkekreds, idet den, uden med et O rd  a t  
underrette  m ig derom , sluttede et S la g s  K om prom is med disse 
O p ry re re , hvorefter de Jn d fy d te  skulde drage til deres H jem  
og Udlændingene indlem m es i en ny form eret B a ta il lo n , 
hvortil O fficererne toges a f Frikorpsets selvlavede O fficerer 
og som fik M a jo r  v. Haake til K om m andyr.

M a n  kan tænke sig m in Forbittrelse, da jeg af G e n e ra l 
K rohn blev underrette t om denne Historie. J e g  svarede yie- 
blikkelig, a t jeg ikke kunde give m it M in de  til det S kete  
og paa  ingen M aad e  vilde have N oget a t gjyre med den 
improviserede B a ta illo n . D en  kunde blive i Heide, hvortil 
den v a r bleven fo rlag t, og faae sin Uddannelse der, men 
under m in K om m ando m aatte den ikke komme. H an , G enera l 
K rohn, kunde tilstille den A rm eebefalingerne og m odtage dens 
R ap po rte r, ind til Laabenstilstanden havde gjort cn F o r a n 
dring i Forholdene.

H vem  v ar denne M a jo r  H aake, som H e rr  B eseler og 
G rev  R eventlow  havde udnævnt til B a ta illo nsko m m an d yr?  
D e t  v a r en fo r flet O psyrsel fra  den preussifle Arm ee af- 
flediget Office er, der senere havde været L andraad  og v a r 
bleven kasseret paa G ru n d  af Kassem angel. S k u ld e  jeg 
ansætte et saadan t S ub jek t i den af mig med saam egen 
M y ie  organiserede unge A rm ee? Je g  udbad mig yieblikkelig 
a f vedkommende P rovindsialregering  i P reussen  behagelig 
U nderretning  om den nævnte M a n d s  Levnet og fik fra  
samme hyie A utoritet skriftlig Bekræftelse paa det ovenfor 
A nfyrte.

M in  B eflu tn ing  v ar fa tte t: saasnart det lod sig gjyre, 
flulde H e rr  M a jo re n  foreholdes den bekræftede M eddelelse
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fra  den nætinte Autoritet og jages ud af Tjenesten, hvor- 
paa hele B anden  flulde f-lge efter ham ; thi det var mig, der 
stod i Spidsen for Krigsdepartementet, og n aa r ntin U nder
strift manglede paa en saadan Kontrakt, var den ugyldig.

D a  jeg senere fratraadte saavel Kommandoen over A r
meen som dens Administration, overgav jeg G eneral B on in  
de P ap ire r, der angik Haake, men B on in  er ikke den M and , 
der indlader sig paa en ubehagelig S a g , ham er det kun 
om at gjsre a t vcere Alle tilpas, sot a t han kan benytte Alle 
til sin Fordeel.
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XVI.

De fiesvig-holfieenjke Officerers (Erklæring. —  Den 
fiore Dislokation den 6. Fngnfi.

S k jo n d t jeg for Sam m enhcengens S ky ld  er kommen til 
E nden af J u l i  M aan ed , to r  jeg dog ikke lade uom talt en 
K jendsgjerning fra  Begyndelsen af denne M aan ed .

M a n  havde nemlig i R endsborg  tra v lt med a t sam 
m enkalde en Folkeforsam ling, i hvilken m an vilde tage den
B esiu tning  a t afscette Kongen af D anm ark  som H ertug  t
S le sv ig  og Holsteen. N ogle Kommisscerer indfandt sig ved
A rm een for a t sondere O fficerernes S te m n in g , men m odte 
hos dem den meest afgjorte M odstand  og reiste derfor bort 
igjen med uforrette t S a g ;  im idlertid  fand t O fficererne det 
dog, efterat nogle af de ældre havde ta lt  med mig om
S a g e n , rigtigst a t afgive den E rklæ ring: „a t de kun havde
grebet til V aaben for a t forsvare saavel deres L andsherres 
som selve Landets uomtvistelige R ettigheder og a t de efter 
deres O verbeviisniug bleve deres E d  troe, idet de forsvarede 
begge mod A ngreb, fra  hvilken S id e  de end kom."

D enne  siriftlige, a f  a lle .S ta b so ff ic e r e r  understrevne E r
klæring sendte jeg den provisorifle N egering, idet jeg tilfoiede, 
a t jeg fuldkommen billigede den og raadede R egeringen til 
a t kaste G lem selens S l o r  over denne S a g ,  da det v a r bedst 
fo r Landet, a t der blev ta lt  saa lid t som m uligt om den.
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Omtrent midt i Juli Maaned fremkaldte ett fra Frank
furt indløben Befaling: „at alle tydske Tropper stulde af
lægge dt til Rigsforstanderen," stærkt Røre mellem Preus
serne. Det var endnu ikke blevet befalet i Armeebefaliugen 
cg jeg havde heller ikke i Sinde at lade de flesvig-holsteenfke 
Tropper gjøre det, da Slesvigerne ingen Forpligtelser havde 
mod det tydske Forbund og altf aa heller ikke mod Central
magten (at den provisoriske Regering havde været faa dum 
at lade vælge Deputerede i Hertugdømmet Slesvig, vedkom 
ikke mig.)

Jeg red altfaa ett Aften til Haderslev til General 
Wrangel og sagde ham reent ud, at jeg havde hørt, at det 
vilde blive befalet at aflægge den omtalte Ed, men at jeg 

. ikke vilde affordre mine Tropper den. Den gamle Herre 
blev meget betænkelig, gik et Par Gange op og ned ad 
Gulvet og udbrød derpaa pludselig: „Jeg vilde virkelig
ønfle, at jeg havde en lignende Grund til at fritage de 
preussiske Tropper derfor." — „Det lod sig vel nok gjøre 
paa en anden Maade, Deres Epcellentse," svarede jeg. — 
„Saa, hvorledes vilde De da bære Dem ab?" — „Ih, vi 
have nu ligget næsten 3 Uger i de samme Kantonnementer, 
Deres Epcellentse, befal en almindelig Dislokation til den 
6. August, den Dag, der er bestemt til Edsaflæggelsen, faa 
vil den hele Historie falde bort af Mangel paa Tid og 
Plads." — „Det er sandelig en Ypperlig Idee, min kjere 
Prinds!" udbrød den gamle Herre begejstret, og den 4. 
August begyndte ben almindelige Dislokation, som først endte 
den 8.; alle de Tropper, der ikke havde faaet speciel Be
faling af deres respektive Negeringer til at aflægge Eden, 
tænkte paa alt Andet. General Wrangel sendte Rigsfor
standeren en høflig Skrivelse, hvormed fulgte en enorm 
Dislokationsliste, og hermed maatte den høie Centralmagt 
lade sig nøie.
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Jeg  fik ved denne D islokation m it Hovedkvarteer i 
S lesv ig  og de flesvig-holstcenfle T ropper bleve forlagte S y d  
for Flensborg F jord, for at de kunde faae udleverne de nye 
Uniformer, der nu endelig vare færdige, og jeg faae mere 
T id  og R o til at fuldende Armeens O rganisation og u d 
danne de nye B atailloner.

Førend jeg tiltraadte Tilbagemarchen, red jeg til C hri
stiansfeld for at sige Farvel til G eneral v. B o n in  og tillige 
gjvre ham opmærksom paa, a t n aa r jeg trak mine Forposter 
ind, vilde hans i Steppinge liggende Kyradserer være meget 
udsatte. M en  han behandlede dette som eu overflødig F o r 
sigtighed og sagde, a t: „de D anfle vare ikke saa dristige" osv. 
Hvad jeg havde forudseet flete, idet Kyradsererne nogle D age 
efter bleve overfaldne og mistede endeel Heste og Fanger.

F ra  den 8. August til den 8. Septem ber arbeidede jeg 
i S lesv ig  af a l K raft paa Armeens O rganisation, som jeg 
ogsaa lykkelig gjennemførte paa 4. Jægerkorpses Beklædning 
nær, der først fandt S te d  i S lu tn ingen  af Septem ber. Jeg  
flal derfor her give en detailleret B eretning om denne O r 
ganisation, især da den af mig fastsatte Inddeling  og F o r
holdet mellem de forftjellige V aaben bibeholdtes uforandret, 
fljøndt Troppernes Antal senere forøgedes.

I  de større S ta te r , der maae være belavede paa at 
føre Krig i hele E uropa, inddeles Armeerne efter bestemte, 
paa den i Krigene ’gjorte E rfaring  grundede R egler, med 
eller uden Hensyn til V aabnenes Forbedring, Kommunika
tions- og T ransportm idler osv., og de forfljellige V aaben- 
arter fordeles mere eller mindre forholdsviis i dem. Ved 
saa store M asser kan der ikke tages Hensyn til specielle 
Forhold. Anderledes forholder det sig derimod, n aa r T alen  
er om at organisere en H æ r i en lille S ta t ,  som kun ruster 
sig til Forsvar og ikke til Angreb. H er maae T erra ine ts  
Beflaffenhed og Folkets individuelle Karakteer være Hoved-
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hensynet, og derncest maae mulig existerende Forpligtelser og 
politiste Forhold ogsaa tages i Betragtning.

I  Aüret 1848 var min Opgave at flabe den flesvig- 
Holsteenste Armee saa hurtig, stcerk og kraftig som muligt til 
den da stedfindende Krig. Af ydre Hensyn havde jeg intet 
andet at tage end Holsteens Forpligtelse til at stille et For
bundskontingent, men da Armeen dannedes af Mandflab fra 
begge Hertugdømmerne, vilde der altid vcere nok af alle 
Vaabenarter til at fyldestgjøre Forbundets Fordringer. I  
denne Henseende havde jeg altsaa frie Hænder og kunde 
ganske rette mig efter Landets Beflaffenhed.

Da Rendsborg Fæstning var Knudepunktet for Land- 
og Søveiene, det tydfle Forbunds Grændsefæstning og det 
Sted, hvor alle Krigsforraad opbevaredes og tildeels for- 
færdigedes, maatte den betragtes som Operationsbasis i nær
værende Krig.

Det Terrain, hvorpaa der vilde blive kjæmpet, var alt
saa Hertugdømmet Slesvig og eventuelt den sydlige Deel af 
Jylland. Der kan aldeles ikke være Tale om at levere 
regelmæssige Slag her, da der ikke findes en eneste Plet, 
som egner sig dertil, idet alt opdyrket Land er gjennemflaaret 
enten af Jordvolde, der ere bevoxede med levende Hegn, 
eller af 3—4 Fod høie Stcengjærder, eller af Trægrupper 
og Skove, saaledes at en Mark paa 20—30 Morgen an
sees for stor. Hvor Landet ikke er opdyrket, er det saa 
gjennemflaaret af Aaer med sumpige Bredder, af Tørve
moser, smaa Søer og Damme, at Kavalleri og Artilleri flet 
ikke kunne komme frem. Der findes vel enkelte Stillinger 
for Defensiven, men ingen, hvorfra man igjen kan gribe 
Offensiven i ordnede, taktifle Bevægelser. Især lægge de 
indhegnede Marker og de snevre, paa begge Sider af Jordvolde 
indefluttede Veie store Hindringer i Veien for Anvendelsen 
af Artilleri; deels kan man nemlig ikke manøvrere med Ka
nonerne, deels kan man ikke komme ind paa Markerne gjen-
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nem  de smalle Led og deels kan m an , n a a r  der ikke p aa  eir 
saadan  M ark  findes et ophøiet P unkt, a ldeles ikke rette  K a
nonerne, thi Hegnene ere i Almindelighed over 6 Fod høie. 
O m  m an nu  ogsaa vilde fhre paa  M a a  og F a a  over det 
første H egn, faa findes ncesten fo r hvert hundrede S k r id t en af 
de om talte Jo rd v o lde , a f hvilke i hvert F a ld  een vil opfange 
Kuglen. M e n  derncest er det i det Tilfoelde, a t Lykken gaaer 
E n  im od, stundom um uligt a t slippe ud igjen af en saadan ind
hegnet M ark , der sjelden h a r flere end eet Led. Bescetter 
Fjenden dette, ere K anonerne tabte. O gsaa  for In fa n te r ie t 
frembyde disse T e rra in fo rh o ld  V anfleligheder, idet der ncesten 
a ldrig  findes P la d s  til a t lade en B a ta illo n  marchere op 
og lang t m indre til a t foretage taktiske Bevcegelser nteb 
den. K om pagniet er ncesten den eneste Afdeling, der kan 
operere sam let, og selv det m aa fordetmeste opløses i B lcen- 
kerkjeder. H e rtil kommer endnu disse G jcerders eller levende 
H egns Indflydelse p aa  S le s v ig -H o ls te n e re n s  N ationalka- 
rakteer. G jcerdet er under hans fredelige S y s le r  G ræudsen 
fo r h an s E iendom , beskytter hans Agre mod det p aa  © ræ s- 
m arkerne løsgaaeude Kvceg og tjener til Ly ikke alene for 
h an s  K rea tu rer, men ogsaa for ham  selv, n a a r  han under M ark - 
arbeidet overfaldes af en Regnbyge. N a a r  han  hviler sig 
ester sit Arbeide og spiser sin M a d , søger han Ly eller 
Skygge bag Gjcerdet, n a a r  han tager sin Frakke af, lægger 
han  den altid  p aa  G jæ rdet under B ustene, kort sagt, dette 
er saaledes sammenvoxet med H olstenerens N a tu r , a t han 
ogsaa i Krigen bestandig søger a t dække sig bag det mob 
F jendens K ugler. G a a e r  det frem ad , søger han i Løb 
a t naae G jæ rdet for derfra  a t fyre paa  F jenden , og i R e 
t im in g  holder han sig bag det, indtil F jenden om gaaer eller 
storm er det. I  S k ju l af G jæ rdet om gaaer han  Fjenden og 
b liver han  saaret, søger han a t naae det for a t sætte eller 
lægge sig u nder det.
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D e n n e  E jendom m elighed  ved Landet og Folket m aa t te  
hav e  In d f ly d e lse  p a a  A rm e en s  O rg a n isa t io n .  I d e t  jeg a n 
slog dens  S ty rk e  t i l  2  P r o c e n t  a f  B efolkningen,  a ltsaa  t i l  
1 6 ,0 0 0  M a n d ,  inddeelte jeg den i :  1 0  J n fa n te r ib a ta i l lo n e r ,  
hver  p a a  4  K om p ag n ie r  ä 2 5 0  M a n d ; 4  Jæ g e rb a ta i l lo n e r ,  
l igeledes p a a  4  K om p ag n ie r  å  2 5 0  M a n d ;  2  K ava l le r i re -  
g im en ter ,  hvert  p a a  5  Eskadroner ä  1 5 0  Heste, 4  B a t t e r i e r ,  
d e ra f  3  6pnndige og 1 12pnnd ig t ,  hvert  p a a  8 K an o n e r ,  og 
1 P i o n e e r -  og 1 P o n to n n e e rk o m p a g n i  h 1 2 0  M a n d .  H e r 
t i l  kom endnu  Fcestningsarti llerie t,  det store B r o t r a i n ,  R e 
serve- og A m m u n it io n sp a rk en  osv.

M a n  vil he raf  see, a t  det lette I n f a n t e r i  v a r  det l an g t  
overvciende i Anta l,  a t  A r t i l le r ie t  ikke v a r  saa svcert, som det nu  
e r  B r u g ,  og a t  K om pagn ie rne  vare  større, end a lm indelig  e r  
Tilfceldet.  M i n e  G r u n d e  t i l  a t  indret te  det saaledes ville 
im id ler t id  klart  f rem gaae  a f  de Bemcerkninger,  jeg h a r  f o r 
udstikket, ligesom ogsaa E n h v er ,  der h a r  m an ø v re re t  i et 
l ignende T e r r a in ,  vil kunne forstaae,  a t  jeg gjorde K o m 
p agnie rne  saa stærke, a t  de kunde optræde nogenlunde selv
stændige,  thi er et K o m p ag n i  først i E ngagem en t  m cd
F je n d e n ,  h ø re r  der M e g e t  t i l  fo r  a t  faae det forenet

m ed  en anden  Afdeling. K o m p ag n ik o m m an d ø re rn e  m aa e  a n 
sees som overladte  t i l  sig selv, de kunne vel ledes i O v e r e n s 
stemmelse med A rm e en s  B evæ gelse r  i det H e le ,  m en ikke som 
F ø r e r e  fo r  B a ta i l l o n e n s  Afdelinger.  Af disse G r u n d e  havde 
jeg g jort  alle K o m p ag n ik o m m an d ø re r  beredne, hvorved de
tillige bleve satte i S t a n d  t i l  lettere a t  see over Hegnene .

D e  to R eg im e n te r  K av a l le r i ,  der i Alt  udgjorde 1 5 0 0  
Heste, vare  fu ldkommen tilstrækkelige t i l  a t  besørge F o rp o s t 
t jenesten og P a tro u i l le r in g en ,  s t jøndt den sidste p a a  G r u n d  
a f  det kuperede og flade T e r r a i n  m a a  fo retages  i stort O m 
fang.  K u n  n a a r  P a t r o u i l l e r  sendes 2 — 3  M i i l  f rem  i 
T e r r a in e t ,  kan m a n  u ndvæ re  en ellers nødvendig, tæt F o r -  
postkjede af I n f a n t e r i .
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O rdonnantstjenesten  fo rrettedes af et særskilt K orps, 
fordi denne Tjeneste er en sand P lag e  fo r Kavalleriet, yde
læ gger dets Heste, svækker M an dstug ten  hos Folkene og lige- 
saa godt, ja  ofte endog bedre kan udsyres af raste, i Landet 
bekjendte Folk, der ere vante til a t fæ rdes i alle Landets 
E gne, have Lyst ti l  denne Tjeneste og desuden ere modige 
og ordentlige. E n  saadan O rd o n n a n ts  bevcebnes 'm ed en 
P is to l og en S a b e l, forsynes med en stærk Hest og behyver 
ikke a t fyre Andet end sin Taske og Kappe med sig, th i hans 
O ppakning bliver ved den K om m ando, hvem han er tildeelt 
og hvortil han stedse vender tilbage. D e t er en S elv fy lge, 
a t  disse Folk, hvad enten de ere F riv illige eller kom m an
derede til a t forrette O rdonnantstjeneste , staae under K rig s
lovene og bære det samme A nsvar, som om de vare tagne 
ud af Geleddet.

J e g  h ar om talt denne S a g ,  som egentlig ikke hyrer 
herhen, fordi jeg ynster, a t den m aa  blive taget under m o- 
den^Overveielse af Vedkommende, da den efter m in M en ing  
er af stor B etydn ing  fo r K avalle rie t, m en, saavidt jeg 
veed, a ldrig  h a r været g jennem fyrt grundig og stadig. M a n  
h a r  flere G ange oprettet O rdonnan tskorpser, men a ltid  
ladet dem gaac ind igjen. M a n  h a r kaldt dem snart G uider, 
sn art O rdonnan tser, snart det E ne og sn art det Andet, men 
h a r  altid  givet dem et a ltfo r m ilitæ rt Anstryg, overlæsset 
dem med A rm atu r og B agage  og derved g jort dem u b ru g 
bare . D esuden  have S tyv le tgenera lerne  ogsaa sat sig imod 
a t have en saa simpel klædt M a n d  i deres O m givelse, ja  
endog ridende bag efter sig, og denne S a g ,  hvis N ytte  m aa 
være indlysende fo r enhver sand K avallerist, er saaledes 
stedse falden som et O ffer for P e d a n te ri og Forfængelighed. 
E n  udfyrlig  B ehand ling  af denne G jenstand er som sagt 
ikke paa sit S te d  her, ellers kunde der siges meget M ere  
om den. D a  jeg udtraadte  af den slesvig-holsteenfle Armee,
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gik Ordonnantskorpset ind, thi G eneral v. B onin  havde 
ingen S a n d s  for flige B etragtninger.

Armeens Bevcebning m aatte i Begyndelsen blive saa- 
ledes, som den forefandtes ved B ataillonerne og i Arsenalet, 
men det var min Hensigt a t lade In fan terie t beholde de 
almindelige M nfletter og give Jcegerne Spidsknglegevcerer. 
O gsaa om Vaabnene fim de der her skrives en heel A fhand
ling, men hvortil flulde det nytte? D e r er allerede blevet 
disputeret og diskuteret meget formeget herom, uden at der 
hidtil er opnaaet noget videre Resultat.

Rom erne erobrede Verden med deres P ilum  og S v æ rd  
og Frederik den S to re , Napoleon og W ellington vandt deres 
S e ire  med de gamle M nfletter med Steenlaase. Uagtet 
V aabnene ere blevne fnldkomnere, er der dog ikke udrettet noget 
E klatant eller N yt ved B ronzell, eller ved Alma og 
Tschernaja eller ved Jnkerm an og Sebastopol. D en  M and , 
der leder Armeens Bevægelser, og S o ld aternes Dygtighed 
ville sikkert altid gjvre Udflaget. Cromwell holdt med sine
50 .000  M and  Kjernetropper hele Europa i Aande, Louis 
N ap leen kan vel sætte E uropa i Bevægelse med sine
500 .000  S o ld a te r, men hvor har han en Feltherre, der 
kan erstatte hans Onkel, skjvndt ogsaa dennes Geni lidt efter 
lidt udflukkedes efter S la g e t ved D resden 1813, hvor det 
endnu engang straalede i hele sin G lan d s?  S lag e t ved 
M oflva tilintetgjorde trods alle bonapartistifle Forfatteres 
Lovtaler den ubetingede T ro  paa hans Uoverviudelighed, ja 
m an finder hos Jo m in i og T h iers  fra dette Oieblik af en 
Raadvildhed i alle hans O perationer paa Valpladsen, der 
bestandig afholdt ham fra i rette T id  at føre det afgjprende 
S tv d , ja endog var Skyld  i, a t han ikke tiltraadte T ilbage
toget, skjvndt han maatte være overbeviist om, at der ikke 
længere kunde være T ale  om et heldigt Udfald. D e tte : 
i rette T id  a t gaae frem og trække sig tilbage, vil ogsaa i 
Fremtiden mere gjpre Udflaget end Kanoner, der række en
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halv M iil, og Geværer, som flyde paa 1500 Skridt. I  
Hertugdømmerne er dette forøvrigt aldeles ligegyldigt, da 
Terrainforholdene der neppe tillade at see, endsige flyde paa 
100 til 200 Skridt.

Der var eet væsentligt Punkt, som ikke maatte tabes 
af Syne ved Armeeorganisationen, og det var, at den kun 
maatte betragtes som temporær, og at man altsaa skulde 
flutte sig saameget som muligt til det Bestaaende; men der
næst maatte der ogsaa tages Hensyn til, at Striden førtes 
mellem Tydflland og Danmark og at den flesvig-holsteenfle 
Armee følgelig kun kunde betragtes som en Deel af det 
Hele og ikke som selvstændig. Det finantsielle Spørgsmaal 
turde heller ikke oversees, da Landets Udgifter allerede vare 
altfor store til, at det endnu burde bebyrdes med de enorme 
Summer, det vilde koste at anflaffe nyt Materiel efter de nyeste 
Opfindelser og Forbedringer, førend disse havde viist sig at 
være praktifle. Jeg ansaae mig ikke berettiget hertil, men 
General Bonin, der ingen Interesse havde for Landets 
finantsielle Status, hyldede ikke denne Grundsætning og der
for bleve under hans Bestyrelse umaadelige Summer ud
givne til Anflaffelsen af de bedste Vaaben. Heraf lod han 
sig ved Fredericia fratage 27 Kanoner og Resten førte de 
Danske efter Krigens Ophør til Kjøbenhavn. Hertugdømmet 
Holsteen lider endnu Haardt under den Gjæld, hvori al denne 
Lupus satte Landet.

Jeg stal endnu paa dette Sted imødegaae en Bebreidelse, 
der gjentagne Gange er bleven gjort Hertugdømmerne af en 
af de bedste, nyere militære Forfattere, Rüstow. I  sin Taktik 
og Feltherrckunst bebreider han dem nemlig, at de ikke bragte 
en talrigere Armee paa Benene. Havde den ærede For
fatter kjendt Folkets Karakteer bedre, vilde han ikke have 
gjort dette. Slesvig-Holsteneren har en meget fredsommelig 
Karakteer, hans Gaard og Marker ere hans Paradiis og 
udenfor dem er han ingen Helt. Han holder paa sin Ret
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og fine Sædvaner, og derfor vilde han vedblive at være 
Slesvig-Holstener, fordi han havde været det i 500 Aar; 
derfor gav han villig Penge og Proviant for at forsvare 
fine Rettigheder, men sin egen Person vilde han, naar han 
var itbe over den førfte Ungdom, ikke gierne udsætte for 
Kugler og Krigens Strabadser. Jeg vilde derfor kun have 
skadet Sagen ved at giøre Armeen 8 til 10,000 Mand 
stærkere. Jeg kunde umulig forndsee i Sommeren 1848, at 
man fulgte en saa jammerlig Politik i Frankfurt og at 
Preussen vilde forraade os. I  Aaret 1849 floges de af 
mig organiserede 16,000 Mand (Boniu havde dengang ikke 
een Mand mere, end jeg i Efteraaret 1848 havde afleveret 
t il ham) godt og tappert med de Danske ved Kolding. At 
Bonins letsindige Anførsel og Willisens theoretiske Experi
menter havde Nederlag til Følge, laa ikke i, at Armeen var 
for lille, men i de kommanderende Generalers Udygtighed. 
Men hertil kommer jeg senere tilbage, jeg flat endnu blot 
til Slutning bemærke, at af det ovenfor opgivne Antal deel- 
toge 6 Linie- og 1 Jægerbataillon samt 10 Eskadroner 
Dragoner og 4 Batterier Artilleri i Felttoget under min 
Kommando; de andre 4 Linie- og 3 Jægerbatailloner bleve 
fra Ju li af indøvede og indklædte, og da jeg den 9. Sep
tember traadte tilbage, afleverede jeg denne Styrke til Ge
neral Bonin med det Raad at forøge Artilleriet med et 
ridende Batteri.

Som Følge af ben pludselige Udrykning i Marts og 
April vare Bataillonerne og Kompagnierne naturligviis 
hverken lige stærke eller sammensatte af de samme Alders
klasser, men allerede i August Maaned gjorde jeg de ind
ledende Skridt til at faae dette Forhold forandret, og det 
er det Eneste, som Bonin fuldførte i Binteren 1819/49.

Troppernes Beklædning, Tornystre og Lædertøi lod jeg 
indrette ganfle efter preussifl Mønster. Da jeg fra den
7. August havde faaet mit Hovedkvarteer i Slesvig, tog jeg
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med Iv e r  fat paa dette Arbeide og blev ogsaa færdig tneb 
det; ligeledes indførtes en total Reform  i Kasse- og R egn
skabsvæsenet under den udmærket redelige og dygtige Over-- 
intendant Boyfen, der desværre blev ærgret ihjel af mim 
Efterm and og aflyst af et for Landet fremmed Ind iv id , en a f  
G eneral v. B o n in s  O ientjenere.

Førend jeg atter optager Begivenhedernes T raad , turde 
det ikke være afveien a t omtale en S a g , der i Aaret 1848 
ofte paadrog mig Bebrejdelser og D adel af Pressen, nem 
lig Underofficerernes Avancement til Officerer. Uagtet denne 
Gjenstand er bleven drøftet meget i B rochurer og Aviser, 
er det dog altid forekommet mig, at man ikke ganfle h a r  
frigjort fig for eensidige Anstuelfer og Fordomme, førend 
m an udtalte sig. I  eet Punkt troer jeg, at Alle ere enige, 
nemlig i, at alle Veie bør staae aabne for Dygtigheden og 
Fortjenesten, og at altsaa ogsaa S o ldaten  m aa kunne opnaae 
de høieste militære G rader. D en  større eller mindre Lethed, 
hvormed dette kan flee, beroer paa de fo r f lje llig e  Armeers- 
Rekruteringssystem og O rganisation, medens Forfatning og 
sociale Forhold maae bestemme, om det kan være rigtigt og 
politifl klogt.

D en  faa ofte gjentagne Frase af Ludvig den F jortende: 
„E nhver S o ld a t bærer M arechalsstaven i sin P a tron tafle", 
har et S la g s  Sandsynlighed for sig i den franske Armee- 
organisation, og det af følgende G runde: i Frankrig ere Alle 
værnepligtige, hvert tredie Officeersavancement er forbeholdt 
Underofficeersklasfen og endelig overgaae Franflm ændene i  
det Hele taget alle andre N ationer i Jn telligen ts og praktisk 
S a n d s . D esuagtet turde det dog have sine Betænkeligheder 
med M arechalsstaven, især naar den flat betroes en M and , 
der ikke er den voxen, thi til at være H æ rfører udfordres 
M eget, font ikke kan læres i Geleddet eller B ataillonen . 
E rfaringen har desuden viist, at n aa r disse M arechaler ikke 
vare i Besiddelse af videnskabelig D annelse, vare de kun
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dygtige under deres store Mesters Dine, medens de, naar 
de vare overladte til sig selv, begik den ene Fe il efter ben 
anden. I  Frankrig ere Officeren og Soldaten hinandens 
Ligemænd i det sociale Liv, knn under Gevcer fordres Lydig
hed og Respekt. For nærværende Tid, da det deels er blevet faa 
almindeligt at stille for sig, og deels de unge Mcend, der 
ikke have bestaaet Examen i Militcerffolerne, blive begunsti
gede, naar de træde ind i Geleddet og der udmærke sig, 
hyrer Avancementet fra Geleddet op med Kaptainsgradeu for 
de Konskriberede i Almindelighed, faa at det ovenanførte 
Ordsprog heller ikke i Frankrig betyder Andet, end at enhver 
Soldat kan opnaae de høieste Grader, naar han viser sig<- 
dygtig og paalidelig.

I  de Armeer, hvor det er tilladt at stille for sig, tje
ner ingen formuende Mand i Geleddet, og da Avancement 
fra Geleddet ikke er lovbestemt som i Frankrig, samt da den 
fornødne Fordannelse ikke findes hos de ubemidlede Klasser 
og Udnævnelsen til Officeer udfordrer eu vis Skoledannelse 
og Forberedelse, kan samme knn nndtagelsesviis finde Sted.

I  Preussen, hvor Stilling ikke er tilladt, kunne vel
havende og dannede unge Mænd ved at tjene et Aar fr i
villig opfylde deres Værnepligt, hvorefter de enten forlade 
Armeen eller blive ansatte som Officerer i Landeværnet; her 
er det altf aa ogsaa kun de mindre dannede Klasser, der 
tjene i Geleddet.

I  England, hvor ingen Konskription finder Sted, men 
hvor knn Bærmen af Folket lader sig hverve, det vil sige 
de, der ere for dovne til at arbeide, eller for forfaldne tit, 
at kunne faae Arbeide, og hvor der findes en faa skarp so
cial Adskillelse mellem de forskjellige Klasser, kan Soldatens 
Avancement til Officeer umulig tilstedes undtagen aldeles 
exceptionelt, hvis ikke Armeen skal lide derunder, og det var 
derfor meget taabeligt, at den engelske Presse under Krint- 
krigen tog sig faa ivrig af denne Sag istedetfor at angribe



224

de slette Tjenestereglementer for Officererne og den lidet be
tryggende Maade, hvorpaa de ansættes, uden at vcere be
hørig prøvede og uden at blive praktisk uddannede. Det var 
en uoverlagt Paastand, at blot fordi Officererne ikke forstode 
deres Sager, fluide Soldaterne kunne udfylde disses Pladser- 
bedre, og det uagtet man ogsaa bebreidede dem deres uprak- 
tiste Optrceden i Felten.

Underofficeren kan kun vcer'e dygtig, naar han har været 
simpel Soldat, thi han maa ikke alene kjende og forstaae 
Soldatens Pligter og Arbeide tilbunds, men maa ogsaa 
selv kunne gjpre Alt bedre end denne, for at han kan lede 
og kontrolere ham i de mindste Detailler. Underofficeren 
maa altsaa udtages af Geleddet, naar han stal vcere dygtig 
og brugbar, og paa hems Dygtighed beroer for Størstedelen 
Kompagniernes og Eskadronernes Paalidelighed og Dygtig
hed. Man kan derfor ikke vente, at Underofficeren stal 
have den for Officererne fornødne Dannelse. Et andet 
Spørgsmaal er det, om det er t il Fordeel for Officeers- 
standcn og Armeen, at Underofficerer befordres til Officerer. 
Dette lader sig ikke besvare i Almindelighed, men beroer 
paa Armeens Størrelse, dens Avancementsbestemmelser, den 
Maade, hvorpaa der bliver sørget for utjenstdygtige Office
rer, osv. Skal Officeersstanden hævde sin sociale Stilling 
og ved Dannelse og Opdragelse bevare Folks Agtelse, 
maa den ikke have sin Tilgang fra Geleddet; skulle Ge
neralerne være i deres kraftige Alder, maae de ikke staae 
deres bedste Aar i Geleddet; stal Armeen overhovedet være 
en Støtte for Staten og ikke et Redstab i en Magthavers 
eller Erobrers Haand, maa Officeersstanden have Interesser 
tilfælles ni eb de dannede klasser og kunne bibringe Armeen en 
patriotist og konservativ Aand.

Ligesom det altsaa ikke er til Gavn for Armeen og 
Officeersstanden at lade Underofficererne avancere, saaledes 
er det heller ingen Lykke for disse at blive Officerer, da,
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som ovenfor bemærket, den dygtige Underofficeer maa tages 
af Geleddet. Udenfor Tjenesten v il han ikke fole sig paa 
sin Plads, han vil ofte staae tilbage for sine yngre Kam
merater i aandelig Udvikling, og da han sjelden vil kunne 
tilegne sig det dannede Selskabs Manerer, vil han altid fole 
sig ilde tilmode i det selskabelige Liv. Hans Familieforhold 
drage ham ogsaa til en anden Side, og han befinder sig 
saaledes i Ordets egentligste Forstand i en svævende Stilling. 
Man seer dette tydeligst, naar man sammenligner Forholdene 
i Frankrig og England. I  Frankrig findes almindelig 
Voernepligt med Net t il at stille for sig, men et lovbestemt, 
deelviist Avancement fra Geleddet og ingen social Forskjel 
mellem Officeren og Soldaten. Begge torste efter Hceder 
og ZEre og lokkes af Udsigten t il den hoiere Gage, de ere 
eet Legeme og een S je l og tjene den, af hvem de kunne 
vente storst Fordeel.

I  England findes frivillig Hverving uden Vcernepligt. 
Officererne kjobe deres Patenter baade ved den forste An
sættelse og ved hvert senere Avancement, og naar de for
lade Tjenesten, flaffer Salget af deres Patent dem en Pen
sion. (Jeg bemærker her udtrykkelig, at den praktiske Ud
dannelse saavelsom Tjenestens Fordeling ved Kompagnierne 
og Bataillonerne er hoist mangelfuld, og at man deri maa soge 
Grunden til, at de engelfle Officerer stedse ere saa ube
hjælpsomme i Begyndelsen af et Felttog). For at kunne blive 
Officeer maa man altsaa enten selv have Formue eller have for- 
muende Familie, og en god Opdragelse tor derfor betragtes 
som en Forudsætning. Den ridderlige Tænkemaade og dum
dristige Tapperhed, hvorved de engelfle Officerer fordetmeste 
udmærke sig, ere Folger af den hoie Priis, som et frit 
Folk sætter paa offentlig Anerkjendelse og Udmærkelse. Men 
netop derfor har den engelfle Officeer stor Indflydelse paa 
Soldaterne, fordi den dannede Mand altid imponerer den 
Udannede oz Gentlemanen bestandig indgyder den raae
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Natur Agtelse. I  sin nuværende Sammensoetning kan den 
engelske Armee aldrig blive en Prætorianergarde, men vil 
vedblive at »ære en Stytte for Forfatningen, thi alle O f
ficerer ere mere eller mindre ved deres Familieforbin
delser interesserede i det Bestaaendes Opretholdelse.

Af Alt, hvad jeg her har anfyrt, turde det vcere iudlhfende, 
at Underofficererne i Almindelighed ikke kunne være tjente 
med at befordres t il Officerer, at et sligt Avancement ikke 
er til Fordeel for Officeersstanden og Armeen, og endelig 
at det ikke vil være til Gavn for Staten og Europas Fred.

Med denne Overbcviisning kunde jeg derfor i 1848 
kun med betydelige Indskrænkninger give efter for den provisoriske 
Regerings og Pressens Fordringer; da Udskrivningen til den 
danske Armee, hvoraf de slesvig-holsteenfte Tropper hidtil 
havde udgjort en Deel, kun omfattede Landbefolkningen, og 
da som Felge af, at Stilling ikke blot var tilladt, men 
endogsaa særdeles begunstiget, kun ubemidlede Folks Senner, 
altsaa kun udannede Mennesker tjente i Geleddet, vilde Un
derofficererne, der jo vare udgaaede derfra, have taget sig 
meget besynderlige ud som Officerer mellem de mange 
fremmede Officerer. Desuden havde jeg ligesaameget Brug 
for dygtige Underofficerer som for Officerer, og ogsaa af 
denne Grund blev jeg dyv for Demokraternes Skraal.
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XVII.

Ven provisoriske Negering finder hos Landets Nepra- 
tentation den foronjkede Sifiand til at fjerne For

fatteren.

Da jeg midt i August Maaned indfandt mig i General 
Wraugels Hovedkvarten: i Aabenraa for at tale med ham 
om nogle Forretningssager, opfordrede han mig til at be
holde Kommandoen over den slesvig-holsteenske Armee, selv 
naar den provisoriske Regering var traadt af. Jeg svarede 
hertil, at jeg for det Første ikke fandt det passende at blive, 
naar de Andre traadte af, og at dernæst efter min Mening 
Vaabenstilstanden burde føre til Fred og ikke til Krig, i 
hvilket Tilfælde baade Armeen og jeg vilde være overflødige. 
Men da den gamle Herre vedblivende forestillede mig Nød
vendigheden af, at jeg blev, eftersom Ingen var saaledes 
inde i Forholdene som jeg, eftersom Tropperne hængte ved 
Ulig og jeg hyldede konservative Grundsætninger, gav jeg en
delig efter, dog paa de to Betingelser, at jeg for det Første 
ikke blev stillet under en yngre General og for det Andet 
fik Gage, da jeg ikke var rig nok til at tjene gratis. Derr 
gamle Herre lovede at arrangere begge Dele; om han og- 
saa fra Stettin vilde føre en quasi Overkommando, skulde
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jeg dog ikke faae en yngre Office er over mig, og hvad Ga
gen angik, fkulde han skrive til den provisorifle Regering og 
forlange, at jeg blev gageret fom preussisk Generallieute- 
nant.

General Wrangels Skrivelse t il den provisoriske Rege
ring fatte denne i en ikke ringe Skræk; de Herrer Beseler 
og Grev Reventlow havde nemlig, efterat Herr Olshausen 
var udtraadt af Regeringen, allerede fattet den Plan, at de 
efter Vaabenstilstandens Udløb begge a tout prix atter vilde 
træde i Spidsen for Landets Regering. Beholdt jeg nu 
Kommandoen over Armeen og fuldendte dens Organisation, 
kunde de være fiktre paa, at jeg ikke vilde tillade, at Ledel
sen af Landets Anliggender blev overdraget til to Mænd, 
om hvis Uduelighed jeg var bleven fuldstændig overbeviist. 
Saa kort før Fjendtlighedernes Begyndelse havde den kom
manderende General en vægtig Stemme, der ikke kunde 
overhøres, og alle deres forfængelige og egoistiske Planer 
vilde følgelig blive forpurrede, men S ligt maatte for enhver 
P riis forhindres.

Grev Reventlow, den provisoriske Regerings sædvanlige 
Ambassader, naar den havde Noget at forhandle med mig, 
blev altfaa sendt til Slesvig til mig. Han fortalte mig, at 
General Wrangel havde skrevet til den provisoriske Regering, 
at der skulde udbetales mig Gage, da jeg vilde beholde 
Kommandoen over den flesvig-holsteenske Armee, efterat Vaa- 
benstilstanden var afsluttet og den provisoriske Regering traadt 
af, og han var nu kommet for at forestille mig, at det ikke 
gik an, at jeg blev, naar de Andre traadte af; det vilde ud
sætte mig for ilde Omtale i Landet, at jeg stilte mig fra 
dem og ligesom slog ind paa en anden Vei, og han vilde 
derfor indstændig raade mig t il at betænke mig vel, inden 
jeg tog en endelig Bcsiutning. Jeg svarede hertil: „at jeg 
først efter moden Overvejelse havde antaget Overgeneralens 
Forslag og at jeg som kommanderende General ikke var
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Medlem af den provisoriske Regering. Som Medlem af 
denne forestod jeg Krigsdepartementet og det vilde jeg natur- 
ligviis afgive; men jeg kunde ikke indsee, at det var at svigte 
de Grundsætninger, jeg hidtil havde hyldet, eller at det kunde 
berettige Folk til at sige, at jeg havde forandret mine An
skuelser, at jeg vedblev at tjene mit Fædreland; Vaabenstil- 
standen vilde jo desuden blive antagen af Landet og stod 
følgelig ikke i Modstrid med vor hidtidige Optræden. Jeg 
lededes ikke af Egennytte eller Forfængelighed, men alene af 
Overbevisningen om at kunne være Landet t il Nytte."

Med denne Bested vendte Grev Reventlow tilbage til 
Rendsborg, og der maatte altsaa gribes til andre Midter 
for at blive mig kvit.

Allerede i Ju li Maaned havde General Krohn meldt 
mig, at den provisoriske Regering havde tilbudt Kongen af 
Hannover som en Foræring to Kanoner, der i 1813 vare 
blevne tagne fra den engelst-tydste Legion i Fegtningen ved 
Sehested og siden den Tid havde været opstillede som T ro
fæer i Rendsborgs Arsenal. Jeg svarede ham, at den 
provisoriske Regering var uberettiget til at gjøre saadanne 
Foræringer og berøve Armeen dens Trofæer, og at han i 
hvert Fald ikke maatte lade Kanonerne komme ud af Arse
nalet, da det var en Sag, som under alle Omstændigheder 
maatte gaae gjennem mine Hænder. Da jeg siden midt i 
Ju li Maaned ikke havde hørt Noget om Sagen, troede jeg, 
at den var opgiven; men i de nævnte Dage fik jeg atter en 
Skrivelse fra Krohn, hvori han lod mig vide, at det nu 
vilde blive Alvor med Kanonerne og at en hannoveranst Ar- 
tilleriofficeer ventedes for at hente bent; han syntes dog, at 
det var altfor galt. Der havde engang tidligere fra dansk 
Side været Tale om at lade disse Trofæer smelte, men 
dengang havde den kommanderende General i Hertugdøm
merne, Landgreve Friedrich af Hessen, sendt ham (Krohn) 
t il Kjøbenhavn til Kongen, og han havde reddet dem fra
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Generalkommissariats-Kollegiets Kløer; tut vilde den provi - 
soriske Regering atter begaae et Spolium, tttett dct maatte 
jeg ikke tillade. Jeg svarede ham, at han ikke maatte lade 
Kanonerne føve ud af Arsenalet uden min Befaling.

Den 19. August foretog jeg en Inspektionsreise til Lyks- 
borg, hvor 1. Jægerkorps havde havt et Sammenstød nted 
Korvetten Najaden, og reiste den 20. over Kappel til Ekern- 
førde for at inspicere den derværende Garnison. Netop som 
jeg var gaaet i Seng om Aftenen den 19., bragtes mig 
den vedføjede Skrivelse fra den provisoriste Regering, der 
var blevet sendt efter mig pr. Estafette (see Bilag 2).

Dette Aktstykkes Indhold og Form maae forbanse En
hver. Man fortæller mig, at man allerede i længere Tid 
har feet sig om efter et Subjekt, der kunde overtage c tt Deel 
af ntitte Funktioner. Bag min Ryg henvendte man sig alt- 
saa til forskjellige Autoriteter og Individer om en Sag, der 
dog efter alle Regler hørte t il min Forretningskreds og burde 
gaae gjennem mine Hænder osv. Hensigten mcb denne 
Fremfærd var kort og godt at støbe mig saaledes for Ho
vedet, at jeg skulde sige va banque. Der er imidlertid et 
gammelt Ordsprog, der siger, at man først stal sove paa en 
Ting, og ester at have befalet min Tjener at kalde paa 
mig Kl. 4, da jeg havde bestemt at reise videre Kl. 6, lagde 
jeg mig derfor ganste rolig til at sove.

Den næste Morgen besvarede jeg Regeringens Skrivelse 
omtrent paa følgende Maade (jeg havde desværre ikke Tid 
til at tage en Afskrift af mit Brev og senere have alle mine 
Bestræbelser for at erholde det været frngtesløse): „Jeg var 
.ikke alene enig med den provisoriste Regering i, at Armeens 
Bestyrelse burde adstilles fra Kommandoen over den, men 
havde allerede ved General Krohus Ansættelse gjort 
indledende Skridt dertil. Hvad Valget af General v. 
Bottitt angik, da forekom det mig ikke hensigtsmæssigt, 

,-thi Chefen for Krigsdepartementet maatte arbeide meget, og
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det var Noget, Bonin ikke holdt af. Trods alle sine andre 
udmærkede Egenskaber egnede han sig derfor allermindst for 
denne Post. Forresten troede jeg neppe, at han vilde ind
lade sig paa at tage Tjeneste hos os, og allermindst, at han 
vilde lade sig udnævne til Minister i en Regering, der laa 
paa sit Hderste. Fastholdt den provisoriske Regering imid
lertid sin Beflntning, tilbyd jeg mig at indlede de fornødne 
Underhandlinger med General v. Bonin oz skulde til 
den Ende komme til Rendsborg en af de fyrste Dage, for 
ut vi i Forening kunde underkaste Sagen en moden D rø f
telse."

Da jeg out Aftenen den 21. August kom tilbage t il 
Slesvig, fandt jeg en Skrivelse fra General Krohn, hvori 
han meldte mig, at den hannoveranske Officeer, der flnlde 
modtage Kanonerne, nn var ankommen, men at han havde neg- 
tet at udlevere dem. Jeg svarede naturligviis det Samme 
som tidligere, da den provisoriste Regering Intet havde med- 
deelt mig om denne Sag.

Den 22. August indfandt Grev Reventlow sig atter hos 
mig, med en endnu vigtigere Mine end ellers, for at lade 
mig vide, at den provisoriste Regering agtede at tage denne 
Kanonsag meget alvorlig og at jeg vilde udsætte mig for de 
styrste Ubehageligheder, hvis jeg vedblev at modsætte mig 
Kanonernes Udlevering. Det vilde med andre Ord sige, at 
den vilde afsætte mig. naar jeg ikke gav efter. — Saaledes 
stode Sagerne altsaa! — Jeg svarede ham ganste kort, at 
jeg ikke indrømmede den provisoriste Ret t il at forære No
get bort, som tilhørte Landet og Armeen, hvortil han yttrede, 
at det nu engang var steet og ikke kunde blive anderledes. 
Hertil bemærkede jeg kun, at da jeg allerede havde anmeldt 
min Ankomst til NendSborg til næste Formiddag, kunde vi 
der tale nærmere om Sagen.

Den provisoriste Negering havde nu faaet den Lejlighed, 
den saalænge havde ønstet. Imidlertid befandt den sig i en



232

betænkelig Stilling. Den kunde naturligviis ikke afscette mig 
som Medlem af den provisoriske Regering, men derimod 
kunde man ikke negte den Ret t il at afskedige mig som kom
manderende General. Kunde dette nu lade sig gjore den
gang? Ret, thi paa den ene Side vilde de stesvig-holsteenske 
Tropper og paa den anden Side Wrangel som Forbundets 
Overgeneral ikke have tilladt, at det stete, naar det ikke var 
mit eget Onske. Det Folgende vil vise, hvor Haardt det 
faldt mig at formaae General v. Wrangel til, efter mit eget 
Onste, at afstedige mig fra min Stilling og hvilken Pirkniug 
det havde paa de gamle Batailloner.

Jeg veed ikke, om den provisoriske Regering i sin Jnd- 
bildsthed havde betcenkt dette rigtig, men jeg troer dog, at 
den efter Grev Reventlows Tilbagekomst til Rendsborg er 
bleven noget bange, thi da jeg den folgende Morgen Kl. 5 
netop gjorde mig færdig t il at tage over, fik jeg pr. Esta
fette en B illet fra Herr H. v. Gagern, som jeg havde kjendt 
tidligere, gjenuem hans Broder Max, som dengang opholdt 
sig i Rendsborg. Han strev heri, at det ifolge Efterretnin
ger, han nylig havde faaet, vilde stade Forhandlingerne om 
Hertugdommernes Anliggender, hvis jeg ikke befluttede mig 
t il at forlade dem. Jeg behover naturligviis ikke at sige, 
at jeg ikke vilde lade mig vise Doren af saadanne Folk. 
Hovedsagen var at undgaae, at Konflikten tilsidst udar
tede til en offentlig Skandale, og derpaa havde jeg været 
betcenkt.

Da jeg den 23. August (tilfceldigviis min Fodselsdag) 
indfandt mig i den provisoriske Negerings Forsamlingsvæ
relse, modtoges jeg nteb lange Ansigter. Ellers er det Skik 
hos os, at Bekjendte lykonste hinanden paa deres Fodsels
dage, og Garnisonen havde ogsaa anordnet en stor Parade, 
ligesom de militære Autoriteter havde indbudt til et Fest- 
maaltid, men den provisoriste Regerings Medlemmer igno
rerede ganske denne Omstændighed, ja selv den forresten god-
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modige B r e m e r  vovede  ikke a t  lykønske mig, men trykkede kun 
m in H a a n d  noget fastere end ellers.

H e r r  B ese le r  aabnede nit med sin allervigtigste M in e  
Forhand lingerne  med Kanonsagen. G en e ra l  Krohn havde, 

sagde han, støttende sig til en B efa l ing  af mig, negtet at 
udlevere K anonerne ;  en saadan Gjenstridighed kunde den 
provisorifte Regering umulig  lade heugaae upaa ta l t  og den 
m aa t te  derfor udbede sig en Forklaring af mig. J e g  sva
rede hert i l ,  a t  G ene ra l  K rohn ganske rigtig havde handlet 
efter min B efa l ing ,  og det fordi han havde troet, deels at 
en provisorisk Negering ikke var  berettiget til a t  forcere T in g  
b o r t ,  som tilhørte Landet,  og deels a t  den omtalte S a g  
først maatte  forhandles med mig som Chef for K rig sd epa r
tementet, og a t  det ikke var  tilstrækkeligt, a t  jeg underrette
des om, a t  den var  afgjort. D a  jeg imidlertid meget vel 
indsaae, a t  den provisoriske Negering befandt sig i en ube
hagelig S t i l l in g ,  vilde jeg foreftaae den en Udtiet; jeg vilde 
nemlig tillade, a t  Kanonerne bleve førte bort, men forlangte 
ti l  Gjcngjceld fuldstændig Frihed til a t  bringe dem tilbage 
til Arsenalet igjen. H e rp a a  gik de H erre r  ind med tilsyne
ladende Taknemmelighed. M e n ,  bemærkede Beseler, G e n e ra l  
K rohn h ar  opført sig stråledes ved denne Lejlighed, at han 
ikke kan beholde sin P os t ;  h a n  er en U m u l i g h e d .* )  D ette  
v a r  naturligv iis  møntet paa mig, da jeg havde erklæret, a t  
han havde handlet ester m in O rd re .  M a n  m aa  dog, be
mærkede jeg, tage noget Hensyn til en M a n d ,  der ha r  tjent 
Landet med Troskab og Nidkjerhed, og jeg indseer heller ikke, 
a t  Krohn h a r  forsyndet sig saa Haardt, medmindre han h a r  
skrevet og ta lt  paa  en upassende M a a d e  til den provisorifte 
Negering. E r  dette T ilfældet, m aa  jeg dog bestemt forlange, 
a t  den gamle M a u d  ikke afskediges paa  en stødende M a a d e

*) Den T id s  Fraseologi.
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og at bet skeer ved mig. Hertil gav man da sit Samtykke, 
men nu var Sporgsmaalet, hvem der ff'ulbe træde i hans 
Cteb, og bette førte ba af sig selv til ben anben Gjenstanb 
for Forhanblingerne, nemlig General v. Bonins Ansættelse 
som Chef for Krigsbepartementet.

Forhanblingen om bette Punkt nmatte imiblertib opscettes, 
ba Tiben til Garnisonsparabens Afholbelse nu var kommen. 
Kommandanten lob mig unberrette om, at Garnisonen on- 
skebe at bringe mig sin Lykønskning i Anlebmng af min Fod- 
selsbag.

Mebens be Herrer Filistre i ben provisoriske Regering 
vilbe afsætte mig, skulbe jeg altsaa mobtage be ubenfor For
samlingsværelsets Binbner opstillebe Troppers Hylbing. En
hver vil kunne sætte sig ind i mine Folelser; her befanbt jeg 
mig i Selskab meb sire Mænd, der, skjondt jeg alene havbe 
udstaaet alle Farer, bog ligesra Begynbelsen havbe lpnnet 
mig meb Utaknemmeligheb og Chikaneri og i bette Oieblik 
cnbog onflede at afsætte mig. Paa Parabeplabsen stob Gar
nisonen, paa hvis Hengivenhed jeg i enhver Henseende kunde 
stole, opmarcheret. I  Konseilværelset robede hver Mine og 
hvert Ord det Onske: gid vi blot vare Dig kvit. Paa Pa- 
rabepladsen lyste Hengivenhed og Tillid mig imobe fra en
hver Soldats Oine. Jeg havde blot behovet at lofte eu 
Finger for at faae ben provisoriske Regering jaget paa Por
ten, thi Ingen gav en Doit for ben, bcels fordi den Intet 
havde udrettet, beels fordi ben alligevel ffitlbe træde af ni eb 
det Forste. Jeg tor derfor nok sige, at ingen Dag i mit Liv 
har været mig saa tung som min 48. Fodselsdag. Det lyk
kedes mig imidlertid at beherske mine Folelser, og Tropper
nes Hurra, Skydningen fra Voldene og Officerernes og 
Militærautoriteternes Lykonskning gik saaledes lykkelig af, 
uden at jeg lod mig forlede til et Skridt, bel vilde have staaet 
i Strid meb mine Grundsætninger og hidtidige Handlinger.
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Garnisonens Officerer indbyde mig til et Festmaaltkd, 
men Enhver kan let begribe, at jeg ikke turde udscette mig 
for den Fristelse i mit Svar paa Skaalen for mig at ud
tale mig uforbeholden om min Stilling. Mange af mine 
tidligere Kammerater ville heri finde Nyglen til mit Afslag, 
som de maastee dengang ikke knude forklare sig.

Efterat Paraden var forbi, vendte jeg tilbage til den 
Provisoriske Regering og Forhandlingen om BoninS Ansættelse 
som Chef for Krigsdepartementet tog nu sin Begyndelse. 
Jeg gjentog mine Grunde mod hans Valg, men saae snart, 
at det ikke var de Herrer at gjyre om enten det Ene eller 
det Andet, men at de blot ynstede at faae Bonin. Da der
for Gagen, som jeg kunde foreslaae, var bleven bestemt, 
paatog jeg mig at tale med ham en af de fyrste Dage om 
at overtage hele Armeens administrative Forvaltning. Jeg 
lægger specielt Eftertryk paa disse Ord, fordi jeg senere stal 
godtgjyre, at den provisoriste Regering enten har forfalsket 
Forhandlingsprotokollen, eller fyrt Landsforsamlingen bag 
Lyset med en Usandhed.

Da Mydet var hævet, gik jeg til General Krohn for 
-at give ham Ordre t il at udlevere Kanonerne til den han- 
noveranfle Officeer og for tillige at raade ham til snarest 
muligt at trække sig tilbage. Det var visselig intet let Hverv, 
jeg havde paataget mig, deels fordi det maatte meddeles den gamle 
Mand paa en Maade, der ikke saarede ham altfor meget, 
og deels fordi jeg skulde og maatte overtale ham til Noget, 
som jeg selv ansaae for aldeles forkeert, thi hvem skulde over
tage Posten? Den Eneste, der kunde det, var Oberst du Plat, 
men han havde bestemt erklæret mig, at han ikke vilde. 
General Krohn svarede mig, at han vilde overveie min Med
delelse om den provisoriste Negerings Beflutning og derefter 
strive mig til. Han var foryvrigt meget opbragt over, at 
Kanonerne stnlde udleveres, uagtet jeg forsikkrede ham, at 
.de snart stnlde komme tilbage.
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Saasnart jeg var kommen tilbage t il mit Kvartecr, flrev jeg 
et Brev t i l Kong Ernst August af Hannover, hvori jeg forestillede 
ham, at den provisoriste Negering havde foretaget sig noget aldeles 
Utilladeligt ved at tilbyde ham i Forcering de to, i Rendsborgs 
Arsenal værende Kanoner, som de flesvig-holsteenste Tropper 
havde været vante til at betragte som et Beviis paa deres 
Tapperhed. Han vilde sikkert indrømme, at man ikke kunde 
forære Trofæer bort og at en temporær, provisorist Regering 
allermindst turde giøre Sligt. Jeg gav ham at betænke, at 
det var lutter Filistre, der havde handlet uden mit Vidende, 
udtalte detHaab, at han var tilfreds med de flesvig-holsteenste 
Troppers Opførsel, og forsikkrede ham om, at hele A r
meen saavelsom jeg stedse med Taknemmelighed vilde be
tragte det som et Beviis paa hans Raade og Bevaagenhed, 
hvis han vilde sende Kanonerne tilbage t il Rendsborgs A r
senal som en naadig Gave.

Med dette Brev sendte jeg strap min Adjudant, Kap- 
tam v. Berger af 2. preussiske Garderegiment, til Hannover 
og fik den 26. følgende Svar fra Kongen: „Kjere Reven,
efter de Oplysninger, Du har givet mig om Kanonerne fra 
Rendsborgs Arsenal, har jeg øjeblikkelig givet Ordre t il at 
aflevere dem igjen. Det stat glæde mig, hvis I  deri ville
see et Beviis paa min Deeltagelse."

For ikke at vække Garnisonens Forbittrelse havde Ge
neral v. Krohn ladet Kanonerne tage fra hverandre og ind
pakke i flere Kasser, og saaledes bleve de om Aftenen i 
Mørke transporterede til Banegaarden ved RendSborg, hvor
fra den hannoveranste Officeer bragte dem til Hamborg. 
Men her fik han Ordre til at aflevere dem igjen i Rends
borg og begav sig altsaa tilbage dertil med dem. Krohn 
lod dem nu udpakke og sætte sammen paa Banegaarden, 
hvorpaa de med fuld Bespænding og eskorterede af Artille
risterne og et Musikkorps bleve førte tilbage t il Arsenalet 
ligesom i Triumf, forbi den provisoriske Regerings Vinduer.
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J e g  behøver neppe at  bemærke, a t  dette ikke forøgede de H e r 
r e r s  Kjerlighed til mig. D e r im o d  syntes Uvillien mod K rohn 
a t  lcegge sig, thi hans  Betænkningstid  blev bestandig f o r 
længet, og da jeg den 9 . S e p te m b e r  gik min Bei, skrev jeg 
t i l  h a m :  „ F o r  14 D age  siden va r  D e  en U m ulighed, nu  
er D e  en N ødvendighed."

D e  følgende A ar have viist, a t  jeg havde R e t  i m in 
P a a s ta n d ,  a t  Krohn opfyldte sine P lig te r  med Troskab og 
Sagkundskab. J e g  er aldrig kunnet komme paa  det R ene  
med den sande Aarsag til den provisoriske Regerings Uvillie 
m od K rohn, og jeg veed derfor ikke, om den blot va r  K o 
mediespil for at motivere dens Angreb p aa  mig, eller om den 
havde sundet en stærkere Opposition hos K rohn, end den 
havde ventet og ønskede, eller om K rohn, hvad der forekom
m er  mig sandsynligst, i sin H a rm e  over Kanonsagen h a r  
b ru g t  M r i n g e r  mod Regeringen, som denne sandt u p a s 
sende. Folk, der sætte deres eget J e g  over Alt, komme jo 
i Harnisk ved den mindste B ag a te l .

D e n  26 . August havde jeg i R øde  Kro ved A aben 
r a a  en Sam m enkom st med G en e ra l  B o n in ,  der gik ind 
p a a  m it Forslag om a t  • overtage Administrationen af den 
slesvig-holsteenfle Armee under Vaabenstilstanden, med F o r 
behold as det preussiske Krigsministeriums Approbation. 
D ette  meddeelte jeg den provisoriske Regering og et P a r  D a g e  
ester besøgte B o n in  mig i S le s v ig  p a a  Gjennemreisen til 
B e r l in .  H a n  tog om Aftenen til R endsborg ,  hvor han  
havde meget lange Konserentser med den provisoriske R e 
gering ; jeg veed ikke, hvilke I n t r i g u e r  der her ere blevne 
opspundne mod mig, men jeg mærkede snart, a t  B o n in ,  der 
ligetil den omtalte Konferents altid v a r  gaaet aabent og 
ærlig  tilværks mod mig, f ra  det Oieblik af var  t ilbage
holdende mod mig, hvoraf jeg flutter, a t  han ikke h a r  
været fremmed for det skjændige Komplot, der snart  flulde 
bryde ud. At B o n in  havde en F inger  med i S p i l le t ,
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srcmgaaer allerede deraf, at han i Berlin arbeidede, ikke 
paa at erholde Tilladelse til at træde i fleSvig-holsteenfl 
Tjeneste, men paa at faae Overbefalingen over de Forbunds
tropper, der skulde blive i Hertugdømmerne. Hvis nu alle den pro- 
visoriste Regerings Planer mod mig vare strandede, vilde den 
være fremkommen med den Paastand, at Slesvig-Holstenerne 
ogsaa vare Forbundstropper, da Hertugdømmet Slesvig var 
repræsenteret i Frankfurt, og at jeg altsaa stulde staae under 
Bonin. Dette vidste de godt, at jeg ikke vilde indlade mig 
paa, da jeg var Generallieutenant fra 1842 og Bonin 
Generalmajor fra 1848, og for at naae deres Maal vilde 
de da have erklæret, at naar jeg ikke vilde gaae ind derpaa, 
fordrede Forholdene i Tydskland, at jeg nedlagde Komman
doen. Man seer, at de havde taget saadanne Forholds
regler, at det stod i deres Magt i ethvert Tilfælde at for
drive mig.

Bonin kom tilbage fra Berlin den 4. September, samme 
Dag, som Landsforsamlingen blev aabnet i Kiel. I  ben 
Tale, hvormed Regeringens Kommissarius aabnede For
handlingerne, forekom folgende Passus: „Forsamlingen vil
sikkert med Glæde have erfaret, at General v. Bonin træder 
i Spidsen for Armeen, hvorved denne vil blive sat i eir 
Tilstand, der svarer til Landets berettigede Forventninger". 
Da man imidlertid ikke var sikker paa, at dette vilde være t il
strækkeligt til at rokke min Troflab mod mit Fædreland, tog 
Beseler om Eftermiddagen til Slesvig, efter Foregivende 
for at tale med mig om en Jnfanteribataillon, der efter de 
kielfle Demokraters Anstiftelse havde negtet at adlyde de 
preussiske Officerer, men egentlig for i min Nærværelse at 
sige til General v. Bonin: „Det herligste Moment ved 
Landsforsamlingcns Aabning var, da det meddeeltes den, 
at De for Fremtiden flnlde staae i Spidsen for Armeen." 
Da der var flere Personer tilstede, sagde jeg naturligviis 
Intet hertil, men da Beseler strap efter tog bort, bad jeg
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Bonin fplge nieb mig ind i mit Kabinet og spurgte ham 
der, hvad det skulde betyde, at Beseler i min Nærværelse 
havde sagt, at han (Bonin) vilde træde i Spidsen for Ar
meen, og at han havde tiet stille dertil; det forekom mig 
noget paafaldende, saalænge jeg stod i Spidsen for Armeen, 
hvilken Post jeg, som han vidste, havde lovet Wrangel at 
beholde. Bonin svarede, at Beseler formodentlig ikke havde 
udtrykt sig rigtig, at man ikke nmatte tage det faa n-ie med 
Civilister osv. Jeg bad ham nu strap at gaae til Beseler 
og sige ham, at der maatte være en grov Misforstaaelse 
med i Spillet. Det lobfbe han mig og gik derpaa sin Ver. 
Dengang havde han imidlertid allerede i Berlin erholdt; T il
ladelse til at overtage Kommandoen over den flesvig-holsteenfle 
Armee. Mere behøver jeg ikke at sige, for at Enhver kan 
vide, hvad han skal dømme om en saadan Opførsel.

T il denne af den provisoriske Negering og Bonin op
førte Komedie kommer endnu som Slutningsakt, at da jeg 
traadte af og efter Wrangels Befaling overgav Kom
mandoen over Armeen til Bonin, lod denne, som om han 
ikke vilde modtage den, og kom endnu den 24. September 
til mig paa Noer for at hyre min Mening, om han skulde 
overtage Kommandoen over Armeen.

Jeg vender imidlertid tilbage til den 5. September. 
Paa denne Dag bragte „Schleswig-Holsteinische Zeitung^ 
(det officielle Blad) en detailleret Beretning om Lands
forsamlingens Aabning, hvori den Passus, der angik 
General v. Bonin, var trykt med udhævet Skrift. 
Intet af Forsamlingens Medlemmer havde sagt et eneste 
Ord til mit Forsvar og Landet indrammede altsaa gjennem 
sine Repræsentanter Rigtigheden af den provisoriske Rege
rings Beskyldninger.

Herved var jeg lyst fra enhver Forpligtelse og var lige- 
overfor Armeen forpligtet til at træde af, thi den Anfører, 
der offentlig og uden Modsigelse erklæres for uduelig, bør
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ikke udsætte sine Undergivne for den Skam at staae un
der ham.

Da den nu sluttede Vaabenstilstand ved en fornuftig 
Politik maatte føre til Fred, sagde min Samvittighed mig, 
at jeg uden Betcenkning kunde træde tilbage, saameget mere 
som der handledes om en ftørre eller mindre Udgift for 
Landet.

M in Beslutning var altsaa tagen og den 6. September 
begav jeg mig til Forbundsgeneralen for at meddele ham, 
i hvilken Stilling jeg befandt mig, og bede ham tillade mig 
at nedlægge min Kommando. Men den gamle Herre, som 
dengang og siden altid har næret en faderlig Godhed for 
mig, vilde ikke høre Noget herom, men sagde, at jeg skulde 
bryde mig ligesaalidt om den provisoriske Regering som om 
Landsforsamlingen, de Mennesker havde jo intet Begreb om 
S ligt osv. Jeg svarede hertil, at jeg gav ham fuldkommen 
Ret i hans Dom om disse Personer, men at jeg ikke kunde 
lade sidde paa mig, at man paa et saadant Sted havde bebreidet 
mig Mangel paa Troskab og Dygtighed. Men Wrangel 
vilde alligevel Intet høre herom og jeg sagde derfor, at jeg 
vilde tillade mig at forelægge ham Sagen skriftlig. Det 
gjorde jeg den 7. September og om Morgenen den 8. bragte 
Major Kirchfeld mig vedlagte Skrivelse fra Overgeneralen 
(see Bilag 4.)

Jeg skrev nu til den provisoriske Regering, at jeg som 
Følge af den Dadel, der var udtalt over mig i Aabnings- 
talen, betragtede mig som løst fra mine Forpligtelser og der
for havde anmodet General v. Wrangel om at give mig 
min Afsked, hvorefter denne havde befalet mig at overgive 
Kommandoen til Generalmajor v. Bonin, hvilket jeg vilde 
gjøre den næste Dag (den 9. September.)

T il Præsidenten for Landsforsamlingen skrev jeg der
imod, at da min Stilling som Armeens Chef var bleven 
kompromitteret ved den Passus i RegeringSkommissarii Tale,
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hvori G eneral B onin  omtaltes, vilde jeg forlade Hceren, og jeg 
haabede at Landsforsamlingen vilde give sit Samtykke til, at 
jeg ligeledes nedlagde mit M an d a t som M edlem  af den 
provisoriske Regering i dens Hcender.

G eneral B o n in  tilskrev jeg et længere B rev , hvori jeg 
udtalte mig om Armeens Forhold, dens Personel og hvad 
der efter min Overbeviisning maatte udfores under V aaben- 
stilstanden, og endelig tog jeg i en D agsbefaling Afsked med den 
slesvig-holsteenste Armee (Armeebefaling af 9. S ep tem ber, 
see B ilag  5).

D a  jeg kjendte S o ld a ternes Hengivenhed for mig og 
onstede at forhindre enhversomhelst D em onstration, kjorte jeg 
Kl. 3 om M orgenen fra  S lesv ig  ligetil R endsborgs B a n e -  
gaard  og Kl. 6 derfra videre til A ltona, hvor min Fam ilie 
opholdt sig.

S aa led es  endte dette T id sru m  af 6 M atine der, der kun 
havde bragt mig uafbrudt Arbeide, S o rg e r  og S trab a d se r, 
som begyndte med R endsborgs Indtagelse og dengang 
hilstes med Ju b e l af alle Hertugdom m ernes Jn d v a a -  
nere. Ved min Standhaftighed i at holde fast ved de en
gang udtalte Grundsætninger paadrog jeg mig D em agogernes 
H ad  og m aatte under disse Omstændigheder dele alle 
principfaste Folks Lod: a t blive tonnet med Utaknemmelig
hed og Uretfærdighed. D e t er im idlertid et S p o rg sm aal, 
hvem der fik den værste Lon; var jeg vedbleven at staae i 
S p idsen  for Armeen, to r jeg nok paastaae, at de D anste 
ikke skulde være blevne S e irh e rre r  enten ved Fredericia eller 
ved Jsted og at Holstenerne desuden vilde have givet ad- 
stillige M illioner mindre ud.

16
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xvin.

Gjendrivelse nf forsKjeUige, mod Forfatteren reifte 
Beskyldninger.

Esterat jeg nu mcb ben størst mulige Nøiagtigheb og 
Troflab i be foregaaeube Afsnit har fortalt be Begivenheber, 
ber tilbroge sig i Aaret 1848 for mine egne Dine, i min egen 
Virkekrebs og hvori jeg selv havbe Deel, samt mebbeelt M oti
verne til min Opførsel og be Hinbringer, ber af Anbre lagbes i 
Veien for mig, troer jeg at turbe antage, at Lceseren har 
faaet Oplysning om Meget, som han hibtil ikke har kjenbt. 
For at imøbegaae be Beflylbninger, ber ere gjorte mig 
baabe af Danfle og Tybfle og saavel af Konservative som 
Liberale, flal jeg enbnu give et kort Overblik over mitFor- 
holb i bet nævnte fljcebnesvangre Aar og be paafølgenbe, 
sorsaavibt bet staaer i Forbinbelse meb Hertngbømmernes 
Skjæbne.

Først maa jeg bog bemærke, at ber fra banfl Sibe 
foreligger en Anklage mob mig i ben bekjenbte Bog af Herr 
Wegener, ber imiblertib er et saabant Bæv af Løgne, at alle 
tænkende Læsere strap ville fee, at Jnbholbet er opbigtet af 
Forfatteren. Det er en faa taabelig og flau Komposition, 
at jeg, ba ben faae Dagens Lys, ikke fanbt bet Umagen 
værb at tage til Gjenmæle berimob. Dette har ogsaa en-
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hver fornuftig Dansker forlcengesiden inbfeet, og meb fana
tiske og bornerte Personer er ber Intet at stille op.

Hvorlebes er ben omtalte Bog bleven lavet?
Da Hs. Majestcet Kong Freberik ben Shvenbe i April 

1848 kom til Als, gik han inb i Hertugen af Augustenborgs 
Arbeibsvcerelse, og ba han fanbt Skriveborbsflufferne af- 
laasebe, tog han meb egen højeste Haanb en Dxe og slog 
Laasene i Stykker.

Hertugen af Augustenborg havbe brevet sin konservative 
Toenkemaabe saavibt, at han i over 30 Aar havbe gjemt alle 
sine Breve, selv be ligegylbigste, og paa bette Stof haabebe 
man nu at kunne begrunbe en Anklage for Forrceberi osv. 
mob ham. Man henvenbte sig fyrst til ben banflsinbebe 
Professor Paulsen, ber hibtil havbe boet i Kiel, men han 
var for honnet og frasagbe sig Arbeibet meb ben Erklcering, 
at ber intet Forræberist fanbtes i Korresponbancen. Derpaa 
opsnusebe man en Literat veb Navn Wegener, ber erklærebe 
sig berebt til Alt og virkelig ogsaa bragte bette stjænbige 
Probukt af banfl Intrigue for Dagen. For at bet kunbe 
have et Slags Autoritet blev Forfatteren ubncevnt til Ge- 
heimearkivar og Bogen oversat paa Tybst, Franst og 
Engelst og af Regeringen officielt tilstillet be europæiske 
Hoffer.

Af Diplomaterne, ber som bekjenbt ikke altib ere be klo
geste Folk, have virkelig mange troet benne Fabel, og ba Her
tugen af Augustenborg ikke formelig neblagbe Protest mob 
Skriftet, fanbt bet ogsaa Tiltro hos mange, meb Forholbene 
ubekjenbte, forstandige Folk. Nu er bet kun nogle enkelte 
franste og engelste Publicister, ber snakke hen i Veiret om 
bet. I  Danmark troer Massen af Folket ogsaa for Stør- 
stebelen enbnu berpaa.

Jegskal kun anføre eet Faktum, ber tybelig viser, hvorlebes 
Herr Geheimearkivaren har givet sin Fantasi frit Løb. Han 
paastaaer, at min ofbøbe Mober længe havbe næret ben
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Plan at bringe fine Sønner paa ben danske Throne. Ikke 
at tale cm, at Hun var dansk meb Liv og Sjel og betragtede 
ben saakaldte Kongelov som Fundamentet for al Ret i Dan
mark, og altsaa sikkert ikke vilde have intrigueret mod den 
og dens Bestemmelser, hadede hun Hoflivet med dets Kon- 
sekvcntser og ansaae det for en Plage og Ulykke for dem, 
der vare nødte til at bestige en Throne. Havde hun virkelig 
næret et saadant Ønske, som Herr Wegener tillægger hende, 
vilde hun ikke i 1810, da Svenflerne tilbyde min Fader at 
vælge ham til Thronfolger, have gjort Alt for at forhindre 
dette, thi hendes Indflydelse maa det ene og alene tilskrives, 
at min afbøde Fader ikke tog en bestemt Beflutning og at 
Bernadottes Valg derved blev sat igjennem. Havde min 
Moder øustet at bringe sine Børn paa Danmarks Throne, 
havde sikkert den nærmeste Vei til ben været over den svenske. 
Paa samme Maade kunde jeg gjendrive alle hans Løgne, 
hvis jeg fandt det Umagen værd at spilde Tid derpaa.

Af tydste Skribenter er der ligeledes skrevet Meget om 
Krigen og Forholdene i Hertugdømmerne, der, om det end 
ikke er fremgaaet af flette Motiver, dog indeholder ligesaa 
meget Forkeert, fordi det deels grunder sig paa exalterede 
Personers Beretninger, deels har til Hensigt at fremhæve 
bestemte Gjenstande paa Andres Bekostning og at stjule 

• Mangler og Fe il, for hvilke Skylden er bleven studt paa 
Folk, der ikke længere vare i Funktion og følgelig uskadelige. 
Saaledes har f. Ex. en vis Grünewald i Kompagni med en 
Luders udgivet en Brochure, betitlet „Denkwürdigkeiten zur 
neuesten schléswig-holsteinischen Geschichte," hvori han leverer 
en Skildring af min Karakteer, stjøndt han aldrig har seet 
mig og altsaa har dømt blot efter Andres'Snak. Jeg stulde 
saaledes f. Ex. være raadvild og give den, jeg sidst talte med. 
Ret. Det er virkelig latterligt at bestylde en Mand, der 
altid har havt Ord for at fatte sine Beflutninger hurtig, 
for det Modsatte. Hvad derimod angaaer det, at jeg giver
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den Ret, der taler sidst med mig, da forholder det sig ganske 
anderledes; naar man nemlig har lutter Officerer, der tjene 
mere for at gjore Krigen med end af Pligtfølelse, da byder 
den simpleste Klogflab, at man, naar man ikke seer noget 
Skadeligt i at udføre en Sag paa den Maade, en Anden 
foreflaaer, gjerne overlader til Vedkommende at handle efter 
fit eget Hoved, da man saaledes kan gjøre Regning paa, at 
han med hele sin Energi vil syge at naae det tilsigtede 
Maal. Jeg anfører dette kun som et Exempel paa disse 
improviserede Historieskriveres Overfladiflhed og Partiflhed. 
Med Hensyn til Sagen selv, min Stilling før Marts, min 
Deeltagelse i Rejsningen i 1848 og min Udtrædelse, da skal 
jeg i al Korthed udtale mig herom.

De Danske bebreide mig, at jeg har brudt min Tro
flabsed mod Kongen, idet jeg stillede mig i Spidsen for 
Hertugdømmernes Armee. For det Første har jeg aldrig 
aflagt nogen Ed, men dette vilde dog ikke have beroliget 
min Samvittighed, hvis jeg havde staaet i Tjenesten og 
Hertugdømmernes Reisning havde været rettet mod Kongen 
og Landsherren. Mod ham var den imidlertid ikke rettet, 
men mod de Ministres offentlig udtalte Grundsætninger, 
som Københavnerne havde paatvuugct ham. Disse havde 
forlangt af Kongen, at han flulde affledige sine gamle M i
nistre og vælge nye efter deres Hoved, men disse nye vilde 
vi ikke underkaste os. Den danfle Bevægelse havde en revo
lutionær Tendents, idet den gik ud paa at indføre noget 
Nyt, medens vi handlede i konservativ Aand, idet vi kun 
vilde beholde det Gamle og forsvare os imod det Nye, man 
vilde paatvinge os. Da Landsherrens Rettigheder ikke flulde
indskrænkes i mindste Maade, kunde der altfeta fra et mili-
lært Synspunkt ikke være Tale om Krænkelse af en For
pligtelse mod Landsherren. Desuden var jeg udtraadt af 
Tjenesten og mod mig kan altsaa denne Beskyldning aller
mindst rettes. De Danfle paastaae rigtignok, at jeg stod
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ä  la  su i te  eller t i l  D isp o s i t io n ,  m en  bet er falsk, og det a f  
følgende G r n n b e :  I  A a rc t  1 8 4 6  fo r lan g te  jeg m in  Affleb 
og fik ben som S t a t h o l b e r  og konunanberenbe  G e n e r a l ,  
m en  Kongen lob jæ t te  i Afskeden: fo rb l ive r  staaenbe ii la  s u i t e  
i Arm een .  D e t te  kunbe kun være cn Opm æ rksom hed ,  da  
jeg ellers m aa t te  have beholdt  m in  G a g e ,  m en jeg fik ikke 
e n H v i b ,  ikke engang det saakaldte G e n e ra ls t i l læ g ,  som s t a tu t 
m æssig  (A rm eeorgan isa t ionen  af  1 8 1 6 )  u n d e r  intetsomhelst 
Paaskud  kan f ra ta g es  den, der engang h a r  faae t  det, forend h a n  
er dpb. J e g  baade  kunde og m aa t te  a l t saa  med fuld F o ie
betrag te  mig som afskediget. D e t te  erklærede jeg ogsaa
reen t  ud K ongens  G e n e r a l a d ju d a n t  i en Korrespondance ,  
som udspand t  sig i Anledning  af, a t  m a n  afforbrebe m ig
den E d ,  der skulde aflæggcs af  alle O f f ice re r  ii la  su i t e .
D e n  gode M a n d  vilde rigtignok have en S u m  P en g e ,  som 
jeg havde faae t  a f  Kongen fo r  a t  overlade h a m  M ø b l e 
m en te t  p a a  G  o t to rp  S l o t  ( N B .  denne S u m  udgjorde  neppe 
H a lv d e len  af, hvad det havde kostet m ig  4 A a r  iforveien) ,  
betragte t  som en G age l ik v id a t io n ;  m en  h e rp aa  vilde jeg ikke 
gaae  ind og erklærede, a t  jeg betragtede m ig som afskediget, 
a t  jeg ikke vilde a f læ gge  E d en ,  og a t  m a n ,  hv is  m a n  ikke 
v a r  t i l f red s  herm ed,  kunde g jore,  h v a d  m a n  vilde,  det vil 
sige, m a n  kunde give mig en ny  Afsked.

A t  jeg t raa d te  ind i den provisoriske R eger ing ,  v a r  a l 
deles nød v en d ig t ,  da  I n g e n  dengang nød  den fornødne  
uindskrænkede T i l l id  hos  alle K la sse r  i Landet  i den G r a d  
som jeg, og da ingen Anden  kunde overtage Ledelsen a f  de 
m il i tæ re  Anliggender.  N a a r  jeg inbsaae N ødvendigheden  
og N e tm æ ssigheden  af  en R e i s n in g ,  m aa t te  jeg følgelig a l 
deles  t i l t ræde  den. H av d e  jeg engang g jo r t  dette S k r i d t ,  
v a r  det ogsaa m in  P l i g t  a t  tjene Landet  og dets S a g  med 
Troskab  og N id k je rh ed , og a l tsaa  ud fø re  det Førs te  og 
Vigtigste, nem lig  med L ande ts  Fæ stn ing  R e n d s b o r g  tillige 
a t  sætte mig i Besiddelse a f  Arsena le t  og Hovedkassen  og
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gjøre en Ende paa ben danske Militärkommando — General
kommandoen havde nemlig fit Scede i Rendsborg. De 
Danskes latterlige Opdigtelser om den Maade, hvorpaa dette 
skete, har jeg allerede i et tidligere Afsnit omtalt saa ud
førlig, at jeg ikke behøver at komme tilbage dertil.

Saavidt gik de Danske i deres Angreb, dog stod jeg 
endnu paa den bedste Fod med Slesvig-Holstenerne. Men 
nu begyndte mine Fjender ogsaa at minere og intriguere 
hos dem og endte med at reife langt stærkere Beskyldninger 
mod mig end de Danste og — Slesvig-Holstenerne 
troede dem!

Jeg stulde ikke med behørig Indsigt og Nidkjerhed have 
arbeidet paa Armeens Organisation?

Da jeg den 24. Marts stod paa Paradepladsen i 
Rendsborg i den af Garnisonen dannede Karro og de danste 
Officerer vare udtraadte, hvad havde jeg da tilbage til at 
danne en ny Armee af? Ikke een Generalstabsofficeer, ikke 
engang en Adjudant, der havde det mindste Kjendstab til 
Forretningerne ved en høiere Kommando, tre Artilleri
officerer og knap een Jnfanteriofficeer pr. Kompagni. Om 
Intendantur og militære Værksteder var der flet ikke -tale. 
Alt Materiel, ligetil de mindste Rekvisiter, var hidtil blevet 
leveret fra Kjøbenhavn. Jeg spørger nu Enhver, som fjen
der det Mindste til en Militærorganisations Detail, om en 
Armee under disse Omstændigheder knude rystes nd af 
LErmerne. Jeg paastaaer tvertimod uden mindste Betænk
ning, at ingen Anden end jeg i det Oieblik kunde udrette, 
hvad der blev udrettet, hvilket kom af, at jeg var fuld
stændig inde i alle civile og militære Forhold, at man kjendte 
mig og vidste, at hvad jeg befalede, var nødvendigt, og at 
jeg holdt strengt paa mine Befalingers Udførelse og i mod
sat Tilsælde gav ondt af mig.

I  et Land paa 800,000 Jndvaanere kan man ikke vente, 
at de Permitterede skulle møde med Lynets Hurtighed, thi
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det tager T id  a t  faae Indkaldelsesordrerne sendte ru n d t  p a a  
et saa stort T e r r i to r iu m  og for de Indka ld te  at naae deres  
Garnisonssted tilfods eller t ilvogns. D a  tre Fjerdedele af 
S o ld a te rn e  vare  permitterede, m aatte  m an  snarere u n d re  
sig over, a t  jeg bragte det saavidt, a t  G en e ra l  v. K rohn 
allerede den 28 .  M a r t s  kunde begive sig paa  M archen  til 
F lensborg . J e g  h a r  paa  sit S t e d  omtalt, a t  dette skadede 
O rganisa tionen  særdeles og a t  det skete mod mit Onske og 
R aad . F r a  den D a g  af kom intet Kompagni tilbage til sit 
hidtidige S tandkvar tee r .  D e n ,  der veed, hvad et K om pagnies 
specielle Udrustning vil sige, kan let forestille sig, hvilke 
Vanskeligheder der optaarnede sig for den, som følte sig fo r
pligtet til a t  bringe O rd e n  i B evæ bning , Beklædning og 
Regnskabsvæsen. Ved Udrykningen havde Kompagnierne 

» knap deres halve S ty rke ,  de senere modende Permitterede 
fik A rm a tu r  og Klæder udleverede af Vaabenmesteren eller 
den, til hvem M under ingskam m eret  va r  betroet, og m a r 
cherede i smaa Afdelinger efter de B a ta i l lo n e r ,  h v o r 
til de horte. Enten blev der ikke holdt ordentlig K o n 
t ro l  med Udleveringen af de nævnte S a g e r ,  eller og- 
saa havde S o ld a te rn e  tab t  M eg e t  p aa  M archen . E f te ra t  
være indlemmede i Kompagnierne, kom de til a t  staae enten 
under en ganske ung Officeer, der tidligere havde tjent foitt 
Lieutenant i Kompagniet, eller under en Officeer af vor 
A rmee, som de ikke kjendte, eller under en Officeer af en 
anden  Armee, der saa godt som flet ikke kjendte Noget til 
vor H æ rs  In d re tn in g  og Udrustning. K an Nogen nn  under 
saadanne Omstændigheder undre sig over, a t  der i alle R e t 
ninger fandtes M a n g le r  cg indsneg sig U ordener?  K om 
pagnierne bleve i Felten afleverede efter Lønningslisten, om 
A rm a tu r -  og M underingsl is te r  kunde der ikke være T a le .  
Kompagnikommandoren kunde kun gjores ansvarlig for de 
V aaben  og M under inger ,  han havde overtaget i Felten, og 
ogsaa dette betragtedes kun som temporært, da I n g e n  tænkte.
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at Krigen vilde træffe i Langdrag. M a n  burde derfor, 
istedetfor a t  udtale D a d e l  over min Virksomhed, netop have 
gjort det M odsatte .  J e g  vil imidlertid langtfra  tilskrive mig 
alene LEren, jeg yder tvertimod de preussiske Officerers B i 
stand og Virksomhed a l  Anerkjendelse, thi uden disse, der 
vare vante til en pedantisk O rd en ,  vilde I n t e t  vceret op- 
naaet. D e r im o d  er det min Fortjeneste, a t  de fremmede 
Officerer strap kom i en behagelig S t i l l in g  til baade deres 
O v e r -  og Undermcend, og dette Forhold  vedblev uforstyrret, 
saalcenge jeg havde Overkommandoen (see B i la g  6).

At min O rgan isa tion  v ar  den rigtige, fremgaaer noksom 
deraf, a t  der ikke foretoges den ringeste F o rand r in g  i den, 
førend G e n e ra l  Willisen deelte B a ta il lonerne,  Noget, hvor
imod saavel hele Armeen som den sunde Menneskeforstand 
strap opponerede. B o n in  rør te  hverken ved Udskrivnings- 
veesenet eller ved Fordelingen af V aabenarte rne  eller ved 
de enkelte V aaben s  In d d e lin g .  D e n  Armee, han  kom m an
derede i 1849 , va r  ikke stærkere end ben, jeg i S ep te m b e r  
18 48  afleverede til ham. D e t  er klart, at der kunde 
gjøres M e re  mcd Hensyn til T roppernes  I d r e  og U d 
dannelse i de sex M a a n e d e r ,  de laae i G arn ison  i V in 
teren 1 8 48/49, end medens de gjorde Forposttjcneste under mig, 
og jeg bebrejder B o n in ,  a t  T iden  ikke blev benyttet bedre 
til T rop p e rn es  taktifl'e Uddannelse. Ved Udrykningen i 1849  
havde de ikke det feltmæssige I d r e ,  som de sikkert vilde have 
havt, hvis jeg havde beholdt dem under min Kom m ando.

D e t  bedste B e v i i s  for Usandheden af den Beskyldning, 
den provisorifle Negering lod udtale mod mig i sin A abnings-  
tale den 4 . Sep tem b er ,  ligger i dens paafølgende O ptræ den .

B o n in  overtog altsaa K ommandoen over Armeen, m e
dens der t i l  den administrative Forval tn ing  udnævntes en 
Krigsminister, nemlig Herredsfoged Jacobsen. D enn e  M a n d  
v ar  en epalteret P a tr io t ,  men havde ikke havt M e re  a t  
gjøre med militære S a g e r  end mulig i sin tidligere S t i l l in g
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font Amtsfekretcer at fyre Protokollen ved Sessionerne. 
Denne improviserede Krigsminister flnlde nu bringe Armeen 
i en til de berettigede Forventninger svarende Tilstand.

Jeg stal her tilbagekalde i Erindringen den provi- 
foriste Regerings Skrivelse as 19. August, hvori den frem
hæver Nødvendigheden as en Adskillelse as Kommandoen fra 
Administrationen, for at begge Brancher kunne blive be
styrede med den behørige Iver. Hvad var da nu Følgen as 
denne Personalsorandring? Ingen anden end den, at de 
Herrer Beseler og Reventlow bleve den dem forhadte og 
besværlige General kvit og istedetsor ham sik den dem stadig 
ester Munden snakkende Bonin, der forresten, esterat de 
senere havde overtaget Regeringen igjen som Statholdere, 
lom i Strid med dem og blev dem besværlig, om end ikke 
i samme Grad, som jeg havde været det.

Ellers blev Alt, som jeg havde indrettet det. Den 
„umltlige" General Krohn vedblev at staae i Spidsen for 
Generalintendanturen og Krigsdepartementet. Den saakaldte 
Krigsminister Jacobsen har flere Gange i Vinterens Løb 
under Debatterne i Landssorsamlingen sagt til mig: „Hjælp 
mig dog for Guds Skyld ud af min Forlegenhed, thi jeg 
veed virkelig ikke, hvad jeg stal svare de Mennefler!" Jeg 
stod ham ogsaa hvergang ærlig bi, stjøndt Fristelsen var stor til 
at lade denne Forbedrer af min mangelfulde Bestyrelse i 
Stikken. Der behøves sikkert ikke noget eklatantere Beviis 
for det Tomme i dcn provisoriske Regerings Bestyldningcr 
mod mig. Da det var bleven en,almindelig Tro i Landet, at 
jeg ikke havde ført Tropperne rigtig, stal jeg ogsaa i al 
Korthed gjendrive denne Bestyldning.

Jeg har udførlig omtalt, hvorfor jeg maatte blive i 
Rendsborg i de sidste Dage as Marts og de første as April 
1848, eg ligeledes, at Krohn var den Ossiceer, hvem 
jeg bedst kunde betroe Kommandoen. Det er ligeledes 
paa sit Sted berørt, at hans Instruktioner gave ham
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frie Hænder til at vige for Overmagten, og det er 
indlysende, at Tilbagetoget fra Bov og Flensborg, med 
Undtagelse af Major Michelsens Forseelse, paa Grnnd as 
de Danstes Overmagt og suldstccndig organiserede Armee 
ikke i militær Henseende kan kaldes et Nederlag, om det end 
i politisk var et stort Uheld. For mig var dette Tilbagetog 
et Tordenslag, da det derved blev mig klart, at vi ikke kunde 
stole paa vore egne Kræfter, men da der allerede ftode 
10,000 Mand Preussere ved Rendsborg, kunde den værste 
Følge deraf kun blive, at de Danste marcherede ned i det 
sydlige Slesvig. Jeg havde ikke Andet at gjøre med dette 
Tilbagetog end ved at anordne det at sørge for, at Gene
ral Krohn ikke blev taget tilfange med alle i Flensborg væ
rende Tropper. Kunde man bebreide mig det? Hvis Skyld 
var det, at Slaget ved Slesvig ikke blev asgjørende? General 
Wrangels, som ikke vilde høre mig. Hvem have vi at takke 
for, at vi endte Slaget paa een Dag og fik Gottorp Slot, 
de to Hovedovergange over Slien og Byen Slesvig i vor 
Magt? Mig, fordi jeg ikke hørte paa Wrangel. Hele 
Forbundsarmeens Sikkring mod Nord i Jylland og senere 
4 Hertugdømmet Slesvig, den heldige Fegtning ved Haders
lev og Christiansfeld, alt dette blev udført under min Le
delse til Overgeneralens særdeles Tilfredshed. Naar denne 
fratog mig snart et Batteri, snart et Par Batailloner, kunde 
jeg naturligviis ikke udføre storartede og kunstige taktiste Be
vægelser med de faa Tropper, jeg beholdt tilbage, men jeg 
har altid naaet det mig foreskrevne Maat, og Mere kan 
man ikke forlange af en Undergiven.

Endelig have baade Landet og Armeen bebreidet mig, 
at jeg har svigtet Fædrelandets Sag. At jeg aldrig har 
gjort det, men toertint od er en as de Faa, der ere vedblevne 
at være konsekvente, vil det Følgende as disse Optegnelser 
godtgjøre. Armeen havde allermindst Ret til at beklage sig 
over mig, hvorimod jeg med suld Føie kan klage over den.
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Thi har Nogen arbeidet for den Dag og Nat og tænkt paa 
Alt, hvad der kunde vcere til dens Fordeel, saa har det 
været mig. Enhver maa indrømme, at Armeen ikke kan 
vcere tjent med at have en Chef, der offentlig stilles blot 
af Landets Regering, uden at nogen af Landets Repræsen
tanter tager til Gjenmæle derimod. At jeg ikke, som Bonin 
gjorde senere, fratraadte Kommandoen med Eklat, men for 
Sagens Skyld hellere paatog mig Skylden og formanede til 
Orden og godt Kammeratskab, er en Følge af min Karak- 
teer, der ikke holder af Aderligheder. Det smertede mig ttofr 
at jeg maatte overlade Frugterne af mit Arbeite og Lønnen 
for min Virksomhed til Andre og stilles fra mitte Kamme
rater med den Bevidsthed, at de miskjendte mig. Men 
Overbeviisningen om at have gjort min Pligt og være 
bleven mitte Grundsætninger tro (nemlig i enhver Hen
seende at stille Fædrelandets Interesser over Hensynet til 
min egen Person) gav mig den under saadanne Forhold 
nødvendige Kraft og Ro.

For de saakaldte Patrioters Vedkommende, der have 
bebreidet mig, at jeg ogsaa i politisk Henseende har svigtet 
Hertugdømmernes Sag, kan Efterstaaende tjene til Oplysnings

Den 9. September forlod jeg Slesvig og tog til min 
Familie i Nienstädten ved Altona. M in Skrivelse af 
8. September fremkaldte hos Landsforsamlingen i Kiel et 
Slags Folclse af, at man dog havde mig Meget at takke 
for; der blev derfor voteret mig en Takadresse (see Bilag 7) 
og tillige stillet det Spørgsmaal til Regeringens Kommis- 
farins, hvorledes det gik til, at General v. Bonin mod mit 
Vidende og Villie var bleven stillet i Spidsen for Armeen. 
Kcmmissarius fremlagte nu den forfalskede Protokol over 
Forhandlingerne den 23. August, og hermed lod Lands- 
forsamlingen sig berolige. Da jeg af Bladene erfarede dette, 
skrev jeg et Brev til Landsforsamlingens Præsident, Herr 
Bargum, hvori jeg fremstillede Sagen i dens sande Lys og.
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bad ham oplæse mit Brev for Forsamlingen. Som Svar 
hcrpaa fik jeg vedfyiede Skrivelse fra Præsidenten (see Bilag 8.). 
Sagens sande Sammenhæng blev altsaa holdt skjult for 
Publikum.

Kort efter tog jeg tilbage til Noer, hvor jeg fik c tt 
Anmodning fra Valgdistriktet Hohn om at repræsentere det 
i Landsforsamlingen. Den hele Forfatningssag stod i fuldstæn
dig Modstrid med den provisoriste Regerings Proklamation af 
27. Marts og var i sig selv taabelig, thi hvad betyder en For
fatning, som er given uden at være anerkjendt af Lands
herren? Hvorfor ogsaa indfyre en ny Forfatning, naar vi 
i den forenede Provindsialstænderforsamling havde Alt, hvad 
der behyvedes, og Mere end vi fik ved Forandringen? Den 
nye Forfatning vilde selvfølgelig blive kastet overbord 
ved Fredflntningen. Derimod vilde det ikke have været faa 
let at hæve de to Provindsialsorsamlingers Forening, fo r det 
Forste fordi de ligefra deres Oprettelse i 1834 i hver Diet 
havde andraget paa at blive forenede, og for det Andet fordi 
de to danske Forsamlinger i Mellemtiden vare smeltede 
sammen til een fælles Forsamling. Da hele denne Sag var 
mig meget imod, skrev jeg til Valgdirektyren, Justitsraad 
Brockenhnns, at jeg var meget taknemmelig for Tilbudet, 
men ikke ynstede at blive valgt, da jeg helst vilde holde mig 
tildeles borte fra Deeltagelse i det offentlige Liv. Postbudet 
var endnu ikke gaaet, da to konservative Medlemmer af 
Landsforsamlingen kom i Befyg til mig og bade mig om 
endelig at modtage det mig tilbudte Valg. Hvis de skulde 
beholde Majoriteten i Forsamlingen, maatte ikke en eneste 
Stemme opgives, og naar jeg trak mig tilbage, vilde en 
Ultraliberal blive valgt osv. Naar det kunde være til Gavn, 
var jeg beredt til at tilsidesætte min personlige Tilbyielighed, 
og jeg skrev altsaa et Brev i modsat Retning. Fylgen var 
mit Valg til Landdagsdepnteret. Som saadan indtog jeg 
min Plads, men deeltog aldrig i Debatterne, med Und-
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tagelse af, at jeg et Par Gange, son: ovenfor bemærket  ̂
understøttede Krigsminister Jacobsen.

Da Hertugdømmerne i Foraaret 1849 oversvpmmedes 
af fremmede Tropper, blev en Afdeling af den af Hertugen 
af Koburg kommanderede Brigade indkvarteret paa mine 
Godser. Den vilde Skare, som ikke kjendte til Orden eller 
Lydighed, faldt som en Græshoppesværm over Dänischwold 
Godsdistrikt. Vor Distriktsdeputerede bekymrede sig om 
Intet. Hertugen og hans Stab, der havde den bedste Villie, 
men manglede Kjendskab baade til de lokale og til de ad
ministrative og legale Forhold, fandt ingen Bistand hos den 
civile Ovrighed, og da Demokraterne uafladelig ophidsede 
Bønderne mod Godseierne, var det nødvendigt, at der 
fandtes en Autoritet paa et saa stort Areal som det, mitte 
Godser indtoge. Hertil kom endnu, at min Godsforvalter- 
var bleven udflreven til Soldat. Jeg indgav en Ansøgning 
til Statholderflabet om, at han maatte blive fritagen for- 
Tjenesten, og flettede denne paa, at da jeg som Deputeret maatte 
mede i Landsforsamlingen, vare mine Godser uden Op
sigt. Men som det lader til, tog Grev Rcventlow Anledning 
heraf til atter at chikanere mig, thi jeg erholdt med om- 
gaaende Post Afflag paa min Begjering. Jeg havde altsaa 
intet andet Valg end enten at spilde min Tid til ingen 
Nytte i Landsforsamlingen eller forlade denne for at vaage 
over Ro og Orden i mit Godsdistrikt. Jeg troede at 
burde vælge det sidste Alternativ og underrettede derfor Lands
forsamlingens Præsident om, at jeg nedlagde mit Mandat 
som Deputeret; samtidig tilstillede jeg Valgdirektøren. i mit 
Distrikt en Skrivelse, hvori jeg forklarede Grunden til, at 
jeg havde opgivet mit Sæde i Forsamlingen, og bad ham 
oplæse den i Valgkollegiet. Men den gode Mand, der hørte 
til de ængstelige Folk, svarede mig, at jeg ikke maatte for
lange af ham, at han stulde offentliggjøre min Forklaring,.
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da han derved vilde gjøre sin iforveien vanflelige Stilling 
endnu misligere.

Af Hensyn til Sagen og Personerne forblev Publikum 
altsaa ubekjendt med Grundene til min Udtrædelse saavel as 
Armeen som af den provisoriske Regering og Landsforsam
lingen, og jeg var- saaledes given forsvarsløs til Priis for 
mine Modstanderes Besiyldninger. Dette har rigtignok al
drig afholdt mig fra at gjøre, hvad jeg ansaae for min 
Pligt mod Fædrelandet, men derimod maatte naturligviis 
min Agtelse og Hengivenhed for dets Jndvaanere lide 
derunder.

For at Læseren ikke stal blive nydt til hvert Dieblik at 
komme tilbage til min Person, vil jeg med det Samme 
meddele, hvilke Skridt jeg har gjort for mig selv og for 
Landet.

I  Efteraarct 1849 fulgte jeg min Søn, der stod i Be
greb med at tiltræde en Reise til Australien og Indien, til 
England, hvor han agtede at indskibe sig. I  London 
mødte jeg en Dag paa Gaden den danste Gesandt, Grev 
Frits Reventlow. Han har formodentlig troet, at jeg var 
kommen til England for at intriguere for Hertugdømmernes 
Sag, thi et Par Dage efter bragte Times og Morning* 
Chronicle et Par exorbitante Artikler imod mig, hvori Kvint- 
essentsen af Herr Wegeners Løgne var samlet. Alt, hvad 
denne har opdigtet mod min Broder og mig, havde den 
danske Gesandt, der i Henseende til levende Fantasi ikke stod 
tilbage for Wegener, læsset over paa mig alene. Det kunde 
nu rigtignok være mig aldeles ligegyldigt, hvad dette Individ 
sagde baade som Privatmand og i sin officielle Stilling;, 
derimod var det mig ikke ligegyldigt, hvad den engelfle Presse 
foreløi det engelske Publikum om mig, og jeg skrev derfor
det i Anhanget optagne Brev (see Bilag 9.) til Dronningen 
af England, hvori jeg bad hende udnævne en Kommission,, 
for hvilken jeg kunde retfærdiggjøre mig mod de i de offent-
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lige Blade mod mig reiste Beskyldninger, idet jeg erklcerede 
mig villig til at underkaste migen hvilkensomhelstDom af denne. 
Samtidig skrev jeg til den daværende Statssekretær for de 
udenlandske Anliggender, Lord Palmerston, opgav ham, hvilke 
Papirer han skulde udbede sig i Kjøbenhavn, af hvilke jeg 
kunde modbevise de Danstes Løgne, og tilføiede, at ved denne 
Undersøgelse vilde mange dunkle Punkter i den flesvig-hol- 
steenste Sag blive opklarede. Dronningen af England, i 
hvis Aarer Guelfernes gamle Blod flyder, gik ind paa at 
hjælpe den Undertrykte til sin Net og lod sin Statssekretær- 
for de udenlandske Anliggender udbede sig den opgivne Kor
respondance gjenitem Ministerpræsidenten i Kjøbenhavn, S ir  
Henry Wynn. S ir  Henry var en Dumrian, der under sit 
25aarige Ophold i Danmark var bleven aldeles dansk. Et 
saadant Subjekt kunde naturligviis Intet udrette hos de 
Danste, og han maatte altsaa strive tilbage til Lord Pal
merston, at hvis jeg vilde møde for en Net, kunde jeg finde 
en saadan i Kjøbenhavn, og at den danste Regering derfor 
ikke fandt sig foranlediget til at udlevere de omtalte Papirer. 
Ethvert fornuftigt Mennefle kunde have sagt Lord Palmer
ston forud, at han vilde faae Afslag paa sin Begjering, naar 
han stillede den i en i sædvanlig Depechestiil affattet Skri
velse til den bornerte S ir Henry Wynn og ovenikjøbet an
gav Hensigten dermed. Men Palmerston tænker altid kun 
paa sig selv og det var følgelig under hans Værdighed at 
befatte sig videre med denne Sag end at befale en eller 
anden Kancellist at udfærdige Depechen i sædvanlig Form. 
Den ædle Lord sendte mig derefter den vedføiede Skrivelse 
(see Bilag 10.), og jeg maatte lade mig nøie med at have 
fremkaldt idetmindste hos Dronningen den Overbeviisning, 
at en Mand, der beder om at blive dømt, maa være over- 
beviist om at have handlet rigtig. Denne Overbeviisning 
har Hds. Majestæt ikke opgivet og jeg har senere havt Aller- 
høistsammes Protektion at takke for Meget.
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D a  jeg mcb min konservative Tcenkemaade ikke kunde 
finde mig i a t blive betragtet som en O p rører i V erdens 
D in e , henvendte jeg mig i A aret 1851 til den da gjenop- 
rettede Forbundsdag med B egjering  om, a t der m aatte 
blive nedsat en Fyrsteret, for hvilken jeg kunde rense mig for 
mine F jenders Bagvaskelser. M in  B ro der, hvem jeg u n 
derrettede herom, bad mig im idlertid, af hvilken G rund  veed 
jeg ikke, indstændig om a t opgive eller idetmindste op
sætte dette S krid t.

I  F o raa re t 1850 reiste jeg med min Fam ilie til G rä -  
fenberg til den dygtige Priesnitz for at faae mit, af Anstren
gelser og ZErgrelser nedbrudte Helbred restitueret.

I  C fteraaret 1851 tog jeg et P a r  M aaneder Ophold 
i B e rlin , da Geheimeraad Langenbeck troede at kunne hel
brede min Kone, som var ganske lam  af G igt. Under m it
O phold der havde jeg Leilighed til at erfare, hvor vankel
modig Kong Friedrich W ilhelm  den Fjerde var, ikke alene i 
sin Politik, men ogsaa i sit personlige Venskab. I  V interen 
1852 reiste jeg til London for a t træffe min fra sin Reise 
hjemvendte S y n , der skulde besøge Universitetet i Cambridge. 
I  England læste jeg i M a r ts  1853 i „A ltonaer M erkur" 
den mellem min B ro der og Kongen af D anm ark sluttede 
Overeenskomst, og da hans S ø n n e r  ikke godt kunde prote
stere mod Faderens H andlinger, var det min P lig t at ned
lægge Protest saavel mod Londonner T raktaten  som mod den 
af Hertugen indgaaede Overeenskomst. Ved et reent T i l 
fælde skete dette paa den skjæbnesvangre 24. M a r ts , pact 
hvilken D ag  jeg tilstillede den engelske Prem ierm inister 
en Skrivelse, hvori jeg erklærede, a t Londonner T rak 
taten ingen Gyldighed kunde have, da den var sluttet mod 
de Arveberettigedes Villie og uden at de havde havt nogen 
Andeel i den, og at jeg derfor forbeholdt mig mine R ettig 
heder nbeskaarne. Af Lord Aberdeens S v a r  (see B ilag  11)
fremgaaer det, at han som Prem ierm inister har overleveret

17
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Sekretæren for de udenlandske Anliggender denne Protest, 
der altsaa nu maa findes i dette Ministeriums Arkiv.

Under mit Ophold i England kom jeg aldeles paa det 
Rene med, at det fleSvig-holsteenste Anliggende efter Laaben- 
stilstanden i Malms havde været udelukkende i Hsenderne 
paa det russiste Diplomati, og at det var den nu saa tem
melig blottede Manteuffels Skyld, at Preussen, givende efter 
for russisk Indflydelse, havde forraadt vor Sag. Jstedetfor at 
gjsre Sagen simplere har Londonner Traktaten forscetlig 
forviklet den endnu mere, for at Hertugdsmmerne og med 
dem Danmark til Slutningen kunde blive spillede i Hænderne 
paa Rusland. I  den Protest, som jeg sendte saavel Kongen 
af Danmark som den danste Rigsdag (see Bilag 12), op
stillede jeg derfor som Betingelser for mit eventuelle Sam
tykke, at der flulde tilstaaes Hertugdsmmerne deres tidligere 
administrative Forbindelse og at Ruslands og Danmarks
Kroner aldrig maatte forenes paa eet Hoved. Fslgen heraf
var naturligviis, at jeg ligetil denne Time er bleven konse
kvent forfulgt af det russiste Diplomati og har havt mange 
Ubehageligheder i min selstabelige Omgang, hvilket dog er 
lettere at bcere end de mange Onder, Landflygtighed [fører 
med sig.

Da den holsteenste Stcenderforsanlling i August Maaned 
1857 ikke kunde komme til noget Resultat og navnlig ikke 
med et eneste Ord berørte Hertugdømmet Slesvig, ausaae jeg 
det for nødvendigt, at dog een Stemme hcevede sig for Her
tugdømmernes gamle Ret, og ssendte derfor vedlagte Me
morandum (see Bilag 13) til det ssterrigske Udenrigsmini
sterium, der herfor bevidnede mig sin Anerkjendelse.

Efterat have omtalt disse Kjendsgjerninger spørger jeg, 
om man med Rette kan bebreide mig, at jeg et eneste Oie- 
blik har svigtet Fædrelandets Sag. Mange mene rigtignok, 
at da jeg har opholdt mig snart i England, snart i Tydstland 
og snart i Frankrig, maa jeg med Lethed have kunnet finde
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mig i Fraværelsen fra Hjemmet. Men der er stor Forstjel 
paa at reise frivillig og paa at vcere nødt t il at reise. Man 
kan leve i Herlighed og Glcede og man kan leve stille og uden 
at deeltage i Fornøjelser. Men det er ister haardt for den, 
der hele sit Liv har været vant til at have noget Bestemt at 
beskjæftige sig ni eb, at savne en bestemt Virksomhed. Jeg 
tyr dristig paastaae, at Ingen har bragt den slesvig-hol- 
steenske Sag større Offre end jeg og at Ingen er bleven løn- 
net med mere Utaknemmelighed af Hertugdømmerne end jeg.

Følgende Ord af Friherre von Stein (Pertz, Leben 
Steins, 2. Deel, Pag. 602) passe ganske paa mig.

„Blandt de Velgjerninger, som den lykkelige, med den 
4. M a i 1789 begyndende Epoke har bragt til en høi Grad 
af Fuldkommenhed, hyrer Kunsten at bagvaske. Er man 
engang udpeget som dens Offer, er det engang flaaet fast, 
at man skal bagvafles, kommer Ens tidligere Liv og Karak- 
teer og Bestyldningernes Sandsynlighed ikke i Betragtning, 
det kommer da kun an paa, om man ved de reiste Beskyld
ninger kan naae det tilsigtede Maal, og isaafald lader man 
Maskinen arbeide. Der behøves kun dristige Forsikkringer og 
uforstammede Paastande, og inden fyie Tid deles de af den 
almindelige Mening; medens Fjenderne ere virksomme og 
den store Hob ondstabsfuld og lettroende, ere Vennerne, 
idet de bevare et Skin af Upartisthed, nederdrægtige og tie, 
hvor de burde optræde med Bestemthed; tilsidst gaaer den 
ene efter den anden af dem over til Modpartiet af lutter 
Iver for det Gode og af Pligtfølelse og Delikatesse. Alle 
de Lidenskaber, man i sit lange Liv har saaret, alle de An
masselser, man har stødt for Hovedet, leve nu op, Alle 
ville højtideligholde Hævnens Dag og mæske sig med det 
fede Offer!"
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Tittleg.
XIX.

Krigsforelsen i Äaret 1849.

Ingen kan undre sig over, at jeg udtaler mine Anskuelser 
om det Lands Skjæbne, hvis Rettigheder og Interesser jeg 
har bestrcebt mig for at forsvare, og om den Armee, som jeg havde 
stabt, samt at jeg knytter nogle Bemærkninger dertil. Forste 
Afdeling af disse Optegnelser er sluttet med den 9. Sep
tember 1848 og med den Dag optager jeg nu atter 
Traadcn.

Den provisoriste Regering, der var ude af sig :selv af 
Glæde over at være bleven sin Dodsfjende kvit, fortsatte 
Komedien endnu i nogen Tid og gav interimistifl General 
v. Baudissin Befalingen over Armeen, uagtet Wrangel havde 
givet den til General v. Bonin. Dette var saameget lat
terligere, som det var en bekjendt Sag i den slesvig-hol- 
steenste Armee, at Baudissin ikke duede til at have en hoiere, 
selvstændig Kommando. General Baudissin som komman
derende General og Herredsfoged Jacobsen som Krigsmi
nister vare altsaa de to Genier, der flulde gjore mine For- 
sommelser gode igjen! Bonin vedblev ogsaa at spille sin 
Rolle og kom, som allerede fortalt, til mig den 24. Sep
tember for at spssrge mig til Raads, om han flulde over-
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tage Kommandoen over Armeen. Der stak imidlertid endnu 
noget Andet under den provisoriffe Regerings Tøven. Det 
var den nemlig om at gjøre at beholde Magten saalænge 
som muligt, og den haabede stadig, at Vaabenftilftanden ikke 
vilde blive antagen i Frankfurt. For at virke i denne Ret
ning var Olshausen efter sin Udtrædelse af den provisoriske 
Regering (der var et aftalt Spil med denne) ilet til Frank
furt, medens Regeringens Tilhængere havde travlt med at 
faae Folk til at troe, at Vaabenftilftanden var en Ulykke og 
at Preussen havde forraadt os. De brave preussifle Tropper 
mødte derfor allevegne Uvenlighed og Utaknemmelighed. Selv 
General v. Wrangel foretrak at tage i Mulm og Mørke med 
Posten fra Slesvig til Altona istedetfor at benytte Jern
banen, fordi det hed sig, at man havde i Sinde at insultere 
ham. Det er endogsaa et stort Spørgsmaal, om ikke M or
det paa Auerswald og Lichnowski foranledigedes ved den pro
visoriske Regerings Agitationer. Samtidig med, at man 
saaledes gjorde Alt for at ophidse Stemningen mod Preus
serne, vilde det have været inkonsekvent at give en preussist 
General Kommandoen over Armeen, saameget mere som 
denne, der repræsenteredes af den i Rendsborg garnisone
rende 2. Bataillon, var meget utilfreds med min Afskedigelse. 
Først efterat Nationalforsamlingen den 16. September havde 
givet sit Samtykke til Våbenstilstanden, hørte Modstanden 
op eller indskrænkede sig ialtsald til Skjænderi om dens Ud
førelse. Nu kunde Bonin da blive udnævnt og da han kort 
efter foretog en Inspektionsreise til Armeens forstjellige Kan
tonnementer, blev der givet Befaling til at modtage ham 
med al mulig Højtidelighed. Med Undtagelse af 9. (den 
v. d. Tannfle) Bataillon sandt han imidlertid en kold Mod
tagelse hos Tropperne.

I  Løbet af September Maaned blev ved Krohns Utræt
telighed det sidste af de nye Jægerkorpser beklædt og de to 
Batailloner forsynede med de manglende Tornystre. Efter
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den provisoriste Regerings Tankegang skulde General v. 
Baudissin altsaa havt ZEren for at have organiseret og 
udrustet Armeen; [han har dog aldrig gjort Fordring paa 
denne 8Ere, saalidt som Bonin nogensinde i Skrift og Tale 
har aumasset sig den.

Da jeg under Felttoget i 1848 havde indført thdsk 
Kommando og det preussiske Eperceerreglement, var det alt
saa heller ikke forbeholdt min Eftermand at gjøre dette. 
Det Eneste, der stod tilbage at gjøre, var at fordele de for
skellige Aldersklasser af Mandskabet i Bataillonerne. Det 
var rigtignok et besværligt Arbeide, men det kunde gjøres i 
Bureauet uden Generalens Medvirkning. Det ældre Mand
skab blev nu permitteret, for at Rekruterne kunde blive bedre 
indøvede og for tillige at spare Penge. Saaledes forløb 
Efteraaret og Vinteren, indtil ved Vaabenstilstandens Op
sigelse den 26. Februar hele Styrken atter blev indkaldt.

Under Våbenstilstanden bleve flere Batterier anskaffede, 
deriblandt det ridende Batteri, men da mange høiere slesvig- 
holsteenste Officerer og civil-militære Embedsmænd af
skedigedes, blev Armeen forvandlet fra stesvig-holsteensk 
til preussisk, og der gjordes Intet for at uddanne unge, 
indfødte Officerer.

Da man i det Hele taget ikke kan frikjende General 
v. Bonin for, at han gav Armeen en Skikkelse, der
maatte falde med ham, naar han forlod den, stal jeg 
her sige min Mening om hans formodede Motiver.
Bonin er en ærgjerrig Mand, der, da han ingen For
mue har, sætter Priis paa en høt Gage og veed, at man 
maa staffe sig Indflydelse' og Renommee for bestandig at 
kunne nyde en saadan. Den Roes maa man imidlertid give 
ham, at han var den eneste af alle de preussifle Generaler, 
der deeltoge i Felttogene i Hertugdømmerne,' der virkelig 
interesserede sig for vor Sag, og derfor skylder man ham 
oprigtig Tak og ubetinget Anerkjendelse. Man bør derfor
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ikke lcegge ham det altfor meget til Last, at han benyttede 
Lejligheden til at virke for sin fremtidige Stilling. Med sin 
skarpe Forstand saae han strax i April 1848, at han kunde 
flasfe sig et Navn i Thdflland ved at slutte sig til Hertug
dømmernes Sag. I  Efteraaret samme Aar stod det klart 
for ham, at naar han overtog Overbefalingen over For
bundstropperne, turde han ikke indtræde i den holsteenfle 
Armee, men kun paa visse Betingelser og efter Kongen af 
Preussens Befaling overtage Kommandoen over ben; han vilde 
nemlig da komme til at kommandere 20,000 Mand, og naar han 
nedlagde Kommandoen over dem, kunde man ikke give ham 
Mindre end en Division, og den maatte man give ham, da 
han efter allerhøjeste Befaling havde tjent mod Fjenden, og 
ligeledes kun efter allerhøjeste Befaling vilde opgive sin 
Stilling. Her viste det sig atter klart, hvilken Dumhed den 
provisoriske Regering havde begaaet, da den ved smaalige 
Intriguer berøvede Armeen dens indfødte Befalingsmand, 
der ganfle havde hengivet og offret sig for Landets Sag, og 
gav den en fremmed Anfører, som var afhængig af Andre 
og hvert Dieblik kunde blive kaldt bort med eller mod sin 
Villie.

Efter megen Skriven frem og tilbage kom endelig den 
saakaldte Fællesregering i Stand, hvorved Landet blev befriet 
for den provisoriske Regering, hvis Foranstaltninger og An
ordninger altid havde staaet i indbyrdes Modstrid, og 
Alt blev nu mere eller mindre ført tilbage til det Gamle. 
Den Roes tilkommer med Rette Fællesregeringen, at Her
tugdømmerne under dens Bestyrelse nøde den Lykke at blive 
regerede aldeles selvstændig, uden fremmed Indblanding.

For at gjennemføre den af Beseler og Reventlow lagte 
Plan: efter Vaabenstilstandens Udløb atter at tilrive sig 
Magten i Hertugdømmerne, reiste den Sidste til Frankfurt, 
hvor han i Forening, med sin lUniversitetsven, Heinrich 
v. Gagern, indledede den Intrigue, der virkelig ogsaa lyk-
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kedes dem, takket ttære den J n d o le n ts , politiste Umodenhed og 
ZEngstelighed, der fandtes ^ H e r tu g d ø m m e r n e s  B efolkning og 
især hos M edlem m erne af den saakaldte Landsforsam ling.

D e n  2 4 . M a r t s  1848  kjendte m an aldeles I n te t  ti l  de 
nysnæ vnte to P e rso n e rs  D uelighed , men da der ingen T id  v a r 
a t  spilde, m aatte  m an tage, hvad der tilbed  sig. M e n  ganste 
anderledes stillede S a g e n  sig nu . S y v  M a a n e d e rs  E rfa rin g  
m aatte  hatte aabnct Folks D in e  for, a t de m anglede de 
E genstaber, som de vanstelige F orho ld  udtrættede. D e t kunde 
a ltsaa  kun ttære et um aadelig t S e lv b ed rag  og et ubegræ nd- 
set H ovm od, der dreve disse to ubetydelige M æ n d  ti l  a t 
paatræ nge sig Landet, hvilket havde til Følge, a t den fa t
tede P la n :  a t stille  en ty d fl regerende F yrste i  S p id se n  
fo r  H ertugdøm m erne, blev tilin tetg jort. H ertugdøm m erne 
havde forlængesiden mistet den selvstændige Ledelse af de
re s  politiste F orho ld , m en deres S a g  vilde have faaet 
et ganste andet U dseende, n a a r  en regerende Fyrste 
havde ligesom legitim eret den ved a t overtage N egeringen, 
istedetfor a t denne nu  blev overdragen til to M ed lem m er af 
den m ere eller m indre flet anstrevne provisoriste R egering. 
R igtignok kaldte de to M ed lem m er af det beflitted e S ta t 
holderstab sig S ta th o ld e r  B ese ler og S ta th o ld e r  R eventlcw  
(m an  kunde spørge, om den E ne v a r en negativ og den 
A nden en positiv S ta th o ld e r ,  eller hvilken P ost enhver af 
dem beklædte), men ved saadanne N arrestreger kunde de 
kun im ponere F o lk , der enten in te t B eg reb  havde cm 
politiste S ti l l in g e r  eller haabede a t opnaae N oget ved 
d eres personlige F orb indelser med de H e rre r  S ta th o ld e re . 
U denfor H ertugdøm m erne v ar S ta th o ld ers tab e t et K ollegium , 
hvem m an  som bekjendt kan byde lang t m ere end en enkelt 
P e rso n , og ligeoverfor D an m ark  v a r det en Fornæ rm else 
a t 'overd rage H ertugdøm m ernes R egering  til to In d iv id e r, 
der havde væ ret M ed lem m er af den provisoriste R egering, 
hv is F jernelse D an m ark  havde opstillet som første B e tin -
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gelse for at gaae ind paa en Vaabenstilstand. Selv om 
Herr v. Gagern ikke havde begaaet andre Synder, vilde 
dette Misgreb dog vcere et tilstrækkeligt Beviis for, at han 
manglede al høiere politisk Indsigt. Altsaa vare nu atter de 
samme to Personer komne til Roret, der allerede een Gang 
havde bragt Hertugdømmernes retfærdige Sag, som de nu 
skulde ødelægge fuldstændig, til Afgrundens Rand. Men jo 
mindre man taler om dem, desto bedre, og derfor vil jeg 
kun omtale Krigsførelsen.

Efterat Våbenstilstanden var opsagt, blev den flesvig- 
holstcenfle Armee indkaldt og tiltraadte midt. i Marts 
Maaned 1849 Marchen til det nordlige Slesvig. Med 
Hensyn til Styrke, Inddeling og Organisation var den 
ganfle, som jeg havde afleveret den den 9. September 1848. 
Da den tydfle Centralmagt vilde benytte sig af Leiligheden 
til at erfare, hvorvidt de tydfle Fyrster vilde adlyde dens 
Befalinger, udflrev den en Armee paa 80,000 Mand, som 
skulde marchere mod Danmark. Paa Osterrig nær, som nnd- 
flyldte sig med Krigen i Ungarn og Italien, ilede alle de 
andre Forbundsstater med at opfylde deres Forpligtelser.

Da man ikke nærede synderlig Tillid til General 
v. Wrangels Feltherretalent og han desuden hadedes af 
Venstre i Frankfurt, fordi han havde gjort en Ende paa 
Optøjerne i Berlin, kastede Centralmagten sine Oine paa 
Kongen af Würtemberg, hvem den agtede at tilbyde Over
befalingen over Forbundshæren. Efter hvad der fortælles, 
var denne ikke utilbøjelig til at modtage Tilbudet, men 
istedetfor uden videre at udnævne Hs. Majestæt Kongen af 
Würtemberg til Forbunds-Overgeneral, begik Herr v. Gagern 
den Feil at bringe Nødvendigheden af at udnævne en Over
general paa Bane i Berlin. Det berlinske Kabinet svarede, 
at det var ganfle af samme Mening og derfor havde ud
nævnt General v. Prittwitz dertil. Herved blev Krigs
førelsen atter lagt i Ruslands Hænder, idet Preussen paa
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bet Bestemteste forbyd Overgeneralen a t  angribe de Danske 
paa  ti nit ft T e r r i to r iu m . T r o d s  alle F orm an ing e r  og B e 
falinger fra  F rankfurt  fyrte G e n e ra l  v. Prittwitz derfor med 
sine 8 0 ,0 0 0  M a n d  mod 3 0 ,0 0 0  en Kunktator-Krig , der p aa  
G ru n d  af D a n m a rk s  geografiste Bestaffenhed naturligviis  
m aatte  blive resultatlys.

G ene ra l  v. Prittwitz h a r  m aatte t  hyre M e g e t  for den 
M a a d e ,  hvorpaa  han  fyrte Krigen. J e g  for mit Vedkom 
mende bcbreider ham , a t  han paa  saadanne Betingelser m o d 
tog en K om m ando, der gav ham  to H erre r .  M e n  havde 
han  eengang gjort det, kunde han ikke handle anderledes, 
end han gjorde, og det var atter  en uklog og utaknemmelig 
O pfyrse l  af de H erre r  Neventlow og Beseler ,  a t  de benyt
tede deres Indflydelse til a t  berede G e n e ra l  v. Prittwitz 
Ubehageligheder ved hans  Afreise fra  Hertugdymmerne.

F orbundsgeneralen  havde af sin egen Krigsherre faaet  
bestemt B efa l ing  til kun i H ertugdymmerne a t  angribe de 
D ans te  for Alvor, men paa  d a n s t  T er r i to r iu m  alene at 
i n a n o v r e r e  mod dem. G ene ra l  v. B o n in s  Fremfusenhed var 
S k y ld  i, at den danste Armee ikke koncentrerede sig indenfor 
H ertugdym m ernes Grcendser og blev flaaet af Overmagten. 
S o m  et S l a g s  Undflhldning opvartede m an  Publikum  med 
en Historie om, a t  der fra  gamm el T id  herskede Animositet 
mellem de to G enera ler ,  og med det formeentlig H aa rd e  i, 
a t  m an  nu  fratog G ene ra l  B o n in  Overbefalingen over F o r -  
Lundstropperne, som han havde fyr t  med Udmcerkelse under 
Vaabenstilstanden. B o n in s  virkelige Bevceggrunde vare 
imidlertid, a t  han ynstede om muligt  a t  plukke nogle Laur-  
bcer for sig alene og bibringe Pub likum  den T r o ,  a t  han 
a lene forstod og havde Villie til a t  fyre Krigen med Kraft.

Ligesom Enhver, der bærer S p o r e r ,  bilder sig ind at 
kunne ride, stjyndt der b landt Tusinder ,  som ride, kun findes 
een N ytter ,  saaledes troer Enhver a t  kunne bedymme m il i 
tære O pera t ioner ,  uagtet der neppe er Een af Tusinde,
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der har Begreb om, hvad der udfordres dertil og hvori de 
bestaae. Man bedømmer i Almindelighed Planen og den øverste 
Ledelse efter Udfaldet af de enkelte Bevcegelser, og saaledeS 
har man i dette Tilfcelde ladet Bonins Forseelse gaae ud over 
Prittwitz. Hvis Bonin istedetfor at indlade sig med de 
Danste i Sundeved og modsætte sig deres Fremrhkken fra 
diord, ganste rolig havde trukket sig tilbage til Flensborg 
og derfra til Slesvig, havde Prittwitz kunnet angribe hele 
den danste Armee ved Flensborg, og Felttoget vilde have 
faaet et andet Udfald og Hertugdømmernes Skjæbne være 
bleven en ganste anden, naar et Nederlag ogsaa i det andet 
Aar havde fordrevet de Danste fra Hertugdømmet Slesvig. 
Jeg stal senere komme tilbage til de enkelte Fegtninger, naar 
jeg først har omtalt Stillingen i Almindelighed.

Den 24. Marts 1849 overtog General v. Prittwitz 
Overbefalingen over samtlige! i Hertugdømmerne værende 
Tropper, og det var altsaa en Selvfølge, at fra den Dag 
ingensomhelst Bevægelse kunde foretages uden hans Sam
tykke. Jeg veed ikke, om Prittwitz strap optraadte med den 
fornødne Bestemthed og befalede de forstjellige Korps
kommandører at modtage deres Instruktioner af ham og 
tilstille ham deres Rapporter, forsynede med Forflag eller 
Bemærkninger. Det er mig heller ikke bekjendt, om Over
generalen overhovedet har været mere inde i de politiste Forhold, 
da han overtog Kommandoen over Armeen, end Wrangel, men 
man maa forudsætte, at en saa videnskabelig dannet Militær, 
der i Aarene 1813, 14 og 15 havde tjent under en saa an- 
erkjendt dygtig General som Biilow, havde gjort sig nær
mere bekjendt med alle Forhold, lagt en Felttogsplan osv.

General v. Bonin stod Nord for Flensborg med de 
stesvig-holsteenste Tropper. Det Naturligste havde nit været, 
at Overgeneralen strap havde begivet sig til Slesvig, be
ordret de forstjellige Divisions- og Korpskommandører saa- 
velsom General Bonin til at møde der, meddeelt dem sin
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Plan og saaledes bragt Eenhed i Operationerne. Dette 
siete imidlertid ikke; derimod lod man General v. 53 on in 
operere paa egen Haand, indtil Overgeneralen ankom t il 
Flensborg med Forbundsarmeens Avantgarde, men da var 
Sagen allerede fordærvet, thi de Danste trak sig nit tilbage 
deels til Als, deels over Slesvigs Nordgrcendse ind paa 
danst Gebeet, hvor de, som de vidste sra Rusland, ikke be
høvede at frygte sor at blive angrebne.

Man kan, som sagt, bebreide General v. Prittwitz, at 
han ikke optraadte bestemt nok, hvilket var aldeles nødvendigt 
sor en Mand, der kommanderede en saa broget sammensat 
Armee, hvis Underafdelinger førtes af tildeels improviserede 
Generaler, der atter assisteredes af Dilettant-Generalstabs
officerer. Overhovedet ville fremtidige Forbundsarmee- 
Generaler kunne drage mangen nyttig Lære af de Erfaringer, 
Generalerne v. Wrangel og v. Prittwitz gjorde; uaar de 

ikke begynde med at give en ordentlig Instruktion angaaende 
Korpskommandorernes Tjeneste- og Rangforhold og nøjagtige 
Bestemmelser for den daglige Tjeneste, vil det bestandig hedde: 
„Hos os gjcelder det og det!" osv., og herunder vil Enhver skyde 
sig ind for at kunne gjøre, hvad der behager ham. Gaaer 
man derimod ud fra, at Alle stulle dandse efter een Pibe, 
eg faae de hoieste Officerer blot et Par Gange en ordentlig 
Tilretteviisning, naar de have overstredet deres Kompetence, 
vil Mastinen gaae af sig selv.

Prittwitz lod altsaa Bonin handle efter eget Hoved, 
og hvad gjorde denne da nu? Jfolge en vidtløftig officiel 
Rapport t il Statholderstabet vilde han i Sundeved efter
ligne Napoleons Krigsførelse i Frankrig i 1814 og flaae de 
snart fra Als, snart fra Jylland fremrykkende Danste. Den 
stcsvig-holsteenfle Armees General har neppe læst Meget 
om hiint Felttog, ellers maatte han have vidst, at Napoleon 
ikke havde sit Talent, men fine Modstanderes Uduelighed at 

takke . sor de Seire, der saalænge forhindrede Parises
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Indtagelse og hans Fald og kostede de Allierede en 
Mcengde Mennefler. Han vilde fremdeles have feet af 
Napoleons egne Wringer, at denne erklærede Landet Syd 
for Po for altfor smalt t il strategiste Bevægelser, og af denne 
Erklæring have draget den Slutning, at det kun 7 M ii l  
brede og af en eneste Chaussee gjennemstaarne Slesvig a l
deles ikke egnede sig t il saadanne Operationer som dem. 
Fyrst Schwarzenbergs Ubevægelighed gav de franste Mare- 
chaler Leilighed til at udsyre. Betragter man nærmere de 
Fordele, Napoleon opnaaede i 1814, vil man see, at de 
mere skyldtes Mangel pact Eenhed̂  i de Allieredes Operationer 
end de enkelte Korpskommandyrers Taktik eller Fortjeneste.

Jstedetfor at gaae over Rhinen strap i November 1813, 
da Franstmændene ingen Armee havde eller kunde have at 
stille imod dem, og da alle Lader vare fulde, lode de Allierede sex 
Uger hengaae, inden de fattede denBestutning at overstride den 
franste Grændse. Der var ikke engang i den Tid bleven sor
get for at anlægge Magasiner, men man marcherede ind i 
Frankrig ad Paris til, idet man stolede paa Rekvisitionssystemet.

Saasnart den uforfærdede Blücher havde overtaget 
Kommandoen over den schlesifle Armee, berommelig Ihu
kommelse, havde han uafbrudt dette Metal for Die saavcl 
ved Katzbach, som ved Overgangen over Elben ved Warten - 
burg, ved Flugten til Hatte, i Slaget ved Möckern, da han 
alene forfulgte den ved Leipzig flagne franste Armee og endelig mod 
Kongens Villie gik over Rhinen, ved sin pludselige Frem
træden ved Brienne og Fremrykningen fra Chalons over 
Etoges og Epernay osv.; denne Feltherre, som Mange under
vurderede, fordi han ikke kunde skrive et Brev uden Feil og 
ikke gav sig af med Detaillen, viste netop sin Storhed der
ved, at han holdt fast ved den eengang lagte Plan, uden at 
lade sig afstrække af et Nederlag, at han aldrig lindede Fjenden 
Rist eller Ro og ved sin Fremtrængen vakte de Allierede af 
deres Lethargi, saaledeS Bernadotte ved Elben og Schwarzenberg
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ved Chaumont, Bar og Trohes. Ja, Blücher, om hvem 
den f r a n s k e  Forfatter Charras beundrende udbryder: „Denne 
mærkværdige alderstegne Helt, der den 16. Juni var bleven 
flaaet ved Lignh og endog havde faaet en Kontusion, da 
Hesten blev skudt under ham, svarede den 17. Wellington, 
at han ikke alene vilde møde ved Waterloo den 18. for at under
støtte ham, men hvis Napoleon ikke angreb den Dag, vilde 
de i Fcellesstab angribe ham den 19." — denne Feltherre 
maatte paa Grund af, at Egnen var aldeles blottet for 
Sttbsistentsmidler, dirigere sin Armee i forstjellige Afdelinger 
fra Chalons, hvorved det blev muligt for Fjenden, uantastet 
af den allierede Hovedarmee, at tilføie ham Nederlag, der 
alene paa Grund as flere af hans Underbefalingsmænds 
Uduelighed etter Halsstarrighed bleve endnu føleligere, end 
Tilfældet ellers vilde have været.

Den stesvig-holsteenske Feltherre synes ikke at have 
været rigtig bekjendt med alt dette; der har kun foresvævet ham 
nogle Artikler i „Militair-Literatur-Zeitung", som for at 
fremhæve den lydske Krigsførelse fremstille den franste som 
det napoleonste Talents Kulminationspunkt. Hele denne 
Efterabelse af Napoleon mislykkedes imidlertid fuldstændig, 
og det Eneste, hvori der kunde være Tale om Lighed, var mel
lem den omtalte Rapport og en as de napoleonste Bulle
tiner. I  denne Rapport angaves ingen gyldig Grund til, 
at de flesvig-holsteenste Tropper vare rykkede frem til Dyb
bøl, og endnu mindre til, at de atter vare gaaede tilbage. 
Hvis deres Fremrykning overhovedet havde havt noget Diemed, 
burde og kunde de have holdt L tand i det kuperede Terrain. 
Men neppe bleve de angrebne, førend de trak sig tilbage, 
nagtet Haderslev endnu holdtes besat af 1. Jægerkorps. 
Sæt at Bonin efter denne uforklarlige Frem- og Tilbage - 
marche havde taget en Stilling ved Chausseen mellem Flens
borg og Aabenraa for at dække sin venstre Fløi og der var 
bleven indviklet i en uheldig Fegtning, da vilde han være
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hele sit Artilleri og mulig lidt endnu flere Tab. Denne 
Operation kunde følgelig ikke have nogensomhelst anden Hen
sigt end at afgive Stof til den første Bulletin.

Da de Danfle i Hokkerup erfarede, at Forbundsarmeew 
var i Anmarche, overlode de den flesvig-holsteenfle General 
til hans egne Betragtninger og trak sig om Natten tilbage 
til Sundeved og Als. Først nu, efterat have fordærvet hele 
Felttoget, indfandt Bonin sig i Flensborg hos General 
v. Prittwitz, der befalede ham at rykke frem til Slesvigs 
Nordgrændse, men ikke overskride den. Selv drog. Prittwitz 
i Haab om, at .be Danske endnu engang vilde trænge frem 
fta Als, med sin Armees Gros til Sundeved, hvorved ikke 
opnaaedes Andet, end at v. d. Tanns (han stod som Stabs
chef ved 1. Division) Beundrere fit Leilighed til at lave en 
fabelagtig Beflrivelse om Stormen paa de saakaldte Dybbøl- 
Skandser, hvis Erobring forøvrigt foregik om Natten og med 
største Lethed, eftersom de Danske havde været saa forsigtige 
at føre de fleste Kanoner til Sønderborg; den berømte 
Storm indskrænkede sig saaledes i Lirkeligheden til et Over
fald paa nogle udstillede Poster.

Bonin rykkede uden at møde Modstand frem til Von
sild, hvor han blev staaende med sine 16,000 Mand, aldeles 
afsondret fra den øvrige Armee. Tannianernes sædvanlige 
Skryderier begyndte nu igjen. „Schleswig-Holsteinische 
Zeitung" lod sig saaledes forlyde med, at en forræderisk 
Overkommando lagde Hindringer i Veien for, at 9. Bataillon 
kunde komme til at vise sit Løvemod, at Hertugdømmerne 
ventede af deres tappre Armee, at den ikke vilde tage Hen
syn til Befalinger, som strebe mod Landets Interesser, og 
Mere af samme Slags. Følgen heraf var, at Grændsen cit 
smuk Morgen blev overskreden og Kolding besat. I  sin 
Rapport herom undskyldte Bonin sig for Overgeneraleir 
med, at han ikke havde kunnet styre sine Troppers Kamp-
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iver tængere. En deilig Roes for en Hær, der gjpr For
dring paa at være disciplineret! Man maa imidlertid ikke 
lægge Soldaterne denne Frase til Last, thi Hæren var virke
lig god og vilde være bleven udmærket, hvis dens Anfører 
havde skjænket den sin Opmærksomhed.

Skjpndt Bonin stod 8—10 M iil fra de nærmeste A f
delinger af Forbundsarmeen og havde en overlegen Fjende 
for sig, lagde han dog sit Korps i et Kantonnement af 
2 M iils  Udstrækning, rigtignok bag Koldingaa, der imidlertid 
har mange Vadesteder og er forsynet med flere Broer.

Armeens Perle, 1. Jægerkorps, var fludt frem Nord 
og Ost for Kolding, hvor det saa temmelig havde dækket sin 
Stilling ved Jordvolde. Den 23. April i Dagbrækningen 
angrebe de Danske hele Slesvig-Holstenernes Kantonnements
gebet. Disse ilede fra deres Aüarmpladser Bataillons- og 
Kompagniviis Fjenden impde, om Overkommando var der 
flet ikke Tale. 1. Jægerkorpses fortrinlige Holdning stand
sede i et Par Timer de Danfles Gros og da disse endelig 
trængte ind i Kolding, hindrede de to, Syd for samme opkjprte 
12pundige Batterier dem i at debuchere. Paa Slesvig- 
Holstenernes venstre Flpi trak Slaget sig næsten hele Tiden 
frem og tilbage paa det samme Terrain. Den danfle Ge
neral Rye skulde angribe cg kaste Centrum, hvis man tpr 
bruge dette Udtryk om en ikke rangeret, usammenhængende 
Feglning, og var allerede i Begreb med at trænge frem 
over Broen ved Seest, da Kaptain Dalitz kjprte sit ridende 
Batteri op imod ham. De Danfle antoge dette for et 
fremrykkende Kavalleriregiment, og da et Par Batailloner 
ligeledes rykkede frem, trak de sig tilbage. Uagtet Terrainet 
i Jylland egner sig særdeles godt for Forfplgning af Kaval- 
leri, fandt denne dog ikke Sted. Formodentlig vilde Bonin, 
der hidtil ikke havde ladet høre fra sig, heller ikke gribe ind 
nu; han bar sig ved denne Lejlighed ad som General 
Peymann, Kjøbenhavns Kommandant i 1807, der, da man
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opfordrede ham  til a t modsætte sig Englcendernes Landgang, 
svarede: „ V i rnaae ikke irrite re  F jenden ." D e n  flesvig- 
holsteenske G e n e ra l vilde heller ikke irr ite re  F jenden, for a t han  
ikke m uligviis skulde gjøre O m kring  og angribe ham . Klok
ken var forresten ikke m ere end 3 , da de Danske tiltraad te  
T ilbagetoget i forfkjellige R etn inger, til F rederic ia  og V eile , 
og der v a r a ltsaa  over 4  T im er, til det blev mørkt, i hvilke 
de 10  E skad ro n er K avalleri og det ridende B a tte r i  kunde 
have taget en M cengde F ang er og b rag t U orden i T ilb ag e 
toget. M e n  istedetfor greb F eltherren  P enn en  og opsatte 
en napoleonsk B u lle tin , i hvilken han  førte sig selv frem  fo r 
Pub likum  tre  G a n g e ; saavidt jeg husker, om talte han  ogsaa, 
a t han havde sat sig paa  en S to l  ved S id e n  a f det 12pundige 
B a tte r i , der befljød K olding.

S la g e t  ved K olding gjorde forøvrig t de flesvig-holsteenfle 
T ro p p e r den største ZEre, idet de enkelte A fdelinger, uagtet 
de savnede a l  planm æ ssig  Ledelse af O verkom m andoen, floges 
kjekt og alene ved deres gode H oldn ing  bragte de D anfle  til 
a t vige. D e tte  v a r a f største V igtighed fo r Landets S a g ,  
da det overbeviste de D an fle  om, a t S lesv ig -H o lsten crne  
vare dem voxne i aaben  M a rk , og det vilde have havt stor 
Ind flydelse  p a a  U nderhand lingerne i E f te ra a re t 1849  og 
i 1850 , hvis ikke B o n in s  Letsindighed havde forspildt A lt 
ved F red eric ia . H e rtil  fla l jeg im idlertid  senere komme t i l 
bage. J e g  fla l b lot gjøre een B em æ rkning  endnu fo r deu 
kommende T id s  S k y ld .

U agtet F orbundsgenera len  gjentagne G ange havde paalag t 
B o n in  ikke a t overskride den danfle G ræ ndse, havde han dog 
handlet mod denne B efa lin g , da han , uden a t være angreben, 
besatte Kolding, hvilket han sandsynligviis gjorde for a t rense 
sig i P ub likum s Ø rn e  fo r den allerede tem m elig lydelige 
B efly ldn ing  for d aad lø s  K rigsførelse. M e n  n u , da han  blev 
angreben a f  de D an fle  og flog dem tilbage, og altsaa  ikke 
alene med fuld F y ie , m en ogsaa efter alle Krigskunstens

18
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Regler burde have forfulgt dem og tilfoiet dem folelige Tab, 
rorte han sig ikke af Pletten. Han manglede altsaa en Felt
herres forste og nodvendigste Egenstab: en klar Bevidst
hed om, hvad der i ethvert enkelt Tilfælde skulde vcere Rette
snoren for hans Handlemaade.

Hvorfor adlod han ikke General v. Prittwitz? Var det 
af politiste eller af personlige Grunde? Hvorfor forfulgte han 
ikke de Danske? Han burde have gjort det af politiste 
Grunde, thi om han end ikke kunde have tilintetgjort dem, 
vilde han dog have indgydt dem endnu storre Respekt for 
de flesvig-holsteenste Tropper. Lad os ogsaa antage, at de 
Danfle havde flaaet hans Angreb tilbage, faa vilde det dog 
have kostet dem mange Mennefler og svækket dem for hele 
Felttoget, medens der var en fao stor Styrke af Forbunds- 
hceren i Anmarche, at det var uden Betydning, om ogsaa 
Slesvig-Holstenerne lede et storre Tab. Man maa altsaa 
komme til den Slutning, at Bonin enten har troet at være 
til en Manovre paa tempelhofer Hede, hvor ingen Forfol- 
gelse finder Sted, eller at han ikke har villet scette de af 
hans Tropper alt vundne Laurbær paa S p il og derfor af 
lutter Glæde over det heldige Udfald har flaaet sig t i l Ro 
for at tænke over Affattelsen af sin Bulletin. Dagen efter 
kommer den kommanderende General imidlertid paa andre 
Tanker og lader nu foretage to Rekognosceringer, den ene 
mod Veite og den anden mod Fredericia, der naturligviis 
ikke kunde fore til Andet end en Bestyldning for at have over
skredet Grændsen.

Efter flere Fegtninger i Sundeved rykker endelig For
bundsarmeen under sin Overgeneral mod Jylland; dog 
var det forst efter lang Overvejelse, at denne befluttede 
fig til at gaae over Grændsen. Dette stete endelig den 7. 
Mai. De flesvig-holsteenste Tropper tilfaldt det at mar
chere mod Fredericia og observere saavel denne Fæstning 
som Middelfart, for at sikkre den ovrige Armee mod et
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sig i Hertugdømmerne et forfærdeligt Skraal over, at P ritt- 
witz havde berøvet de flesvig-holsteenfle Tropper Udsigten 
t il fremtidige Seire, at det var Forræderi osv. Men hvad 
Andet kunde General Prittwitz stille op med den ulydige 
Bonin end give ham en Position, hvor han maatte blive 
angreben for at komme i Slag? Hvad ffulde Bonin nu 
have gjort? Han flulde have forlangt en aldeles bestemt 
Ordre, om han maatte tage Fæstningen Fredericia, hvis han 
kunde, eller om han blot flulde gaae forsvarsviis tilværks. 
Bonin (og ligeledes Delius) havde i 1848 ligget tre Uger 
i Fredericia, han maatte altsaa fjende Fæstningen til Punkt 
og Prikke og burde have indrettet fine Operationer derefter. 
Maatte han tage Fæstningen, var hans Fremrykning over 
Gudsø en Feil, maatte han ikke tage den, vare hans paa- 
sølgende Beleiringspantomimer en endnu ftørre Feil.

En den 3. Mai^ foretagen Rekognoscering havde viist, 
at de Danfle lagde Bægt paa at hævde Stillingen ved 
Gudsø, og da de havde forstærket deres Avantgarde betyde
lig, kunde det temmelig sikkert antages, at deres Hoved
styrke stod mellem Bredstrup og Snoghøi. Skulde Angrebet 
altsaa foretages med Udsigt t il at lykkes, maatte Tilbagetoget 
t il Fæstningen enten asfljæres eller dog vanfleliggjøres dem, for 
at man enten kunde trænge ind i Fæstningen samtidig med dem 
etter kaste sig over dem, hvis de vilde indflibe sig i Snog- 
hoi. For at opnaae dette maatte der imidlertid manøvreres, 
men hermed befattede Bonin sig ikke. Han gik kun ud paa 
at tage Tyren ved Hornene og lod saa Vorherre sørge for 
Resten. Han sendte sit Kavalleri ad den Vei, han selv 
flulde være marcheret med sin Hovedstyrke, medens han flulde 
have sendt et Par Batailloner mod Gudsø for at indvikle 
de Danfle i en Skinfegtning og opholde dem, t il han havde 
omgaaet dem over Høirup og Taarup. Naar Fjenden da 
havde opdaget denne Bevægelse, maatte han strax have op-
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givet Stillingen ved Gudsø, og det tilsigtede Maal vilde 
altsaa være naaet uden Blodsudgydelse; havde Fjenden derimod 
ikke tidsnok opdaget den omgaaende Bevægelse, vilde han 
være bletom udsat for at lide de største Tab; i hvert Fald 
vilde en Deel as hans Armee være bleven afskaaren fra 
Fæstningen, og selv om Brohovedet ved Snoghøi kunde have 
dækket Infanteriet under Indskibningen, vilde det under alle 
Omstændigheder have været umuligt at faae Artille
riet indskibet. Men istedetfor rykker Bonin frem ad Kol
ding- Snoghøi Chausseen med hele sit Armeekorps i en lang 
Kolonne og sender, først efter at Fegtningen er begyndt ved 
Gudsø, et Par Batailloner til Venstre, for at kaste de ved 
Vilstrup staaende fjendtlige Forposter tilbage. Da hine rykke 
frem, trække disse sig tilbage, men da der ikke var Kavalleri 
tilstede, opnaaedes intet Resultat, der er værd at tale om. 
De Danfle trak sig for Størstedelen tilbage til Fredericia 
og tildeels til Suoghøi, og iværksatte fra begge Steder ufor
styrrede Overgangen til Fyen og senere til Als. Fegtningen 
ved Gudsø blev uaturligviis benyttet til atter at opvarte 
Hertugdømmerne med en glimrende Rapport, hvori Træf
ningen ved Gudsø blev specielt fremhævet; Tabet i dette 
„Slag", 7 Døde og 77 Saarede, staaer rigtignok i Strid 
med den storartede Fremstilling. Man kommer uvilkaarlig 
til at tænke paa den ene Kosak, som den russiste Armee 
stadig mistede paa Krim. De Danske forlode nu, paa Be
sætningen i Fredericia nær, Jylland, medens Slesvig-Hol- 
stenerne bleve staaende foran Fæstningen og ved Lille-Belt.

Jeg har allerede omtalt, at Bonin Aaret iforveien havde 
ligget 3 Uger i Fredericia med sin Stabschef Delius; de 
maatte altsaa begge fjende Fæstningen baade indvendig og 
udvendig og vide, at man ikke kunde tilføie de nøgne, af 
store Grave omgivne Volde synderlig Skade med Breche- 
batterier. De maatte ligeledes vide, at et Bombardement 
ikke kunde gjøre den noget, da Terrainct indenfor Fæstnings-



værkerne for Størstebelen (ibetminbfte Vio) bestaaer af Marker, 
ba Husene paa faa Unbtagelser ncer ere eenetages og Ga- 
berne brebe, samt afbrubte af Haver og Trceer, hvorfor en 
Jlbebranb albrig kunbe gribe vibt omsig; og enbelig maatte 
be ogsaa vibe, at Forbinbelsen meb Fyen og altsaa meb hele 
Danmark ikke kunbe afbrybes, forbi Stillingen gjorbe bet 
umuligt at bestryge Overgangsstebet, og selv om bette havbe 
kunnet labe sig gjore, kunbe Fjenben bog om Natten passere 
frem og tilbage. At Generalen alligevel bestuttebe at fore
tage et Skinangreb paa Fcestningen, kunbe følgelig kun vcere 
for at unberholbe Publikum meb Rapporter og Fortcellinger. 
Stabschef Delius' Beunbrere maae berfor nebstemme beres 
Begejstring for benne ganste vist bygtige Officeer noget, thi 
Delius, som be giøre t il Benins Sjel, var meb at lebe 
bette eventyrlige Foretagenbe.

Hvilken Skabe mebførte bette Foretagenbe? For bet 
Første ben, at Tiben, ber var saa kostbar meb Hensyn tit A r
meens taktiste Ubbannelse, blev bortøbslet; bentæft at Ar- 
beibet paa Skanbserne bragte Manbstugten i Forfalb, og 
enbelig at en Mcengbe Mennesteliv blev offret til ingen 
Nytte. Neberlaget ben 6. Ju li var ikke en umibbelbar Følge 
af Belejringen, men af Halsstarrigheb og Letsinbigheb.

Den 8. M a i begynbte benne Belejring, ber lebebes 
ligesaa taabelig, som ben enbte sørgelig. I  en Halvkrebs 
ubenom' Frebericia og i en Afstanb af 2000 til 3000 Fob 
fra benne anlagbes uben Plan Batterier, ber monterebes i 
samme Forholb meb svært og let Skyts, hvormeb Hensigten 
altsaa ikke kunbe være nogen anben ettb at faste Kugler og 
Krubt bort til ingen Nytte. De saakalbte Løbegrave vare 
uben inbbyrbes Forbinbelse og simpelthen kun Skanbsegrave, 
ber ikke vare bybere cttb en Manbs halve Høibe. Der 
sanbtes ingen birigerenbe Jngeniørofficeer eller Høistkom- 
manberenbe over Artilleriet. Da General v. Prittwitz for- 
bøb Belejringen, svarebe Bonin ham, at han blot bombar-
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berede Fæstningen. Hvilken Taabelighed at bombardere en 
saaledes bygget Fcestning! Det hele Foretagende var altfor 
barnagtigt, t il at man skulde spilde et Ord mere derpaa; 
kun er det ubegribeligt, at de dygtige Officerer i den fles- 
vig-holsteenfle Armee ikke bestemt modsatte sig det.

Udfaldet vilde vcere blevet et ganske andet, hvis Bonin 
havde baaret sig fornuftig ad. Havde han befæstet den 
ypperlige Stilling i Terrainafsnittet ved Bredstrup, fra 
Randsfjord t il Gudsø, med Feltfortifikationer og fra denne 
Stilling et Par Gange om Ugen foretaget Feltmanovrer mod 
Fcestningen, hvorved han dog maatte vcere belavet og forberedt 
paa et eventuelt Udfald; havde han under fin egen Ledelse 
foretaget Øvelser med Brigaderne og de forfljellige Vaaben- 
arter i Forening for at flaffe dem den taktiske Uddannelse, 
som de, da de aldrig havde exerceret i ftørre Afdelinger end 
Batailloner, aldeles manglede, vilde han herved ikke alene 
have givet Tropperne den sidste Politur, men ogsaa flaffet 
Officererne Leilighed til at øve sig i at føre større Kom
mandoer, og saaledes sørget for Armeens Fremtid. Naar de 
Danfle da havde angrebet ham, kunde han, efter at have 
flaaet dem tilbage, fra sin faste Stilling have kastet sig kon- 
centrifl over dem og vcere trængt ind i Fæstningen med dem 
eller dog have gjort en Mængde Fanger, hvorved den Over- 
beviisning mere og mere vilde have gjort sig gjældende hos Fjen
den, at Slcsvig-Holstenerne vare ham voxne i aaben Mark.

Bonins unyttige Kanonade og Drillerier foranledigede 
smaa Udfald af Garnisonen, af hvilke et kostede ham hans 
Stabschef; under en Kanonade faldt 1. Brigades udmær
kede Kommandør, Oberst Saint-Paul, og hver Dag dræbtes 
eller saaredes flere Mennefler. Paa Approcher blev der flet 
ikke tænkt, der var kun Tale om at bestryge Forbindelsen 
mellem Fæstningen og Øen Fyen, som om Nætterne og 
Mørket ikke frembød Chancer nok for '  at undgaae Kanon
kuglerne. I  Slutningen af Juni Maaned vare omtrent Alle
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blevne overbeviste om det Unyttige i Beleiringsarbeiderne, hvoraf 
Folgen var bleven en almindelig Slovhcd. Generalen tabte 
imidlertid ikke Modet, thi han knnde jo altid ved Rapporter 
til Statholderskabet opnaae at blive omtalt i Bladene.

Den 2. Juli begyndte de Danske at fyre Infanteri, 
Artilleri og Kavalleri over til Fæstningen, uden at fore andre 
Tropper tilbage, som ellers var Tilfældet ved de ugentlige 
Afløsninger. Da man blev opmærksom herpaa, gjorde Avant
garden en noiagtig Beregning over, hvormeget Mandflab 
der kunde være i hver Baad, og noterede Baadenes Antal. 
Den 5. anfloges Antallet af de overforte Tropper til 20,000 
Mand, iberegnet Feltartilleri og Kavalleri. Ethvert fornuf
tigt Mennefle maatte indsee, at der paatænktes et Udfald i 
det Store, men Bonin vilde ikke troe det, hvilket virkelig er 
aldeles ubegribeligt, da det ikke er muligt at tænke sig, hvad 
der kunde afholde ham fra at tage de allersimpleste Forsig
tighedsregler. Det maa' atter have været Napoleons Ex- 
empel, hvis blinde Tillid til sin Stjerne formorkede hans ellers 
klare Blik, saasom da han i Slutningen af September 1813 
dvælede i Dresden, da han efter Slaget ved Laon marcherede 
til Vitry osv. Hvad havde været naturligere- end at sende 
Reserveartilleriparken, Munitionsparken og Armeens Bagage 
bag Bredstrup, holde Heste parate til at bortfore, hvad der 
af Beleiringsflytset lod sig kjere bort om Natten, og derimod 
rette alle Morserne mod Allarmpladserne indenfor Portene, 
hvor Tropperne stille til Udfald, og bombardere disse Punkter 
hele Natten, samt lade de ikke paa Post værende 
Tropper bivuakere Brigadeviis og have Feltbatterierne ved 
Haanden? Man behover sandelig ikke at være Soldat.for 
at indsee Hensigtsmæssigheden og Nødvendigheden af faa* 
danne Foranstaltninger.

Man bebreidede dengang General Prittwitz, at han ikke 
havde underrettet Bonin om General Ryes Indskibning. 
Dette er en grov Usandhed; Forbnndsgeneralen underrettede
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netop Bonin herom og spurgte ham samtidig, om han troede 
sig stærk nok til at mode et Angreb af de Danske, hvortil 
Bonin svarede, at han ansaae sig fuldkommen i Stand til 
at afflaae ethvert Angreb.

Uden at agte paa sine Undergivnes Forestillinger og Ad
varsler og uden at have truffet nogen Foranstaltning, som ikke 
blot Krigsbrug fordrer, men hvis Hensigtsmcessighed Krigshisto
rien har godtgjort, gik Bonin i Seng den 5. Juli for snart 
at blive vækket af Kanontordenen og Bulderet af en fra 
begge Sider med Forbittrelse fort Kamp. Allerede Kl. 2 
stormede de Danske Slesvig-Holstenernes svagt besatte Re- 
duter og Skandsegrave. Om Overkommando var der 
slet ikke Tale; altsom Kompagnierne og Bataillonerne naaede 
Valpladsen, bleve de kastede mod Fjenden, men maatte selv
følgelig overalt vige for Overmagten. Det Bedste, der un
der disse Omstændigheder kunde gjores, var at overlade dem, 
der vare i Ilden, til sig selv, beordre Avantgarden til fra 
Erritso at falde Fjenden i venstre Flanke, samle 2. Brigade 
og holde Landevejen til Bredstrnp med den, indtil 1. Brigade 
kunde komme til, og derpaa enten med samlede Kræfter an
gribe Fjenden, medens Avantgarden tog ham i Flanken, 
eller ogsaa tiltræde et ordnet Tilbagetog over Afsnittet, idet 
de to Brigader gik over Bredstrup og Avantgarden over 
Tarp og Hoirup. Men istedetfor at gjore dette opererede 
man sikkert paa den alleruheldigste Maade. Saaledes blev 
f. Ex. en fris! Bataillon sendt i Ilden for at befrie Major 
Schmidt, der med 50 Mand var bleven afskaaren i en Re- 
dute. Det var jo aldeles ligegyldigt, om disse bleve tagne 
tilfange eller et. Bar denne Bataillon bleven benyttet rigtig, 
havde den kunnet staffe forste Brigade Tid til at komme fra 
Jgnm og Stallerup, istedetfor at denne nu Bataillonsviis 
maatte flaae sig igjennem eller overgive sig. Det sørgelige Resul
tat af Operationerne ved Fredericia var altsaa, at man havde 
spildt otte Uger, som havde kunnet være anvendte til at ud-
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danne Armeen, a t  F jenden erobrede 27  Stykker B e le ir ing s-  
skyts og 4  Feltkanoner, a t  Armeen tabte 3 0 0 0  M a n d ,  en 
Femtedeel a f  sin S ty rke ,  og, hvad der var  det Vcerste af det 
Hele , a t  de D ans ie  ikke kom ud af  den Vildfarelse, at S l e s -  
vig-Holstenerne ikke kunde maale  sig med dem.

M e d  dette Nederlag  endte Kelttoget i 1849. B la n d t  
de gamle S o ld a t e r ,  som havde tjent under mig, hed det sig: 
„H v is  P rindsen  havde kommanderet os, vilde dette ikke vcere 
skeet." . D e e ls  for a t  udflette Indtrykket af flige I t t r in g e r ,  
deels for a t  gjore en D em onstra t ion  mod G en e ra l  P r i t t -  
witz og deels endelig for a t  frie G en e ra l  v. B o n in  for 
offentlig D a d e l  foretog S ta tho lderf labe t  a tter et u r ig 
tigt S k r id t ,  idet det beredte den hjemvendende flesvig-hol- 
steenfle Armee et S l a g s  T r iu m f  ved M ysunde, hvortil  alle 
J n d v a a n e re  f r a  Nabobyerne og O m egnen  vare trommede 
sam m en; G e n e ra l  v. B o n in  blev bekrandset og de andre 
B e fa l in g s m a n d  og H cereus forskjellige Afdelinger fik lige
ledes deres P a r t  as R o e s  og Lovtaler.

D e t  kan ikke Andet end virke demoraliserende paa  en 
Armee, a t  m an  feterer den efter et Nederlag, thi den m aa  
jo gjore sig selv det S p o r g s m a a l :  Hvorved have vi fo r 
tjent dette? O g  n a a r  vi fortjene a l  denne Udmcerkelse, 
hvem er da S k y ld  i vort U held?  D e t  m a a  da vcere vor 
Feltherre. M e n  han bliver jo udmcerket allermeest, og a l t-  
saa m aa  det Hele vcere en Komedie, som m an  opforer 
med os, men vi ere ikke gaaede i I l d e n  for a t  lade os 
bruge til Komediespil! D e n  enkelte S o ld a t ,  seer maaskee 
ikke langt, men S o ld a te rn e  som Heelhed betragtet udfinde 
altid S a n d h e d e n  og fælde stedse en rigtig D o m .  M e n  af-  
feet f ra  den fladelige Indflydelse , en saadan Komedie ha r  
p aa  Tropperne , var Hensigten derm ed: a t  tilkjendegive P r i t t -  
witz Landets M is h a g ,  en politist Feil ,  ligesom det va r  et 
M is g re b  a t  fetere B o n in .  Prittwitz var  preussisk G e n e ra l  
og den B ehand ling , der vistes ham , faldt tilbage paa  den
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preussiske Arm ee. M e n ' havde denne fo rtjen t H ertn gd sm - 
m ernes U taknem m elighed? H avde P reu sse rne  ikke i 1848  
og 1849  kjcempet tappert for os ved enhver Leilighed? S ky ld te  
ikke den slesvig-holsteenske Armee for S tø rstede len  de i den 
tjenende preussiske O fficerer sin U ddannelse? V a r det da 
ikke en skrigende Utaknemmelighed, a t m an  lod de h jem 
vendende preussiske T ro p p e r begge A ar fple sit M ish a g , saa - 
ledes a t m an  knap vilde give dem H a a n d e n ?  P rittw itz  v a r 
rigtignok preussisk G en e ra l og af K ongen af P reu ssen  ud- 
ncevnt til O verbefalingsm and  over F o rb un d sarm een , m en 
denne siod under C entralm agten  i F ran k fu rt. N a a r  G e n e 
ra len  ikke gjorde sin P lig t, v a r det fvlgelig C en tra lm ag tens 
S a g  a t holde ham  dertil og eventuelt fra tage ham  O v e r
kommandoen og give den til en A nden. T u rd e  denne M a g t  
ikke gjore et saadan t S k rid t, v a r den ingen M a g t, m en en 
ussel, svag In s titu tio n , af hvilken m an I n t e t  kunde vente sig, 
og a ltsaa  v a r det saam eget desto taabeligere a t lcegge sig 
ud med P reu ssen , som dog, n a a r  det kom ti l  S tykket, v a r 
den Stcerkeste. H vad B o n in  angaaer, m aatte  endog S t a t -  
holdersiabct efter h an s O p era tio n er ved F rederic ia  vcere 
kommet til den O verbeviisn ing , a t han  ikke v ar den Hexe- 
m ester, for hvilken m an havde an taget ham .

D a  den i J u l i  affluttede V aabenstilstand stillede en 
V aabenhvile  paa  idetmindste 8 M a a n e d e r i Udsigt, v a r nu  
det rette  O ieblik  kommet til a t flaffe A rm een en uafhængig 
G e n e ra l, og S tatholderskabet burde derfor have affordret G e 
n e ra l  v. B o n in  en bestemt og utvetydig Erklcering, der 
kunde have lydt saa ledes: „ V i spvrge D em , om D e  defi
n itiv t vil træde i H ertugdøm m erne- Tjeneste, til S tr id e n  
med D an m ark  er bilagt. J s a a fa ld  ville vi og Landet ikke 
tænke m ere p aa  N ederlaget den 6 . J u l i ,  men fljænke D em  
vor hele T i l l i d ; hvis D e  derim od ikke vil eller kan hellige 
D em  udelukkende til vor S a g , er det vor P lig t  m od Landet 
a t  andrage hos Forbundsovergeneralen  p aa , a t D e  bliver
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stillet for en Krigsret, for at De kan retfcerdiggjøre Dem 
meb Hensyn til Tabet af 31 Kanoner, al Munitionen og 
Femtedelen af de under Deres Kommando staaende Tropper." 
Herpaa havde Bonin maattet svare enten Ja eller Nei, og 
Hertugdømmerne vilde da atter have havt en General, der 
stod og faldt meb dem, eller man havde havt Tid til at 
see sig om efter og sikkre sig en anden. Efterat man of
fentlig havde bekrandset Bonin, kunde man rigtignok ikke nu 
stille ham saadanne Alternativer, og Følgen blev desvcerre, 
at man ved Krigens Udbrud i 1850 fik Willisen, som hverken 
tjendte eller var kjendt af Armeen.
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X X .

Den jlesvig-holsteenjke Marine.

Jeg maa her omtale Brochuren: „Denkwürdigkeiten zar 
neuesten schleswig-holsteinischen Geschichte" af Forfatteren til 
Skriftet: „General v. Willisen und seine Zeit", fordi 
det giver mig Lejlighed [til at Berøre flere Ting og gjcre 
nogle almindelige Bemærkninger. Jeg gjør det saameget 
hellere, som en Professor i Historie, og navnlig i tydsk H i
storie, for et Par Aar tilbage sagde til mig, at denne lille 
Bog „var noget a f det Bedste, der var skrevet om Krigen i 
Slesvig-Holsteen". Jeg har allerede tidligere omtalt, at den 
forhenværende Kancellist og senere af mig som Auditør t 
Rendsborg ansatte Theodor Lüders og en vis Grünewald 
cre opgivne mig som Forfatterne. Med Hensyn til den 
Førstes Kapaciteter er jeg fuldstændig paa det Rene med 
ung selv, den Sidste har jeg derimod aldrig seet, saalidt som 
han nogensinde har seet mig, men desuagtet undseer han sig 
ikke ved at fordømme mig. Hvad hans militære K u n d s k a b e r 
angaaer, da fremgaaer det af hans Bemærkninger, at han 
ikke er kommet ud over en SubalterneofficeerS Synskreds. 
Det hele Sammensurium er egentlig kun et Angreb paa 
alle handlende Personer med Undtagelse af Majorerne
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v. Gerstorff og Jungmann, Kaptain DelinS og Herr 
Grünewald selv.

Skulde man berigtige eller gjendrive alle Urigtigheder 
eller falske Fremstillinger i det nævnte Skrift, maatte man 
fylde ligesaa mange Sider, som det selv indeholder, men det 
kunde imidlertid aldrig falde mig ind; enkelte Oplysninger 
og Gjendrivelser as de mod Personer udslyngede Beskyld
ninger ville være tilstrækkelige til at belyse Værdien af denne 
„historiske Kilde".

Jeg sorbigaaer ganske den forste Bog, der vrimler af 
Opdigtelser om mig og min Færd; nærværende Optegnelser 
ville give den sandhedskjerlige Læser de bedste Oplysninger 
i fao Henseende.

I  anden Bog drage Forfatterne tilfelts mod Fælles
regeringen, uagtet denne gjorde sig fortjent til hele Landets 
Tak ved atter at bringe Forretningerne i en ordentlig og 
regelmæssig Gang og indfyre Sparsommelighed i Finantser- 
nes Bestyrelse. Embedsjægerne havde maaflee Grund til at 
glæde sig, da den gik af, fordi de under den provisoriske 
Regering havde gjort den Erfaring, at denne gjerne besatte 
Embederne med sine Venner, og nu ventede noget Lignende af 
Statholderftabet, men Landet var ingenlunde utilfreds med 
Fællesregeringen.

I  tredie Bog anstille Forfatterne i Anledning af de 
banste Krigsskibes Affære med Kystbatterierne ved Ekern
förde en Betragtning over den siesvig-holsteenste Marine, 
som nok fortjener en nærmere Omtale. Forfatterne rose 
nemlig Bestræbelserne for at danne en Marine. Jeg har 
altid været af en modsat Mening, og det af folgende Grunde: 
Jfolge den provisoriske Negerings Proklamation af 24. Marts 
1848 og hele Befolkningens Stemning tænkte Hertugdøm
merne ikke paa en absolut Adskillelse fra Danmark; de 
vilde blot som hidtil beholde deres egen Forvaltning og have 
særskilte Finantser, men i alle andre j Henseender blive
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i Union nteb D anm ark. D enne Ansknelse blev ogsaa fast
holdt af alle de Kabinetter, d e r havde a t gjyre med S agen^ 
og det var derfor indlysende, at saavel Armeen som F laaden  
m aatte beholde Kasse og Administration fcelles med den 
danfle. F o r hvem Anden end den danske M arine  byggede 
vi altsaa Skibe i H ettngdym m erne? Je g  har altid benegtet, 
a t der overhovedet kunde komme noget Resultat ud af disse 
Syrnstn inger. M a n  anfyrte Amerikas Exempel, som i sin 
Befrielseskrig organiserede en M arin e  af sine Koffardiflibe 
og med dem tilsegtede sig mange S e ire . M en  dette Exempel. 
passede flet ikke paa Hertngdym merne, thi deels holdt N o rd 
am erikas fjerne Beliggenhed og Frankrigs Understøttelse 
de engelfle F laader i Skak, deels knude de amerikanske 
Skibe syge T ilflugt snart i en, snart i en anden af de mange 
H avne, der findes paa Amerikas udstrakte Kyster, og fo r
tr in s v is  rette deres Angreb mod den engelfle H andelsm arine. 
I  Hertngdpm merne stillede S ag en  sig ganske anderledes. 
D e  D anfle knude med styrste Lethed blokere F lensborgs- 
Ekernfordes, Kiels og Neustadls H avne, saaledes a t in te t 
flesvig-holsteenfl F arty i eller Kanonbaad knude flippe ud af 
dem, og hvad nyttede det da at bygge saadanne? S id en  den 
amerikanske Frihedskrig ere desuden, for, ikke at tale out 
de enorme Forbedringer i Krigsflibenes Konstruktion, A r
m ering og Bevcegelighed, Dampskibene fremstaaede med de
re s  aldeles forandrede Kam pm aade, og det rybede derfor 
kun M yndighed i Marinevcesen at henvise til den T id . E n 
delig var det ogsaa en politifl Feil at lægge Vægt paa en 
M arin e  og især a t strive pralende Artikler derom i B ladene , 
da vi m aatte syge en S ty lte  i England og In te t  skræmmer 
dette Land mere end Frygten for fremspirende fremmede 
M arin e r.

Je g  stal endnu tilfyie en Bemærkning om Kam pm aaden 
paa S y e n , der er en ganfle anden end paa Landjorden. 
E r  et S la g  engang begyndt paa Landjorden, river den Ene
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den Anden med sig, Officeren Soldaterne og disse O ffi
ceren. Anderledes er det derimod paa Skibene. Foler et 
Skibs Chef sig blot en lille Smule benauet, er det tilstræk
keligt at styre et Par Streger til Hoire eller Venstre for at 
undgaae Bataille; Søofficeren maa derfor have et ridder
ligt Sind og en ZEresfvlelse, der tilsidesætte ethvert Hensyn 
til eget og Undergivnes Liv og Skibets Bevarelse, og alene 
have for Oie at naae Modstanderen ad den kortest mulige 
Vei for at give ham det glatte Lag cg derpaa entre ham. 
I  denne Henseende have de danske Soofficerer altid kunnet 
maale sig med de engelfle, og det var derfor en Daarstab 
at gjore Kofsardikaptainer til flesvig-holstecnske Marine- 
officerer, thi Koffardikaptainens forste Regel er at forge for 
fit Skibs og sin Ladnings Sikkerhed og han yder kun et andet 
Skib, der er i Nod, Bistand, naar det kan flee uden Fare 
for ham selv. Disse Mennefler flulde nu handle stik mod
sat, efter den Grundsætning: Gjor din Modstander saamegen 
Skade som muligt, ligemeget om dit Skib og Du selv gaae 
tilgrunde derved.

Af alle disse Grunde har jeg stedse erklæret mig mod 
Dannelsen af en flesvig-holsteenfl Marine, ligesom jeg og- 
saa tvivler hoilig om, at der nogensinde vil blive skabt en 
tydfl Marine, som staaer i Forhold til Tydfllands Magt. 
Havde Tydflland været enigt og fulgt en rigtig Politik, 
havde det forlængesiden sluttet en Traktat med Danmark 
om, at dette flulde overtage at beflytte den tydfle Handel 
og de tydfle Kyster med sin Flaade. Naar Danmark ikke 
var hildet i taabelige Nationalitetsfordomme, vilde det med 
Kyshaand modtage dette Forflag, der vilde yde det den storste 
Sikkerhed.

Danmark er ligesom England et Orige, der altid har 
havt en udbredt Sohaudel og derfor har en stor Mængde 
Matroser at raade over. Den danske Matros har alle den 
engelfles udmærkede Egenflaber og dertil den store Dyd ikke
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at være forfalden til Drik som denne. Danmark vil der
for aldrig mangle vvede Folk til Flaadens Bemanding. 
Men hvorfra stal Tydskland tage erfarne Svfolk til en 
Flaade? Tydsklands faa Havne og ubetydelige Kystland 
ville aldrig kunne levere Mandskab til en ftørre Flaade, 
medmindre det ligesom de russiske Matroser udskrives af hele 
Landet. Man maa imidlertid ikke fra Massakren ved Sinope 
slutte tit, hvad der kan udrettes med en saadan Bemanding; 
den Tid vil komme, da den engelske Marine vil vise den 
russiske, hvor stor Forstjel der er paa en befaren Svmand 
og en, der, uden at fjende det Mindste til Sven, kastes om
bord i et Skib.

Den flesvig-holfteenste Marine har, trods Forfatternes 
Beskrivelse af dens gjentagne Kampe, kun givet negative 
Resultater. En af disse Svfegtninger, der fandt Sted den 
1. Juni, var jeg selv Vidne til, og dens Udfald retfærdig
gjorde i Et og Alt min ovenfor fremsatte Paastand. De 
fire Kanonbaade løb i Forening med det M . T. Schmidtske 
Dampskib, der nu hed Bonin (en ZEre, som man virkelig 
ikke skulde misunde Generalen, da Skibet i ingen Hen
seende duede til fin Bestemmelse) ud af Kiels Havn for at 
angribe det udenfor samme liggende Linieskib Skjold. Da 
det var stille Ve ir, burde Kanonbaadene have svgt at komme 
op i Hvide med Skibets Speil og derpaa have halet ind 
paa det, til de kunde beskyde det langskibs. Men istedetfor 
rykkede de frem i een Linie, med Dampbaaden i Midten 
og med Front mod Skjold, og begyndte allerede i en halv 
M iils  Afstand fra dette at fyre, saa at Kuglerne siet ikke 
naaede Liniestibet. Forfatterne sige nu, at Skjold efter en 
to Timers Kamp tog Flugten, bugseret af et Dampstib. 
Men da en Kanonbaad i stille Veir i to Timer kan roe 
længere end et Kanonskuds Distance, hvorfor halede Baa- 
dene da ikke ind paa Skibet? Istedetfor holdt de sig hele Tiden 
saa langt borte, at de ingen Skade kunde gjvre, og da Skjold
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blev tjcb af ot spilde Krudt og Kugler til ingen Nytte, gik 
det tilsøes.

Jeg troer ikke, at der behøves Mere for at bevise 
Rigtigheden af min Paastand, at en Skibschef i Marinen 
maa være en Mand med ridderligt Mod. Havde „Bonins" 
Chef havt kun en lille Smule heraf og forstaaet sin Metier, 
havde han ladet Kanonbaadene lægge sig i 300 Skridts A f
stand fra Linieskibet og, medens dette sloges med dem, selv 
ved Hjælp af sin Dampkraft holdt det gaaende foran Ski
bets Bong eller bag dets Speil; isaafald vilde Udfoldet 
have været tvivlsomt. Men som Sagen nu blev tagen, 
kunde ethvert Dievidne sige sig selv, at det var en unyttig 
Ødselhed at koste Noget paa den flesvig-holsteenste Marine. 
Saameget om Beskrivelsen af Marinen i „Denkwürdigkeiten" 
og om disses Troværdighed.

Ikke tilfreds med den oversøiske Flaade vilde Statholder
skabet ogsaa have en undersvift. En baierft Underofsiceer, 
der første Gang i sit Liv saae Havet, bildte sig ind at have 
gjort en Opfindelse, der bestod i at nærme sig de fjendtlige 
Skibe ubemærket under Bandet, befæste et Krudtfad til dem 
og tænde dette ved en elektrisk Traad, hvoraf Følgen skulde 
blive, at Skibet sprang i Lu ften . At man ikke øjeblikkelig 
forkastede denne taabelige Idee, viser, hvorledes man greb 
ester Alt, hvoraf man indbildte sig at kunne opnaae et hel
digt Resultat, medens det virkelig Nyttige og Nødvendige 
forkastedes eller forsømtes.

Den baierfte Opfindelse bestod i Følgende: Der blev 
bygget en Jernbaad, som var luft- og vandtæt. Forude 
anbragtes en Snabel, hvorpaa det Krudtfad hængtes, som 
stubbe befæstes til det til Undergang viede Skib. Ligeledes 
var der forude to Glasruder, gjennem hvilke man kunde see 
at fuldføre Arbeidet. I  nogle Aabninger i Bougen fandtes 
Guttaperkahandfter, i hvilke den, der flulde befæste Fadet og 
anbringe den elektriske Traad, kunde stikke Hænderne. Naar

19
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Baaden var bleven bemandet, skulde der udlades saamegen 
Luft og indlades saameget Vand, at Fartoiet sank et Par 
Fod under Vandet, og da skulde Farten begynde. Hvorledes 
Baaden skulde bringes frem og styres, har Ingen kunnet 
forklare mig, men det var mig heller ikke magtpaaliggende 
at faae Oplysning derom, da ethvert Menneste, der for- 
staaer sig lidt paa Sovæsen, maatte indste, at dette Ex
periment stred mod alle Naturens og Kunstens Regler. 
Hvorledes flulde nemlig, naar Farten varede i nogen Tid, 
den af Aandedrcettet fortærede I l t  blive erstattet, saa at 
Mandskabet ikke kvaltes? Ved Damp kunde Baaden ikke sættes 
i Bevægelse, da der isaafald maatte have været en Skorsteen 
ovenfor Vandet og Usynligheden altsaa ikke være opnaaet. 
Men for at angribe Linieflibene maatte Fartoiet ud i rum So 
og hertil udfordredes en bevægende Kraft. 12 Mand, af hvilke 
6 stifteviis roede, vare den mindste Besætning, Baaden kunde 
have, foruden Foreren og to Mand til at styre Baaden og 
til andre Arbeider, altsaa i det Hele 15 Mand. Naar saa- 
mange Mennesker skulle arbeide strengt, fortære de imidlertid 
megen Luft, men hvorlæuge vilde den indefluttede Luft have været 
tilstrækkelig for dem, naar til den udaandede, fordærvede Luft 
endnu kom Folkenes Uddunstning? Hvorledes vilde man 
finde Skibet, thi man kunde nok see 10 til 12 Fod foran 
sig og hvad der var under, men ikke hvad der var over 
Vandet? Havde man nu imidlertid ved et Tilfælde naaet 
det Skib, 'der stulde angribes, da opstod det Sporgsmaal, 
hvorledes man vilde faae den Krog, hvorpaa Krudtfadet flulde 
hænges, flaaet ind i Skibet, og hvorledes man vilde bære 
fig ad med at lose Krudtfadet fra Baaden. Paa alt dette 
havde den baierfle Underofficeer naturligviis ikke tænkt, da 
han aldrig havde seet Havet. Forresten havde Konstruk
toren ovcrseet det Allervigtigste, nemlig at Luften er under
kastet Kompression, og Baaden flulde følgelig have været 
konstrueret saaledes, at den ved sin egen Styrke kunde modstaae
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V andets Tryk. M en dette var ikke fleet, og da det fyrste 
Forsyg blev gjort i Kiels H avn og Farten  under V andet 
flnlde begynde, slog Tingesten derfor sammen som en F jeder
hat og Bescetningen, der med Nyd og neppe fik Dcekket 
sprængt, soer op til V andets Overflade som P ropper af 
Champagneflasker. Hermed var hele Herligheden forbi; til 
a t bestride Udgifterne derved havde man afkortet hver M a n d  
i den flesvig-holsteenfle Armee en D a le r  i hans Lynning.

M ed saadanne Experimenter morede de H errer Reventlow 
og B eseler sig. S o m  allerede omtalt, kastede den provi
soriske Regering 2000  D a le r  bort til S yryveren  Hansens og 
det v. d. Tannske Frikorpses T og mod Korvetten G alathea. 
I  1849 foretoges Experimentet med D am pkanonbaaden, der 
med en Kjyllængde af 36 Fod skulde rum m e en Kanon, en 
D am pm afline, K ul, M unition , P rov ian t, Besætning osv. 
I  den til a t bedymme dette Projekt nedsatte Komitee er
klærede jeg mig strap imod det, men H err M . T . Schm idt 
overtalte de andre M edlem m er til at gaae ind paa det, og 
B aaden  blev da bygget. D en fyrste G ang, den flydte sammen 
med en dansk K anonbaad, tog den Flugten, lyb paa G rund  
og sprang i Luften. A aret 1850 sorherligedes med den 
uudersyifle S e ila d s , der lyb ligesaa uheldig af, og hermed 
ophyrte disse bekostelige Experimenter.

E fterat jeg har meddeelt disse Fakta, vil sikkert Enhver 
give mig R et i, a t det var en aldeles forfeilet Id ee  a t ville 
flabe en flesvig-holsteensk M arin e  og ydsle Penge, hvor
for der var bedre og nydvendigere B ru g  til andre T ing , paa 
denne Gjenstand.

D en  Paastand af Forfatteren  af „Denkwürdigkeiten", 
at den danfle M arine  i 1848 gjorde vore O perationer 
Afbræk, er ligeledes greben ud af Luften; thi de danfle 
Kanonbaade gjorde os ikke synderlig Skade den 9. A pril 
1848, de indjoge vel Michelsen Skræk, men det falder ham 
tillast og kan ikke flrives paa Skibenes Regning. At den,
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Affære, bet preussiske Artilleri havde ved Fredericia med 
den danske Flotille, faldt ud til Fordeel for det første, kan 
umulig anføres som et Uheld. Ved Oberst v. Zastrows 
Sammenstød ved Aarhuus og Langballig havde vi ikke een 
Saaret. At Fyrst Radziwill galopperede efter Skibene tit 
Holdnces, har i det Høieste skjcerpet hans Appetit, andet 
Resultat havde det ikke. Hvorpaa støtter Forfatteren da sin 
Paastand? Ligesaa urigtig er hans Skildring af Affæren 
ved Ekernförde, hvortil jeg selv var Oievidne; jeg kan bevidne, 
at Gefion ikke strøg Flaget, førend „Christian den Ottende" 
havde gjort det. Den Sidste løb paa Grund, fordi den ikke 
førte Seil nok til at have den fornødne Fart til at vende. 
Da jeg kjendte Farvandet, sagde jeg strap, da den lettede 
Anker, til de Ncermeststaaende, at den ikke kunde flippe ud 
med de Seil, den havde ført under Fegtningen. Skibet 
havde imidlertid brændt forude allerede eit halv Time, thi 
vi saae hele Tiden Røgen trænge ud ad Kanonportene, og 
der spredes kun med Agterkanonerne.

Nikar Forfatteren af „Denkwürdigkeiten" Side 330 an
fører om Kaptain Donner, at han ved denne Leilighed har 
sagt: „det er ett Skam, at to saa smukke Skibe stryge for 
to Landbatterier osv.," da beviser Forfatteren herved kun, 
at han er en Landkrabbe, der ikke har Gnist af Sømands- 
aand i sig; skjøndt jeg mener, at Kaptain Donner helst burde 
have beholdt den anførte Ittr ing  hos sig selv, vil jeg dog 
for at retfærdiggjøre den Stemning, hvori man befandt sig, 
bemærke, at ogsaa jeg udbrød, da jeg saae Flaget blive 
strøget: „Det er dog for galt, de have strøget." Da jeg
saae, at Batteriet desuagtet vedblev at fyre, og gjennem en 
Kikkert bemærkede, at Kysten bag „Christian den Ottende" 
fyldtes med Tilskuere, blev jeg bange for, at Skibene ikke 
skulde blive tagne i Besiddelse af de der kommanderende 
Personer; jeg havde samtidig sect Hekla gaae mod Ost og 
Geiser mod Nord for, som jeg antog, at hente Hjælp. Jeg
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skyndte mig nu til min Vogn og kjørte t il Kiel. Inden jeg 
naaede Gottorp, sprang Linieskibet i Luften, hvilket jeg dog 
paa Grund af Vognens Rumlen ikke hørte, men mine Heste 
gjorde et saadant Spring, at de noer havde revet Tømmen 
fra Kudsken. Da jeg kom til Kiel, hørte jeg af en Søof- 
siceer, at Donner, font jeg søgte, var i Holtenau. Jegflrev 
da en B ille t t i l ham, hvori jeg bad ham øjeblikkelig ile til" 
Ekernførde med det fornødne Antal Matroser for at tage 
de to Skibe i Besiddelse, og sendte en Søofficeer afsted med 
den til Holtenau i en Baad. Kort efter indtraf Efterret
ningen om, at „Christian den Ottende" var sprungen i Luften, 
og Professor Christiansen, Syndikus Christensen og Advokat 
Forchhammer fulgte nu med mig tilbage til Ekernførde, 
hvor vi ankom ved Midnat. Paa en Forespørgsel af mig 
om, hvad der var gjort for at sikkre sig Fregatten, fik jeg 
det Svar, at 30 reußifle Soldater vare satte ombord i den 
for at passe paa den. Da dette var en utilstrækkelig For
holdsregel, eftersom et Dampskib om Natten kunde hale
Fregatten ud, uden at Soldaterne kunde forhindre det, 
spurgte jeg strap efter Hertugen af Koburg (som jeg samme 
Dag havde seet for første Gang). Man svarede mig, at 
han var i Seng. „Hvem er da Næstkommanderende her?" 
spurgte jeg videre cg’ fik til Svar: „Obersten for den
reußsiske Bataillon." „Hvor er han?" „Han er bleven bragt 
tilsengs." — „Hvem Pokker kommanderer da her?" udbrød 
jeg. — „Ingen, saavidt vi vide." — „Ja, saa maae vi hjælpe 
os selv," sagde jeg og gik derpaa ned til Skibsbroen, hvor jeg 
traf Skipper Bertelsen fra Slesvig og flere Fiflere. Paa mit 
Spørgsmaal om, hvorfor Fregatten ikke var bleven halet ind 
i den indre Havn, svarede de, at Takkelagen var saa for
skudt, at man ikke turde sætte Seil til. „Hvorfor varpe I  
den da ikke ind?" svarede jeg. „Ja, deri har De Net," 
svarede Bertelsen. „Nuvel Børn," sagde jeg, „saa læg strap
Haand paa Værket, og kan det ikke være Andet, saa sæt



den paa Grund, thi imorgen tidlig ville de Danske vcere 
her igjen."

De brave Ekernførdere begave sig strap til deres Baade, 
hvorpaa Fregatten under Bertelsens Tilsyn blev varpet saa 
langt ind i Havnen, til ben støbte. Marinekommissionen, 
som den tidtnævnte Forfatter omtaler paa dette Sted, saae 
intet Menneske noget til. Paa Tilbagevejen til Kiel, hvor
fra jeg tog med Morgentoget til Hamborg, mødte jeg i Neu- 
dorf Donner og hans Matroser. Nceste Morgen Kl. 5 laae 
5 Dampskibe ved Noer, men da de ikke saae noget til de to 
Skibe, gik de atter tilsøes; min Anelse havde altsaa været 
rigtig.
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XXI.

yderligere Gerigtigelse af nrigtige Data oz Me
ninger i „Denkwürdigkeiten zur neuesten fchleswig- 

holsteinifchen Geschichte.'̂

I  24. Kapitel Side 441 griber Forfatteren af „Denk
würdigkeiten" Leiligheden til at kaste sig over Oberst v. Za- 
strow og tage de ved Generalkommandoen ansatte Adjudanter 
og Ordonnantsofficerer i Skole. Den gode Mand lægger 
imidlertid herved kun for Dagen, at han slet ikke kjender 
Omfanget af de Hoistkommanderendes, Adjudanters og Or- 
donnantsofficerers Kompetence, og har her snakket hen i Beiret 
blot for at rive ned. Af folgende korte Fremstilling ville 
Lægfolk kunne see, hvormegen Tiltro de kunne stjænke disse 
„Denkwürdigkeiten."

Oberst v. Zastrow har givet saamange Prover paa Dyg
tighed og Intelligent, at en saadan Passiar ikke kan flade hans 
Renommee. Forfatteren siger et Sted: „Afsect fra, at hans 
store Delius fra Taulow Kirke var Vidne til Fegtningen 
osv." Men havde denne store Feltherre opdaget faa grove 
Feil som Forfatteren, havde det jo været hans Pligt at skride 
ind og befale en Forandring i Dispositionen; hertil er 
Stabschefen ikke alene berettiget, men ogsaa forpligtet,
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da han deler Ansvaret me- den kommanderende General. 
Hvis Skyld var det paa den anden Side, at saakaldte 
„Bummlere" eller ubekjendte Adjudanter og Ordonnantsof- 
ficerer afstedkom Forvirring i Generalkommandoen? Ene og 
alene Stabschefens, thi hele Staben staaer under ham og 
han har folgelig at instruere alle disse Herrer. Men det 
var ikke alene hans Pligt at gjyre dette, han burde ogsaa 
have udstedt en Generalkommandobefaling, hvori Navnene 
paa alle Adjudanter og Ordonnantsofficerer vare anfyrte med 
Tilfyielse af, hvilken Stilling enhver af dem beklædte. Det 
er en almindelig Regel, at en hos en kommanderende Ge
neral ansat Generalstabsofficeer kan træffe de fornydne An
ordninger paa egen Haand, fremdeles at en Adjudant, der 
overbringer en betinget Ordre, maa handle efter Omstæn
dighederne, saaledes som han antager, at den kommande
rende General vilde have handlet, og endelig at naar en 
Ordonnantsofficeer overbringer en betinget Ordre, er det 
altid overladt til den, til hvem Ordren er stilet, at afgjyre, 
hvorledes han vil udsyre den paa sit eget Ansvar. Har 
Stabschefen saaledes truffet de fornydne Foranstaltninger, 
ere de Officerer at dadle, der tage mod Befalinger af de 
nævnte unge Herrer. Men om alt dette veed Forfatteren 
selv ingen Bested, han folger kun sin Lyst til at dadle. Han 
troer saaledes ogsaa at sige noget rigtigt Godt, idet han be
mærker: „Det vilde overhovedet være at foretrække at sende
Ordonnantser med en Seddel, hvorpaa Ordren var skreven." 
Jeg stal i den Anledning blot anfvre to Exempler paa, 
hvilke Fylger dette Forstag kan have, idet jeg forudstikker den 
Bemærkning, at vistnok ingen fornuftig General vil jage en 
Officeer afsted med en simpel Befaling, naar Fjenden er 
langt borte; er Fjenden derimod i Nærheden, kan Ordon- 
nanisen blive studt eller faugen og Ordren saaledes falde 
i Fjendens Hænder, ikke at tale om, at Ordonnantsen kan 
tabe Sedlen. Under saadanne Omstændigheder sendes der-
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for altid en Officeer, der formaaer fuldstcendig at opfatte og 
begribe saavel Ordren som de mulig int?trædende Eventuali
teter, og altsaa kan give den, til hvem Ordren er stilet, alle 
fornødne Oplysninger. I  Slaget ved Jsted sendte General 
v. Krogh en Husar med den skriftlige Ordre til Oberst v. 
Schepelern, der stod ved Sylvested: „at han strap skulde 
gaae tilbage." Denne ubetingede Befaling blev nøiagtig 
adlydt, hvilket forandrede Sagernes Stilling fuldstændig. 
Havde en Officeer overbragt Befalingen, kunde han tillige 
have forklaret Grunden til, at den var bleven given, og v. 
Schepelern, der havde feet Røgen af de Danskes Ild  trække 
sig mod Syd, vilde da have vidst, at der ingen Grund var 
for ham til at gaae tilbage, men at han tvertimod skulde 
giøre det Modsatte.

I  Slaget ved Balaklava bragte Kaptain Nolan Ge
neral Lord Lucan en Seddel, der befalede ham at angribe. 
Lord Lucan, som ikke fandt Leilighedcn gunstig til en Kaval- 
leri-Attake, gjorde Indvendinger, men Kaptain Nolan viste 
ham Sedlen og beraabte sig paa den derpaa skrevne Ordre. 
Den lette Brigade kastede sig altsaa med det engelske Kavallc- 
ries sædvanlige Forvovenhed ind i en Dal, der paa begge 
Sider var bevopet med Krat, hvori de russiske Jægere ftode; 
for Enden af den var et 12pundigt Batteri opkjørt, som 
modtog Brigaden med en levende Ild . Canrobert, der var 
Vidne til Attaken, sagde om den: eela est brillant, mais 
ridicule. Halvdelen af Folkene og Hestene blev paa Pladsen, 
uden at man havde opnaaet Noget, thi der var Intet at 
opnaae. Her stiftede Sedlen altsaa ogsaa kun Ulykke.

Bed samme Lejlighed troer jeg ogsaa at burde for
svare Officererne i min Stab mod Forfatterens Angreb. 
Chefen for samme, Oberstlieutenant Leo. var visselig med 
Hensyn til Speditionsforretningerne saa dygtig, som Nogen 
kunde være, og Bureauet afleveredes i den fuldstændigst 
mulige Orden. Souschefen, Kaptain v. Katzlcr, en dannet
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Dg dygtig Officeer, har stedse udmcerket sig ved sin Kold
blodighed i Ilden og sin Forretningskyndighed. Kaptain 
v. Berger, mod hvem Forfatteren kun anfører, at han skrev 
uorthografist, var visselig saa tapper i Ilden og saa punkt
lig i at udfpre de ham givne Befalinger, som jeg kunde 
-ønske. Disse tre Officerer arbeidede derhos utrættelig i 
Bureauet, saasnart vi om Aftenen kom i Kvarteer eller holdt 
Nastdag. Af de Ordonnantsofficerer, jeg havde fra Begyn
delsen, beholdt jeg kun Grev Eltz og Lieutenant Barens, 
fordi de andre Herrer kun afstedkom Forstyrrelse i Bureauet 
Ded deres Passiaren og paa Valpladsen vilde more sig 
istedetfor at vende tilbage til mig, naar de. havde overbragt 
mine Befalinger. Men i Aaret 1848 havde jeg og min Stab 
Andet at tage vare paa end at more os. At Intet blev forsømt, 
fremgaaer noksom af General v. Wrangels Ittring: „Hos 
Dem er Alt i Orden." Hvad Rapporterne og Listerne an- 
gaaer, stal jeg sige et Par Ord om den af Forfatteren af 
„Denkwürdigkeiten" omtalte Ritmester Aye, der har givet 
ham Lejlighed til atter at lave en Historie. Disse „Denk
würdigkeiten" ere aabenbart strevne for at stille mig i et 
falsk Lys, og herpaa gaaer da ogsaa den Bemærkning ud, 
at jeg ikke vilde lade Aye avancere til Officeer paa Grund 
af hans Herkomst. Adelen har aldrig rost mig for min 
Partisthed for den. Saadanne Fraser klinge imidlertid 
smukt og kunne føre den med Personen ubekjendte Læser bag 
Lyset. Med Hensyn til Aye stal jeg bemærke Følgende. 
Han er Søn af en Underofficeer, der tjente i mit tid
ligere Regiment; efterat være bleven oplært i Garnisons - 
skolen, blev han Underofficeer i det samme Regiment og ud
mærkede sig, hvilket jeg med Stolthed kan sige om de fleste 
Underofficerer i mit Regiment, ved sin mønsterværdige Op
førsel i og udenfor Tjenesten, og da han strev en meget smuk 
Haand, blev han ansat som Generalkommandoskriver ved 
Hertugdømmernes Generalkommandokontor. Her traf jeg
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ham, da jeg i 1842 overtog Generalkommandoen, og i 1848 
beklædte han endnu den samme Post. Efter Forsiag af Oberst
lieutenant Leo udnævnte jeg Ahe til Kancellist i General- 
kommandobureauet, det vil sige han overtog under Stabs
chefen Ansvaret for Arkivet og Førelsen af Protokoller og 
Lister. Her var han paa sin rigtige Hylde, og hvad skulde 
han med en militær Charge, der paa cn Tid, da unge O f-^  
ficerer daglig strømmede til, vilde have stillet ham under 
Drenge, som knap havde traadt deres Børneskoe? En høiere 
Grad kunde jeg ikke give ham, da mange slesvig-holsteensie 
Officerer, under hvilke han havde tjent som Underofficeer, 
da vilde være komne til at staae under ham. Men Aye 
behøvede heller ikke at avancere. Som Kancellist stod han 
nemlig kun under mig og Stabschefen og her var han paa 
en Post, som han var voxen i enhver Henseende. Var han 
bleven Officeer og som saadan Adjudant, vilde han ofte 
være kommet i Forlegenhed, naar han skulde have bedømt, 
hvilken Operation der var den bedste og hensigtsmæssigste, og 
jeg lod ham altsaa blive der, hvor han var paa sin Hylde. 
Det vedkommer ikke mig, hvilke Principer Bonin senere 
fulgte; derimod maa jeg fralægge mig den taabelige Be- 
siyldning, Forfatteren af „Willisen und seine Zeit" gjør mig, 
hvor han taler om Aye.

Medens jeg taler om Personer, sial jeg endnu omtale 
en anden Krønike af Forfatteren om Major v. Gerstorff. 
Jeg skal nemlig ikke have kunnet lide Herr v. Gerstorff 
og derfor søgt at fjerne ham. Hermed hænger det imidler
tid ganske anderledes sammen. Da jeg om Aftenen den 
9. April kom tilbage fra Flensborg til Slesvig, meldte 
Lieutenant v. Gerstorff sig hos mig. Efterat vi samme Aften 
havde drøftet Planen til at rykke ind i Angel med Infan
teriet, paatog Gerstorff sig at forespørge hos General v. Bonin, 
om han vilde gaae frem til Slien, hvis vi bleve Haardt 
trængte. Den 10. blev v. Gerstorff hos mig til Disposition,
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forbi jeg ikke kunde give ham  en Post, førend jeg a t te r  
havde bragt nogen O rd en  i Hceren. K l. 11 om F o rm id 
dagen, da der v a r givet O rd re  til a t gaae bag K a 
nalen , m aatte  jeg beordre 3. F rik o rp s, som la a  i K appel, 
ti l  H ütten  H erred  over S l ie n . In sp ek te r Beck, som kjendte 
alle S t i e r  og V eie i M arsken, tilbyd a t overbringe O rd re n .

E  G erstorsf udbad sig T illadelse til a t følge med ham  for ved 
samme Leilighed a t erfare , om der kunde stilles N oget op 
med Landstorm en i Angel. G erstorff havde nemlig tjen t 
flere A ar i K aukasus og derfra  m edbragt store F o re 
stillinger om Almeenvcebning. D isse  opgav han  dog sn art 
og vendte tilbage med 3 . F rikorps. D a  O berstlieu tenan t 
Koch allerede dengang havde lag t sin Uduelighed for D ag en , 
gav jeg G erstorff med h an s eget Sam tykke O verbefalingeu  
over Frikorpserne. Ved disses O p ly sn in g  kom G erstorff 
a tte r til mig og bad om Ansættelse. D a  han ikke vilde 
blive i S ta b e n , tilbyd han a t udarbejde en P la n  fo r T i l 
vejebringelsen af det fornødne A ntal O fficerer. Im id le r tid  
avancerede han til K aptaiu  i P reu ssen  og a ltsaa  til M a jo r  
hos os. D a  Z astrow  blev udnæ vnt til Chef fo r 1. J æ g e r 
korps og Jnspektyr over de andre Jæ gerafdelinger, blev 
G erstorff ansat som M a jo r  ved 1. Jæ gerko rps, hvis K om 
m an d ø r han senere blev. J e g  tro e r ikke, a t N ogen h a r  sat 
m ere P r i i s  paa  v. G erstorff end jeg, hvad der ogsaa frem - 
gaaer deraf, a t han er en af de faa  O fficerer, med hvilke jeg 
cr vedbleven a t korrespondere. M e n  n a a r  F orfa tte ren  vil 
tilskrive M a jo r  v. G erstorff hele W ren  fo r 1. Jæ gerkorpses 
U ddannelse , da m aa jeg paa det Bestemteste protestere 
derim od.

1. Jæ gerko rps skylder alene den gamle G en e ra l Evald,, 
der havde deeltaget med megen Udmærkelse i den amerikanske 
Frihedskrig , sin fyrste U ddannelse. E fte r ham  tilkom m er 
W ren  derfor O berst v. Lange (F ad eren  til  den senere M a jo r  
v. Lange), der ligeledes havde tjen t i Amerika og v a r en
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udmærket Officeer. Korpset udmcerkede sig altid paa  M a -  
uøvrene ved den M a a d e ,  hvorpaa det benyttede og be- 
vcegede sig i T er ra ine t .  D e rp a a  kom det i nogen T id  i 
uduelige H æ n d e r ;  men Aanden i Korpset vedblev a t  vcere 
den samme og dets sidste Chef før 1848, Oberstl ieu tenant 
v. N eno u a rd ,  der var  en dygtig M a n d ,  bragte Korpset t i l 
bage til detS tidligere høie S tan d p un k t .  D a  det i 1 848  ryk
kede i Fe lten , fik det strap dygtige Kompagnikommandørcr 
og va r  under  hele Felttoget i 1848  den Afdeling, paa  hvilken 
jeg bedst kunde stole; det gik, hvorhen det blev beordret, og 
blev staaende, hvor det skulde staae. J e g  kan ikke noksom 
fremhæve disse brave og kjere K am m era te r ,  af hvilke enhver 
gik i I l d e n  for mig, hvilket efter m in  M en in g  er den største 
R o e s ,  der kan vederfares en G enera l .

I  Forans taaende troer jeg tilstrækkelig at have godt
gjort, a t  Forfa t te ren  af „Denkwürdigkeiten", hvad angaae r  
saavel Fakta  som P erso n e r  og Ræsonnementer, ikke h a r  be
fundet sig i en saadan S ti l l in g ,  at han kunde erholde nø i-  
agtige O ply sn in ge r  og fælde rigtige D om m e. H a n  h ar  kun 
søgt a t  blive sit flette H u m ø r  kvit paa  Andres Bekostning.

J e g  reiste ikke, som Forfatteren  af „Denkwürdigkeiten" 
paastaaer, ud af Landet, da jeg i 1848  nedlagde K o m m an 
doen over Armeen og traad te  ud af den provisoriske N e 
gering, men blev lige til J u n i  M a a n e d  1 850  p aa  mine 
Godser, som jeg forlod af sanitære Hensyn for i halvandet 
A a r  a t  bruge B andkuren  i G rafenberg  hos Priesnitz. J e g  
holdt mig aldeles udenfor Politiken og fulgte kun den 
slesvig-holsteeuste Armee under Felttoget i 1850  med den 
In te resse ,  som jeg stedse h a r  følt for den.



302

X X l f .

Krigsforeisen i Aaret 1850.

J e g  ha r  allerede bebreidet Statholderskabet, at det ikke 
i S o m m e re n  1849 , efter Affceren ved Fredericia, enten de
finitivt bestemte B e n in s  Forhold  til Armeen eller fratog h a m  
Kom m andoen, men endnu mere m a a  det dadles, a t  det i  
Lobet af V interen  sogte a t  raade  B o d  paa  denne Feil  ved 
lu tter halve Forholdsregler.

D e r  kunde ikke længere være nogen Tviv l  om, a t  
P reu ssen  vilde trække sig ud af den hele S a g ,  og følgelig 
v a r  det ogsaa vist, a t  B e n in  vilde blive kaldt tilbage. D e r  
m aatte  a ltsaa  engageres en anden G ene ra l ,  men istedetfor 
a t  henvende sig til cn anden tyds! Regering eller samtidig 
t il  flere og udbede sig en dygtig M a n d ,  lod S t a t h o ld e r 
skabet u n d e r h a a n d e n  forhore, hvor m an  kunde finde en saa- 
dan. D enn e  F rem gangsm aade  forte naturligv iis  ikke t i t  
Noget, thi deels ere dygtige G enera le r  en sjelden V are ,  som 
ikke kan bedømmes af Alle cg Enhver ,  og deels giver ingen 
Regering  flip paa  en anerkjendt dygtig M a n d ,  n a a r  den ikke 
selv bringer ham  i Forflag.

P a a  denne M a a d e  blev S a g e n  trukken ud til ind i 
M a r t s  M a a n e d ,  da Jus t i tö raad  Schleiden, der opholdt fig, 
i P a r i s  for a t  virke paa  den franske Presse ,  i en K afe
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gjorde Bekjendtstab meb General v. Willisen, som opvartede' 
ham meb alleslags Historier om Krigen i Lombardiet. Ju- 
stitsraad Schleiden havde indtil 1848 været ansat i Told
faget; i Marts Maaned forlod han Kjøbenhavn og stillede 
sig til den provisoriske Regerings Disposition. Da han 
talte fransk, blev han sendt som et Slags Diplomat snart 
til Frankfurt og snart til Berlin, og i denne Egenstab be
sørgede han i Efteraaret 1848 Anmeldelserne indsendte frå
de prenssiste Officerer, der agtede at træde i flcsvig-holsteenst 
Tjeneste. Uagtet det var den eneste Gang, han havde havt 
Noget at gjøre med militære Sager, troede han alligevel at 
kunne bedømme en Generals Dygtighed, og spurgte nu Willisen, 
om han vilde være tilbøjelig til at overtage Kommandoen 
over den stesvig-holsteenske Armee. Willisen, der havde været 
i Unaade siden Felttoget i Posen, var letsindig nok til, i 
Haab om at kunne gjenoprette sit Renommee og staffe sig 
en fast Stilling, at gaae ind paa Forflaget, stjøndt han var 
aldeles ubekjendt med Forhold og Personer. Schleiden stritter 
altsaa til Beseler, at han har fundet en General, der netop 
er en saadan Mand, som Hertugdømmerne behøve, og Stat
holderstabet, der længe havde famlet om iblinde, troede i 
Tillid til denne Anbefaling, at Hertugdømmerne ingen Nød 
vilde have, naar Armeen fik en General, som havde skrevet 
gode Soger. Man spurgte slet ikke om Willisens praktiske 
Antecedentser, men lod sig eudogsaa foreskrive Betingelser af 
ham, som om han var en Lykkestjerne, der vilde give den 
hele Sag en anden Vending.

Den 19. Marts 1850 deeltog General v. Bonin i en 
Familiefest hos mig paa Noer og udbragte ved denne Lej
lighed en Skaal for mig i meget smigrende Udtryk. I  mit 
Svar yttrede jeg blandt Andet, at jeg var bukket under for 
Intriguer, men at jeg af ntit ganske Hjerte vilde ønske, at det 
ikke maatte gaae ham ligesaa. Tre Uger efter var Bonin
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fjernet fra sin Kommando og havde forladt Landet og W il- 
lisen var kommet i hanS Sted.

Theoretikerne kunne nu engang ikke løsrive sig fra deres 
Theoretiseren og tage Tingene paa en praktisk Maade. De kunne 
ikke begribe, hvad allerede Salomo har sagt, „at hver Ting 
har sin Tid," det vil sige, at selv de stjønneste Systemer- 
virke skadelig, naar de ikke ere tidssvarende. Uagtet man 
indtrængende fraraadede Willisen det, indførte han dog en 
ny Armeeorganisation, lige for Tropperne rykkede ud. Han 
annullerede den Organisation, som jeg, støttende mig til et 
mangeaarigt Kjendflab til Landet og de i en lang Tjeneste
tid gjorte Erfaringer, havde indført, som Bonin havde bibe
holdt og som nu i to Aar havde været lagt til Grund for 
Armeens Inddeling og Uddannelse. Manden manglede aaben- 
bart al praktisk Dømmekraft. Ikke alene de permitterede 
Soldater, der mødte ved deres respektive Korpser og Ba- 
tailloner kort før Udrykningen, bleve sordeelte til ganske 
andre, men ogsaa Officererne bleve forsatte, hvorved alle 
gamle Venstabs- og Hengivenhedsbaand bleve løste, og det 
er Noget, som har en langt større Betydning for Slesvig- 
Holstenerne end for enhver anden Nation.

Med denne desorganiserede Armee iilte Willisen den 
14. Juli 1850 fra Nendsborg, over Slesvig til Jsted. 
Soldaterne, der, medens de havde været hjempermitterede, 
vare komne nd af Ovelse med at marchere, lede natur- 
ligviis meget ved denne taabelige og i en brændende Sol
hede foretagne Marche paa fire geografiste M iil, og den 
første Marchedag kostede den Schleidenste General Armeen 
over 100'Mand. Da han ikke vilde rykke frem længere 
end til Jsted og Fjenden ikke var nærmere, end at et Par- 
Eskadroner Kavalleri i Forening med det ridende Batteri 
let kunde have kastet enhver fjendtlig Patrouille eller Re
kognoscering tilbage, var der jo slet ingen Grund til at ile. 
Da Soldaterne ikke let tilgive, at man udsætter dem for



305

unyttige Strabadser og Tab, og lade sig lede af saadanne 
Hensyn i deres Dom om Feltherren, tyr jeg- nok paastaae, 
at Willisen aldrig har nydt Armeens Tillid, ligesom han 
heller aldrig har havt Tillid til den, hvilket just ikke skulde 
give hans iforveien vaklende Anskuelser Hold.

Der hyrer ikke megen Forstand til at indsee, at S t il
lingen ved Jsted er god, eftersom den er den eneste mellem Ha
derslev og Slesvig, hvori man kan optage Kampen med en 
overlegen Fjende, og naar den ved Kunst gjyres endnu stcerkere, 
kan en Armee ikke alene holde sig der mod den dobbelte Styrke, 
men ogsaa, efterat have afslaaet Fjendens Angreb, tilfyie 
ham et Nederlag. Hvad gjorde imidlertid Willisen i den 
Henseende? Intet!! Hildet i sin The ori om Offensiven og 
Defensiven kunde han, da han skulde bringe den i Anven
delse, ikke blive enig med sig selv, om han skulde gaac offen
sivt eller defensivt tilværks, og denne hans Tvivlraadighed 
varede ikke blot fra den 15. til den 24. Juli, men endnu den sidst
nævnte Dags Aften gav han modsigende Befalinger. Fra 
om Morgenen den 16. Juli til om Aftenen den 23. stod 
Armeen, 27,000 Mand stærk, ved Jsted, uden at blive for- 
nroliget af Fjenden. Umiddelbart bag Stillingen ved Jsted 
ligger Byen Slesvig med 10,000 Indbyggere, og til Hyire 
støtter den sig til det tæt befolkede Angel, hvor man kan faae 
Heste og Vogne i Tusindviis. Willisen havde altsaa i disse 
otte Dage Tid og Kræfter nok til at befæste sin Stilling 
saaledes, at ingen Fjende kunde gjyre ham Noget.

Da de, der ikke ere kjendte med de lokale Forhold, ikke 
efter Kortet kunne danne sig et fuldstændigt Begreb om dem, 
stal jeg give en nyiagtig Bestrivelse af dem og tillige sige 
min Mening om, hvorledes de burde have været benyttede. 
Fra Flensborg fyre tre Hovedkomnmnikationsveie mod Syd. 
Den ystlige gaaer over Lille- og Store Solt, Havetofte, 
Byglund, Vedelspang og Mysunde og er ikke chausseret, 
men lyber mellem Steengjærder og levende Hegn, der fra

20
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Havetofte til Mysunde blive høiere og høiere og tættere be- 
voxede; i Egnen ved Vedelspang ere Hegnene især meget 
høie baade ved Landeveien og navnlig ved M a r
kerne; Gjærderne ere ofte beplantede med Bøgekrat, der er 
meget tættere og vanfleligere at passere end det ellers i Angel 
almindelige Hasselkrat. Et ftørre Troppekorps kan altsaa 
kun passere denne Landevei i opløst Orden. Skulde det 
møde Modstand, kan een eller to Batailloner næsten en heel 
Dag standse en Hær paa 10 til 12,000 Mand paa en Stræk
ning af en M ii l  i Breden. Artilleri kan saa godt som ikke 
og Kavalleri aldeles ikke bruges i dette Terrain.

Den mellemste Kommunikationsvej er Chausseen fra 
Flensborg til Slesvig, der er Hovedlandevejen mellem J y l
land og Hamborg. Den er ikke indhegnet, gaaer sorbet« 
meste over en højtliggende Hedestrækning og er ved
temmelig store Bække deelt i flere Terrainafsnit, der 
have en naturlig Befæstning i de foran eller bagved
liggende Smaaflove. Syd for Helligbæk gaaer Chausseen 
over en Hederyg, som paa flere Steder paa begge Sider 
begrændses af Mosestrækninger lige til Jsted Kro. Her ere 
Artilleri og Kavalleri altsaa ligefad indskrænkede i deres Be
vægelser. Ved Jsted Kro hæver Terrainet sig og Chausseen 
gaaer her over en Række Høie, der strække sig fra EnSkjær
Mose til Langsø og er bevoxet med en Skov, som kaldes
Vesterflov. Umiddelbart ved Chausseen begynder den Mose, 
som gaaer først t il Gammellund Sø i en Strækning af 9000 
Fod og derpaa fra denne til Jydbæk i en Strækning af 
15,000! Fod; herfra har den sit Afløb til Trenen gjennem 
en af Moser og Enge omgivet Bæk, som kun paa enkelte 
Steder kan passeres af Infanteri, hvis Broen ved Jydbæk 
er bleven afbrudt. Den Deel af Mosen, der ligger mellem 
Chausseen og Gammellund Sø, er over 3000 Fod bred og paa 
saamange Steder tagen i Brug t il Tørvefljær, at den er 
vanflelig nok at passere for c ti enkelt Bekkasinjægcr, og fol-
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stetig kun tilgjængelig for Tiraillører. Paa Høidedraget mel
lem Jstedkro og Arnholt Sø er der en fortræffelig Position for 
Artilleri, hvorfra det kan bestryge den indenfor Skudvide liggende 
Deel af Mosen. Ost for Chausseen ftræffer Høideryggen, 
der paa sin nordlige Skraaning kun er tyndt bevoxet uteb 
Skov, sig i en Længde af 8000 Fod til Langsø, som løber 
i en Strcekning af 3/4 M iil til Vedelspang, hvor den gjen- 
nem Vedelbæk har sit Udløb i Fysingaa. Vedelbcek løber 
gjennem en 1500 til 2000 Fod bred og flad Mosedal, 
der let kan flettes under Vand. Vedelspang selv er en 
Vandmølle, som ligger i et dybt, omtrent 500 Fod 
bredt Terrainafsnit, der hæver sig jævnt op paa den 
nordlige Side, men derimod stellt paa den sydlige. 
Møllen og Kroen samt et ved Broen liggende Huus ere 
eenetages, grundmurede Bygninger, der, naar de blive blen
derede og krenelerede, hvortil de fortrinlig egne sig, kunne 
forsvare Overgangen over Broen og for længere Tid spærre 
Defileet, idet de paa Hviderne bagved opkjørte Kanoner 
kunne bestryge hele den foran liggende Egn. Omtrent 
1200 Fod fra Vedelspang have Tolk og Skaleby Søer samt 
Vandet fra de disse omgivende Moser deres Udløb i den 
østlige Ende af Langsø gjennem en 10,000 Fod lang For
dybning i Terrainet. Det Afsnit, der dannes af de to først
nævnte Søer og som staaer lodret fra Syd til Nord paa 
Langsø, er 10,000 Fod bredt og aldeles upraktikabelt. 
Syd for Skaleby Sø er Terrainet gjennemfkaaret af Hegn, 
Haver, Ctakkehaver og saavel enkeltliggende som sammen
byggede Gaarde og Huse og strækker sig i en Brede af 
8000 Fod til Slien, hvor denne optager Fysingaa. Sydost 
for Vedelspang og Ost for Tolk Sø ligger Landsbyen Tolk 
mcd sin højtliggende, af et Steengjærde omgivne Kirkegaard 
og sine mange solide Gaarde. Da disse ere indesluttede af 
mange smaa Haver og Marker, som alle ere omgivne af 
Gjærder, kan en lille Skare i lang Tid holde sig her. Af
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denne Beskrivelse af Terrainforholdene sremgaaer det utvivl
somt, at den 8000 Fod lange ©træfning fra Jsted Kro til Langso 
er det eneste Punkt, hvor et ordentligt Angreb af alle Vaaben- 
arter i Forening kan finde Sted. Men dette Terrainafsnit er, som 
allerede bemærket, en med Skov bevoxet Hoideryg, hvis 
nordlige Skraaning kun tildeels er bevopet, og det oveni- 
kjobet kun med Krat, saa at der altsaa kan anbringes Ka
noner., i en Hvide af omtrent 30 Fod over den foran lig 
gende Slette. Ved Foden af Bakken lobe fra O fi t il Vest 
Markveie, der ere omgivne af Steengjærder og kunne 
afgive et Slags bedækket Vei for Infanteriet. 5000 
Fod foran denne Stilling ligger Landsbyen Jsted. Jsted So 
og dens Afløb til Langso stolle betydelig høtre Flot.

Den tredie Landevej, der forer fra Flensborg mod Syd, 
er Chausseen fra Flensborg over Vanderup og Fjolde t il 
Husum, men da Flensborg ved fin langt ind i Landet gaaende 
Havn og fin Soforbindelse med Danmark altid maatte blive 
de Danskes Operationsbafis, kunde den kun betragtes som 
anvendelig for Sidekolonner. Valgte man den til Opera
tionsbasis og ikke samtidig besatte Chausseen fra Slesvig til 
Flensborg stærkt, kunde Fjendens Hovedstyrke let gjennem- 
bryde den danske Stilling.

„Denkwiirdigkeiten's" Forfatter omtaler Positionen ved Bov 
som en stærk Stilling, men da han formodentlig aldrig selv 
har seet den, har hans Bebrejdelse mod Willisen, fordi denne 
opgav den, Intet at betyde; denne Stilling frembyder 
ingensomhelst Fordeel for Forsvaret. I  det Boninske Ho
vedkvarten- beskjæftigede man sig i Marts Maaned meget 
med den og flere høiere Officerer indkom med Forslag cm 
at benytte den; hvad jeg har seet heraf, har.imidlertid A lt- 
sammen været meget ufuldkomment, og det kunde ikke være 
Andet, da Terrain et kun frembyder en fordeelagtig Stilling 
fra Bov til Havnen, men derimod er aldeles aabent og 
meget let at omgaae mod Vest.
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Js ted  er og var  altsaa den eneste ftccrfe S t i l l in g  N ord  for 
S le s v ig .  H vorledes fluldc den nu  have vævet befæstet og besat?

P a a  venstre F lo i  stut de G am m ellund  S o e s  og M oses  Aflob 
f r a  T re n e n  af have været opstemmet, saaledes at de moseagtige 
B r e d d e r  bleve satte under V and ,  saameget det lod sig gj-re. 
Alle Overgange, paa  B ro e n  ved Jydbæk nær, skulde være gjorte 
impassable. F r a  G am m ellnnd  S o  til Jsted Kro stnlde 
der være gravet cn 10  Fod bred G ra v  tvers over T o rv e -  
mosen og den herved indvundne J o r d  være kastet op 
p aa  den sydlige S id e  som et B rys tvæ rn  for de bagved 
posterede T i ra i l lo re r  og tillige fo r a t  skaffe en Forbindelses- 
vei mellem Hovedstillingen og Sidedetachementet. D e n  
nordlige S k ra a n in g  af Hoideryggen ved Chausseen, fra  Js ted  
K ro  ti l  B ok  S o ,  en S træ kning  af 1 6 00  S kr id t ,  burde være 
indrettet til A rti ller i;  de ved Armeen værende tre 12pundige 
B a t te r i e r  vilde i Forening med 2 4  18-  og 24pundige Fæ st
ningskanoner f r a  R endsborg  have givet dette Punkt, det 
eneste i hele Positionen, som kunde angribes af de forskel
lige V aab e n a r te r  paa  eengang, en overordentlig S ty rke .  
N edenfor B a t te r ie t  kunde den forste Jn fan ter i t ræ fning  bag 
S teeng jæ rderne  have fundet en særdeles god Dækning mod 
Fjendens I l d .  S e lv e  B y e n  Js ted nmatte sættes i F o r 
svarsstand, alle S t r a a ta g e  skulde tages af Husene og alle 
Bindingsværksbygninger nedrives og M a te r ia le t  herfra a n 
vendes til a t  blendere de grundmurede Bygninger. Herved 
vilde Landsbyen være bleven til en fremstudt Post, paa  
hvilken Fjenden havde kunnet lobe H ornene  af sig, forend 
han gik over til det egentlige Angreb. D a  B y e n  ikke ligger 
længere end 1 5 0 0  S k r id t  fra  Artillerivpstillingen, kunde det 
svære S k y ts ,  hvis Fjenden ogsaa skulde bemægtige sig den, 
let have gjort den uholdbar for ham. Langsoens Vadested 
m aatte  g jorcs  dybere og impassabclt og Alt, hvad der kunde 
afgive D ækning mod de bagved pladserede Kanoner, skaffes 
afvcicn. J e g  ha r  allerede omtalt,  hvorledes Vedelspang
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skulde defæfteS; paa Bakken bagved fluide der have været 
anlagt en Feltforstandsning for et B atter i ,  ligesom Vedel
bæk stnlde have været opstemmet saaledes, at den brede 
Mosedal, hvorigjennem den løber, var bleven aldeles u ti l
gængelig.

M a n  burde have benyttet denne i et Laud, hvor der 
ikke findes Bjerge eller store Floder, fjelden stærke S t il l ing  
for at neutralisere Fjendens numeriske Overlegenhed, og n a a r  
den var bleven benyttet rigtig, vilde Fjenden have været nødt til 
a t  føre Størstedelen af sin S w rke  i I lde n ,  medens den 
flesvig-holsteenfle Armee kun havde behøvet at bruge en 
D ee l  af sin Styrke til at forsvare Still ingen og kunde have 
holdt Resten i Reserve til at falde over den udmattede 
Fjende, n aa r  han opgav det mislykkede Angreb. Armeen, 
som bestod af 15 Liniebatailloncr, 5 Jægerkorpser, 12 E s 
kadroner Dragoner, og 3 12pundige, 4  6pundige, 1 24pun- 
digt G ra n a t -  og 1 ridende 6pundigt B at ter i ,  fkulde været 
forbeelt paa følgende M a a d e :

Otte B atailloner, omtrent 10,000 M a n d ,  besætte i to 
Træfninger i Forening med 48 Kanoner Hovedstillingen 
mellem Jsted Kro og Langsø, en S trækning af 3000  
Skrid t. D e  fem B ata il loner  staae i første Træfning 
paa den bedækkede Vci ved Foden af Bakken og de 
tre Batailloner posteres bag Kanonerne paa den modsatte 
Skraaning  af Bakken, hvor de ere aldeles dækkede. Jsted 
besættes af et Jægerkorps, en Liniebataillon og et 6pundigt 
Bat ter i ,  der udstille Piketter og Vedetter for at iagttage, 
n a a r  Fjenden rykker frem. E t Jægerkorps, 2  Liniebatailloner 
og et 6pundigt B a t te r i  besætte Vedelspang og det foran 
liggende T erra in  mellem de to Landsbyer Farensted og sende 
et Kompagni og to Kanoner til Vadestedet ved Gulholm, 
medens de sex andre Kanoner opkjøres paa Bakken strax 
S y d  for Vedelspang. E t  Jægerkorps fordeles i en T i -  
raillørkjede langs med Graven fra Jsted Kro til G am m el-
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lund Sy og langs med Oversvømmelsen til Jydbæk, der be
sættes med et Kompagni. En Eskadron sendes som éclaireurs 
mod Trene og Bollingsted Aa og en anden til Popholt 
og ad Mysundeveien. Som Reserve blive 4 Batailloner 
Infanteri, 2 Jcegerkorpser, 10 Efladroner, 2 Opundige, 
et ridende og et Granatbatteri staaende ved Ny Bjerent, 
hvorfra der er M iil til Hovedstillingen, */e til 
Frederikskolonien og ” /4 til Vedelspang og Skaleby. Det 
er en Selvfylge, at Mark- og Kommunikationsveiene bag 
hele Stillingen fra Vedelspang til Jydbcek og fra Reserven 
t il de forfljellige Punkter, hvor dens Nærværelse kunde blive 
nodvendig, maatte udvides og udbedreS.

Det er en aldeles defensiv Stilling, i hvilken man ro
lig oppebier Fjendens Ankomst. Enhver foran samme le
veret Fægtning kunde kun flade, da den deels nydte Tropperne, 
som holdt Stillingen besat, til at være beredte til, hvilket 
Oieblik det flnlde være, at tage Deel i Kampen, og altsaa 
udmattede dem til ingen Nytte, og deels Fjendens Mod steg, 
naar han kastede Avantgarden tilbage og saaledes rykkede 
seirrig frem mod Stillingen, medens den retirerende Avant
garde fremkaldte det modsatte Indtryk hos Hovedkorpset. 
I  dette Tilfælde var det endnu misligere, da sex af W illi- 
sens Batailloner aldrig havde været i Ilden og nu maatte 
see de Saarede og Dyde blive bragte tilbage uden selv at 
være i Aktivitet. Ved at sende Patrouiller langt frem og 
udstille Jnfanteriposter kunde man tidlig nok blive under
rettet om Fjendens Fremrykning, og man flulde ganske rolig 
ladet ham komme nærmere, til de 48 Kanoner kunde tordne 
ham et Holdt imyde og Besætningen i Jsted By modtage 
ham med sin Geværild.

Da de smalle, af hyie Gjærder indesluttede Veie mel
lem Byglund og Vedelspang samt Egnen mellem disse Byer, 
der er bedækket med et Net af levende Gjærder, umulig- 
gjyre ethvert stærkere Angreb her, saa at et Par Batailloner,
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der føres rigtig, let kunne standse en fjendtlig K olonnes  
Fremrykning, kunde m an  forudsætte, a t  der ikke vilde blive 
forsøgt et alvorligt Angreb her, og ialtfald  kunde m an  mcd 
Bestemthed gjøre Regning paa , a t  det, hvis det blev fo r 
søgt, kun kunde stride meget langsomt frem. Fjenden turde 
ikke detachere en større S ty rke  Vest for T renen ,  fordi han  
derved udsatte sig for, at den slesvig-holsteenste Armee gjorde 
et Udfald  fra  S t i l l in g en  mod den tilbageblevne D e e l  as 
H æ ren  og ikke alene overmandede denne, m an  afstar det de- 
tacherede K orps  fra  F lensborg  og trængte det ud i Marsken, 
hvor det i hvert F a ld  vilde have mistet sit Artilleri, hvis det 
ikke var  blevet nødt til for S tørs tedelen  a t  overgive sig.

Fjenden kunde altsaa kun angribe ved Js ted. S le s v ig -  
Holstenernes S t i l l in g  kunde ikke omgaaes, men m aatte , efter 
a t  A rti ller ie t  havde forberedt Angrebet, tages med S t o r m .  
P a a  stesvig-holsteenst S id e  vare imidlertid Alle dækkede mod 
F jendens  I l d ,  de 2 4  Stykker svært S k y t s  havde en 
a ldeles fri S træ k n in g  p aa  over 3 0 0 0  S k r id t  foran  sig, og 
kom de fjendtlige Kolonner nærmere, vilde de 4 8  I ld svæ lg  
have modtaget dem med en Kartæskhagl, som ikke vilde have 
u nd lad t  at gjøre sin Virkning. H vis  de to B a ta i l lo n e r  i 
Js ted  B y  bleve tvungne til a t  opgive deres S t i l l in g ,  kunde 
de efter Omstændighederne enten trække sig tilbage O s t  eller 
Vest for Js ted S ø  ti l  G ryde  S k o v ,  hvor de a tte r  kunde 
have taget S t i l l in g  mod den fra  Nedre S to l l ik  eller G u lh o lm  
kommende Fjende, eller falde de Afdelinger, der angreb  
Vesterskov, i venstre Flanke.

O m  det ogsaa lykkedes F jenden at  bemægtige sig Vedel- 
spang, vilde det stce med et stort T a b ,  uden a t  han  allige
vel vandt Noget derved, da Jægerkorpset trak sig fegtende 
tilbage i det kuperede T e r r a in  til Tolk, medens de to Li- 
n iebata il loner og sex K anoner 1 2 0 0  S k r id t  tilbage fand t  eu 
næsten endnu stærkere S t i l l in g  ved Tolk S ø e s  Udløb i 
Langsø, hvilken F jenden ikke turde angribe, 'for a t  Jæ g e rn e
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i Tolk ikke fkulde falde ham i Ryggen, ligesom han heller ikke 
turde angribe Jægerne med en ftørre Styrke, fordi de to 
Liniebatailloner, efter at have trukket Forstærkning til fig fra 
Reserven, kunde have afskaaret ham Tilbagetoget over Vedel- 
spang. En Brigade, der som Oberst v. Schepelerus blev de- 
tacheret over Solbro og Sylvested, vilde bære Lleven fuld
stændig afstaaren af de fra Reserven, over Jydbæk, frem
sendte Batailloner og Eskadroner, og jeg troer derfor ikke, 
at det er formeget sagt, at Willisen, hvis han havde været 
en praktisk General, ubetinget maatte have tilsøiet Fjenden 
et fuldstændigt Nederlag. Førte denne hele sin Styrke i 
Ilden ved Jsted, vilde hele hans Armee ikke have kunnet 
modstaae Slesvig-Holstenernes Slutningsangreb. Holdt han 
derimod blot Fegtningen gaaende ved Hovedstillingen og 
detacherede til sine Fløie, svækkede han sit Centrum saaledes, 
at Willisen med de i Vesterskov staaende og Reservens i 
Alt 14 Batailloner og 10 Eskadroner samt Reserveartille
riet kunde ikke blot trænge ham tilbage, men aldeles ad
splitte ham.

Men hvorledes opererede Willisen nu? Hildet i sine 
theoretiske Ideer om Defensiven og Offensiven, kunde han 
ikke blive enig med sig selv om en bestemt Felttogsplan. 
Han traf følgelig ingen Forberedelser og man maa næsten 
troe, at han ikke engang selv har rekognosceret Terrainet 
foran Stillingen, da det ellers er ubegribeligt, at han knude 
tage saadanne Dispositioner. Han holdt istedetfor en Revn 
for de to Statholdere, umiddelbart førend Fjenden rykkede 
frem.

Da den asgjørende Dag endelig kom, var Willisen 
endnu paa Marchen. Fire Batailloner, en Femtedeel af hele 
Armeen, vare fludte frem soin Avantgarde, medens de andre 
sire Femtedele vare spredte paa en Strækning af over 
20,000 Skridt, fra Vedclspang til bag ved Hollingsted, 
paa Hede- og Mosestrækninger, og havde lutter Defilccr
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'/«  M ii l  bagved sig. Følgen heraf var da ogsaa, at hverken 
Reserven eller anden Træfning vare ved Haanden, at der 
ikke engang var Forbindelse mellem de enkelte Afdelinger af 
den samme Træfning, at een opreven Bataillon forstyrrede 
hele Planen, hvis en saadan forøvrigt har existeret, og at 
den banste Armee gik af med Seiren trods sine partielle 
Nederlag og de store Feil, den begik.

Der er blevet skrevet Meget om dette Slag, men jeg 
har kun feet een eneste god Recension, nemlig den, der findes 
i  Riistows, Nutidens bedste Militærforfatters almindelige 
Taktik, thi den anfører Grunde for sine Bemærkninger. 
Den ærede Recensent kunde i Betragtning af Terrainets 
Beskaffenhed gjerne have dadlet Willisen endnu mere, fordi 
han vilde gjøre et koncentrisk Angreb foran Fronten. Det 
er nemlig umuligt blot nogenlunde at beregne, hvor lang 
Tid der vil medgaae til at tilbagelægge en vis Afstand, naar 
Veiene ere saaledeS beskafne, at man ikke kan flippe ud af 
dem, at man kun ka.i marchere med m Front af snart otte, 
snart kun fire Mand, og at enhver Vogn, man møder, dan
ner et Defile, som maa passeres med en endnu mindre 
Front. Og da nu ethvert Gjærde, af hvilke der findes et eller 
flere for hvert hundrede Sküdt, er en Feltforflandsning, 
som maa tages, samt da Kanoner ikke kunne bruges, neppe 
engang flaffes frem, hvorledes vil man da, endog blot til-  
nærmelsesviis, kunne beregne en Manøvre, ved hvilken 
Troppekorpser, som komme fra forskjellige Retninger, flulle 
optræde samtidig?

At Willisen ikke er Andet end Theoretiker, fremgaaer 
tydelig deraf, at han ikke efter sit Felttog i Posen indsaae, 
at han ikke var praktisk Militær, og dernæst deraf, at han, 
efterat have overtaget Kommandoen over den flesvig-hol- 
steenfle Armee, ikke rettede sine Bestræbelser paa at danne 
en dygtig Stab, men istedetfor befattede sig med en ny 
Armeeorganisation. Han havde derfor ingen Assistance af
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sin af modstridende Elementer sammensatte S t a b .  D e t  
vilde vcere gaaet meget bedre, hvis S tabschefen , H e r r  
v. d. T a n n ,  havde været kommanderende G ene ra l  og Willisen 
h a n s  S tabschef.  Af den S id s te s  T heo rie r  vilde den Første 
maafkee have hentet m angt  et nyttigt Vink, og hvor det kom an  
p a a  Udførelsen af en P l a n ,  v a r  v. d. T a n n  en ganske a n 
den M a n d  end Willisen. Noget undskylder ham forresten —  
hvilket I n g e n  veed bedre end jeg —  de to S ta th o ld e r e s  
M a n i  for a t  blande sig i Alt, hvilket ntvivlsomt ofte h a r  
g jo r t  ham  raadv ild . M e d  mig kunde de ikke paa  anden 
M a a d e  komme nogen B e i  end ved a t  lægge H ind ringer  i 
Veien  for m ine Anordninger, ligeoverfor B o n in  holdt de sig 
endnu noget tilbage, fordi han va r  en fremmed Fyrstes 
G e n e ra l ,  men den stakkels Willisen, som de selv havde valgt 
og a n sa t ,  have de sikkert plaget saaledeS, a t  H aa ren e  ofte 
have reist fig paa  hans  Hoved. U nder S la g e t  ved Js ted 
rede saaledes G rev  Neventlow og andre  fornemme H erre r ,  
som hverken havde Noget a t  gjpre der eller forstode sig p aa  
Krig , omkring, spurgte og raadede Willisen snart E t  og snart  
et Andet og forvirrede ham  derved saaledes, a t  han for a t  
blive fri for disse H e r r e r  forlod Valpladsen og begav sig 
t il  venstre F lø i ,  hvorfra han gav O rd re  til Tilbagetoget.

D e t  er mig altid imod at  see Tilstuere paa  en V a lp lad s .  
V i  S o l d a t e r  flaaes, fordi det er vor P l ig t ,  men ikke som 
G lad ia to re r  ved et Skuespil.  N a a r  E n  mister Arme etter 
V een  eller Livet, g jør han det for Fædre landet  eller for at 
forsvare en efter hans  Overbeviisning retfærdig S a g ,  men 
sandelig ikke for, a t  nysgjerrige Personer  kunne see, h v o r
ledes lemlæstede Legemer see ud. I n d fa n d t  Grev  N even t
low sig derfor ikke i denne Hensigt, men ledet af en høiere B e 
væggrund p aa  Valpladsen, og havde han  den bestemte O v e r 
beviisning, a t  det ikke v ar  nødvendigt a t  trække sig tilbage, 
va r  det hans P l ig t  a t  sammenkalde S tabschefen , den høist- 
kommanderende Artilleriofficeer og de nærmeste B r ig a d e -
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chefer, høre deres M e n in g  og, hvis denne stemmede over^ 
eens med hans  egen, da i K raf t  af sin S t i l l in g  at sus
pendere Willisen fra  K ommandoen og overgive denne til 
H e r r  v. d. T a n n .  M e n  han  manglede bestandig K a r a k t e r 
styrke, blandede sig i Alt, hvad han ikke forstod, og forstod 
ikke det, han skulde forstaae, for a t  udfylde den S ti l l in g s  
han  havde paataget sig.

N a a r  den danske Armee] roser sig af sin store S e i r ,  
kan m an  ikke tilskrive dens G e n e ra l  ZEren derfor, thi h a ns
D isposit ioner vare ligesaa slette som W illisens. Ved det
første iUheld opgav G enera len  hele sin P la n ,  tænkte f i m . 
p a a  a t  trække sig tilbage og sendte Schepelcrns  B r ig a d e  en 
nbetinget O rd re  til a t  gaae tilbage, samt t ra f  i F lensborg  
Anstalter til Tilbagetoget. H avde Willisen ventet en ha lv  
T im e  længeve med at  give B efa l ing  til Tilbagetoget, vilde
Krigshisterien have havt a t  berette det Faktum, a t  begge de
kommanderende G ene ra le r  havde røm m et Valpladsen i den 
T r o ,  at de vare slagne.

J e g  skal ikke dvæle længere ved dette S l a g ,  men hen-- 
vise til den ypperlige Kritik i R üstow s almindelige Taktik, 
idet jeg blot gjentager, a t  den ærede F o r fa t te r  i B e t r a g t 
ning af T erra inforholdenc  burde have bedømt de Willisenske 
Anordninger strengere, end han gjør. M a n  h a r  her a t  gjøre 
med en Egn, hvor T ropperne ikke kunne sees i kort Afstand, 
saafremt m an  ikke bemærker K rudtrøgen, og hvor selv Lyden 
af Kanonskuddene, der optages af de mange Hegn, oste synes 
a t  komme fra  en ganske anden K ant ,  end T ilfæ lde t  er.

B l a n d t  Krigsførelsens Hovedregler opstillede Napoleon 
ogsaa følgende to :  „F o ra g t  a ldrig dine F jender,  selv om
de ere B ø n d e r , "  og „Sikkre dit Tilbagetog, førend D n  
skrider til Angreb." Mærkeligt  nok ha r  m an  altid undladt 
begge D ele  i Krigen i Hertugdømm erne. S a a l e d e s  tænkte 
Michelsen ved K ru sa a  flet ikke paa Tilbagetoget og havde 
ikke observeret det bagved liggende T e r ra in .  V ed Fredericia-



foragtede Bonin i den Grad sin Fjende, at han slet ikke 
vilde troe paa Muligheden af et Tilbagetog, og derfor ikke 
havde forberedt det. Willisen havde heller ikke tænkt derpaa 
og desuden undladt at besætte Overgangene over Cideren og 
befæste Frederikstad.

Det burde egentlig være en Tilfredsstillelse for mig, at 
Willisen valgte at oppebie'Fjenden netop i den Stilling, som 
jeg to Aar iforveien havde udseet dertil, og iværksatte T i l 
bagetoget ad den samme Vei, som jeg havde bestemt mig for. 
Sagerne stodc imidlertid ganske anderledes nu end dengang, 
thi jeg havde knap 4000 Mand regulære Tropper, medens 
Willisen havde 26,000. Jeg trak mig tilbage til høire Fløi 
af det prenssiste Korps, der havde besat Kanalen, for at 
reorganisere og forstærke min Armee. Willisen kunde meget 
godt oppebie Fjenden bag Slien. Hertil udfordredes kun et 
stærkt Brohoved ved Mysunde og at Frederikstad var be
fæstet, men begge Dele vare undladte. Slien, Selk Nor 
og det bakkede Terrain ved Brekendorf tilbyde den tilbage- 
gaaende Armee en sikker Stilling, hvor den knude samle 
Kræfter efter Slaget og iværksætte Foreningen med de over 
Mysunde marcherede Afdelinger. Naar Hovedkvarteret blev 
forlagt til Brekendorf og Forposterne udstillede fra Over 
Selk t il Hollingsted (2 M iil) , Syd for den Bæk, der løber 
gjennem begge Byerne Reide, kunde det aabne Terrain, der 
bestaaer af Mose og Hede, meget godt observeres, og saa- 
snart det blev meldt, at Fjenden nærmede sig, kunde W il
lisen rykke 'frem og overmande ham, da han stedse maatte 
have en betydelig Styrke ved Mysunde for at forhindre en 
Fremtrængen paa dette Punkt. Willisen skulde have besat 
Overgangen over Trenen ved Hollingsted med et Par Ba- 
tailloner, som til enhver Tid kunde faae Undsætning fra ham 
og i Nødsfald trække sig tilbage enten Ost for Treuen til 
ham eller Vest for Floden til Frederikstad. Han vilde i 
dette Tilfælde have sikkret hele Svansen, Dänischwold, Hütten
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og Hohn Herreder, endeel af Husum Amt og Landstaberne 
Eidersted og Stapelholm mod fjendtlig Okkupation. Men 
istedetfor gik han bag en Linie fra Ekernførde, over Witten- 
see til Sorgen.

Nu begyndte atter de gamle Stridigheder med S ta t
holderstabet; man vilde altid voere klogere end den komman
derende General, hørte paa alle taabelige Planer, Forflag 
og Ræsonnementer af uvidende og underordnede Personer og 
bragte den stakkels Theoretiker saaledes i Knibe, at han tilbyd at 
tage sin Afsked. Man modtog halvveis denne, men stillede 
atter A lt saaledes paa Skruer, at Willisen kunde blive, og 
Følgen heraf var en ny Galstab, nemlig Angrebet paa Mysunde,

Den danste Armee havde besat en Strcekning af om
trent 9 M ii l  fra Ekernførde, over Mysunde, Slesvig, Hot* 
tingsted, Husum og Frederikstad til Tønning, Willisen stod 
derimod inden i denne Halvcirkel i en Linie as omtrent 41/* 
M iils  Lcengde og kunde altsaa allevegne vcere den Stærkeste, 
Et Skinangreb paa Frederikstad den ene Dag, paa M y- 
synde den næste og paa Hollingsted den tredie eller fjerde 
vilde deels have tvunget den danste General t il at forstærke 
sine Tropper paa alle Hovedpunkterne og derved svække sin 
Hovedstyrke, og deels trættet Fjenden ved forcerede Frem- 
og Tilbagemarcher. Willisen kunde da være gaaet løs paa 
Slesvig med hele sin Styrke, have kastet den spredte Fjende 
og være kommen til Flensborg samtidig med ham, inden de 
detacherede Korpser naaede denne By. Det vilde isaafald 
ikke have været vansteligt for ham at vinde en glimrende 
Seir. Men istedetfor blev der bestandig snakket om de 
storartede Befæstninger ved Slesvig, som om saadanne i en 
Udstrækning af flere M ii l  kunde anseeS for uindtagelige og 
som om det var farligt at vove en Storm, fordi den vilde 
koste os Folk. Efter det mislykkede Forsøg paa at tage B ro 
hovedet ved Mysunde gaaer man hen og sætter en Skam
plet paa hele Krigen ved at angribe Frederikstad, en i M ar-
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sten beliggende og af dybe og brede Kanaler omgiven By^ 
hvortil kun forte eet Dige og een Landevei med dybe og 
brede Grofter paa begge Sider. Havde man villet tage 
den, stulde det vcere steet ved, at man samtidig med An
grebet paa Mysunde angreb ved Hollingsted; Frederikstads 
Bescetning vilde da maastee as Frygt for at blive afflaaren 
og uden Udsigt t il snarlig Undscetning have trukket sig t i l 
bage til Hollingsted, efterladende en ubetydelig Bescetning, 
eg en Bataillon, som gik over Cideren Vest for Frederik- 
stad, kunde da med Lethed have taget Byen. Man kunde 
ogsaa kaste 3—4 Batailloner over Cideren mellem Tonning 
og Frederikstad og angribe fra to Sider, saaledes at man 
overrumplede Byen. Men istedetfor blev Sagen forst drøftet 
længe i Rendsborg, dernæst forberedt ved Frederikstad. og 
endelig udfort paa en i enhver Henseende flet Maade. En 
af vore egne Byer blev halvt nedskudt, halvt brændt af, |en 
Mængde Mennesker mistede Livet t il ingen Nytte og de 
Danskes Selvtillid forogedes kun endnu mere. Man har 
aldrig faaet at vide, hvem der har det paa sin Samvittig
hed at have udtænkt denne Skjændselsdaad, der kom aldeles 
bag paa Willisen. Publikum fljod tilsidst Skylden paa den 
tidligere lovpriste Major Aldosser, som derfor, da han for
lod Landet, ledsagedes af alt Andet end kjerlige Dnsker. 
Hermed endte den flesvig-holsteenste Armees Foretagender. 
I  Begyndelsen as September tog Willisen bort; da man 
pressede ham altfor Haardt for at faae ham til at foretage 
noget Afgjorende, nedlagde han Kommandoen, som derpaa 
blev given til v. d. Horst. Nit skete der aldeles Intet.

Den provisoriske Regering fordrev altsaa sin Gene
ral ved Chikaner og Statholderstabet undlod at indgaae 
et fast Engagement med den, det havde forefundet; hanö 
egen Herre tog ham fra det. Med Hensyn til den Generals 
det selv valgte, var det enten gaaet for letsindig tilværks 
ved at vælge ham, eller havde behandlet ham paa engal Maade,
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faa at han hellere vilde trække sigud af det Hele end under
kaste sig Statholderskabets Formynderskab. Dette 'afskedigede 
ham uden at have en Anden, der forstod at fyre Armeen, 
hvortil endnu kommer, at der ingen Generalstab var, der 
kunde holde Tingene i det rette Spor. Man kan ikke uden 
at smile tænke paa, af hvilke Personer Generalstaben 
var sammensat, men man kunde paa den anden Side fristes 
t il at græde, naar man tænker paa, at alt dette havde kunnet 
være ganfle anderledes, hvis virkelig Patriotisme, Forstand 
og et bestemt System havde staaet ved Roret istedetfor Egoisme, 
Uforstand og Vankelmodigt- b og Lyst t il at experimentere. 
En saa sørgelig Ende fik alle de Anstrengelser og Offre, Landet 
havde bragt for at hævde sine gamle, velerhvervcde og aner- 
kjendte Rettigheder.

Jeg kommer nu for sidste Gang tilbage til Forfatteren 
af „Denkwürdigkeiten," som efter at have beskrevet Slaget 
ved Kolding udbryder: „Fjenden var altsaa bleven slaaet af 
den unge sleSvig-holsteenste Armee!" Var den danste Armee 
da ikke ligesaa ung? Man maa yde de Danste al Aner
kendelse, især naar man tager Hensyn t i l,  at de vare ind
skrænkede til deres egne Hjælpekilder, medens Hertugdømmerne 
fik Hjælp fra næsten hele Tydskland i Vaaben, Officerer, 
Mandflab og andre Fornødenheder. Ved Krigens Ophør i 
1851 herskede den bedste Mandstugt og Orden i den danste 
Armee, hvorimod Hertugdømmernes, der egentlig var opløst, 
manglede baade Disciplin og Orden.

Landet selv kunde ikke bære de trykkende Skatter og Alle 
vare kjede af det hele Væsen. Havde de Danske dengang sagt: 
V i have kjæmpet om Ret og Uret, vi have seiret, men vi 
ville glemme og tilgive, hvis I  atter ville leve sammen med 
os som tidligere og træffe et saadant Arrangement, at vi 
kunne blive sammen ogsaa i Fremtiden — da vilde alle 
Mennesker i begge Hertugdømmerne være gaaede ind derpaa 
og Landene vilde for bestandig levet i et roligt og lykkeligt
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S a m liv . M en  her viste sig atter be Danskes traditionelle 
Herske- og Havesyge, der allerede havde kostet dem England, 
Østersølandene, S verig  og Norge, og B rudet blev fuldstændigt.

D e t S p ørgsm aal maa paatrcenge sig Enhver, hvilken op
tænkelig Fordeel det danske M onarki kan have af at hæve den 
hidtilværende Forbindelse mellem Hertugdømmerne. O m  en 
D elin g  var der ikke T ale, og ligcsaalidt kunde der være T ale  om, 
at S le s v ig  optoges i det tydste Forbund uden Danm arks 
Samtykke. Holsteens Forhold til det tydfle Forbund er hel- 
digviis kun af den Bestaffenhed, at det sikkrer Danm arks 
Sydgrændse, og har aldrig voldet det Bryderier, saalænge 
det ikke angreb Hertugdømmernes Rettigheder. Hertugdøm
mernes Tilfredshed med Negeringen var indtil Aaret 1848  
en S tø tte  for den danste Throne. D er  bliver følgelig kun 
tilbage Begjerligheden hos de danske Embedsjægere, der ville 
stille S le s v ig  fra Holsteen for uhindrede at kunne indføre 
danst S p ro g , danske Love og danfl Administration og saale- 
des beholde S le sv ig s  indbringende Embeder og Præbender 
for sig selv og deres Paarørende.

21
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xxnr .

S f u t n i n  g.

Hertugdøm m ernes sørgelige Historie efter Aaret 1848  
giver Anledning til mange B etrag tninger, som min personlige 
Skjæbne ofte har givet mig Leilighed til at anstille. H v o r
for strandede den retfærdige S a g  saa fuldstændig? Først og 
fremmest fordi den provisorifle Regering søgte at give R e js 
ningen et P ræ g  af tydst Frihedskamp istedetfor ganste sim
pelt at blive staaende paa det gamle Netsstandpunkt. 
Herved stødte den den nordlige, danste D eel af S le sv ig  fra  
sig, bragte Kabinetterne, som aldrig havde ophort  a t  vcrre 
an ti liberale ,  paa den Tanke, a t man kunde udsætte sig for 
Jnkonsekventser og senere Ubehageligheder ved at gjøre a l t 
for M eget for Hertugdøm merne, og skræmmede alle frem 
mede Hoffer fra at tage sig af disse saakaldte 3 n f urgenter. 
D en  anden G rund  til, at Hertugdømmerne bukkede under, 
var, at Keiser N icolaus i deres S a g  fandt en Ypperlig Lei
lighed til at staffe R usland  Expektance paa de danste 
Havne og ved Gjenerhvervelsen af Holsteen faae S æ d e  paa  
Forbundsdagen. D enne indbildste og herskesyge M an y , 
der havde ligesaa lidt Forstand som megen Karakteerstyrke, 
og som i sit eget Land kunde have fundet rig Leilighed til



at udøve be ffjønnefte og høieste Regentpligter, forsømte disse 
paa ben uforsvarligste Maabe for at blande sig i alle andre 
Landes Anliggender, som flet ikke vedkom ham. Enhver 
Regent burde snarere see et advarende Exempel i denne 
Despots Endeligt end beundre hans Anmasselse, Stolthed 
og Herskesyge.

Hvorledes endte denne Czar?
Det Eneste i hans Rige, han tog sig af med Iver, var 

Armeen. Hans militære Kundskaber vare vel ikke større 
end en Subalterneofficeers, hvilket hans Felttog i 1828 viste, 
dog havde han med udholdende Iver arbeitet paa at give 
den russiske Armee en høiere Uddannelse. Men under den 
orientalske Krig i 1853, 54 og 55 falder den hele Bygning 
sammen. En Deel af Armeen elfterer flet ikke. Der 
findes ikke een General, som kunde føre Tropperne udenfor 
Paradepladsen; en Trediedeel af Armeen døer paa Marchen 
af Mangel og Udmattelse, kort sagt hele Paradekeiserens 
Glorie forsvinder ligeoverfor de Allieredes Armeer, der for
resten heller ikke bleve førte videre godt. Nicolaus døer af 
ZErgrelse og hans Efterfølger modtager Riget i en saa forsømt 
Tilstand, at han anseer det for sin første Pligt at indføre 
en grundig' Reform i Administrationen og de indre Forhold.

Disse vare altsaa den Mands Bedrifter, for hvem 
næsten alle tybfle Fyrster bøiede sig i Støvet og som de 
hævede til Skyerne, samtidig med at de ansaae det for den 
største Wre at blive roste af ham. Han var neppe død, 
førend de viste hans Modstander den samme Devotion, og 
denne Modstander er den franste Keiser, Revenen af den 
Mand, der behandlede deres Fædre som Skoledrenge og 
hvis hele Familie ved Fredstutniugen og Traktaterne af 1814 
og 1815 berøvedes al Ret til Thronen. Hvad kan der vel 
ligge til Grund for dette Særsyn? I  Følelsen af deres 
Svaghed klynge Suverænerne sig til enhver mægtig Despot 
for at finde Understøttelse mod deres Undersaatter, hvis disse
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skulde forlange de dem gjentagne Gange lovede frie Institu
tioner. Hvorfor lovede de tydfke Fyrster i 1813 og 1814 
deres Undersaatter ftørre Frihed? Fordi de behøvede deres 
Hjcelp til at gjenvinde eller bevare deres Magt. Hvorfor 
holdt de ikke deres Løfter? Fordi de, .da ingen Fare 
længere truede udefra, troede at kunne have det meget 
bedre, naar de alene disponerede over Statens. Indtægter, 
end naar generende Folkerepræsentanter skulde have Lov til 
at tale et Ord med. Hvad var Grunden til den alminde
lige Bevægelse i 1830? Den, at Alt var kommet tilbage i 
den gamle Slendrian og at man saae af Frankrigs Com
pel, at man var i Stand til at sætte en Grændse for Reak
tionen. Negeringerne gave øjeblikkelig efter og lovede Bod 
og Bedring, men Alt kom snart igjen i det gamle Spor. 
Hofmænd og spytslikkere fik indbringende og indflydelses
rige Embeder, som de ikke vare vopne, men desuagtet be
holdt. Saa kom Aaret 1848 som et Lyn fra klar Himmel 
og nogle Regenter bleve jagne bort eller løb selv deres Bei, 
medens andre, udenfor hvis Vinduer Pøbelen støiede og 
skreg, strax lovede Alt, ja meget Mere, end man forlangte; 
men hvormeget blev der holdt heraf? Intet!

Det er den onde Samvittighed, der fremmaner det 
saakaldte røde Spøgelse, gjør Fyrsterne til ængstelige Aau- 
deseere og driver dem til at klynge sig til Knutten i Ost 
eller Scepteret i Vest. Under disse Omstændigheder var 
det ikke saa underligt, at de tydfle Fyrster, efter at de først 
vare komne sig efter Skrækken i 1848, betragtede Hertug
dømmernes Sag, der var ganfle konservativ, med fljæve 
Oine og frygtede for, at Regentrettighederne i det Hele 
taget vilde lide ved, at man beskyldte Kongen af Danmark 
for at have misbrugt sine. Var det saa underligt, at disse 
samme Fyrster underdanigst rettede sig efter Knutkeiserens 
Villie? Mange af dem tilflreve mig i 1848 de skjønneste 
Breve og udbade sig som en ganfle overordentlig Gunst, at
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jeg vilde anscette eit eller anden af deres Protegeer under mig. 
Dengang troede de, at jeg kunde blive farlig for dem; men da jeg 
senere havde trukket mig ud af alle politiste Forhold, sthndte de 
sig at vende mig Ryggen, som forresten var den Deel af 
dem, jeg helst faae. Endnu i 1849 droge Medlemmer af 
hvert eneste thdst Fyrstehuus, med Undtagelse af Osterrigs, 
ind i Hertugdømmerne i Spidsen for deres Tropper, men 
allerede i 1850 havde Alle opgivet disses Sag.

Hvorledes har ikke Preussen, hvem Forbundsdagen havde 
overdraget at varetage Hertugdømmernes Rettigheder og som 
maatte vcere specielt interesseret i at forsvare denne tydste Sag, 
da det derved kunde udvide sin Indflydelse i Tydstland, hvor
ledes har det ikke under det imaginære Tryk af Rusland 
fortørnt og fordærvet den nævnte Sag? V i stylde Preussen 
Tak for dets Hjælp i Aaret 1848. Havde det dengang 
sendt os en dygtig Diplomat istedetfor den enfoldige W il
denbruch, vilde det aldrig være kommet til Krig. Havde det 
givet Wrangel en ordentlig Instruktion, vilde Krigen have 
været endt i 1848. Men allerede i 1849 begyndte 
der at komme noget Raabbent i den hele Sag. Manteuffel 
havde nemlig dengang faaet Sæde i Ministeriet og ved 
hans Optagelse i Regeringen mistede dennes Politik ethvert 
Spor af Redelighed og Mandighed. Osterrig havde nok at 
gjyre med sig selv og desuden var det faa hildet i sin falske 
Eentralisationspolitik, at det umulig kunde tage Ordet for 
Hertugdømmernes Uafhængighed ligeoverfor de danske Cen
tralisationsideer.

Var det da faa underligt, at denne retfærdige Sag, 
der af sine egne Ledere blev tagen paa en forkert Maade, 
strandede paa bejybste Kabinetters Svaghed og de russiste I n 
triguer? Hertugdømmernes Sag strandede, men hvad har 
Danmark vundet? Et usikkert Herredømme over en fjendt
ligsindet Befolkning, en forøget Statsgjæld, et høiere Bud
get, nødvendiggjort ved, at det nu maa holde i Tømme med
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Magt, hvad der tidligere adlød godvillig, og endelig at det
fra en suvercen Magt er blevet Portner for den europæiske
Areopagus. Andet er Danmark nu ikke. Det var tidligere 
et Valgrige, men med det kjøbenhavnfle Demokraties Hjcrlp 
berøvede den regerende Konge Landet dets Valgret, og det frie 
Valg afløstes af Arvelighed med kvindelig Sukcession. En 
intriguant Kvindes Øttfle om at drage Fordeel heraf og 
forandre den gjældende Lov bevcegede Christian den Ottende 
t il at forgribe sig paa Arveretten til Kronen. Følgen heraf 
er nu bleven, at den kvindelige Arvefølge er bleven afflaffet 
t il Fordeel for Rusland og at der overhovedet aldeles ingen 
lovlig Arvefølge existerer mere, samt at en vilkaarlig sam
mensat Kongres af Diplomater besætter den danfle Throne,
faa at Danmark altsaa er ophort at vcere en suveræn Stat. 
I  denne Stilling og selv som Ostersøens Portner maa det 
finde sig i at faae Thronen besat med det Individ, der vil- 
ligst vil lade sig lede af Rusland.

Saaledes var Indholdet og Resultatet af Londonner Trak
taten af 8. Mat 1850, som Diplomatiet behager at kalde 
den, uagtet den ikke har Andet tilfcelles med en Traktat end 
Navnet. En Overeenskomst mellem nogle Diplomater kan 
nmulig stemple Resultatet af deres Forhandlinger som en 
Traktat, og det netop fordi de forhandlende Personer ere 
Diplomater. Ved en Traktat forstaaes en Overeenskomst 
mellem to eller flere Regeringer om et Mageskifte af Lande, 
om Handelsrettigheder eller lignende gjensidige Forpligtelser. 
Men herom er der ikke Tale i dette Tilfælde, det er et 
Arrangement, der ene og alene angaaer Arveretten til den 
danfle Throne, og som altsaa flulde have været Gjenstand 
for en Familieovereenskomst og sanktioneret af Landets Re
præsentation, hvorimod fremmede Hoffer aldeles ikke havde 
Noget at gjøre dermed. I  Spanien, Sverig, Portugal, 
Frankrig og Brunsvig vare Regenterne'blevne forjagne.og 
andre satte paa Thronen, men dette var bestandig blevet be-
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Iragtet som et indre Anliggende eller et fait accompli, som 
de fremmede Magter fandt sig i eller anerkjendte. S tr i
den mellem Danmark og Hertugdømmerne dreiede sig flet 
ikke om Arvefølgen, men om Landenes indbyrdes Forhold. 
Herom siges der imidlertid ikke et Ord i den saakaldte 
Traktat, det hedder blot „for at opretholde Monarkiet i 
dets nuvcerende Omfang," som om Nogen havde tænkt paa 
dets Oplosning. Havde Arvefølgen virkelig været tvivlsom, 
sagde baade Fornuften og Retten, at de Arveberettigede 
først maatte see at blive enige, og først naar de ikke kunde blive 
det, havde det været de af de Interesserede tilkaldte Magters 
Sag at mægle et Forlig, som udkrævede baade Familiemed
lemmernes og Landets Repræsentations Sanktion. Bestem
melserne i den for Danmark og Hertugdømmerne gjældende 
Arvefølgelov vare aldeles ikke tvivlsomme, de vare kun uvisse, 
fordi det beroede paa enkelte Individers tidligere ellersenere 
indtræffende Død, hvilken Linie der var nærmest berettiget 
til Thronen. Hvis det virkelig havde været omSandhed og 
Retfærdighed at gjøre, havde desuden ogsaa en anden Vei 
staaet aaben, nemlig at gaae tilbage til det gamle Valg
statut af 1448, annullere Statskupet af 1660 og Arveloven 
af 1665 og vælge mellem samtlige Christian den Førstes 
mandlige Efterkommere. Havde man garanteret Hertugdøm
merne deres hidtilværende Forbindelse, vilde de let være 
blevne enige med Danmark herom, men en fornuftig Ord
ning af Thronfolgen stred mod alle Partiers Interesser. 
Det bureaukratiste Demokrati i Danmark vilde sætte Sles- 
vigs Inkorporation igjennem, men da Arveloven tildeels sik- 
krede Hertugdømmernes Forening, ønstede de følgelig at tilintet- 
gjore den. De kognatiste hessiste Arvinger frygtede altfor meget 
de Danstes Stemning mod sig til at ville lade det komme 
an paa en Afstemning. Keiser Nicolaus var bange for 
Danmarks frie Forfatning og haabede at kunne gjenvinde 
den af hans Huus i 1773 opgivne Arveret til Hertugdøm-
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mente. Medens nu det tydste Forbund og Danmark under 
Englands Mægling underhandlede om Hertugdømmernes Ret
tigheder, behagede det Keiser Nicolaus at kalde Prinds Chri
stian af Lhksborg og den danske Diplomat Reedz til War
schau og paa egen Haand forfatte en Protokol, ved hvilken han 
først tilriver sig selv Arveretten til Hertugdømmerne og 
dernæst tager sig den Frihed af egen Magtfuldkommenhed 
at træffe Bestemmelse om ben danske Thrones Besættelse, 
som om han var Enehersker i Europa. Havde Manden 
havt en Gnist af Retfærdighedsfølelse i sig, vilde han istedet 
herfor, som Medlem af det oldenborgske Huus, have sam
menkaldt alle de Arveberettigede og forsøgt at bringe en 
Overeenskomst i Stand. Det havde da staaet Enhver frit for 
at gsøre sin Ret gjældende og en saadan Familiekongres
vilde tilsidst kunne have ført til en endelig Afgjørelse. Dette 
stemte imidlertid ligesaalidt med de russiske Planer, som nted 
det danske Bureaukraties hemmelige Hensigter. Prinds Chri
stians Karakteer og Egenskaber bleve nøiere prøvede under 
Sammenkomsten i Warschau og befundne tilfredsstillende. 
Med Warschauer Protokollen (fee Bilag 15), der var det 
umiddelbare Resultat af denne Prøve, vare baade dens For
fattere og Diplomatiet overhovedet i enhver Henseende faa 
tilfredse, at den benyttedes til Grundlag og Forbillede for
den senere i London sluttede Traktat. Man tog aldeles 
intet Hensyn til, om og hvormange af de Arveberettigede 
der bleve oversprungne ved denne russifl-danste Vilkaarlig-
hed, om de fif Erstatning, om Huus- cg Arverettigheder,
Lands- og Familierettigheder bleve krænkede eller omstødte 
derved. Det gjaldt kun om at fjerne Alt, hvad der stillede 
sig i Veien for Valget af Prinds Christian, som jo var 
bleven befunden faa passende, og der antydedes blot, at 
Kongen af Danmark havde paataget sig at stadesløsholde 
vedkommende Arveberettigede. I  Londonner Traktaten af 
8. Mai berøres imidlertid Erstatningsspørgsmaalet ikke med
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et Ord. Fra Diplomatiets Standpunkt var dette dog futt 
en Bagatel i Sammenligning med de for Europa langt vig
tigere Konsekventser, som kunne drages og tildeels allerede 
ere dragne af denne Protokol. Jeg har ovenfor bemcerket, 
at de forskjellige Thronafsættelser i Europa ere Bletone be
tragtede eller anerkjendte som fuldbyrdede Kjendsgjerninger, 
uden at man har blandet sig deri.

Wiener Kongressen befljceftigede sig ikke med Familiefor
hold, men med at fordele Lande og bescette Throner ved en 
Fordeling eller et Magestifte af enkelte Provindser osv. 
Den græste Throne blev saavelsom den belgiste besat ved 
en europceifl Overeenskomst, men de vare begge vel at mærfe 
nyflabte Stater, hvortil kom, at den fyrste som en kristelig Stat 
maatte stilles under Europas Besthttelse ligeoverfor Porten og 
altsaa Behøvede europæisk Sanktion. Med Hensyn til Belgien 
var der en endnu vigtigere Grund hertil, idet samtlige de 
i Wien i 1815 repræsenterede Magter havde garanteret Huset 
Oranien Belgien, paa hvis enkelte Dele Flere gjorde For
dringer, som atter kunde gjøres gjældende, naar det løsrev 
sig fra Holland. Europa maatte derfor igjen asgjøre Spørgs- 
maalet og give den nydanned^ Stat en Herster, som derefter 
anerkjendtes af Alle. Men derfor var det nødvendigt, at 
dette Valg først sanktioneredes af Kamrene. I  begge de 
nævnte Tilfælde var der altsaa ikke Tale om Arvestrid etter 
krænkede Rettigheder, men om nydannede Stater og nye Thro- 
ners Besættelse med Regenter. Om alt dette var der ikke Tale 
i Londonner Traktaten; de deri omhandlede Stater hørte til de 
ældste i Europa, og Thronen var ikke blot ikke ledig, men havde 
cndogsaa en Arving, hvis Ret Ingen bestred; Striden dreiede 
sig om Monarkiets indre Forhold og heraf lavede man nu, for 
at behage Rusland, en SukceSsionsstrid. En Kongres af 
Diplomater tiltog sig Ret til at forbigaae ti Arveberettigede 
og proklamere den ellevte til Thronfølger. Hvilke Slutninger 
lade sig drage heraf? For bet Forste den, at Retten af Guds



330

sfttitibe ikke mere elfterer (denne kan jo nemlig ikke betyde 
Andet, end at den, som Gud har ladet fodes som Arvebe
rettiget, ikke tor ber-ves sin Arveret ved en Beslutning af 
Mennesker eller ved fysisk Magt); for det Andet, at en eller- 
anden Magthaver, som puster en Throne besat anderledes, 
har Ret til i Forening med andre Magter at bescette den 
paany; for det Tredie, at det ligeledes staaer Undersaat- 
1erne frit for at afskedige eller stifte deres Hersker; thi naar Alt 
kommer til A lt, ere de dog meest interesserede i ,  hvem 
der sidder paa deres Lands Throne. Denne saakaldte Lon- 
i>onner Traktat omstyrter altsaa fuldstcendig det hidtil gjcel- 
dende Legitimitetsprincip, og det er hpist mærkeligt, at, efter- 
at denne Traktat er sluttet, Keisere, Konger, Fyrster ogDiplo- 
-inciter endnu kunne udtale sig misbilligende om Begiven
hederne i Italien.

Det er maastee ikke afveien at gaae noget nærmere ind 
Paa denne Sag, om hvilken Meningerne ere saa forstjellige. 
Med hvilken Ret eller under hvilket Paastnd blev den nær- 
meste Arving, Hertugen af Augustenborg, tilligemed sine Bprn 
-udelukket fra Sukcessionen? I  Danmark siger man, fordi 
han paakaldte Preussens Hjælp, medens Diplomaterne sige, 
at det var, fordi han tog, Af Efter-
staaende fremgaaer det imidlertid, at begge Dele, og hvad 
man ellers kan falde paa at sige, ere lps Tale.

Hertugen anmodede Kongen af Preussen om at give 
en Erklæring, som kunde berolige begge Parter (baade Dan
mark og Hertugdpmmerne). Dette var i og for ikke dadel
værdigt, og det saameget mindre, som Forbundsdagen havde 
overdraget Preussen at varetage Hertugdømmernes Rettig
heder. Det var ganfle vist uklogt af Hertugen at opholde 
sig i Hertugdpmmerne i Aarene 1848, 49 og 50, men som 
en Forseelse eller Forbrydelse kan det dog ikke betragtes, 
thi han havde sine Godser der og blev fplgelig kun, hvor 
han havde sit Hjem. At han af og til viste sig ,hos Tydskerne
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og i R en d sb o rg , er jo ligegyldigt, eftersom han intetsteds 
kunde befale eller anordne Noget. Endnu mere ugrundet er 
D iplom atiets Paastand, a t Hertugen havde taget D eel i O p 
rore t ; hvor var nemlig O p ro re t?  D og vel ikke i H ertugdom 
m erne, for hvilke det tydste Forbund traadte i Skranken med 
sine 37 suveræne Herskere og hvis R ejsning strap blev 
billiget og opmuntret af Forbundsdagen? D ette er altsaa 
ligeledes puur Opdigtelse. Hvad havde været naturligere 
end a t opfordre Hertugen til at rense sig for disse B estyld- 
ninger for en til den Ende nedsat Kommission, eller paa en 
anden M aade  a t bringe Sandheden  for D ag en ?

D e t vilde imidlertid have gjort en S tre g  i R u slan d s 
R egning, n aa r der ikke havde været Noget at bebreide 
H ertugen. S a a  letsindig gaae D iplom aterne tilværks! I  
et lignende Tilfælde fulgte man en ganste anden Frem gangs- 
m aade; da D anm ark ved Freden i Kiel 1814 afstod Norge 
kil S ve rig , var nemlig daværende P rin d s  Christian Frederik, 
senere Kong Christian den O ttende, S ta th o ld er og komman
derende G eneral i Norge. D a  han modtog Kongens B efaling  
til a t overlevere Landet til S v e rig , negtede han at adlyde, 
erklærede Norge for et uafhængigt Kongerige og sig selv 
for dets Konge, gav Landet en Forfatning (en Regents 
høstte M agtfuldkommenhed) og lod sig krone og salve samt 
tog de norste T ropper i Ed. E fterat Prindsen senere var 
vendt tilbage til D anm ark , vilde Kong Frederik den S je tte  
paa G rund  af hans oprørste Færd berøve ham hans Arveret 
og lod, da han selv var ved Kongressen i W ien, D ronningen 
forelægge S ag en  for S ta ts raa d e t. M en  dette afgav een- 
stemmig den E rklæ ring : a t  en kongelig P r in d s  ikke kunde 
fortabe sin Arveret t i l  Thronen ved saadanne Handlinger. D e 
D iplom ater, der fabrikerede Londonner T raktaten, synes at have 
været ubekjendte med Præ cedentser, Fyrste- og H uusre tter, 
S ta ts re t  og Statsklogstab osv; R usland  vilde have, a t det 
stulde være saaledes, som W arschauer Protokollen havde
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bestemt, og de europæiske Stormagters Repræsentanter understreve 
da, i et hoitideligt Mode, ved Londonner Traktaten af 8. Mai 
1852 Dodsdommen over alle, hidtil for hellige ansete Le
gitimitets-Grundsætninger og aabnede den Bei, paa hvilken 
Europas Politik nu bevæger sig sikkert fremad og for Frem
tiden vil bevoege sig ftebfe hurtigere.

Da der er blevet henthdet til Konsekventserne af dette 
Aktstykke, stal jeg ogsaa berøre en Jnkonsekvents, der hefter 
ved det. I  Aaret 1848 modtog jeg, foruden andre Beviser 
paa Anerkjendelse, af Kongen af Preussen Militærfortjeneste - 
Ordenen tilligemed et Diplom, hvori mine Fortjenester frem
hævedes. Fire Aar senere, da jeg levede som Privatmand 
og ikke havde taget Deel enten i politiste eller diplomatiste 
Begivenheder eller overhovedet i nogen offentlig Demonstration, 
ja kun havde opholdt mig kort Tid i mit Fædreland, lader 
Kongen af Preussen ved sin Gesandt understrive et Aktstykke, 
ifølge hvilket jeg landsforvises for den samme Sag, for hvilken 
han har givet mig en Orden! Ja, han lader undertegne en 
Traktat, som berøver mig min Arveret af Guds Naade, 
formodentlig paa Grund af den samme Sag, for hvilken 
jeg var bleven dekoreret som en af Fædrelandet fortjent 
Mand. Jeg har rigtignok aldrig faaet at vide, hvorfor jeg 
er blevcn landsforoiist, gjort arveløs og forfulgt, thi officielt 
har man ikke meddeelt mig det Mindste derom. Efterat 
jeg et Aar, 1850, havde levet i Gräfenberg og Sudeterne, 
læste jeg i Bladene en Artikel fra Danmark, hvori jeg var 
opført mellem dem, hvem det var forbudt at vise sig i Hertug
dømmet Slesvig. Dette Forbud blev i Februar 1852 ud
videt til Hertugdømmet Holsteen. Jeg har derimod aldrig 
faaet nogen direkte Meddelelse herom, saalidt som jeg er 
bleven opfordret til at møde for en Ret og retfærdiggjøre 
mine Handlinger; da Dronningen af England vilde staffe 
mig Leilighed hertil, blev hun tvertimod forhindret deri af 
den donste Regering. Fremdeles er der, trods Bestemmelserne
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formaae mig til at frasige mig min Sukcessionsret. Det 
eneste officielle Skridt, som jeg veed, at den dansie Negering 
har foretaget med Hensyn til mig, er en Instruktion til alle 
dansie Diplomater, hvori det paalagdes dem Intet at undlade 
for at sværte mig allevegne og forhindre, at jeg blev mod
tagen ved de Hoffer, hvorved de vare akkrediterede. Denne 
Ordre have de stedse udført paa en mere eller mindre unobcl 
Maade. Forresten har det dansie Diplomati i denne Hen
seende stedse fundet en kraftig Understøttelse hos det russiske. 
Da jeg i 1852 reiste til England, sirev Kongen af Preussen 
saaledes, for at nævne et Epempel, til mig, at hvis hans 
derværende Gesandt (Bunsen) kunde være mig til Nytte paa 
cn eller anden Maade, skulde jeg blot henvende mig til ham. 
Da jeg nu efter Hds. Majestæt Dronningens udtrykkelige 
Onsie anmodede Herr Bunsen om at forestille mig for 
Dronningen, siyndte han sig først t il den russiske Ambas
sadør Brunnow for at høre hans Mening, og tilstillede mig 
dcrpaa endeel Erklæringer, som jeg skulde underskrive, førend 
han kunde præsentere mig for Dronningen. Naturligviis fik 
Herr Bunsen Svar paa Tiltale, men de to Diplomater- 
bragte det dog ved deres Intriguer dertil, at jeg skrev til 
Dronningen, at da jeg fandt det upassende at besvære hende 
saameget med min Person, vilde jeg opsætte til en anden 
Gang at have den ZEre at gjøre Hds. Majestæt min Op
vartning. Saameget om Fyrstegunst.

Hvorledes forholder det sig nu med Regentretten af 
Guds Naade, naar man overlader til Folkets Forgodtbefin
dende, om det vil beholde sin retmæssige Negent, eller ikke? 
H idtil har man dog kun berøvet Arveberettigede deres Ret, 
men nu blive ogsaa de Negerende forjagede og man lader 
det komme an paa Folket, om de sinlle gjenerholde deres 
Rettigheder. T il Prætendenterne, hvoraf det iforveien vrim
lede i Europa, ville for Fremtiden ogsaa komme dethroniserede
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Fyrster. En gammel Officeer i min tidligere Omgivelse 
sagde oste: „Saalcenge Massen respekterer Netten, vil Ro
ligheden blive bevaret i Europa, men naar den ophorer der
med og lærer at fjende sine Kræfter, er det forbi med O r
denen." Og heri havde han sikkert Ret.

Hvem er det, der giver Massen Anviisning paa ikke at 
respektere Retten? Det er de Regerende selv, som træde 
Andres Rettigheder under Fodder, men det sorgelige Re
sultat heraf vil uundgaaelig blive, at Massen vil sige til sig 
selv: „Naar man i Spanien, Portugal, Frankrig, Dan
mark og Italien ikke har anerkjendt Regenters og Thron- 
arvingers Rettigheder, hvorfor flulle vi da gjore det? Det 
er jo dog os, der betale og som flulle regeres, og altsaa 
ville vi ogsaa have Ret til at vælge, hvem vi ville have til 
Regent. Denne Familie har regeret længe nok, lad nu 
en anden komme til Roret!" kan man foie til. Og der vil 

1 v v 1 v Mive vendt^op og ned paa hele det monarkifle Europa.
Det gamle Ordsprog: „Gjor mod Andre, hvad Du 

vil have, at de flulle gjore mod D ig!" passer vistnok intet
steds bedre end her. Den Tid er forbi, da man hverken 
kunde læse eller strive, da Folk i den ene By ikke vidste, 
hvad der tildrog sig i den anden. Aviser, Jernbaner og 
Telegrafer underrette i faa Timer hele Europa om enhver 
Begivenhed af almindelig eller offentlig Interesse. Alt bliver 
droftet og overveiet. Hvad er derfor naturligere, end at 
Undersaatterne tænke over, hvorledes de blive regerede, med 
hvilken Ret man paalægger dem Skatter, hvorfor man ind
skrænker den frie Udvepling af Tanker ved Censur og be- 
sværliggjor den frie Samfærdsel ved Passe, hvorfor man 
sender dem selv eller deres Born mod Fjenden, hvorfor der 
overhovedet blandt dannede og vindflibelige Folk findes 
Fjender — Alt bliver kort sagt med eller uden Grund droftet, 
og i Alt holder -man sig til Regenten som Regeringens 
Hoved. De og de Regenter have ved deres befuldmægtigede
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Diplomater sluttet denne eller hiin Traktat eller OvereenS- 
komst, som har berøvet denne eller hiin Negent eller Arve
berettigede hans Ret. Men det er nu de Samme, der give 
Lovene og skulle vaage over deres Overholdelse og da de 
følgelig have erklæret de i denne Henseende hidtil gjældende 
Rettigheder og Forpligtelser for ophævede og ugyldige, ere 
Undersaatterne altsaa berettigede til at gjøre det Samme,. 
Saalænge tænkende Væsener beboe Jordkloden, vil et saa- 
dant Ræsonnement ikke udeblive.

Naar Statsoverhovederne selv ikke længere anerkjende 
Fyrstenes guddommelige Ret, er det i hvert Fald bedre at 
tilbagegive Folket den, som dog sikkert har større Ret der
til end de forskjellige Nationers Diplomater, af hvilke en
hver varetager sin Stats Interesse. Hvad ere overhovedet 
Diplomaterne? Det er Folk, som ved hule Fraser bringe 
Forvirring i alle Landes Forhold og Interesser. Naar Re
genter og Folk i gamle Dage sluttede Traktater, var Me
ningen med dem, at de skulde og kunde holdes til For- 
deel for begge Parter. T il at indlede Underhandlinger om 
og afslutte en saadan Traktat valgtes en dygtig og anseet 
Mand. Naar han havde udført sit Hverv, vendte han t il
bage til sin Herre og nedlagde i hans Hænder sin Fuld
magt. Corps diplomatique skylder sin Tilværelse deels den 
Omstændighed, at Traktater i de senere Aarhundreder ere 
blevne holdte saa stet, deels Onsket om at stasfe begunstigede 
Personer Ansættelse og deels Hoffernes Bestræbelser for at 
skaffe sig større Glands ved Nærværelsen as andre Hoffers 
Repræsentanter. Hensigten med det nævnte Korps er deels 
at varetage Landenes Interesser, deels at aabne yngre adelige 
Herrer, der have været for dumme eller dovne til at tage 
en Embedsexamen, en Karriere paa Statens Bekostning, i 
hvilken de oplæres til at paradere ved Hofferne i de større 
Residentsstæder og foranstalte Feter i de mindre.
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Kan man nu end paa Grund af den Samvittigheds
lyshed, der desværre findes med Hensyn til Overholdelsen 
af indgaaede Forpligtelser, ikke negte Nydvendigheden af 
saadanne quasi Spioner, burde man dog idetmindste have 
den Nytte af dem, at man altid gjennem dem fik nyiagtig 
Underretning om Forholdene i de Lande og de Negeringers 
Anskuelser og Hensigter, hos hvem de ere akkrediterede. Op- 
naaer man nu det? Vidste de Allierede i 1814, efter S la 
get ved Leipzig, hvorledes Sagerne stode i Frankrig, uagtet 
med Undtagelse af den preussifle Gesandt næsten alle andre 
preussiske Diplomater vare blevne i Paris til August Man
ned? Vidste man, at Napoleon havde udtymt alle sine 
Kræfter saavel af Folk og Penge som af Vaaben og var 
overordentlig forhadt? Nei, af Angst for, at Folket ftulde 
reise sig en masse, betænkte man sig i sex Uger, inden man 
voved  ̂ at gaae over Rhinen. Vidste man i 1848 Noget 
om Louis Philippes Borgerkongedymmes Raaddenhed, fyrend 
den Storm bryd lys, som rystede hele Europa? Ansaae ikke 
Diplomaterne Louis Philippe for en klog Negent? Kjendte 
de tydske Diplomater Stemningen i de tydske Stater? 
Nei! — Var Nicolaus rigtig underrettet om Folkevilliens 
Styrke i England, om Stemningen i Tuilerierne og T yr
kiets Kræfter, da han sendte Mentschikoff til Konstantino- 
pcl? Kjender man i Tydstland de sande Aarsager til For
holdene i det nuværende Frankrig? Net! Men hvorfor veed 
man da saa Lidet? Fordi man har givet Diplomaterne en 
aldeles forkert Stilling ved at gjyre dem til Repræsentanter 
for deres Suveræn, istedetfor at de blot flnlde ansættes som 
Statens Agenter, der havde at varetage de kommercielle og 
personelle Interesser. T il at lede politiste Underhandlinger 
burde der, hvad der alligevel steer nu, sendes en extraordinær 
Gesandt, som atter tog bort, naar han havde opfyldt sin 
Mission. Som Diplo-naterne nu ere stillede, ansee de sig 
for hævede over deres Medmennesker. Istedetfor at gjyre
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sig bekjendte med Love, Handels- og industrielle Forhold i 
de Lande, hvortil de sendes, tcenke de blot paa de selskabe
lige Glceder i de Hovedstceder, hvor de opholde sig, og be
sage Klubberne og de fornemste Kredse, hvor der som be- 
kjendt kun bliver passiaret om Baller, Theater, Heste, 
Festiviteter, alle Slags Damer osv. Her hente de Stof 
til deres Depecher, i hvilke Borsænder og Partirygter 
fremstilles som Negeringernes Anskuelser og som ofte for
anledige Foresporgsler, der fremkalde et spændt Forhold, 
som ikke sjelden truer med at antage en alvorlig Karakteer. 
Skal der saa engang forhandles om en vigtig Sag, maa 
alligevel en overordentlig Afsending lede Underhandlingerne, 
fordi man ikke vil betroe den akkrediterede Gesandt sine 
hemmelige Hensigter.

Jeg bemærkede ovenfor, at Diplomatiet staaer om sig 
med hule Fraser, f. Ep. den: „Det vilde forstyrre den 
enropæiste Ligevægt." Sporger man nu en Diplomat, hvad 
denne egentlig er for Noget, vil han begynde at stamme og 
soge at rede sig ud af det med en eller anden meningslos 
Forklaring. Hvad betyder egentlig denne saa ofte omtalte 
enropæiste Ligevægt? Metternich kastede den paa Wiener Kon
gressen ud mellem Diplomaterne, paa hvilke den ikke undlod 
at gjore den tilsigtede Virkning, netop fordi de ikke kunde 
forstaae den, men Alle gave sig Udseende af at fatte den 
strap og let. Hvorpaa stal denne Ligevægt være baseret? 
Dog vel ikke paa det religiose Princip, at de forstjellige 
kristelige Konfessioner stutte gjensidig holde hinanden i Skak. 
Den religiose Overbeviisning er desværre bleven trængt meget 
i Baggrunden under den enropæiste Befolknings Fordærvelse. 
Skal Jntelligentsens hoiere eller lavere Standpunkt danne 
Grundlaget, maatte der tages Hensyn til Antallet af Skoler, 
Universiteter, Bibliotheker, Professorer og Studenter. Skulle 
kommercielle og industrielle Forhold lægges til Grund? Skal

22
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det paa Wiener Kongressen saameget omtalte Antal af Sjele 
være det afgjørende Moment? Dette afgiver intet Fundament, 
thi rigtignok har en Haand fem Fingre, men hvorledes disse 
Hænder blive brugte, i hvilket Klima og under hvilke Forhold 
de arbeide, er Altsammen Noget, som maa tages mcd i 
Beregning og som flifter med Tiderne. Skal Europas po- 
litifle Inddeling være det Bestemmende? Det er vel egentlig 
Meningen dermed, men den er netop den allerusikkreste 
Basis, thi her kommer de enkelte Landes Forfatning i Be
tragtning. En konstitutionel Stat er mere defensiv end of
fensiv. Et Lands Regent er fredelflende, medens et andetS 
har gjort Krigen til et Haandværk.

De sidste 50 Aars Historie viser, at de politifle For
hold i de forfljellige Stater ere hyppige Forandringer under
kastede; snart er Forfatningen konstitutionel, snart benyttes 
den kun som et Skilt for herskesyge Overgreb, snart tilintet- 
gjøres den ganske ved et coup d’état. Men sæt ogsaa, at alt 
dette var nøie beregnet, at det var begrundet og blev overholdt, 
hvor bliver saa denne kunstige Ligevægt af, naar samtlige Mag
ter faae i Sinde at kaste sig over en enkelt Stat? Hvad be
tyder isaafald denne Frase? Med saadanne Talemaader 
tærfle Diplomaterne altsaa Langhalm. Den eneste Ligevægt, 
der kan flaffe Europa Fred og Ro, er: naar hver enkelt 
Stat giver sig Love, som svare til Landets intellektuelle og 
materielle Udvikling; naar der lægges saa faa Hindringer 
som muligt i Veien for Samfærselen og Handelsforbindelsen 
mellem de forfljellige Stater; naar Staterne gjensidig holde 
de af dem fluttede Traktater ærlig og samvittighedsfuldt og 
naar Armeerne reduceres saameget, at Nabolandene ikke føle 
sig truede af dem, hvorved vil tillige vindes Hænder til 
fredelige Sysler og blive Penge tilovers til at afbetale 
StatSgjælden. Kun herved kan Europa sikkres Freden og 
dens Velsignelser og herved gjøres tillige høitstillede diplo- 
matifle Agenter overflødige.
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Armeerne maae formindstes ikke alene af finantsielle 
Hensyn, men ogsaa af tekniske Grunde. Den franske Revo
lution bragte en Armee paa 1,500,000 Mand paa Benene, 
for at forjage de fra alle Kanter indtrængende Fjender. 
Napoleon forstod senere meb sit store strategiske Talent at 
benytte disse Kræfter, indtil hans Overmod styrtede ham. 
Men et saadant Geni vil sjelden fremstaae og faae Lejlig
hed til at gjøre sig gjældende. Hvad hjælper det da at have 
saadanne Masser, som i en uduelig Haand fortære og til- 
intetgjpre sig selv? Endnu i Sommer (1859) have vi jo 
feet 4 til 500,000 Mand bekjæmpe hinanden uden al høiere 
strategist Ledelse, idet de kun fulgte de Veie, som Bjerge og Flo
der forestreve dem; thi man maa ikke kalde FranskmændeneS 
Flankemarche fra Alexandria til Palæstro og Turbigo en 
strategist Manøvre. Da Parma var neutralt Gebet, kunde 
man ikke gaae over den 600 Alen brede Po mellem Pavia 
og Piacenza og maatte altsaa gaae over Ticino. Fegtnin- 
gerne vare ikke Andet end Kraftprøver mellem Soldaterne, 
om en høiere Ledelse og en forstandig Benyttelse af de til-  
kjæmpede Fordele var der slet ikke Tale.

Men om der ogsaa kunde findes Feltherrer til de store 
Troppemasser, staaer endnu det langt vigtigere stnantsielle 
Hensyn tilbage. For at bringe saa talrige Armeer paa Benene 
er desuden almindelig Værnepligt nødvendig. Det er altsaa 
ikke blot Statskassen, der føler Trykket, de Arbeidskræfter, 
der uuddrages Agerbruget og Industrien, maae anstaaes 
langt høiere, fordi den yngre Befolkning ikke alene tages 
bort fra Arbeidet, men ogsaa i Garnisonerne som oftest 
taber Lysten til at arbeide. Den Vigtighed, Armeerne faae 
ved deres Størrelse, medfører endnu en anden Mislighed, 
nemlig at Regenterne troe sig forpligtede til ikke blot selv at 
være Soldater, men ogsaa at give deres Børn en fortrins- 
viis militær Opdragelse, hvorved den taabelige Idee indpo
des dem, at et heldigt Felttog er berømmeligere og hæder-
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ligere for en Fyrste end en fredelig Regering, som kunde 
give det dem betroede Lands Handel og Velstand et Op
sving og tillige fremme sand Civilisation. Hvis Fyrsterne ville 
opgive at lege og føre Krig, hvis de ville vcekke og befordre deres 
UndersaatterS Intelligent ved at indføre hensigtsmcessige frie 
Institutioner i deres Stater, og lade Børnene opdrage paa en 
fornuftig Maade, saa at de kunne blive dygtige Mennesker, 
der ikke ansee sig selv for Halvguder, men have den tilbør
lige Agtelse for Lovene og Andres Rettigheder, vil Europa 
nyde Fred, de store Armeer blive overflødige, Statsgjcel- 
den aftage, Velstand og Tilfredshed blive almindelige og det 
frygtede røde Spøgelse ikke lade sig see.



A n h » n S'





B ilag  1.

D eres M ajestæt!
D e  store og næsten ubegribelige Begivenheder, der i de 

sidste tre Uger have rystet Europa i dets inderste Grundvold, 
have, hvad der var at vente, ogsaa fundet Gjenklang i vort 
Land. D eres Majestcet vil sikkert have saa fuldstændig 
Kundskab om, hvad der er fleet, a t jeg ikke behøver at gjen- 
tage det. E t Uveir, der paa G rund af vort Folks ellers 
saa besindige Karakteer vil blive saameget desto heftigere, 
truer med at bryde løs. Under disse Omstændigheder er 
jeg fra  flere S id e r  bleven opfordret til at stille mig i S p id 
sen for Bevægelsen for at føre den til cn lykkelig Ende, 
førend Anarkiet bemægtiget sig den. Jeg  har gjentagne 
G ange afflaaet flige O pfordringer, fordi jeg aldrig har hand
let og heller aldrig vil handle ulovlig. Faren er imidlertid 
voxet i den G rad , at jeg anseer mig for ikke alene berettiget, 
men forpligtet til at foreflaae D em  M idler, hvorved den kan 
afværges. Tilstanden i Hertugdømmerne er især bleven saa 
sørgelig og betænkelig derved, a t den M and , der for Tiden 
flaner i Spidsen for Administrationen, nyder hverken Agtelse 
eller T illid . Alle besindige og redelige M æ nd mangle der
for et Foreningspunkt, og n aar der ikke øjeblikkelig fleer cn 
Forandring i  denne Henseende, ile vi med S to rm flrid t eu 
Ulykke imøde- Hertugdømm ernes Regering utaa overdrages 
til cn M and , der nyder Folkets uindskrænkede T illid og har 
den fornødne Energi til a t drage Fordeel deraf. D e t er
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langtfra mig at ville paatrænge mig, men da jeg stedse fyar 
sluttet mig til min retmcessige Herster og haaber at kunne 
gjøre det ogsaa for Fremtiden, anseer jeg det for min Pligt 
mod Deres Majestoet og Fcedrelandet at foreflaae Dem føl
gende Forholdsregler, som ville bringe Alt her tilbage i  
den vante rolige Gang.

Deres Majestcet maa udnævne et provisorisk Admini
strations-Kollegium, bestaaende af mig som Statholder og 
kommanderende General samt Præses for samme, Grev Fritz 
Neventlow til Preetz, Advokat Bargum i Kiel og Herr Be^ 
seler i Slesvig. Med Hensyn til den Myndighed og Magt, 
der ville blive at tildele os, kan Deres Majestæt simpelthen 
rette sig efter den i Udkast vedlagte Instruktion og Reskript.

Den Tillid, alle Hertugdømmernes Beboere nære til 
os, vil øjeblikkelig berolige Gemytterne, og jeg troer at turde 
indestaae for, at Ordenen ikke vil blive forstyrret. Jeg kan 
imidlertid kun overtage den omtalte Post paa den Betingelse, 
at Deres Majestæt maatte finde sig befoiet til allerhøjst at 
gjøre følgende Koncessioner:

1. Hertugdømmerne Slesvig-Holsteen skilles fuldstændig 
fra Kongeriget saavel i administrativ som finantsiel 
Henseende;

2. de to Provindsialstænderforsamlinger indkaldes til en 
fælles Forsamling for at raadsiaae om og vedtage, med 
Forbehold af allerhøjeste Sanktion, een fælles Forfat
ning for begge Hertugdømmer;

3. der indføres fuldstændig Presse- og Foreningsfrihed;
4. Kammerherre v. Scheel, Regeringsraad Høpsner og de 

danste Officerer fjernes (for de Sidstes personlige 
Sikkerhed tør jeg ikke engang indestaae).

Da halve Forholdsregler fra Regeringernes Side over
alt og til alle Tider have bevirket, at Folkenes Fordringer 
ere stegne, hverken kan eller vil jeg paatage mig nogetsom- 
helst Slags Forpligtelse eller Ansvar, naar Deres Maje-
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fleet ikke gjør ovenstaaende Koncessioner. Jeg tør heller ikke 
staae ved mit Tilbud: at opretholde Ordenen, længere end 
i tre Dage, til den 24. d. M ., thi formedelst den Hurtighed, hvor
med den ene Begivenhed følger efter den anden, kan man 
ikke vide, hvad den næste Dag vil bringe.

Som kommanderende General maa jeg naturligviiS være 
uafhængig af de andre Herrer.

De Forslag, jeg ovenfor har gjort DereS Majestæt, for
udsætte, at De har ubetinget Tillid til mig. Jeg stal ikke 
sige Andet, end at jeg troer at fortjene den og haaber at 
skulle retfærbiggjøre den; idet jeg saaledes bevarer Her
tugdømmerne for Deres Majestæt, vil De nemlig i dem 
have en fast Støtte, som vil bidrage ikke lidet til at sikkre 
Dem Deres danste Throne.

Idet jeg har tilladt mig, i dette Oieblik og under nær
værende Omstændigheder, at gjøre Deres Majestæt oven
staaende Forflag, tør jeg i hvert Fald hengive mig til det 
Haab, at Allerhøistsamme ikke vil søge Grunden dertil i For
fængelighed, eller Paatrængenhed eller Vindesyge.

Noer,  den 20. Marts 1848.

Allerunderdanigst 

(undert.) Prunk ejfriectrich af SckleMig-Ioljlein-Noer.

Bilag 2>

Skrivelse fra den provisoriske Negering til Lhefen for 
Arigsdepartcmentet og den kommanderende General over 

den stesvig-holsteenske Ärmee.

Esterat den „provisoriske Negering" havde konstitueret 
sig, trængte, som Deres DurchlauchtigHed bekjendt, ingen
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G reen  af A dm inistrationen til  en fuldstændigere R e o rg a n i
sation end M ilitæ rvæ senet. D e n  h idtil strengt g jennem førte 
Eenhed i H ertugdøm m ernes og K ongeriget D an m ark s  A r 
mee og alle be høiefte M ilitce rau to rite te rs K oncentration  i 
K jøbenhavn m edførte, a t H ertugdøm m erne efter deres R e js 
n ing m anglede saa godt som A lt, hvad der hø rer t i l  et 
o rdnet Hcervcesen. A lt m aatte  flabes fra  nyt af, m en dette 
vanskeliggjordes ved m angfoldige Omstcendigheder. K rigens 
pludselige U dbrud, M angelen  paa  brugbare  O fficerer, h v o r
over H ertugdøm m erne kunde d isponere, og den O m stæ ndig- 
hed, a t D e re s  Durchlauchtighed m aatte  overtage baade B e 
styrelsen af K rigsdepartem entet og O verbefalingen  over A r
m een, virkede hemmende p aa  de nødvendige O rg a n isa tio n s
a rb e jd ers hurtige F rem gang.

O m  der nu  end i de sidste M a a n e d e r er ud re tte t M e 
get med Hensyn til O rg an isa tio n en , staae dog om fattende 
A rbeider tilbage, navnlig  O rgan isa tionen  a f den indre M il i-  
tcerforvaltning, hvis hurtige og fuldstændige Tilendebringelse 
e r paatræ ngende nødvendig, n a a r  m an ikke v il udsætte sig 
fo r a t  forspilde, hvad der allerede er g jort. D a  der er 
Udsigt til, a t en V aabenstilstand sn art v il blive sluttet, hvoraf 
Følgen  b liver, a t den „provisoriske R egering" træ der tilhage, 
ansee vi det for vor P lig t  mod Landet a t drage O m sorg  
fo r, a t der snarest m uligt træ ffes saadanne F orans ta ltn in g er, 
a t  Landet ogsaa efter en ny R egerings Indsæ ttelse h a r G a 
ra n t i  for, a t de A rbeider, der angaae H æ rvæ senets O rg a 
n isation, ville blive forte til en tilfredsstillende Ende. M e n  
hertil vilde det først og frem m est være nødvendigt a t vinde 
fo r A rm een en høiere O fficeer, til hvem den øverste Ledelse 
a f M ilitcerforvaltningeu kunde overdrages.

P a a  G ru n d  af de E genflaber, der ud fo rd res til a t be
klæde denne P ost, er det im id lertid  meget vanfleligt a t finde 
en M a n d , med hvem m an  kan være tjen t. V i have t id li
gere underhaanden  ladet forespørge hos det preussifle K rig s-
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ministerium, om det ikke, foruden de Officerer, der giøre 
Tjeneste i Felten, kunde overlade Hertugdømmerne en høiere 
Officeer, hvem man med Tillid kunde betroe Hærvæsenets 
Organisation. Af de Personer, der derefter bleve os op
givne, var der imidlertid ifølge de indhentede nærmere Op
lysninger ingen, som kunde ventes at ville fyldestgjøre de 
Fordringer, man maatte gjøre til ham, og vi fandt os der
for ,ikke «foranledigede til at træde i nærmere Underhand
linger med nogen af dem.

Under disse Omstændigheder have vi kastet vore Øitte 
paa Generalmajor v. Bonin, hvis almindelig anerkjendte 
store Nidkjerhed frembyder en tilstrækkelig Garanti for, at 
Hertugdømmernes Militærvæsen under hans Ledelse vil blive 
ordnet paa en tilfredsstillende Maade. Om General v. 
Bonin ogsaa skulde nære Betænkelighed ved at forlade den 
kongelige preussifle Tjeneste, antage vi det dog for ikke 
usandsynligt, at han vilde være villig til for en Tid at 
hellige sig Hertugdømmernes specielle Tjeneste, hvis der blev 
anviist ham en passende Birkekreds og Stilling, f. Ex. som 
Krigsminister. Den provisoriske Regering anmoder derfor 
Deres Durchlauchtighed om behageligst at meddele samme 
Deres Mening med Hensyn til, om der ikke burde indledes 
Underhandlinger med General v. Bonin om at overtage den 
øverste Bestyrelse af Hertugdømmernes Militærvæsen. Da 
det Standpunkt, hvorpaa Baabenstilstandsunderhandlingerne 
fortiden befinde sig, gjør en hurtig Afgjprelse af denne Sag 
nødvendig, turde vi maastee anmode Deres Durchlauchtighed 
om snarest muligt at tilstille os den ønskede Meddelelse.

Rendsborg, den 19. August 1848.

Den provisoriske Negering:

(undert.) Hefeler, Keventlow, M . S. Schmidt,
Luders.
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Forfatterens Anmærkning. Af ovenstaaende Skrivelse vil en
hver Læser erfare den proviforiste Regerings Mangel paa Takt, For- 
retningsdngtighed og Konsekvents. Den siger selv, at Alt maatte 
skabes fra nyt af — at jeg maatte beklæde to Poster — at der er ud
rettet Meget — at det, der er gjort, maa sikkres. Der var altsaa blevet 
organiseret, og det endog saa godt, siden man vilde beholde det. Var 
det af Dumhed eller for at fornærme mig, at den proviforiste Regering 
fortæller mig, at den har gjort alt det bag min Ryg? Eftersom den veed, 
at Bonin ikke vil forlade den preussiste Tjeneste, har den altsaa alle
rede underhandlet med ham (hvad han selv havde fortalt mig allerede 
i Ju li Maaned). Tilsidst forvandles „Militærforvaltning" til „M ilitær
væsen." Det er Altsammen beregnet paa at styrte General Krohn og 
fjerne mig.

Bilag 3.

Udt og
af General v. Lrohns private Srevc til prinds Friedrich 

af Schlesvig-Holftein-Noer.
Slutningen af et Brev af 26. August 1848, der er et Svar paa det 
Brev, hvori jeg meddeler ham den proviforiste Regerings £*nste om, at 

han stal tage sin Afsted.

„Idet jeg altsaa overlader Afgjvrelsen til Deres Durch- 
lauchtighed som Chef for Krigsdepartementet, flal jeg endnu 
sluttelig bemoerke:

Deres Durchlauchtighed opfordrede mig den 24. Marts 
til at tage Tjeneste i Armeen. De rev mig ud af en S t il
ling, til hvilken jeg hverken kan eller vil vende tilbage. Jeg 
fulgte Deres Opfordring. De gav mig en Kommando, der 
noer havde kostet mig min ZEre. Derpaa giver De mig en 
Post, i hvilken jeg nit i fire Maaneder har arbeidet noesten 
over et Mennefles Krcefter og under de ubehageligste For-
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hold, og tildeels tilsat mit Helbred. Og itu, da der er 
kommet Orden i Tingene og det, der endnu staaer tilbage, 
dog er saaledes forberedt, at Alt om kort Tid vil være 
ordnet — nu stal jeg afskediges? Hvor ofte har Deres 
Durchlauchtighed ikke indstcendig opfordret mig til at holde 
ud, hvor ofte har De ikke sagt, at jeg var uerstattelig — 
og nu stal jeg kastes bort som en presset Citron?!

Men jeg vil standse her; jeg overlader Afgjorelsen til 
Deres Durchlauchtigheds Retstaffcnhed og Retfcrrdighedsf-lelse 
og forbliver indtil da" osv.

Srohn.

A f et Lee« af 30. August.

„Deres Durchlauchtighed har ganske beroliget mig ved 
Deres naadige Skrivelse af 26. d. M ., hvoraf jeg seer, at 
idetmindste Hpisamme Intet har at udsætte paa min Em
bedsførelse, og hvorfor jeg takker underdanigst.

Den provisoriske Regering har til Dato ikke svaret mig 
og jeg troer derfor, at man vil lade Sagen beroe" osv.

Bilag 4.

Dagsbefaling (No. 1755).

T il Hans Durchlauchtighed Prinds Friedrich af Schleswig- 
Holstein, kommanderende General over de stesvig- 
holsteenste Tropper.

I  Deres Durchlauchtigheds ærede Skrivelse af Gaars- 
dato gjentager De som Folge af en Dem berorende Artikel
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i „schleswig-holsteinische Zeitung" af 5. d. M . Deres tidligere 
til mig udtalte Onste om at nedlægge Posten som komman
derende General over de slesvig-holsteenste Tropper. Deres 
Durchlauchtighed har i en tung og alvorlig Tid, med per
sonlig Opoffrelse, ført denne Kommando med Berømmelse og 
JEre, hvortil jeg ofte selv har vceret Vidne, og De kan med 
Stolthed see tilbage paa den af Dem i kort Tid stabte 
steSvig-holsteenste Armee; det er derfor kun ugjerne, at jeg 
seer Deres Durchlauchtighed forlade Armeen, men da jeg 
under de anførte Omstændigheder ikke kan modsætte mig Deres 
Beslutning, men meget mere maa yde det min fulde Anerkjen- 
delse, at De som Medlem af den provisoriske Regering, der 
ifølge den afsluttede Konvention stal aflyses af en anden 
Regering, selv andrager paa at afskediges fra Deres høte 
militære Stilling i Landet, stal jeg derfor ærbødigst anmode 
Deres Durchlauchtighed om gunstigst at afgive Generalkom
mandoen til den preussiske Generalmajor v. Bonin, der 
ifølge den nævnte Konvention ligeledes stal overtage Befa
lingen over de her tilbageblivende Forbnndstropper, idet jeg 
tillige overlader til Dem at underrette de under Deres Be
faling staaende Tropper om den stete Forandring i Kom
mandoen.

Jeg benytter Lejligheden til paany at forsikkre Deres 
Durchlauchtighed om den uforanderlige, udmærkede Højag
telse cg Hengivenhed, hvormed jeg stedse forbliver Deres

v. Mnmgel,
kongelig preussisk Kavallerigeneral 

og General en chef.
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Bilag 5.

M in sidste -aqsbefalina til -e stesvig-holsteenAe Tropper 
af 9. September 1848.

Korpsbefaling. Hovedkvarteret S le sv ig , den 9. September 1848, 
Kl. 2 M orgen.

E fter m it ved indtraadte Omstændigheder foranledigede 
O nste cm a t nedlægge Kommandoen over Armeen har O ver
generalen afflediget mig fra  samme og overgivet den til 
G eneral v. B onin .

Id e t  jeg stilles fra  A rm een, bringer jeg Officerer og 
S o ld a te r  min hjerteligste Tak for den I v e r ,  hvormed de 
stedse have udført mine B efalinger, og for den Hengivenhed, 
hvorpaa de ved saamange Lejligheder have givet mig B e 
viser.

D e  fremmede, i vor Armee tjenende Officerer, der ved 
vort Fæ drelands første O praab  ilede til os og have holdt 
trofast ud meb os, takker jeg ganske særdeles, idet jeg haaber, 
a t det smukke, venstabelige og kammeratlige Forhold, de have 
stuttet med vore Officerer paa V alpladserne, vil vedblive 
fremdeles.

E fter deres eget Ø nste har jeg afskediget fra Arm een: 
M in  S tabschef M a jo r  Leo,
Souschefen K aptain v. Katzler,
M in  Adjudant K aptain v. B erger,
m in Ordonnantsofficeer, Ritmester G rev Eltz og
Armeens G eneralstabslæge, E ta tsraad  D r . Langenbeck.

M in  sidste B ø n  til Armeen e r , a t Officerer og S o l 
dater ville udføre G eneral v. B e n in s  B efalinger med den 
samme Iv e r , hvormed de have udført mine.

g r in d s  A  nf W jk e in .
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Bilag 6.

Skrivelse fra Oberstlieutenant (nu Generalmajor) v. Za- 
strow, den crldste af de i Begyndelsen af Krigen til den 
stesvig-holstrenske Armee kommanderede preussiske Offi

cerer, af 24. September 1848.

Durchlauchtigste Prinds!

Deres Durchlauchtighed har forladt os! — Efter hvad 
Hpistsamme ofte nok har udtalt, var det Deres Durchlauch- 
tigheds bestemte Hensigt efter Fredens Gjenoprettelse at vende 
tilbage til Deres ærede Families Skjpd. Naar Hpistsamme 
allerede nu har fundet sig foranlediget til at gjpre dette, 
maae derfor alle de, der nære Kjerlighed og Hengivenhed for 
Dem, fole sig smertelig berprte deraf. Men hvilke Grunde Deres 
Durchlauchtighed end har havt til at forlade os allerede nu, 
saa ære vi disse Grunde og ere overbeviste om, at Deres 
Durchlauchtighed har underkastet dem en alsidig og moden 
Overvejelse.

Men idet De skilles fra os, naadige Herre, maa De 
tillade mig i mine preussiske Kammeraters Navn, som have 
havt den LEre at gjore Felttoget med under Deres Over- 
befaling, at bringe Deres Durchlauchtighed vor varmeste og 
dybtfvlte Tak for al den Godhed og Deeltagelse, hvormed 
Hvistsamme har udmærket og lyksaliggjort os. Deres Durch- 
lauchtighed maa være overbeviist om, at Mindet om denne 
skjvnne og interessante Tid er indftrevet i vor Hukommelse 
med uudflcttelige Træk, og at den Hengivenhed, Deres 
preussiske Officerer nære for Dem, umulig kan overgaaes af 
mine holsteenske Kammeraters; vi kunne forsikkre Hvistsamme, 
at det smukke Exempel, De har givet paa tro Opfyldelse af 
Deres Pligt, paa utrættelig Virksomhed og sand patriotisk 
Opoffrelse for Deres skjvnne Fædreland, altid vil være et 
ædelt Forbillede for os, og at vi med sand Agtelse ville
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mindes bet Exempel paa ridderlig Tapperhed, som Deres 
Durchlauchtighed gav os i Slagene!

V i leve ikke i en taknemmelig Tidsalder; i den Henseende 
har Ingen gjort bittrere Erfaringer end De, naadige Herre, 
der maaskee af alle holsteenske Patrioter har bragt de største 
Offre. Der gives imidlertid en Domstol, der dommer vore 
Handlinger strengere end den ofte partiske Samtid, en 
Domstol, for hvilken Jntrignen tier og den alvorlige Sand
hed alene fører Ordet, og denne Domstol er Historien. 
Den vil ni eb Veltalenhed forsvare Deres Durchlauchtigheds 
Sag og Eftertiden vil i rigt Maal yde Dem, naadige 
Herre, den Anerkjendelse, hvorpaa De har et saa ret
færdigt Krav.

Ind til da vil Deres Durchlauchtighed i Høistsammes 
elskværdige Families Kreds uyde den sande og stille Lykke, 
som alene har sin Kilde i Deres Hjerte. En elflende Ge
malindes Haand, hvis Navn nævnes med ZErefrygt endog 
af Deres Durchlauchtigheds Fjender, vil forsøde Dem den 
Kalk af bittre Erfaringer, font den seneste Tid stundom har 
rakt Dem, og bringe Fred og Ro tilbage i Deres saarede 
Bryst. Naar De da, naadige Herre, kaster Blikket paa 
Fortiden og mindes vort Feltlivs glade Timer og De maa- 
skee tænker paa os, Deres Officerer, lad da den Overbe- 
viisning siaae Rod i Deres Durchlauchtigheds Bryst, at 
hvad Fremtiden end maatte bringe Dem, er Deres O ffi
cerers Kjerlighed og Hengivenhed for Dem urokkelig.

S lesvig,  den 24. September 1848.

I  dybeste LErbødighed osv.

von
Inspektør over de flesvig-holsteenske 

Jægerkorpser.

23
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Bilag 7. 

Landsforsamlingcns Skrivelse af 19. September 1848.

Durchlauchtigste P r iuds!

I  Anledning af Deres Durchlanchtigheds Skrivelse til 
den slesvig-holsteenfle Landsforsamling af 9. d. M., hvori 
De melder Deres Udtrædelse af den provisoriske Negering, 
undlader Landsforsamlingen ikke, i Overeensstemmelse meb 
en i dens 26. Mode tagen Beslutning, herved at under
rette Dem om, at den slesvig-holsteenfle Landsforsamling 
med taknemmelig Anerkjendelse af de Fortjenester, Deres 
Durchlauchtighed har indlagt sig af Landet, giver sit Sam
tykke til Hpistsammes Udtrædelse af den provisoriske Re
gering.

Kiel ,  i den sieSvig-holsteenfle Landsforsamling, 
den 19. September 1848.

Hsrgurn, I .  Jorentren,
Præsident. Sekretær.

Bilag 8. 

Skrivelse fra Landsforsamlingens Prælident, Advokat 
Largum i Kiel.

Da der under Forhandlingerne i GaarSmpdet kun faldt 
Httringer (Reiche og Samwer), som i fuldt Maal aner- 
kjendte Deres Durchlanchtigheds Fortjenester af Landet, og 
da Herr Bremer flet ikke tog Ordet, har jeg ingen Medde
lelse gjort om Deres Durchlanchtigheds mig senest tilstillede
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Skrivelse. H e rr  G rev  Reventlow  (JerSbeck), hvem jeg ifo r-  
veien viste Skrivelsen , v a r ogsaa af den M en in g , a t det v a r 
rigtigst ikke a t offentliggjore Indholdet. J e g  er g jennem - 
trcengt ikke alene af den inderligste Taknem m elighed m od 
D ereS  D urchlauchtighed, men ogsaa af S o r g  over, a t D ereS  
Durchlauchtighed h ar anseet det nødvendigt a t opgive a t  tage 
um iddelbar D ee l i Ledelsen af vore A nliggender, og a t saa- 
vel D e  som H s . hpifyrstelige D urchlauchtighed, D e re s  H e rr  
B ro d e r , der dog aab en b art have virket og offret M cest, 
sinde m indst Anerkjendelse. M e n  ogsaa heri vil T iden  gjore 
en F o rand rin g .

K i e l ,  den 20 . S ep tem b er 1848 .

D ereS  D urchlauchtigheds ærbødigste og lydigste osv.

I r r r g u m .

Bilag 9.

Drev til Dronningen af England.
(Oversat fra Engelfl).

T i l  H dS. allernaadigste M ajestæ t, D ro n n in g en .

M a d a m e !

M e d  den T il l id , som vor ikke fjerne N edstam ning fra  
de samme Forfcedre indgyder, og med den stolte Fylelse a ldrig  
a t  have gjort N o g e t, der kunde gjyre mig uværdig til a t  
være D eres  M ajestæ ts  S læ g tn in g , tillader jeg m ig a t næ rm e 
m ig E ng lands hoihjertede D ro n n in g , hvis H and linger stedse 
have været et Udtryk fo r hendes ridderlige Tæ nkem aade og 
hendes Herkomst væ rd ige/ med en B v n , som jeg troer m ig
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berettiget til at giøre, deels som Slcegtning af det engelste 
Kongehuus og deels fordi jeg ingen Tvivl nærer om, at 
Dronning Victoria, naar hun følger sit ædle Hjertes Bud 
og betragter sig som Hovedet for et stort og retfærdigt Folk, 
ikke vil afflaae min Bøn om Bistand for en Forurettet.

I  vore Dage er det en høi Herkomsts sørgelige Forret at 
tjene til Skive for Gagvastelsen. Som saadan har den en
gelste Dagpresse fornhlig brugt mig, da den overvældede 
mig med Bebreidelser. »Times« og »Morning Chronicle« 
have begge gjort stamløse Angreb paa min Karakteer og støt
tet dem paa Indholdet af en infam Bog, der er udkommet 
under den danste Negerings ZEgide, og ikke alene beskylder 
mig for Tvetnngethed, Chikaner og Intriguer, men endog 
paastaaer, at jeg som Statholder i Hertugdømmerne Slesvig - 
Holsteen har gjort mig styldig i Højforræderi. Hvis disse 
Bagvastelser kun fandtes i Blade, kunde man gjendrive 
dem i andre Blade, men da den danste Negering har ned- 
værdiget sig til at gaae i Borgen for deres Sandhed og 
befordret deres Udbredelse ved at tilstille alle europæiske 
Hoffer Exemplarer, er det en nomgjæugelig Nødvendighed 
for mig at staffe min Gjeudrivelse den høieste Autoritet.

Det vil maastee være Deres Majestæt bekjendt, at man 
har forsøgt at bevise disse fornærmelige Bestyldningers 
Sandhed ved at meddele Udtog af Breve, som jeg har skre
vet til min Broder, Hertugen af Augustenborg (hvilke bleve 
ranede fra hans Skrivebord, da de Danske besatte Als), 
og til Kong Christian den Ottende.

Jeg behøver ikke at bemærke, at enkelte Sætninger, som 
cre udrevne af deres Forbindelse, for efter Behag at sættes 
sammen med andre, hvorved hele Meningen forvanskes, na- 
turligviis maae bibringe uindviede Læsere en falfl Forestilling.

Idet jeg nærer den faste Overbeviisning, at jeg aldrig 
er afvegen fra ZErens og Sandhedens Vei eller ved Chi
kaner og Intriguer har søgt at opnaae, hvad der ikke søm-
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mede sig for eu ærlig og ligefrem Soldat, kaster jeg mig 
for Deres Majestæts Fødder for at bede Dem staffe mig 
Lejlighed til at rense mig for disse afstyelige Besthldninger, 
ikke alene for det britiste Publikum, hvem det ikke kan være 
ligegyldigt at see eu Dattersøn af ett engelst Prindsesse be
friet for en Bestyldning, som vilde sætte en Plet paa hans 
høie Herkomst, men ogsaa for de europæifle Hoffer.

Den hensigtsmæssigste Maade at opnaae dette paa turde 
være, hvis det maatte behage Deres Majestæt at udnævne 
cn Kommission af tre eller flere engelste Gentlemen, hvem 
min uforvanstede Korrespondance kunde forelægges og for 
hvilken jeg ikke alene forpligter mig t il at møde og svare 
paa alle de Spørgsmaal, der maatte blive gjorte mig, men 
hvis Kjendelse jeg ogsaa med ubetinget T illid  underka
ster mig.

Som anerkjendt Mægler mellem Danmark og Hertug
dømmerne (Tydstland) er Deres Majestæts Regering fuld
kommen berettiget til at fordre Retfærdighed for de Under- 
trykte blandt begge Landes Undersaatter. Det kan ikke kal
des et Indgreb, at den engelste Regering forlanger udleve
rede af den danste de Aktstykker, paa hvilke denne har ba
seret et offentligt Angreb paa en nær Slægtning af den en
gelste Dronning, for at forelægge dem for upartiste engelste 
Dommere. Jeg udbeder mig derfor af Deres Majestæts 
Raade en upartist og offentlig Domstol, for hvilken jeg kan 
forsvare mit bagvastede Ravn, og jeg nærer det tillidsfulde 
Haab, at min Bøn ikke vil være forgjæves.

Da det vilde være at misbruge Deres Majestæts Taal- 
modighed, hvis jeg lod medfølge en Fortegnelse over de Akt
stykker, som komme i Betragtning ved denne Sag, stal jeg 
tillade mig at tilstille Deres Majestæts Statssekretær for de 
udenlandste Anliggender denne, og idet jeg underdanigst be
der Deres Majestæt naadigst tilgive mig, at jeg har bort-
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draget Deres allerhpieste Opmærksomhed fra vigtige Sager, 
tillader jeg mig underdanigst at tegne mig

Noer, den 12, Januar 1850.

som Deres Majestcets osv.

Bilag 10.

AKrivtlse fra Lord Palmerston af 25. Februar 1850.
(Oversat fra Engelsk).

Naadigste Fyrste!

M in allernaadigste Suvercen, Hds. Majestcet Dronnin
gen, har befalet mig at bevidne Modtagelsen af Deres Skri
velse af 12. Januar, hvori De beder Hds. Majestcet aller- 
naadigst at anvende sin Indflydelse hos det danfle Hof for 
at foranledige, at hele den Korrespondance, der i Udtog er 
offentliggjort i en Pamflet af en Herr Wegener, bliver fore
lagt til to eller flere engelske Gentlemens Bedømmelse, for 
<lt Deres Durchlauchtighed derved kunde blive sat i Stand 
til i Hds. Majestcets og det britiste Publikums Dine atrense 
Dem for de i den ncevnte Pamflet indeholdte Beskyld
ninger.

Jeg har faaet Befaling til at forsikkre Dem om, at 
Dronningen med stor Tilfredsstillelse har feet i Deres 
Skrivelse et BeviiS pact den Tillid, De nærer til Dronningens 
og hendes Regerings Upartiflhed.

Det er fremdeles blevet befalet mig at underrette Dem 
om, at De ikke tager feil, naar De antager, at Hds. 
Majestcet foler en levende Interesse for Alt, hvad der angaaer 
en PrindS, som er faa ncer beslægtet med det engelske Konge-
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huns, og at Hds. Majestæt rneb megen Bedr-velse har 
været Vidne til den Spaltning, der er opstaaet mellem 
Deres Durchlauchtigheds Familie og Kongen af Danmark.

Hds. Majestæt beklager derfor oprigtig, at hun ikke 
seer sig i Stand til at opfylde den Bpn, der indeholdes i 
DereS Durchlauchtigheds Skrivelse.

Dronningen har rigtignok med Kongen af Danmarks 
og den tydfle Centralmagts Samtykke paataget sig at rcekke 
Haanden til en venskabelig Afgjprelse af Striden mellem 
Kronen Danmark og den tydfle Forbundsstat, men Hds. 
Majestcet troer ikke at vcere berettiget til at optræde som 
Dommer i den Sag, som omhandles i DereS Durchlauchtig-- 
heds Skrivelse.

Jeg har den 8Ere osv.

$ a t m e r J t o n .

Forfatterens Anmcrrkning. Af .ovenstaaende Skrivelses Slutning 
fremgaaer det tydelig, at den æble Lord har fordreiet Ordene for at 
skjule Sandheden; jeg havde nemlig klaget over den engelske Presse og 
de Wegenerfke Beflyldninger, men ikke over Kongen af Danmark.
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Bilag 11.

Skrivelse fra Lord Aberdeen.
London, den 26de M arts 1853.

S ir !

Jeg har havt ben LEre at modtage Deres Høiheds 
Meddelelse af 24. ds. tilligemed den deri omtalte Ansøg
ning til Dronningen og tillader mig at underrette De
res Høihed om, at jeg har overgivet disse Dokumenter til 
Hds. Majestcets Statssekretær for de udenlandske Anliggen
der, til hvis Departement det Slags Sager nærmest hen* 
hører.

Jeg har osv.

Aberdeen.
T il

Hs. Durchlauchtighed 
Prindsen af Schleswig-Holftein-Roer.

Bilag 12.

Skrivelse fra prinds Friedrich til Schleswig-Holsiein-tloer 
til den danske Rigsdags Präsident i Kjvbenhavn.

H e r r  Præsident!

Jeg tillader mig gjennem Dem at gjøre Rigsdagen 
følgende Meddelelse.

Jeg har først af „Altonaer Merkur" for 10. dS. faa et
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Kundskab om et den 30. December 1852 dateret Aktstykke, 
der er udstedt af Hs. Majestæt Kongen af Danmark paa 
den ene Side og min Broder, Hertugen afSchleswig-Holstein- 
Sonderborg-Augustenborg, paa den anden, og hvori Sidst
nævnte mod en bestemt Sum forpligter sig til for sit eget 
og sin Families Vedkommende ikke at lægge Hs. Majestæt 
Kongen Vanskeligheder i Veien ved Forandringer i Arvefolgen 
i hans Riger og Lande.

Af Frygt for, at det i saadanne Dokumenter usædvan
lige Udtryk „Familie" skulde kunne fremkalde den Mening, 
at jeg horte til de kontraherende Dceltagere, finder jeg det 
nodvendigt herved formelig at erklære, at jeg har været al
deles ubekjendt med det ommcldte Dokument og det deri 
trufne Arrangement, indtil jeg læste det i ovennævnte Tidende. 
Det er imidlertid nu min Pligt ved alle, til min Raadighed 
staaende, lovlige Midler at bevare Rettigheder, hvis Dicmed 
ikke blot er at flaffe enkelte Familier en politist Stilling, 
men som ere blevne fremkaldte af Nodvendigheden af at 
sikkre Staten Ro indadtil og styrke den udadtil. Slige 
grundlovmæssige Bestemmelsers Viisdom og Nytte ere 
sjelden blevne tydeligere godtgjorte end i Striden mellem 
Danmark og Hertugdommerne, i hvilken det forste let kan 
sætte sin Existents paa Spil.

Gjcnsidig Anerkjendelse af de enkelte Dele af det danske 
Monarkies nationale Institutioner og historiske Rettigheder 
dannede Grundvolden for deres Kraft og Velstand, men saa- 
snart disse antastedes, loftes det fælles Baand og svækkedes 
den gjensidige Tillid. For at opretholde de Love og Institu
tioner, hvorpaa Hertugdommernes blomstrende Tilstand be
roede, fluttede jeg mig i 1848 til Bevægelsen. Men da 
disse samme Institutioner bleve angrebne af Folkerepræfen- 
tationen, trak jeg mig tilbage og forlod endogsaa Landet, 
da Konflikten truede med at blive en Strid mellem Lands-
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herre og Undersaatter. Ligesom jeg stedse har stræbt efter at op
retholde det monarkiske Princip, saaledes agter jeg ogsaa 
Landets og Folkets Rettigheder, og jeg vil derfor aldrig give 
mit Samtykke til, at Hertugdømmernes, ved Tiden og H i
storien hjemlede, indre Forhold tilintetgjøres.

Londonner Traktaten af 8. Mai 1852, mod hvilken jeg 
idag har nedlagt Protest hos den engelske Negering, har paa 
Grund af sin Ubetydelighed ikke bindende Kraft og Hen
sigten med den kan kun være at fjerne de forftjellige arve
berettigede Linier, der staae i Veien for en Eventualitet, 
som det danfle Folk kun tænker paa med Affly, nemlig Dan
marks Indlemmelse i det russiske Rige.

For at forebygge >n saadan Ulykke vilde en Bestem
melse, lig den i Utrechter Traktaten angaaende Frankrig og 
Spanien, være nødvendig, nemlig at Danmarks og Rus
lands Kroner aldrig maae forenes paa eet Hoved.

Hvis en saadan Bestemmelse maatte blive tagen og 
hvis Hertugdømmerne erholde deres tidligere fælles Admini
stration, er jeg villig til at tage min Protest tilbage.

Med største Højagtelse o. s. v.

jfriedrictt, PrMs til AckleMig-Mjtein-Noer.

London, den 24. Marts 1853.
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Bilag 13.

Memorandum,

angaaende den endelige Silcrggelse a f den ty-jk-danjkk Strid .

.(Overrakt den keiserlig kongelig esterrigste Gesandt i  P a r is , B aron  v.
Hübner, den 16. Septem ber 1857.)

E n tilfredsstillende Lysning af det tydst-danske Anlig
gende kan kun ventes, n aa r man fra det i sig selv simple 
S tridsspyrgsm aal fjerner de forvirrende B ispyrgsm aal, som 
deels Nationalforsam lingen i Frankfurt, deels det danste K a
binet har indblandet i det. T il den Ende m aa man gaae t i l 
bage til S tr id en s  Oprindelse. S trid en  striver sig fra  Aaret 
1846, under Kong Christian den Ottendes Regering, og 
bryd ud, da den nuvcerende Konge besteg Thronen.

F ra  danst S id e  var der to Bevceggrunde:
1. Forfljellen i Arvefylgen siden A aret 1660, da den 

blev agnatist-kognatifl for Kongeriget D anm arks V ed
kommende, medens den vedblev at vcere reen agna- 
tifl i H ertugdøm m erne; og

2. D e t danste demokratiste Bureaukraties Bestrcebelser 
for a t skaffe sig Embeder i Hertugdømmet S lesv ig  
ved a t rive dette ud af dets Forbindelse med H ol- 
steen og gjyre det til en danfl Provinds.

S o m  bekjendt var D anm ark indtil Aaret 1660 et V alg 
rige, i hvilket Jordejendom m ene med Undtagelse af Kron- 
domcenerne tilhørte Adelen. Denne S ta n d  var derfor over
vejende stcerkt repræfenteret paa Rigsdagen i S am m enlig , 
ning med Gejstligheden og B orgerstanden, og havde som 
Fylge heraf ved de forstjellige Valgkapitulationer sikkret sig 
betydelige Privilegier og Skattefrihed. D a  Kong Frederik 
den Tredie efter Trediveaarskrigens Ende og de derpaa syl-
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gende, for Danmark uheldige Krige nteb Sverig i 1660 
indkaldte den danfle Rigsdag til Kjobenhavn for at raadslaae 
om Paalceggelsen af nye Skatter for at ophjcelpe de aldeles 
odelagte Finantser, negtcde Adelen at vedtage de kongelige 
Forflag, hvis den ikke fik tilstrækkelig Sikkerhed for, at disse 
Skatter vilde falde bort, naar Deficitet var blevet dækket. 
Efter Kjøbenhavns Borgermesters (Nansens) Naad befluttede 
nu Kongen, som havde faaet Lofte om kraftig Bistand af 
Hovedstadens Borgervæbning, der var bleven krigsvant under 
den lange Beleiring, at udfore et coup d’élat. Efterat 
have ladet Portene lukke, erklærede han de forsamlede Adelige, 
at dereS Frihed, maaflee deres Liv stod paa Spil, hvis de 
ikke gik ind paa Regeringens Forflag. Det stockholmfle 
Blodbad, i hvilket Kong Christian den Anden lod 90 Adelige 
henrette, var i for frifl Minde, til at en saadan Trudsel 
ikke flnlde virke, og Adelen befluttede derfor at overlade til 
Kongen at forelægge den til førstkommende Paafle sammen
trædende Rigsdag nye Skattelove og en ny Arvefolgelov.

Denne Rigsdag blev imidlertid aldrig indkaldt, hvor
imod Kongen lod udarbejde en Lov (lex regia), som foran
drede Balgriget til et Arverige, indforte den kvindelige Ar- 
vefolge, saaledes at naar Frederik den Tredies mandlige 
Descendenter vare uddode, flnlde hans kvindelige gaae forud 
for alle de andre Linier af det oldenborgfle Huns, samt 
endvidere ophævede alle Adelens Privilegier og gav Kronen 
den meest uindflrænkede Magt.

Hoilig forbittret herover trak Adelen sig tilbage til sine 
Godser og overlod Statens Embeder til Kjøbenhavns Bor
gersland, som var bleven betonnet med mange Privilegier. 
I  Tidernes Lob har der i Danmark dannet sig en formelig 
Kaste af Embedsmænd, som troe at have Ret til Ansættelse, 
saasnart de ved en Examen have godtgjort at være i Besid
delse af de foreflrevne Kvalifikationer.



Uagtet Centralisationssystemet i Danmark har afløst det 
reent kommunale, knude der dog i de sidste tredive Aar ikke 
skaffes Embeder nok t il det bestandig voxende Antal af Em- 
bedssøgende og derfor opstod der hos disse, til hvilkeLiterater og 
Advokater ogsaa henregne sig, Onstet om at inkorporere 
Hertugdømmet Slesvig i Kongeriget.

Den Omstcendighed, at saavel den nuvcerende Konge, 
der har vceret gift to Gange, som hans Onkel Prinds Fer
dinand vare barnløse og der altsaa ikke kunde ventes mand
lige Efterkommere af Frederik den Tredie, gjorde det danske 
Parti saameget mere cengsteligt for at miste Hertugdømmet 
Slesvig, som den offentlige Mening i Hertugdømmerne, 
efterat Christian den Ottende i 1846 havde udstedt det 
„aabnc Brev", almindelig udtalte sig for Nødvendig
heden af Prceventivforholdsregler mod en Adskillelse, og der 
i den Henseende blev gjort Skridt ved Forbundsdagen 
i Frankfurt.

Det var en Selvfølge, at den danste Presse under 
disse Omstændigheder bestred de af Hertugdømmerne paa- 
staaede Rettigheder og ikke tog Hensyn til de bestaaende For
hold. Hos Danmarks Landbefolkning slog denne Jnkorpora- 
tionsidee dog aldrig Rødder, thi denne betragtede meget 
rigtig Hertugdømmernes konservative Tcenkemaade som et 
Lcern mod Kjøbenhavnernes demokratiste Omvceltnings- 
principer.

Ved Thronstiftct i Januar 1848 kom deu nuvcerende 
villieløse Konge paa Thronen. Det faldt hans ultradanske 
Omgivelser let at faae ham t il at foretage Skridt, som paa 
den ene Side bestyrkede det danste Demokrati i dets Hen
sigter med Hertugdømmet Slesvig og paa den anden Side vakte 
stor Bekymring i Hertugdømmerne for Fremtiden. Den 
danste Presse og Ordførerne i de kjøbenhavnske Klubber 
bleve med hver Dag krassere i deres Udtalelser mod det
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saakaldte fleSvig - Holsteenste Parti (der i Virkeligheden ind
befattede hele Hertugdømmernes Befolkning) og forøgede 
mere og mere Ophidselsen i samme. Den 18. Marts 1848 
kom derfor samtlige Stcenderdeputerede for Hertugdømmerne 
Slesvig og Holsteen sammen for at drøfte Landets betæn
kelige Tilstand, og valgte derefter af deres egen Midte en 
Deputation, der blev sendt til Kjøbenhavn for at gjøre Kon
gen allerunderdanigst Forestilling i Anledning af Landets T il
stand og bede om Ophævelsen af flere lovstridige Anordninger 
af Hertugdømmernes daværende første Embedsmand, den senere 
Minister v. Scheele, samt om, at denne maatte blive kaldt t i l 
bage. Saasnart Efterretningen herom den 21. Marts 
havde naaet Kjøbenhavn, begave det daufle Demokraties 
Ordførere sig i Spidsen for en Folkehob til Slottet og 
tvang Kongen til at affledige sit hidtilværende Ministerium 
og danne et nyt af deres Midte. Deputationen fra Her
tugdømmerne, der ankom Dagen efter, overraktes der som 
Svar paa dens Forestillinger et kongeligt Patent, som de
kreterede Hertugdømmet Slesvigs Inkorporation i Konge
riget Danmark. Imidlertid havde man i Hertugdømmerne 
den 23. Marts faaet Efterretning om det tvungne Minister
skifte, og da man heraf kunde flutte, hvilket Svar Deputa
tionen vilde faae, dannede den „provisoriske Regering" fig 
den 24. Marts i den Hensigt at give den allerede begyndte 
Bevægelse et Midtpunkt og forebygge Uordener. Samme 
Dag afgav hele Landet, ligefra Hamborg til Slesvigs Nord- 
grændse. Civile og Militære, Adelige og Borgere, den een- 
stemmige Erklæring, at ville forfegte Hertugdømmernes hid
til bestaaende Uadflillelighed. T il ZEre for Befolkningen 
være det sagt, at intet Sværd blev draget, intet Skud løsnet, 
ingen Embedsmand negtet Lydighed og Regentens Person og 
hans Rettigheder holdte hellige. Man vilde kun ikke have 
danfl Demokrati.



367

H ertugdøm m et S lesv ig  og dets Forbindelse uteb Holsteen 
er og bliver følgelig det eneste S trid sp un k t, hvorom det 
dengang som n u  gjælder. Holstenerne ty r nu ikke sige det 
og de D anste  ville ikke tilstaae det.

D en  25. M a r t -  indgav den provisoriske Negering en 
allerunderdanigst B eretn ing  til Kongen as D anm ark og den 
thdste Forbundsdag  i F rankfurt om sin Fæ rd og sine H en 
sigter. D en  sidste overdrog derefter Kongen af Preussen 
paa F orbundets Vegne at sende T ropper til Hertugdøm merne, 
og den 9 . A pril anerkjendte den den provisoriste Regering og 
opfordrede den til a t fortsætte sin Virksomhed.

D a  Forbundsdagen ophævedes, kom Hertugdøm mernes 
S a g  i H æ nderne paa Nationalforsam lingen, der bragte F o r
v irring  i alle Retsbegreber og F orho ld , hvilket de D anste 
listig benyttede til at forvandle det oprindelige S p ø rg sm aa l 
til et Sukcessionsspørgsm aal og en Bestyldning for O prør. 
D e t flesvig-holsteenste Folk har imidlertid ikke tabt det sande 
S ynspunk t af S ig te  og støtter sig nu som tidligere paa 
følgende G runde.

H ertugdøm m et Holsteeu blev af K arl den S to re  indlem 
met som et Grevstab i hans Rige og dannede tilligemed det. 
N ord for Cideren, mellem S lie n  og Treenen liggende M ark- 
grevstab Grændsen mod N ord. Greverne af Schauenburg 
blcve i T idernes Løb forlenede dermed og laae , især i det 
13. og 14. A arhundrede, bestandig i Kamp med de D anste ; 
1326 lykkedes det Grev G erhard  den S to re  at erobre hele 
Hertugdøm met S lesv ig  og sikkre sin Selvstændighed med 
Samtykke af Kongen af D anm ark, som 1375 forlenede hans 
Fam ilie med S lesv ig , der derved blev forenet med Holsteen. 
D enne faktiske Forening erholdt en særlig retlig Stadfæstelse, 
da Hertugdøm m ernes Landstænder i 1460 valgte Kongen af 
D anm ark , Christian den Første, til deres Regent. F orhand 
lingerne herom bleve ikke, som der paastaaes fra danst S id e , 
førte mellem Kongen og Landdagskommissærer, men efter de
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S id ste s  udtrykkelige F orlangende mellem dem og det danske 
R ig sraad S  KommiSscerer og sluttede i F o rm  af en Statstraktat, 
hvori det bestemtes, a t H ertugdøm m erne som uadskillelige Lande 
til evige T id e r  skulde regeres af Kongen af D a n m a rk , ikke 
som danske P rov indser, m en som selvstcendige Lande. D ette  
P riv ileg iu m  h a r enhver R egent til den D a g  idag anerkjendt 
og stadfæstet. S e n e re  have de forfljellige G ren e  af det 
oldenborgske H u u s  deelt sig i H ertugdøm m ernes K rondo- 
m æ n e r, m en Landdagen h a r desuagtet altid  været fæ lles 
saavelsom Landets N egering, idet de forskjellige G rene af det 
regerende H unS lode sig repræsentere af fæ lles K om m issæ rer 
paa  Landdagen og forhandlede med denne.

I  A aret 1721 bleve de den gottorpske Linie i H e rtu g 
døm m et S le sv ig  tilhørende D om æ n er forenede med K ongens. 
1 773  skete det S a m m e  i Holsteen ved M agestiftet med H e r 
tugdøm m et O ldenborg . H ertugdøm m ernes indre Bestyrelse 
overgaves til een S ta th o ld e r  og det i R esidentsstadeu 
værende tydfle Kancelli og R entekam m er. D e tte  Forhold  
bestod til A aret 1834 , da T ilsagnet i den alm indelige Lov 
af 28 . M a i  1831 blev opfyldt, og hele A dm inistrationen 
blev nu  underlag t e e t  nyoprettet Regeringskollegium , der fik 
N avnet „Slesvig-holsteeust Regering" og hvori S ta th o ld e re n  
blev O verpræ sident. S a m tid ig  oprettedes den fælles O v e r
appella tionsre t i K iel. P rovindsialstæ nderne, som ligeledes 
stabtes ved P a ten te t af 15 . M a i  1 8 3 4 , havde den samme 
K om petence, O rg an isa tio n  og V a lg m o d n s , der forelagdes 
dem eenslydende R egeringsforflag  og de Love, som em anerede, 
efter a t have været forelagte S tæ n d e rn e , gjaldt for begge Hertug
dommer. J a ,  hvad mere er, for a t det ikke ved de særstilte 
S tæ n d erfo rsam lin g er flulde faae Udseende af, a t H ertugdøm 
m erne vare blevne adskilte, fik Kongeriget ligeledes to P ro -  
vindsialstæ nderforsam linger. F o rø v rig t vedbleve jo Ridderskab, 
U niversitet og alle offentlige A nstalter a t være fæ lles for 
H ertugdøm m erne. D e t v a r derfor in te t U n d e r ,  at enhver
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af dets Jndvaanere, gamle og unge, høit etter lavt stillede, 
vare voxede op med den Overbeviisning, at Slesvig-Holsteens 
Uadflillelighed dannede Grundlaget for al Ret og Velstand i 
Landet.

I  denne snevre Forbindelse have Hertugdømmerne i 
Forening med Kongeriget Danmark udgjort det samlede 
danske Monarki ligeoverfor Udlandet, uden at Forskjellen i 
Sprog, Love og Sceder er traadt hindrende i Veien for en
ten de almindelige Interesser eller den indre Udvikling. Det 
Spørgsmaal paatrænger sig derfor ganske naturlig, hvorfor 
det Forhold, der i 500 Aar har udviklet sig til Held for 
alle Dele, skal forstyrres til Fordeel for et egennyttigt Parti 
i Danmark. Medfører Slesvigs Adskillelse fra Holsteen nogen- 
somhelst politisk eller materiel Fordeel? Har Kronen ikke en 
langt fastere Støtte for en konservativ Regeringspolitik i 
de forenede, enige og tilfredse Hertugdømmer, end naar den 
maa bruge Danmarks Kræfter tit at paatvinge disse Love og 
Administration?

Som Samstaten nu er organiseret, kan ingen nyttig 
Foranstaltning gjennemføres. Kongeriget Danmark har en 
besluttende Rigsdag, Hertugdømmet Holsteen tilbyder man 
en besluttende Landdag, Slesvig har en raadgivende Stænder
forsamling og Lauenborg har sin Landsforsamling. Alle fire 
ere repræsenterede i et fælles Rigsraad og have et fælles 
Ministerium, som er ansvarligt for nogle Forsamlinger. Saa- 
længe det overvejende Flecrtal af Rigsraaderne er hjemme
hørende i Danmark og udnævnes af et dansk Ministerium, 
ere de danste Interesser eneraadende og de tre Hertug
dømmer ville stedse blive i Minoritet. Vilde man pan 
den anden Side gjøre de fire Landsdele ligeberettigede i 
RigSraadet, saaledes at hver af dem sendte ligemange Med
lemmer til det, vilde de tre Hertugdømmer være enige i alle 
Hovedspørgsmaal og Danmark derved komme i en abnorm 
Stilling. At en saadan Enighed ikke vilde udeblive, maa

24



370

toære indlysende for Enhver, som har fulgt Forhandlingerne 
i den slesvigste Stænderforsamlings sidste D iet, hvor der 
paa det Kraftigste protesteredes mod Regeringens Daniserings- 
bestræbelser, uagtet man, da Valgene fandt Sted, havde 
anvendt ethvert muligt Middel for at faae dansksindede De
puterede valgte.

Denne Opposition har ikke sin Grund i Fordomme eller 
separatistiske Tendentser, men i den danste Nationalkarakteer. 
De Danste respektere kun deres Eget, finde kun deres egne 
Love og Skikke nyttige og hensigtsmæssige og ville paatvinge 
Andre dem, naar de have Magten dertil. Herom vidner 
Nordens Historie fra dens første Begyndelse. Det af 
Knud den Store erobrede England tabtes paa Grund af 
hans Efterfølgeres Undertrykkelse og Anmasselser. Det Samme 
var under Valdemarerne Tilfældet nicb alle Kystlandene ved 
Ostersøen. Af samme Grund blev Kalmar Unionen ophævet. 
Norge priste sig lykkeligt, da det ved Kieler Freden 1814 
blev befriet for det danste Aag.

Siden Aaret 1852 have Slesvig og ^olsteen Haardt 
følt denne danske Anmasselse og de ville føle ben stedse 
mere, hvis den Tilstand, hvori de vansmægte, stal vedblive. 
For at raade Bod paa denne.Mislighed og sikkre det danske 
Monarki en lykkelig Fremtid burde man konsolidere de po
litiste og nationale Forhold ved at give Rigsraadet en anden 
Sammensætning og Form, saaledes at de tre Hertugdømmer 
valgte ligesaamange Raader som Kongeriget; da Fvrstjellen 
i Befolkning kun ndgjør 300,000 S je lc , vilde Stemmerne 
paa denne Maade blive omtrent ligelig fordeelte.

Statsbygningen vilde da blive at organisere saaledes: 
Danmark beholder sin Rigsdag og Lauenborg fin Landsfor
samling, medens Slesvig og Holsteen faae en fælles Landdag, 
hvorved faavel deres historiste Ret som de til den seneste 
Tid bestaaende Forhold og Jndvaanernes inderste Overbe
visning ville stcc Fyldest. Hver as disse tre Dele fetaer sin
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egen Adminis tration og Lovgivning for be indre Anliggender. 
N a  a r  Forre tn ingerne  bleve formindstede, vilde M in is trene  
knnne bestyre flere D e p a r tem e n te r ,  hvorved der vilde vindes 
ogsaa i finantsiel Henseende. Lauenborg h a r  allerede eit G u v e r 
nø r  og et Negeringskollegium. F o r  S a m s ta te n  vilde der 
behøves tre S ta t s m in i s t r e ,  nemlig for det kongelige H u n s  
og de udenlandfle Aflærer, for Krigsvæsenet, S ø -  og L and
magten, og for de fælles F inan tser og lignende S a g e r .

R ig s ra a d e t ,  der flulde forhandle kollegialt med M inis trene, 
skulde bestaae af 2 0  af den danske R ig sd a g ,  18  af den 
flesvig-holsteenfle Landdag og 2  af den lauenborgske L ands-  
fo rsam ling, efter næ rm ere  bestemte R eg ler  valgte R a a d e r  
(i det Hele 4 0 ) ;  P ræsidenten skulde vælges af Kronen.

H ertugdøm m ernes  M in is tre  og Lauenborgs G u v e rn ø r  
vilde have a t  møde i Kjøbenhavn saavel til Forhand lingerne  
med R ig s ra a d e t ,  som n a a r  almindelige, hele M onark ie t  ved
rørende S a g e r  skulde behandles i et Ministerkonseil under  
Kongens Forsæde. D e ta i l len  af denne O rgan isa tion  hører ikke 
herhen og jeg stal blot endnu Berøre Holsteens og LauenborgS 
Forhold  som tydste F orb un d s lan de .  T r o d s  S le s v ig -H o l -  
stcens nøie Forening  er der siden 1 815  ingen Vanskelighed 
opstaaet af dette Forhold . Forbunde t  er kun berettiget til 
a t  blande sig i F o rb undslandenes  indre Forhold  og Lovgiv
ning, n a a r  der klages for det over Retskrænkelse. M e n  dette 
vil ikke kunne stee under den foreflaaede O rgan isa tion . D e  
almindelige Forbundslove ville som h id t i l ,  under alle O m 
stændigheder, vedblive a t  gjælde for Holsteen og Lauenborg.

Pengebidraget til Forbunde t  m aa  Holsteen udrede og 
dets Kontingent bliver som hidtil en D e e l  af F o rb u n d s -  
armeen. D e n  med S le s v ig  fælles Landdag, Overbestyrelse 
og Lovgivning kan ikke være til H inder  herfor.

S o m  Forbnndsland h a r  Holsteen langt større B e tydn ing  
i det svævende tydst-danste S p ø r g s m a a l .  D e t  tydste F o rb u n d  
har den Forpligtelse a t  beflytte dc til det hørende Landes
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Rettigheder og de i disse i anerkjendt Virksomhed værende 
Forfatninger. Et Lands Forfatning bestaaer imidlertid ikke 
blot i, at det har en stcenderisk eller repräsentativ Forsamling 
af Deputerede, men langt mere i hele Organisationen af 
dets Administration og Lovgivning. Siden Traktaten af 
1460 har Holsteen havt Overbestyrelse og Lovgivning fcelles 
med Slesvig og Retten til Fcellesregering er endnu i den 
nyeste Tid (1834) bleven stadfcestet ved Administrationen, Dom
stolene og Lovgivningen. I  et Tidsrum af 500 Aar har 
denne Forbindelse viist sig hensigtsmcessig og nyttig. Holsteen 
tyr derfor med fuld Fpie vente, at Forbundet vil hcevde dets, 
mod dets Onste og uden dets Samtykke, med Magt tilintet- 
gjorte Forening med Slesvig.

Da jeg er npie kjendt med Forholdene og Stemningen 
baade i Danmark og i Hertugdømmerne, tpr jeg udtale som min 
Overbeviisning, at den af mig foreflaaede Ordning af For
holdene vil vcere velkommen for alle Partier undtagen det 
demokratisk-bureaukratiske Parti, der til Danmarks Ulykke har 
bemægtiget sig Herredpmmet i det.

Bilag 14.
örcv fra prindfen af Schltswig-Holstein-ttoer til Kong 
Christian den Ottende af 5. 2annar 1848, skrevet i det 
Haab at formaae ham til at opgive den feitagtige Vei, 

hvorpaa han havde fort den fadrelandske politik ind.

Kjere Sv  oger!

I  Anledning af Aarskiftet undlader jeg ikke at bringe 
Dig min Lykpnskning og ved dette nye Afsnit i Menneskenes 
og Verdens Liv at minde Dig om mig. V i ere begge blevue 
et Aar ældre og have ikke tilbagelagt dette uden at være 
blevne rigere paa Erfaring. Idet jeg altsaa fplger min 
gamle Vane: ved Aarets Slutning at udtale mig for Dig
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cm, hvad der er passeret i bet, opfylder jeg tillige dit Ønske, 
at jeg fra Tid til anden vilde meddele Dig mine Tanker.

I  politisk Henseende ere disse ikke glædelige, thi den 
store Krise, som vi nødvendig gaae imøde, er bleven 
fremskyndet meget stærkt i det forløbne Aar. Men navnlig 
vækker vort Fædrelands Tilstand ved en nærmere Betragtning 
alt Andet end glædelige Tanker, og jeg føler mig derfor 
saameget desto mere opfordret til at udtale mig. Hvad er der 
nemlig skeet her i Landet siden 1846? Tilsyneladende Intet 
og dog overmaade Meget; thi Folkets Selvbevidsthed, Ind
blik i Statssager og Villie have vundet betydelig i Klarhed 
og Bestemthed. De dannede Klasser have taget deres Be
slutning og de udannede have indseet, at de maae erhverve 
sig Oplysning og en Overbeviisning, som de for Størstedelen 
have fattet. Følgen heraf er bleven, at Hertugdømmerne 
selv betragte sig som staaende i Opposition til Regeringens 
Onster og Anskuelser, en i Sandhed beklagelig Tilstand! Have 
dine Korrespondenter berettet Dig Andet, er Du bleven galt 
underrettet, thi hvad jeg siger, er den rene Sandhed. Folket 
har ikke havt noget Organ, hvorigjennem det kunde give sin 
Stemning Luft. Pressen er trælbunden og der gives ingen 
Leilighed til offentlig at yttre sin Mening, da Politiet mod- 
arbcider alt offentligt, frit Liv; men netop derfor ulmer Ilden 
saameget «desto stærkere under Asken, og naar Stænderne 
træde sammen, vil Du faae Beviis for Sandheden af mine 
Ord. Jeg tager vistnok ikke feil, naar jeg troer, at Scheel 
har fremstillet Sagen ganstc anderledes. Det er ikke for 
Intet, at han er reist til Kjøbenhavn paa en Tid, da ingen 
Anden herfra saa let kan være der og øjeblikkelig modsige 
hans Usandheder. Desuden kjender han ikke det Mindste 
til Stemningen i Landet, ligesom han ikke tør lade sig see 
nogetsteds, og Ingen, som ikke ved sin Embedsstilling er 
nødt dertil, holder Omgang med ham. Hvad vil Følgen 
blive af, at Regering og Folk befinde sig i en kras Mod-
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sætning til hinanden? I  hvor høi Grad dette er Tilfældet, 
vil Du kunne see deraf, at man nu peger Fingre ad . . . .  
som for et Aar siden var temmelig populær, fordi man as 
hans Opførsel ved —  slutter, at han har villet giøre sine 
Hoser grønne hos Negeringen.

Hvad er der paa den anden Side udrettet siden Aaret 
1846 i Udlandet med Hensyn til vore Forhold? Bed alle 
Hoffer uden Undtagelse har den Overbeviisning slaaet Nod, 
at det „Aafme Brev" ikke giver en rigtig Fremstilling af 
Statsforholdene, og at Samstatens Opretholdelse kun er et 
Paastud for dynastiske Hensigter, og det saameget mere, som 
det vilde være den bedste Garanti for Fcellesstatens Opret
holdelse i dens nuvcerende Omfang, hvis Agnaterne bleve 
indsatte i deres gamle Net til den danste Krone. Men 
naar mi Diplomatiet tænker saaledes, troer Du da, at din 
Plan lader sig gjennemføre mod Folkets Billie og de fremmede 
Magters Mening? Der er sandelig ingen Mulighed her
for, og det vil ende med, at Landet bliver ulykkeligt og at 
alle de, der have havt Deel i dette Foretagende, blive ilde 
omtalte.

Jeg striver Dig derfor til ved det nye Aars Begyn
delse for at forestille Dig Nødvendigheden af at slaae ind 
paa en anden Bei. Denne Bei ligger aaben for Dig, alle 
forstandige Mcend i Landet ønske, at Du vil følge den, de 
fremmede Hoffer give Dig Anviisning paa den, og den vil 
bringe Fred og Ro i Landet og dine Undersaatter ville elske 
og velsigne Dig.

Du maa sikkert selv indsee Umuligheden af at komme 
et eneste Skridt videre paa den betraadte Bei, men hvorfor 
vil Du da ikke frafalde den og vælge en sikkrere? See blot 
til Sveits! Har Folket ikke der sat sin Billie igjennem 
trods Potentater og Diplomater? Men hvad vil Folket her, 
der er sikkert paa 40 Millioners Understøttelse og Hoffernes 
Sympathi, da ikke kunne gjøre?
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Betcenk vel bette og tillige, at der ikke er længe til 
Stændernes Sammenkaldelse; betænk, at Stemningen i Jy l
land i de settere Aar har forandret sig betydelig og at mange 
Danste ogsaa have stiftet Mening. Jeg vil ikke være Ulyk
kesprofet, men blot advare Dig itide, som jeg stedse har 
gjort. Jeg staaer jo udenfor det Hele og har Intet at vinde 
eller tabe, men derfor kan jeg ogsaa udtale mig in eb saa- 
meget desto større Frimodighed og haaber af den Grund 
lettere at finde Tiltro. Jeg stal blot endnu i Anledning af 
den 9)ttring i dit Brev af September, at jeg lader mig lede 
af Andre osv., bemærke, at ligesaa lidt som jeg dengang 
havde fortalt Nogen, at Du ønskede at see mig paa Før, 
ligesaa lidt veed Nogen, at og hvad jeg stritter idag. I  
mine Vine vilde en udtalt Mening tabe fin Betydning, 
naar den ikke grundede sig paa egen Opfattelse eller Over
bevisning. Jeg vilde mindst opvarte Dig med fligt Sam
mensurium, men hellere tie stille.

Bilag 15.
Warschauer protokollen.

Hs. Majestæt Kongen af Danmark og Hs. Majestæt 
Keiseren af Rusland have i Betragtning af de mellem deres 
ophsiede Forgjængere i Aarene 1767 og 1773 sluttede Over- 
eenskoinfter, og henfeet endvidere til:

al Keiser Paul, høilovlig Ihukommelse, dengang S tor
fyrste af Rusland, saavel for at sikkre Freden i Norden en 
varig Grundvold som for at fjerne Alt, som enten paa den 
Tid eller settere kunde foranledige Misforstaaelser eller S tr i
digheder i det ophøjede oldenborgske Huns, har givet Afkald 
for sig og fine Arvinger og Efterkommere til Fordeel for



376

Kong Christian den Syvende, høilovlig Ihukommelse, som 
ogsaa for hans kongelige Krones Arvinger paa alle sine 
Rettigheder og Fordringer paa Hertugdømmet Slesvig i A l
mindelighed, saavel som paa den forhenværende fyrstelige 
Deel af samme i Særdeleshed;

tit Hs. Majestæt Keiser Paul paa samme Maade og af 
de samme Bevæggrunde har paa egne og Descendenters, 
Arvingers og Efterkommeres Vegne givet Afkald paa alt 
det, han besad i Hertugdømmet Holsteen, enten i Fællesskab 
med Hs. Majestæt Kongen af Danmark eller særskilt;

tit denne Aftrædelsesakt af Hertugdømmet Holsteen ud
trykkelig ikkun har fundet Sted til Fordeel for Hs. Maje
stæt Kong Christian den Syvende og hans mandlige Askom, 
ligesom ogsaa eventualiter til Fordeel for Kongens Broder, 
Prinds Frederik, og dennes mandlige Afkom, og

tit de Eventualiteter, som selve Ordene i denne Aftræ
delsesakt tilstede, for eit Deel alt ere indtraadte derved, at 
Kong Christian den Syvendes mandlige Afkom er udbød, 
eller kunde fuldstændig indtræde i en meer eller mindre nær 
Fremtid, uden al de nævnte Transaktioner paa nogen Maade 
have foreskrevet, hvorledes der da vilde blive at forholde; og 

forudseende de Farer, som denne de bestaaende Trak
taters Tavshed kan have for det danske Monarki, dersom, 
esterat ben nu i Danmark regerende mandlige Linie var 
udbød, Lex regia ligefrem bragtes til Anvendelse i en Deel 
af dette Monarki,

fundet, at det var deres Pligt ligesom ogsaa deres Ret 
som Efterkommere af de høie Parter, der have afsluttet 
Traktaterne af 1767 og 1773, at træffe en yderligere Over- 
eenskomst om de Kombinationer, som incest maatte egne sig 
til Løsningen af det dobbelte Oiemed, som de tilsigte.

I  Følge heraf have Undertegnede efter en omhyggelig 
Undersøgelse af alle de Spørgsmaal, som ere knyttede til dette 
Anliggende, under udtrykkeligt Forbehold af deres respektive
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fattet i nærværende Protokol følgende Punkter:

1. Det Maal, man har stillet sig for at bevare saa- 
vel Freden i Norden som den indre Fred i det opyøiede 
olbenborgste Huus, nemlig Opretholdelsen af det danste M o
narkies Integritet, kan ikkun naaes ved Hjælp af eit Kom
bination, som med Udelukkelse af Kvinderne kalder Mands
stammen alene til Arv i alle de Lande, som nu ere forenede 
under Hs. Majestæt Kongen af Danmarks Scepter.

2. Prinds Christian af Slesvig-Holsteen-Sønderborg- 
Gliicksborg og hans Gemalinde Prindsesse Louise af Hes
sens mandlige Afkom forener i sig de Arverettigheder, som 
i Tilfælde af, at den nu i Danmark regerende Mands
stamme skulde nddøe, tilkommer fornævnte Afkom i Medfør 
af Hds. kongelige Høihed Landgrevinde Charlotte af Hessens, 
hendes Søns, Prinds Frederik af Hessens og hendes Dat
ters, Prindsesse Marie af Anhalt-Dessaus Remmciationer.

o. Ledet af det Onste fra sin Side at fuldstæudiggjøre 
de Adkomster, som flyde af disse denunciation er, for faa« 
ledes at fremme ett Kombination, der vilde være af faa høt 
Vigtighed for Vedligeholdelsen af det danske Monarkies In 
tegritet, er Hs. Majestæt Keiseren af Rusland beredt til at 
give Afkald paa de eventuelle Rettigheder, som in aa tte t il
høre ham, til Fordeel for Prinds Christian af Glücksborg og 
hans mandlige Afkom.

Dog maa herved bemærkes:
at de tvende yngre holsteen«gottorpske Liniers eventuelle 

Rettigheder udtrykkelig forbeholdes;
at de Rettigheder, hvorpaa deu ældre Linies ophøiede 

Chef vilde gjøre Afkald paa egne og mandlige Efterkom
meres Vegne til Fordeel for Prinds Christian af Gliicks- 
borg og hans mandlige Afkom, atter skulle falde tilbage til 
det russiske Keiserhuus, itaar — hvad Gud forbyde — 
Prinds Christians mandlige Efterkommere skulde uddøe; samt
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at saasom Hs. Majestcet Keiserens Renunciation hoved
sagelig vilde stee i den Hensigt at lette en Kombination, font 
bet danske Monarkies vigtigste Interesser krceve, vil den 
saaledes tilbudte Renunciation ophøre at vcere forbindende, 
dersom selve Kombinationen skulde mislykkes.

4. I  Medfør* af de i ovenstaaende §§ 2 eg 3 antydede 
Betragtninger vilde Prinds Christian af Glücksborg tillige
med hans Gemalinde og efter dem deres Højheders mand
lige 'Efterkommere mere end nogen anden Linie have Ad
komster og Egenskaber, som i paakommende Tilfcelde vilde 
gjøre dem flikkede til at sukcedere i de nu under Hs. M aje
stcet Kongen af Danmarks Scepter forenede Lande.

Ifølge heraf ere Hofferne i Kjøbenhavn og i S t. Pe
tersborg blevne enige om:

at Hs. Majestcet Kongen af Danmark vil betegne 
Prindsen og Prindsessen af Glücksborg i Forening som prce- 
sumptive Arvinger til Allerhøistsammes Krone i Tilfcelde af, 
at det nuregerende Dynasties Mandsstamme flulde nddøe;

at Hs. Majestcet vil underrette de med Danmark i 
venflabeligt Forhold staaende Magter om sin allerhøjeste 
Bestemmelse;

at dersom endnu andre Renunciationer maatte ansees 
nødvendige og ønflelige for at sikkre denne Kombination et 
fuldkommen heldigt Udfald, det da vilde blive Hs. Majestcet 
Kongen af Danmark, som overtog saadanne Skadesløshol
delser, hvortil der maatte erkjendes at vcere antagelige og b il
lige Adkomster tilstede; og endelig

• at de nødvendige Forhandlinger for at give de Arran
gementer, ifølge hvilke Prindsen og Prindsessen af Glücks
borg ville blive anerkjendte som presumptive Arvinger til 
den danske Throne, Karakteren af en europceifl Ovcreens- 
komst flulle sinde Sted i London.
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De Undertegnede forbeholde sig at forelægge nærvæ
rende Protokol for deres ophsiede Suveræner og at andrage 
paa deres hoie Jndvilgelse i de deri indeholdte Bestemmelser.

m  f , . 24. Mai 10K1Warschau, den 1851.

(Undert.)

Keeä̂ .
Ies ftlroäe .
Mevenllorff.

Bilag 16.

Traktaten af 8. M ai 1852.

I  den hellige og ndelelige Treenigheds Ravn.

I  Betragtning af, at Opretholdelsen af det danste M o
narkies Integritet, som knyttet til den europæiste Ligevægts 
almindelige Interesser, er i hoi Grad vigtig for Fredens 
Bevaring, og i Betragtning af, at en Kombination, der, med 
Udelukkelse af Kvinderne, kaldte Mandsstammen til Arv i 
alle de Lande, som nu ere forenede under Hs. Majestæt 
Kongen af Danmarks Scepter, vilde være det bedste Middel 
t i l at sikkre dette Monarkies Integritet, have

Hs. Majestæt Keiseren af Osterrig, Konge af Ungarn 
og Böhmen,

Prinds Præsidenten for den franste Republik,

Hds. Majestæt Dronningen af det Forenede Konge
rige Storbritannien og Irland,
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H s . M ajestæ t Kongen af P reu ssen ,
H s . M ajestæ t Keiseren af R u s la n d  og 
H s . M ajestcet Kongen a f S v e r ig  og N orge, 

ifslge H s . danste M ajestæ ts Indbydelse  bestuttet a t indgaae 
en T ra k ta t i den Hensigt ved en europceist Anerkjendelsesakt 
a t tilvejebringe en yderligere B o rg en  fo r de denne Arveffilge 
vedkommende F orans ta ltn in g ers  stadige B estaaen .

Artikel I.

S a a so m  H s . M ajestcet Kongen af D anm ark , e fte ra t 
have taget sit M o n ark ies T a rv  under alvorlig  O vervejelse, 
med H s . kongelige H øiheb A rveprindsens og sine nærm este, 
ved den danske Kongelov til A rvefslge kaldede K ognatcrS 
Sam tykke, som og ester A ftale med H s . M ajestcet Keiseren 
af R u s la n d , Chef fo r det holsteen-gottorpste H uses æ ldre 
Linie, h a r erklæret a t ville ordne Arvefølgen i sine S t a t e r  
saaledes, a t hans K rone, i M a n g e l af m andlige D escen
denter i lige Linie fra  Kong Frederik den T red ie  af D a n 
m ark, gaaer over til H s . H pihed P r in d s  C hristian  af 
S le sv ig -H o lsteen -S y n d e rb o rg -G lü ck sb o rg  og til den af denne 
P rin d ses  ZEgtestab med H d s . H sihed  P rindsesse  Louise 
af S leS v ig -H o lsteen -S sn derbo rg -G lü ck sb org , fydt P rindsesse  
af H essen, ndsprungne 8Et, efter Fprstefodselsretten og f r a  
M a n d  til  M a n d  — saa ere de hsie kontraherende P a r te r  i 
Anerkjendelse af de vise H ensyn, som have ledet til denne 
K om binations eventuelle Antagelse, komne overeens om, som 
de og forpligte sig til, ifald  den forudsete M ulighed  blev til  
B irkelighed, a t anerkjende H s . H oihed P r in d s  C hristian  a f 
S lesv ig -H o lsteen -S su d erb o rg -G lü ckö b o rg  og h an s  af h an s  
ZEgtestab med den nævnte Prindsesse i lige Linie nedstigende 
m andlige D escendenters S ukcessionsre t til alle de Lande, 

som nu ere forenede under H s . M ajestæ t Kongen af D a n 
m arks S cep te r.
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Artikel II.

De høie kontraherende Parter, der anerkjende Prin- 
cipet for det danste Monarkies Integritet som permanent, 
forpligte sig til at tage de yderligere Opfordringer under 
Overvejelse, som Hs. Majestæt Kongen af Danmark maalte 
sinde for godt at lade udgaae til dem, dersom der, hva6 
Gnd forbyde, blev overhængende Fare for, at Hs. Hpihed 
Prinds Christian af Slesvig-Holsteen-Svnderborg-Gliicks- 
borgs mandlige Afkom i lige Linie af hans LEgtestab med 
Hds. Hoihed Prindsesse Louise af Slesvig-Holsteen-Spn- 
derborg-Glncksborg, føbt Prindsesse af Hessen, stulde uddpe.

Artikel III.

Det er udtrykkelig forstaaet, at Hs. Majestæt Kongen 
af Danmarks og det tydfle Forbunds gjensidige Rettigheder 
og Forpligtelser med Hensyn til Hertugdømmerne Holsteen 
og Lanenborg, saaledes som disse Rettigheder og Forplig
telser ere fastsatte ved Forbundsakten af 1815 og den be- 
staaende Forbundsret, ikke undergaae nogen Forandring ved 
nærværende Traktat.

Artikel IV.

De hote kontraherende Parter forbeholde sig at bringe 
nærværende Traktat til de andre Magters Kundstab med 
Indbydelse til at tiltræde den.

Artikel V.

Denne Traktat stal ratificeres og Ratifikationerne blive 
at udvexle i London i Løbet af sex Uger eller tidligere, hvis 
skee kan.
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- Dette t il Bekrceftelse have de gjensidige ^Befuldmægtigede 
undertegnet den og paatrykt den deres Vaabensegl.

Givet i London, den 8. M ai, Aar efter Kristi Byrd^ 
atten hundrede to og halvtresindStyve.

(undert.)

L. s.) Hille. (L. s.) Mbeck
(L. s.) A. Mnlewski. 
(L. s.) Mrrlllresburv. 
(L. s.) Hunfen.
(L. s.) Hrmmow.
(L. s.) Helrnufen.
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