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1 ste Kapitel 
Indledning - Danevirke. 

D
et var svære Tider, da Kong Christian den niende besteg Danmarks Trone; 

selv havde han kun haft liden Indflydelse paa de foregaaende Aars politiske 

Udvikling og hans Mening om de Veje, der burde følges i de kommende 

·Tider, afveg i meget fra de Raadgiveres, hos hvem Forholdene tvang ham til at søge

Støtte, men da han ikke formaaede at sætte sin egen Vilje igennem, bøjede han sig

foyalt for sine Ministres Anskuelser, som han desuden vidste deltes af den langt

overvejende Del af det danske Folk.

Den Mand, som havde den største Indflydelse paa Danmarks Skæbne i Frederik 

-den syvendes Dage, var Carl Christian Hall, men hverken han eller nogen anden

magtede den Opgave at danne en Enhedsstat, som kunde samle de helt tyske Her

tugdømmer Lauenborg og Holsten, det halvt danske, halvt tyske Slesvig og saa Dan

skerne fra Kongeriget under en Hat. Som den enevældige Konges lydige Undersaatter

havde danske og tyske levet fredeligt sammen i over et Aarhundrede; men under folkeligt

Selvstyre var et fortsat Samliv umuligt. Derom var man enig paa beg�e Sider.

Ulykken var imidlertid den, at begge Parter vilde have det sprogligt og nationalt

delte Slesvig med sig. Slesvigholstenerne hævdede Hertugdømmernes Samhørighed

-og Hertugen af Augustenborgs Arveret, naar Mandsstammen af den oldenborgske

Kongeæt uddøde med Frederik den syvende; Danskerne krævede med historisk og

-statsretlig Ret det gamle danske Kronland Slesvig bevaret i sin Forbindelse med

Kongeriget helt ned til Ejderen. Det Parti her hjemme, og det var de allerfleste,

som havde denne Anskuelse, kaldtes Ejderdanske, i Modsætning til dem, der for en

hver Pris vilde have Forbindelsen mellem de to tyske Hertugdømmer, som hørte til

<let tyske Forbund, opretholdt, og bevare det danske Monarki til Elben, de kaldtes

Helstatsmænd.
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Men medens Ejderdanske, Helstatsmænd og Slesvigholstenere kævledes, stod bag 

ved en Magt, som kun arbejdede paa at skubbe dem alle Side og tage hele den fede 

Bid for sig selv, det var Preussen, især efter at Bismarck var bleven Kong Vilhelms 

første Minister. Det vilde blive alt for vidtløftigt her at følge de slyngede Veje, ad 

hvilke Bismarck ved Snuhed og brutal Brug af sin knusende Overmagt satte sin 

Vilje igennem. Nu ved vi alle, hvordan det gik; Slesvigholstenerne er falden til Ro 

under den preussiske Pikkelhue; medens de danske Sønderjyder endnu den Dag i 

Dag med usvigelig Tro kæmper en stolt Kamp for deres for Gud og Mennesker 

aabenbare, kun ved Magt krænkede Ret til at være Danskere og vedblive at være det. 

Kun lidet gavner det at granske efter Aarsag og Skyld i Ledelsen af Danmarks Poli

tik mod Tyskland i hin Tid; selv om der aldrig var bleven begaaet en eneste Fejl, var 

Udfaldet næppe bleven anderledes; men et maa bestandig nage enhver Dansk, som 

tænker tilbage paa hin Tid, det er, at vi var saa lidet fremsynede og saa lidet offer

villige, naar det gjaldt om at forberede os til at møde Uvejret, som trak op over 

os. Preussens kendte store Feltherre, Moltke, sagde senere, at selv om den danske 

Regering ikke havde ført en krigersk Politik, havde den dog ført en Politik, som 

kunde føre til Krig, uden at forberede sig dertil. Mod og Fædrelandskærlighed mang

lede ikke, da Faren kom, men derved kunde ikke halvfærdige Skanser gøres fuldt 

brugbare eller manglende Udrustning erstattes. Ansvaret herfor faldt paa dem, der 

havde siddet i Kongens Raad og i Folkets lovgivende Forsamling; men Æren for 

det stolte Forsvar, som trods Ulykker og Nederlag førte Danmark ud af Krigen med 

blankt, uplettet Skjold, den deler de danske Soldater og Søfolk med deres kyndige, 

kække Førere, af hvilke saa mange satte Livet til for Danmark. Det er den tapre 

Landsoldat og hans Kammerat paa Søen, vi i det følgende vil fortælle om; de, som 

saa haardt kom til at bøde for, hvad forud var forsømt, men som dog aldrig svig

tede deres Pligt mod Konge og Fædreland, hvor megen Trængsel de end maatte 

gennemgaa. 

Da Kong Frederik den syvende havde lukket sine Øjne paa Lyksborg Slot den 

15. November 1863, blev det klart, at Krigsfaren truede, og inden Aarets Udgang stod

det meste af den danske Hær samlet ved Danevirke. Holsten og Lauenborg havde vi røm

met uden Modstand, da de sachsiske Tropper rykkede ind for at gøre Eksecution efter

det tyske Forbunds Beslutning; men Sle/tvig, som intet havde med Forbundet at gøre,

vilde vi værne, saa langt vi evnede. Med Sachserne fulgte Hertugen af Augusten

borg, hvis Fader havde lovet for sig og sine Efterkommere ikke at gøre nogen Arve

ret gældende og som tilmed heller ikke havde nogen, hvad selv de preussiske Kron

jurister dømte efter Krigen; men nu havde han den stakkede Glæde at blive hyldet

af Holstenerne som deres Hertug, siddende paa en Trone, som var laant hos en

Teaterdirektør.

Det var imidlertid en farligere Fjende end de tyske Forbundstropper, som ryk

kede i Marken mod os. To af Europas mægtigste Krigsstater, Preussen og Østerrig, 

som tilsammen kunde sende nogle Hundrede Tusinde Soldater i Marken, havde slaaet 

sig sammen om at overfalde Danmark og tage, hvad de evnede af dansk Land. 
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Foreløbig sendte Preussen o. 35.000 Mand med 102 Kanoner, Østerrigerne o. 
22,000 Mand med 48 Kanoner. Alle deres Afdelinger bestod af ungt, veløvet, godt 
udrustet Mandskab, med et talrigt, fuldt uddannet Befalingspersonale. I den øverste 
Ledelse var samlet største Delen af de fremragende preussiske Hærførere, som siden 
i kort Tid slog Østerrig og Frankrig til Jorden. Tilmed havde Preussernes Fodfolk 
Bagladerifler, hvormed intet andet Riges Soldater, undtagen Norges, paa den Ti.d var 
forsynede. Med riflede Kanoner og alt andet fuldt moderne Krigsmateriel var Stor
magtshæren naturligvis ogsaa rigeligt forsynet. 

Den Hær, Danskerne kunde samle ved Danevirke, maalle selvfølgelig i Mandtal 
staa under Fjendens, derved var intet at gøre, at den ogsaa var underlegen i Uddan-

Natkvarter i Barakkerne. 

nelse og Udrustning, det baade kunde og burde have været undgaaet. Vi havde 
den Gang 22 Batailloner foruden Fodgarden, af dem hørte de 5 hjemme i de tyske 
llerlugdømmer og 4 i Slesvig; af hvilke atter de to var sammensat af sydslesvigsk 
Mandskab og derfor upaalidelige; af disse 22 Batailloner dannede vi to af hver, alt
saa 44, men for al faa Folk nok, maatte Forstærkningsmænd tages med, og da det 
kneb baade med Vaaben og Klæder, maatte mange af dem gaa i lyseblaa Kap
prr, medens deres Kammerater havde mørkeblaa. Folkevittigheden døbte dem strax 
nicd Navnet »Forglemmigejer«. Officerer og Underofficerer var der akkurat nok af 
til de 22 Batailloner, til de 44 blev det derfor kun en meget tynd Besætning, og bedre 
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k:105earbejde ved Bu trup. 

gik det ikke ved Rytteriet, hvor vi gav vore 6 Regim nler hver 6 Eskradooer i 

Sted t for deres oprindelige .J reds-Eskadroner. 

I an i en Henseende stod vor [Tær over Fjenden ; hver Mand var geooemtrængt 

f Følelsen af, at Kampen gjaldt Danmarks klare R l. et var Sønnerne af ejr-

berreroe fra Fredericia og I l d, som nu stod om Daoebrog; Fortællingerne om 

l'nn \'agL ved Dane,·irkc 
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Treaan,krigens Farer og Anstrengelser, Skuffelser og Glæder, havde fyldt deres Barn

dom og Tonerne af >Deri tapre Landsoldat< bragte deres Blod til al risle varmt. 

Isning JJaa Slien. 

Alt medregnet var det vel 38,000 Mand vi fik 
samlede ved Danevirke, da Fjenden angreb, de 

sled af al Kraft i den frosne Jord, for at faa 
Skanserne færdjge, de isede paa de frosne Vande; 

de frøs og de døjede ondt, men de giorde frej

digt deres Pligt. 

Vor Overgeneral, de Meza, havde et godt 
Navn som en kæk Fører fra Treaarskrigen • men 

han var bleven lovlig gammel, over de halvfjerds, 
det mærkedes i det haarde Vintervejr. Under 

ham havde vi en Række kække og dygtige Mænd 

i de overordnede Kommandoposter, alle øvede og 
prøvede i Krigens Gerning. Vi skal nævne dem, 
cfterbaanden som de træde op paa Krjgsskue

pladsen. 

Danevirkestillingen var, da den skulde staa 
sin Prøve, væbnet med: i Centrum 20 84. Pds. 

og 24. 21 Pds. Granatkanoner, 26 18 Pds., 5 12 
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Pds., og 36 6 Pds. Kuglekanoner og 4 (fire) riflede 12 Pds. Paa venstre Fløj vcc1 

Mysunde og langs Slien, stod 10 12 Pds. Kuglekanoner og 24 24 Pds. Granatkanoner. 

Paa højre Fløj stod 14 12 Pds. Kuglekanoner; 4 84 Pds. og 6 24 Pds. Granatkanoner. 

Det var en ret stærk Armering, men saa godt som udelukkende med gammelt glat Skyts. 

En Lykke var det, at paa Søen var vi Herrer, ellers havde Krigen næppe varet 

saa mange Uger, som den nu varede Maaneder. Preussen havde kun en meget lille 

Flaade, og Østerrigernes var langt borte nede i Middelhavet. Vore Søfolk fik dd 

saaledes lettere end Kammeraterne til Lands; men hvor de mødte Fjenden, gjorde 

de deres danske Sømandsnavn Ære. 

Det første Skud. 

Den lste Februar gik Fjenden over Ejderen og den 2den kom det til den før

ste Kamp. 

Det var ved Mysunde, der hvor Slien snævres ind, saa den kun er et Par Hun· 

drede Alen bred. Ved en Bugt, der skærer sig ind mod Syd, dannes en lille Hal\'ø

og den havde vi spærret med to Skanser, forbundne med Skyttegrave. Færdigt 

var det ikke, Nordsjællænderne af 3die og 18de Regiment, som skulde forsvarii dem 

havde maattet slide haardt Natten igennem, for at faa Stillingen saa stærk som mu

ligt, men da Dagen gryede, var alt ogsaa saa nogenlunde i Orden. Der stod 14 rt'l 

svære Kanoner i de to Skanser, og paa Sliens nordlige Bred stod 4, som kunde 

hjælpe til i Kampen. 

Ved 10-Tiden om Formiddagen viste Preusserne sig. Prins Friedrich Carl vild<" 
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med 64 Kanoner og 10,000 Mand kaste Danskerne ud af deres Skanser over paa 

<len anden Side Slien. Kaptajn Harald Bertel, som kommanderede Artilleristerne, 

kaldte muntert sine Konstabler til Kanonerne, og Fodfolket lagde sig bag Skansernes 

Brystværn og i Skytte-

gravene med Riflerne 

klar til Skud. Vejret 

var taaget, saa det kneb 

at se hvor stærk Fjen

<len var; men nogle 

Kompagnier, som blev 

sendt frem for at skaffe 

Kendskab om Fjenden, 

kom hurtigt tilbage med 

den Melding, at han 

stod talrig, rede til An

greb, tæt foran. Denne 

Kamp foran Skanserne 

betegner vort første 

Møde med Bagladerif

lerne, den kostede tre 

af vore Officerer Livet 

foruden flere andre 

kække Mænd. 

Saa kørte Preus

�crne Kanonerne op, 

Batteri paa Batteri, ind

til de alle 64 kunde 

sende deres Granater ind 

over os, og imens svær

mede de tyske Skytter 

frem, saa nær ind paa 

vor Stilling som Taagen 

og Egnen tillod. Kano

nernes Brag og Rillernes 

Knittren lød uafbrudt 

i Timevis. Preusserne 

gjorde deres bedste, 

som de øvede, tapre 

t·f:0000 

Kort over Mysunde.

Soldater, de var, og Danskerne gav dem intet efter, skønt vi kun havde 18 

Kanoner og 1400 Mand at sætte mod dem. Mod vor nordligste Skanse sneg Fjenden 

sig frem langs Stranden og laa snart i tætte Grupper nær foran, klar til Storm. 

Paa Skansens Brystværn stod den enarmede Kaptajn Schow; Armen havde han mi-
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stel ved Kolding 1849, og dog været med igen 1850; han brød sig intet om Dæk

ning for at holde Øje med Fjenden. >Send os et Kompagni til Hjælp, nu stormer 
de,< raabte han og sank død om, ramt af en Riffelkugle. Hjælpen kom hurtigt. 

>Sæt Bajonetten paa, Folk,c raabte Løjtnant Hansen, >nu stormer de straks. Naar
de begynder at kravle op, springer I op paa Brystværnet og støder dem ned, og saa

straks tilbage igenc.
Preusserne vovede dog ikke at storme, og da Taagen lettede lidt, sendte vore 

Kanoner nord for Slien Kardæsk paa Kardæsk ind blandt deres tæt samlede Skytter, saa 

de hurtigt løb tilbage. Artillerikommandøren i Skansen, >den lille raske purunge Løjt

nant< Bacbe, lod sine Kanoner spille saa livligt som muligt. 

I den anden Skanse gik det ikke mindre hedt til. Nogle preussiske Skytter 

Kaptajn L. C. C. M. Scbow. 

var kommen saa nær, at de kunde skyde lige 
ind gennem et Skydeskaar. Konstablen, som 
greb Aftrækkersnoren for at fyre Kanonen af, 

faldt med en Kugle i Panden. >Næste Mand 
frem le kommanderede Løjtnant Klubien; men 
næppe rørte Afløseren Snoren, inden han Iaa 
død ved sin Kammerats Side. Løjtnanten tog 
nu selv Snoren, og sank dræbt til Jorden mel
lem sine Konstabler. Kanonen tav til Kaptajn 
Herte! kom ind i Skansen: • Hvorfor skyder I 

ikke, hvorfor bliver I Fjenden Svar skyldig, 

Kammerater?< raabte han. Konstablerne pegede 
paa de tre Lig. •Træd an Folke, raabte Kap
tajnen, >jeg skal rette Kanonen eller følge de 

andre, som Gud vil<. Roligt sigtede han, skønl 
Riffelkuglerne fløjtede om Ørene paa ham, og 
Kanonen blev betjent til Kampen var endt. 

General Gerlach, som ledede Forsvaret, 

holdt til Hest i en af Skanserne roligt over-
skuende Valpladsen. Ved Fire-Tiden mærkede han, at Fjendens Ild sagtnede og 

at ban var ved at drage bort. Der havde været et Øjeblik, hvor Preusserne 

mente, vor Ild blev svagere, og hvor deres Kanoner derfor fik Ordre til at rykke 

os nærmere paa Livet, medens Fodfolket skulde bolde sig klar til Storm; men de 
mærkede snart Fejltagelsen. Kanonernes Fremrykning blev standset af de Danskes 

Ild, Fodfolket fandt Modstanden for stærk. Sagen var, at Preusserne for ingen Pris 

vilde udsætte sig for at blive slaaet af deres lille Modstander, de vilde derfor kun 
storme, hvis de var helt sikre paa Sejren, men saa vidt naaede de altsaa ikke og da 

Mørket stundede til, indstillede de Kampen og gik tilbage. 
Jublende glade blev de danske Soldater, da de mærkede at Fjenden veg, Skud 

paa Skud sendte de efter ham, saa hurtigt det lod sig gjøre. 

Den Dag faldt for Danmark 6 Officerer og 32�Mand, saarede blev 3 Officerer, 
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3 Underofficerer og 87 Mand; 6 Mand blev fangede. Preusserne mistede af døde 3 

Officerer og 30 Mand, af saarede 9 Officerer og 152 Mand, og vi tog 5 Fanger fra dem. 

Blandt alle Danske vakte Budskabet om Udfaldet af Kampen ved Mysunde den 

største Glæde. Vi havde aldrig tænkt os, at vore faa, kun forholdsvis lidt uddannede 

Soldater skulde jage Stormagtshæren hjem, vor Lid stod til, at vi skulde kunne 

afslaa dens Angreb, og det var sket med Hæder ved Mysunde den 2den Februar. 

Ære være de kække Mænd, som stred der. 

Den næste Dag kom vi til at prøve Kræfter med Østerrigerne. Det var under 

andre Kaar, ved Kamp i aaben Mark foran selve Danevirke. 

Østerrigerne vilde den Dag trænge vore Forposter noget tilbage. Det havde vi 

I en Skanse ved Mysunde. 

, � 

_/ r,,.........__,_
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ventet, og var rede til at gaa nærmere Skanserne, naar de korn; men til Uheld for 

os, var ved Middagstid, da Angrebet skete, vore Forposter just ved at blive afløst, 

og der var derfor adskilligt flere Tropper ude i Forpostllnien. En modig, men 

ikke særlig besindig Officer, mente da, at der under disse Omstændigheder kuncie 

gjøres stærkere Modstand, og paa hans Befaling gik vore Folk uden at blinke frem 

til det ene Bajonetangreb efter det andet, skønt Østerrigerne baade var langt stærkere 

i Mandtal og desuden havde langt flere Kanoner. Først gik Københavnerne af lste 

Regiment frem og siden, da de var kastede, Jyderne af 9de og 20de Regiment. Sær

] ig gjorde Kompagniet Staggemeier et udmærket Angreb i Egnen ved Øvre Selk, men 

ogsaa det strandede paa Overmagten, og vi maatte vige til Stillingen paa og ved 
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Kongehøj. En Kanon tabte vi ved den Lejlighed. Paa Kongehøj gik det som ved 

Øvre Selk, Gang paa Gang brød vore Kompagnier frem med Bajonetten, Østerrigerne 

fik stor Respekt for den tapre Landsoldat den Dag, men deres Skarer af Italienere, 

Ungarer, Magyarer og aedre fjerntboende Folk, der - sikkert ganske uforstaaende -

var bleven tvungne herop for at >befri< Sønderjyderne for >det danske Aage, de blev 

os tilslut for stærke, vi maatte atter tilbage, helt ned til Danevirke, først der 

-standsede Skansernes Kanoner og Artillerister de fremtrængende Østerrigere.

Længere ude Vest paa stod vort 21de Regiment, Sønderjyder, paa Forpost. Det 

maatte tage en haard Tørn, fordi Fjenden fra Kongehøj kom i Ryggen paa dem, 

hvilket atter voldte, at mange maalte friste den tunge Lod at blive afskaarne i Jagel 

og tagen til Fange. 

Den Dag mistede vi af døde 4 Officerer, 2 Underofficerer og 36 Mand, af saa

rede 5 Officerer, 10 Underofficerer og 136 Mand og af Fanger 6 Underofficerer og 

Paa Alarmpladsen. 

166 Mand, henved et halvt Hundrede Mand blev savnede, de var vistnok faldne. 

Østerrigerne slap heller ikke billigt fra det Møde, hos dem faldt 15 Officerer og 79 

Mand, saarede blev 13 Officerer og 289 Mand. Selv angav de straks deres Tab 

større, til 519 Mand ialt, men de satte det senere ned, formodentlig ved at trække 

de lettere saarede fra. 

Den næste Dag - den 4de - var forholdsvis stille. Paa begge Sider over

vejedes, hvad man videre kunde gjøre. Fjendens Overgeneral, den gamle Wrangel 

vilde uden videre prøve en Storm mod Danevirke ; men det nægtede den østerrigske 

General blankt. • Vi tror,, skrev hans Stabschef, ,at være saa meget mere berettiget 

til at gjøre opmærksom paa Vanskelighederne ved et Angreb paa Danevirke, med de 

ringe Midler, der staar til vor Raadighed, som de Kampe, der hidindtil har fundet 
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Sted, tydelig har vist de danske Troppers haardnakkede Modstand og deres Artilleris 

Sikkerhed•. Det var, hvad Østerrigerne havde faaet ud af det første Møde med den 

danske Soldat. Prins Friedrich Carl nægtede ogsaa at prøve endnu engang paa at 

tage Mysunde Skanserne, og det blev da bestemt, at han skulde gaa helt ud mod 

Sliens Munding for om muligt at komme over Vandet der og falde Danskerne ved 

Danevirke i Ryggen. Dette skulde ske den 6te Februar om Morgenen. 

Hos vore egne højeste Befalingsmænd var der opstaaet Tvivl om, hvorvidt vi i 

Længden kunde forsvare Danevirke. Tidlig og silde maatte vore Folk være paa Be

nene for at staa rede til at møde et muligt Angreb; i Kulde og Slud maatte de 

Scene fra Tilbagetoget fra Frederiksstad 

�taa halve Dage i Sne og Pløre, uden at kunne faa hverken Hvile eller tilstrækkelig 

Forplejning. Det var den eneste Hær, vi haYde, blev den ødelagt, laa baade Sønder

og Nørrejylland helt aaben for Fjenden. Den 4de om Aftenen blev dette drøftet i 

et Krigsraad, og det blev bestemt: den følgende Aften, naar Mørket faldt paa, skulde 

vi forlade Danevirke, Hæren skulde føres dels tilbage til Dybbøl og Als, dels over den 

nørrejydske Grænse. Det var trofaste modige Mænd, af hvilke flere senere faldt med 

Hæder for Fædrelandet, som tog denne Beslutning; men den voldte knugende Sorg 

baade i Folket og i Hæren. 

Saa begyndte den lange Vandring fra Danevirke til Als. Afstanden var vel 
1864 i Billeder og Tekst. 2 
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knap en halv Snes Mil, men de blev drøje at slide. I den mørke Vinternat dannede 
der sig Islag, hurtigt hærdet af Kulden, som steg til ,8 Gr. Reamur. Den skarpe 
Blæst hvirvlede Sneen i Øjnene paa Soldaterne, førte den ind over Markerne og 
blottede skaanselsløst den spejlblanke Vej, hvor Mennesker og Heste havde svært 
Ted at finde Fodfæste. Man gik et lille Stykke, saa stod man stille igen, saa blev 
der rykket ind paa en Mark for at gøre Plads for andre Afdelinger og Vogne. Den 
langsomme Marche trættede ydermere det allerede anstrængte Mandskab; saa snart 
der blev gjort , Holdt«, faldt mange i Søvn lænede op ad Kammeraterne. De forreste 
Regimenter havde det bedst, jo længere man kom ned i den lange Kolonne, desto 
langsommere gik det og desto mere svandt Kræfterne. Rytterne maatte staa af og 
trække deres snublende og glidende Heste ved Tømmen, Folkene gik som i en Døs, 
blev der gjort »Holdt«, vaagnede de søvndrukne ved at rende Panden mod For
mandens Tornister. 

Den Prøve, den danske Soldat gav paa sejg Udholdenhed og pligttro lhær
dighed under Tilbagetoget fra Danevirke var ligesaa ærefuld som hans Mod paa . 
Valpladsen. Den preussiske Soldat blev hurtigere træt, skønt han var stillet overfor 
en lettere Opgave. Vel var Overgangen over Slien vanskelig og besværlig, uagtet 
der ikke stod en eneste Forsvarer paa den nordre Bred, men saa anstrengende som 
Marschen over Flensborg til Als var den ikke, og dog, fortæller den preussiske 
General Goeben i et Brev til sin Hustru, dog hørte han sine Soldater højlydt klage. 
• Dat kano keen Minsch utholen ! Es is to veel ! « - , lch kano nich mehr I«

Det blev ogsaa kun Østerrigerne, der stod lige foran Danevirke, som naaede at 
komme i Kamp med os, og det var vor egen Skyld. Havde vi, som den erfarne 
Fører Oberst Scharffenberg raadede til, ladet vore Forposter blive nogle Timer læn
gere, var den forfølgende Fjende kommen for silde, nu naaede han at omsværme 
vor Bagdækning, Scharffenbergs Brigade, 9de og 20de Regiment, med sine Ryttere 
og bringe nogle Kanoner frem, der voldte os adskilligt Tab. Takket været Førerens 
koldblodige Ledelse, og Mandskabets pligttro Udholdenhed blev Forfølgerne dog 
holdt paa Afstand, indtil Scharffenbergs Brigade ved Sankelmark blev optaget af 
Max Mii.llers, 1ste og 11 te Regiment, Kjøbenhavnerne og Vendelboerne, og fortsatte 
sin Marsch uforstyrret til Flensborg. 

Østerrigerne havde paa Vogne faaet Fodfolk frem og desuden flere Kanoner. 
Først prøvede de at lade cleres Ryttere foretage et Indhug paa 1ste Regiment, men 
det blev hurtigt afvist med Tab ; saa lod de deres Kanoner spille; de jog· først vore 
to Kanoner af Marken og sendte saa deres Granater i en Timestid ud over vort 
Fodfolk for at gøre det mørt, inden deres eget gik frem til Angreb. Da de mente 
Kanonerne havde virket nok, brød deres Skyttelinjer og Kolonner frem ; de mødtes 
med de Danske til en blodig, vild Kamp med Riffelskud, Kolbeslag og Bajonetstik, 
paa de sneklædte Marker. Kun nede ved Sankelmark Sø var vi uheldige, fordi 
vore Folk stod med Søen i Ryggen og hverken kunde komme frem eller tilbage, der 
fangede de mange af vore, men ellers gik Københavnerne dem kækt imøde under 
den populære Slagsang • Paa'en, paa'en, paa'en igen, lille Ferdinand Ludvigsene, og 
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da de var udmattede, kom 

frem i deres Sted. General 

sin Modstander Max Miiller 

Vendelboerne mere sindigt, men ikke mindre djærvt 

I 
Nostitz sendte ud paa Aftenen, da Kampen Vdr endt, 

den Hilsen: »Sig ham, at min Brigade kaldes >Jernbri

gaden• fordi den aldrig har veget. Den har staaet overfor Franskmænd og Italienere; 

men den har aldrig lidt saa meget som i Dag - vi har mistet 21 Officerer, dels 

faldne, dels saarede, sig ham, at jeg beundrer hans Soldaters Tapperhed og deres 

Skydning<. 

Mørket gjorde Ende paa Kampen og Max Muller førte sine Folk til Flensborg, 

hvor andre Afdelinger overtog Sikringstjenesten. 

Episode af Kampen ved Sankelmark. 

Vort Tab var stort. lste Regiment mistede omtrent en Fjerdedel af sin Styrke, 

402 Mand, af dem faldt de fleste i Fangenskab ved Sankelmark Sø, eller manlle. 

efterlades paa Grund af Udmattelse, 11te Regiment mistede 280 Mand, ogsaa heri 

medregnet Tabet under hele Tilbagetoget, Regimentet meldte, at det i de sidste 6 Dage 

havde mistet 10 Officerer og at Mandskabet ikke havde faaet Hvile i fire Døgn. 

Østerrigerne mistede 30 Officerer - ikke 21, som General Nostitz sagde - des

uden havde de over 100 døde og over 300 saarede. Deres General meldte til 

Wrangel, at hans Folk var for udmattede til at forfølge de Danske videre, og at de 

derfor søgte Kvarter, hvor de var. 
2* 
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Vi kunde nu altsaa fortsætte Marschen videre over Dybbøl til Als uforstyrret; 

men drøj var den alligevel, og Kræfterne var ved at svigte, og dog saa man vore 

Infanterister slæbe Kanoner med sig, hvis Heste var styrtede, for at de ikke skulde 

falde i Fjendens Hænder. 

I Løbet af Dagen den 7de var den danske Hær bag Dybbøl Skanser paa For

posterne nær, som trods alle Tilbagetogets Anstrengelser endnu maatte holde ud et 

Par Døgn i Sundeved, inden deres Tur til Hvile endelig kom. 

2det Kapitel. 
Fjenden besætter Sønderjylland. 

V
ed 10-Tiden den 6te Februar drog Kronprinsen af Preussen ind i Slesvig By, 

hvor næsten hvert eneste Hus var smykket med slesvigholstenske Flag. 

Gamle Wrangel red videre og tog Kvarter for Natten i Siversted Kro. Om 

Aftenen Kl. 9 fik ban her Gablens Melding om Kampen ved Sankelmark. Den øster

rigske General fremhævede det store Tab, hans Folk havde lidt, og deres store Ud

mattelse. Omtrent samtidig kom Melding fra Prins Friedrich Carl, at han vel var 

kommen over Slien, men at ban paa Grund af Troppernes Træthed havde maattet 

standse ved Sterup, smaa halvtredje Mil Nord for Fjorden. 

Wrangel var ingenlunde ked over Gablens Melding; han syntes Østerrigerne hid

indtil havde været lovlig meget i Forgrunden, og han greb derfor med Glæde Anled

ningen til at lade Preusserne drage først ind i Flensborg. 

Kl. 1 om Natten til den 7de red den danske Overkommando ud af Flensborg 

By. Alarmsignalerne genlød da i Gaderne, og de sidste danske Tropper marscherede 

Nord paa; kun Premierløjtnant N. P. Jensen blev tilbage med sit Kompagni af 8de 

Regiment. Ved Rødeport, fortæller den daværende Premierløjtnant og senere saa vel 

kendte Oberst, stod en Del flensborgske Borgere, som havde samlet sig for at vaage 

over Ordenen i Byen og som Kendetegn havde taget et hvidt Baand om Armen. 

De opfordrede indtrængende Premierløjtnanten til at forlade Byen hurtigst muligt, 

fordi Fjenden ved at gaa gennem Adelby, kunde komme i Ryggen paa Kompagniet; 

men Løjtnanten hævdede, at da han ingen Fjende kunde se, maatte ban blive til ban 

fik Ordre til at gaa. Ordren kom Kl. 7 114 Morgen, og de sidste danske Soldater 

marcherede ud af Flensborg. 

Det var ogsaa paa høje Tid. Omtrent sammetidigt red de første preussiske 

Ulanpatrouiller gennem Byen med Pistolen i Haanden. Overpræsident v. Rosen gav 

Ordrer til at der i alle Bøger og Protokoller, Indkvarteringen vedrørende, skulde 

slaas en Streg og over den skrives > Kaiserlich Oesterreicbische und Kongl. Preus-
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sische Trouppen« og saa fortsætter som sædvanlig. Den Streg blev en betydnings

fuld Skillelinie mellem Fortid og Fremtid i Flensborgs Historie. 

Endnu saas kun ganske enkelte slesvigholstenske Flag. Kl. 9¾. rykkede preus
siske Kyrasserer ind og Gaderne fyldtes efterhaanden af Syd fra tilstrømmende 

fremmede. Kl. 11 ½ kom General Wrangel selv; han sendte straks Bud efter Over

præsident v. Rosen, mod hvem han efter en første Opbrusen viste sig ret venlig: 
>Jeg vil sige Dem,< sagde han, at jeg respekterer de Embedsmænd, som forbliver

tro mod deres Konge. « Han føjede til, at han ikke vilde taale oprørske Demonstra

tioner, navnlig forbød han alle saadanne for Augustenborgerne. Ligeledes forbød
han ogsaa al Slags Flagen, naar det ikke var med preussiske, østerrigske eller sles

vigske Flag, og paalagde Overpræsidenten at sørge for, at Forbudet blev overholdt.

Behøvede ban Soldater dertil, kunde han blot forlange; han skulde til enhver Tid

have Adgang til Feltmareballen.

Senere kom Wrangels Stabschef, General Vogel v. Falckenstein, til. Da han 

hørte den Besked, Rosen havde faaet, spurgte han: » Hvad er egentlig det slesvigske 

Flag for et?< - >Blaat og gult,« svarer Rosen. - >Det ser jeg ingen Steder,• siger 

Falckenstein. •Nej,« svarer Rosen, >siden den slesvigholstenske Agitation og de 

augustenborgske Revolutionsbevægelser er begyndt, bar dette Parti lavet et nyt Flag, 

der er sammensat af det holstenske (rødt og hvidt) og det slesvigske (blaat og gult). 
I Begyndelsen havde dette Flag alle fire Farver, men senere kastede man den gule 

Farve bort, og gik over til det ·trefarvede Flag, ligesom alle andre Oprørsfaner. 

Saaledes er det slesvigholstenske Flag opstaaet, og det er det Augustenborgerne og 

Demokraterne i Dag har hængt ud. « 

Det viste sig imidlertid, at der var nogen Misforstaaelse; ved den slesvigske 

Fane, forstod Wrangel og hans Stabschef den slesvigholstenske, og den skulde det 

være tilladt at flage med; men Forbudet mod alle Slesvigholstenernes Demonstra

tioner blev opretholdt. »Smid kun de Karle ind til mig i mit Hovedkvarter,< sagde 

Wrangel til Poltimester Hammerich, >saa skal jeg snart blive færdig med dem. « 

Under disse Forhandlinger trak preussiske Tropper bestandig gennem Byen; 

men Modtagelsen skuffede dem. Vel vajede der Flag og lød Hurraraab i den sydlige 

Del af Byen; men eller viste de lukkede Døre og Vinduer og Borgernes Tavshed, at 

>Befrierne< ingenlunde var velkomne. Da et preussisk Regiment marcherede gennem

den nordre Bydel, hvor ikke et Flag var at se, sprang en Underofficer ud af Ræk

kerne og spurgte en der staaende Mand: »Hvorfor er her ingen Flag?« - >Fordi

her bor Danske,< lød Svaret. - >Oh! I faar det aldrig igen; vi Brandenburgere, vi

er af de ægte,« raabte Underofficeren og sprang ind paa sin Plads.
I de sydslesvigske Købstæder tvang Indbyggerne de danske Embedsmænd til at 

rejse, og tilføjede dem stundom Overlast, uden at de tyske Tropper gjorde noget for 

at hindre det. For at støtte Hertugen af Augustenborgs Sag, blev det besluttet, at 

en stor Deputation skulde møde og hylde ham i Kiel; for hver 400 Mennesker i 
begge Hertugdømmer skulde møde en Afsending; men fra Nordslevig kom næsten ingen, 

saa Hertugen havde ringe Grund til at takke for Tilslutning fra • hele Slesvig«. 
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Fra Sverige og Norge kom stærk Tilkendegivelse af Deltagelse i Danmarks Sorg. 

I Stockholm stimlede Folk sammen og krævede svensk Hjælp til Broderfolket, saa 

at Skarens maatte splittes med væbnet Magt. 

I Danmark vakte Budskabet om Dane

virkes Rømning Sorg og blandet med Vrede. 

Der blev som ved alle slige Lejligheder 

endog talt om Forræderi; hvad der selv

følgelig var fuldstændig grundløst. I Køben

havn kom det til Folkeopløb; men Rege

ringen bøjede sig for Stemningen; General 

de Meza maatte gaa af som Overgeneral 

og blev fulgt af General Gerlach med Major 

Stiernholm som Stabschef. Oberst Kauff

mann fik Kommandoen over 2den Brigade; 

3die og 18de Regiment. 

Georg Daniel Gerlach. 

Uden Modstand besatte Fjenden hele 

Slesvigs Fastland, undtagen Halvøjen Sunde

ved; der forberedte vi os til et nyt Forsvar 

ligesaa tappert ført, men mere haardnakket 

end det, der kunde iværksættes ved Da nevirke. 

Prins Friedrich Carl vendte sig med sit Korps 

mod Dybbøl; de to andre Korps - Østerrigerne 

og den preussiske Garde - rykker langsomt 

Nord efter mod den nørrejydske Grænse, og da 

General Hegermann-Lindencrone ikke syntes, ban 

var stærk nok til at prøve paa at standse dem, 

naaede de frem uden Kamp. 

Ved Grænsen kom der imidlertid en Stands

ning. Kejseren af Østerrig holdt paa, at han 

havde sendt sine Tropper for at besætte Hertug

dømmerne og ikke for at angribe det egentlige 

Kongerige Danmark; det sidste fandt han farligt, 

fordi det kunde medføre Indgriben fra andre 

Stormagter. Bismarck derimod hævdede, at saa

Jænge Sundeved, Als og Vesterbavsøerne endnu 

var i de Danskes Magt, var Slesvigs Besættelse 

ikke fuldbyrdet; og da det var vanskeligt at 

drive Danskerne bort fra disse Steder, maatte 

man øve Gengæld ved at besætte Nørrejylland. 

Frederik Christian St'crnholm. 

Der kunde der ogsaa tages Oprejsning for den Skade, Blokaden af de lyske Havne 

voldte. Det blev Bismarck, som satte sin Vilje igennem; men Forhandlingerne tr:ik 

ud til lste Marts, og indtil disse var tilendebragte, skete der kun lidet ved Grænsen. 
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Vor Overkommando ansaa det ikke for nødvendigt at holde hele Hæren samlet 

ved Dybbøls Forsvar. Saasnart Mandskabet havde hvilet lidt, blev derfor Scharffen

bergs og Neergaards Brigade sendt ad Søvejen til Fredericia, senere kom ogsaa Max 

Miillers Brigade til Nørrejylland, da dens to Regimenter, lste og 11te, var bleven 

nogenlunde kampduelige efter de haarde Tab ved Selk og Sankelmark. 

Neergaards Brigade besatte den 12te Februar Kolding og Omegn, samme Dag 

kom den preussiske Garde til Haderslev og sendte Patrouiller til Christiansfeldt. 

Inden endnu Spørgsmaalet om Indmarchen i Nørrejylland var ordnet, prøvede 

dog den preussiske Overkommando at luske sig saa smaat frem mod sit Maal, ved 

at lade nogle Rytterafdelinger, tilsyneladende ved en Misforstaaelse, gaa over Grænsen. 

Planen lykkedes. General Hegermann mente, han stod overfor en almindelig Frem-

Kampen ved Vorbasse. 

rykning af den stærke Fjende, og gik med Rytteriet og ?de Regiment tilbåge imod 

Vejle, hvor Max Mfrllers Brigade og ?de Feltbatteri stødte til, medens Brigad_e Neer

gaard trak sig ind mod Fredericia, hvor Scharffenbergs alt forud stod. Under Til

bagegangen kom det nær Gudsø til en lille Kamp mellem vore og Fjendens Ryttere, 

som kostede os 2 Mand døde og 3 fangne; og Preusserne 1 Officer og 4 Menige 

saarede. 

Det var om denne snilt ordnede Grænseovergang, at Bismarck senere skrev: 

•Jeg kildrede Europa under Næsen med en Deling Husarer for at se om det vilde

nyse; men det nøs ikke.• Han kunde nu foreholde Kejseren af Østerrig, at Grænsen
faktisk var overskreden, uden at nogen havde sagt noget dertil. Videre trængte

Fjenden dog ikke frem, og det kom kun til mindre Sammenstød mellem Rytter-
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patrouillerne, blandt andet den 28de Februar ved Blaakjær Skov, hvor den kække 

Drogon Niels Kjeldsen faldt og 3 af hans Kammerater blev fangne. 

Samme Dag vandt vore Dragoner en stolt lille Sejr længere ude Vest paa ved 

Vorbasse. Skønt overraskede under et Hesteeftersyn af en Eskadron preussiske 

Husarer, kom de hurtigt til Hest, tildels rigtignok uden Sadler og kun i Staldkitler 

med Palasken i Næverne; men de jog med den kække Løjtnant Sauerbrey i Spidsen 

Preusserne af Marken, saa de maatte efterlade 1 Officer, 1 Læge, 6 Underofficerer 

og 26 Husarer som Fanger, desuden havde de 1 Mand død og 3 saarede. Vi slap 

med 4 Underofficerer og 3 Dragoner saarede og 4 fangne. 
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Fregatten •Sjælland•. 

Saaledes stod altsaa Sagerne ved den nørrejydske Grænse, da Krigens første 

Maaned gik til Ende. Vi skal nu se, hvad der indtil da var foregaaet paa Søen. 

Her var vi, i det mindste til Østerrigerne fik deres Flaade til Vesterhavet, 

ubestridt Herrer. Til Østersøen blev sendt to Eskadre; den ene - den vestlige 

- skulde væsentligst støtte Hæren, medens den østlige skulde blokere de preussiske

Havne. Den første under Orlogskaptajn Muxoll bestod til at begynde med kuri af

, Rolf Krake• og nogle Smaaskibe, senere blev den betydeligt øget; den sidste, som

Admiral van Dockum kommanderede, bestod oprindelig af Skruefregatterne >Sjælland<

og ,Jylland• og Skruekorvetterne > Heimdal« og >Dagmar<. Preusserne var sent

paa det; de fik først deres lille Eskadre kampklar henimod Midten af Marts. Hele

Februar Maaned skete sa�ledes intet uden at vore Orlogsmænd opbragte en Del tyske

Handelsskibe.
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Skruefregatten »Niels Juel• var straks ved Krigens Begyndelse bleven sendt til 
Kanalen mellem England og Frankrig og vakte stor Bestyrtelse der. Det var et 

. drøjt Togt i det haarde Vintervejr. Chefen maatte Dage igennem sidde i sin Kahyt 
i Fels og Vandstøvler; men det lykkedes at tage flere gode Priser, skønt de fleste 
tyske Handelsskibe, advarede af Lodserne, holdt sig i Havn. 

Ved Vesterhavsøerne arbejdede den flinke, energiske Kaptajnløjtnant Hammer 
hjulpen af sin Næstkommanderende Løjtnant Holbøll paa at faa Rokanonjollerne 
gjorde kampklar og sat i Vandet. Dermed gik det meste af Maaneden; , men da 
Fjenden ingen Midler havde til at komme over til Øerne, fik vi Tid til vore For
beredelser. 

3die Kapitel. 

De første Uger paa DybbøL 

D
ybbøl Banker og Egnen foran havde allerede i Treaarskrigen vist deres store 

Betydning for Forsvaret af Slesvig. Vi havde kæmpet heldigt der den 28de 
Maj og den 5te Juni 1848, og Aaret efter havde vi ved Ullerup og senere 

paa selve Bankerne, hvor vi tog to saksiske Kanoner, igen budt Fjendens Overmagt 
Spidsen. Det faldt derfor helt naturligt, at Dybbøl kom til at gøre sig stærkt gæl
dende under Overvejelserne om Ordningen af vort Forsvar i Tiden mellem Krigene. 
En Kommission af kyndige, krigserfarne Mænd havde tilraadet at lægge tre stærke 
Forter paa Dybbøl Banker; Forter med skudsikre Rum til Mandskabet, med gode, 
veldækkede Kanoner og merl Hindringer foran, som vanskeliggjorde en Storm. Med
regnet de Værker, der yderligere maatte bygges paa Als, vilde det koste mellem 4 
og 5 Millioner Kroner. Samtidigt var bleven foreslaaet at ofre ca. 14 Millioner paa 
at gøre Fredericia til en stærk, fuldt moderne Fæstning; desuden skulde Københavns 
Forsvar styrkes baade mod Sø og Land. Regeringen fandt dog disse Udgifter altfor 
store og befalede Ingeniørkorpset at indsende et nyt Forslag, der ikke maatte overstige 
30 Millioner. Der blev da udarbejdet en Plan, hvori der krævedes til Danevirke 700,000 
Kr., Dybbøl 1,588,000 Kr., Fredericia 17,612,000 Kr. og Resten til Københavns Sø

forsvar og Kystbatterier. 
Heller ikke dette Forslag blev gennemført, man nøjedes med at bevilge i 1858 

mellem 7 og 8 Millioner til Københavns Søbefæstning, og Arbejdet skulde endda for

deles paa 10 til 12 Aar. 
Da Krigsfaren i 1861 blev truende, havde vi saaledes aldeles intet gjort for at 
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styrke Forsvaret af de truede Egne i vort Land; den belejlige Tid var helt forsømt, 

nu maatte vi nøjes med, hvad der i Hast kunde rejses. I Stedet for de 3 stærke 

Forter paa Dybbøl kom 10 Feltskanser uden skudsikre Rum, uden væsentlige 

Hindringer for Storm; de kostede, naar medregnes alt, hvad der var brugt til dem, 

da Ufreden kom, 239,200 Kroner, en Brøkdel af, hvad der var krævet til et virkeligt 

Fæstningsanlæg. I klar Forstaaelse af sit Ansvar, skrev Ingeniørkorpset den 26de 

September 1861. 

>Stillingen. vil binde den dobbelte Styrke til sin Besætning og derved blivende

unddrage endnu 8000 Mand fra Armeens Operationer; der vil ved de mange mindre 

Værker gøres Fordring paa flere selvstændige Kommandører; Værkerne vil i sig selv 

være svagere, Tjenesten besværligere, og Forsvaret, navnlig naar Fjenden gaar over til 

en systematisk Belejring og Beskydning af Værkerne med Bomber, kræve større Ofre af 

Tra-• � Ø'! 
-tters 

9
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Blok. 

o? 

Menneskeliv.• 

I 1861 drev Faren over. Vi 

fik saaledes igen Fred et Par Aar, og 

var de bleven benyttede kunde endnu 

meget af det forsømte have .været 

indhentet; men der blev saa godt som 

ingen Penge bevilget og kunde derfor 

intet udrettes, og da den danske Hær, 
Folkets egne Sønner, den 7de Februar 

slæbte sig gennem Sundeved over 

mod Als, laa der paa Dybbøl Banker, 

den Stilling, de nu skulde værne mod 

Stormaglshærenes Overmagt, kun de 

---------...J samme 10 Feltværker, som endda 

Det Indre af Skanse II. ikke var i fuld kampdygtig Stand. 

Havde Fjenden evnet at følge tæt 

i vort Fodspor, havde ban let taget hele Dybbølstillingen med det samme; men 

heldigvis stod hans trætte Folk den Gang endnu Syd for Flensborg. 

Dybbølstillingens Forsvar blev den store Bedrift, den tapre Landsoldat øvede 

under Krigen 64; der staar ikke den Glans om den Daad som over Sejrene ved 
Fredericia og !sted, men hvad Mod, Udholdenhed og Trofasthed angaar kan Dybbøl

heltene frit se deres Fædre fra Treaarskrigen ind i Øjnene. 

Imellem Bugten Vemmingbund, som skyder sig ind i Sundeved, og Als Sund hæver 

Dybbøl Banker sig til en Højde af 71 Meter over Havet og danner en Bue paa omtrent 

3 Kilometer. Over Banken fører de to Hovedveje fra Flensborg og Aabenraa, som 

forener sig omtrent midtvejs mellem Sundet og Bakkekammen, Egnen Nord for Flens

borg Vejen er lettest at forsvare; Bakkedraget falder der jævnt mod Vest og giver godt 

Skud, og de nordligste Værker kan virksomt støttes af Batterier paa Als. Egnen mellem 

Flensborg Vejen og Vemmingbund frembyder derimod adskillige Fordele for Angriberne. 
Faldet mod Søen er stejlt, og der skærer sig dybe Kløfter fra Kysten ind i Landet. , 
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Vore ti Skanser var numerede fra venstre til højre. Skanse I laa tæt ved den 
stejle Skrænt mod Vemmingbund, den var væbnet med 7 Kanoner, II var stærkere, 

den havde 10 Kanoner, af hvilke de 5 kunde skyde mod det bøje Broagerland hin
sides Vemmingbund, hvorfra �hele den sydlige Del af vor Skanserække og Egnen 
bagved kunde tages under Ild. Il[ var kun et aabent Kanonplacement for 5 Kanoner 

og V, der laa paa Bakkens højestP- Top, var Mage til; men den mellem den liggende 

IV, tæt Syd for Flensborg 
Vejen havrle 13 Kanoner. Vl 

tæt Nord for Vejen var Stil
lingens største Skanse, den 

havde 1 7 Kanoner, VII der

imod var som III og V et lille 
aabent Værk kun til 4 Ka
noner. De tre nordligste Skan

ser VIII, IX og X havde hen
holdsvis 13, 9, 10 Kanoner, 

de laa, som nævnt, sikrest, fordi 
Egnen foran dem kunde be

skydes fra Als. 

Vi havde nemlig ogsaa 
Batterier langs Sundet paa 
Als baade Nord og Syd for 
Sønderborg, og nede ved Sun
dets Kyst laa paa Sundeved
Siden to Brohoveder for at 
dække de to Broer. 

Alt i alt stod der den 7de 
Februar i Dybbøl Skanserne 

84 Kanoner, de sværeste var 
glatte 84 Pds. Granatkanoner, 
de letteste 12 Pds., men ikke 
en eneste riflet Kanon. 

Den 1 Ode Februar viste 

Fjenden sig foran vore For-
Paa Post i Dybbølskanserne.

poster i Sundeved; den l 8de April blev Skanserne stormede. I 10 Uger varede 

saaledes Forsvaret af den sidste Stump af Sønderjyllands Fastland. 

Det blev en haard Tid for den danske Soldat, men en Ærenstid for ham, fordi 
han saa frejdigt og modigt trodsede Savn og Farer. 

Angrebet paa Dybbølskanserne falder i tre Tidsafsnit. Det første naar fra Preus
serne kom til Sundeved indtil den 15de Marts, i det var det nærmest Kampene foran 

Stillingen, som optog Tiden, bag Skanserne var der forholdsvis roligt, og vi fik styr
ket dem og forbundet dem ved Skyttegrave; saaledes at det hele kom til at danne 

-27-





en sammenhængende Linje. Efter den 17de Marts begynder Beskydningen fra Bro
ager, som til en Begyndelse volder os store Tab og skaber Uro, men som vi snart 
vænnes til og lærer at indrette os efter. Dette varer til 3die April; da Planen om 
en Overgang til Als har maattet opgives, og der for Alvor tages fat paa Angrebet 
paa Skanserne. Dette er den haardeste Tid paa Dybbøl, som varer til Stormen. 

General Moltke, som havde Hovedindflydelsen paa Ledelsen af Felttoget mod os, 
var kun .lidet stemt for at indlade sig paa en langvarig og besværlig Belejring, ban 
foretrak at vinde den endnu manglende Del af Slesvig i Nørrejylland. Wrangel vilde 
have Prins Friedrich Carl til at storme Skanserne efter en indledende Skydning med 
Feltkanoner; men derpaa vilde Prinsen ikke indlade sig, han krævede bestemt Be
lejringsskyts hentet frem, hvis Angrebet skulde være Alvor. Det var denne Drøftelse 
af, hvad nu burde gøres, som skaffede os Tid til at faa vor Forsvarsstilling saa 
nogenlunde i Orden. 

Helt fredeligt gik det imidlertid ikke; der blev stundom kæmpet ret haard i 
Egnen foran Skanserne. Preusserne vilde forvisse sig om, hvorvidt det virkeligt var 
Alvor med Dybbøls Forsvar, eller om vi her som ved Danevirke vilde gaa bort, 
naar vi havde standset vor Modstander en Tid. De ø_nskede ogsaa at se den Skanse
linje paa nærmere Hold, for at blive klar over, hvor stærk den egentlig var, og 
endelig maatte de Danske ikke føle sig altfor trygge i Sundeved, saa de sendte endnu 
flere Tropper til Nørrejylland. 

Disse Grunde bevirkede, at der flere Gange blev rettet kraftige Angreb mod 
vore Tropper foran Stillingen, foruden de daglige smaa Forpostkampe. 

Den første større Kamp fandt Sted den 18dc Februar. Som hosstaaende Kort 
viser, havde vor Forpostlinje paa venstre Fløj en uheldig Retning, idet den Syd for 
Flen.sborg Vejen ved Bøffelkobbel· under en ret Vinkel bøjede af ned mod Vemming
bund. Naar en Modstander samtidig gik frem til Angreb Nord og Øst for Nybøl 
Nor, var det dermed givet, at vore Forposter i Bøffelkobbel blev tagne forfra og i 
Siden og Ryggen paa samme Tid. 

Heraf benyttede Preusserne sig; men det var i Grunden os selv som gav Anled
ningen. ,Rolf Krake« fik nemlig det Hverv at gaa ind paa Flensborg Fjord og prøve 
at sønderskyde den Bro, Preusserne havde slaaet over Egernsund, Indløbet til Nybøl 
Nor. Blev Broen ødelagt, var de preussiske Tropper paa Broager afskaarne, og 
den naturlige Følge af >Rolf Krake«s Angreb maatte derfor blive, at Preusserne gik 
frem paa begge Sider af Nybøl Nor for at sikre sig mod den truende Fare. Derfor 
burde vore Forpostafdelinger have været underrettede om >Rolf Krake•s Foretagende; 
men det skete ikke, og det deraf følgende Angreb kom dem derfor uventet og voldte 
ret store Tab. Ved 17de Regiment faldt 2 Underofficerer og 12 Menige; 2 Officerer, 
1 Underofficerer og 33 Menige blev saarede, og 13 Mand blev fangne, foruden nogle 
Sydslesvigere, som løb over til Fjenden. 3die Regiment mistede 25 Mand, hvoraf 
22 blev fangne. Preusserne gik snart tilbage igen, da den tykke Sneluft hindrede 
dem i at se noget nærmere til vor Forsvarsstilling. 

>Rolf Krake• kunde ikke komme langt nok ind til at faa Broen ødelagt; men
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den bestod forøvrigt Ildprøven godt. Alle Preussernes Kugler prellede af mod dens 

tykke Hud, først da den skulde ud af Fjorden, og Ankeret derfor skulde stikkes fra, 

kneb det lidt. Det Stykke Arbejde maatte gøres paa aabent Dæk udenfor Taarnenes 

Ly; m_en Baadsmand Pantmant og Helbefaren Matros fra Odense Jørgen Jensen 

klarede det og slap godt derfra. De blev begge Danebrogsmænd. Folkene sagde 

senere, at være i et Panserbatteri, naar der blev skudt paa det, var som at sidde 

i en Tønde, naar der blev slaaet Katten af Tønden. 

Vi indtog igen vor gamle Forpoststilling, hvad vi ikke burde have gjort, for 

Preusserne havde nu praktisk lært dens svage Side at kende og benyttede sig deraf. 

Paa Avnbjerg den 22de Februar 1864. I Baggrunden Bøffelkobbel Skov. 

Angrebet skulde ske den 22de Februar før Daggry og næsten hele det preus

siske Hærkorps deltog deri. Nord om Nybøl Nor skulde 11 preussiske Batailloner 

gaa frem, samtidig med at 6 angreb fra Broager. Kronprinsen af Preussen og Felt

marchal Wrangel var taget fra Haderslev for at overvære Kampen. 

Det var vort 18de Regiment, det kom til at gaa ud over. Under en forrygende 

Snestorm og skjult af Mørket brød Preusserne uventet, voldsomt og overvældende frem. 

Vort Forpostkompagni paa Vejen fra Broager blev hurtigt kastet ud til Siden; 

Forposterne i Bøffelkobbel blev bogstavelig rent over Ende og tagne, deres Chef, 

Premierløjtnant Bruun, faldt, og Løjtnant Helms blev fangen. De bag ved værende 

reddede sig kun ved i vild Flugt at styrte over mod Dybbøl By. 
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Saasnart Overraskelsen havde sat sig, og Dagen var brudt frem, samledes vore Af

delinger til kæk Modstand. Navnlig ved Avnbjerg, tæt Syd for Flensborg Vejen, holdt 

Kompagniet Ahlmann af 18de Regiment længe ud, og paa den øvrige Del af Forpost

linjen blev kæmpet med Ro og Orden. Brigaden Goeben kom endda Skanserne saa nær, 

at det blev Preussernes Tur til at prøve at staa stille i Granatilden. • Der var Uro nok 

overalt,• skrev Generalen hjem, >jeg maatte fare frem og tilbage, opmuntre, skælde. < 

Angrebet medførte, at hele vor Hær blev alarmeret og Stillingen besat; men Preus

serne havde naaet, hvad de vilde, og ønskede ikke at udsætte sig udækkede for Ilden 

fra Skansernes Kanoner. De gik derfor lidt før Kl. 10 atter tilbage. 

Skansearbejde ved Dybbøl. 

Vi mistede den Dag 10 Officerer, 10 Underofficerer og 262 Mand, af dem var ca. 

230 Fanger, derimellem desværre som sædvanlig mange sydslesvigske Overløbere. 

Efter den Dag stillede vi vore Forposter nærmere ind paa Stillingen. 

Trods deres Held, havde Preusserne dog faaet Respekt for Dybbølskanserne, og 

da det trak ud med at faa Østerrigernes Samtykke til Indfaldet i Nørrejylland, blev 

det liestemt at begynde Belejringen. Angrebet skulde rettes mod Stillingens svageste 

Del, Skanserne Syd for Flensborg Vejen, og der skulde hentes svært Riffelskyts fra 

Berlin til det Brug, nemlig 12 riflede 24 Pds., 12 riflede 12 Pds., 24 riflede 6 Pds., 

12 korte 12 Pds. og 16 7 Pds. Haubitzer og Morterer til ved Bueskud at ramme 

vore Folk bag deres Dækning. 
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Alt imens de gravede paa Batterierne og ventede paa Kanonerne, begyndte de 

at indrette sig paa at blive i Sundeved i længere Tid. Der blev sendt Faareskinds

Pelse til deres Vedetter, og de fik Lov at ryge Pibe paa Posten og lade Skæget 

staa. De brave danske Bønder i Sundeved havde, som vi snart skal se, kun liden 

Glæde af disse Gæster. 

Vi var imidlertid heller ikke ledige.. Skyttegravene blev uddybede og styr

kede, og der blev indrettet Stillinger til Feltkanoner i dem ; Diger og Hegn blev 

Snehytte ved Forposten. 

sløjfede foran, for at Fjenden ikke skulde finde Dækning. Palisader og andre 

Hindringer blev sat paa Plads, kort alt blev gjort, hvad gøres kunde for at 

styrke Stillingen. Den blev ogsaa, hvad nærmest maa kaldes en meget stærk 

Feltforforskansning, men langt svagere end de faste Forter, vi burde have bygget i 

Fredens Dage. 
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4de Kapitel. 

Kampene ved Vejle og Fredericia .. - Søtræfningen ved Rygen. 

Forholdene i Sønderjylland. 

D
en lste Marts havde Preusserne endelig faaet Østerrigerne paa Slæbetoug ind 

i Kongeriget Danmark, men der hengik endnu en Ugestid inden det blev til 
Alvor. Den 8de Marts skulde Fremrykningen fra Kolding ske, Østerrigerne 

skulde gaa mod Vejle, medens Preusserne bøjede af Øst paa mod Fredericia. Som 
Følge heraf udviklede der sig altsaa to af hinanden helt uafhængige Kampe den 
Dag; vi følger først Østerrigerne. 

Det var Hegerrnann-Lindencrones Division, som stod ved Vejle. 7de Regiment 
var netop samme Morgen marcheret til Horsens; Max Miillers to Regimenter, 1ste 
og 11 te, var derfor hele Fodfolkstyrken. 

Det første· Møde med Fjenden var en rask lille Rytterfægtning. En østerrigsk 
Generalstabeofficer var under Dækning af en Deling Dragoner redet frem for at 
undersøge vor Stilling. Ved Højen Kro paa Vejle-Kolding Vejen stod en dansk Rytter
vagt paa 25 Dragoner under den unge Reserveløjtnant Cai de Saint-Aubain. Han 
førte sine Folk rask frem til Angreb, da Fjenden nærmede sig, og efter en kort, men 
skarp Fægtning tog de østerrigske Dragoner Flugten, efterladende deres saarede Løjt
nant og tre Mand som Fanger. Generalstabskaptajnen og tre Dragoner var saarede. 
Vi havde kun en Underofficer let saaret. Østerrigernes Dragoner kunde ikke hugge 
gennem vore Folks tykke Kapper, men de danske Dragoners tunge Pallask bed, 
hvor den traf. Den unge Reserveløjtnant vandt sit Ridderkors og en Plads blandt 
Hærens faste Officerer. 

Umiddelbart derefter kom Fjendens Fodfolk og Artilleri frem; vore Forposter 
Syd for Vejle blev trængt tilbage, og det korn til Kamp i selve Byens Gader. Først 
Nord for Vejle, fra de høje Bakker Øst og Syd for Greisdalen, gjorde de Danske 
alvorlig Modstand. Det var igen Kobenbavnerne og Vendelboerne, som Østerrigerne 
kendte fra Sankelmark, de her mødte; og Max Muller forstod at bruge dem. Først 
ved Mørkets Frernbr_ud, da Østerrigerne havde udfoldet hele deres Overmagt og 
truede med at orngaa os, veg den lille danske Styrke i god Orden tilbage mod Hor
sens. llte Regiment havde taget den værste Tørn den Dag; det mistede 3 Officerer, 
4 Underofficerer og 142 Menige, hvoraf de 108 blev fangne under Gadekampen i 
Vejle By, 1ste Regiment slap med 2 Underofficerer saarede og 3 Mand fangne for
uden 21 Sydslesvigere, som deserterede. Østerrigerne havde 1 Officer og 11 Mand 
døde og 7 Officerer og 73 Mand saarede. Med særlig Hæder nævnes der den Dag 
Kaptajn Axel Slaggemeier, som saaret faldt i Fangenskab. 

1864 i Billeder og Tekst. 3 
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Samtidig var der bleven kæmpet foran Fredericia. Vore Forposter veg efter ret 

haardnakket Modstand nærmere mod Fæstningen for den langt overlegne preussiske 

Gardedivision. Under Kampen sprang en Granat i Divisionschefens, General Wilsters, 

Stab, saarede Generalen ret baardt og hans Stabschef, Kaptajn Hoffmann, dødeligt. 

Det var den anden General, Divisionen mistede. Desværre lykkedes det ogsaa Preus

serne her ved deres gamle Fif, at holde sig tilbage paa en Del af Fægtningslinjen og 

gaa rask frem paa et andet Sted, at afskære et af vore Kompagnier, og fange det 

efter tapper Modstand. Selv slap de med et Tab af 2 Officerer og 18 Mand. Vi 

havde derimod 2 Officerer døde og 3 saarede, desuden 3 Menige døde og 2 Under

officerer og 15 Menige saarede. Det var Bagladeriflernes Overlegenhed over vore 

Forladere, der voldte den store Forskel i Tabet. 

Den følgende Dag gik General Hegermann tilbage til Stillingen ved Skanderborg, 

hvor Kronprins Frederik, vor senere Konge, kom til Korpset. Generalen ansaa 

stadig sit Korps for for svagt og løst sammensat til at kunde tage Kampen op, og for 

at faa sine Afdelinger fuldt i Orden, fortsatte han sit Tilbagetog gennem Salling til 

Mors, hvor han kom den 17de Marts. Syd for Limfjorden blev kun efterladt et Par 

Smaakommandoer kaldet Østre og Vestre Strejfkorps. 

Fredericia blev nu nærmere indesluttet, og Kommandanten, den strenge, dygtige 

Oberst Lunding, kendt fra Fæstningens Forsvar 1849, fik fuldt op at gøre med at 

bringe alt i Orden til at modtage den ventende Belejring. 

Den tredje større Kamp udenfor Sundeved fandt Sted i Østersøen. 

Som nævnt ønskede den preussiske Hærledelse meget Flaadens Hjælp til An

grebet paa Dybbøl og Als. Flaadens Hovedstyrke, to Skruekorvetter >Arconac paa 

28 Kanoner og > Nymphec paa 17, en Hjuldamper > Loreleyc og 6 Dampkanonbaade 

var bleven samlet i Svinemiinde under Kaptajn Jachmann. Den 16de Marts havde 

de recognosceret og fundet den danske Blokade Eskadre bestaaende af Fregatten 

>Sjælland• paa 42 Kanoner, hvorfra Admiral van Dockums Flag vajede, og de to

smaa Korvetter >Heimdal• og »Thor• liggende under Rygen, og da denne Styrke

ikke var saa meget overlegen, blev det besluttet at angribe den den næste Dag.

l Nattens Løb stødte imidlertid Linjeskibet »Skjold• paa 64 Kanoner til den danske

Eskadre, og gav den • en stor Overlegenhed; men da de preussiske Skibe var hur

tigere end vore, og havde Tilbagevejen fri, besluttede Kaptajn Jachmann alligevel at

gaa ud, for at give den unge Marine Ilddaaben.

Lidt over Middag saa man om Bord i de danske Orlogsmænd de preussiske 

Skibe styre ud efter; men da det samtidig blev meldt, at et stort Skib nærmede sig 

fra Søen, haabede Admiral van Dockum, at det skulde være Fregatten >Jyllandc, som 

hvert Øjeblik ventedes til Flaget; ikke fordi han trængte til dens 44 Kanoner for at 

jage Preusserne hjem; men fordi den var vort hurtigste Skib og maaske kunde spærre 

Tilbagevejen for de preussiske Skibe. Ved halv Tretiden fik man imidlertid Vished for, 

at det Skib, som nærmede sig, ikke var >Jylland,, men »Tordenskjolde, et af Flaadens 

langsomste Skibe. Fra •Sjælland• blev derfor signaliseret >Følg den Kommanderende,, 

og med Admiralskibet forrest stod den danske Eskadre ind mod Preusserne, der gjorde 
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en Drejning, gav det glatte Lag og styrede for fuld Kraft ind mod Havnen. •Sjælland« var 

imidlertid kommen saa langt forud for de andre danske Skibe, at den maatte kæmpe 

alene; Admiralen mindskede derfor Fart for at vente paa de andre, og derved fik 

de preussiske Skibe saa stort Forspring, at de slap i Havn. Preusserne havde 5 

døde og 1 Officerer og 7 Mand saarede, vi havde 6 døde og 16 saarede, alle paa 

>Sjælland,. Ethvert Haab om at bryde igennem Blokaden var dermed opgivet, og

der forefaldt under Resten af Krigen intet af Betydenhed i Østersøens østlige Del,

Vi vender atter tilbage til Kampens Maal, Sønderjylland, hvor Slesvigholstenerne 

mente at kunne røre sig frit, skærmede af Preuserørnen, men snart fik lært noget 

helt andet. Til at begynde med fik de dog Lov til baade at jage de danske Embeds

mænd bort og til at udraabe deres Hertug til Regent. Dette udførtes næsten overalt 

paa samme Maade. Et Par Borgere, eller undertiden nogle helt ubekendte, Syd fra 

kommende Personer mødte hos de kongelige danske Embedsmænd og bad dem være 

ude af Byen med kort Frist, stundom kun 12 Timer. En Hob saa stor som den 

lod sig skrabe sammen, dels af Byens Folk dels af tilstrømmende Mennesker Syd 

fra, drog gennem Gaderne med slesvigholstenske Flag, standsede paa Torvet og ud

raabte der Hertugen af Augustenborg til Hertug af Slesvig-Holsten. For at give det 

hele et vist højtideligt Præg, endte man med at synge •Nun danket Alle Gott«. Om 

Aftenen illumerede, hvem der vilde, og de som ikke vilde, fik deres Ruder slaaet ind. 

Det mærkeligste var, at de fleste af disse Embedsmænd, som maatte undgælde 

for deres Danskhed, var barnefødte i Hertugdømmerne. I det sydligste Slesvig, i 

Gottorp og Hiitten Amter, i Svansen og Dånischwold var saaledes Amtmanden i 

Slesvig, den kongelige Kommissær og Borgmesteren i Ekernførde, Flekkefogden 

i Kappe!, Præsidenten i Frederiksstad, Landfogden i Stapelholm, 7 Herredsfogder, 6 

Aktuarer og 32 Præster fødte i Slesvig eller Holsten, medens kun 1 Borgmester, 

1 Herredsfogde, 3 Aktuarer og 9 Præster stammede fra Kongeriget. Nordligere i 

Husum og Bredsted Amter saa det omtrent ligesaadan ud, og næsten alle disse 

Embedsmænd, som virkede i Egne med rent tysk Skole- og Kirkesprog, jog Slesvig

holstenerne væk. I de sprogblandede Distrikter derimod lykkedes det kun Oprørerne 

at faa de danske Embedsmænd jagne væk fra Tønder og enkelte af de sydligste 

Sogne; i Flensborg By og over 40 Sogne med blandet Skole- og Kirkesprog kunde 

der ikke rejses nogen Bevægelse, og i de rent danske Egne lykkedes det hverken i 

Købstæderne eller paa Landet at fordrive nogen dansk Embedsmand. Hvad Oprørs

partiet ikke forrnaaede, udrettede imidlertid den preussiske Civilkommissær, Hr. v. 

Zedlitz,. hjulpen af Militærmyndighederne, især gik det ud over de Egne, hvor Krigen 

rasede. Pladsen tillader ikke her at komme ind paa alle Fjendens Voldshandlinger, 

kun et Exempel skal nævnes. Pastor Biilow i Dybbøl, en Søn af Sejrherren ved 

Fredericia, havde rnaattet forlade sin Præstegaard, fordi den laa i Kampterrænet� og 

var Gæst hos en god dansk Mand, Godsinspektør Thoyssen paa Sandbjerg. Den 

7de Februar om Morgenen kom en preussisk Rytterpatrouille til Gaarden; en Officer 

red til Vinduet, slog paa det med Sablen og raabte: >Præsten herud!• Da Pastor 

Biilow korn ud, greb Officeren ham i Brystet og raabte igen: >De er arresteret!, 
3* 
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Præsten rev sig løs fra dette Tag med et Ryk, som nær havde draget Løjtnanten af 

Sadelen. I det samme trængte Fodsoldater ind gennem Haven, en Officer satte 

P-ræsten Revolveren for Brystet, en Soldat greb ham i Armen. Rytterne forsvandt,

og der udspandt sig en Kamp med de danske Forposter, hvorved Kuglerne peb

Pastor Biilow om Ørerne. Hans Hustru besvimede, uden at han fik Lov til at komme

hende til Hjælp. Hr. Thoyssen blev derefter slæbt ud, og barhovedet, i en tynd

Kontorfrakke og Morgensko maatte han i det kolde Vintervejr vade gennem Sneen

til Sottrup. Oberst von Alvensleben, det Navn er værd at huske, lod yderligere Hr.

Thoyssens Hænder binde paa Ryggen. •Præsten skal ikke bindes, men De maa huske

paa, at De er Præst og tie,• sagde den preussiske Oberst, da Pastor Biilow prote

sterede mod denne Behandling. Til Preussernes Ære skal det dog siges, at en Under

officer hviskede til Pastor Biilow: ,Ti dog endelig; han er en grov Karl.< Oberst

Blumenthal, Prins Friedrich Carls Stabschef, som de senere mødte, spurgte hvem

det var, og da han havde faaet det at vide, sagde han blot: >Schon< og red videre.

De fangne blev ført til Graasten Slot og efter et kort Forhør smidt ned i et Kælder

rum, hvor der alt var to for Tyveri arresterede Soldater, og hvor der fandtes noget

fugtigt Halm til fælles Brug. Næste Dag blev de kørt til Flensborg og ført til Hr.

v. Zedlitz, hvor en høflig Sekretær meddelte dem, at de var sat i Frihed, da de

intet havde gjort. Da de foreviste deres Papirer for Major von Rose ved Hoved

kvarteret i Graasten, smed han dem haanligt hen ad Bordet med de Bord: •Fra

Civilembedsmænd. De er paany arresterede og skal tilbage igen.• Først efter 7

Ugers Forløb blev Pastor Bii.low sat i Frihed, men erklæret for uværdig til at være

Præst i Slesvig paa Grund af Mistanke om Spioneri. I Præstegaarden i Dybbøl havde

preussiske Soldater i Mellemtiden sønderslaaet og ødelagt alt •Spionenes Indbo.

Godsinspektør Thoyssen blev løsladt lidt senere; men den kraftige 38-aarige 

Mand var fuldstændig brudt ved den Behandling, han havde lidt. Da Overgangen til 

Als stundede til, blev han paany arresteret, kort efter døde han. 

Dette maa være nok som Prøve paa tysk Kultur; vi skal blot minde om, hvor

·ledes Gravfreden blev krænket, da Løven paa Flensborg Kirkegaard blev nedreven

og senere genrejst ved en preussisk Krigsskole.
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Ste Kapitel 

Belejringen skrider frem. 

D
a Kronprinsen af Preussen og Prins Friedrich Carl efter Kampen samledes

med Wrangel og flere af Generalerne paa Graasten Slot, blev de efter de 
gjorte Erfaringer enig om, at der skulde hentes svært, riflet Belejringsskyts 

fra de hjemlige Arsenaler og at Belejringskorpset skulde forstærkes. Til disse For
beredelser var trufne, skulde større Angreb stilles i Bero og kun de sædvanlige For-
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postoverfald finde Sted. De var forholdsvis ufarlige, og ved dem vænnedes Sol
daterne saa jævnt til at være i Ilden, og faa Tillid til sig selv. 

Vi fik derved atter en tre Ugerstid til at arbejde videre. Vore Folk sled og 
gravede for at styrke Stillingen, medens Preusserne skovede, flettede Skanse:rnrve og 
havde travlt med at samle sammen og bringe Orden i alt det meget, som krævedes 
til en Belejring efter alle Kunstens Regler. 

Alt imens knaldede Riflerne mellem Forposterne. Vore Folk lærte ogsaa snart 
denne Maade at kæmpe paa og tvang de preussiske Vedetter til at være agtpaa-
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-givende. Vi nøjedes gerne med Smaapatrouiller; men Preusserne, især den altid 

virksomme General Goeben, drev det i noget større Stil. Den 13de Marts havde 

han Held med sig ved et saadant Overfald ; men tU Gengæld kom Preusserne Dagen 

efter ret uheldigt fra et Angreb paa Dybbøl Kirke. 

Preusserne gravede alt imens flittigt paa deres Batterier paa Broager og fik 

dem væbnede med svært, riflet Skyts. Det overraskede os ikke, vi skød selv 

først over mod Broager med et Par 12 Pds. riflede Kanoner, som var bleven stillede 

op i Skanse Il til det Brug, men vi var ikke klar over, hvilken forfærdelig Ødelæg

gelseskraft de svære Granater fra de 24 Pds. Riffelkanoner havde. 

Den 15de Marts stod 8 24 Pds. og 18 6 Pds. Riffelkanoner klar til Skud paa 

Broager, og ved Middagstid aabnedes Ilden. I de 3 Timer, Skydningen varede, fik 

vi 463 Granater, det vil sige 2 til 3 i hvert Minut. 

Da denne Granatregn begyndte, var vort Fodfolk ved det sædvanlige Jordarbejde 

bag Skanserne, og som rimeligt var kom der nogen Uro over dem. En 24 Pds. 

Granat slog gennem Væggen i Blokhuset i Il, dræbte den unge, muntre Løjtnant 

Voldby og saarede 3 Mand. Deraf burde vi have lært, at Blokhusene intet Værn 

ydede mod saa svært Skyts; men vi kom til at give endnu dyrere Lærepenge, inden 

det gik op for os. 

Den 15de Marts begyndte 2det Afsnit af Dybbølkampen. Hidindtil havde det 

været foran Skanserne ved Forposterne at Faren lurede, nu var den Smule Riffelild, 

der kunde ventes der, for intet at agte mod Granatregnen fra Broager. Den 16de 

Marts ved 10 Tiden om Formiddagen begyndte Skydningen; i 5 Timer fik vi o. 595 

Skud, altsaa o. 2 pr. Minut. Ilden var især rettet mod II, den eneste Skanse, som 

kunde svare, og som snart under den kække Bornholmer, Løjtnant Anckers Kom

mando vakte Fjendens Beundring ved den haardnakkede Ufortrødenhed, hvormed 

dens to Kanoner altid gav Svar paa Tiltale. 

I Skanse Nr. I hændte den Dag en frygtelig Ulykke. 17de Regiments 5te Kom

pagni, Skansens Fodfolksbesætning, havde søgt Ly i Blokhuset; under dettes Gulv 

var en Kælder, i den blev sammenstuvet saa meget Mandskab som muligt, men de 

fleste stod tæt sammenpakkede i Rummet ovenover. Paa Karmen af Kælderlemmen 

sad Kompagnichefen, Premierløjtnant Bruhn, Løjtnanterne Gløerfeldt og Christensen 

og Korporal Lassen. En 24 Pds. Granat slog gennem Væggen og sprang i det med 

Mennesker tæt pakkede Rum, og Virkningen var rædselsfuld. Et Øjeblik stod alle som 

bedøvede, saa styrtede de mod Udgangen; døde og døende blev puffede bort for at 

faa Døren op, og Flokken tyede ned i Skansens Grave. Kun Korporal Lassen gav 

sig straks, skønt selv let saaret, til at hjælpe den flinke Underlæge Gedalia med at 

faa de saarede ud. Løjtnant Bruhn var dræbt af en Granatstump i Baghovedet, 

Løjtnant Gløerfeldt fuldstændig knust, Løjtnant Christensen saaret; 1 Korporal og 8 

Menige var dræbte, 2 Korporaler og 31 Menige blev dragne saarede frem. Først 

henad Aften fik Korporal Lassen atter Mandskabet samlet. Regimentets koldblodige 

Chef, Oberst Bernstorff, kom til, og han roste særlig de Menige Kjeldahl og Hen

riksen for deres Frejdighed og Taalmodighed, da de haardt saarede blev baarne ud. 
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Den Dag kostede os desuden af dræbte 7 raske Konstabler og 3 Infanterister for
uden en halv Snes saarede. Dybbøl begyndte at kræve Blod. 

Ved Forposterne var samme Dag en lille Fægtning, om hvilken General Goeben 
skrev hjem: >En tapper dansk Officer, som vilde føre sine Folk frem og sprang op 
paa et Gærde, blev skudt.• - Det var Løjtnant C. L. Barner af 3die Regiment. 

Fra den Dag lød Befalingen paa, at Mandskabet ikke maatte være i Skanserne 
paa venstre Fløj, men skulde grave sig ned bag ved; der blev snart saa fuldt af 
Huler og Huller, at det næsten var umuligt at komme frem. 

Dybbøl Kirkegaard den 17de Marts. 

Prins;Friedrich Carl mente, de to Dages Skydning maatte have gjort de Danske 
saa møre, at en Storm nu havde Udsigt til at lykkes. Fra det høje Land paa Broager 
saa han sammen med sine Generaler ud over Stillingen og iagttog, hvorledes de 
preussiske Granater fandt Vej helt op til Dybbøl Mølle. Den kloge Goeben raadede 
dog fra. > Denne Flankeild, • sagde kan, ,generer de Danske og volder dem Tab; 
men den kan ikke ødelægge deres Skanser. « De andre gav ham Ret, og det blev 
bestemt, at der ogsaa skulde bygges Batterier foran Stillingen for at faa den under 
Krydsild; dog, for at dette kunde ske, maatte Danskerne først kastes ud af Lands
byerne Ragebøl og Dybbøl. Dette gav Anledning til Kampen den 17de Marts, den 
største, der blev kæmpet foran Skanserne. 
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Tih,kyndet af Krigsministeriet i København, men mod sin Villie, havde vor Over

kommando besluttet den Dag at gøre et Udfald. Formiddagen gik som sædvanligt 

med stærk Skydning fra Broager og Svar fra Il. Ved Middagstid rykkede 5te og 

4de Regiment frem over Bakkekammen; let synlige som de var, blev der snart 
samlet en Overmagt mod dem. 4de Regiments Kommandør, Kaptajn Bauditz, maatte 
efterlades dødeligt saaret; men Preusserne ophørte snart at følge efter, da de ikke 

vilde ind i Skansernes Ild. 
Sydligere blev vore Forposter af 7de Regiment ved Dybbøl By uventet angrebne 

af en preussisk Brigade med et Batteri. Paa Kirkegaarden ydede den tapre Kaptain 

Munck et haardnakket Forsvar, ellers vandt Preusserne ret let frem og blev Herrer 

i Dybbøl By, men da denne laa indenfor Skudvidde af Skansernes Kanoner, blev 
de overdængede med Granater. Det blev nu deres Tur til at være Skive uden 
at kunne svare, og de veg lidt for at slippe for det værste. Vi var ved at 

vinde vort gamle Forpostterrain tilbage, da Preusserne efter Prins Friedrich 

Carls Ordre paany brød frem. Det kom til en haardnakket Kamp med det danske 

8de Regiment, hvis Chef, Oberst Hveberg, faldt; han var den anden Regimentskom

mandør, vi mistede den Dag. Kampen i selve Dybbøl By blev ført med største 
Forbitrelse; til at begynde med drev vi Preusserne tilbage ; men de fik snart Hjælp 

og blev os for stærke, og deres Hurtigild fra Gaarde og Huse, gjorde det umuligt 
at trænge længer frem. Haardt blev der kæmpet. Tyskerne siger selv derom: 
> Vore paa den sydlige, med Huse dækkede Del af Valpladsen kæmpende Kompag

nier udfægtede en Kamp, som hvad Forbitrelse og Heftighed angaar, næppe finder

sin Lige. Med ægte dansk Haardnakkethed og ofte med sandt Bersærkerraseri fo -
svarede de Danske hver Bygning til det yderste, og det kom hver Gang til blodig

Nærkamp. De Danske var ældre, højere Folk end vore, i Legemskræfter vore langt
overlegne, de slog helst med Kolberne, og hvor de slog til, voksede intet Græs

mere; men de stod under os i militær Uddannelse, i Behændighed og Dygtighed i

Vaabenbrug,.
Endnu inden vore Folk helt havde forladt Landsbyen, ;blev den beskudt fra 

Skanserne, og med vore egne Granater springende mellem sig, og Preusserne om 
sig paa alle Sider, blev den sidste haarde Kamp i Dybbøl By udkæmpet med Kol

ber, Bajonetter og Riffelkugler. I en snæver Gyde brødes en dansk Soldat og en 

preussisk Jæger; en Granat slog ned mellem dem og sønderrev dem begge; de om
staaende maatte tørre Blod, Køddele, Hjærne og Indvolde af Ansigterne for at kunne se. 

Før Mørket faldt paa gjorde den anden Bataillon af 8de Regiment et Fremstød 

mod Egnen ved Dybbøl Kirke. Forsøget paa at storme Kirkegaarden blev dog af
vist af de knittrende Bagladerifler, skønt det blev udført med stor Tapperhed; ikke 

heldigere var et sidste Forsøg af 3 Kompagnier af 4de Regiment. Næppe havde 

Signalet , Gaa paa ! « lydt, før det forreste Kompagni mistede alle sine Officerer, 

Bataillonschefen blev haardt saaret, hans Adjutant faldt. 
Ved Solnedgang endte den blodige Kamp, som gjorde Preusserne til Her

rer over Dybbøl By. Vort samlede Tab var den Dag, medregnet dem, der faldt 
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bag Skanserne 11 Officerer, 36 Underofficerer og 630 Menige. Preusserne slap med 

et Tab af 16 Officerer, 122 Underofficerer og Menige. 

Der hengik saa igen nogen Tid, uden 

at der forefaldt noget usædvanligt. Om 

Dagen stod vore Forposter i Skyttegrave 

omtrent 500 Alen foran Skanserne, medens 

Mandskabet bag dem spredte sig i Egnen 

og gjorde sig saa usynligt som muligt; men 

fri for Tab var vi dog aldrig. Henad 10 

om Formiddagen tog sædvanligvis Broager

batterierne fat og sendte os i Løbet af 

Dagen fra Hundrede til henimod halvfjerde 

Hundrede Granater af alle Slags. Naar det 

var overstaaet, og Mørket faldt paa, blev 

der levende paa Bakken. Riflerne blev sat 

hen; Spader, Skovle og Trillebøre kom frem, 

enhver, der kunde, stak i et Par Træsko, 

Johan Andreas Peder Ancker. for at holde sig tør om Benene; saa gik

det løs med at trille Jord og Sandsække 

paa de nedskudte Brystværn; Dækvoldene blev gjort højere og tykkere og de be

skadigede Kanoner istandsatte eller afløste af ny. Blandt dem, som faldt i disse 

Dage, var Kommandøren for tode Regiments 2den Bataillon Kaptajn Gyldenfeldt, 

og hans Adjutant Løjtnant Carlson, en ung lovende Kunstner. 

Samme Dag dette skete - den 19de -

blev ogsaa Løjtnant Ancker saaret og 

maatte, hvor nødig han end vilde, for en 

Tid forlade sin kære Skanse. Han blev 

afløst af Løjtnant Castenscbiold, en Mand 

der helt ud stod Maal med ham i Mod 

og Koldblodighed, og da Ancker faa 

Dage efter atter meldte sig til Tjeneste, 

skiftedes ban og Castenscbiold til at kom

mandere Kanonerne i II; Preusserne mær

kede aldrig nogen Forskel. 

Tjenesten var ordnet saaledes, at 

Mandskabet var tre Dage i Træk i Skanser 

og Løbegrave, og tre i Reserve ved Søn

derborg, hvorefter de fik tre Hviledage i 

Landkvarterer paa Als. Vejret blev vel 

mildere, da det gik mod Vaaren; men 

Føret var frygteligt paa de af Granater 

gennempløjede og af Tusinder af Fødder 
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trampede Veje og Marker. Vore Soldater tog alle disse Savn og Anstrengelser med 

den solide Ro, som prægede hele deres Færd paa Dybbøl. En engelsk Korrespon

dent giver dem det Lov, at selv om de kom tilbage fra de tre Døgn i Skanserne 
saa snavsede, at der ikke var en ren Plet paa dem, saa de dog altid ordentlige ud, 
naar de alter rykkede derover, og Sangen gik muntert i Rækkerne lige til de aller
sidste Dage; helt hørte den aldrig op. 

Den 22de Marts kom Kongen til Sønderborg og kørte, fulgt af den komman
derende General, ud til Dybbøl Mølle. Han besøgte først Skanse VI; men da H. M. 

udtalte, at han vilde gaa videre ned til Skanse II, søgte General Gerlach at hindre 
dette ved at sige, at han ikke var sikker paa at kunne finde den i Mørket. Kongen 

Opbrud fra en Bondegaard paa Als. 

svarede imidlertid hertil, at saa vilde han se at finde den uden ham, og Generalen 

viste saa Vej. I II gik alt sin vanlige Gang ved Natarbejdet; den Skade Dagens 
Skydning havde voldet, skulde udbedres. Den kommanderende Officer vilde vise 

Kongen, hvor der var Dækning, naar der blev varskoet for en Granat; men derom 

vilde H. M. intet høre. Heldigvis tav Broager, medens Kongen var der. 
Tiden gik. Preusserne vilde bestandig nødigt indlade sig paa en regulær Belej

ring, og for at undgaa den besluttede de at prøve en Overgang til Als. Derved 
vandtes ikke alene, at Dybbølstillingen blev tagen i Ryggen og maatte forlades; men 

hele den danske Hær paa Als og i Sundeved var dermed tilintetgjort. E_fter nøje 

Overvejelse valgtes Ballegaard ved Fjorden til Indskibningssted, for derfra at naa til 
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Hardeshøj paa Als. Vandet var vel her bredere end i Sundet; men til Gengæld 
stod der kun meget faa danske Tropper paa den anden Bred, og Krigsskibene mente 
man Kystbatterierne kunde holde paa Afstand. Der skulde efterlades en mindre 
Styrke foran Dybbøl for at Danskerne intet skulde mærke, den øvrige Hær skulde 
ved Nattetid samles ved Ballegaard, og begynde Overgangen straks før Daggry. 
Moltke havde en vild Plan om at faa Hjælp til Overgangen af de preussiske Or
logsmænd; de skulde en tidlig Morgenstund bryde gennem den danske Blokade
eskadre og kunde saa, mente han, næste Morgen naa Ballegaard; men dette kunde 
naturligvis ikke udføres. 

Episode af Kampen ved Dybbøl Natten mellem lste og 2den Paaskedag. 

For at fastholde de Danske i Stillingen skulde de første Belejringsarbejder be
gyndes, der skulde graves en Parallel, en bred Grøft med Vold ind mod Skanserne, 
saa der dannedes en Gang, dækket mod deres Ild. Parallelen skulde lægges o. 1000 
Alen foran Skanserne; og for at det kunde ske, maalte de danske Forposter kastes 
længere tilbage. Var Lykken gunstig, kunde muligvis et Par Skanser sto r m e s  med 
det samme, saa var Sagen afgjort dermed. Det gav Aarsag til Kampen den 28. Marts, 
den for os smukkeste Dag paa Dybbøl. 

Natten mellem den 27de og 28de havde Brigaden Lasson, 2det og 22de Regiment, 
besat Stillingen fra Flensborg-Vejen ned til Vemmingbund; det var koldt og Folkene 
frøs. Ved Tretiden om Morgenen, medens Mørket endnu dækkede Egnen, hørtes først 
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et Par Skud, snart efter en knittrende Riffelild fra Dybbøl By, saa lød et Vræl, der 

skulde betyde det brandenburgske Livregiments Krigsskrig, og man hørte den dumpe 

Lyd af fremløbende Kolonner. Vore Forposter trak sig efter en smuk Kamp ind i 

Stillingen og gav derved frit Skud for Skanser og Skyttegrave, hvis Besætning var 

alarmeret og paa Plads. 

Mørket rugede endnu over Egnen. Preusserne arbejdede med feberagtig Iver 

for at skaffe sig Dækning mod vor Ild, inden Lyset brød frem. Stundom hørtes 

Officerernes Kommando , Vorwårts« for at prøve en Storm; men ingen lystrede. Vore 

Folk skød efter Lyden; fra Als ilede Reserverne over mod Stillingen. 

>Rolf Krake< i Vemmingbund den 28de Marts . 

• 

Saaledes gik et Par Timer til Dagen brød frem. Saa snart vore Artillerister 

kunde skimte Fjenden, sendte alle Kanoner deres Granater og Kardæsker ud imod 

dem, og samtidig brød vort Fodfolk frem for at vinde Forpoststillingen tilbage. Tre 

Officerer faldt og med dem mange kække Kammerater, men Øster Dybbøl blev atter 

taget. Syd for Flensborg-Vejen fulgte samme Held de danske Soldater, og da »Rolf 

Krake< viste sig i Vemmingbund og skød paa langs opad Kløfterne mod Søen, kom 

Preusserne hurtigere tilbage end de var komne frem og efterlod en Officer og 26 

Mand som Fanger. 

Ved Syvtiden endte Kampen. 

serne maatte grave deres første 

Morgen 12 Officerer og 176 Mand 

Vi indtog vor tidligere Forpoststilling, og Preus

Parallel fjernere fra Skanserne. De mistede den 

foruden de nævnte Fanger; os kostede det 8 Offi-
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cerer, 12 Underofficerer og 137 Mand døde og saarede, foruden 2 Underofficerer og 
37 Mand, som blev fangne i Nattens Mørke, da Fjenden brød frem. 

Det var vel den gladeste Dag paa Dybbøl. Alle havde en Følelse af, at vi havde 
klaret os godt; Tilliden til Stillingen og til hvad der kunde ydes i den voksede. 

Preusserne byggede nu 8 Batterier foran Skanserne, foreløbig væbnede med Jet, 
glat Skyts; det svære blev stillet ved Ballegaard for at dække Overgangen til Als. 

Først skulde dog Sønderborg bombarderes, for at faa de Danske til at tro paa 
Angrebet fra Sundeved. Den 2den April om Eftermiddagen faldt den første Granat 
i Byen, en af dens nærmeste Efterfølgere sprang i et Kompagni af 16de Regiment 
og dræbte og saarede 28 Mand. Luerne slog snart op fra den sydlige Bydel, og 
Borgerne flygtede fra Hus og Hjem. I den nordlige Del af Byen mærkede man dog 
ikke synderlig Uro, selv om der ogsaa der nu og da faldt en Granat. Musikken spil
lede »Den tapre Landsoldat« gennem Gaderne som sædvanligt. 

Imens stod Kronprinsen af Preussen med Prins Friedrich Carl og hans Generaler 
og saa ud over Als Fjord. -Kanonerne var paa Plads, Mandskabet samlet i Omegnen. 
Als Iaa skønt og smilende hinsides Vandet; der saas kun enkelte danske Poster der
ovre. Den 3die April Kl. 4 Morgen skulde Overgangen begynde, og Kl. 12 blev Mand
skabet purret ud. Bælgmørk Nat med Storm og Regn. Vognene, der skulde bringe 
Baadene til Kysten, havde Møje med at ælte sig frem, Søen viste skumklædte Bølger, 
de søkyndige fraraadede bestemt en Overgang i et saadant Herrens Vejr; Ordren 
maatte udgaa >Opgivet. Alt gaar i Kvarter«. 

Godt for os, at Stormen den Nat værnede Als' Kyst; det havde de tre danske 
Kompagnier, som laa paa Strandvagt der, næppe evnet. Nu var Faren dreven over; 
Preusserne gik ud fra, at vi umuligt kunde have overset alle deres Forberedelser og 
opgav Planen helt. 

Men fra den Stund af blev det Alvor med Angrebet paa Dybbøl-Skanserne. 
I 12 Dage skulde Stillingen overøses med Granater, Kardæsker og Bomber, alt 

hvad de preussiske Kanoner evnede, derved maatte vel, antoges det, Skansernes Mod
standskraft brydes og de Danskes Mod knækkes, saa Stormen ikke vilde møde syn
derlig Modstand. Medens Kanonerne saaledes røgtede deres Gerning, skulde Fodfolket 
grave sig saa nær ind paa Stillingen som muligt. 

Hidindtil havde vi kunnet holde Skanserne kampdygtige; hvad der blev skudt 
necl om Dagen, bødede vi om Natten; men nu blev det anderledes. Nu fik vi daglig 
fler..e Tusende Granater af alle Slags over os, forfra og fra Siden, fra Broager. 
Kanonerne blev ødelagt, Brystværnene skred ned, Blokhuse og Palisader splintredes. 
Overalt, saa langt de preussiske Kanoner rakte, spredtes Død og Ødelæggelse. Hver 
Dag bragte smertelige Tab, hver Dag gjorde det mere indlysende, at et saadant Angreb 
var Skanserne ikke indrettede til at modstaa og kunde de ikke modstaa; men selv denne 
haarde Prøve bar den danske Soldat uden at knurre. Dag efter Dag gik Folkene 
fra det sikkre Als over i Stillingen, lagde sig pa-a den fugtige, kolde Jord og saa 
Kammeraterne blive dræbte og lemlæstede af de trindt om springende Granater. Vort 
Forsøg paa at tage Kampen op mod Fjendens Batterier, var snart afvist; og der blev 
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næsten slet ikke svaret paa Fjendens Ild; stille og taalmodige laa de danske Soldater 

bag Skanserne og ventede paa Stormen. 

Vor Overkommando var selvfølgelig klar over, at Stillingens Modstandskraft var 

udtømt; den bad om at maatte rømme den og gaa tilbage til Als; men Regeringen 

mente, at Danmarks Tarv krævede For-

svaret ført igennem til det yderste, hvad 

det end maatte koste, og Hæren gjorde 

sin Pligt. 

Stormen var først bestemt til den 13de 

April; men da Dagen kom, var Preusserne 

ikke sikkre paa, at de var nær nok inde 

paa Skanserne med deres Skyttegrave, 

og at de Danske var svækkede nok. An

grebet blev derfor udsat til den 18de, og 

vore Folk fik paany en Række haarde Dage, 

uden at deres Mod dog derved brødes. 

Skulde alle de kække Mænds Navne næv

nes, som her foregik Kammeraterne med 

lysende Eksempler, skulde der fqrtælles 

om den Pligtopfyldelse, Troskab og Taal

mod, her blev vist, vilde det fylde Sider. 

Et Navn skal dog nævnes her; det er Ar

tillerikommandørens, Major de Jonquieres. 

Den Sindsligevægt han viste, den urokkelige 

Henri Alexandre Antoine de Dompierre 
de Jonquieres.

Ro, hvormed han færdedes under den værste Ild, vakte Soldaternes Beundring og 

hjalp at staalsætte deres Vilje. 

At Afgørelsen nærmede sig, stod alle klart; den maatte komme jo før jo heller, 

som det gik, kunde det ikke blive ved at gaa. 

6te Kapitel 
Stormen paa Dybbøl. 

D
et blev Brigaden Lasson, 22de og 2det Regiment, i hvis Lod det faldt at 

besætte den venstre Fløj af Stillingen den Dag Afgørelsen kom, hvis det 

ellers kan kaldes at besætte en Stilling, naar Forsvarerne ligger omtrent lige 

saa langt bag Værkerne, som Fjenden foran dem. Bag Skanse I hen til III laa 22de 

Regiment under Oberstløjtnant Falkenskjold, Nord derfor, hen til VI, 2det under 
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Oberstløjtnant Dreyer. Regimentet var alt slemt medtaget; ikke et eneste af dets 8 

Kompagnier havde en Kaptajn. 3 blev ført af Premierløjtnanter, 3 af Sekondløjt

nanter, 1 af en tidligere afskediget Premierløjtnant og 1 af en Reserveløjtnant. Ved 

3 Kompagnier fandtes ingen andre Officerer end Kompagnikommandøren, af de 

andre havde 3 hver en svensk Løjtnant, 2 hver en Reserveløjtnant. 

Stillingens højre Fløj var besat af Brigaden Worishoffer, 17de og 16de Regiment. 

Ved Barakkerne stod Brigaden Scharffenberg, 9de og 20de, og i Brohovedet Brigaden 

Kauffmann·, 3die og 18de. I første Linje havde vi saaledes o. 4200 Mand, i anden 

o. 2900 og i tredje o. 2600, tilsammen o. 9700, foruden Konstablerne.

Preusserne havde samlet 34 Batailloner, 4 7 Feltkanoner og 5 Ingeniørkompag

nier; desuden skulde 6 Batailloner med 20 Kanoner true med Overgang til Als for 

at binde vor Styrke der. Alt i alt var saaledes o. 37,000 Mand under Vaaben. 

Forud for Stormen skulde der foregaa en 6 Timers Skydning, saa voldsom som de 

preussiske Batterier kunde yde den med deres 102 Kanoner. Paa Slaget ti Formiddag 

skulde 6 Stormkolonner gaa frem mod hver sin af Skanserne fra I til VI; hver 

Kolonne var paa 6 Kompagnier, altsaa o. 1200 Mand, den mod li talte dog 10 

Kompagnier og den mod IV 12. 0. 10,000 Mand gik saaledes straks frem mod vore 

o. halvtredje Tusinde. Med hver Kolonne fulgte nogle Konstabler og Ingeniører.

Før Daggry laa Stormkolonnerne rede i de nærmeste Skyttegrave, Tornistre m. m.

var aflagt, Præsterne havde indviet Dybbølstormerne som Kæmpere for Preussens.

hellige Ret og Ære.

Natten skred. Arbejderne paa at udbedre Værkerne gik sin Gang; fra Als. 

susede Granater over vore egne Værker mod Fjendens Linjer. Den sidste af de to . 

12 Pd.s Riffelkanoner, hvormed Aocker og Casteoskjold saa kækt havde svaret 

Broagerbatterierne, blev bragt ind til Sønderborg, for ikke at falde i Fjendens Hænder. 

Nattearbejdet standsede; Dagstillingen blev indtaget; Meldingen lød paa, at Fjendens 

Løbegrave kun var o. 220 Alen fra Skanse VI. 

Ved første Dagskær aabnede alle de preussiske Batterier Ilden særlig mod 

venstre Fløj. Klokken var da omtrent 4, og i de 6 Timer, der hengik inden 

Stormen, fik vi 7900 Skud, det vil sige i Gennemsnit mere end en Granat hver 3dje 

Sekund. Stundom lød det som blev der skudt Salver. Brystværn og Tværvolde 

sank sammen, Blokhuse og Palisader splintredes, Skansernes Indre var kun Huller 

og Grusbunker, de faa, endnu brugbare Kanoner blev endnu færre. 

Ikke et Skud faldt fra de næsten folketomme Skanser. Gemt i Jordbuller eller 

tæt trykkede mod Skyttegravenes Brystværn ventede vore Folk, hvad der vilde 

komme. Solen skinnede klart fra en skyfri Himmel over Ødelæggelsesværket. Ved 

6-Tiden sprang en Granat blandt 22de Regiments Reserver; Kaptajn Baland, Kom

mandør for 1ste Bataillon, og Premierløjtnant Bebrens, Chef for 3dje Kompagni,

faldt, to andre Officerer blev saarede og Regimentskommandøren gjort bevidstløs.

Han kom dog til sig selv inden Stormen, fik sat en Officer til 3dje Kompagni, hvor

der ingen var, og tog selv tillige Kommandoen over Balands Bataillon. Ogsaa 2det

Regiment mistede en Bataillonskommandør inden Stormen.
18 6 ( i Billeder og Tekst. 4 
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Medens vore Folk i Timevis var udsat for denne Granatregn, sad de tyske 
Soldater roligt i deres Løbegrave. Sladderen gik lystigt, for, som en Deltager sagde, 

>vore Venner bag Skanserne vilde selv ikke have hørt Jerichos Trompeter•. Kort

før Stormen skulde begynde, kom Intendanterae med Spande med svensk Punch til
Officererne og Brændevin til Mandskabet.

Bag en Skanse. 

Kl. 9 1/1 traadte Stormkolonnerne an, og paa Slaget 10 tav alle de preussiske

Kanoner. De paa Broager begyndte dog straks igen Skydningen mod Egnen mellem

Skanserne og Brohovedet. 
Saa skar de preussiske Hurraraab gennem 

mænds kraftige Kommando > Fremad Folk! c 

Skanserne. 
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Hvad der skete i den næste halve Snes Minutter tager Timer at fortælle, naar 

der skal vises Retfærdighed mod de Mænd, som hin Dag stred for Danmark paa 

Dybbøl; her maa vi nøjes med i store Træk at fremmane Billedet af den stolte 

Kamp, vore smaa, spredte Afdelinger førte mod Preussernes Tusinder. 

Hurtigt iler Stormkolonnen over den korte Strækning, der skiller den fra Skan

serne; Sække med Hø og Halm kastes over Stormpæle og andre Hindringer; ned i 

Graven gaar det og opad de sønderskudte Skraaninger. Skanse III er nærmest og 

naas først, inden dens eneste Kanon er affyret. Aspirant Jens Kørboe Smith naaede 

derind med sine 19 Mand; han skød selv med sin Revolver den Preusser, som 

plantede Fanen paa Brystværnet, og værgede sig til han selv var saaret, og der kun 

var 9 Mand igen af hans 19. Omtrent paa samme Maade gik det i I, nede paa 

Strandskrænten; Kanonen kom ikke til Skud, vore 

70 Mand under Premierløjtnant Johannesen kom 

ind i Skansen samtidig med Preusserne, og efter 

en kort, forbitret Kamp med Kolbe og Bajonet 

blev han og de endnu levende af hans Mænd 

tvungne til at overgive sig. 

Skanse II hævdede sit stolte Ry. Saasnart 

de preussiske Kanoner tav, var Ancker og hans 

Konstabler paa Plads, og en 84 Pd.s sendte sin 

svære Kardæsk mod Stormkolonnen, snart fulgt 

af en lignende fra den 12 Pd.s Nabokanon. Just 

som Skuddet gik af, kom Løjtnant Griinwald ind 

i Skansen med sit Halvkompagni; med høj Røst 

opfordrede han sine Folk til at stride kækt. Den 

84 Pd.s lod anden Gang høre fra sig, og endnu, 

da Skansen var helt omringet og Fjenden alt i 

Graven, blev det tredje Skud affyret; saa blev 

Fornaglingssømmet drevet i Fænghullet. I det 
Rasm11s Schmidt Nellemann. 

samme saas den sort-hvide Fane vaje paa Brystværnet. Korporal Rasmus Schmidt 

Nellemann greb Fanen, knækkede Stangen over sit Knæ og kastede Stumperne ud 

blandt Preusserne. Atter plantes Fanen, og atter griber Nellemann den, kaster den 

til Jorden, men synker i det samme død om, ramt af flere Kugler. Snart var 

Skansen saa vrimlende fuld af Preussere, at de oversblevne Danske maatte opgive 

Kampen. Løjtnant Ancker blev fangen og kun lidet høfligt behandlet af Sejrherren. 

I Løbet af en halv Snes Minutter var de tre Skanser tagne; men i Skytte

gravene mellem dem, rasede Kampen endnu. Den yderste fra I ned mod Stranden 

faldt hurtigt, men fra den mellem I og II fik den flinke Artillerikorporal Danielsen 

sendt Fjenden 4 Kardæskskud, inden han slog Fornaglingssømmene i sine to Kanoner, 

og Fodfolket kæmpede fra Tværvold til Tværvold, da Preusserne fra de tagne Skanser 

trængte ned til dem. Den kække svenske Løjtnant Knorring skød fra Brystværnet 
•• 
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med sin Revolver til han sank død om. Først da Fjenden ogsaa kom fra Ryggen, 

maatte Modstanden opgives. 

Mellem II og III stod o. 400 Mand; de stred lige saa kækt, Artillerikorpo

ralen fik sine Kardæskskud afgivne, og Kaptajn Griiner, Løjtnant Kemp, svensk Løjt

nant Lundegren, Kommandersergent Lorentzen, Fourer Cords, Aspirant Oest og 

mange af deres. Mænd laa dræbt, inden Modstanden var brudt.

22de Regiments 2 Reservekompagnier søgte at komme Kammeraterne til Hjælp, 

men kunde intet udrette, skønt de gjorde deres bedste. Bataillonschefen, Kaptajn 

Jensen, faldt, og Løjtnanterne Krogh, Bech og Adjutanten Bache blev saarede� 

Preusserne stormer Skanse V. 

Kommandersergent Friederichsen faldt. Brigadechefen, Oberst Lasson, søgte at ordne 

det forsprængte Mandskab, men faldt, just som han vinkede ad den tililende Re

serve. Regimentskommandøren, Oberstløjtnant Falkenskjold, blev fangen, da han 

vilde føre Folkene frem. 

22de Regiment var fuldstændigt ødelagt. Dets o. 1200 Mand havde kæmpet 

mod 5000 Preussere og gjort sin Pligt mod Danmark til det yderste. Af dets 25-

Officerer var 7 faldne, 6 saarede, 10 fangne, og kun 2 frelste tilbage; af Mandskabet 

var mellem hver 4de og hver 5te Mand død eller saaret. 160 Mand var alt hvad 

Sekondløjtnant Cajus Dreyer kunde samle paa Als. 

Bedre gik det ikke Søsterregimentet, 2det, som forsvarede de to store, men 

stærkt ødelagte Skanser IV og VI og den mellemliggende aabne Skanse V. Saasnart 

- 52 -



de preussiske Kanoner tav, sprang Regimentchefen op paa Bankettet i Skyttegraven 

og raabte: >Til Gevær le Stormkolonnen fik en Hage! af Riffelskud og 5 Kardæsk

,skud, en Kaptajn, en Løjtnant og mange Menige faldt, og kun med Møje naaede de 

Broen ind til Skanse IV efter Stormen. 

,ned i Graven. Her blev de standsede af nogle Palisader, og en Kanon fra VI be

·strøg Graven med Kardæsker; den ledende Ingeniørofficer faldt og mange med ham.

Endelig slap de ind i Skansen, omtrent samtidig med at Besætningen, 40 Mand,

,under svensk Løjtnant Sandmark kom til: det var ikke fra Skansen, men fra Skytte-

Det indre af Skanse IV med Blokhuset efter Stormen. 

,graven, Preusserne havde faaet den stærke Ild under Fremløbet. Efter en kort 

Nærkamp blev Løjtnant Sandmark og hans Folk tagne. Adjutanten, Løjtnant Rønnow, 

fik samlet et Par Delinger og gjorde et hæderligt, men haabløst Forsøg paa at tage 

Skansen tilbage. 
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Samtidig med V naaede Fjenden, 6 Gardekompagnier, VI; de kom derind, inden 
Løjtnant Thestrup kunde naa frem med sine Folk, som havde ligget o. 250 Alen 
længere tilbage, de forreste blev fangne, de andre vendte om og sluttede sig til Re
serven. Artillerikaptajn Sick og Løjtnant Jensen fik skudt 12 Skud, det sidste 
affyrede svensk Korporal Rosell just som Preusserne sprang over Brystværnet; men 
Kanonerne blev dog fornaglede. Sidst faldt IV. Den laa lidt tilbage og fik derfor 
Tid til at komme i Orden. Preusserne blev modtagne af en Kardæsk- og Riffelild, 
som bragte dem til at vige ud til Siden. Snart efter vajede den sort-hvide Fane fra 
III, V og VI; men Kaptajn Lundbye fortsatte Forsvaret, hjulpen af den flinke 
Artilleriløjtnant Crone og Løjtnanterne Gjørup og Åkerhjelm (svensk), indtil Preus
serne stod paa Brystværnskronen ; saa tilraabte han dem, at han overgav sig. For
bitrede over deres store Tab, affyrede de dog en Salve, og en Soldat satte Kaptajn 

Løbegravene mellem Skanse III og l V efter Stormen. 

Lundbye sin Riffel for Brystet og trykkede af, saa Kaptajnen sank død om. Løjt
nant Åkerhjelm, som havde kæmpet mellem Mandskabet med Riflen i Haand, fik 
en Kugle gennem Kinden. Skanse IV havde værget sig en halv Time. 

Fra Skyttegravene Nord for Vejen fik Artilleriløjtnant C. T. Nielsen skudt 20 
Skud med sine to Kanoner, før han fornaglede dem; selv slap han med sine Kon
stabler over til All-; Fodfolket under Premierløjtnant Larsen holdt ud til det blev 
omringet og taget. Et kækt Forsøg paa at tage V tilbage mislykkedes; skønt Kom
mandersergent Lommer rensede Skyttegraven helt hen til Skansen. 

I Skyttegraven mellem V og VI gik det haardt til. Premierløjtnant Gandils 
60-70 Mand fyrede mod Stormkolonnerne til de selv blev angrebne af et Par Kom
pagnier. Feldwebel Probst plantede Preusserfanen, men blev i det samme skudt
gennem Hjertet af Menig Nr. 217 Vexio, som selv faldt strax efter; men da Fanen
anden Gang blev plantet, skød Menig Nr. 77 Svendsen Soldaten der plantede den.
Da Skyttegraven nu ogsaa blev angrebet fra Siden, begyndte Mandskabet at blive
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uroligt; men da Premierløjtnant Gandil raabte til dem >Husk paa, Folk, i lovede 
mig igaar, at blive hos mig• var der ingen, der kneb ud. Aspirant Bruun og mange 

kække Mænd faldt; i den tiloversblevne lille Flok overgav sig. 

Skyttegraven Nord for VI værgede svensk Løjtnant Holmertz. 

Bag Skanselinien stod to Reservekompagnier. Det ene gik frem 

mistede snart begge sine Løjtnanter, Reiter og Toxwerdt, og maatte 
under Sekondløjtnant Frits Holst maatte snart opgive sin Stilling; 

senere til 8de Brigade og deltog i dens glimrende Angreb. 

til Angreb ; men 

vige ; det andet 
det sluttede sig 

2det Regiment var ødelagt ligesom 22de. 2 Officerer, 12 Underofficerer og 273 

Mand var alt, hvad der kom over Broen til Als. Af 18 Officerer var 4 faldne, 5 

saarede og 7 fangne; 46 Underofficerer var faldne, saarede eller fangne, og af de 

halvtolvte Hundrede Mand var 45 døde, 165 
savnede, altsaa enten faldne eller Slesvigere, 

som fuldtud havde gjort deres Pligt under 

Kampen, men snart efter blev frigivne og hjem
sendte af Preusserne. 108 Mand var saarede 

og 601 fangne. Omtrent hver fjerde Mand var 

saaledes død eller saaret. 
Hele den Del af Stillingen, mod hvilken 

Stormen var rettet, var saaledes tabt. Nogle 
af Skanserne faldt allerede faa Minutter over 

10; men i Skyttegravene og fra IV blev der 

kæmpet i længere Tid. Der er vel omtrent 

hengaaet en halv Time, inden Preusserne var 
fuldstændig Herrer i hele den Del af Stillingen. 

Tilbage var de fire nordligere Skanser, som Bri- Paul Ulrich Scharffenberg.
gaden Worishoffer holdt besat. De to sydligste 

VII og VIII voldte Preusserne stor Ulæmpe; fra VII kunde endog bagfra skydes iod 

i den aabne Skanse V,; Korporal Schulian fik skudt 15-20 Skud med sine Ka

noner, inden han blev saaret, og Fodfolksbesætningen, 20-30 Mand under Sergent 
Ditmer, maatte overgive sig. Chefen for 17de Regiment, Oberst Bernstorff, satte sig 
selv i Spidsen for Komp. Dameck og stormede frem for at tage Skansen tilbage; 

han faldt 20 Alen foran Fjenden, og hans Efterfølger, Kaptajn Lund, fandt det haab

løst at fortsætte Kampen her. Han lod derfor Skyttegravene mellem VII og VIII 

rømme og tog Stilling bag et Hegn, vinkelret paa Skyttegraven. Tilbagegangen var 

vanskelig; Løjtnanterne Ivar Nielsen og Borgberg blev saarede, Løjtnant Dameck og 

svensk Løjtnant Sparre fangne; men fra Hegnet kunde Preusserne hindres i at trænge 

frem i Ryggen paa de tre nordligste Skanser, og her blev Kampen staaeode i nogen 
Tid, da Preusserne fik nok at gøre med at vende sig imod vor 8de Brigades Angreb. 

Som nævnt stod Brigaden Scharffeoberg i Reserve nær Barakkelejren; den skulde 

underrettes om Angrebet ved Signaler fra en Kæde af Hornblæsere ; men dette Middel 

svigtede, og Klokken blev derfor 101/2, hele den sydlige Skanselinje var alt falden, 
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da Divisionens Adjutant efter Stabschefen, Major Schou's Ordre kaldte Brigaden til 

Vaaben. 

Hurtigt var alt paa Plads; Kaptajn Harald Stockfleth, hvis Kompagni stod forrest, 

sagde til sine Folk: • Lad os nu slutte os sammen i Kærlighed, Folk, og gaa frem 

og tage Lykken, som Vorherre vil give den«. 20de Regiments 8 Kompagnier, o. 1300 

Mand, udviklede sig nu paa en omtrent 1400 Alen lang Linje, som naaede næsten 

ned til Stranden. Preusserne var den Gang alt naaet til den tilbagetrukne Linje og 

sværmede frem mod Brohovedet. Da Stockfleth naaede et stort Gærde mellem 

Gaarden Horlyk og Sney, stansede han for at lade sine Folk puste lidt; han saa 

da Oberst Lasson staa ved næste Gærde og vinke fremad. Saa hurtigt som muligt 

fulgte han Vinket, men da han naaede frem, laa Obersten død paa Marken. Om

trent samtidig fik Bataillonskommandøren, Major Schack, en Kugle i Lungesækken, og 

da han gik tilbage, støttet af en Menig, knuste en Granatstump hans højre Arm og 

tre Ribben. Han døde 3 Dage senere; han var forud saaret ved Ullerup 1849 og 

ved Frederiksstad 1850. Kaptajn Stockfleth blev selv saaret i Armen, men beholdt 

dog Kommandoen; snart efter hørte han fra den unge Aspirant Prior Raabet: > Aa, 

Gud hjælpe mig!« og saa ham synke til Jorden. »Det vil han nok, lille Ven,, 

sagde Stockfleth og bøjede sig over ham; et Øjeblik efter fik han selv en Kugle 

gennem Baghovedet og sank død om. 

Regimentets andre Kompagnier var nu i Højde med Stockfleths. >Jensens Gaardc 

blev stormet, og Preusserne kastede tilbage til den tilbagetrukne Linie, men med stort 

Tab for os. Af Kompagnikommandørerne var Premierløjtnanterne Petersen og Ras

mussen saarede, Løjtnanterne Ross (svensk) og Loff, Officersaspirant F. F. Larsen og 

Kommandersergent Daniel var faldne, Brigadeadjutanten Irminger blev ligeledes skudt, 

da han førte en forsprængt Afdeling frem til nyt Angreb, og nægtede at overgive sig, 

skønt omringet. 

20de Regiment formaaede ikke at trænge længer frem, uagtet Bataillonen Chri

stiani af 9de Regiment var naaet frem til højre for det, og støttede det kraftigt. 

Ved den Tid kom »Rolf Krake• til og kastede sine svære Granater ind mellem 

Preusserne; takket være dens Hjælp holdt vi vore Stillinger i en halv Time, trods 

Bagladevaabnenes Hurtigild. 

Nu kom Bataillonen Ahlefeldt-Laurvig til og gjorde et stolt Angreb paa Dybbøl 

Mølle. Nord for Flensborg Vejen gik Redsted og Knauer frem, Syd for dem H. J. 

V. Hansen og Voigt. Kuglerne slog imod dem, saa hurtigt som Bagladeriflerne

evnede; men Preusserne var kommen i Uorden ved Stormen, derfor vandt vore

alligevel frem. Redsted trænger forrest blandt sine Folk ind i Møllegaarden, hvor

der kæmpes en vild Nærkamp, i hvilken særlig Menig Jens Jensen Oxenbøll ud

mærker sig. Redsted vil ind af et Vindue i Møllebygningen, men styrter til Jorden

ramt af en Riffelkugle. Tale kan han ikke; men ved Tegn giver han sin Spillemand,

som ligger nær ham, Ordre til ustandseligt at blæse • Fremad ! Gaa paa ! • Kom

mandersergent Henge, Sergent Wissing og mange tapre Mænd ligger dræbt i Mølle

gaarden; men ind i Bygningen kom vi ikke. Regimentschefen, Oberstløjtnant Tersling,
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·var saaret og Bataillonskommandøren, Kaptajn Grev Ahlefeldt-Laurvig, falden. Kap

tajnerne Knauer og Hansen var faldne, Premierløjtnant Voigt saaret. Ved Christianis

Bataillon var ligeledes to Kompagnikommandører faldne og to saarede, og stort

bedre stod det ikke til ved 20de Regiment, hvor Regimentchefen, Oberstløjtnant

·Scholten, var falden og den ene Bataillonchef, Major Sperling, haardt saaret foruden

mange andre af Befalingsmændene.

Saa brød en frisk preussisk Brigade frem til Angreb, og det kunde vore spredte 

Afdelinger, som næsten havde mistet alle Befalingsmænd, ikke modstaa. De faa 

endnu levende gjorde deres bedste for at holde sammen paa de spredte Flokke; 

men mod den knusende Overmagt lod sig intet udrette. 

General du Plat havde fra Vejen set 8de Brigades Fremstød og Preussernes 

Vigen. • Men dette her gaar jo, c udbrød han uvilkaarligt. Snart viste det sig dog, 

at Styrken var for lille til at vende Lykken, 

og omtrent som Tilbagegangen begyndte, 

blev Generalen dødeligt saaret; Major Ro

sen, Souschefen, som stod hos ham holdt 

ham oppe til nogle Soldater kom til, de 

prøvede at bringe deres General med til

bage, men blev selv saarede og maatte lade 

ham ligge; snart efter blev Major Rosen 

ramt. Nær ham laa Divisionens Stabs

chef, Major Schau, dødeligt saaret, og ved 

samme Tid faldt hans Broder, som var 

Kaptajn i 16de Regiment; en ældre Broder 

-var falden ved Mysunde 1850, en fjerde 

Broder_ død som Følge af Overlast i Frede

riciaslaget og tre andre Brødre døde som 

Officerer. 

Scharffenbergs Brigade var oprevet og 

sprængt ligesom Lassens; de faa tilovers-

Ernst Friedrich Schau. 

blevne Rester samlede sig paa Als. Af Brigadens 62 Officerer og Officerersaspiranter 

kom kun 24 uskadt tilbage. 22 var faldne eller dødeligt saarede ; kun en Officer 

blev usaaret fangen, han var før Kampen febersyg og kunde ikke røre sig. Begge 

Regimentchefer, 3 af de 4 Bataillonchefer og 13 af de 16 Kompagnichefer laa paa 

Marken. I alt mistede Brigaden af døde og saarede 780 Mand og 622 Fanger. 

Da alt andet var tabt, fik Brigaden Worishøffer Befaling til at rømme de tre 

nordlige Skanser og gaa tilbage til Als; men dette lod sig kun iværksætte under 

·svære Tab. I Brohovedet standsede. 3die og 18de Regiment Preusserne til alt var

reddet, hvad reddes kunde, saa gik ogsaa de over til Als. Ingeniørerne svingede Bro

ledene ud med Ro og Orden, vore Kanoner paa Als skød de sidste Brolevninger i

Sænk, al Forbindelse over Sundet var afbrudt. Den sidste danske Soldat havde

forladt Sønderjyllands Fastland; men de mange dræbte danske Mænd, som nu laa
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stive og kolde paa Dybbøl Banker, eller de som vaandede sig ved deres Saar, 

vidnede højt om, hvor ihærdigt, trofast og haardnakket den danske Soldat havde

Tærget Sønderjyllands Jord mod den fremmede Erobrer. 

Vort Tab var stort, det fulgte med Nødvendighed af Kampens Art. 113 Officer, 

Sørgehøjtideligheden i Garnisonskirke den 27de April 1864. 

deraf 6 Læger, 220 Underofficerer og 44 77 Mand mistede vi ialt, af dem var 38', 

Officerer, 49 Underofficerer og 291 Mand faldne; 12 Underofficerer og 634 Mand 

opføres som savnede, men er for største Delen ligeledes faldne. 64 Officerer, 

137 Underofficerer og 3156 Mand saaredes, og 11 Officerer, 22 Underofficerer og 
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396 Mand faldt usaarede i Fangenskab. Desuden faldt Løjtnant Jespersen om Bord' 
i >Rolf Krakec og 2 Underofficerer og 8 Mand blev saarede. 

Preusserne slap naturligvis med mindre Tab, især da de, som Kampen forløb, 
ingen Fanger mistede. Deres samlede Tab var 71 Officerer og 1130 Underofficerer 
og Menige, af dem var 17 Officerer og 246 Underofficerer og Menige døde. 

7de Kapitel 
Helgoland - Vaabenhvile - Als' Tab - Freden. 

E
fter den hæderfulde Ulykkesdag paa Dybbøl den 18de April blev de mest med

tagne Afdelinger af Hæren ført over til Fyen, for der at blive gjort kamp
duelige saa vidt det lod sig gøre. Selv denne Ø betragtedes imidlertid som 

saa truet, at Krigsministeren, rigtignok mod Overkom.mandoens Ønske, gav Befaling 
til, at Fredericia skulde rømmes. General Lunding modsatte sig forgæves dette. 
Fredericias Besætning og det bedste af Skytset blev overført til Fyen, Resten for
naglet og efterladt, og den 29de April rykkede Østerrigerne gennem Prinsens Port 
ind i den forladte Fæstning. En Del af de derved frigjorte Tropper blev brugt til 
Kystvogtning paa Fyn, en Del overført til Nørrejylland. 

Da Vaabenhvilen indtraadte den 12te Maj, stod vor Hær, godt og vel 40,000 
Mand stærk, fordelt saaledes: 

Paa Als under General Steinmann 16 Batailloner, 3 Eskadroner og 28 Kanoner. 
Paa Fyn under Overgeneralen 14 Batailloner, 6 Eskadroner og 32 Kanoner. 
I Nørrejylland under General Hegermann-Lindencrone 11 Batailloner, 27 Eska

droner og 24 Kanoner. 
Forinden Vaabenstilstanden indtraadte fik vor Flåade dog Lejlighed til at ud

kæmpe en smuk Kamp mod Østerrigerne. 
I Vesterhavet var ved Krigens Udbrud ikke en fjendtlig Orlogsmand; en preus

sisk Hjuldamper og 2 Dampkanonbaade var paa Togt i Middelhavet; men de slap 
ikke hjem i rette Tid og ventede i fremmed Havn paa deres Venner Østerrigerne. 
Fregatten •Niels Juel< fandt derfor ingen Modstander og kunde frit kapre saa mange 
tyske Handelsskibe, som den kunde overkomme, helt hen til Kanalen. 

Østerrigerne bestemte sig imidlertid til at sende en Flaade til de danske Far
vande. og .som den først færdige Del af denne afgik Linjeskibskaptajn Tegetthoff 
med Fregatterne >Schwarzenberg• og >Radetzkyc og Kanonbaaden •Seehund<. Den 
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·sidste led imidlertid Havari paa Vejen og maatte efterlades, derimod forenede de tre

nævnte preussiske Skibe sig med Østerrigerne.

Den 30te April laa de østerrigske Fregatter ved Dover; paa samme Tid blev 

den danske Nordsøeskadre forstærket, saaledes at den foruden >Niels Juel• paa 42 

Kanoner, som var Eskadrechefen, Orlogskaptajn Eduard Suensons Flagskib, kom til 

at bestaa af Fregatten •Jylland• paa 44 Kanoner, Orlogskaptajn H. P. Holm, og 

Korvetten • Heimdalc paa 16 Kanoner, Kaptajnløjtnant S. Lund. Den 5te Maj var 

denne Eskadre samlet ud for Christianssand; Marineministeren svarede paa den tele

grafiske Meddelelse herom med Ønsket •Lykkelig Rejse<, og den følgende Dag Kl. 

11 Fm. stod Suenson Syd i for at søge sin Modstander. 

Den 4de Maj om Morgenen var Tegetthoff staaet ind paa Elben, hilst med Glæde 

af Hamborgerne, som nu fik deres Skibsfart fri. Den følgende Dags Aften gik han 

.atter til Søs paa Meddelelsen om, at danske Orlogsskibe var sete ved Helgoland. 

Meddelelsen var dog forhastet. Det var en engelsk Fregat, som Østerrigerne til deres 

Ærgrelse jagede hele Dagen den 7de; men da Tegetthoff den 9de tidligt om Mor

.genen atter kom til Elbens Munding, fik han sikker Efterretning om, at nu var Dan

skerne virkelig sete ved Helgoland, og uden Tøven styrede han Nord paa for at 

møde dem. 

Den østerrigske Eskadrechef havde under sig sit eget Chefsskib >Schwarzen

berg•, en stolt Fregat paa 50 Kanoner, Fregatten >Radetzky< paa 31 Kanoner og 

de tre preussiske Smaaskibe >Adler<, >Blitz• og >Basilisk<, hver med to svære Ka

noner, en 68 Pds. glat og en 24 Pds. riflet. Det samlede Kanontal var saaledes 

87 med en Mandskabsstyrke af 1112 Mand mod vore 102 Kanoner og 1023 Mand. 

Den østerrigsk-preussiske Eskadre havde imidlertid flere Drejekanoner, saa Kanon

styrken i Laget blev saa nær den samme, o. 50 Kanoner paa hver Side. Mand

skabsstyrken var ogsaa saa nogenlunde ens. 

Den 9de Maj ved 10 Tiden blev der prajet fra »Niels Juel•s Fortop •Dampere 

om Bagbord•, og det viste sig snart, at det var den ventede Fjende. >Beslaa Sej

lene« - >Sætter Dampen op<, blev signaleret, og da dette var gjort og Skafningen 

besørget, blev der gjort • klart Skib•. Det to andre Skibe løb op i Højde med 

Chefsskibet, og med en Stemme, som kunde høres over hele Eskadren, sagde Suenson: 

, Der har I Østerrigerne, Folk! Nu møder vi dem; jeg stoler paa, vi vil kæmpe 

som vore tapre Kammerater ved Dybbøl. c Derefter formeres en Køl vandslinje; for

rest •Niels Juel•, saa »Jylland<, tilsidst •Heimdalc. 

Kl. var omtr. 1 3/4 da det første Skud faldt fra en af Schwarzenbergs Drejekanoner; 

Svaret kom dog først, da vi var sikre paa at kunne række Fjenden; saa lød Suen

sens Stemme: •Godt Sigte, Folk, skyd naar I kan.• Østerrigerne var ligeledes i Køl

vandslinje, med de preussiske Skibe ud til Siden, længere borte fra os. Begge Eska

drer stod forbi hinanden i en Afstand af omtr. 3000 Alen, Østerrigerne nærmest inde 

mod Helgoland. Fra begge Sider dængede man sin Modstander til med Kugler og 

Granater, saa stærkt man evnede. Det første østerrigske Skud, som traf, knuste Benet 

paa Kadetunderofficer Greve Tramp. •Jylland<, som var det midterste Skib, fik de 
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fleste Skud, men •Niels Juelc blev heller ikke glemt. >Heimdal< slap, takket være
sin Lidenhed, forholdsvis let. 

De danske Skibe begyndte nu at dreje Vester over ind imod Land for om 
muligt at komme mellem Østerrigerne og Preusserne, for at hindre dette lod Tegett
hoff sine to Fregatter løbe Side om Side ned mod den danske Linje, for at prøve 
paa at gennembryde den; men han blev modtaget med en saadan Hagl af Kugler 
og Granater, der tilmed kom paa langs af hans Skibe, at han snart opgav denne 
Plan og fortsatte Drejningen, saaledes at han kom til at styre i samme Retning som 
de danske Orlogsmænd. Afstanden var da omtr. 1500 Alen; men Suenson lod sine 
Skibe dreje ganske smaat nærmere ind paa Fjenden, og formindskede den der
ved til 6-800 Alen. Paa saa nært Hold traf næsten hvert Skud; Suenson og Tegett
hoff, den senere Sejrherre over Italienerne ved Lissa, veg ikke for hinanden i 

------ --====-�·==== 
--

----- ---· - --

- --==���-=- -=== ... if--___ -

Fregatten •Schwarzenberg• efter Kampen. 

Mod og Koldblodighed. Paa >Jylland• slog en Granat gennem Skibssiden og dræbte
eller saarede hele Besætningen ved en Kanon; ved dette rystende Syn og halvt be
døvede af Lufttrykket, løb Mandskabet fra de to nærmeste Kanoner over !til den 
anden Side af Skibet; men da Batterichefen, Løjtnant P. F. Giødesen, opmuntrede 
dem til at tage fat paany, sprang en lille Københavner frem og med Raabet: •Paa'en 
igen, Ferdinand Ludvigsen,c løb han over til sin Kanon, og Kammeraterne fulgte. 
Iveren var saa stor, at det stadige Raab fra de Kommanderende lød: >Skyd lang
somt! Skyd langsomt!« De østerrigske Skibe førte store Flag paa alle Toppe; . vi 
havde kun vort Danebrog under Gaffelen. 

Da Kampen havde varet et Par Timer saas et Skue, som fyldte de danske Sø
mænd med jublende Glæde. En dansk Granat havde tændt Ild i >Schwarzenberg•s. 
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N.P.11. 

Træffere paa Fregatten •Jylland•. 

IN 
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Raabet • Han brændere lød fra Dækket ned til Batteriet og et kraftigt 

var Svaret. Ilden rasede saa højt over Dækket, at den ikke var til at slukke 

a nødigt han vilde, maatte Tegetthoff søge Frelse under Helgoland og overlade 

·erne Valpladsen. Da hans Skibe var naaet ind paa nevtralt Omraade, lagde

e en"elske Fregat »Aurora« sig mellem dem og deres sejrende Modstander, og Kam

var endt. Ved Budskabet om de danske Vaabens Held, rejste der sig i det en

els e Underhus en Storm af Bifaldsraab. 

Om Bord paa »Niels Juel• var 3 Mand døde; 1 Kadetunderofficer og 19 Mand 

saarede; paa •Jylland« var 14 Mand døde og 2 Underofficerer og 26 Mand saarede; 

paa • Heimdalc var 1 Underofficer og 1 Mand saarede. Østerrigernes Tab var betyde

ligt større. >Schwarzenberg« havde 1 Officer og 31 Mand døde, 4 Officerer og 65 

Træffere paa Fregatten •Schwarzenberg,. 

Underofficerer og Menige saarede; >Radetzky< havde 1 Officer og 4 Mand døde; 1 

Officer og 23 Underofficerer og Menige saarede. 

Det var ikke udelukkende det heldige Skud, som tændte »Schwarzenberg«s For

top, der skaffede de Danske Sejren; et _Blik paa Tegningen af de to mest medtagne

Skibe i begge Eskadrer viser dette. 

Den snart paafølgende Vaabenhvile gjorde ogsaa Ende paa Tildragelserne paa 

Søen. Den danski> Eskadre stod hjemefter. I Christianssand blev de saarede land

sat og overgivne til Nordmænds kærlige Pleje, de døde fik en Grav i norsk Jord. 

Søndagen den 15de Maj stod Eskadren ind paa Københavns Rhed, hilst med 

Raabet »Længe leve vore tapre Søfolk, som vender hjem med Sejr,• fulgt af stærke 

Hurraraab. Hans Majestæt Kongen gik om Bord, takkede hver Mand for den fuld

bragte Daad og overrakte Orlogskaptajn Suenson Danebrogsordenens Storkors. 
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Vaabenhvilen førte ikke til Fred. De tyske Stormagters Fordringer til Danmark 

var saa haarde, at vor Regering foretrak at prøve Vaabenlykken endnu engang, selv 

om vi atter kom til at staa ene i den ulige Kamp. Helt uden Haab om Hjælp var 

Regeringen dog ikke, ellers var vel Freden bleven taget, som den blev budt; men 

Haabet blev fuldstændig skuffet. 

Den 25de Juni ved Midnat udløb Vaabenhvilen, og fire Dage efter lykkedes 

det Preusserne at gaa over det smalle Als Sund ved Arnkilsøre, og efter kæk Mod

stand, som førte til svære Tab, tvinge de Danske til at forlade denne dejlige, ægte 

danske Ø og give den i Preussernes Hænder. Vore Strandvagter var aarvaagne 

Overgangen over Als. 

nok, vore Folk stred kækt som altid; men der manglede saa mange af de øvede 

Førere, at det kneb svært med Befalingsmænd, og blandt Mandskabet var talrige 

Rekrutter traadt ind i Rækken i de faldne og saaredes Plads. Ved Kampen i aaben 

Mark kunde Preusserne fuldt ud udnytte deres Bagladevaaben, mod dem strandede 

selv et Angreb saa djærvt som det 18de Regiment gjorde ved Kjær By. 

Der faldt for at værne om Als 16 Officerer, mellem dem Ko.mmandøren for 

4de Regiment, Oberst Faaborg, 18 Underofficerer og 182 Menige, foruden 143 sav

nede af hvilken de fleste var faldne. 21 Officerer, 28 Underofficerer og 413 Menige 

blev saarede. Det øvrige Tab var usaarede Fanger. Preusserne mistede 33 Officerer 

og 339 Underofficerer og Menige. Vort Tab af døde og saarede var saaledes næsten 
1864 i Billeder og Tekst. 5 
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dobbelt saa stort som Preussernes, hvilket vidner om den haardnakkede Modstand, 
der blev ydet og om Bagladevaabnenes knusende Overlegenhed. 

Den kom vi ogsaa til at føle i den lille Fægtning ved Lundby Syd for Aalborg, 
hvor vi led smertelige Tab ved et kækt, men lidt uoverlagt Angreb paa et preussisk 
Kompagni. 

Vesterhavsøerne faldt snart efter ogsaa i Fjendens Hænder, trods Kaptajn 
Hammers dygtige Ledelse af Forsvaret. Nørrejylland til Skagen og hele Sønder
jylland paa Ærø nær var i Fjendens Vold; Danmarks Modstandskraft var brudt, 
og vi maatte tage de haarde Vilkaar, den skaanselsløse Fjende bød. Hele Sønde�
jylland paa nogle Sogne ved Grænsen nær, blev afstaaet til de to Stormagter som 
et Land, over hvis Fremtid de skulde raade. Hertugen af Augustenborgs Arvekrav 
blev erklæret ugyldJge af de preussiske Kronjurister, og da Preussen 1866 gik sejrrig 
ud af Kampen mod sin Allierede fra 1864, blev det gamle danske Kronland Slesvig, 
uden at dets Indbyggere blev spurgt, sammen med Holsten indlemmet i Kongeriget 
Preussen som •Provins Schleswig-Holstein«; det blev Enden paa Slesvigholstenernes 
Drøm om Selvstændighed under deres egen Hertug. l Medens Fredsunderhandlingerne med de to Stormagter stod paa overrakte Sønder
jyderne den 12te September Kong Christian den Niende en Adresse, hvori de udtalte 
deres dybe Sorg over den Skæbne, som truede dem. 

,Det er med Sværdet over Hovedet og med Udsigt til at skulle overantvortes 
til Folkedød i Fjendevold, at Nordslesvigerne nærmer sig Tronen med deres Nød
raab om Frelse fra den overhængende Fare. Henslængt for en overmægtig Fjendes 
Fod har vi uden et eneste opmuntrende eller trøstende Ord fra vor Konge og hans 
Regering tavse og ensomme maattet bære Krigens Uheld, dens bitre Skuffelser og 
rystende Forfærdelser, medens Hjemmetyskerne jublende udraabte hele Slesvig so:m 
et tysksindet Land. Aldrig indtil denne Dag har dog Haabet svigtet os, det Haab, 
at Enden vilde blive god, naar vi kun trofast holdt ud. 

Allernaadigs!e Konge. Endnu staar det Haab vidunderligt fast i vort Hjerte, 
at vi umuligt kan blive skilt fra Danmark, skønt de af Deres Majestæts Regering 
indgaaede Betingelser har slaaet os med Gru og Forfærdelse, endnu holder vi fast 
paa den Tro, at Kongen umuligt kan slippe os, thi Danskhed og trofast Hengiven
hed for Kongens Person har i Nordslesvig stedse været et og det samme. Ja vi 
vidner det for Deres Majestæt og for Alverden, at der bor et dansksindet Folk fra 
Kongeaaen til Flensborg, der kun har været tavst, fordi Fjenden strengt holdt det 
under Laas og Lukke. 

Vi vidner det, at der slaar et dansk Hjerte i Nordslesvig, som vaander sig un
der Udsigten til at skulle voldgives sin svorne Fjende, og hvis inderste Liv er et 
dan'sk Liv, der kun med Gru kan imødese den Tid, da det langsomt skal kvæles 
under det fremmede Herredømme. Har det end holdt haardt for mange af os at 
gøre sig fortrolige med Tanken om Slesvigs Deling, saa dog meget hellere den, end 
at Yi skal overgives i Tyskernes Vold. 

Allernaadigste Konge! Med Dødsfrygt klamrer vi os fast til Tronen og Folket 
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og kan og vil ikke forstaa, hvordan den danske Konge og det danske Folk kan 

ville skille sig af med sine egne Lemmer, saa længe der haves en kampdygtig Hær 

og en ubesejret Flaade til Danmarks Værn og Værge. 

Er det kun et lille Antal Mænd, hvis Navne her findes, saa tør vi ikke desto 

mindre forsikre Deres Majestæt om, at vi tale ud af Nordslesvigernes Hjærte og kun 

Forholdene hindre os i at tilvejebringe Tusinder af Underskrifter paa denne aller

underdanigste Udtalelse«. 

Kongen hørte med dyb Smerte denne Adresse; men han formaaede ikke at faa 

Sejrherrerne til at øve Retfærdighed, og da Freden var underskreven, tog han i et 

aabent Brev Afsked med sine Undersaatter fra de frarevne Landsdele. Svaret fra 

de danske Sønderjyder blev deres Afskedsord, og trods Slesvigholstenernes Rasen mødte 

deres Sendemænd i Kolding, da Kongen gæstede Byen i December 1864, og bragte 

ham og Danmark deres Afskedshilsen. 

:> Allernaadigste Konge! 

Med den dybeste Smerte modtog vi Deres Majestæts sidste Hilsen. Be

givenhedernes Magt har adskilt, hvad der gennem Aarhundreder har været 

forenet. Brødre er revet fra Brødre, Deres Majestæts Krone har mistet en 

Juvel, hvis Bevarelse ha� kostet Tusinders Blod. Allernaadigst Konge! Vi føler 

en Trang til endnu engang at hilse vor fordums Hersker. De gamle Baand er 

brudt, ny er endnu ikke bunden. Vi staar alene, kender ikke vor Fremtids 

Skæbne. Gerne vil vi dvæle ved Fortidens Minder, ved den lange Række Aar, 

vi har boet under danske Kongers milde Scepter, Lykke har vekslet med 

Ulykke; men i Glæden som i Sorgen har vi vendt Blikket mod Tronen. Erin

dringen om den svundne Tid vil vi tage med os, det danske Folk paa denne 

Side Kongeaaen vil aldrig glemme Brødrene hinsides. Minderne er jo fælles, 

men Øjeblikket tvinger os til at se fremad. Deres Majestæt har i Deres Hilsen 

bedt os sætte Fortrøstning til Ham, som i den almægtige Haand holdt Folkenes 

Lykke og Rigernes Skæbne. Netop til Ham sætter vi vort Haab. Skulde det 

komme dertil, at Befolkningens Ønsker skulde faa nogen Betydning ved vor 

Skæbnes endelige Afgørelse, da beder vi trøstig Deres Majestæt være overbevist 

om, at det skal vise sig, at Kærlighed til vort gamle Fædreland har dybe 

Rødder i den slesvigske Befolknings Hjærter. 

Gud bevare Deres Majestæt. 

Gud bevare Danmark, vort gamle Fædreland. < 
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K
rigen var altsaa hermed forbi, og dens Udfald kunde ikke blive anderledes, 

naar Europa roligt saa paa, at to Stormagter overfaldt en lille Nation og 

mod alle Tilsagn og Løfter røvede Lande fra den. Den overlegne østerrigske 

Eskadre, der talte flere Panserfregatter, kunde ventes til vore Farvande, hvorved vi 

vilde have mistet Overherredømmet til Søs; Fyen og Sjælland var uden modstands

dygtige faste Støttepunkter, den politiske Situation i Europa gav intet Haab om 

væbnet Intervention til Danmarks Beskyttelse - under disse Omstændigheder vilde 

en fortsat Modstand være ganske meningsløs. 

Ved Fredsslutningen mistede Landet henved to Femtedele af sit Omraade og en 

tilsvarende Del af sit Folketal, hvoriblandt den nordslesvigske altid havde været 

blandt den danske Krones daadkraftigste og trofasteste Undersaatter. At en dyb Mod

løshed, for ikke at sige Fortvivlelse, greb det danske Folk, er selvsagt; for mange 

stillede det sig endogsaa saaledes, at det lemlæstede Land nu ikke længer kunde 

bære sig, hverken nationalt, økonomisk eller militært. Heri har det forløbne halve 

Aarhundrede dog ikke givet hine Ret; økonomisk har vi kunnet hævde vor Stilling, 

om den skal hævdes i national og militær Henseende beror udelukkende paa vor 

egen Villie, og der er Gud være lovet Tegn til, at Følelsen heraf og Villien hertil 

er i Fremvækst. 

Det Spørgsmaal har ofte været fremdraget: Hvem bærer det moralske Ansvar 

for, at det i 1864 gik os saa uheldigt, og Svaret har ofte lydt, at det skyldtes de 

national-liberale Føreres ukloge Politik. Dette er dog tildels uretfærdigt. Vel maa 

man indrømme, at den Politik, der blev ført, rummede Farer for en Konflikt med 

det tyske Fol"bund; men det er ubevislig, at en hvilken som helst anden Fremgangs

maade vilde have givet et andet Udfald over for det bestemte Ønske, som Preussen 

nærede: at komme i Besiddelse af Kiel, for derved at kunne skabe sig en betydelig 

Flaadestation i Østersøen. Det maa tillige her vel erindres, at langt den overvejende 

Del af Folket delte Regeringens Anskuelser. Om man ved itide at give Afkald paa 

Holsten, Lauenborg og det tysksindede Sydslesvig kunde have bevaret det dansk

sindede Nordslesvig, er et aabent Spørgsmaal, som· det nu er unyttigt at komme ind 

paa - der var i al Fald, inden Krigen brød ud, ikke megen Stemning for frivillig at 

bringe et saadant Offer. 

Derimod byder Retfærdigheden at tilstaa, at det var svagt og uforsvarligt af 

Reger.ingen at den ikke itide sørgede for at ordne vort Forsvar bedre, og det er et 

tungt Ansvar, der hviler paa den Tids Rigsdages Skuldre, at de saa smaaligt ned

pruttede de Bevillinger til Dybbøls og Danevirkes forsvarlige Befæstninger, som fore

lagdes. Hvad der den Gang blev sparet i Penge, maatte vi senere betale med Blod. 

>I Fred til Krig beredt,< det er en Sætning, vi som alle andre vil staa os ved at

følge. Det gjaldt den Gang i det ulykkelige 1864; det kan komme til at ringe for 

vore Øren igen. - Ve os, om vi til den Tid har siddet det overhørig. 
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