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FORORD

Oberst Jacob Thode Ræder er født i Norge 11. Februar 
1798 paa Gaarden Næs i Romsdalen, det Sted, hvor den 

skotske Oberst Sinclair i Aaret 1612 landede med sit Følge. 
Nedstammende paa fædrene Side fra en gammel Militair- 
Familie havde han udprægede Interesser for Militair-Orga- 
nisation og Militair-Historie. Flittig til at sysle med Pennen 
har han altid været og har foruden Artikler i Tidsskrifter og 
Dagspressen forfattet adskillige Værker vedrørende de nævnte 
Fag, blandt hvilke hans „Danmarks Krigs- og Politiske Hi
storie 1807—09“ endnu nyder fortjent Anerkjendelse. Sam
tidigt med sin militaire og litteraire Virksomhed fandt han 
Tid til en detailleret Beskrivelse af sin egen Livsførelse, et 
Værk i 3 tæt skrevne Bind, hvori han har givet særdeles 
interessante Skildringer og Bedømmelser af Samtidens For
hold og dens Personligheder. De her foreliggende „Krigs
erindringer“ ere i noget forkortet Form for Aarene 1848— 
50 en Gjengivelse af nævnte Værk, hvilket iøvrigt er ført 
frem i Tiden indtil faa Dage forinden Forf.s Død af Cholera 
i Kjøbenhavn 18. Juli 1853.

Af Yttringer i Dagbogen vides, at Forf. havde til Hensigt 
at udarbeide en Krigshistorie over vor 3aarige Krig, og da 
det maa antages, at Dagbogen skulde have afgivet en væsent
lig Støtte for et saadant Værk, har Forf.s Familie heri søgt 
Berettigelse til Udgivelsen, der er betroet hans undertegnede 
Brodersøn. Dog maatte herved næres store Betænkeligheder 
af Hensyn til de i Skriftet omtalte Personer, af hvilke mange 
critiseres med en saadan Skarphed, at det synes rimeligt at 
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antage, at fortrolige Breve og ugeneerte Samtaler paa To- 
mandshaand mellem Officerer danne det historiske Grund
lag. Jo mere Disciplinen binder den offentlige Yttringsfrihed, 
desto stærkere blive aabenbart de Udtryk, der benyttes i 
private Samtaler; og kommer hertil Forf.s varme National
følelse og heftige Characteer, vil det forstaaes — skjøndt ikke 
billiges — at Critiken har givet sig Luft i saa ubeherskede 
Udtryk.

Heri maa ogsaa søges Grunden til, at der er forløbet saa 
lang en Aarrække, inden man har bestemt sig til disse Skil
dringers Udgivelse. Man har ønsket at lade Græsset groe 
over disse militaire Stridigheder, der vilde have avlet nye 
Kampe og ny Bitterhed, hvis de vare bievne fremdragne for 
tidligt. Men efter et Forløb af 60 Aar maa Sindene antages 
at være faldne til Ro:

„Kjæmpernes Harme har Dybet begravet, 
Æren dog stiger som Sol over Havet.“

Ingen vil nutildags berøve Oberst Krabbe den uvisnelige 
Hæder, der tilkommer ham for Ledelsen af Fægtningen i 
den omhyggeligt forberedte Kamp- og Retraitestilling ved 
Messunde. Men de to Characterer — Krabbe og Ræder — 
passede nu engang ikke sammen, og naar den sidste bliver 
mere og mere irriteret, ender det med Insubordination og 
Forløbelse.

Ligesom mange andre Nordmænd, der som Officerer 
kjæmpede i Treaarskrigen, var Oberst Jacob Ræder heftig 
og opbrusende. Det er som om Norges steile Bjerge og 
stride Elve afpræge sig i hans uafhængige og voldsomme 
Sind, og dog røres han let til Taarer ved sin Konges Lig
færd, ved Venners Død, ved Mindet om Faderen. Viste han 
end Indisciplin overfor Foresatte, saa vidste han dog inden
for sin egen Bataillon fuldtvel at hævde Autoriteten, revse 
Ligegyldigheden, hædre Dygtigheden, fremme Kammerat
skabet — en ridderlig Characteer i Eet og Alt.

Men lad nu denne Bog selv fortælle om min heden
gangne Farbroder. Hvad jeg har villet, det haaber jeg at op- 
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naae: at give Andre de friske Indtryk fra hin uforglemme
lige Tid. De have strømmet mig imøde fra hver Side i disse 
Dagbogsoptegnelser, Indtryk, der tiltrænges i Tider, hvor 
Mange — enten af Forsagthed eller af en materialistisk Livs
anskuelse — raabe paa Afrustning og Fred for enhver Pris. 
Ideligt har under Læsningen af de gulnede Blade lydt for 
mig Verset fra Zinklar-Visen:

„End kn eiser en Støtte paa samme Sted 
Som Norges Uvenner mon true, 
Vee hver en Nordmand, som ei bliver heed, 
Saa tidt hans Øine den skue!“

Gid da ved Læsningen af denne Bog ret mange af mine 
Landsmænd maae blive hede om Hjertet!

Sortedams Dossering 99.
Juni 1910. F. Ræder.
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A aret 1847 var endelig bragt til Ende. Jeg haabede, at det 
nye Aar ikke vilde blive saa slemt som det gamle. Af 

denne Grund hilsede jeg det nye Aar med sand Glæde.
Jeg gjorde paa Aarets første Dag nogle faae Visitter og 

havde dernæst indbudet Officeerscorpset af 10. Bataillon til 
mig til Middag; ligeledes var indbudet Tscheming, den se
nere Krigsminister.

Imidlertid var Opholdet i Kjøbenhavn paa ingen Maade 
glædeligt for mig; jeg var i det Hele taget meget ærgerlig 
og forstemt og havde derfor besluttet i de første Dage af 
Februar Maaned at foretage en Reise til Paris og London 
paa 3 Maaneder. De dertil fornødne Ressourcer havde jeg 
allerede bragt til Veie ligesom den nødvendige Permission 
af min Bataillons-Commandeur. Dog vilde jeg først tale med 
Kongen herom. Jeg gik ogsaa op i Kongens Forgemak en 
af de første Mandage i Januar Maaned; men den tjenst- 
gjørende Adjutant v. Bruhn *) sagde mig, at Kongen ikke var 
ret vel og derfor kun vilde see nogle faae Personer, hvor
for han bad mig komme igjen den næste Løverdag, paa 
hvilken Dag jeg kunde tale med Kongen med langt større 
Ro. Jeg gik derfor atter bort; men inden Løverdagen kom, 
var Kongen bleven alvorlig syg, leed af en med Rosen be
tændt Arm og døde til Landets og alle Danskes store Sorg 
— hvortil jeg ogsaa regner mig selv — Torsdagen den 20. 
Januar Kl. 910. Sjelden er en Konge bleven saa almindelig 
begrædt og beklaget som Christian den 8. Enhver følte det 
uhyre Tab for Land og Rige, ligesom ogsaa en almindelig 
Taushed havde bemægtiget sig alle Gemytter, alle Personer

0 Bruhn, E. P., General-Maj. Chef f. Livjæger Corpset og f. Khvns. 
Borgervæbning.
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af begge Kjøn. Det var ret en Sorgens og Jammers Tid i 
Kjøbenhavn og over Danmarks Land.

Den 21. Januar om Formiddagen aflagde jeg en ny Tro- 
skabseed til Danmarks nye Konge Frederik den 7.

Men Sorgen knugede alle Hjerter.
Den 28. Januar udkom en Forordning, hvori Danmark 

og Hertugdømmerne i Forening lovedes en Constitution, som 
allerede var paatænkt og udarbeidet af Christian den 8., men 
hvori han var bleven forstyrret ved sin pludselig indtræf
fende Død. Sønnen indhentede snart det, hvori Faderen var 
bleven forhindret; og for at Frederik den 6. ogsaa skulde 
erholde sin Andeel i Berømmelsen, blev Forordningen des- 
angaaende udstedt paa Frederik den 6.s Fødselsdag den 28. 
Januar. Omendskjøndt denne Mand vistnok kan siges uskyl
dig i nogensomhelst Fremgang af den Slags, troede det god
modige Folk dog derpaa og ydede ogsaa denne Konge en 
Andeel i dets Taknemmelighed og Hyldest.

Forresten var Folket hverken glad eller bedrøvet; det 
modtog sin Constitution, og forresten gik Enhver til Sit som 
sædvanligt uden videre Kjendetegn paa Sympathi for den nye 
Regjeringsform eller den gamle.

Ved dette Dødsfald opgav jeg den betænkte Reise til 
Paris og London og var saa forstemt over den ædle Chri
stian den 8.s Død, at jeg næsten ikke gad foretage mig No
get. Al Selskabelighed ophørte i Kjøbenhavn, og enhver Fa- 
millie indesluttede sig i sig selv og i sin Sorg. Jeg for min 
Deel var utrøstelig i min Smerte og ahnede ikke dengang, 
at Christian den 8. døde netop til rette Tid, ja! man kan 
sige: var saa lykkelig at døe til rette Tid, ifald man ikke 
hellere vil antage, at en høiere Haand styrer Alting til vort 
Bedste. Den, som kjendte Tilstanden i Danmark og de kort 
derefter indtrædende Uroligheder over hele Europa, maa af 
Hjertet lykønske 8. Christian til hans lykkelige Død, som 
nu omstraaler ham med Velsignelse og Kjærlighed, men som 
nogle Uger senere vilde [have] bragt ham Folkets Opstand, 
Had, Forfølgelse og Gud veed hvilke Sorger mere.

Med al den Pomp og Højtidelighed, som Ceremoniellet
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for de souveraine danske Konger foreskriver, blev Christian 
den 8.s Liigbegjængelse foretaget, hvortil hører Indbalsame- 
ring, Udstilling paa lit de parade og paa castrum doloris. Som 
Kammerjunker paraderede ogsaa jeg en Dag ved lit de pa
rade; de Fungerende vare: Prinds Bentheim1), Geheime-Con- 
ferentsraad Grev v. Blome3), 2 Storkorsriddere: General
major v. Bauditz3) og ?, 2 Kammerherrer: v. Holstein og 
v. Hagemann, 2 Kammerjunkere: v. Rosen og jeg. Efter at 
alle disse Parader vare til Ende, blev Christian den 8. om
sider ført ud af Kjøbenhavn om Aftenen Kl. 10—11 Fre
dagen den 25. Februar med al den dertil hørende Pomp, 
Paradering af Tropperne, Illumination, Salutering, Musik, 
Sang etc., ved hvilken Ceremoni jeg i Egenskab af Major 
gjorde Tjeneste som Second-Marechal og reed som saadan 
i Spidsen af Processionen efter Escorten og de to kongelige 
Herolder. Ved min Side reed Capitain Ellbrecht af Marinen. 
Veiret var mildt og tørt. En uoverskuelig Masse af Menne
sker bevægede sig i alle Gader og Torve og vare med høi 
Grad af Deeltagelse Tilskuere af disse bedrøvelige Ceremo
nier. I Frederiksberg Allée opløstes Processionen, hvorpaa 
hele Følget, som skulde med til Roeskilde, kjørte ned til 
Jernbanen, hvor det indtog Forfriskninger og derpaa kjørte 
paa bemeldte Bane til Roeskilde, hvor vi kom i Qvarteer 
Kl. IVs om Natten.

Det høie Liig blev under Overhofmarechallens Opsyn og 
med en Cavalleri-Escorte kjørt sagte ad Landeveien, saa at 
det først mod Dagbrækningen ankom til Banegaarden ved 
Roeskilde, hvor Processionen næste Morgen den 26. Februar 
om Morgenen Kl. 10 begyndte ved Pladsen foran Jernbane
bygningen, og det høie Liig førtes nu til Roeskilde Dom
kirke baaret af Bønder af Kjøbenhavns Amt. Bisættelsen i 
Domkirken varede omtrent til Kl. 21/«, og var i høieste Grad 
rørende og sørgelig. Min og Capitain Ellbrechts Plads var

') Bentheim-Steinfurth, Prinds af (1787—1876), Oberst, S.K., senere 
Gen. Maj. R. E.

’) Blome, Otto, Greve (1795—1884) Geh. Conferentsr. til Salzau, S.K. 
•) Bauditz, Ferd. Chr. Fiirchtegott (1778—1849) Gen. Maj. S.K.
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ved Indgangen til Begravelsescapellet, hvor det var ubehage
ligt ved umaadelig Trækvind. Sørgemusikens veemodige Toner 
aftvang i det Mindste mig mange Taarer, som jeg i Løndom 
afviskede mine Øine. Efter Bisættelsen skulde Sørge-Second- 
Marechallerne være de sidste, som forlode Kirken; dette 
skete ogsaa, hvorved jeg erholdt Leilighed til at redde Ca- 
pellet, som var nær ved at blive stormet af Publicum. Capi- 
tain Ellbrecht var allerede borte, saa at jeg alene besørgede 
denne Tjeneste: at afholde det skuelystne Publicum fra et 
Sted, som er helliget Døden. Publicum lod sig ogsaa tale til 
Rette, da jeg sagde dem, at Kongens Grav var hellig.

Efter en sørgelig Tjeneste og et tarveligt Middagsmaaltid 
i „Prindsen“ kjørte Følget i Kongens Suite atter hjem til 
Kjøbenhavn, hvor jeg strax traf min Staldkarl med en Vogn, 
hvori jeg snart kom med min Bagage, og var Kl. 8‘/2 om 
Aftenen atter hjemme.

Saa var da Christian den 8. i sin stille Grav. Gud veed, 
om nogen af Danmarks Konger nogensinde mere begraves 
paa en saa pompeus Maade. Fred med dit Støv, ædle 8. 
Christian!!

Næste Dag den 27. Februar blev i Kjøbenhavns Gader 
proclameret Høieste-Rets Aabning — Torsdagen den 2. Marts 
— paa samme Maade og paa samme Sted som hidindtil. 
Saaledes vare vi [endnu] paa det gamle Stadium. Kongen af
skedigede sin Faders General-Adjutant v. Ewald en gal og 
ubrugelig Person, og valgte til denne Post sin tidligere Ad- 
jutant v. Scholler*), som neppe besad overveiende Dygtighed. 
Saaledes vare vi ogsaa i denne Retning ikke kommet et Skridt 
videre.

Aabningen af Høieste-Ret fandt Sted paa ovenmeldte Dag. 
Allerede ved Ankomsten paa Slottet erfarede jeg, at Posten 
— eller maaske en Coureer — havde bragt Efterretning om 
Opstanden i Paris og om, at Louis Philippe var bleven de- 
throniseret. Da Suiten var gaaet ud af Retssalen til de andre

*) Ewald, Carl (1789—1866) Gen. Maj. Khrre. S.K. General-Adjutant.
’) Scholler, Thomas Georg (1793—1863) Oberst. Khrre. General- 

Adjutant.
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Værelser for at Retten kunde votere om Sagen, blev der talt 
mere og vidtløftigere om Efterretningerne fra Paris, og Can- 
cellideputeret Warnstedt oplæste høit nogle Steder af en 
tydsk eller fransk Avis, som indeholdt Efterretninger om 
Urolighederne i Paris. Man flokkedes om Oplæseren, men 
vilde ei ret fæste Lid til hans Meddelelser; jeg mindes ei 
heller, om de blot vare Rygter, eller om de meddelte Kon
gens Afsættelse som en afgjort Sag. Selskabet skiltes ad; det 
varede imidlertid ikke mange Dage, inden man erholdt fuld 
Vished om den rette Sammenhæng af Begivenhederne i 
Paris: at det orléans’ske Dynasti var styrtet fra Thronen 
paa samme Maade som det ældre bourbon’ske. Hvem har Ret 
uden den Stærkere?

Ingen omtalte disse Begivenheder uden med Beklagelse, 
fordi man indsaae, at de vilde føre andre for Europa og 
navnligen for vort Land vigtige Begivenheder efter sig. Fred 
turde man ei vente at beholde. For at være beredt paa [alle] 
Eventualiteter befaledes Langelinie ved Citadellet, Trekroner, 
Kronborg og nogle flere Søbatterier armerede, hvormed man 
sagte begyndte den 13. Marts; da Rygter og Efterretninger 
om Uroligheder tiltoge, befaledes d. 17. eller 18. Marts og- 
saa Frifolkene strax indkaldte for de i Sjælland, Fyen og 
Jydland liggende Troppeafdelinger. Formedelst nogle Uorde
ner i Listerne, som skulde medfølge fra Cancelliet, bleve 
disse noget opholdte; dog kom Folkene saa hurtigt skee 
kunde og vare imellem 22.—30. Marts ved deres respective 
Afdelinger. Men den største Ulykke for Danmark vare de 
indvortes Stridigheder med Hertugdømmerne. Som bekjendt 
havde et Parti i dette Land under Anførsel af Hertugen og 
Prindsen af Augustenborg søgt at bringe de to Hertugdøm
mer i Oprørstilstand og Opposition imod Danmark. Begiven
hederne i Paris foranledigede, at Oprør fandt Sted i de fleste 
tydske Stater, og Befolkningen tvang deres Regjeringer til at 
give dem frie Forfatninger; saaledes i Bayern, Hessen, Han
nover, Preussen, Østerrig osv. Danmark havde forekommet 
alle Ønsker og derved forhindret alle Uroligheder ved at 
give Løftet om en fri Forfatning for den hele Stat, Hertug-
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dommerne deri indbefattet, og indkaldt fra det hele Land en 
Deel erfarne Mænd, som skulde udarbeide den nye Forfat
ningslov for Landet, hvilke skulde forsamles i Kjøbenhavn 
den 3. Mai.

Men hvad gjorde nu Oppositionen i Hertugdømmerne 
Slesvig og Holsteen? Rigtig nok foretog den de befalede 
Valg af kloge og erfarne Mænd for at møde i Kjøbenhavn, 
dog ikke for at raadslaae sammesteds, men alene for at pro
testere mod det af Regjeringen gjorte Offer1) af en consti- 
tutionel Forfatning for den hele unionelle Stat. Da nu Pari
ser-Urolighederne saa at sige tændte Ild i hele Europa, 
vovede Oppositionen et Skridt, som den maaskee ellers end
nu ikke havde vovet, og sendte en Deputation til Kjøben
havn, bestaaende af: Neergaard, Olshausen, Claussen, Engel 
og Giillich, med det Hverv at forlange Hertugdømmerne 
Slesvig og Holsteens Adskillelse fra Danmark som en sepa
rat Stat, som skulde forenes med det tydske Forbund og 
kun have Konge fælleds med Danmark men forresten være 
en uafhængig Stat, omtrent paa samme Maade som Norge 
til Sverrig. Efterretningen om denne Deputations Ankomst 
vakte i Kjøbenhavn den største Bevægelse. Folket løb om
kring med Uro og Bekymring om hvad Kongen og Mini
steriet nu vilde gjøre. Repræsentanterne for den danske 
Opposition og Folkelighed sammenkaldte en stor Folkefor
samling i Casino Mandagen den 20. Marts Kl. 7 om Aftenen. 
Jeg erholdt en Billet igjennem min Ven Major v. Gerlach*) 
og gik med ham ogsaa didhen og oplevede ved denne Lej
lighed en af de interessanteste Aftener i mit Liv. Hoved- 
mændene for Sammenkaldelsen vare Hvidt, Lehmann, Tscher- 
ning og Monrad samt mange flere, og der aabnedes nu en 
Række af Taler af det meest interessante, alvorlige og truende 
Slags, som nogensinde er offentligt holdt i Danmark, hvori 
især Ministeriet blev haardt medtaget og hvori Kongen blev 
tilraadet at vælge sig Raadgivere, som havde Folkets Tiltro,

*) = Tilbud, Indrømmelse (Offerte). U. A.
’) Gerlach, Georg Daniel (1798—1865) i 1864 comd. General i d. act. 

Armee. S.K.
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og afskedige de gamle Ministre. Det endte med, at Alle vilde 
samles næste Formiddag Kl. 11 paa Slotspladsen for at over
bringe Kongen Folkets Begjæring herom samt Tilsagn om 
Folkets Bistand i Liv og Død for at hævde Danmarks Ret
tigheder og Værdighed. Under Løfte herom og almindelig 
Jubel skiltes man ad Kl. omtrent 11 om Aftenen. Hele For
samlingen var som beruset [af Begeistring].

Den i Casino forsamlede Folkemængde mødte ganske 
rigtigt næste Morgen til bestemt Tid og Sted, forstærket og 
forøget med mange Andre, og marcherede nu under Sang og 
Hurrah til Slotspladsen, hvor den af Oppositionens Hoved- 
mænd overbragte Adresse blev modtaget paa Slottet af Kon
gen, som tilkjendegav, at de gamle Ministre vare afske
digede og at de nævnte 4, Hvidt, Lehmann, Tscheming og 
Monrad, vare valgte til Ministre. Dette erfarede man først 
at være skeet efter en lang Debat Natten igjennem, hvor 
Kongen af de gamle Ministre blev afholdt fra at vælge hine 
Mænd, indtil han satte sin Villie igjennem ved at erklære, 
at han i modsat Fald vilde gaae ned paa Slotspladsen og 
nedlægge Kronen i Folkets Hænder, eftersom han ikke 
kunde mere regjere, naar han ikke kunde sætte sin Villie 
igjennem. Paa denne Maade fik Danmark sit nye frisindede 
Ministerium. Om det er i Stand til at føre Danmark frem 
til Ære og Berømmelse, maa Tiden vise. Det gamle for- 
maaede det i det Mindste ikke, det har Tiden noksom viist. 
Det bestod ikkun af gamle Skindlapper uden Saft og Kraft, 
hvilket ingen Tiltro kunde fortjene.

Den holsteenske Deputation, der ankom til Kjøbenhavn, 
maatte blive ikke lidet overrasket ved at erfare, at det 
gamle Parykke-Ministerium var styrtet og at den, istedetfor 
at underhandle med samme, nu stod ligeoverfor Mænd, som 
havde baade Kundskaber og Kraft til at hævde deres egen 
og Danmarks Villie. Folkestemningen var meget opbragt mod 
den, og derfor blev Deputationen ved Toldboden modtagen 
af en uoverskuelig Folkemasse; Studenterne escorterede den 
til Hotel d’Angleterre, saa at intet Ondt kunde vederfares 
den af det ophidsede Folk.

Reder: Krigserindringer fra 1848—50 2
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Bemeldte holsteenske Deputation, der opholdt sig nogle 
Dage i Kjøbenhavn og beboede et privat Huus — hos Con
sul Hage — for ikke at udsættes for Insulter, erholdt det 
endelige Svar: at Danmark vilde tilstaae Holsteen en fri For
fatning, en Afsondring fra Danmark med Hensyn til Finantser, 
Armee, Administration m. m., men at Slesvig skulde som en 
dansk Provinds forenes med det elskede Fødeland og for
resten erholde en paa solid og liberal Basis grundet Pro- 
vindsialforfatning. „Modtages ikke dette Tilbud,“ sluttede den 
Kongelige Bekjendtgjørelse herom, „saa vil jeg i Spidsen af 
mit Folk hævde Danmarks Værdighed.“ Alle Partier vare 
fomøiede med dette Svar, selv nogle af Deputationens Med
lemmer; men det Slesvig-Holsteenske Parti var naturligviis 
ikke tilfreds dermed.

Aldrig saa snart [havde] Ministerialforandringen fundet 
Sted, førend en i Kjøbenhavn sig opholdende Herr Fabricius, 
Oberstlieutenant i Armeen og Postmester i Gliickstadt, hvil
ken tidligere havde været Kieler Student og tjent en lang 
Tid i Grækenland, hvorfra han var vendt tilbage til Dan
mark ved Ministeriet Kolettis’1) Tiltrædelse og nu paa det 
liberaleste modtaget, understøttet og befordret af Danmarks 
Konge, Christian den 8., strax begav sig med Coureerbefor- 
dring til Holsteen, hvor han i Oppositionens Leir overbragte 
[Efterretningen om] de nyeste Forandringer i Kjøbenhavn og 
derved fremskyndte Begivenhederne i Holsteen, som ellers 
ikke vilde være skete inden den afsendte Deputation var 
vendt tilbage med Svaret paa de gjorte Fordringer. Følgen 
af Fabricius’s3) Coureerreise var, at Prindsen af Augusten
borg den 24. Marts i Spidsen af 5. Jæger-Corps i Kiel an
ført af Forræderne Major v. Sachau3) og Captain v. Michel- 
sen*) satte sig paa Jernbanen, kjørte til Neumunster og

*) Joannis Kolettis, græsk Ministerpræsident 1844—47. U. A.
*) Det var Herredsfoged Jacobsen, som ved Reise fra Kjøbenhavn til 

Kiel den 23. Marts bragte Efterretning om hvad der havde tildraget sig i 
Hovedstaden. U. A.

*) Sachau, Hans Joachim, Major i 5. J. C. R*.
Jægercorpset anførtes af Capt. Michelsen-, Major Sachau var Com

mandant i Kiel. U. A.
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derfra lige ind i Rendsborg Fæstning og saaledes overrump
lede og indtog denne ved høi lys Dag. Det er en Selvfølge, 
at Prindsen havde Forstaaelse imellem Garnisonen i denne 
Fæstning saavel hos den commanderende General v. Liitzau1) 
som hos Commandanten Oberst Seyffarth3), Oberstlieutnant 
Baudissin3), Lutzau's Ad j utant du^Plap) o. Fl. Uden en 
saadan Forstaaelse vilde det [have] været umuligt at kunne 
overrumple en Fæstning med et svagt Jæger-Corps paa en 
Tid, da Fæstningen var besat med et betydeligt Artilleri, 
nogle Ingenieurtropper og 3 Infanteribatailloner.

Disse Mørkets og Forræderiets Gjerninger skete saa hur
tigt og saa pludseligt, Slag i Slag, at Kongen og Regjeringen 
ikke kunde finde eller besad Midler til at afværge dem. Fri- 
folkene, som vare indkaldte i en ganske anden Hensigt, lige
som nogle Krigsskibe, der langsomt armeredes i Tilfælde af 
Angreb fra en eventualiter sig indfindende udvortes Fiende, 
kunde umuligen være beredte til at møde denne skjulte, 
pludselig frembrydende Fiende, som blev strax anerkjendt 
og følgelig understøttet af næsten den hele civile Embeds
stand i begge Hertugdømmer, hvorimod man med Stolthed 
kan sige, at Armeens Officeerscorps for største Delen blev 
Ære og Pligt tro og at mange af dem flygtede til Danmark, 
hvorimod en stor Deel, som ei kunde flygte, blev gjort til 
Krigsfanger og holdt fast paa forskjellige Steder i Hertug
dømmet Holsteen, især i Rendsborg, Gliickstadt, Segeberg og 
Altona. Saaledes kom ogsaa min Broder Philip3), Major i 
4. Jæger-Corps i Slesvig, som Flygtning tilbage til Kjøben- 
havn i Enden af Marts Maaned, efter at Corpsets Menige,

’) Lutzau, Gotthard (1784—1850) Gen. Maj. Comd. f. 4. Brig.
’) Seyffarth, Gust. Lucas Wilh. Henr. (1787—1858), Comd. i Rends

borg. Comd. f. 14° B.
*) Baudissin, Otto Fr. Magnus (1792—1865) Oberstl. Comd. f. 16. B. 

General i Insurg. Hæren.
4) Plat, Cæsar Rud. Ludv. Fr. du, Major, Adj. v. Gen. Com. Staben 

f. Hertugd.
s) Forf.s ældre Broder Johan Philip Thomas R., f. 1795 i Norge, i 

Løbet af Krigen Oberst, Commandeur af 6. Inf. Brigade v. Fredericia, af 
5. Inf. Brigade v. Isted. f som Generallieutenant 1869.

2*



20

Underofficerer og nogle Officerer, deriblandt Capitain Chri
stensen og Lieutenant Bassewitz, vare gaaede over til Op
rørerne. Hvilken Jammer! Hvilken Spot mod Eed, Pligt, 
Ære og Dyd!

Med den størst mulige Iver bleve nu Udrustningerne 
drevne i Kjøbenhavn. Paa Holmen arbeidedes Nat og Dag, 
ligesaa ved Armeen for at gjøre Bataillonerne mobile, for at 
forfærdige Klæder, Ammunition, etc. etc., og man kan ikke 
noksom rose den nye Krigsministers Activitet og Kyndighed, 
at han bragte det dertil, at de første Batailloner allerede af
gik fra Kjøbenhavn den 24. eller 25. Marts igjennem Sjæl
land til Korsøer for at danne tvende Armee-Afdelinger, 
nemlig:

det nørrejydske Armee-Corps, under Commando af Ge
neralmajor v. Hedemann1)

og det venstre Flanke-Corps, under Commando af Oberst 
v. Schleppegrell2).

Ogsaa jeg erholdt en Bataillon som Commandeur, nemlig 
den 10., hvori jeg stod som Major, paa følgende Maade: 
Bataillonens Commandeur Oberstlieutenant v. Kauffmann3) 
var en født Holstener og tilmed en ivrig, ja! enrageret Sles- 
vig-Holstener og ønskede derfor ikke at modtage noget 
Commando mod sine Venner og havde allerede forfattet et 
Promemoria om Grundene til sin Handlemaade og bedet om 
sin Afskeed. Af denne Forlegenhed hjalp jeg ham ved at til
byde ham fra Krigsministeren Commandantskabsposten i Ci
tadellet „Frederikshavn“. Jeg bragte ham dette Tilbud om 
Aftenen den 24. eller 25. Marts, og han svarede: „at han 
„for at erholde denne Post evig vilde være Krigsministeren 
„forbunden.“ Jeg meldte dette til v. Tscheming, som nu strax 
ansatte Oberstl. v. Kauffmann til interimistisk Commandant

*) Hans Christoffer Georg Frederik v. H., f. 7. Juli 1792. Officeer 
1808, Chef f. 1. Jæger Corps 1842, Generalmajor og comm. General 1848 
indtil 22. Juli; Commandant i Khvns. Citadel indtil 1855. f 31. Mai 1859.

*) Schleppegrell, Frederik Adolf, f. ”/• 1792 i Norge, Divisions-Ge
neral i SI. v. Isted. f 26. Juli 1850.

’) Kauffmann, Nicolaus Gust. Hermann (1792—1850), Oberstl. Af
sked 1849.
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i Citadellet, hvorpaa jeg blev udnævnt til at føre 10. Batail
lon i Felten.

Jeg arbeidede nu af alle Kræfter for at gjøre Bataillonen 
mobil; men da Frifolkene vare af de utroe, oprørske Embeds- 
mænd i det Slesvigskeog paa Als — hvorfra Folkene vare — 
bievne deels ikke indkaldte, deels henviste til Rendsborg, saa 
var Forsinkelse i deres Ankomst den naturlige Følge heraf. 
Dog lode Folkene sig ikke føre vild, men de gik uden Til
sigelse og uden Marchepenge dog til Kjøbenhavn, hvor de 
ankom den 29., 30. og 31. Marts, bleve strax tagne i Eed, 
klædte og armerede. Da Bataillonen den 30. om Aftenen 
talte omtrent 600 Combattanter, saa erholdt den den 31. 
Marts Marcheordre til 1. April at afgaae paa Jernbanen over 
Roeskilde til Korsøer.

Iblandt de største Bryderier førend Afmarchen var at 
modtage og undersøge, forkaste eller antage Tilbudet af unge 
Mennesker om at marchere med Bataillonen som Frivillige. 
Krigsministeren havde nemlig tilladt, at der ved hvert Com- 
pagni kunde antages i Menig-Nummer 4 Frivillige, hvilket 
Tal endog blev forøget til 6. Under den for Haanden væ
rende Begeistring vilde ethvert ungt Menneske ansættes som 
Frivillig, og sikkerligen har jeg havt Tilbud af 3—400 Per
soner, hvoraf mange henhørte til den usleste Slags, som nu 
for vist og fast antog, at de vilde kunne gjøre en glimrende 
Carriére i Livet. Følgen var, at jeg havde megen Umage 
med at afholde disse Personer og at træffe et Udvalg af 24 
unge, dannede Mennesker. Dette lykkedes mig omsider, saa 
at Valget især faldt paa Studenter og med dem i Classe 
staaende. Iblandt disse var Nordmanden Løvenskiold1), en

Leopold Herman Severin L., f. paa Fossum 31. Marts 1813, næst- 
yngste Søn af Norges Statholder Severin L. og Sophie Hedvig, f. Com- 
tesse Knuth-Lilliendal, kjøbte Grundeiendom i Kjøbenhavn for at kunne 
gaae med som Frivillig, tog under Vaabenhvilen i Mai til Norge og fik 
c. 30 Frivillige med sig til Danmark; Undercorporal efter Slaget ved Bau, 
Second-Lieutenant i Mai, saaret og fangen 5. Juni ved Nybøl. f 11. Juni, 
begr. i Sønderborg 5. Juli 1848.
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Søn af Norges Riges Statholder, og en anden Nordmand, 
Maleren Hansen1), hvilke begge vare nette, dannede Mænd, 
der med alle de andre indtraadte som Menige og have over
alt gjort Bataillonen Ære og opført sig som Hædersmænd 
og Cavallerer og tillige udmærket sig allevegne ved god Con- 
duite og Tapperhed imod Fienden. Begejstringen var saa 
stor i Kjøbenhavn, at Alle ikke ændsede Faren eller Stra- 
batserne, men antog det hele Tog for en blot Lysttour. At 
bringe dem fra denne Anskuelse var meget vanskeligt. Mange 
takkede mig dog og gik — som det lod: omvendte og til
fredse — atter bort.

Næsten complet blev Bataillonen den 31. Marts; jeg tog 
de sidst ankomne Folk samme Aften i Eed og meldte mig 
til Afreise hos Commandanten, Gouverneuren, Brigade-Com- 
mandeuren, den commanderende General og hos Hans Maje
stæt Kongen, hvilken sidste jeg endog talede med Kl. 10 om 
Aftenen, og han lovede at komme til Bataillonen paa Jern
banen næste Morgen Kl. 7 den 1. April.

Træt af saamange Arbeider og Forberedelser gik jeg sil
dig til Sengs. Næste Morgen Kl. 5Va sagde jeg Farvel til 
min kjære Kone8), mine elskede Børn og mit Huus, svingede 
mig paa min Hest og reed til min paa Garnisonspladsen 
forsamlede Bataillon, hvorhen Georg3) fulgte mig, og hvor 
Philip ogsaa var for at sige mig Farvel. Veiret var koldt og 
regnigt. Imidlertid var Bataillonen snart forsamlet, inddeelt 
og paa Marchen igjennem Bredgade, over Kongens Nytorv, 
Østergade, Wimmelskaftet etc. ud af Westerport til Jernbanen, 
hvor den opmarcherede i Colonne paa 1. Compagni. Philip 
og min lille stille Georg fulgte mig didhen.

*) Ole Peter Hansen, antog Navnet Balling, f. *'1* 1823, Underoff. ”/* 
1848, Secondlieutent., senere Premierlt. i 2. Forst. Jægercorps. Afsked i 
1856. Malede Portraiter, især af Officerer, i Danmark, Norge og Nord- 
america.

’) Caroline Amalie Baur, f. 1810, g. 1833 med Forf., Datter af Confe- 
rentsraad G. F. Baur i Altona og Hustru Marianne, f. Heise. f 1895.

') Forf.s ældste Søn, Justitsraad, Comptoirchef u. Khvns. Magistrat, 
Johan George Frederik R., f. 1834, f 1909. U. A.
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Paa Jernbanen kom Prindseme Ferdinand1) og Wilhelm*) 
og tilsidst Kongen, som talede et Par Ord til Bataillonen, 
ønskede den en lykkelig Reise og lovede snart at være hos 
den i Slesvig, hvilket Bataillonen besvarede med et 6 Gange 
Hurrah for Kongen.

Efter at Kongen var taget bort, og nogle Sange og en 
Tegning med Prindsen af Augustenborgs Portrait med en 
Strikke om Halsen vare bievne uddelte8) til Tropperne, bleve 
disse indskibede paa Jernbanen i to Afdelinger med Ti
mes Mellemrum. Jeg sagde efter den 1. Afdelings Afgang 
Farvel til min kjære Broder og min stakkels Søn Georg, 
hilsede paa nogle Bekjendte i den store omkringværende 
Folkemasse, tilsidst endnu paa Prinds Wilhelm af Hessen, 
steg ind i en Vogn, Toget satte sig i Bevægelse og i en lille 
Time stege vi atter ud i Roeskilde, hvor vi bleve standsede 
paa den derværende Banegaard af nogle af Byens Borger- 
Repræsentanter, som bad mig om Tilladelse til at regalere 
Mandskabet og Officererne med Forfriskninger, hvortil na- 
turligviis Samtykke blev givet. Derpaa afmarcherede Bataillo
nen gjennem Byen Roeskilde omtrent 7« Miil paa Vejen til 
Ringstedt, hvor paa begge Sider af Vejen vare opstillede 200 
Bøndervogne, paa hvilke Bataillonen satte op; og nu kjørte 
den i flyvende Fart til Ringstedt, hvor den samlede sig lidt 
efter lidt henimod Kl. 1. Jeg satte mig med Adjutanten paa 
en af de sidste Vogne, men kjørte formedelst de raske He
ste snart forbi alle Vognene til Ringstedt for at bestille Qvar- 
terer, hvilket før ei kunde bringes til Udførelse formedelst 
den sildige Marcheordre fra Kjøbenhavn. Jeg gik strax hen 
til By fogden Justitsraad Harhoff, som modtog mig meget 
høflig, sørgede i kort Tid for Qvarteerbilletterne og indbød 
mig og Adjutanten til at boe hos sig, hvilket vi gjerne mod
toge. Veiret var imidlertid blevet klart og smukt, og i dette

*) Arveprinds Frederik Ferdinand, f. 1792, f 1863.
’) Landgreve Wilhelm af Hessen-Cassel, Kjøbenhavns Gouverneur, 

dansk General, f. 1787, f 1867.
8) Viser med Billeder af den nævnte Art falbødes Publicum paa Gaden. 

U.Å.



24

smukke Vejr førte jeg Bataillonen ind i Byen og lod den 
indqvartere. Paa Landevejen til Ringstedt, tæt udenfor Roes
kilde, hvor vi bestege Vognene, sendte jeg — endnu til Hest 
— min Kone den sidste Hilsen med en hjemvendende Un- 
derofficeer.

Saaledes var den første Marchedag til Ende. Jeg lod 
om Eftermiddagen Compagnierne exercere et Par Timer uden
for Byen, hvilket vel ikke behagede hverken Befalingsmænd 
eller Undergivne; men det faaer nu saa at være. Jeg besøgte 
nogle Compagnier i denne Forretning; Veiret var fortryl
lende, varmt og stille, og jeg spadserede længe omkring i 
det smukke Veir til det var bleven mørkt, sad længe paa 
en Canonlavet af Capitain v. Dinesens1) Batteri og kom der
for hjem til mit Qvarteer, da man allerede havde tændt Lys 
og var i Færd med at drikke Thee, hvorved Dagen var 
bleven meget afkortet; thi intet er kjedsommeligere end disse 
halve og hele Dage, man tilbringer i vore smaae Byer uden 
væsentlige Forretninger.

Jeg tilbragte en ganske venlig Aften hos Hr. Justitsraad 
Harhoff og hans Famillie, hvis Frue er en født v. Krogh fra 
Trondhjem og hvis anden Søster er gift med Amtsforvalteren 
Kammerjunker Krag i Ringstedt, og en tredie Søster, ugift, 
var i Huset hos Harhoff, hvilke to sidste ellers pleiede at 
være i Huset hos Statsminister v. Møsting i Kjøbenhavn; et 
Par Frivillige, deriblandt Løvenskiold, var med i Selskabet, 
saa at vi omsider fik Ende paa Aftenen og kom til Sengs.

Næste Morgen Kl. 6 sagde jeg Farvel til den venlige Fa
millie og var derpaa til Hest, modtog Bataillonen opstillet 
gjennem Gaderne og førte den ud af Byen paa Veien til 
Slagelse, hvor ligeledes 200 Bøndervogne vare opstillede, paa 
hvilke Bataillonen steg op og ligesom i Gaar hurtigt og be-

2) Adolph Wilhelm f. 1807 paa Kragerupgaard, 1826 Sec. Lieut, i 
Artill., 1833 Prem. Lieut., 1837 deltog i Krigen i Algier, R. afÆ.L., 1839 
kjøbte Katholm, 1848 Chef for 5. Batt., 1854 Folketingsmand udtalte sig i 
Brochurer og Avis-Artikler imod Dannevirkes Befæstning og Eiderstats- 
Politiken, 1858 Kammerh., 1864 meldte sig frivilligt til Tjeneste, f 1876.

U. A.
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qvemt befordredes til Slagelse. Paa denne Maade var det 
ikke vanskeligt og besværligt at foretage en Krigsmarche 
eller et Felttog. Alle jublede og sang derfor uafbrudt. Ifølge 
den Bataillonen givne Marcheroute skulde den den 2. April 
afgaae til Korsøer; men kort før jeg kom til Slagelse, mod
tog jeg igjennem en Ordonnants [ved] et Slags Brev fra Lieu- 
tenant v. Abrahamson, som ledede Indskibningen i Korsøer» 
den Underretning, at Bataillonen maatte indqvarteres og over
natte i Slagelse og Omegn, da Korsøer var opfyldt af Trop
per, som skulde overføres til Fyen eller Als. Paa denne 
Maade maatte jeg nu hurtigt gjøre Qvarteer for Bataillonen 
i Slagelse og de nærmeste Landsbyer, hvilket medtog nogen 
Tid og lidet convenerede os Alle, eftersom vi havde haabet 
samme Dag at kunne marchere til Korsøer og strax blive 
indskibet til Als; thi saa stor var Begeistringen iblandt os, 
at Enhver brændte af Begjærlighed efter snarest muligt at 
komme paa Kamppladsen.

Imidlertid foranledigede denne Indqvartering, at der om 
Aftenen foranstaltedes for vore Frivillige et lille Bal i Sla- 
gelse’s „Forening“ eller Club, hvortil ogsaa jeg blev indbudet 
ved en Lærer af Latinskolen, tilligemed Officererne af Ba
taillonen. Jeg klædte mig derfor paa og gik i Mørkningen til
ligemed Ad jutanten Arntz1) til bemeldte Forening, hvor jeg traf 
en stor Deel af Byens Embedsmænd og andre Folk med 
deres Famillier, den største Deel af Officererne, nogle Under
officerer og vel alle Frivillige. I dette Selskab blev der afsun
get Sange, drukket Skaaler, dandset og sprunget til henimod 
Midnat, da Enhver tilfreds gik hjem. Det manglede ikke heller 
paa Skaaler og Hyldest mod min Person. Jeg lod mig præ
sentere for en Mængde Herrer og Damer og var saa elsk
værdig, jeg formaaede, men — jeg var og blev 50 Aar gam
mel. Ungdommens glade Fester havde ei mere noget Til
lokkende, og jeg gik stille uden sværmende Følelser til mit 
Qvarteer. Næste Morgen Kl. 6Vs stod Bataillonen opmarcheret 
ved mit Qvarteer for at tiltræde Marchen til Korsøer. Man

') Arntz, Martin (1812-83), i 1867 Oberst, Chef f. 12. B.
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havde smigret sig med [Haabet om] at befordres til Vogns; 
men dette Haab gik ikke i Opfyldelse, hvorfor Bataillonen 
uden mindste Betænkning tiltraadte Marchen, som var mig 
saa meget desmere kjærkomment, som Mandskabet, og især 
de Frivillige, derved erholdt Ledighed til at fatte Betyd
ningen af en forceret og vel opsluttet og formeret Marche. 
Mange af dem fandt derfor ogsaa, at hine 2Vt Mile mar
cherede til Fods var langt mindre romantisk og interessant, 
end at kjøre under Sang og Hurrahraab paa en beqvem 
Vogn.

I Korsøer marcherede Bataillonen op paa Fæstningen, 
hvor den leirede sig i Græsset, medens Officererne bleve 
indbudne til at indtage en Frokost hos Commandanten, Ma
jor v. Agerholm,1) hvilken Indbydelse vi med levende Deel- 
tagelse og Anerkjendelse gierne efterkom.

Det gik langsomt med Indskibningen. Ved Broen laae vel 
to smaa Dampskibe og nogle Coffardiskibe; men paa disse 
Skibe, hvis Antal udgjorde 6, blev indskibet Batteriet Dinesen 
med alle dets Heste, nogle Officeersheste, en Mængde Artil
leri- og Bagagevogne, Patronvogne m.m.og 10. Linie-Bataillon. 
Derved bleve Skibene saa opfyldte, at man ikke kunde flytte 
et Been paa Dækket eller i Cajytten. Kl. 6 kom vi igang, 
idet det ene Dampskib bugserede 4, det andet 2 Skibe. Til 
Lykke var Veiret stille og ikke meget koldt. Derved gik Sei- 
ladsen for sig uden Uheld eller store Lidelser for Mand
skabet. Den commanderende Søofficeer tilbød mig som den 
ældste Officeer Cajytten, som jeg deelte med Capitain v. Di
nesen og Capitain v. Holten-Bechtolsheim.*) Næste Middag 
den 4. April ankom vi til Sønderborg, hvor vi strax stege i 
Land og forlagdes i Cantonnement i Ulkebøl Sogn og Staben 
med 1. Compagni paa Augustenborg. Jeg meldte strax ved 
Landstigningen Bataillonens Ankomst til Krigsministeren og 
til Flankecorpsets Chef, Oberst v. Schleppegrell.

*) Agerholm, Abraham (1790—1865) Major, afsk. 1848 som Oberstl.
’) Holten-Bechtolsheim (1809 — 85), Capit. R* 1848, Oberstl. Caserne- 

comd. p. Gottorp, Oberst.
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Jeg ankom nu til dette Augustenborg Slot, hvor jeg for 
4 Aar siden havde boet 14 behagelige Dage hos den den
gang skyldfrie Hertug og hans elskværdige Famillie. Jeg traf 
strax tvende Bekjendte fra hiin Tid i Hofraad Barth og 
[Huus-] Hovmester v. Speerschneider, hvilke modtoge mig 
med taarefulde Øine og beklagede meget den Stilling, hvori 
deres Hertug og Herre var sat — dog syntes de at forsvare 
ham, idetmindste at undskylde ham. Jeg rystede stærkt paa 
Hovedet og søgte at afbryde en Samtale, som ikke kunde 
føre til noget Resultat.

Jeg havde ventet at forblive en Dag eller to paa Augu
stenborg og havde derfor indbudet hele Officeerscorpset til 
Middag den paafølgende Dag, ligesom Underofficererne og 
de Frivillige til en lille Fest om Eftermiddagen Kl. 6. Imid
lertid levede vi den 4. om Aftenen fornøiede og glade sam
men, spilte Kort og tilbragte Tiden paa bedste Maade, tæn
kende paa den forestaaende glade næste Dag, den 5. April, 
hvor Bataillonens Befalingsmænd skulde samles.

Jeg havde befalet, at Bataillonen næste Formiddag skulde 
exercere compagniviis; medens Sergeanterne vare samlede til 
Parol hos mig Kl. 9, ankom imidlertid en Estafette med Ordre 
fra Oberst v. Schleppegrell : saa hurtigt som muligt at marchere 
til Gravensteen. Jeg expederede derfor strax Sergeanterne 
med denne Ordre: at staae Kl. 1 Middag ved Indgangen til 
Sønderborg, hvorpaa vi marcherede ned til Alssundet, gik 
over samme og fortsatte Marchen til Gravensteen, hvor vi 
ankom i Mørkningen omtrent Kl. 6. Her blev 3. Compagni 
indqvarteret paa Slottet, 2. paa Meierigaarden derved, 1. i 
Flækken Gravensteen og jeg hos Hr. Kjøbmand Ahlmann 
og 4. Compagni i Rinkenæs. I Sønderborg bepakkede vi 2 
Patronkarrer med Ammunition ligesom vi ogsaa medtog en 
8 å 10 Foustager med Patroner. Men strax efter Overskib- 
ningen brak Svandsen paa den ene splinternye Patronvogn, 
hvorfor denne maatte føres tilbage, efter at Patronkasserne i 
samme vare udtagne, hvilke med samt Patronfoustagerne 
bleve indlagte i Atzebull Kirke og en Vagt sat ved samme.

Jeg meldte mig i Gravensteen hos Oberst v. Schleppe-
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grell og reed derpaa til mit Qvarteer, hvor jeg fandt det 
ret varmt og hyggeligt, omendskjøndt det var hos en Mand, 
der var bekjendt for en ivrigSlesvig-Holstener og derfor 
endog havde været sat under Tiltale af den danske Regje- 
ring, hvilket jeg først erfarede af Capitain Baron Dirckink- 
Holmfeld, som fra sit Skib var kommet i Land og spiste 
hos mig til Aften.

I Gravensteen havde vi haabet at erholde en Dags Ro. 
Vi maatte Natten imellem den 5. og 6. besætte Forposterne 
foran Byen, hvorfor vi ladede vore Geværer skarpt; paa Ro 
var altsaa ikke at tænke, saameget mindre som der var 
uendelig mange Ting at arrangere og organisere.

Den 6. vare Forholdene ligesaa; jeg besøgte Capitain 
v. Bonnichsen1) i Rinkenæs og Capitain v. Bentzen2) paa 
Forpagtergaarden ved Gravensteen, paa hvilken sidste Gaard 
hele Compagniet, circa 180 Hoveder, var indqvarteret og 
blev forpleiet. Det er en Selvfølge, at Mandskabet laae paa 
Straae i Lader og Skure, hvor man bedst kunde.

Om Eftermiddagen befalede Oberst Schleppegrell mig at 
ride ned til Ekensund ved Udløbet af Nybøl Noer i Flens
borg Fjord og undersøge Forholdet sammesteds og bestemme, 
hvorvidt Passagen over den derværende Færge kunde lades 
fri eller ei. Jeg fandt sammesteds en Vagt af 5. Bataillon, og 
da der ingen Grund var for Haanden til at spærre Passagen, 
befalede jeg Vagtcommandeuren at lade Beboerne paa begge 
Bredder passere uhindret frem og tilbage.

Knapt var jeg kommet tilbage herfra og [havde faaet] af- 
sadlet min Hest, førend Allarm blev gjort fra Forposterne 
ved Rinkenæs, at Fienden rykkede frem. Hurtig var 10. 
Bataillon samlet og rykkede til Rinkenæs, 1. Jæger-Corps til 
Understøttelse; men ved Ankomsten var Affairen forbi. Fien
den, bestaaende af en Deel af 5. Jæger-Corps og en Afde
ling Holsteenske Dragoner, rykkede frem ad Landeveien og 
angrebe de ved Rinkenæs tæt foran Tingskriver Jepsens

’) Bonnichsen, Bouche (1805—48), Capit. R*.
’) Bentzen, Laurids Christ. (1803—81) Capit., 1848 Major Comd. f. 

10. B., afsk. 1862 som Gen. Maj.
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Gaard posterede Forposter af 1. Jæger-Corps under Com- 
mando af Major v. Schepelern.1) Efter et let Engagement trak 
Fienden sig iilsomt tilbage. Vort Tab bestod af 1 død Jæger, 
ved Navn „Seier“, som blev skudt igjennem Hovedet. Jeg 
fandt paa Valpladsen en fiendtlig Jæger-Chacot, hvoraf den 
danske Cocarde var afskaaren. De her vexlede Skud vare 
de første i denne Krig. Major v. Schepelern, som rolig holdt 
til Hest i Skyttekjæden bag en Jordvold med en tændt Cigar 
i Munden, lod Fienden gjøre de første Skud, hvis Antal han 
troede beløb sig til circa 120—150, og først da Fienden havde 
nærmet sig vor Stilling paa omtrent 120 Al., besvarede han Il
den med 30—40 Skud, hvorpaa han*) iilsomt rykkede tilbage 
efter et Tab af 2—3 Mand saarede. Fiendens Hensigt var 
vistnok alene at fange den dansksindede Tingskriver Jepsen, 
hvilket saaledes mislykkedes. Det maa dog bemærkes, at 
ridende Bud havde kort iforveien meldt Major v. Schepe
lern Fiendens Anmarche.

Det skete Angreb forbittrede os Alle; det blev anført — 
saavidt man vidste — af Forræderen Capitain v. Michelsen 
af 5. Jæger-Corps, og Dragonerne af Prinds Frederik af 
Glucksborg.s)

Efter Affairen besatte 10. Bataillon Forposterne i For
ening med 1. Jæger-Corps saaledes, at 1. Compagni forblev 
i Gravensteen, 2. Compagni rykkede til Qvors, 3. til Torsbøl 
og 4. [blev] som forhen i Rinkenæs. Selv reed jeg med Oberst 
v. Schleppegrell og min Adjutant v. Arntz tilbage til Graven
steen, hvor min Vært Ahlmann n&t meget nysgjerrig [efter] 
at erfare, hvorledes Affairen var løbet af. Hans egen Søn 
havde været Veiviser for det fiendtlige Corps."Tkke desto 
mindre spillede han sin Rolle godt, modtog mig med aabne 
Arme og fortalte, at han glædede sig af Hjertet over, at Op
rørerne vare bievne slaaede tilbage.

') Schepelern, Chr. Aug. (1794—1870) Major, 1849 Oberst, 1850 K.D., 
afsk. 1854, Comdt. i Khvn. Gen. Lieut.

’) o: Fjenden. U. A.
’) Glucksborg, Prinds Frederik af SI. Holst. Sønderborg (1814—85), 

Ritm. i 2. Dr. Reg. R. E.
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Bemeldte Ahlmann var en experimenteret Canaille. Sam
me Dags Formiddag kom han meget ivrig ind til mig og 
bad med stormende Vehemence om: at hans Kudsk maatte 
af mig gives Tilladelse til at kjøre med et Læs Sæd til Rin
kenæs Mølle, da i modsat Fald Armeen intet Brød vilde 
erholde. Jeg var heller ikke ganske falden paa Hovedet, ind
vilgede strax det forlangte og udstedte et skriftligt Beviis for, 
at bemeldte Kudsk havde Tilladelse at passere igjennem 
Forposterne til Rinkenæs Mølle; men hemmelig gav jeg en 
Sergeant Ordre til at anholde Kudsken ved Udkjørselen af 
Gravensteen og nøie visitere ham og hans Sække, om han 
ikke medførte Breve m. m. Herover blev Kudsken saa for
skrækket, at han strax vendte om. Herr Ahlmann klagede 
[nu] over, at mit Beviis ei blev respecteret; [men] jeg an
stillede mig som aldeles uvidende om det Passerede, og 
senere hørte jeg ei mere Tale om Brødmangel eller om 
Nødvendigheden [af] at kjøre til Mølle.

En anden Curiositet havde jeg samme Dag med et Par 
Soldater af 10. Bataillon, som vare bekjendte med Egnen og 
som havde tjent længere Tid i Flensborg og som jeg opfor
drede til at foretage en Tour didhen for at spionere. Begge 
bleve i Gravensteen forsynede med civile Klæder og af mig 
instruerede og givet et Beviis paa, at de havde Tilladelse til 
at passere igjennem Forposterne; men de bleve tillige bety
dede, at de havde, saasnart de vare passerede de yderste 
Poster, at tilintetgjøre bemeldte Beviis. Men af Frygt havde 
de allerede tilintetgjort bemeldte Legitimation inden de vare 
passerede de sidste Poster og bleve altsaa der anholdte og 
bragte tilbage. Jeg maatte nu sørge for deres Befrielse og 
sendte dem om Eftermiddagen atter afsted, og for ikke at 
standses af nogen Forhindring lod jeg dem ledsage af en 
Underofficeer til de yderste Poster. Men noget efter kom de 
alle 3 atter tilbage under den af Underofficeren gjorte An
givelse: at en Tambour havde sagt til dem, at de gjerne 
kunde (eller skulde) vende tilbage. Jeg blev rasende over 
Underofficerens Taabelighed og Lettroenhed, og da [han] 
ikke vidste at nævne Tambouren, lod jeg ham arrestere.
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Men da Allarmen ved Rinkenæs kort efter fandt Sted, blev 
Underofficeren taget med, og omendskjøndt han efter Til
bagekomsten atter meldte sig i Vagten som Arrestant, lod 
jeg ham pardonnere. Men Spionerne bleve nu heller ikke 
mere udsendte herfra, da det allerede var bleven Aften inden 
vi kom tilbage til vore Qvarterer.

Den 7. April erholdt jeg Ordre at rykke frem med 1. 
Compagni som en Repli for mine 3 Compagnier paa For
post. Efter nogen Søgen fandt jeg det rigtigst at tage mit 
Qvarteer i Buschmose (henad imod Skovene Sydvest for 
Rinkenæs Kirke), en Forpagtergaard, hvor hele Compagniet, 
Staben m. m. blev indqvarteret. Officererne havde det her me
get godt, og Enhver kom i en Seng; Mandskabet laae paa 
Straae i Laderne. Gaarden blev rundt om besat med Vedet
ter og Hestene holdt forspændte for Patronvognen og Ba
gagevognene hele Natten. Det var en mørk, regnig og kold 
Nat; men Mandskabet var aarvaagent og villigt. Om Natten 
Kl. 2 erholdt jeg ved en Ordonnants Ordre igjennem Major 
v. Schepelem: paa nærmere Ordre at bryde op for at 
understøtte 2. Jæger-Corps’ høire Fløi, som havde Ordre til 
at rykke frem og indtage en Stilling mellem Hønschnap og 
Syderhave-Skov. Mod Morgenstunden ankom den definitive 
Ordre til Opbrud, og 10. Bataillon rykkede saaledes frem 
paa høire Fløi og concentrerede sig i Hokkerup, medens 1. 
Jæger-Corps concentrerede sig bag 2. Jæger-Corps’ venstre 
Fløi nærmere ved Flensborg Fjord.

Henimod Middag ankom vi til Hokkerup uden at støde 
paa nogen Fiende. Veiret var regnigt og meget koldt. I den 
lille By blev hele 10. Bataillon, 2 Canoner med deres Mand
skab og Heste, noget Cavalleri og en Deel at 7. Bataillon 
indqvarteret. Jeg lod 3 Compagnier og de mig tildeelte 2 Ca
noner tage Stilling i Udkanten af Byen imod Syd; 3. Com
pagni posteredes inde i Byen til Soutien, og 7. Bataillon 
bevogtede Indgangen til Byen fra den vestlige Side. Folkene 
bleve fordeelte i Gaardene, sov paa Straae og bleve forpleiede 
saa godt Beboerne formaaede. I mit Qvarteer laae med Mel
lemstaben en 10 å 12 Officerer, hvilke alle spiste hos mig.
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Lykkeligviis havde vi Dagen iforveien ladet skyde et lille 
Daadyr i Skovene ved Buschmose, hvilket vi lod stege her 
i Hokkerup og [det] var os et behageligt Aftensmaaltid.

Natten var mørk og kold, Regnen nedstrømmede i Bække, 
hvorfor jeg maatte indtrække saa mange Poster som det var 
gjørligt og bringe Mandskabet med dets Vaaben under Tag; 
2. Jæger-Corps stod desuden foran os. Mod Morgenstunden, 
dog endnu i aldeles Mørke, kom Lieutenant Høhling,1) som 
commanderede Forposterne, indstyrtende til mig og meldte, 
at Jægerne foran os vare i Engagement med Fienden, gav 
Signaler og skjød, samt at Fienden havde stukket Flensborg 
i Brand. Omendskjøndt jeg smilede ad denne Melding, stod 
jeg dog op af Sengen, og da det ikke var længe til Daggry 
og vi skulde rykke frem, lod jeg ved en Hornist give Sig
nal: „Hele Corpset Appel!“ Imidlertid drak vi alle roligen 
Caffe og spiste Frokost. Af nogensomhelst Allarmering var 
der ikke Spor, og Ildebranden bestod deri, at Fienden ved 
Krusaa havde antændt en Deel Bivouak-Hytter, hvilke han 
havde forladt og som lyste herligt i den mørke Nat.

Kort efter, Søndag Morgen den 9. April, ankom Ordre til 
Opbrud, og forinden uddeelte vi en Extra-Ration Proviant og 
Brændeviin. Ved Uddelingen af Brændevinet saae jeg en 
Commandeersergeant aldeles raadvild, hvorledes han skulde 
faae trukket en Prop af Bunden paa et Anker med Bræn
deviin, eftersom han forgjæves havde sendt Bud omkring 
for at laane en Proptrækker. Jeg viste ham det langt bedre 
og hurtigere Middel at slaae Bunden ind med Geværkolben 
og helde Brændevinet i en Balje, hvorfra det kunde øses 
op i Feltflaskerne. Sergeanten blev ganske forbauset over 
mit kraftige Middel, især fordi han ikke vidste, hvad Gene- 
ral-Commissariats-Collegiet vilde sige til denne farlige Opera
tion ved Ankeret. Han antog for afgjort, at han eller jeg 
vilde komme til at betale Ankeret hos General-Commissariats- 
Collegiet, et Collegium, der kunde bringe vore tappreste Sol
dater til at ryste af Skræk, omendskjøndt alle dets Vaaben

’) Høhling, Hans Peter Koefoed (1813—95) Preml., 1860 Major i 
15. B., 1864 Pladsmaj. p. Kronborg. Oberst.
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ikkun bestod i Blæk og Papir; men tilvisse maatte enhver 
med Aand begavet Soldat bæve for disse Vaaben.

Imidlertid havde Bataillonen i Dagbrækningen formeret 
sig saa betids, at den ifølge Ordre kunde staae ved Værts
huset „Holdbi“ paa Chausseen fra Apenrade til Bau1) Kl. 8Vs 
om Morgenen. Her ved Holdbi stødte vi sammen med 1. 
Jæger-Corps og Escadronen Saurbrey*) af 4. Dragon-Regi
ment. Alting var stille og opmærksomt; Landsbyen Bau laae 
foran os paa et temmelig ophøiet Terrain. Jeg bød Com- 
pagnierne eftersee deres Vaaben og være beredt paa alle 
Eventualiteter. En Officeer (Capitain v. Bentzen) bad mig 
sørge for hans Kone og Famillie, ifald han skulde falde; an
dre Officerer fortalte mig allerede om Morgenen, at en Bro, 
hvorover vi skulde passere, var undermineret, og [spurgte], 
om vi skulde over den, og hvad vi i saa Fald skulde gjøre? 
Jeg svarede, at der var intet videre at gjøre end at springe 
i Luften. Nogle Officerer havde iført dem røde Soldater- 
Uniformer, og næsten alle [havde] aftaget Epauletter og Skjærf. 
Jeg var vel omtrent den eneste, som var parademæssigt paa
klædt med blaa Frakke, Epauletter, Skjærf og Chacot.

Oberst Schleppegrell kaldte Stabsofficererne sammen ved 
Værtshuset „Holdbi“ og fortalte os, at Angrebet skulde skee 
paa Bau; venstre Fløi, bestaaende af 2. Jæger-Corps og 5. 
Bataillon, skulde angribe Skoven ved Krusaa; og den høire 
Fløi, bestaaende af den øvrige Armee, skulde omgaae Bau 
og angribe i Mellemrummet mellem Bau og Flensborg, ja! 
deelvis omgaae denne By og angribe samme fra den sydlige 
Side. Landsbyen Bau var saaledes det Pivot, hvoromkring 
hele Angrebet skulde dreie sig. Omtrent Kl. 9 satte vi os i 
Bevægelse; Morgenen var mørk og uhyggelig; Mandskabet 
var stille. Vi bevægede os paa Landeveien til Bau; til Høire 
saae vi Infanteri- og Cavalleri-Colonner tilhørende det nørre- 
jydske Corps, som under Generalmajor v. Hedemann havde 
samlet sig ved Bommerlund og nu ligeledes rykkede frem

!) Holdbi ligger ved Aabenraa-Flensborg-Chausseen. U. A.
’) Saurbrey, Niels Gottfred (1798—1851) Ritm. senere Comd. f. 2. 

Cav. Div. Oberstl.
Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 3
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til Angrebet paa Bau. Lange Rækker af Canoner og Vogne 
fulgte disse Colonner; formedelst det aabne Terrain kunde 
man tydeligen see Alt i betydelig Afstand.

Da vi kom Bau noget nærmere, trak 1. Jæger-Corps sig 
ud paa de aabne Marker til Venstre af Veien og 10. Batail- 
lon fulgte efter, Jægerne i Compagni-Colonner og 10. Ba- 
taillon i Colonne paa Midten; begge erholdt Ordre at an
gribe den østlige Side af Landsbyen Bau. Da Alting var i 
Orden og efterat jeg havde opfordret Enhver til at passe 
paa, commanderede jeg: „For Konge, Fædreland og Ære, 
Marche!“ Og nu gik Alt fremad. Da vi begyndte at stige 
op ad Høiderne, kaldte jeg Skytterne frem, hvilket gik tre
vent nok, idet hverken Officererne eller Mandskabet syntes at 
ville kjende dette Signal. Imidlertid var Terrainet saare be
sværligt; høie Diger gjennemskjærer samme paa Langs og 
Tværs, hvorved et Angreb i Sammenhæng er reent umuligt, 
og i alt Fald maa man forglemme Nørre-Fælled og Frederik 
den 6.s Angreb i Løb og i Tridt. Naar en Bataillon blot 
hænger nogenledes sammen, maa man være fornøiet. Paa 
Regelmæssighed er ikke at tænke.

Vi forundredes [over] ved Fremrykningen ikke at støde 
paa Modstand eller at blive modtagne af Skud. Men da vi 
vare naaede op paa det Høieste af Bakken eller Plateauet, 
blev Bataillonen pludselig hilset af en 5—6 Canonkugler, 
hvoraf den første kom mig saa nær, at jeg af Lufttrykket 
blev kastet til Jorden. Den samme Kugle gik derpaa ind i 
Bataillonen, hvor den saarede to Mand, en i Hælen og den 
anden paa Tæerne. Da saa at sige hele Bataillonen kastede 
sig ned ved denne uhyggelige Gjæsts Ankomst, troede jeg, 
at vort Tab havde været stort; jeg glædedes derfor usigeligt 
ved at see hele Bataillonen, paa hine To nær, leende atter 
at reise sig. Jeg maatte ansee denne Lykke for et Mirakel, 
eftersom Kuglen fløi midt ind i Bataillonen. Saaledes troede 
mine Undergivne, at ogsaa jeg var bleven skudt. De andre 
Canonkugler traf tæt ved os eller gik over vore Hoveder. 
Jeg advarede Bataillonen hver Gang for deres Ankomst, 
hvilken jeg kunde see af Glimtet ved Affyringen, og nogle
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Secunder efter susede ogsaa Kuglen os forbi, idet Bataillonen 
kastede sig ned. Da Oberst v. Schleppegrell under et saa- 
dant Manoeuvre netop kom ned til os, spurgte han om Aar- 
sagen. Jeg svarede ham, at Canonkugler fløi os om Ørene, 
og da under Samtalen netop en saadan atter susede ham og 
mig forbi, reed han iilsomt bort. Saaledes slog ogsaa en lig
nende Kugle ned ved os; og da vor Overlæge, Goos,1) var i 
Nærheden, tilraabte jeg ham: „at tage sig i Agt!“ Doctoren 
gav sig til at løbe tilbage, men lige ud, og Kuglen efter ham 
og overstænkede ham med Jord og Støv til almindelig Lat
ter for hele Bataillonen. Bemeldte Canonkugler kom fra Bat
teriet Lesser,*) en dansk overgaaet8) Artilleri-Officeer. Dette 
Batteri betjente sit Skyts fortrinligt, skjød med Hurtighed og 
Accuratesse, og var overhovedet en bedre Sag værdig.

Fra vor Stilling Østen for Bau blev Bataillonen draget 
ned til og igjennem bemeldte Landsby, hvor der forsamlede 
sig næsten hele Linie-Infanteriet. Her erfarede jeg, at Capitain 
Hegermann-Lindencrone*) af 3. Jæger-Corps var bleven 
dødelig saaret, hvilken Efterretning vakte stor Forbittrelse 
hos os Alle. Efter et kort Holdt i Byen Bau, hvor bestandig 
Canonkugler fra Batteriet Lesser fløi os om Ørene, og un
der hvilket vort Flankecorps’ Batteri under Capitain Dine- 
sen’s Commando paa en Høide tæt Østen for Veien havde 
protset af og med Activitet besvarede Capitain Lessers Ild, 
rykkede Infanteriet igjennem Bau og ad Veien til Flensborg. 
Batteriet Dinesen havde da allerede bragt Lessers Batteri 
til at tie og paa Flugten, saa at det ikke mere kom til Syne. 
Ved denne Kamp udmærkede Dinesen sig meget og expo- 
nerede sig som en gammel Beduin-An fører. Hans Hest blev 
ogsaa ihjelskudt under ham, truffen af en Canonkugle midt 
paa det venstre Laar. En Deel af General Hedemanns Om-

') Goos, Adolph (1799—1857) 6/io 1850 R*. Dr. med.
Lesser, Carl Aug. Ludv. Henr. Comd. f. si. h. Art. Reg. 1., 2. og 3. 

«S Batt.
’) nemlig til Insurgenterne. U. A.
‘) Hegermann-Lindencrone, Joh. Fr. (1802—48) Capit. 3. J.-C.

3»
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givelser opholdt sig en kort Tid ved Dinesens Batteri, men 
da Canonkuglerne begyndte at flyve omkring samme, for
svandt de pludselig. Dinesen førte selv sine Stangheste frem 
ved Tøilerne, da Kudskene syntes at trykke sig, og opførte 
sig, som ovenfor sagt, som en tapper Soldat, saa at jeg fra 
den Dag af har faaet stor Agtelse for denne Mand.

Efter at være passeret igjennem Bau, hvor som sagt næsten 
hele Infanteriet blev presset sammen, og hvor jeg traf næsten 
alle Bataillons-Chefer, deriblandt Oberst v. Wickede1), erholdt 
jeg Ordre til med Bataillonen at marchere til Passet ved N yhuus 
og besætte samme, saa at Fienden ikke kunde trænge frem og 
undkomme ad denne Vei. Jeg vidste ikke hvor Passet laae; 
en Veiviser viste os til den gale Side. Imidlertid trak jeg 
med Bataillonen tværs over Marken fra Vejen til Valdemars- 
toft til Veien, der fører til Nyhuus; men da jeg kom tid
ligere til Aaen end til Veien, vadede jeg gjennem Aaen og 
kom først ind paa Flensborgveien paa den anden Side af 
Aaen, omtrent midt i Nyhuus. Over Aaen laae et smalt 
Brædt. Capitain Thestrup*), som førte første Compagni, gik 
først over Aaen paa dette Brædt, og da han var [kommen] 
over Aaen, gjorde han omkring paa Brædtets yderste Ende 
og tiltalede sine Folk: at tage sig i Agt ved at gaae over 
Brædtet, at de ikke faldt i Vandet og ble ve vaade. Jeg kom 
hurtig til, befalede Capitainen at skynde sig bort op paa 
Marken og samle Compagniet, lod Brædtet vælte om og be
ordrede Bataillonen at marchere sluttet gjennem Aaen, hvor 
Vandet gik til Knæerne. I et Nu vare vi ovre og samlet. Der 
blev skudt paa os fra de modsatte Høider af fiendtlige Jæ
gere; men Afstanden var stor; Skuddene gjorde os slet ingen 
Skade, og vi hørte kun Kuglerne rasle i Buskene, hvor 
Grenene bleve knækkede.

Da vi forøvrigt ikke bemærkede nogen Fiende af væsent
lig Styrke, fortsatte jeg Veien til Flensborg. Men knap var 
jeg kommen i Marche, førend jeg stødte paa Capitain og

') Wickede, Joh. Wilh. (1788—1881) Comd. f. 4. B. afsk. 1849. Khrre. 
’) Thestrup, Ernst Henrik (1797—1848), Capit. f ved Nybøl ”/s 48.
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Adjutant v. Lasson1), der bragte mig den Ordre: „at vende om, 
marchere tilbage over og gjennem Aaen ved Nyhuus og be
sætte Harritzløv.“ Jeg søgte at bevise det Urimelige i denne 
Ordre, eftersom Fienden var foran og ikke bagved os, samt 
endelig: at Harritzløv laae paa denne Side af Aaen og ikke 
paa den Side, vi kom fra. Efter lang Samtale blev Capitai- 
nen da overbeviist om det Rigtige af mit Udsagn, og vi forlod 
Landeveien og marcherede til Høire over Markerne til Har
ritzløv, hvor vi vel besatte Byen, men erfarede, at Fienden 
var for længe siden kastet ud af denne By, hvor vi kun 
fandt nogle Døde og Saarede samt en Mængde bortkastede 
Tornystre tilhørende 11. Bataillon. Jeg var vred og sagde 
Capitainen, at det ikke var Krigsførelse saaledes at trække 
os omkring fra Høire til Venstre uden nogen Aarsag eller 
til nogen tænkelig Nytte. Capitainen mente da ogsaa, at det 
var en Fejltagelse, og han reed bort, hvorved vi slap denne 
Colonnefører, der selv hverken vidste ud eller ind.

Jeg marcherede nu lige paa Flensborg, og lod opsamle og 
medføre et Par Læs Tornystre og nogle Saarede. En Bonde 
kom til mig paa Veien og bad mig medtage 1 Dansk og to 
Insurgenter, døde, der laae ved hans Huus. Jeg svarede ham, 
at de Døde var der jo sørget for, men dersom der laae Saa
rede, vilde jeg strax hente dem; men hertil svarede han nei. 
De Døde lode vi ligge; derimod sørgede jeg for den saarede 
Capitain Hveberg, Lieutenant Vedege o. Fl.

Paa Skrænten af Bakken, som fra Nord fører ned til 
Flensborg, erholdt jeg Befaling at gjøre Holdt og bevogte 
hele denne Deel af Byen, Front mod Byen, med nogle Ca- 
noner ligeledes vendte mod Byen. Alle øvrige Tropper vare alle
rede for største Delen i Flensborg, og det danske Flag vaiede fra 
Kirketaarnene, Møllerne, Husene og alle høie Steder. Damp
skibe og Canonbaade skjøde endnu enkelte Skud; hele Da
len laae indhyllet i Røg og Damp — men forresten stille. 
Paa Skrænten af Bakken blev jeg med Bataillonen holdende 
til Kl. henved 6, da jeg erholdt Befaling at rykke ind i

‘) Lasson, Georg Henrik (1814—64), senere Khrre. Comd. f. Livgar
den, for 1. Inf. Brig. + 64 ved Dybbøl.
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Byen og indqvartere Bataillonen. Da jeg kom ned i Byen, 
kunde jeg knapt komme frem for Tropper af alle Slags, 
Canoner, Vogne m. m. Fangne Insurgenter indskibedes paa 
Dampskibe og Canonbaade. Imidlertid rykkede vi ind i Byen 
saa langt vi kunde komme og bleve modtagne fra Vinduerne 
ved Vinken med Tørklæder, Hurrahraab og almindelig Accla- 
mation. Men omsider maatte vi gjøre Holdt, da Gaden var 
aldeles spærret af andre Tropper, der ventede paa Qvarteer- 
billetter. Efter at have ventet længe forgiæves, reed jeg til 
Raadhuset, sprang af Hesten, steeg op i Salen, fik fat paa 
Borgemester og Raad — som alle rigtignok sad og skrev — 
og bad om øjeblikkelig Qvarteer. Da man ikke kunde give 
mig det, bad jeg om en Mand, der kunde [an]vise mig en 
Deel af Byen, hvor jeg saa vilde lade Bataillonen militairisk 
indqvartere. Jeg gjorde en saadan Spectakel, at jeg erholdt 
en saadan Person, der anviste mig en halvhundrede Gaarde, 
hvor Bataillonen blev indqvarteret med 20 å 30 Mand i hver 
Gaard. I faae Minuter vare vi Alle i Qvarteer. Paa Raadhuus- 
salen stode en Mængde Officerer, Stabsofficerer og Adjutan- 
ter, men Ingen vidste at hjælpe sig. For min Person kom 
jeg tilligemed 6 å 8 Officerer i Qvarteer hos Hr. Kjøbmand 
Christiansen.

Fra en af de Gaarde, som blev tildeelt Bataillonen, kom 
Hr. Major v. Baggesen1) ud og sagde, at han laae der til
ligemed en heel Deel Ordonnantser, hvorfor dette Sted ikke 
kunde belægges. Hertil blev ikke taget ringeste Hensyn, men 
jeg troer endog, at Stedet fik flere Folk end de andre. Bagge
sen brummede og gik atter ind i sit Qvarteer. Det mig til- 
deelte Qvarteer var ogsaa besat af en Cavalleri-Lieutenant 
v. Frederiksen2), der endog havde lagt sine Pistoler paa 
Sengen til Tegn paa Occupation. Jeg sagde ham, at her var 
mit Stabsqvarteer. For ikke at have Spectakler lod jeg rede 
paa Sophaen i det mig anviste ene Værelse og lod ham be-

') Baggesen, Fr. Ludv. August Haller (1795—1865), senere Comd. f. 
2. Inf. Brig. Gen. Maj. Chef f. Generalstaben.

Frederiksen, Fr. Vilh. Ferd. (1820—86), senere Ritm. i 2. Dr. Reg. 
Brandinsp. i Odense.
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holde Soveværelset; men han forsvandt og kom ei mere til
bage. Om Morgenen fandt jeg Lieutenant v. Klöcker1) lig
gende i hiin Seng fuldt paaklædt. De øvrige Officerer sov i 
Salen foran mit Værelse paa Gulvet.

Efter en Affaire har man en forskrækkelig Mængde Ting 
at bestille med Skriverier: Rapporter, Indqvartering, Com- 
manderinger, Syge, Forpleining, Ammunition, Transportvæsen 
etc. etc. Den Commanderende for en Bataillon kan ikke 
komme fra sit Værelse. Alle Officerer vare ikke-krigsvante, 
mange aldeles fortumlede og troede, at det Hele kun var en 
Lystighed, og toge sig ikke af Tjenesten med den fornødne 
Alvor. Underofficererne vare reent ubrugbare. Frygten for 
General-Commissariats-Collegiet og for Gouverneuren i Kjø- 
benhavn, Landgrev Wilhelm af Hessen, var saa stor, at Ingen 
vovede at foretage Noget paa egen Haand. Disse Autoriteter 
havde undertrykt enhver Selvstændighed; enhver Tanke, 
enhver Gnist af Aand saa at sige i hele Armeen var skræm
met bort. Ingen forstod Tjenesten eller Nogetsomhelst. Dette 
var Resultatet af General-Commissariats-Collegiets Virksomhed 
og Prinds Wilhelm af Hessens aandløse Commandovæsen. 
Anførselen blev derved i høieste Grad besværlig for os Alle.

Natten tilbragtes i Flensborg rolig; Natten var mørk. Hos 
Christiansen blev indqvarteret 150 Mand og dernæst alle de 
Officerer, som ikke andetsteds kunde finde Qvarteer, saa at 
der sikkerligen laae en 12 å 16 Officerer med deres Tjenere, 
Understab, Cantinebetjente etc. etc.

Fienden blev ikke forfulgt, hvorimod Forposter bleve ud
satte imod Syd og Øst. Vi kunde gjerne have fortsat vor 
Marche; men i det Sted stode Tropperne i Gaderne til langt 
ud paa Natten, inden de bleve indqvarterede. I denne Tid 
kunde man have marcheret Halvveien til Slesvig. Denne 
Standsning var en stor Feil. Cavalleriet, som skulde omgaae 
Flensborg fra Vest, kom ikke frem og udrettede overhovedet 
slet Intet. Havde Cavalleriet gjort hvad det burde, maatte vi 
have omringet og taget den hele fiendtlige Armee og saa-

*) Klöcker, Hans Ranøe de (1818—84) Premierl. i 10. B. Capt. i 3. 
Res. B. Oberst i Forstærkn.
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ledes have endt Krigen paa een Dag. Men nu tog man blot 
1000 Mand af alle Slags [til Fange] og blot saadanne, som 
ikke kunde komme igjennem Flensborg. Prindsen af Au
gustenborg, Forræderen og Anføreren for det Hele, var den 
Første, som tog Flugten; Oberstlieutenant Grev Baudissin, 
der commanderede nordenfor Bau, var derimod en af de 
Sidste, der trak sig tilbage.

Vore Tropper vare flinke og modige; omendskjøndt uvante 
til Krigen gjorde Enhver sin Pligt i Bataillonen. Tabet var 
just ikke stort, vi tabte knap 100 Mand. Fienden løb saa 
stærkt, at vi ikke kunde naae ham med Infanteriet, og Ca- 
valleriet rørte sig ikke, men holdt i Flensborg Gader.

Medens Bataillonen holdt i flere Timer paa Høiderne 
nordenfor Flensborg, blev dertil henbragt flere fiendtlige 
Saarede, deriblandt en Capitain v. Schmidt, som var haardt 
saaret. Han laae urørlig paa en Vogn med Fellmützen tryk
ket ned i Øinene. Vore Folk omringede Vognen og besaae 
ham, løftede stundom vel ogsaa paa Mützen og forhaanede 
ham. Jeg drev Alle bort og sagde høit: „Medlidenhed med 
Ulykken!“ Fra nu af lod man ham ligge i Ro. Jeg spurgte 
ham, hvorledes det gik og hvor han var saaret. Han svarede: 
„i Benet“, men forresten Intet. Til Andre skal han have 
sagt: „Her skulde Kuglen have truffet,“ og peget paa Hjer
tet. Den arme Mand var saare ulykkelig; Døden gjorde imid
lertid Ende paa hans Ulykke.

Paa denne Bakke blev ogsaa indbragt en Mand, der blev 
truffen løbende over Marken med en stjaalen Tornyster paa 
Ryggen, som havde tilhørt en falden Dansk. Han fik nogle 
dygtige Fugtel og Tornysteren [blev] tagen fra ham; derpaa 
blev han dreven hjem. En Artillerist, en stor stærk Karl, 
besørgede Executionen med min Tilladelse. En anden Karl 
gik omkring med en stor Dunk, hvoraf han mod Betaling 
skjænkede Brændeviin. Personen var os Alle mistænkelig; 
hans Huus var i Nærheden. Vore Folk, som under den 
lange Hvile paa Bakken snusede overalt omkring, kom og
saa ind i hans Huus og fandt paa Loftet et ganske forslam
met Gevær, hvoraf der nylig var bleven skudt. Folk kom
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med Geværet til mig, og da Manden med Brændeviinsdun- 
ken eiede Huset, hvori Geværet var fundet, faldt Mistanken 
paa Manden, at han havde skudt paa vore Tropper med 
dette Gevær. Jeg troer ogsaa, at han var bleven angivet. Vi 
tog fat paa Manden, undersøgte ham nøiere, og nu fandt vi 
5—6 skarpe Patroner i hans Lommer. Nu blev der et heelt 
Spectakel hos vore Folk, som var nær ved at ødelægge ham. 
Dunken blev taget fra ham, Brændevinet heldt ud og Dun
ken slaaet itu. For at redde ham befalede jeg, at han skulde 
arresteres, hvorved Folkene bleve beroligede. I Byen blev 
han ogsaa indsat paa Raadstuen og en Melding derom af
givet til den commanderende General. Jeg veed ikke, hvad 
der senere er blevet af ham; men idet Adjutanten v. Arntz 
bragte denne Person i Arrest, traf han i Raadstuearresterne 
2 af mine Folk, som vare tagne af Insurgenterne, idet de 
fra Gravensteen vare udsendte i civile Klæder for at spionere 
i og omkring Flensborg. Den ene, ved Navn Lund af 1. 
Compagni, havde længe tjent i Flensborg og var godt be- 
kjendt sammesteds; men begge bleve snappede. Bemeldte 
Lund blev senere endnu tagen to Gange til Fange i Fægt
ning og har overhovedet gereret sig meget mistænkelig, saa 
at det er at formode, at han frivillig har ladet sig tage til 
Fange. Insurgenterne havde imidlertid forglemt dem i Flens
borg, saa at vi erholdt dem tilbage uden Vanskelighed.

Inden jeg gaaer videre, maa jeg endnu omtale en Begiven
hed i Flensborg om Morgenen d. 10. April. Bataillonen for
samlede sig nordenfor Byen, eller udenfor nordre Port paa 
den derværende Gade langs med Stranden. Det blev fortalt, 
at Capitain Michelsen1) af 5. Jæger-Corps var saaret, Andre 
talte om Lieutenant Bassewitz af 4. Jæger-Corps, og atter An
dre nævnte andre Navne, der alle vare i høieste Grad Sles
vig-Holstenere.

Man viste mig Huset i Forstaden, hvor den Saarede laae. 
Jeg sprang af Hesten og gik ind i Huset for at forvisse mig 
om, hvem den Saarede var. Jeg fandt rigtig Capitain Michel-

’) Michelsen, Søren Joh. Didrik, Capt. i 5. J. C. Chef f. Turnere og 
Studenter. + 1848.
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sen liggende paa en Seng, omgiven af en 2—3 Læger eller 
andre Personer, med den netop afsatte venstre Arm (over 
Albuen), hvoraf den blodige Stump stak frem. Forresten laae 
han og røg paa en Cigar.

Jeg traadte ind, gav ham Haanden og sagde ham, at jeg 
var kommet ind for at besøge ham, da jeg hørte han laae 
her, og for at tilbyde ham, som gammel Camerat, min Tje
neste, ifald jeg kunde paa nogen Maade være ham til Nytte. 
Han takkede mig. Jeg beklagede hans Stilling og hans Ulykke. 
Michelsen svarede: „Arm ist weg, aber es konnte nicht an
ders sein.“ Jeg replicerede: „Es hätte doch wohl vermieden 
werden können.“ „Gott weisz,“ svarede han og begyndte at 
tale ondartet Politik. Jeg afbrød denne ved at sige: „Lieber 
Michelsen, wenn Sie so sprechen, sind wir bald mit einander 
fertig; ich komme nur um Sie nochmals zu fragen, ob ich 
irgend Etwas für Sie thun kann oder ob Sie Aufträge für 
mich an Ihre Famillie zu bestellen haben, in welchem Falle 
ich diese gewissenhaft erfüllen werde.“ Han sagde nei, men 
ønskede gjerne at tale med Major v. Baggesen af General
staben. Da Samtalen var mere end nødvendigt1) ophidset, 
bad Lægerne at afbryde Samtalen, hvorpaa jeg venlig sagde 
ham Farvel og steeg atter til Hest. Da jeg i Gaden traf 
Stabslæge Bendz2), gjorde jeg ham opmærksom paa, at Ca- 
pitain Michelsen laae der i Huset, jeg kom ud af, og bad 
ham sørge for, at han blev bragt over til Als og at den 
Kjæltring — som jeg i min Heftighed kaldte ham — ikke 
løb sin Vei. Bendz lovede at sørge herfor og har holdt Ord.

Inde i Byen traf jeg Major v. Baggesen, hvem jeg bragte 
det mig af Capitain Michelsen givne Hverv til ham. Bagge
sen begyndte at jamre sig over den Ulykke, der havde 
rammet hans Ven. Jeg svarede, at det var en ubetimelig 
Jamren; at Guds Hævn havde rammet den Ærke-Kjæltring 
og Ven. „Det er en herlig Ven, De har,“ sagde jeg og reed 
videre, medens Baggesen vedblev at brumme i Skjæget.

I denne første Affaire udmærkede sig særlig Oberst v.
*) skal formentligt være: mere end ønskeligt for Patienten. U. A. 
*) Bendz, Jacob Christian (1802—58), Professor. Dr. med.
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Bulow1) og Oberstlieutenant v. Rye*) ved 2. og 1. Linie- 
Bataillon. Disse to Batailloner havde Teten af Angrebet, thi 
dette skete efter Bataillonernes Rang-Orden. De Batailloner, 
som vare lavere i Rangen, kom saaledes mindre i Action. 
Disse Herrer gjorde derved deres fremtidige Lykke; de er
holdt strax et Navn, som paa den Tid betydede særdeles 
meget, da Alle indtil den Tid vare lige berømte.

Om Morgenen den 10. gik det videre mod Syd; vi 
brøde op Kl. 8; Alt gik kun langsomt.

Flankecorpset, som det dengang kaldtes, under Commando 
af Oberst v. Schleppegrell med Capitain v. Caroc3) til Stabs
chef, bestod af 5., 9. og 10. Liniebataillon, 1. Jæger-Corps 
og Batteriet Dinesen; [det] blev den 10de April beordret 
igjennem Angeln, og marcherede til den Ende over Adelby, 
ad Veien til Kappeln, til Huusby og derfra til Ausager4) med 
Forposterne foran Kullerup langs det derværende Aaløb, 
Bonde-Aa kaldet. Den 10. Bataillon belagde Byerne bag For- 
postkjæden, nemlig Estrup, Gammelby og Sørup, en Ud
strækning af mere end en Miil; 1. Jæger-Corps dannede 
Forposterne. Selv forblev jeg i Estrup, efter at have alene 
beredet vort udstrakte Cantonnement. Det var ganske mørkt, 
da jeg kom i Qvarteer i Estrup. Her var Byen allerede be
lagt af 11. Bataillon under Oberstlieutenant v. Staggemeyer6), 
som havde sagt til min Adjutant, at vi ikke kunde ligge der. 
Ved min Ankomst kom Alle klagende mig i Møde. Jeg gik 
imidlertid ind i en stor Bygning og Gaard, som tilhørte en

0 Frederik Rubek Henrik v. B., f. 4. Febr. 1791, Officeer 1808, Oberst 
og Bataillonschef 1848 f. 2. Bat., Generalmajor; 1849 command. Gene
ral, SI. v. Kolding og Fredericia. Command. General i Slesvig; paa Sjæl
land; f 16. Juni 1858.

2) Olaf R., f. 16. Nov. 1792. Lieutenant 1808, Cmd. f. 1. Battin., Slag, 
v. Bau, Slesvig, Sundeved. 1849 Generalmajor og Brigadechef, t 6. Juli 
1849 v. Fredericia.

8) Caroc, Fr. Vilh. Carl (1811—82), senere Gen. Maj. Comd. f. 3 
Inf. Div.

4) Oxager. U. A.
5) Staggemeyer, Ernst Fr. (1791 — 1873), Comd. p. Als 1863, s. A. afsk. 

som Gen. Maj.
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bortløben Herredsfoged, og Staggemeyer kom mig imøde og 
der var ikke videre Tale om Qvarteer; der var Plads nok 
for os Alle. Jeg fik endog en Seng [hvilket var behageligt], 
da det var overmaade koldt. Da en i Huset værende Jomfru 
ei vilde give os Noget at spise, gik jeg ned i Kjøkkenet og 
ved Trussel erholdt jeg hvad jeg ønskede. Aftenen og Nat
ten var meget mørk og kold; vi bleve liggende i Klæderne, 
omgivne med Vagter, Alt som paa Krigsfod. Oberst v. 
Schleppegrell forblev i Ausager med de to andre Batailloner. 
Da vi om Formiddagen marcherede forbi Adelby Kirke og 
Præstegaard, hvor en af de værste Oprørere, Præsten Lo
renzen, boede, kunde jeg ikke undlade at ride ind paa Gaar- 
den. Præsten og hans Famillie var flygtet med alle Meubler 
til Rendsborg; Cavalleri-Piquets havde besat alle Bygninger; 
og, hvad der var særdeles sørgeligt, Præstens eneste Søn, 
en ung Student, laae indviklet i et Lagen som Liig, idet han 
faldt Dagen i Forveien i Slaget ved Bau. Han var ble ven 
hentet hjem af Stedets Klokker. Det var et sørgeligt Syn. 
Men saaledes hævner Forræderiet sig!

Det var ogsaa angivet for mig, at en Kjøbmand ved Navn 
Heinrich Gottig, som boede paa et Landsted paa den østlige 
Side af Flensborger Fjord, havde en Søn, der havde været 
med i Slaget ved Bau. Jeg detacherede Lieutenanterne Miil- 
ler1) og Tronier2) med nogle Mand didhen for at opsøge Stedet 
og hente Insurgenten. Om Aftenen sildig kom de tilbage med 
tvende Sønner. Den ene, yngste, angav at han rigtig havde 
været i Rendsborg for at tilbyde sin Tjeneste, men var ikke 
bleven antagen, fordi han var for svagelig for at kunne ud
holde Krigshaandværket, hvilket jeg ogsaa antog for Sandhed. 
Den ældre Broder forsvarede den yngre Broder som Ruben 
forsvarede Joseph. Jeg vilde egentlig have taget dem begge 
med, men hvad skulde man gjøre med dem? Efter at have 
talt længe med dem frem og tilbage og forsikkret mig om 
deres Uskyld med Hensyn til Deeltagelsen i Slaget ved Bau,

*) Muller, Carl Gustav (1809—78) ”/® 48 R., afsk. —62 som Major, 
—69 Oberst.

’) Tronier, William (1816—48), f v. Slesvig ”/4 48.
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lod jeg dem i den mørke Nat fri imod at give mig Haand
slag paa, ikke i Fremtiden at ville deeltage i Noget, som var 
den danske Armee til Skade. Lieutenant Nluller holdt ogsaa 
snarere med dem end mod dem, hvorimod Lieutenant Tro
nier var aldeles stemt imod dem og den hele tydske Famillie.

Ved at udsætte nogle Poster paa Landeveien, ikke langt 
fra Kullerup ved det derværende Værtshuus, kom jeg i Be
røring med Ritmester Flindt1) af 4. Dragon-Regiment, som 
holdt paa Landeveien med sin Escadron. Han spurgte mig, 
hvor han skulde have Qvarteer med sin Escadron. Omend- 
skjøndt Flindt ikke stod directe under mit Commando, anviste 
jeg ham dog Qvarteer med sin Escadron, jeg troer i Gammel
by; men dette Qvarteer vilde han ikke modtage, fordi det var 
for langt borte; jeg anviste ham derpaa en stor Gaard, et 
saakaldet „Vorwerk“, der laae tæt bag vor Opstilling; men 
dette Qvarteer var ham for lille. Jeg bad ham der[for] at reise 
Fanden i Vold med sin Escadron og at komme ud af Vejen, 
for vi vilde der opstille to Canoner (som vare mig tilstillede) 
med Mundingerne mod Fienden. Jeg veed ikke, hvor denne 
Herr Flindt senere blev af med sin Escadron.

Værten i det ved Veien liggende Værtshuus var en rav 
Tydskeri 'Jeg kaldte ham ud og spurgte ham, hvor mange 
Mand han kunde rumme i sit Huus i Qvarteer. Han sva
rede: 20 Mand. Han fik da kun Hestene til to Canoner med 
Commandovæsenets Heste, Betjeningsmandskabet og et Pe
loton til Bedækning, altsaa ialt en 16 å 20 Heste og circa 
100 Mand, hvorover han var meget fortørnet. Men ved at 
kaste Vogne og andet Gods ud af Loer og Lader fandt vi 
Alle Plads. Han var saa treven, samme Vært, at han ikke 
vilde give mig en Veiviser paa derom gjort Opfordring. Jeg 
trak da min Sabel og beordrede ham selv at gaae med, 
hvorved han blev meget ubehagelig overrasket, da han ikke 
troede, at vi vilde gerere os som Herrer.

Om Morgenen den Ilte April erholdt jeg Befaling til at 
afløse 1. Jæger-Corps i dets Forpoststilling langs Bonde-Aa. 
Kl. var omtrent 10 om Formiddagen, da denne Afløsning 
havde fundet Sted og jeg havde modtaget Forposttjenesten

*) Flindt, Fr. Chr. Ferd. (1800—55), afsk. —49.
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af Major v. Schepelem i Kullerup. En Afdeling besatte 
endog Bistoft paa den sydlige Side af Bonde-Aaen. Vi vare 
vel færdige med Afløsningen, da Ordre indløb, at Armeen 
skulde rykke frem til Slesvig og at Flankecorpset skulde 
samles ved Broen over Bonde-Aaen. En Recognoscering til 
Slesvig By af Ritmester Marcher med hans Escadron Hu
sarer havde bragt den Melding, at Slesvig var rømmet af 
Insurgenterne.

Jeg havde allerede oftere spurgt Oberst Schleppegrell, 
hvorfor vi ikke forfulgte Fienden; men han vidste ikke at 
angive nogen Grund. Man seer af denne Krigsførelse, at vi 
ikke forstode at føre Krig endnu. Hvad havde været natur
ligere, end at vi d. 9de efter Slaget ved Bau havde fulgt efter 
Fienden, eller — ifald man vilde lade Tropperne hvile ud i 
Flensborg—da den 10de i Daggry fulgte Fienden saa langt man 
kunde komme. Man vilde vel paa denne Maade have erfaret, 
hvor Fienden var blevet af, og forfulgt ham; thi en Fiende, 
der er slaaet, er altid i Uorden og kan ingen væsentlig Mod
stand gjøre. Man burde have forfulgt Fienden rask og sprængt 
ham til alle Sider, ja! gjort et Forsøg paa [at tage] Rends
borg. Jeg troer med Vished at kunne sige, at et Angreb paa 
Rendsborg vilde have lykkedes; thi Insurgenterne vare i 
total Uorden og kom i Trops og Afdelinger igjennem Sles
vig, alle Vaabenarter imellem hinanden uden Anførsel. Det 
var en stor Feil af Krigsminister Tscheming at tage Hede- 
mann til commanderende General, og dernæst at give ham 
til Stabschef en ung Capitain, vel talentfuld, men uden Er
faring og Routine. Dersom den commanderende General kun 
skulde tjene til Skjærmbrædt for Stabschefen, saa er dette 
Commandovæsen vistnok det ynkværdigste og uværdigste, 
man kan udkaste1); en General, der vil hengive sig til en 
saa ynkværdig Rolle, fortjener hverken Medynk eller Bekla
gelse. Generalen var antaget som Skjærmbrædt for Læssøe*),

l) 3: projectere, udforme (entwerfen). U. A.
’) Verner Hans Frederik Abrahamson L.} f. 23. Sept. 1811; 1828 Offi- 

ceer, 1842 Capitain i Generalstaben, Stabschef v. Overcomm. indtil April 
1849, Oberst og Chef f. 12. Batl. + 25. Juli 1850.
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en ung Capitain, og var forpligtet til at underskrive, hvad 
denne forelagde ham. Capitain v. Læssøe var saaledes Ar
meens høistcommand erende General. Men han var langt fra 
nogen stor Mand og ikke bekjendt med Krigen — knapt 
[nok] med Napoleon, og ikke med hans Krigsførelse eller 
Grundsætningerne for samme.

Imidlertid trak Flankecorpset sig sammen ved Broen over 
Bonde-Aa, men Klokken var vel omtrent 1 å l1/«, inden 
Corpset kom i Marche over Starup (eller Sattrup), Esmark, 
Ulseby1), Bøgelund, Nordre Fahrenstedt til Wedelspang, et 
slemt Pas paa Boholt Aa, som her løber gjennem en dyb 
og snever Dal, hvis sydlige Høider dominere de nordlige. 
Vi frygtede, at Fienden havde besat og befæstet disse Høider 
og dette Pas, der vilde have kostet os meget Blod at ind
tage. Men Avantgarden fandt Passet ubesat, og da vi vare 
komne igjennem Passet, slog Corpset [ind paa] Veien til 
Høire og marcherede lige til Slesvig, hvor vi ankom paa 
Torvet i Altstadt Klokken henved 10 om Aftenen.

Paa lignende Maade var det nørrejydske Armeecorps 
marcheret paa Chausseen fra Flensborg til Slesvig og an
kommet sammesteds noget tidligere end Flankecorpset.

Marchen gjennem Angeln var en sand Fornøielsestour. 
Overalt stod Befolkningen ved Landeveien og hilste os; 
man bragte Melk, Vand, Smørrebrød og de Forfriskninger, 
man havde ved Haanden. Veiret var smukt, varmt og tørt; 
Sang og Munterhed herskede overalt. Soldaterne vare utræt
telige, da det heed Marche fremad; der var Folk, som sang 
uafbrudt den hele Vei. Foran os marcherede den 9. Linie- 
Bataillon, og en Menig i det bageste Peloton var utrættelig 
med [at synge] smukke Sange. Denne Mand var fra Thisted 
Amt. Jeg gav ham 1 Rbd. for at slukke Tørsten efter saa 
megen Sang og Anstrengelse. Jeg har senere spurgt efter 
denne Mand, og man fortalte mig, at han enten var falden 
eller saaret.

Ved Lygteskin bleve vi indqvarterede i Slesvig. Da de 
Billetteurer, som skulde indqvartere Bataillonen, vare langsomme

*) Ølsby. U. A.
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og tvære, truede jeg dem med Sablen i Haanden. Den 10. 
Bataillon tilligemed hele Flankecorpset blev indqvarteret i 
Altstadt og tildeels i Lollfusz. Selv erholdt jeg Qvarteer hos 
Sukkerraffinadeur Tofte tilligemed en 6—8 andre Officerer, 
eftersom Tofte er den rigeste Mand i Slesvig og eier mange 
Huse og Gaarde. Men dermed havde Indqvarteringen det 
just ikke saa overdrevent berømmeligt. Vi bleve stuvede 
sammen i eet Værelse, og da jeg fordrede et Værelse for 
mig selv, erholdt jeg tilligemed Adjutanten to smaa Kamre 
ovenpaa, hvor vi havde det usselt. De bedste Værelser luk
kede han til. Jeg gjorde ingen videre Allarm, men flyttede 
efter nogle Dages Forløb op i en af 3 Værelser bestaaende 
Etage paa Torvet, der havde været beboet af en Major Baron 
v. Brockdorff1), der vel var gaaet over til Insurgenterne, men 
— af Fortrydelse [havde] skudt sig. Værten var en Kjøbmand 
P.J. Schmidt. Tofte vilde ingen Betaling have; men jeg gav 
en 5—6 Species i Drikkepenge for omtrent ligesaamange 
Dages Ophold i hans Huus. I det nye Qvarteer var Alting 
saare dyrt; jeg kunde ikke leve der under en 2—3 Species 
daglig. Det var en Kjøbmand, jeg boede hos, og han forstod 
at sælge til Gavns.

Vi havde i Slesvig overordentlig meget at bestille; naar 
det ikke var reent nødvendigt, kom jeg formedelst Skriveri 
ikke ud af mine Værelser. Kun med den største Nød kunde 
man finde et Øiebliks Ro til at ride ud og recognoscere, 
hvortil man trængte saa meget. Kort over Egnen var ube- 
kjendt for os — saa vidt var vor Generalstab endnu ikke 
kommet — saalidt som over andre Dele eller Egne af Slesvig. 
Intet Menneske eiede et Kort over vort eget Land. Det 
gamle Generalstabskort af Olsen var det Eneste vi rettede 
os efter, men Detaille kan der jo ikke være Tale [om] paa et 
saadant Kort. Videnskabernes Selskabs Kort var forældet og 
eiedes kun af Faae.

Maaden vi førte Krig paa kunde ikke paa nogen Viis 
fyldestgjøre de simpleste Fordringer. Jeg tillod mig derfor 
at tilskrive den commanderende General følgende Brev:

’) Brockdorff, Chr. Adolph, Baron, af 1. Drag. Reg. i Slesvig.
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„Slesvig den 12te April 1848.

„Hr. General v. Hedemann!
Vredes ei paa mig, at jeg privat tillader mig at tilskrive 

Dem et Par Linier. Vi kjæmpe dog begge redelig for samme 
Sag og ønske at ende den til Kongens, Fædrelandets og vort 
eget Held og Lykke.

Jeg er naturligviis ikke indviet i Krigens politiske Com- 
binationer saalidt som i Antallet paa de preussiske Tropper, 
der efter Sigende skulle være i Rendsborg; men efter alle 
Erfaringsregler seirer den, som med Kraft forfølger sin vundne 
Seier, og støttet paa denne Erfaring vilde det have været os 
til Fordeel, om allerede Afdelinger af vor Armee Natten 
mellem den 9. og 10. April havde naaet Slesvig og 24 Timer 
efter havde staaet for Rendsborg Porte og kastet Bomber og 
Granater ind i bemeldte Fæstning.

Hurtigheden, hvormed Seieren forfølges, bringer først 
Resultaterne af Seier, og jo før Armeen kan naae Kiel og 
cernere Rendsborg, desto før er Krigen til Ende til vor For
deel. Derouten fra Flensborg var aldeles complet, og ikke 10 
Mand kom samlede igjennem Slesvig. Vi havde altsaa Intet 
mere at frygte end i det Høieste et preussisk Corps, hvilket 
hver Dag vil forstærkes.

Jeg vover derfor endnu en Gang at gjentage, at — hvis 
der ei gives Forhindringer af politisk Hensyn, som jeg ei 
kjender — saa bør vi forfølge vor Seier; thi Alle føle Kraft, 
naar det gjelder at udvise den imod Landets Fiender.

Vredes altsaa ikke paa mig, Herr General! naar jeg beder 
og tilraader Dem ikke at lade os ligge stille, men at fortsætte 
med Kraft og Hurtighed de Operationer, som vil bringe 
Dem Udødelighed i vor militaire Historie.

Modtag Herr General! min ærbødigste Undskyldning for 
min Dristighed, idet jeg i dybeste Ærbødighed undertegner 
mig som

Deres ærbødigste 
R.“

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 4
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Paa samme Maade tilskrev jeg Krigsministeren v. Tscher- 
ning samme Dag følgende Brev:

„Slesvig den 12te April 1848.

„Hr. Minister!
Maa det være mig tilladt, støttende mig paa vort forrige 

Bekjendtskab og Venskab, privat at tilskrive Dem et Par 
Linier, som dog have den bedste Hensigt: Kongens, Fædre
landets og vor fælleds Hæder og Lykke.

Jeg kjender naturligviis ikke Krigens politiske Side og 
Preussernes Nærværelse i Rendsborg etc. Men dersom Om
stændighederne ikke er særdeles forviklede, saa bør vi gaae 
frem med Hurtighed og Alvor og ikke holde Rastdage i 
Slesvig [eller] andre Steder.

Efter den Deroute, som vore Modstandere lede ved Bau 
og Flensborg, er det ikke at antage, at de mere ville kunne 
sætte sig, med mindre at dem dertil gives Tid. Hurtigheden, 
hvormed en Seier forfølges, bringer først Fordele af stor 
Udstrækning; altsaa fremad! Kiel bør tages, og Rendsborg 
burde allerede i Tirsdag Aftes have været cerneret og be- 
kastet med Bomber og Granater.

Jeg har tilladt mig at sige General v. Hedemann det 
Samme. Dersom ikke uoverstigelige mig ubekjendte politiske 
Forhindringer finde Sted, kunne vi derved alene høste For
dele og en fortsat Seier. Hvem der falder om paa Landeveiene 
ere derved ikke tabte, i al Fald ville de betale sig godt. Denne 
Maxime er uomstødelig.

Lev vel! Med uskrømtet Høiagtelse og Ærbødighed er 
jeg nu som altid

Deres hengivne og forbundne
R.“

Fra General v. Hedemann modtog jeg nogle Dage efter 
følgende Svar:

„Idet jeg herved takker Dem, Hr. Major! for de gode Raad, 
som Deres Brev indeholder, der vidner om hvor særdeles
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denne Sag interesserer Dem som alle os Andre, maa jeg 
dog tillade mig at gjøre opmærksom paa Vanskeligheden af 
Deres Forslag. I Søndags efter Fegtningen endnu at marchere 
til Slesvig ansaae jeg og vistnok enhver Anden i Armeecorp- 
set for et af de Ønsker, der har været under Omtale, men 
hvis Opfyldelse ligger i Umulighedens Rige; selv min brave 
10. Bataillon troer jeg neppe efter den Dags Strabatser at 
have kunnet naae Slesvig. Hvad de øvrige Tropper angaaer, 
da ere de almindelige Klager over Udmattelse, især ved 
Cavalleriet, mig en sikker Garanti for, at vi den Dag ikke 
kunde gjøre mere end der blev gjort. Med Hensyn til Hr. 
Majorens Ønske om hurtigere Fremrykning, da gjør det mig 
ondt, at dette heller ikke bliver opfyldt; min er imidlertid 
ikke Skylden, men jeg er nødt til at rette mig efter de Or
dres, der blive mig givne, og haaber jeg saaledes at have 
undskyldt mig for Dem for vore Stillinger her.

Slesvig den . April 1848.
Hedemann.“

Saaledes havde jeg gjort, hvad jeg troede jeg burde gjøre, 
og dersom det ingen Virkning havde, maa Skylden ligge i 
de politiske Omstændigheder. Fra Krigsministeren erholdt 
jeg intet Svar.

Den 13de kom Hans Majestæt til Slesvig og holdt strax 
Revue over Tropperne, der toge Position paa forskjellige 
Høider vesten for Slottet Gottorp. 10. Bataillon stod i Co- 
lonne i Midten, i et lille Krat tæt vesten for Annettenhdhe, 
Front imod Syd. Foran os stod 1. Jæger-Corps paa de der
værende Høider og spillede den herlige „Dannevirke-Marche“, 
som tog sig fortræffeligt ud, eftersom ingen anden Afdeling 
havde Musik. Kongen reed kun langs Fronten og talte nogle 
Ord, der bleve besvarede med et almindeligt Hurrah. De øv
rige Tropper stode henad mod Huusby paa de derværende 
Høider og toge sig prægtig ud. Det var en høist begeistrende 
Tour. Kongen forblev kun nogle Timer i Slesvig og vendte 
samme Eftermiddag tilbage til Flensborg. Vi troede Alle, at 
han havde forblevet ved Armeen, men dertil syntes han in-
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gen særlig Lyst at have havt, saalidt som hans Omgivelser. 
Det blev tvertimod regnet Hans Majestæt Kongen til stor 
og særlig Fortjeneste at han paa nogle Timer vovede sig til 
Slesvig.

For Tropperne begyndte nu en temmelig besværlig For
posttjeneste mod Fienden og Vagttjeneste i Byen. Forpost- 
Detachementerne stode ved Fahrdorf, Jagel, Ellingstedt og 
Treya, hvert Sted besat med et Compagni. En Avantgarde 
var formeret under Commando af Oberstlieutenant v. Ma- 
gius1), Commandeur for 3. Jæger-Corps, som var indqvar- 
teret i Frederichsberg og i Bustorff. Til Assistance havde 
han som Forpostcommandeurer Majorerne v. Funch2) af Ca- 
valleriet og v. Holm3) af Jægerne. Cavalleripiquets og Vedet
ter stode naturligviis foran Infanteriet. For øvrigt laae Caval- 
leriet indqvarteret i Huusby og Schuby tilligemed et Par 
Compagnier Infanteri; Infanteriet og Artilleriet i Slesvig By, 
hvor der var en forfærdelig Tummel af Militaire, som havde 
Penge i Overflødighed og som heller ikke holdt paa dem, 
men lod Champagnen flyde i Strømme. Det var især hos 
Mme Esselbach og hos Gjæstgiver Raven, hvor Officererne 
samlede sig til Lystighed, og derfor vare disse Hoteller altid 
overfyldte. Jeg havde saa meget at bestille, at jeg kun en 
eneste Gang stak Hovedet ind hos Mme Esselbach og ligesaa 
hos Raven, paa hvilket Sted jeg dog stundom kom i Tje- 
nestforretninger, eftersom det var Oberst Schleppegrells 
Qvarteer. I Byen var forresten intet Politiopsyn eller Hoved
vagt; enhver Afdelingschef satte Skildvagter ved sin Person 
og ved sine Vogne og Effecter, men noget almindeligt Vagt
opsyn fandt ikke Sted. Hr. Oberstlieutenant v. Krabbe var 
Commandant paa Gottorp, og det var just den rette Mand 
dertil.

Jeg hilste ogsaa en Morgen, Søndagen den 16de April,

') Magius, Chr. Vilh. (1787—1848) f nk 48 v. Bustrup.
’) Funch, Chr. Wildenradt (1796—1866), Comd. for Gardehusardiv. 

afsk. 49 som Oberst.
*) Holm, Chr. Christoffer Gottsche (1796—1848) å la suite i Jægerne, 

“/s 48 Oberstl., men allerede f **/s 48 i Slesvig (saaret M/t).
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paa General v. Hedemann og reed en Recognosceringstour 
ud ad Bustorf og langs Dannevirke, ligesom jeg, naar og saa 
ofte Tiden tillod det, recognoscerede udenomkring Dyrehaven 
til Huusby og Grosz- og Klein-Dannevirke. Men det kunde 
ikke blive ofte og kun overfladisk formedelst Mangel af Tid; 
dog var jeg temmelig bekjendt med Vejforbindelsen i Egnen, 
men uden Kort var dette ikke heller saa ganske let. Engang 
indtog Armeen ogsaa en Stilling ved Dannevirke-Vold som 
en Slags Generalprøve, ved hvilken Leilighed 10. Bataillon 
stod nedenfor Dannevirke-Volden, Sønden for Klein-Danne
virke, Østen for Landeveien. Paa Volden selv vare Canon- 
Emplacements anlagte; og ved at anbringe Palissaderinger 
eller Feltforskandsninger foran de Par Veie troer jeg man 
kunde have leveret et alvorligt Slag her, saa at Preusserne 
skulde have dyrt betalt deres Forræderi og Forvovenhed. 
Stillingen var ikke saa overordentlig udstrakt for 12—13000 
Mand, d. e. halv saa stærk som Fienden.

Krigens Gang hovede mig ikke. Der var altfor stor Æng
stelighed at see hos Commandovæsenet, omendskjøndt Læs- 
søe, Stabschefen, var activ, flink, paapassende og tilgjængelig 
ved Nat og ved Dag og gjerne hørte et godt Raad.

Jeg gjorde en Dag en Visitte hos en Fru Justitsraadinde 
Feddersen, som var Nabo til min Broder Philip, som havde 
en Gaard i Slesvig og derfor havde paalagt Justitsraaden at 
sørge for Eiendommen, idet han selv flygtede mod Nord, 
Konen med Børnene derimod til Altona. Nu havde Huset, som 
alle Huse, en stærk Indqvartering, og de dermed forbundne Ud
gifter maatte bæres af Huuseieren. Feddersen havde udbetalt en 
gammel Tjener de dertil nødvendige Summer, men nu var 
Manden1) flygtet, og Konen vilde ei længere betale. Tjeneren 
kom til mig, og jeg gav ham Penge. Imidlertid besøgte jeg 
paa min Broders Begjæring bemeldte Frue. Jeg traf en høi, 
sortklædt Dame paa 30—35 Aar tilligemed en anden, yngre 
Dame. De modtog mig koldt, ligesom jeg vel var artig, men 
kold.

[Efter] de oeconomiske Anliggender kom Talen snart
’) nemlig Justitsraad Feddersen. U. A.
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[paa] Politik, og Fruen omtalte Danmark og den danske Re- 
gjering med behørig Ringeagt, ligesom hun heller ikke om
talte min Svigerinde med overdrevent Venskab eller Deel- 
tagelse, men høiestens med en Slags christelig Medlidenhed. 
Blodet steeg mig lidt efter lidt til Hovedet, Talen blev hur
tigere, Ordene og Sætningerne mere bittre og hensynsløse. 
Jeg tillod mig at yttre, at hendes Anskuelser vare i høi Grad 
fornærmelige og strafværdige, og at jeg kun i Betragtning af 
hendes Kjøn hørte derpaa uden at tage alvorlige Forholds
regler. Fruen blev da lidt moderatere og yttrede: „Ach, wir 
sind ja auch dem König ergeben, wir handeln auch für ihn.“ 
„So,“ svarede jeg, „nennen Sie das für die Interessen des 
Königs zu arbeiten, wenn Sie Aufruhr machen, seine Festun
gen überrumpeln und seiner Armee mit bewaffneter Hand 
entgegenrücken?“ „Ach,“ svarede hun, „ich verstehe es 
eigentlich nicht, aber wir wollen doch unsern König ver- 
theidigen.“ Da Fruen var saa uforskammet, svarede jeg en
gang: „Und Sie erdreisten sich dergleicher Äuszerungen 
an einen dänischen Offizier?“ og da hun fortalte, at hendes 
Mand var reist bort til Rendsborg „in Dienstangelegenheiten“, 
sagde jeg: „Wenn Ihr Mann die nämlichen Ansichten hegt 
wie Sie, hat er recht gethan, dasz er gerade ins Lager der 
Aufrührer gegangen [ist].“ Da jeg omsider, høist opbragt over 
Fruens uforskammede Tale, reiste mig for at gaae, holdt hun 
mig ved Armen og vilde foranledige mig til at blive. Jeg 
sagde [til] hende: „Mein Geschäft ist hier zu Ende“ og gik 
uden at sige hende eller hendes Selskabsdame videre nogen 
complimentieus Adieu; dog vare de begge „erstaunt“ over 
min Tale og græd. Saaledes endte denne Samtale. Fruen 
fortalte Oberst v. Bülow, der logerede hos hende, at jeg 
havde været skrækkelig haard mod hende, og at aldrig No
gen havde sagt hende de Bitterheder, som jeg. Jeg kom 
naturligviis aldrig mere i hendes Huus. Fru Feddersen var 
den mest enragerede Qvinde i Slesvig og hørte ogsaa med 
til dem, som ved Besættelsen af Byen i 1850 blev sat paa 
en Vogn og sendt over Kjøbenhavn til Tydskland.

Vort Ophold i Slesvig var ikke meget glædeligt; Enhver
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ventede, at vi un beau jour vilde blive angrebne, og i saa 
Fald vilde Preusserne være med og angribe os med Over
magt. De havde allerede besat Sorgbriick og Overgangs
punkterne paa Sorgfloden, altsaa en Miil norden for Rends
borg, hvorfra de kun havde en Morgen-Spadseretour til 
Slesvig. Vi ventede dem altsaa, men vare ikke forsagte eller 
modløse. Enhver virkede saa godt han kunde paa Uddannelse 
og Organisation af sine Undergivne og for at staae Over- 
commandoen bi i dens saare vanskelige Hverv.

Vi havde hidtil betjent os af Bøndervogne og Bønder
heste til Transport af vore Effecter. Disse Vogne og Heste 
stode stedse i Beredskab for paa første Vink at spænde for; 
de forbleve stadigen ved Afdelingerne, hvor Kudskene bleve 
lønnede og Hestene givne Fourage. Men pludselig erholdt 
jeg en Dag 6 Heste med 3 nørrejydske smaae Karle til 
Kudske for Bataillonens Patronvogn. Dette var en stor Plage. 
Kudskene vare usle smaae Personer, der vare nær ved at 
omkomme af Frygt og Skræk for deres Stilling. De kunde 
hverken lægge Seletøjet paa Hestene eller komme op paa 
disse uden Hjælp. Dette Arrangement med disse smaae 
Kudske til de store Heste og den store og svære Vogn maa 
ansees som en reen Feiltagelse og foraarsagede mig megen 
Bekymring, da de ingen Ting forstode. Seletøiet til en sex- 
spændig Patronvogn er meget sammensat og danner, naar 
det [ligger paa] Jorden, en heel Bunke af Remme og Læder- 
tøi. De i 14 Dage havte Bønder vare stærke og kyndige 
Folk; men de nye Kudske vare umælende Bæster. Vi maatte 
nu til at lære dem at lægge Seletøiet paa Hestene, hvortil 
de i Begyndelsen brugte et Par Timer. De erholdt derfor 
Befaling til at gjøre dette Manoeuvre hele Dagen, saa at de 
omsider nogenlunde kunde udføre Arbeidet; men Tid med
gik, især formedelst at de vare saa smaae Karle, og tillige besad 
de en næsten ikke tilladelig Angst og Dumhed.

En Nat blev jeg vaagnet ved en Ordonnants med et Brev, 
der indeholdt, at jeg den følgende Morgen1) skulde være 
Præses i et Forhør over Artilleri-Capitain v. Dinesen. Asses-

') Løverdag 22. April. U. A.
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sores vare Artillericapitain v. Fuhrmann1) og ; Proto- 
collen førtes af Auditeur Lund9). Anklagen var fremkaldt ved 
en Klage fra Major Meza, dengang Artillericommandeur, 
hvori Dinesen blev beskyldt for at have forladt sit Batteri 
og begivet sig til Eckernfjord, hvor han havde overværet 
Fægtningen den 21.8), var kommen i Kast med Oberstlieute- 
nant v. Haxthausen*) og var af denne frygtsomme Mand 
bleven forledt til at ride til Slesvig og der udbrede Efter
retning om, at vor Afdeling ved Eckernfjord, bestaaende af 
1. Jægercorps og 9. Bataillon, var slaaet; og nu lod Dinesen 
blæse Generalmarche i Slesvig og forledte Andre til at gjøre 
ligesaa. Dette var omtrent Anklagen, der var forfattet med 
alt den Ondskab og Fornedrelse for Dinesen som muligt. 
Auditeur Lund spurgte mig ved Ankomsten, om jeg kjendte 
Klagen. Jeg svarede: Nei, hvorpaa han bad mig gaae ind i 
et andet Værelse, hvor han lod mig læse den. Efter at have 
læst denne over al Beskrivelse gemene Klage svarede jeg 
kun: „Man kan af Klagen læse, at Major Meza og Capitain 
Dinesen ikke er Venner.“ Forhøret blev nu optaget, og Di
nesen undskyldte sig særlig dermed, at han havde havt Til
ladelse af Oberst v. Schleppegrell til at tage til Eckernfjord, 
og forresten forsvarede han sig saaledes, at hans Skyld ikke 
var stor og maatte i al Fald meget formindskes ved hans 
gode Villie og Activitet. Auditeuren var af modsat Mening, 
ligesom Capitain v. Fuhrmann, der ikke heller syntes at være 
Dinesens Ven.

Efter Forhøret spiste Retten Frokost hos mig, hvorpaa jeg 
kjørte til Gottorp tilligemed Auditeuren for at aflægge Melding 
til General Hedemann. Jeg søgte herved med al tænkelig Varme 
at undskylde Dinesen og bad Generalen give ham en Irette
sættelse under 4 Øine, idet jeg fremhævede, at man ikke 
maatte ødelægge en tapper Officeer lige ved Felttogets Begyn-

’) Fuhrmann, Hans Christopher (1798—1856), senere Oberst.
2) Lund, Ole (1812— ), Auditeur v. 3. Brig., senere Overauditeur.
s) ved Altenhof. U. A.
4) Haxthausen, Maximilian Frederik (1793—1874), Comd. f. 5. B. afsk. 

”/• 48, Khrre, Oberst.
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delse, om han end skulde have forseet sig, da dette dog var 
skeet af god Villie og Interesse for Sagen. Generalen svarede 
mig, at han ikke vilde være Dinesen imod, men at han havde 
faaet denne slemme Klage og at han jo maatte gjøre Noget 
af denne Aarsag. Auditeuren traadte derimod frem og yttrede, 
at han ikke kunde være af min, Præses’, Mening, men paa
stod, at Dinesen havde groveligen forseet sig. Derover tog 
jeg Ordet og forsvarede Dinesen. Saaledes stod Sagen.

Jeg kunde ikke begribe, hvorfor Auditeur Lund var Di
nesen saa fiendtlig stemt; men paa Hjemkjørselen erindrede 
jeg, at Lund var en Broder til Fru Falbe (Artilleristens 
Kone) og at Falbes Broder, Søofficeren, og Dinesen vare 
Døds-Fiender efter en Uenighed ved den franske Armee i 
Africa, efter hvilken Falbe1) formedelst bagvaskerisk Opfør
sel maatte nedlægge sin Dannebrogsorden. Her var Knuden 
til Auditeur Lunds Opførsel. Menneskene ligne sig overalt. 
Senere erholdt Dinesen en skarp Irettesættelse i Armee- 
corpsets Dagsbefaling. Saavidt drev dog Lund sit Fiendskab. 
Lund og M.eza, Meza og Lund agerede tilsammen. Meza 
havde allerede stor Magt som Krigsministerens Svoger2).

En Dag kom min Capitain Bentzen til mig og spurgte, 
om jeg ikke vilde tale med Over-Land[evei]-Inspecteur Kam
merjunker v. Krag, der levede i Slesvig, men ved Oprøret 
var bleven vaklende i sin Patriotisme, ja! endog havde paasat 
en tydsk Cocarde og som Frivillig havde tiltraadt en Slags 
Borgervæbning, exerceret sig i Vaabenbrug paa offentlig Pa
rade o. s. v. Krag var en Ungdomsven [af mig] og nu hen
ved 50 Aar gammel, født i Kjøbenhavn, en Søn af General 
Krag, Ingenieur-Corpsets engang værende Chef, [hvorfor] 
denne Færd rigtignok syntes at være dadelværdig i høi Grad. 
Men Krag var gift med en tydsk exalteret Dame, som syntes

’) Falbe, Christian Tüxen (1791—1849), Commd. Capt. Khrre. Gen. 
Consul i Tunis og Grækenland.

s) Oberst de Meza var gift med Krigsminister Tschernings Søster.
U. A.

’) Krag, Carl (1801—76), Over-Landevei-Insp. f. Hert. Slesvig, Khrre., 
f i Glücksborg.
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ganske at regjere ham. Imidlertid modtog jeg Krag, lod som 
om jeg Intet vidste om hans Adfærd, men sagde ham, at en 
Mand af Ære ingensinde kunde være i Tvivl om, hvad han 
skulde gjøre eller lade; han havde alene at følge Eed og 
Pligt, saa kom han aldrig i Forlegenhed, Følgen maatte blive 
hvilkensomhelst. At forlade Konge og Fædreland og følge 
Oprørere kunde ingensinde undskyldes af Nogensomhelst. 
Krag syntes nu ogsaa at indsee dette, men var bange for, at 
han allerede havde gaaet for vidt og compromitteret sig. Jeg 
svarede ham, at dette vilde finde Tilgivelse, dersom han 
endnu vendte om og gik til Kjøbenhavn, hvis Armeen maatte 
gaae tilbage. Han fortalte mig, at han hverken havde Penge 
eller Befordringsmidler. Jeg lovede ham Penge, og hvad Be
fordringsmidlet angik, saa tilbød jeg ham Plads paa Stabs
vognen tilligemed hans Kuffert. Han modtog mit Tilbud, 
sendte sin Kuffert til mit Qvarteer, og da Slaget begyndte 
den 23. April 1848, indfandt han sig hos mig med de Ord: 
„Her er jeg,“ hvortil jeg svarede: „Og der er den lovede 
Plads“ pegende paa Vognen paa Gaden. Da Bataillonen 
rykkede ud i sin Stilling til Slag, rullede Krag ud af Byen 
til Flensborg, medens hans Famillie forblev i Slesvig. Jeg 
har indtil Dato (den 5. October 1851) ikke seet Krag siden 
23. April 1848; men han er imidlertid atter indsat i sit havte 
Embede og altsaa den begaaede Uforsigtighed og Vægelsind 
glemt.

Stundom tilskrev jeg Generalcommandoen eller Stabs
chefen, naar der kom mig Noget for Øre, som kunde være 
samme af Vigtighed. Saaledes meldte jeg, at Dampskibet „Die 
Schley“ fandtes liggende ved Kappeln; det blev som Følge 
heraf lagt under Beslag; Kjedlerne dertil vare i Flensborg 
til Reparation. Men Armeens Operationer kunde jeg ikke 
billige, og [dette] smertede mig dybt. General Hedemann 
kunde det ikke hjælpe at tale med om nogensomhelst Ting, 
han henviste til Læssøe, Stabschefen. Saaledes var det ogsaa 
Tilfældet ved et saakaldt Krigsraad paa Gottorp Slot den 
April Kl. 6 om Aftenen. Efter at Generalen havde forklaret 
os nogle Ting om vor Stilling etc., tog jeg Ordet og spurgte
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ham, hvor[dan] vor Stilling var og hvor vi i Tilfælde af 
et Angreb skulde posteres og overhovedet om vore øvrige 
Forhold. Generalen vidste slet Intet at svare, men henviste 
til Capitain Læssøe, hos hvem vi da bleve belærte, men ikke 
tilfredsstillede. Vor Stilling blev altid mere og mere kritisk. 
Jeg tog derfor atter Pennen og tilskrev Stabschefen følgende 
Brev:

„Slesvig, den 17. April 1848. Kl. 8‘/i om Morgenen.

Gode Capitain v. Læssøe!
Ved vor Indrykning her i Byen har jeg skriftligen tilladt 

mig privat at udtale mig til høie Autoriteter angaaende vore 
langsomme Operationer, og at vi ifølge min Anskuelse burde 
allerede den 11. April om Aftenen med den største Deel af 
Armeen have staaet ved Rendsborg Porte og maaskee — ja! 
høist rimeligt — have været i Rendsborg trods Preussernes 
Nærværelse der. Jeg indrømmer gjerne, at de politiske For
viklinger, hvilke jeg i min Stilling ikke nøie kan kjende, kan 
foranledige den Høistcommanderende til en anden Frem- 
gangsmaade; men sikkerligen er der Intet at vinde ved en 
saa passiv Rolle som den, vi spille. Gaa paa! maa være 
vort Valgsprog, og vi ville derved tabe mindre end ved den 
trættende og demoraliserende Forposttjeneste, som vi nu 
føre. Hellere begraves Alle her i Slesvig og ved Dannevirke 
end opgive vor Stilling og derved forglemme vore Laurbær 
og vort Fædrelands hellige Sag. Jeg veed tilfulde, at Opera
tionernes Gang ikke afhænger af Dem, men De kan i Deres 
Stilling influere uendelig meget paa Vedkommende og sti
mulere dem i deres active Forsæt. Soldaten er hverken træt, 
modløs eller udmattet, naar De fører os fremad til Hæder 
og Ære, selv om vi derved Alle skulde finde vor Under
gang. Jeg troer med Sikkerhed, at hele Armeen besjæles af 
samme Anskuelse, ja! jeg sætter mit Hoved i Pant derpaa.

Min Adjutant har fortalt mig, at De ønsker Bataillonens 
Deeltagelse i Erstatningen af nogen Molest, der er skeet i 
Prindsen af Augustenborgs Bolig. Omendskjøndt jeg vilde



60

kalde det rigtigere, at den commanderende General havde 
befalet Intendanturen til at erstatte foreløbigen en saadan 
Molest, saa skal Bataillonen ikke desmindre betragte det som 
en hellig Pligt øieblikkeligen at indsende sin Andeel, saasnart 
De ville behage at opgive sammes Størrelse.

Deres venskabelig hengivne
R.“

Paa denne Skrivelse erholdt jeg intet Svar; men da jeg 
et Par Dage efter traf Læssøe, talte vi om Sagen. Han ind
rømmede, at det havde været meget godt, om vi havde kun
net rykke frem til Sorgfloden; men uden Forpleining, Koge- 
kjedler, Feltkapper, Telte m. m. indsaae han ikke Muligheden 
af, at vi kunde udholde en Bivouac i denne endnu meget 
kolde og regnfulde Aarstid. Vi talte længere Tid herom, og 
jeg maatte indrømme, at vi endnu hverken vare afhærdede 
eller krigsvante nok til at foretage en saadan Fremrykning 
og deraf flydende Bivouac i den for Landsbyer blottede Egn 
uden at bringe den større Deel af Armeen paa Hospitalerne.

Den 19. April havde Bataillonen, som forhen er omtalt, 
Forposterne i Jagel, Fahrdorf, Ellingstedt og Silberstedt, paa 
hvert Sted med et Compagni, og med Afdelinger i Holling
stedt og Treya, to Pas paa Trenefloden, hvis Besættelse jeg 
havde foranlediget. Rygter gik nemlig, at Fienden var debou- 
cheret over Frederichsstadt og Husum og havde omgaaet vor 
høire Flanke langs Vestkysten. Jeg meldte dette Rygte og 
foranledigede derved Besættelsen af Hollingstedt og Treya 
med Cavalleripatrouiller til Husum og sammes Omegn.

Den 19. April om Aftenen kom en frivillig Tambour fra 
4. Compagni ind fra Jagel for at kjøbe Proviant m. m. for 
Compagniet eller Underofficererne, som laae i Jagel. Han 
bad om Hjælpemidler for at bringe det Kjøbte til Jagel, og 
jeg befalede en Sergeant af Compagniet, som med en Vogn 
var i Slesvig for at modtage Parolen, at tage ham og hans 
Effecter med; men da Tambouren kom med sine Varer, var 
Sergeanten kjørt. Jeg maatte derfor paalægge Tambouren at 
bringe de mange kjøbte Varer tilbage til Sælgeren, da han
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ikke kunde medføre dem til Jagel, hvilket da ogsaa skete, 
saa at Tambouren ikke medtog til Jagel mere end han kunde 
bære. Dette lovede han og gik.

[Om Aftenen] Klokken omtrent 10 blev jeg ved en Or- 
donnants beordret at komme strax til den commanderende 
General paa Gottorp. Jeg satte mig paa en af de altid ved 
Døren i Beredskab værende Vogne og kjørte til Gottorp.

Paa Veien didhen mødte jeg min Tambour, [der] først 
[nu var] i Beredskab med at begive sig til Fods til Jagel 
med nogle Flasker Viin, noget Smør, Brød osv. Jeg lod ham 
stige op paa min Vogn for at hjælpe ham frem ad den lange 
Vei igjennem Lollfusz til Gottorp, hvor han steeg af ved Ind- 
kjørslen til Slottet. Neppe var han steget af Vognen, før han 
begyndte at jamre sig, at han havde Smerter i et Been og 
kunde hverken gaae eller staae. Jeg steeg da selv af Vognen 
for at hjælpe ham hen til en Steen, hvor jeg satte ham 
ned. Efter nogen Tids Forløb følte han sig bedre og be
gyndte sin Vei, hvorpaa jeg kjørte ind paa Gottorp Slot og 
meldte mig til Capitain Læssøe. Her erholdt jeg det Hverv 
den følgende Morgen at afgaae til Husum med 2 Compag- 
nier af min Bataillon (Bentzen og Thestrup), der stode paa 
Forpost i Ellingstedt-Hollingstedt, Silberstedt-Treya, 1 Esca- 
dron af 4. Dragon Regiment (Ritmester Barner1), der can- 
tonnerede i Viol (nedenfor Husum ved Chausséen til Flens
borg), samt 2 Canoner under Commando af Lieutenant v. 
Thestrup2). Jeg modtog Ordre til selv at udstede Befalingen 
til disse forskjellige Troppers Sammentrækning, hvilken [jeg 
ordnede saaledes], at jeg selv [vilde gaae] over Ellingstedt 
og medtage det der posterede 2. Compagni, og beordrede 1. 
Compagni under Commando af Capitain v. Thestrup at støde 
til mig paa en Tvervei fra Treya til Ostenfeldt (hvor dette 
Compagni ogsaa ankom paa den befalede Tid Kl. 11 paa 
samme Tid, som jeg ankom fra Hollingstedt). Escadronen

') Barner, Vilh. Tugendreich (1800—80), afsk. —49. Trainofflc. v. nørrej. 
A. C. Oberstl.

’) Thestrup, Ernst Emil Schack (1824—91), Pr. Lt. “/» 48 R*. senere 
Oberst i Forst.
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Bamer blev beordret at støde til mig over Schwesing paa 
en Tvervei, som fører forbi den østlige Side af Mølledam
men og støder til Veien fra Ostenfeldt til Husum noget østen
for Milstedt. Efter at have besørget disse Ordres var Klok
ken bleven henimod 12. Kort førend jeg forlod Contoiret, 
talte jeg atter med Generalen og Capitain Læssøe for at 
modtage mine sidste Ordres, som vare: „at marchere til 
Husum og afvæbne Borgerne i Byen, der samme Dag havde 
skudt paa vore Cavalleri-Patrouiller, lade hele Detachementet 
beværte frit af Byen, reqvirere 60 Vogne af Byen og Egnen, 
og derpaa kjøre samme Nat tilbage til Slesvig, og endelig 
medbringe de kongelige Casser.“

Nødig vilde Læssøe medgive mig de to Canoner, af Frygt 
for at jeg skulde tabe dem; men da jeg forsikkrede ham 
paa, at jeg skulde bringe dem med tilbage, erholdt jeg 
dem, og blev jeg dernæst paalagt, i Tilfælde af Angreb og 
Forhindringer [i] at komme tilbage til Slesvig, at trække 
mig paa Chausseen til Flensborg, paa hvilken Vei jeg vilde 
træffe et Repli i 3. Linie-Bataillon under Oberstlieutenant 
v. Nielsen.

Med disse Bestemmelser forlod jeg Gottorp som sagt 
Klokken henved 12 om Natten, og Ordonnantser skulde nu 
bringe Befalingerne til Ellingstedt, Silberstedt og Viöl. Natten 
var fæl mørk og kold. Jeg forstod ikke, hvorledes Ordon- 
nantserne kunde finde Vei i dette Mørke og [i] den ube- 
kjendte Egn.

Kort førend jeg forlod Gottorp kom en frivillig Infante
rist ind og ønskede at tale med mig. Han fortalte, at en 
Mand af min Bataillon var bleven indlagt i et Huus i Fre- 
derichsberg og var uden Læge eller anden Hjælp. Jeg tog 
denne Mand med paa Vognen for at [han kunde] vise mig, 
hvor den Syge laae. Vi fandt ham liggende paa Straae, og 
jeg [saae] strax, at det var den ulykkelige Tambour, som 
ved at stige af Vognen, da jeg kjørte til Gottorp, havde 
klaget over Smerter i sit Been; men ved nærmere Under
søgelse [viste det sig, at han] havde brækket Benet. Jeg lod 
ham bære paa Vognen, lægge paa Straae, medtage til Alt-
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stadt, hvor jeg logerede, hente Overlægen, bringe paa Hospi
talet m. m.; og da endelig alt dette var besørget og jeg havde 
faaet givet de nødvendige Befalinger i Bataillonen til Opbrud 
Kl. 5 og til de Personer og Afdelinger af samme, der var i 
Byen, var Klokken allerede bleven 2 om Morgenen. Jeg 
kastede mig derfor paa Sengen og sov et Par Timer uden 
[dog] at finde nogen væsentlig Hvile; jeg var saa glad over 
det mig givne Hverv, at Hjertet hoppede i [Livet]. Jeg havde 
tilbudt Lieutenant Husum1), som samme Dag var ankommen 
fra Kjøbenhavn, at tage Deel i Toget — men han svarede mig, 
at han ikke gik med uden positiv Befaling, hvilken jeg ikke 
vilde give ham, eftersom han var bleven ansat ved et Com- 
pagni, der stod ved Jagel eller Fahrdorf. Lignende Tilbud 
gjorde jeg Lieutenant Klöcker — men han hverken kom 
eller gav Svar.

Jeg kjørte da Kl. 5 bort med Fahnevagten, Fahnen, Adju
tanten og nogle faae Mand paa 3—4 Vogne igjennem Dyre
haven over Huusby til Ellingstedt. I Dyrehaven gjorde jeg 
Holdt, fordi 1 å 2 Vogne vare bievne tilbage. Premierlieute
nant Miiller sprang af Vognen, som kjørte bag ved mig, for 
at opsøge Vognene; disse kom snart, — men Lieutenanten 
saae jeg ikke mere den Dag eller paa Touren.

Paa Veien til Ellingstedt kjørte jeg vild og kom paa en 
Omvei igjennem Moserne til Ellingstedt, dog omtrent til den 
befalede Tid, og traf Compagniet marchefærdigt paa Lande- 
veien søndenfor Landsbyen. Efter at [vi] havde ventet lidt, 
ankom ogsaa Lieutenant v. Thestrup med sine to Canoner, 
og nu gik Marchen temmelig raskt fremad til Hollingstedt, 
hvor vi gjorde et kort Hviil, derpaa til Ostenfeldt, hvor 1. 
Compagni nøiagtig stødte til os og hvor vi atter gjorde et 
lille Hviil og hvor Indbyggerne forfriskede vore Folk med 
Mælk og andre Drikkevarer. Paa Officerernes Anmodning 
lod jeg Folkene aflægge Tornystrene, som derpaa bleve læs
sede paa Vogne og kjørte. Det var ingen god Forholdsregel; 
men af Frygt for at vore endnu ikke i Marche øvede og

') Husum, Jørgen Anton (1815—66), senere Oberst, Chef f. 12. B., f. 
6. Regmt.
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afhærdede Folk skulde blive trætte, lod jeg mig bevæge til 
at give mit Samtykke til en mindre god Foranstaltning for 
af to Onder at vælge det mindste.

Paa det Sted, hvor Escadronen skulde støde til os, var 
den ikke. Jeg gjorde derfor Holdt, opstillede Bataillonsfahnen 
for at den kunde sees; men Escadronen blev borte. Jeg satte 
da efter lang Venten Lieutenant Westengaard paa en Train- 
hest, og i Galop reed han henimod Schwesing og fandt om
sider Escadronen og bragte den med tilbage. Ved denne 
Forsinkelse tabtes vistnok to Timer. Jeg sagde dette til Rit
mester Barner, men han undskyldte sig med en utydelig 
Ordre. Jeg lod denne Ordre undersøge, men fandt den 
aldeles tydelig og bestemt. Ritmesteren maatte saaledes 
ogsaa tilstaae sin mærkelige Feiltagelse. Omsider kom vi 
atter i Gang, og nu gik det temmelig raskt fremad paa Veien 
til Husum med en Avantgarde foran os bestaaende af In
fanteri og Cavalleri.

Mærkelig var den Angst, som besjælede flere Officerer. 
Da Folk samlede sig i Nærheden af Veien, især paa Høj
derne ved Milstedt, troede de strax, at det var Fienden, som 
angreb os, saa at jeg atter maatte gjøre Holdt for at afsøge 
Byen Milstedt. Ritmester Bamer vilde [end]ogsaa have, at 
jeg skulde afsøge en Vindmølle, som ligger paa den sydlige 
Side af Husum Mølledam; men jeg svarede ham: „Naar 
man marcherer med 500 Mand paa en Vei, afsøger man 
ikke enkelte Bygninger.“ Ritmesteren saae forundret paa 
mig, men derved blev det. Vi marcherede raskt forbi og jeg 
selv var ved Fortroppen.

Da jeg ankom til Husum, opmarcherede jeg med Hoved
styrken ved Indgangen til Byen, vendte Canonerne om med 
Mundingerne indad, saa at de kunde bestryge Gaderne, og 
Artilleristerne placeredes ved de afprotsede Canoner med 
brændende Lunter; Infanteripelotons marcherede raskt uden 
om Byen og besatte alle Udgange, saa at Ingen kunde kom
me hverken ud eller ind. Alt dette udførtes med den største 
Hurtighed og paa eengang. En Afdeling Cavalleri og Infan
teri marcherede derpaa ind i Byen, og besatte Torvet, hvor
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hele Borgervæbningen var opmarcheret med deres Geværer. 
Jeg blev her modtaget af en Deputation af Borgere ved 
Navn: P. Gotbiirger, Fritz Muth, Hans Boysen, M. P. Kaf
tan, Johan Hoomann og B. Feldberg, og disse gjorde jeg be- 
kjendt med min Hensigt og de mig givne Befalinger, nemlig: 
at afvæbne hele Byen. Jeg reed ned ad Fronten af de opstil
lede Borgere og betydede dem: strax at aflevere de havende 
Vaaben af alle Slags. Paraden gjorde derfor strax en Vending 
i Flanken, og de nedlagde deres Vaaben, som Capitain v. 
Thestrup modtog og pakkede paa to Fragtvogne. Jeg befalede 
Borger-Comitéen at sende Bud omkring i Byen og befale 
Borgerne at bringe deres Vaaben af ethvert Slags; dette 
blev ledsaget med Trussel om, at efter den forløbne Tid af en 
Time vilde en Huusundersøgelse finde Sted, og saa vilde den, 
hos hvem skjulte Vaaben fandtes, blive dragen til Ansvar.

Borger-Comitéen var villig til Alt. De tilstode, at de selv 
havde traadt sammen for at varetage Byens Interesse, da 
alle Embedsmænd samme Dag vare flygtede og havde med
taget alle Penge, Embedsbøger m. m. Et Dannebrogsflag blev 
befalet ophængt paa Byens høieste Kirketaarn, og det blev 
strax udført; Regalering af Tropperne blev strax befalet og 
paabegyndt m. m.

Imidlertid meldte de Cavalleripatrouiller, der vare ud
sendte mod den sydlige Side af Byen paa Chausséen til 
Frederiksstadt, at Fienden rykkede frem og at de havde 
Forskandsninger paa denne Chaussée, besat med Artilleri og 
Infanteri. Jeg samlede derfor omtrent 1 Compagni Infanteri, 
største Delen af Cavalleriet og de to Canoner og marcherede 
ud af Byen over Rødeyns langs Chausséen og Vi Miil frem 
paa samme. Veien og Broen over et derværende Vandløb 
var barricaderet med tykke Bjælker sammenføjede med 
Jernkjeder, og paa begge Sider vare anlagte Retranchements, 
besatte med bevæbnede Bønder. Jeg rykkede frem til Broen i 
en Afstand af circa 600 Alen, lod prodse af og vende Ca- 
nonerne færdig til Chargering. En Recognoscering blev fore
tagen mod Retranchementet og Broen, men Besætningen 
truede med at skyde og vinkede, at Recognosceringen skulde

Rsder: Krigserindringer fra 1848—50 5
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fjerne sig. Det blev altsaa umuligt at tale med dem, hvilket 
jeg havde paalagt den Officeer, der førte Recognosceringen, 
at forsøge paa, inden vi brugte vore Vaaben, for at erfare, 
hvad deres Hensigt var med denne Fremgangsmaade.

Jeg lod da Lieutenant Westengaard1) rykke frem med det 
halve Compagni Infanteri med Ordre at storme Barricaden, 
men dog ikke at skyde, inden Fjenden først skjød, og at mar
chere saaledes paa begge Sider af Veien, at Canonerne kunde 
chargere ved det første fjendtlige Skud, som faldt. Men da 
vor Angrebs-Colonne var kommen Broen nær paa circa 10O 
Alen, løb Besætningen sin Vei uden Modstand, og Barricaden 
blev nu ødelagt af os. Fienden samlede sig circa 1200 [Alen] 
længere Syd paa og vare rolige Tilskuere af vor Demolering. 
Da de her vare ganske stille og bestod for største Delen 
af nysgjerrige Bønder, lod jeg ikke skyde paa dem med 
Canonerne, hvilket havde været min Hensigt. I Retranche- 
menterne var slet Intet; og da der i Byen endnu paahvilede 
mig saamange Forretninger, marcherede jeg derhen tilbage.

Det er forfærdeligt, hvad man har at bestille paa en saa- 
dan Expedition, hvor man baade skal commandere Trop
perne, anføre dem selv, give Befalinger til Andre, efterspore 
Embedsmænd, de kongelige Casser m. m. Det Hele er til
visse interessant, men besværligt, og man maa passe paa, at 
Intet forglemmes. Saaledes havde jeg nær glemt at reqvirere 
de 60 Vogne, hvilket derfor først ved Tilbagekomsten fra 
Toget Syd paa blev udført, men hvorved et Par Timer tabtes.

Ved Tilbagekomsten fra dette Tog eftersporede jeg flere 
Embedsmænd; men lige fra Amtmand Krogh og By fogden 
Kaup indtil den sidste Borgerrepræsentant vare Alle dragne 
til Rendsborg. Dog fandt jeg paa Amtstuen nogle Poser 
Penge, ligesaa hos Borgemesteren, ialt circa 2000 Rgdlr. 
Derimod fandt jeg Intet hos Toldforvalteren, eftersom jeg 
ikke kunde faae Pengekisten op. Jeg stod med Nøglerne 
i Haanden, lod hente en Smed; men vi kunde ikke faae 
Kisten lukket op, eftersom den havde et Kunstkneb, som vi 
ikke kjendte. Jeg vilde da lade Pengekisten sætte paa en

l) Westengaard, Otto (1822—1906), senere Oberst, Chef f. 12. B., f. 6. 
Regmt.
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Vogn, men den var fastskruet i Gulvet, saa at jeg ikke kunde 
faae den løs uden at demolere hele Værelset. Jeg maatte 
altsaa lade Kisten staae og medtog blot Nøglerne, saa at 
ikke heller nogen Anden kunde komme ned i den.

Paa Amthuset udstedte Secretair Brockmann et Beviis 
for at der ikke fandtes Kongelige Penge. Paa hvert Sted blev 
paa hver Pose sat Embedsmandens og Bataillonens Segl. 
Efter at jeg havde gjort Runden omkring til alle Embeds- 
mænd og var kommen hjem til Værtshuset, kom der en 
Secretair fra Amtstuen og bragte endnu en Pose Sølvpenge, 
som var funden efter min Bortgang. Jeg havde nemlig ladet 
Vedkommende udstede Beviser under Æresord, at der ikke 
fandtes flere Penge. Paa flere Steder maatte jeg underhandle 
med Konerne, saaledes hos Borgemester Kaup og Toldfor
valter Rolfs. Disse Koner vare bistre og med Øinene fulde 
af Taarer, dog kom vi til Rette. Fru Rolfs blev rigtignok 
taget lidt alvorlig, da hun hylede skrækkeligt og anstillede 
sig, som om hun faldt i Afmagt.

Endelig vare vi færdige; det var allerede heelt mørkt, in
den vi kom afsted. Borgerne illuminerede Byen og havde 
tracteret vore Folk meget vel. For min Person havde jeg 
næsten ikke nydt det Allermindste, da jeg havde havt saa 
meget at bestille. I Vertshuset jublede vore Officerer ved et 
velbesat Bord og tilsidst ved 2 Flasker Champagne, som1) 
det ifølge Ordre blev paalagt Byen at betale, omendskjøndt 
flere af Officererne dog havde betalt deres Fortæring. Vog
nene, vi skulde kjøre bort paa, kom kun sparsomt og langsomt 
an. Jeg skrev en Rapport til den commanderende General, 
med hvilken Lieutenant Dreyer af 1. Jæger-Corps, ledsaget 
af en Cavalleri-Escorte reed til Slesvig. Vognene opstilledes 
langs Gaderne, og nu skulde Mandskabet stige op derpaa, 
men der var for faae Vogne; vi læssede og stablede Folkene 
saa godt vi kunde, dog var denne Forretning i Mørke be
sværlig, især da man ikke kunde undersøge, om Alle vare 
med. Imidlertid vare vi omgivne af Borgerne, som trykkede 
mine Hænder, bad mig at blive hos dem eller at komme

0 nemlig det „velbesatte Bord“ og vel ogsaa Champagnen. U. A.
5*
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snart tilbage; de forsikkrede mig om deres Troskab og at 
det kun var Embedsmændene, som vare utroe.

Endelig kom vi omtrent Kl. 9 i Gang. Canonerne og 
Geværerne vare i Midten af Colonnen; selv kjørte jeg i 
Spidsen af den tilligemed Adjutanten og Fahnen, og af [Hen
syn til] Fienden lod jeg mig af Officererne overtale [til] at 
kjøre tilbage over Schwesing, Treya, -Silberstedt og Schuby, 
hvilket ogsaa kunde være rigtig nok, eftersom denne Vei 
ikke var længere end den, vi var marcheret bort paa, og laae 
mere fjernt fra Fienden.

Kjørselen gik saare langsomt, eftersom Canonerne maatte 
med, og de kunde ikkun kjøre i Skridt, da Bespændingen 
havde været snart et heelt Døgn i Bevægelse. I Treya gjorde 
vi lidt Holdt; i Værtshuset lod jeg Officererne regalere med 
hvad vi kunde erholde. Natten var fæl mørk og kold over 
al Beskrivelse. Jeg sov stundom ind paa Vognen, da jeg ikke 
havde sovet den foregaaende Nat. Den 21. April om Mor
genen Kl. 4 ankom vi til Slesvig. Vort Tog havde saaledes 
varet i 23 Timer.

De medbragte Vogne skulde fastholdes paa Gottorp; men 
Oberstlieutenant Krabbe, Commandant sammesteds, lod dem 
strax kjøre. Dermed var Hensigten med Vognenes Reqvisi- 
tion aldeles tilintetgjort. Jeg meldte mig omtrent Kl. 8 paa 
Gottorp hos den commanderende General, afleverede imod 
Qvittering mine Penge til Intendanturen og Geværerne (circa 
350—400 Stykker) til Artilleriparken, og aflagde nu en ud
førlig Rapport over den hele Expedition, som var ud falden 
særdeles heldig, hvorfor jeg modtog Generalens Taksigelse.

Samtidig med mig var Major v. Schepelem med l.Jæger- 
Corps og 9. Linie-Bataillon marcheret til Egnen af Eckern- 
fjord og havde leveret en Fegtning med Freischarlere ved 
Altenhof, hvorved vi tabte nogle og tyve Mand døde og saa- 
rede, men gjorde en 70 Mand fangne. Det var her, hvor 
Capitain Dinesen reed til Slesvig og udbredte den ovenfor 
omtalte falske Allarm, som foraarsagede hans Tiltale og For
hør den 22. April.

Ved vor Afgang fra Slesvig vare vore Qvarterer bievne
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belagte af en anden Bataillon. Da vi kom tilbage, bleve vi 
befalede at belægge 9. Bataillons forhen havte Qvarterer. 
Men den 22. om Aftenen kom 9. Bataillon tilbage, og istedet- 
for at henvende sig til General-Commandoen eller Indqvar- 
terings-Commissionen om Qvarterer, rykkede de ind i deres 
havte Qvarterer og drev vore Folk ud. Jeg tilbød at dele 
Qvartererne og hjælpe os tilsammen saa godt vi kunde. Men 
1. og 4. Compagni under Capitainerne Thestrup og Bonnich- 
sen tillod ikke desmindre, at deres Folk blev uddrevne af 
de dem retteligen tildelte Qvarterer og lod dem om Natten 
bivouakere, eller paa Gaden.

Næste Norgen den 23. April erfarede jeg denne Begiven
hed og lod de to Capitainer møde hos mig. Samtalen var 
meget alvorlig. Capitain Thestrup (hvis Broder commanderede 
9. Bataillon) svarede: „at han havde fundet det rigtigst at 
lade 9. Bataillon erholde Qvarteer;“ Capitain Bonnichsen 
havde en endnu ringere Undskyldning. Jeg foreholdt dem 
deres store Pligtforsømmelse imod deres Undergivne og 
endte med [at sige], at jeg vilde lade dem begge stille for et 
Forhør og en Krigsret.

Under den sidste Deel af Samtalen hørte vi Canonskud; 
det var Begyndelsen til Slaget den 23. April. Knapt vare 
disse Herrer gaaede, saa blev Ordre givet til Appel og Ge
neralmarchens Slaaning.

Det var 1. Paaskedag Kl. 9 om Morgenen. Dagen i For- 
veien havde jeg om Aftenen tilskrevet den commanderende 
General og meldt ham, at „snakkelystne Damer havde for
talt, at Prindsen af Augustenborg havde ladet sine Venner i 
Slesvig vide, at han vilde være der med Arméen den 2den 
Paaskedag,“ samt „at forklædte Emissarier havde været i 
Slesvig udsendte fra ham fra Rendsborg. Man troede, at det 
havde været du Plat eller Fursen-Bachmann1),“ to danske 
Officerer, der særlig udmærkede sig ved Forræderi og Had 
mod Danmark. Jeg erfarede dette af Overlæge Goos, som 
strax meldte mig dette, som var ham anbetroet af Damer i 
hans Qvarteer. Fienderne kom nu rigtignok en Dag tidligere,

') Fursen-Bachmann, i 1849—50 Comd. f. sl.-holst. Cav.-Brig.
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men de havde ikke heller selv troet at komme til Slesvig 
den første Dag af deres Angreb, men at Slesvig vilde [være 
ble ven] forsvaret i det mindste een Dag.

Arméen — eller vi Befalingsmænd — var aldeles uvi
dende om den politiske Stilling. Vel vidste vi, at Preusserne 
vare i Rendsborg; en preussisk Major og Diplomat v. Wil- 
denbruch reiste frem og tilbage fra Rendsborg til Slesvig, 
ja! endog til Sønderborg paa Als for at underhandle med 
Udenlands-Ministeren Grev Knuth — men Resultatet vidste 
vi ikke. Dog formodede vi et Angreb af Preusserne saa- 
snart de diplomatiske Underhandlinger vare udtømte; dog 
forvisset herom var man ei. Man haabede, at Preusserne 
vilde forblive i det tydske Forbundsland Holsteen og ikke 
trænge ind i det danske Land Slesvig. Dog vidste man, at 
Preusserne havde besat Passene paa Sorgfloden, altsaa vare 
trængt frem 1 Miil nordenfor Rendsborg. Vi underordnede 
Officerer stode færdige med Vaaben i Haand, og Overcom- 
mandoen var tilvisse ogsaa forberedt paa hvad der maatte 
forefalde. Alle Syge, overflødige Effecter, Vogne, Vaaben, 
Ammunition m. m. blev bragt tilbage. Jeg for min Person 
lod Vaaben og Ammunition eftersee, og da jeg havde nogle 
Tønder Ammunition i Reserve foruden den fuldpakkede 6- 
spændige Patronvogn, saa lod jeg al denne i Tønderne væ
rende Ammunition uddele til Mandskabet, saa at hver Mand 
var forsynet med circa 90 Patroner, hvilket var til væsentlig 
Nytte den følgende Batailledag.

Paaskedag fremstod, den 23. April. Veiret var smukt, men 
koldt. Det var vel muligt, at Mange tænkte paa Kirkegang i 
Anledning af Dagens store christelige Betydning; jeg troer 
ogsaa, at Gardebataillonen, der laae paa Gottorp, vilde holde 
Gudstjeneste i Slotsgaarden og at den commanderende Ge
neral med sine Omgivelser agtede at overvære samme. Dette 
var jo aldeles i sin Orden. Arméen burde ikke glemme at 
høitideligholde den 1ste Paaskedag, den vigtigste Festdag efter 
vore Religionsbegreber. Men nogen almindelig Gudstjeneste 
var ikke anordnet, hvortil der hverken var Tid eller Midler. 
Flankecorpset, der laae i Altstadt, havde ingen Bestemmelse
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desangaaende; Cheferne og Officererne havde alt for meget 
at bestille med Administration, Skriveri m. m. Vi vidste knapt, 
at det var Søndag eller Paaskedag.

Officererne kom og gik ind og ud hos mig. Klokken var 
vel omtrent 10, da Rygtet udsagde, at Fienden angreb, og 
Ordonnantser begyndte at ile gjennem Byen, bringende denne 
Efterretning samt at Generalmarchen skulde slaaes. Det 
varede ikke længe, før vore Trommer og Horn løde igjen- 
nem Gaderne.1) Inden meget kort Tids Forløb stod Flanke- 
Corpsets Infanteri under Gevær og samledes paa Gaden i 
Lollfusz, hvorfra vi allerede betragtede Canonaden og Ilden 
foran Bustorf. Som det lod [til], var Fienden trængt igjennem 
Dannevirke og beskjød Bustorf; Canonkuglerne vandede i 
Slien, førend man vidste Noget. Cavalleriet kom hurtigere

Billet til Forfatterens Broder, Major 
Philip v. Rader, skrevet umiddelbart 
før Slaget ved Slesvig.
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end sædvanligt til Hest Det var et daarligt Varsel at see 
dets Færd. Hvergang Cavalleriet skulde rykke ud, samledes 
det foran Chefens Qvarteer hele Timer inden Udrykningen 
fandt Sted, og her opraabtes hver Mand ved Navn eller 
Nummer og [svarede] „Her!“ Imidlertid sad Officererne in
denfor i Chefens Qvarteer og røg Tobak og drak, indtil Vagt
mesteren meldte, at Alting var samlet. Først efter nogen 
Venten — [naar] nemlig Piben [var] udrøget og Glassene 
tømte — kom disse gamle, af Brændeviin og 01 oppustede, 
tykke, uvidende og stolte Maskiner til Syne og stege fornem
me til Hest, d. e. hjulpne af en 3—4 Ordonnantser, og efter 
megen Ridning op og ned ad Fronten kom det Hele i Gang. 
I deres Bolig maatte der ryddes op for Smuds, Tobak og 
Spytten. Lys stod stadig tændte, men kunde knapt brænde 
formedelst den slette Luft, foraarsaget af Tobak, 01 og en 
Mængde sammenpakkede Mennesker. Enhver Kyndig kunde 
godt begribe, at med saadanne Krigsmænd kunde Fienden 
ikke blive slaaet.

Generalmarchen blev slaaet Kl. 10—lOVs den 23. April. 
Om nogen Overrumpling af Fienden1) har jeg ikke hørt Tale 
dengang, men vel: at man ikke troede, at det vilde komme 
til noget Slag, men at det ikkun var en Recognoscering, Fien
den foretog, og at man haabede at kaste denne Recognosce
ring tilbage.

Vi havde dengang 12 Bøndervogne pr. Bataillon til Dis
position foruden 3 Par Heste og 3 Kudske til Patronvognen. 
Vi havde vel Vagt ved Vognene, men ikke ved Kudskene 
og Hestene, som derfor vare vanskelige at finde. Især vare 
Kudskene for Patronvognen aldeles bortkomne. Jeg [gjorde 
mig] den størst mulige Uleilighed og søgte endog selv efter 
Kudskene, efterat flere Ordonnantser forgjæves havde søgt 
efter dem. Disse ucultiverede Personer havde forstukket dem 
og kjendte hverken til Disciplin eller Subordination. Endelig 
fik jeg Bøndervognene fordeelte til Compagnierne og Patron
vognen forspændt og afsted paa Chausséen til Flensborg, 
hvor alle Vogne bleve beordrede at holde.

’) □: fra Fjendens Side. U. A.
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Bataillonen tilligemed hele Flanke-Corpsets Infanteri sam
ledes paa Gaden i Lollfusz, hvorfra vi fra Haverne saae 
Fegtningen paa den anden Side af Slien. Efter nogen Ven
ten bleve vi beordrede til Hiihnerhauser, V« Miil fra Slesvig 
paa Veien til Flensborg ved Forbindelsen af Veiene fra Alt- 
stadt og Lollfusz. Her stode vi atter i flere Timer og be
tragtede fra Høiderne Kampens Gang i Bustorf, hvor alle
rede flere Gaarde og Huse stode i Flammer. Fra Hiihner- 
hauser trak Flanke-Corpset sig om Eftermiddagen bag ved 
Thiergarten til Ziegelei, hvor vi paa Høiderne Syd for Veien 
opkjørte 3 eller 4 Canoner af Batteriet Dinesen, som char
gerede paa Fienden, der trak sig fra Veien imellem Danne
virke og Slesvig paa en Tvervei og tildeels over Markerne 
til Annettenhohe, og overhovedet udviklede Fienden sig mere 
og mere imod Vest d. e. mod Grosz- og Klein-Dannevirke, 
og dette var Aarsagen til Flanke-Corpsets Udvikling i sam
me Retning.

9. Bataillon marcherede i Teten og blev først beordret 
frem for at møde Fienden og understøtte vore Tropper, der 
endnu kjæmpede paa Erdbeerenberg. Garden til Fods havde 
besat Gottorp Slot tilligemed et Par Canoner. Dæmningen 
mellem Slottet og Slien var undermineret, saa at Fienden 
ikke kunde komme frem paa dette Sted, men nødvendigviis 
maatte gaae Vestenom Gottorp, mellem samme og Klein- 
Dannevirke og Huusby. Havde man rigtig besat Terrainet, 
saa vilde Fienden have lidt store Tab her. Efter 9. Bataillon, 
der just ikke skal have viist nogen særdeles Bravour, men 
derimod efter en let Fægtning blev kastet tilbage, blev l.Jæ- 
ger-Corps beordret frem til dens Understøttelse. Imidlertid 
stod 10. Bataillon endnu stille. Vi gave 1. Jæger-Corps et 
Hurrah! da det i Løb rykkede igjennem os til Angreb og 
for at understøtte den 9. Bataillon.

10. Bataillon var imidlertid rykket længere imod Vest og 
stod Kl. omtrent 3 om Eftermiddagen opmarcheret en ligne 
paa Veien til Huusby, venstre Fløi nær ved den Vei, som 
fra Huusbyer Veien forbi Annettenhohe og Pulvermiihle lø
ber til Slesvig. Canonerne opkjørte foran og chargerede rask.
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For at afholde de fiendtlige Tirailleurer blev 1. Compagni 
beordret frem å la débandade ved Foden af Høiderne, foran 
Canonerne; Compagniet førtes af Captain v. Thestrup. Af 
Bataillonen var saaledes ikkun 3 Compagnier tilbage som 
eneste Reserve. I denne Stilling kom baade General v. He- 
demann og Capitain v. Læssøe [hen til os]. Alle vare rolige, 
og Befalingerne gik med Orden. Jeg spurgte Læssøe, hvor
ledes Fegtningen gik, og bad ham passe godt paa og at lede 
Kampen med Kraft og Alvor og ikke lade sig skrække ved 
Skrig om Udmattelse, Tab, Mangel paa Ammunition m. m. 
men at vise os Danmark værdige ved at kjæmpe som Mænd. 
Læssøe sagde, at Kampen gik godt. Han erholdt hver */< 
Time Rapporter fra Bustorf og viste mig disse Rapporter; 
der var intet Foruroligende [i dem]; der var endnu 3. og 
7. Bataillon i Reserve, og inden de vare forbrugte vilde det 
være Aften. Læssøe bad mig passe paa den høire Fløi, at 
den ikke blev omgaaet fra Huusby. Dette lovede jeg ham 
at sørge og indestaae for, og til den Ende sendte jeg Lieute- 
nant Westengaard langs Veien til Huusby med et Par Sec- 
tioner for at blive i Forbindelse med vort paa Huusbyer 
Veien posterede Cavalleri, som dog var saa langt borte, at 
jeg ei kunde see det fra min Stilling. Kun et Par af vore 
Canoner saaes at chargere fra Høiderne Sønden for Veien 
mellem min Stilling og Huusby, og fiendtlige Colonner vare 
allerede komne gjennem Dannevirke Vold og marcherede 
mod Huusby. Et Par fiendtlige Canoner vare allerede op- 
kjørte Østen for Veien mellem Klein Dannevirke og Huusby 
og chargerede paa os. Men Distancen var temmelig lang, og 
Kuglerne bleve derfor stikkende enten i Bakken eller i Engene 
(Pohler Teich) foran os, og jeg mindes ikke, at Nogen er 
bleven truffet af Fiendens Canonprojectiler. Jeg holdt til 
Hest foran min Bataillon eller reed langs Veien til Huusby 
med en lille Kikkert i Haanden og var ganske munter, og 
sang bestandig en eller anden munter Sang. Oberst v. Schlep- 
pegrell var i Nærheden og var kold, paapassende og i godt 
Humeur. Skytset og Geværilden var i en smuk, jevn og 
melodisk Sang. Dog vare vi endnu ikke udsatte for nogen
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Fare. En lang Tid bleve vi lammede i vore Operationer, 
fordi Garden til Fods uventet havde forladt Gottorp og nu 
atter blev beordret til at besætte det.

Pludselig lød det: „10. Bataillon rykker rask frem til An
greb med Bajonetten!“ Denne Ordre kom med en forfær
delig Hurtighed og blev iilsomt fordret udført. At kalde 
Skytterne frem var umuligt. Jeg saae ingen Fiende nærmere 
end paa den modsatte Side af Pöhler Teich. Jeg sprang af 
Hesten for at kunne komme over de mange og høie Diger 
og commanderede: „Marche! Til Angreb Geværet i høire 
Haand!“ og nu gik det fremad, naturligviis ikke som paa 
Nørre-Fælled, men dog nogenledes sammenhængende. For
medelst Diger og Grøfter var Bataillonen adskilt i 3—4 Dele, 
hvoraf nogle vare længere fremme end de andre. Da vi kom 
frem paa Høiderne, hvinede Kuglerne os om Ørene, men 
derved standsedes ikke vor Marche. Vi kom ned paa en 
vaad Eng, over denne, op over kratbevoxede Høider, hvor 
det var yderst besværligt at marchere og hvorved vi bleve 
særdeles echauflferede. Fra denne Høide gik det atter nedad 
over en lille Dal og op over en mindre Høide og endog 
nedad denne; men længere kunde vi ikke komme, deels 
formedelst Fiendens Ild og deels [for] Vand i Pöhler Teich. 
Enkelte Afdelinger vare vel ogsaa forblevne liggende bag 
Høider og Grøfter længere tilbage og som vanskelig ere at 
drive frem. Af Erfaring veed man, at en Deel Folk ere over 
al Beskrivelse tappre og hverken agte Liv eller Lemmer. 
Den større Deel gjør deres Pligt uden Bram; men en Deel 
— omtrent ligesaa stor som de tappreste, maaskee endog lidt 
talrigere — ere feige og kaste sig ned eller løbe endog 
tilbage. Saaledes var det ogsaa her.

Jeg har under Felttoget bedet Gud inderlig: at give mig 
Sundhed paa Slagdagene. Naar jeg blot havde Sundhed, haa- 
bede jeg at erholde Sjælsstyrke og Kraft nok til at blive 
staaende og gjøre min Pligt. Gud har bønhørt mig. Jeg har 
vel ingensinde viist nogen fremragende Tapperhed, men jeg 
har dog holdt mig ved mine Folk, været kold i Fegtningerne 
og fuldkommen vidst, hvad jeg skulde gjøre eller lade. Jeg
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har ogsaa stedse været klædt i fuld Uniform med Skjærf, 
Epauletter og Chacöt, eftersom jeg ansaae det mig uværdigt 
at iføre mig en rød Uniform eller aftage Epauletterne, hvil
ket næsten alle Officerer gjorde. Vore Folk vare dengang røde, 
og Officererne bare mørkeblaae Frakker. Men jeg har ikke 
bemærket, at der faldt flere Officerer med mørkeblaae Frak
ker end af dem, som vare iførte røde Soldater-Trøjer. Jeg 
var og blev klædt i Paradepaaklædning indtil det ved krigs
ministeriel Befaling blev anordnet anderledes.

Paa den sidste Høide, Bataillonen kom til, kastede vi os 
[ned] langs med et Dige og begyndte at chargere. Havde vi 
kjendt Terrainet bedre, vilde vi sikkerligen mere vestlig [have] 
kunnet komme over Pöhler Teich og [kunnet] angribe Fien- 
den i Flanken. Men dette Angreb vilde have været saare 
isoleret og neppe [have] fremkaldt nogen væsentlig Virkning. 
Fienden stod saa at sige rundt omkring os i en Afstand af 
ikke over 200 Alen og chargerede paa os. Desuden bleve 
vi bagfra beskudte over Hovedet af vort eget Artilleri, som 
blev staaende i den havte Stilling. Jeg gik langs den af Ba
taillonen besatte Grøft og ordnede Roderne og Ilden. Da jeg 
kom ned paa venstre Fløi, lod jeg formere en Flanke af det 
derværende Peloton af 4. Compagni, hvorved jeg kunde be
skyde Fienden henimod Annettenhöhe i den venstre Flanke, 
hvorved denne strax trak sig tilbage eller forsvandt ind i 
Skoven. Jeg gik fra venstre Fløi langs den chargerende Kjæde 
imod høire Fløi og undrede mig særlig over, at ingen Kugle 
havde endnu truffet mig, thi det var evident, at man kunde 
see min fremragende Dragt og store Epauletter. Flere faldt 
omkring mig og Kuglerne susede mig omkring Ørene. Iblandt 
de Faldne saae jeg Lieutenant Husum, der var omgivet af 
mange Folk, som alle vilde hjælpe ham. Jeg talte med Lieute
nanten, der jamrede sig meget; Blodet strømmede ham ud 
af Næse og Mund. Jeg trøstede ham saa godt jeg kunde, gav 
ham to Mand til at bringe ham tilbage og beordrede de øv
rige Omkringstaaende atter ind i Geledet. Lieutenanten var 
utrøstelig. Derpaa besøgte jeg den til venstre af mig liggende
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haardt saarede 19aarige unge Lieutenant v. Blom,1) og fra 
ham gik jeg atter til høire Fløi, gjorde Holdt og lod min 
Stabshornist blæse: „Avanceer! Attaque!“ men Ingen rørte 
sig. Jeg gik hen til en Klump af Folk og vilde drive dem 
frem; faae Skridt fra dem blev jeg truffen af en Kugle i det 
høire Laar. Jeg følte ikke videre derved, end som om man 
havde kastet mig med en Steen. Jeg blev staaende, støttende 
mig paa min udtrukne Kaarde, og gik endnu noget omkring 
og lod blæse: „Avanceer!“ Kort efter hørte jeg et Skrig til 
Høire. Det var Capitain v. Bentzen, der laae paa Ryggen 
truffen eller rettere strøjfet af en Kugle i den venstre Side. 
Jeg trøstede ham og sagde, at ogsaa jeg var saaret, men at 
man ikke derfor maatte skrige saa forskrækkeligt. Han kom 
da paa Benene og gik selv tilbage. Jeg forblev maaskee Vi 
Time, maaskee Va Time paa Bataillepladsen, efter at jeg var 
bleven saaret, og opholdt mig stedse tæt bag Skyttelinien, 
staaende opreist med min Hornist Løwe ved Siden af mig, 
medens hver Mand og Officeer forresten laae bag et høit 
Dige. Da imidlertid Laaret begyndte at smerte og blive stivt 
og jeg maatte befrygte, at Foden [snart] ikke vilde bære mig, 
gik jeg tilbage til Reserven for at opsøge Nogen, som jeg 
kunde overdrage Commandoen; men jeg fandt Ingen. Da jeg 
var kommet op paa den føromtalte Krat- og Lyngbakke, 
traf jeg paa det nordlige Afhang af samme Oberst v. Schlep- 
pegrell holdende der. Jeg meldte mig hos ham, at jeg var 
saaret. Han svarede kort: „Nu! hvem er den ældste Capi
tain for at tage Commandoen?“ Jeg nævnte Thestrup, dog 
at han ikke var nærværende, men var detacheret som Canon- 
bedækning. Schleppegrell reed nu bort for at søge en Com
mandeur til Bataillonen, hvorimod jeg kom lidt tilhøire og 
ind paa en Vei, der førte op til den Stilling, vi havde havt. 
Flere Underofficerer, iblandt disse Stabstambour Jensen, tog 
mig under Armen og vilde hjælpe mig; men jeg takkede 
dem og befalede dem alle [at gaae] tilbage til Linien, og jeg 
gik noget langsom [videre] støttende mig paa min Kaarde. 
Da jeg kom op paa Veien, hvor vi havde staaet i Reserve,

*) Blom, Ludvig (1829—48), t ”/u 1848 i Khvn.



78

traf jeg efter lang Søgen og Venten omsider en Underlæge 
af Artilleriet, der forbandt mig; men han havde [kun] faae 
Hjælpemidler. Han lagde et Stykke Fyrsvamp paa Saaret og 
bandt et Bind derom, men han havde Intet at fastbinde dette 
med. Han spurgte mig, om jeg ikke havde en Knappenaal 
for at stikke Bindet fast med? Jeg svarede ham, at jeg tro
ede, at han [skulde] have Knappenaale og ikke de Saarede. 
Endelig fandt vi en menig Artillerist, der tilfældigviis havde 
en Knappenaal i sit Kjoleærme. Dog holdt Bindet ikke længe, 
men gled ned, og Saaret var saaledes uden Forbinding. Jeg 
havde i Sinde efter at være bleven forbundet at gaae i Ilden 
igjen; men dette fraraadede Lægen. Ved at have siddet noget 
blev Benet ogsaa stivt; ved at forbindes maatte jeg ogsaa blotte 
Legemets Underdeel, og jeg var saa varm, da jeg skulde 
forbindes, at hele Legemet stod i Sved. At sidde halv af
klædt i dette kolde Veir var just ikke behageligt. Men hvor
ledes skulde jeg komme bort? Af Vogne fandtes ingen; [af] 
Ambulance-Soldater heller ingen; omkring mig var ingen 
Hjælp. Endelig kom min Staldkarl Jens med min Hest. I 
Forening med en Artillerist fandt disse to hos en Bonde i 
Egnen en Stolevogn og to Heste. Med Magt toge de samme, 
lagde Straae derpaa og Klokken omtrent 6 kom jeg paa 
denne Vogn. Capitain Bentzen, Lieutenant Blom og jeg laae 
i Vognen; paa det eneste paa Vognen værende Sæde sad en 
saaret Undercorporal og en Hornist. Paa Hestene reed Kud- 
sken og en anden saaret Mand; Jens reed ved Siden af 
Vognen paa min Hest. Paa denne Maade kjørte vi til Hiih- 
nerhåuser; og da det ikke faldt mig ind, at Bataillen kunde 
tabes og vi skulde blive nødsagede [til] at trække os tilbage, 
vilde jeg fra Hiihnerhauser have taget ind igjen i mit Qvar- 
teer i Slesvig. Herfra blev jeg raadet af forskjellige Officerer, 
som syntes at kjende Stillingen ved Bustorf og Frederichs- 
berg bedre end jeg. De henviste Vognen til Chausséen til 
Flensborg, hvorhen nu det hele Train bevægede sig eller 
holdt paa Landeveien. Paa Touren bag Dyrehaven traf jeg 
3. og 7. Bataillon, der rykkede frem til Angreb. Jeg mødte 
her ogsaa adskillige Marodeurer, hvoriblandt en Frivillig. Jeg
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spurgte ham, idet Vognen holdt stille ved ham, hvad han 
foretog sig. Han svarede: „at han ikke kunde holde sig læn
gere nede hos sine Camerater, da Fienden havde skudt paa 
ham, og at han var saaret i Foden.“ Jeg spurgte: „hvor og 
i hvilken Fod?“ Han svarede: „at Kuglen egentlig havde 
truffet ved Siden af Foden.“ Jeg raadede ham [til] atter at 
gaae frem og understøtte sine Camerater, men hertil var han 
ikke at formaae, og han blev staaende ved Grøften ved Si
den af Veien, da Vognen kjørte videre.

Jeg kommer derved til at erindre en Frivillig ved Navn 
Ahrentzen af 10. Bataillon, som den 21. eller 22. April om 
Aftenen kom til mig og bad om Tilladelse at reise hjem, 
eftersom han nu havde betænkt sig; Krigen syntes slet ikke 
at smage ham. Anstrængelser i Forening med Frygt for det 
forestaaende Slag havde aldeles afkjølet hans Mod. Jeg mod
tog ham og hans Andragende med Uvillie og skjændte paa 
ham for hans feige Opførsel. Men da dette ikke havde no
gen Indflydelse paa hans Ærgjerrighed, paalaae jeg ham at 
aflevere sine Vaaben og Effecter til Compagniet og „reise 
Fanden i Vold“. En halv Time [senere] sendte jeg Bud til 
ham for at spørge ham, om han ogsaa havde Hjælpemidler 
til at komme hjem; men nu var han allerede borte paa 
Veien til Kjøbenhavn.

Paa Veien til Flensborg gjorde vi et Øieblik Holdt ved 
Taterkrug, Vi Miil fra Hiihnerhauser, hvor Ambulancen op
holdt sig. Her kom Stabslæge Bendz til Vognen og spurgte, 
hvor jeg var saaret, og hvorledes Sagerne ellers stode. Jeg 
svarede ham, at Bataillen stod godt, da jeg forlod Valdplad- 
sen, og at der aldeles ingen Fare var paa Færde. Canonaden 
var endnu i fuld Gang og om muligt [endnu] stærkere end 
forhen. Jeg kunde altsaa blot henvise til denne; thi hvert 
Skud kunde høres herfra, og en stadig Roulade hørtes. Det 
begyndte nu at blive mørkt; Klokken kunde derfor nu være 
7 Vs å 7s/i. Vi kjørte i kort Trav til Flensborg forbi en 
Mængde Vogne med Bagage, Train, Saarede osv.

Det var i Nærheden af Taterkrug, maaskee ved Veien, 
der lidt nordenfor samme falder i Chausséen, at nogle Mand
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kom bærende med Capitain v. Bonnichsen af Bataillonen og 
vilde have ham lagt paa min Vogn, da han var skudt igjen- 
nem Hovedet og saaledes dødelig saaret. Jeg erfarede først 
her, at han var saaret. Jeg lod Vognen holde for at see, 
hvorledes dette Ønske kunde opfyldes. Men i Bunden af 
Vognen var det umuligt at placere flere. Jeg vilde da jage 
Hornisten fra Forsædet, men denne begyndte at jamre sig; 
og da den næsten livløse Capitain ikke kunde sidde eller 
ligge paa Sædet, maatte jeg opgive at hjælpe ham. Dog fandt 
man strax derpaa en Vogn, hvori han blev lagt for at trans
porteres til Flensborg, hvor han kort derpaa døde.

Bataillonen tabte i Slaget ved Slesvig: Døde: Officererne 
Bonnichsen, Tronier og Blom (døde 6—8 Maaneder efter). 
Saarede: do. Ræder, Bentzen, Husum og Høhlingf?).

Om Aftenen Kl. 11 å 11 Vs kom vi til Flensborg. Vi hørte 
Canonaden endnu længe efter, at det var mørkt. Veiene søn- 
denfor Flensborg og Gaderne vare opfyldte af Indvaanerne, 
der modtog os med Beklagelse og omgav Vognen, hvorpaa 
vi laae. Jeg steeg af hos Mme Døil og lod strax kalde en Læge, 
og det varede ikke længe, førend jeg havde to Læger, der 
undersøgte min Blessure og forbandt den. Jeg tilskrev min 
Kone og min Broder i Horsens nogle Linier, hvilke Breve 
den ene af Lægerne besørgede afgivet paa Posten omtrent 
ved Midnatstid. Herved erfarede min Kone og min Broder 
min Tilstand lige saa tidligt som Kjøbenhavn og Krigsmini
steriet, hvilket var mig af stor Vigtighed og hvorfor jeg alene 
kunde takke den ene Flensborger Civillæge.

Jeg nød en let Aftenspise hos Mme Døil, eftersom jeg ikke 
havde spist det Mindste i 12 å 14 Timer, og gik derpaa til 
Sengs. Min Jens sov hos mig paa en Sopha, men selv luk
kede jeg ikke et Øie hele Natten. Canonaden, Kampen med 
alle dens Scener stode bestandig for mig. Ogsaa rullede Vogne 
hele Natten igjennem Byen og forbi Værtshuset og Vindu
erne, hvor jeg laae indenfor. Om Morgenen kom Lægerne 
igjen, undersøgte Blessuren paany, skar i den og forbandt 
samme atter. Disse to Mænd vare saare venlige; Skade, at jeg 
hverken veed eller har vidst deres Navne.
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Om Morgenen den 24. April kom Nordmanden Løven- 
skiold til mig og fortalte, at han var ankommen med en 
Afdeling af Bataillonen, d. e. % af 2. Compagni under Com
mando af Premierlieutenant v. Høhling. Han var fuld af En
thousiasme over Slaget. Han havde bortskudt alle sine Pa
troner og med det sidste eller næstsidste Skud skudt en 
fiendtlig Officer fra Hesten, idet denne var kommen ridende 
henimod ham langs en Vei, Løvenskiold gik over, og raabte: 
„Camerad! heute wird nicht mehr geschoszen!“ Løvenskiold 
svarede med at gjøre sin Bøsse færdig [til Skud], og da Offi
ceren derpaa gjorde omkring og satte afsted i Carrière, skjød 
Løvenskiold ham ned af Hesten. Flere paastod at have seet 
det, men ikke desmindre kan Begivenheden gjerne have 
været urigtig. Løvenskiold gjorde mig forøvrigt mange Com
plimenter for den Maade, [jeg var optraadt paa], og den Kold
blodighed og Dødsforagt, jeg havde udviist i Fegtningen. En 
Deel heraf var [dog] Overdrivelse og Complimenter.

Senere kom Høhling og meldte sig hos mig. Jeg raade[de] 
ham for Guds Skyld at opsøge Bataillonen og rykke frem 
for at støde til den; han maatte [endelig] ikke forlade For
bindelsen med Bataillonen. Noget senere kom Stabslæge 
Bendz og fortalte mig, at Arméen gik tilbage og [at] alle 
Saarede skulde bringes til Als, samt at et Dampskib vilde 
afgaae Kl. 11 Formiddag didhen. Baron Rosenkrantz, en 
Slags Hjælpe-Intendant, kom ogsaa til mig for at bringe mig 
om Bord. Dette blev imidlertid besørget af Secretair (Dig
teren) H. P. Holst, der var ansat ved Hovedqvarteret og 
til den Ende ankom med en Vogn, hvori jeg blev lagt. Min 
Jens havde imidlertid fundet min Tjener Hans og min Ba
gage, [hvem] jeg nu beholdt hos mig, medens Jens reed med 
Hesten [ad] Landeveien gjennem Sundeved til AIs. Secretair 
Holst bragte mig ad flere Smaagader til Havnen og om Bord 
paa Dampskibet. Jeg maa bekjende, at han herved gjorde 
mig en stor, ja ! væsentlig Tjeneste, den jeg ikke skal glemme. 
Paa vor Kjørsel gjennem Flensborgs Smaagader kom Folk 
ud i Dørene og bragte Drikkevarer, Caffe, Thee osv., som

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 6
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de tilbød mig. Jeg takkede dem paa bedste Maade uden [dog] 
at modtage deres Tilbud.

Paa det lille Dampskib var kun Saarede, der alle laae 
paa Straae; det var ret en Ynk at see, men ingen Klage 
hørtes. Jeg laae eller sad i et Hjørne af Cajytten. Foran 
mig laae paa Straae en Stakkel med et afskudt Been. En 
Mængde Officerer sad paa Bænkene ligesom jeg, deriblandt 
Capitain Neraae1), som kort efter døde af sine Saar paa Au
gustenborg. Paa Dampskibet tracterede Skipperen os med 
Thee uden Fløde, hvilket var en Velgjerning for vore stak
kels Menige, der neppe havde nydt Noget og ingen Felt
kapper havde at bedække dem med. Jeg havde Kappe paa, 
men ikke desmindre [frøs jeg, thi] det var bitterlig koldt og 
regnfuldt Veir.

Jeg og vi Alle rørte os ikke fra vor Plads fra Flensborg 
til Augustenborg Havn. Her bleve vi landsatte og lagte paa 
Vogne og kjørte til Lazarethet, der var indrettet paa Slottet. 
Den her ansatte Overlæge Petersen blev saare overrasket 
ved at see Saarede ankomme. Han kom hen til min Vogn 
og erklærede, at han ikke kunde modtage Saarede, eftersom 
han dertil hverken havde Plads eller Hjælpemidler. Jeg sva
rede ham, at han maatte hurtig drage Omsorg herfor, efter
som det var at antage, at Armeens samtlige Saarede vilde 
ankomme hertil. Men Hr. Petersen spadserede omkring 
med sin Pibe i Munden og syntes at blive forstyrret i sit 
behagelige „far niente“, som han nød, idet han var indloge
ret hos Hertugens høire Haand, Hr. Hofraad Barth. Til 
Lykke for mig kjendte jeg denne Mand fra den tidligere Tid, 
da jeg havde været Gjæst hos Hertugen paa Augustenborg 
Slot, og han forskaffede mig og Lieutenant v. Blom gode 
Senge i et lille Værelse paa Hertuginde Louise Augustas 
Palais, hvor vi snart kom til Sengs, langt mere trætte og 
udmattede og forfrosne end i Gaar. Med den store Masse, 
især af Menige, gik det ikke saa godt, thi disse bleve lagte 
paa Straae i Staldene.

Commandant paa Augustenborg og sammes Lazareth var
’) Neraae, Fronts Gotfred, Capt. i 12. I nf. B.
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en gammel afskediget Oberstlieutenant Luttichau1)-, men han 
var uhjælpelig og frygtede for Alt og for Alle. Han kunde 
Intet udrette for de Syge og Saarede; han kunde knapt 
hjælpe sig selv.

Ved Augustenborg-Lazareth var Alt i Uorden. Der var 
ingen Sygevogtere, ingen Oeconom, Ingen som besørgede 
os varm Grød til at lægge i Omslag paa Blessurerne etc. 
Vore Oppassere hjalp os Officerer; hvem der hjalp de Me
nige, maa Gud vide.

Omsider kom Overlægerne Djørup*), van Deurs5), Clemen
sen*), Bendz og en Mængde Andre, der forblev en eller flere 
Dage og foretog Et og Andet til det Bedre, men en ordent
lig Tjenestgang fandt ei Sted. Omsider forblev Clemensen 
Overlæge ved Hospitalet og blev understøttet af nogle Under
læger. Men saasnart de om Morgenen havde vandret gjennem 
Stuerne, forsvandt de, og man kunde ingen Hjælp erholde før
end den næste Morgen. Lægerne vare allermeest fortumlede 
og uforskammede af alle Individer i Arméen. De reqvirerede 
Viin af Hertugens Kjælder; Heste og Vogne havde de fra Ar
meen, og saaledes benyttede de samme for at reise omkring 
paa Øen og holde Gilder enten i Skovene eller i Kroerne 
eller hjemme. Man hørte Sang og Brøl fra disse Samlings
steder paa Slottet til langt ud paa Natten. Lægerne comman- 
derede eller vilde commandere over os Alle. Saalænge jeg 
laae i Lazarethet paa Louise Augustas Palais, havde Lieute- 
nant Blom og jeg et Værelse i Forening, som ikke havde 
Gjennemgang, og en fra Rendsborg bortsluppen Underlæge 
Clausen5) soignerede os. Clausen var længe paapassende og 
opmærksom; men omsider blev han draget ind i den alminde
lige Læge-Commers.

*) Luttichau, Anton Christoffer Albrecht, Greve (1787—1853) 48
D. M.

a) Djørup, Michael (1803—76) Overl. v. Art. Dr. med. senere Stabs
læge. Conferentsraad “/o 48 D. M.

’) Deurs, Carl van (1800—62) Overl. ved 11. Batl. ”/• 48 D. M.
4) Clemensen, Johan Lorentz (1808—83) Overl. v. 3. J. C. “/» 48 R. 

afsk. som Etatsraad.
5) Clausen, August Heinrich (1812—52). Underl. v. 14. B. “/o 48 R.

6»
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Der blev sendt uhyre store Forraad af Forfriskninger til 
Lazarethet fra hele Landet, især fra Kjøbenhavn. Lægerne 
modtog disse Forfriskninger og tilbød os engang imellem at 
modtage Et eller Andet deraf, men som en Gave fra dem. 
Dette blev fra min Side afslaaet. Jeg havde det Held igjen- 
nem Hofraad Barth og Hertugens Huushovmester Speer- 
schneider at modtage hvad jeg ønskede af Viin, Sukker, Thee 
m. m. Ad denne Vei erholdt jeg den deiligste Rhinskviin, 
Syltetøi m. m.

Den 28de April besøgte Kongen mig og alle Saarede i 
Palaiet. Førend han traadte ind, sendte han mig en Adjutant, 
Kammerherre Capitain Oxholm, for at spørge mig: om der 
var Noget, som jeg ønskede, da at udtale dette. Kongen kom, 
jeg talte længe med ham, eller [rettere] han med mig, men 
jeg havde Intet at bede om. Jeg recommanderede ham Ba- 
taillonens tappre Officerer og særlig Lieutenant v. Husums 
Enke, da det dengang heed, at Lieutenant Husum var død 
i Flensborg af sine Saar. Lægen Djørup angav, at han var 
saa slet, at han ikke kunde leve, og derfor havde man ladet 
ham ligge tilbage i Flensborg, da en Transport til Als ikke 
var Umagen værd. Husum kom sig imidlertid og lever endnu 
og er fuldkommen tjenstdygtig (October 1851). Men Læger
nes Udsagn betydede slet Intet; de vare mærkværdig uvi
dende og ligegyldige ved Alt. En Anbefaling til den ikke 
mere souveraine Konge hjalp ikke stort; den gode Villie 
strandede paa den ministerielle Villie.

Omendskjøndt min Blessure ikke var af Betydenhed, gik 
dog Lægningen ikke saa rask, som jeg havde ventet og haabet. 
Den bestandige Liggen i Sengen, de hver halve Time for
nødne Omslag, enten af koldt Vand eller varm Havregryn- 
Grød, foraarsagede, at man aldrig kunde faae nogen ordent
lig Søvn; dernæst den bestandige Uro i Hospitalet og den 
Bevægelse, man hver Morgen og Formiddag var i ved at 
høre Fegtningen foran Brohovederne i det Sundevedske, 
virkede exalterende og følgelig skadelig. Disse Fegtninger 
varede stundom hele Formiddagen, og naar Vinden bar paa, 
kunde man tælle hvert Musketskud, og Krudtrøgen trængte
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endog ind i vort Værelse. Jeg ærgrede mig over ikke at 
kunne tage Deel i disse Fegtninger.

Jeg erholdt mange Besøg, saaledes af flere Officerer af 
Bataillonen, som den 26. April kom til Als og marcherede 
til Nordborg, hvorfra den i de første Dage af Mai blev for
lagt til Fyen. Den 7. Mai besøgte mig den svenske General 
Gyllenhaal, Kongens Adjutant Major Fensmark1), Etatsraad 
Landing o. Fl. Kammerherre Bille af Sø-Etaten og Oberst 
Hansen besøgte mig den 9. og flere Gange senere.

Den 10. Mai blev jeg af to Mand baaret over til det store 
Lazareth paa Augustenborg Slot, hvor jeg blev indlagt i et 
stort Værelse i underste Etage, tæt ved Døren, i Forening med 
4—5 andre Officerer. Dersom jeg ikke var svag og nerveus 
iforveien, saa blev jeg det nu. Dette Hospital stod directe 
under Overlæge Clemensen, og det veed Gud, han gjorde ikke 
meget for at pleie de Saarede.

Min Seng stod tæt ved Døren, hvorigjennem der var en 
stadig Gang af Trainkudske med Træsko paa, som nu vare 
ankomne for at være Sygevogtere, og som herfra gik ind i 
Sygeværelserne til Høire og Venstre. Dernæst var udenfor 
Døren i den derværende Gang en Samleplads for Sygevog
tere, som her havde Passiar eller foretog anden Commers; 
og endelig laae vi arme Blesserede den hele Dag paa Parade 
for at vises til Fremmede, Reisende af begge Kjøn, som 
kom til Hospitalet og bleve viste omkring af Lægerne. Ende
lig løb Lægerne hele Dagen omkring eller igjennem Værel
set med Hatten eller Huen paa Hovedet, iført Sloprok og 
Tøfler, med en rygende Cigar i Munden. Denne uforskam
mede Opførsel generede mig meget. Jeg klagede tilsidst 
derover til Overlæge Bendz eller Djørup, og nu blev den 
værste Deel hævet eller rettet, men nu havde jeg erhvervet 
mig Hr. Clemensens Had og Uvillie tilligemed hans Med
hjælpere Underlægernes. Men Negligeancen gik næsten for 
vidt. Vi kunde ikke blive forbundne uden eengang i Døgnet, 
nemlig om Morgenen, selv om Bandagen var gledet eller 
faldet af Saaret. Man fortalte derfor, at Menige havde biødet

*) Fensmark, Johan Henrik (1797—1871) Khrre Gen. Maj. Gen. Adj.
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sig til Døde i Sengene, de laae [i], hvilket var saare troligt, 
men som man ikke kunde udtale, da man ikke kunde be
vise det. Dog efter al Uorden og Negligeance at dømme 
maatte man antage Fortællingen for sandfærdig. Jeg har dog 
ikke undladt at relevere Tingen dengang og fortalt den til 
Stabslægen, ligesom jeg ved Begyndelsen af Indlæggelsen paa 
Lazarethet fortalte van Deurs og Bendz, at vore Saarede 
henlaae i 6 Dage paa Straae uden Forbinding eller regelret 
Forplejning. Jeg gjorde dem opmærksomme paa, hvad den 
offentlige Stemme og vore Blade vilde sige, hvis de erfarede 
denne Uorden og Pligtforsømmelse. Det hjalp. Overlæge Pe
tersen blev fjernet, og jeg fik fat paa nogle Underofficerer, 
ved hvis Hjælp jeg fra min Sygeseng fik vore Folk forpleiede 
og soignerede igjennem [Huus-]Hovmester Speerschneider 
og Hofraad Barth, hvis jeg mindes ret. Men Clemensen var 
nu Herre og gjorde ikke mere end høist nødvendigt. Om 
Morgenen kjørte alle Læger bort og kom først hjem igjen 
om Aftenen. Deres Brøl og Sang hørtes fra den øverste 
Etage i Slottet, hvor de vare indqvarterede, og hvor Viin og 
Punsch flød i stor Overflødighed.

En Aften bad jeg Underlæge Clausen, idet han gik igjen
nem mit Sygeværelse, [om] at forbinde mit Saar, da Ban
dagen var falden af. Han sagde ja! men han kom ikke. Næste 
Morgen klagede jeg derover til Overlæge Clemensen, og denne 
svarede hertil: „De maa ikke tage Spise fra Vertshuset, men 
spise Sygekost fra Oeconomen.“ Jeg spurgte ham, hvad For
bindelse der var imellem min Klage og hans Svar. Clemen
sen vidste lidet at svare; men nu begyndte han at chicanere 
mig, fordi jeg havde klaget over hans og hans Undergivnes 
Skjødesløshed og Dovenskab. Han fremførte nogle flere Sæt
ninger, som vare usandfærdige; jeg beklagede dette, og da jeg 
kunde see, at jeg nu fik Ubehageligheder i Mængde, saa 
skrev jeg til Oberst Hansen og bad ham, [om jeg maatte] 
blive underlagt en anden Læge, som havde Afdelingen oven- 
paa, og meddelte den fungerende Stabslæge Djørup dette. 
Hansen lod ikke høre fra sig, hvorimod Djørup snart kom 
ud til mig for at erfare, hvad der var i Veien. Jeg fortalte
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ham Sagen og Overlæge Clemensens Skjødesløshed. Djø 
rap var ude af sig selv, fordi jeg havde klaget over en Læge, 
men jeg svarede ham tilbørlig og sendte, da han var gaaet, 
Bud efter Commandanten for at skaffe mig Fred for Læ
gerne. Den arme Commandant rystede af Angst over hele 
Legemet. Imidlertid havde denne Fremgangsmaade dog den 
Følge, at Lægerne bleve høflige og mere paapassende, kom 
i Uniform, fik Cigaren af Munden og Huen af Hovedet, og 
vi fik Fred for de evige Besøg og temmelig Rolighed om
kring.

Den næste Morgen kom Clemensen til min Seng for at 
forbinde mig. Jeg svarede ham: ifølge den Opførsel, han 
havde udviist, vilde en saadan Ære ikke mere blive ham til- 
staaet. Jeg forbandt mig nu selv og forskaffede mig Plaster 
■og Bandager fra Apotheket. Dette søgte Clemensen at for
byde. Jeg fik derfor en gammel Bataillons-Camerat Lieute- 
nant Grev Ahlefeldt til at hjælpe mig. Han var vel syg, 
men gik omkring, og ved hans Mellemkomst kunde jeg fra 
Apotheket erholde hvad jeg manglede. Clemensen vidste ikke 
dette og troede vel, at jeg var i stor Forlegenhed. En Mor
gen kom en Underlæge og tilbød sig at forbinde mig, efter 
at jeg havde refuseret at lade mig forbinde af Clemensen. 
Jeg modtog Underlægens Tilbud, og jeg takkede ham paa den 
forbindtligste Maade for hans Velvillie og Hjælp. Men Cle
mensen fik ingensinde mere den Ære at forbinde mig. Hver 
Morgen blev svaret det Samme paa hans Anmodning at see mit 
Saar: „Den Ære at forbinde mig vil De ikke mere erholde.“

Min Stilling kunde imidlertid ikke vedblive saaledes, som 
den var. Jeg bad Capitain Grev Ahlefeldt, som var Recon- 
valescent, at kjøre til Sønderborg for at erfare, paa hvad 
Maade jeg kunde komme til Fyen med et Dampskib. Han 
bragte mig snart den Efterretning, at et lille Dampskib hver 
Morgen gik fra Sønderborg til Faaborg. Jeg besluttede at be
nytte dette. Imidlertid udklækkede Djørup og Clemensen et 
Middel for at opsige mig fra Hospitalet. Jeg erholdt fra den 
Sidstes Haand følgende Brev:
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„Høivelbaarne Hr. Major v. Ræder!
Da Hr. Majoren imorges har erklæret ikke at ville lade 

mig forbinde eller see Deres Saar, tillader jeg mig at for
vente, at De vil ansee det for en Selvfølge, at jeg fra i Dag 
af betragter Dem som ikke liggende paa det Lazareth, der 
er anbetroet min Bestyrelse.

Ærbødigst
Clemensen.

Augustenborg Lazareth, den 18. Mai 1848.“

Jeg svarede strax paa dette Brev saaledes:

„Hr. Overlæge Dr. Clemensen!
Da det ifølge Kongelige Anordninger ikke er afhængigt 

af Lægen, men af vedkommende Troppechef at bestemme, 
hvor en Syg af hvilkensomhelst Grad skal henlægges og 
soigneres, saa er Deres Velbaarenhed som Følge heraf aldeles 
incompetent til at gjøre Bestemmelser, som ere afvigende fra 
en slig Kongelig Anordning. Forøvrigt tillader jeg mig at 
meddele Dem, at de fornødne Skridt ere gjorte hos ved
kommende competente Autoritet, for at den Forandring kan 
skee, som maatte convenere min Person.

Ærbødigst
Ræder.

Augustenborg den 18. Mai 1848.“

Der var nu ikke stort mere at gjøre for mig paa Augusten
borg Lazareth, og da Capitain Ahlefeldt bragte mig Efterret
ning om, at der den 20. Mai gik et lille Dampskib over til 
Faaborg, saa tog jeg den 19. Mai om Eftermiddagen ind til 
Sønderborg i Selskab med Grev Ahlefeldt, der hjalp mig 
paa bedste Maade og efter nogen Møie skaffede mig et Qvar- 
teer Natten over hos Postmester Wernich. Dernæst skulde 
han skaffe mig en Læge for at forbinde mine Saar. Men 
disse christne Sjæle vare saa fortørnede, at Ingen dertil var 
at opdrive uden Djørups Tilladelse. Men Ahlefeldt havde et 
andet Raad. Med Sabelen i Haanden truede han en Læge af
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1. Bataillon at møde hos mig og forbinde mig. Denne Læge 
var Hr. Berg.

Om Morgenen den 20de Mai kjørte jeg til Havnen og 
blev hjulpen ombord paa det lille Dampskib, hvorpaa jeg i 
nogle Timer kom til Faaborg, hvor jeg blev modtaget af 
Capitain Holsiein af Garden til Fods og Toldcontroleur 
Kauffeldt1), der var en gammel Officeer. Disse to Herrer 
toge mig under Armen og forskaffede mig et Qvarteer hos 
Postmesteren Capitain Lorentzen, der frivillig havde tilbudt 
sig at modtage en saaret Officeer. Her kom jeg snart i Seng. 
Pladscommandanten, Lieutenant v. Jahn kom strax til mig 
og forskaffede mig en duelig, venlig og artig Læge i Hr. Over
læge Schjøttz. Ved denne Overlæges velvillige Hjælp og [ved 
den] venlige Pleie i Huset kom jeg mig snart fra min for
trykte Sindsstemning og deraf følgende legemlige Lidelser og 
nerveuse og irritable Stemning. I faae Dage følte jeg mig 
styrket paa Sjæl og Legeme, saa at jeg følte mig munter i 
Sindet. Da jeg naturligviis længtes efter mit Hjem, og da 
Lejligheden fandtes paa det samme lille Dampskib, som havde 
bragt mig til Faaborg, at gaae til Svendborg, saa afgik jeg 
den 23. om Eftermiddagen paa samme til Svendborg efter 4 
Dages behageligt Ophold i Hr. Capitain Lorentzens Huus. Jeg 
er denne Famillie megen Tak skyldig for deres mig viste 
Velvillie, hvilken jeg senere søgte at gjengjælde paa anden 
Maade. Jeg havde flere Besøg i dette Huus, deriblandt af 
Kammerherre Greve Bille Brahe fra Hvedholm o. Fl.

I Svendborg forblev jeg kun nogle Timer, i hvilke jeg 
hinkede omkring i Nærheden af Skibet og Havnen. Capi
tain og Toldinspecteur Diechmann fulgte mig [og] skaffede 
mig et Værelse i Nærheden af Havnen, hvor jeg kunde op
holde mig og erholde Mad og Drikke, thi jeg kunde ikke 
modtage Indbydelsen til hans Huus formedelst den lange Vei 
didhen.

I Dagbrækningen den 24. Mai afgik Dampskibet til Kjø- 
benhavn. Jeg sov ombord paa samme og blev liggende til 
Sengs, indtil vi vare i Nærheden af Kjøbenhavn. Dog havde

*) Kauffeldt, Fred. Wilhelm (1809— 79) Krigsraad, Toldinsp. i Lemvig.
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jeg modtaget Besøg af de fleste Reisende, der kom ned til 
min Seng, baade Bekjendte og Ubekjendte. Kl. 6—7 om Af
tenen landede jeg i Qvæsthuusgaden, hvorfra jeg kun havde 
2—300 Skridt til min Bolig i Amaliegade Nr. 116. Med en 
Stok i Haanden krøb jeg til mit Huus, medens min tro 
Tjener Hans sørgede for min Bagage. Min anden Karl Jens 
forblev i Faaborg med mine Heste.

Da jeg kom til mit Huus, var Amalie med Børnene gaaet 
ud at spadsere paa Langelinie. Veiret var smukt, og de vare 
aldeles uvidende om mit Komme; dog kom de snart hjem 
og bleve meget overraskede ved at finde mig siddende paa 
en Stoel i mit eget Værelse. Gjensynet var derfor rørende 
for os Alle. Amalie havde havt værre og mere sørgelige Dage 
end jeg; hun havde lidt som en brav Hustru for mig og i 
sine Breve tilbudt sig at komme til Augustenborg for at pleie 
mig. Dette havde jeg frabedt mig, da jeg ikke vidste, hvor
ledes jeg skulde indqvartere hende. Jeg vilde derved kun 
[have] havt et Bryderi mere.

Imidlertid var jeg nu hjemme og meldte mig skriftlig til 
Commandanten, General-Commandoen og Krigsministeren, 
ligesom jeg, førend jeg forlod Als, havde meldt mig hos Oberst 
v. Hansen, og, da jeg forlod Faaborg, meldt mig hos General 
v. Hedemann og Oberst v. Schleppegrell. 1 min Bolig fik 
jeg den bedste Pleie og kom mig derfor ogsaa snart. Alle 
Bekjendte og Venner besøgte mig og viste mig den største 
Deeltagelse.

Nogle Dage efter min Hjemkomst erholdt jeg et Brev 
fra Krigsminister Tscheming, hvilket Brev var bleven adres
seret til Als og nu kom tilbage. Det var saalydende:

KRIGSMINISTERIET. Kjøbenhavn den 24. Mai 1848.

„Min kjære Major Ræder!
I sine indsendte Rapporter har General, v. Hedemann 

flere Gange udhævet den Dygtighed, hvormed De har ud
ført Deres forskjellige Hverv, en Dygtighed, man alt tidligere



91

var berettiget til at vente hos Dem, og som De har beseglet 
vor mindeværdige Paaskedag.

General v. Hedemann har foreslaaet Dem til Oberst- 
lieutenant, og det skal ikke vare længe, inden jeg gjør dette 
Forslag og Deres legitime Ambition Fyldest.

Til denne min Forsikring, efter hvilken jeg haaber at De 
ikke taber Taalmodigheden, tilføier jeg Forsikringen om min 
særdeles Høiagtelse og Hengivenhed.

Tscherning.“
Til Kammerjunker Major v. Ræder af 10. Linie-

Infanteri-Bataillon, Ridder af flere Ordener.

Ved min Ankomst til Kjøbenhavn den 24. Mai erholdt 
jeg paa min Vei fra Qvæsthuusgaden til mit Hjem af Secre- 
tair Myhlenstedt Efterretning om de samme Dag stedfundne 
Avancements, hvoriblandt Oberst Hansen, til Generalmajor. 
Jeg var en af de yngste Majorer og kunde derfor ikke med 
Billighed vente at springe alle mine ældre Camerater forbi. 
Denne Anskuelse havde Krigsministeren vel ogsaa havt. Men 
jeg ønskede ikke heller en saadan Fremdragning og takkede 
derfor Krigsministeren for hans yttrede Deeltagelse, med det 
Tillæg, at jeg ikke ønskede at fremhæves paa mine ældre 
Cameraters Bekostning. Havde jeg derimod dengang erholdt 
det Avancement, hvortil jeg af den commanderende General 
var anseet værdig og derfor foreslaaet, saa vilde jeg rigtig
nok have gjort en ganske anden militair Carrière, end jeg 
har gjort, og undgaaet utallige Ubehageligheder i min infe
rieure Stilling ved chicaneuse Foresatte. Dog — Skjæbnen 
formaaer Ingen at undgaae eller bekjæmpe.

Jeg levede glædeligt i mit Huus, omgiven af min brave 
Kone og mine kjære Børn, og kom mig Dag for Dag. Saa- 
snart jeg kunde gaae, gjorde jeg mig Bevægelse paa Lange
linie og paa Castellets Volde, og hjemme modtog jeg stadig 
Visitter, ligesom jeg paa min Vandring blev hilset og tiltalt 
af en Mængde, selv ubekjendte Personer, der viste mig deres 
Deeltagelse og Velvillie.

Efterretningen om Slaget i Sundeved den 28. Mai kom 
snart til Kjøbenhavn. Det gjorde mig ondt ikke at kunne
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være med sammesteds, hvor min Bataillon og mine Came- 
rater fegtede saa hæderlig. Saasnart jeg blot kunde gaae, 
vilde jeg afsted. Af denne Grund gik jeg den 5. Juni til 
Krigsministeren for at melde mig til Afreise den følgende 
Dag. Men Tscheming sagde mig, at jeg endnu var meget for 
svag paa Legemet til at overtage mit Commando, eftersom 
man nødvendigviis maatte kunne marchere til Fods hele Miil; 
ogsaa mente han, at der ikke vilde blive fegtet mere. Jeg 
slog mig derfor til Ro endnu i 8 Dage, men erfarede et Par 
Dage efter, at netop den 5te Juni, medens jeg var hos Krigs
ministeren, blev i Sundeved atter leveret et Slag, hvori jeg 
saaledes ikke heller kunde deeltage. Jeg var herover reent 
ilde tilmode og besluttede nu uvægerligen at melde mig 
næste Mandag til Afreise til min Bataillon paa Als.

Den 2den Pindsedag, den 12. Juni, afreiste jeg paa et 
Dampskib til Als og medtog Georg for at blive Ferierne 
over hos mig. Med samme Skib reiste ogsaa Kammer
herre Brun og Conferentsraad Carstensen, begge for at be
søge deres Sønner ved Arméen; Brun havde en saaret Søn 
liggende paa Augustenborg Lazareth. Reisen var ganske be
hagelig. Vi kom den 13. Juni om Formiddagen til Sønder
borg, hvor vi erfarede, at den største Deel af de der og paa 
Als liggende Tropper, og deriblandt min Bataillon, under 
Generalmajor Biilows Commando var afgaaet til Søes til 
Nørre Jydland og landsat for største Delen i Snoghøi. Dog 
var Philip bleven tilbage som Commandeur for Forposterne. 
Jeg maatte imidlertid blive i Sønderborg, indtil Leilighed 
gaves at komme til Søes til Jydland. Den ulykkelige Affaire 
ved Hoptrup var Anledningen til denne pludselige Afgang af 
Armeen fra Als til Nørre-Jydland, hvilket dog maatte have 
været Krigsministeren bekjendt i Kjøbenhavn, eftersom denne 
Dislocering allerede foregik den 10. Juni. Men Tscheming 
sagde Intet herom, da jeg den 10. Juni meldte mig til Af
reise; følgelig gik jeg først til Sønderborg.

Jeg erholdt et Værelse anviist i Nærheden af Raadstuen, 
hvor jeg tillige med stor Nød kunde have Georg hos mig. 
Derpaa tog han [og] jeg tilligemed Kammerherre Brun over
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Broen paa Alssund ud til Brohovederne, hvor jeg traf Major 
v. Bentzen som Vagthavende. Derefter bestege vi Høiderne 
ved Dyppel forbi Dyppel Mølle og traf min Broder lig
gende paa en af de derværende Kjæmpehøie tæt ved de 
yderste Vedetposter med Kikkerten i Haanden, speidende 
omkring i Landskabet. Ved at stige op ad Dyppel Bakke 
havde vi besøgt hans Qvarteer, beliggende i en Bondegaard 
tæt til Høire af Landeveien. Det var saare varmt og altsaa 
saare trættende for mig at gaae. Men hos min Broders Karl 
erholdt vi en Feltflaske med meget god og styrkende Viin 
at drikke, og denne Viin, som var hidkommen som patrio
tisk frivillig Gave, var bleven uddeelt til alle Forposter og 
maa derfor have været tilstede i stort Qvantum. Den Pa
triotisme, der dengang blev viist ved frivillige Gaver, var i 
Sandhed utrolig stor.

Vore Forposter stode dengang fra Vemming-Bond langs 
den sydlige Side af Dyppel-Høider og til Alssund. I Tilfælde 
af Angreb maatte vore Tropper hentes fra Als fra de der
værende Cantonnements, og der vilde nødvendigviis medgaae 
flere Timer, inden de kunde være paa Høiderne; derfor var 
det af stor Vigtighed, at Fiendens Anmarche blev tidlig be
mærket og meldt fra vore Forposter. Forpostcommandeuren 
laae derfor selv paa Observation, tilligemed en bekjendt Mand, 
ved de yderste Poster; nogle Dragon-Ordonnantser holdt 
bag Høiden for at kunne bringe Meldinger til Hovedqvarte- 
ret, saasnart dette paafordredes. Vi saae herfra Valdpladsen 
af 5te Juni. Efter Tilbagekomsten fra Forposterne var det 
bleven Eftermiddag. Brun kjørte til Augustenborg for at be
søge sin Søn, hvorimod jeg opsøgte nogle Camerater, hvor
iblandt Major v. Bentzen, senere Major v. Ernst1), der boede 
i „Stadt Hamburg“. Den første spiste derpaa hos mig til 
Middag. Men forresten havde jeg ikke Noget at bestille; jeg 
ønskede kun at finde en Ledighed til Jydland, og denne op- 
spurgte vi ogsaa [og] vilde afgaae næste Formiddag fra Hø-

*) Ernst, Fred. Christ. (1796 —1864) Maj. i 12. B. senere Oberst, afsk. 
som Gen. Maj.
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rup Hav paa Dampskibet „Caroline Amalie“ til Snoghøi 
eller Kolding.

Om Eftermiddagen den 13. Juni begyndte det at regne, 
og det var om Aftenen og [om] Natten et meget regnfuldt og 
stygt Veir. Jeg besøgte om Aftenen ogsaa min Broder i hans 
Qvarteer i Byen heelt oppe i den anden Ende forbi ? Værts- 
huus og paa den modsatte eller vestre Side af Gaden. Jeg 
erfarede nu, at ogsaa han havde erholdt Befaling at afgaae 
til Jydland næste Morgen paa Dampskibet „Caroline Amalie“.

Næste Morgen var jeg da i Bevægelse for at være i rette 
Tid ved Hørup Hav. En Vogn mødte hos mig og blev læsset 
med min Bagage. Men ligesom jeg skulde kjøre bort, kom 
Georg løbende ind ad Døren skrigende og med Blodet lø
bende ned ad Ansigtet. Han var nemlig faldet lige udenfor 
Døren og [havde] saa at sige flækket Øielaaget paa det ven
stre Øie ved at falde mod en skarp Steen eller [et] Jern. 
Vi maatte nu hente en Læge, som var nærved, nemlig Over
læge van Deurs, der boede ovenover os i samme Huus. 
Han kom strax, og Drengen blev meget godt forbunden. Med 
et hvidt Bindsel over Øiet fortsatte han Reisen videre med mig.

Vi kom til Hørup Hav til den bestemte Tid, men Sø
etaten var ikke færdig. Vi maatte vente 5—6 Timer paa 
Marken, inden vi kom afsted med Transportskibe paa Slæbe- 
toug, uden omkring Als, op ad Lille Belt. Philip kom med 
tilligemed hans Adjutant Lieutenant Vaupell1). Philip havde 
en god Madkurv og Viin med, hvilket kom os Alle ret til
gode.

Om Morgenen Kl. 3*/a i Dagbrækningen den 15. Juni 
landede vi ved Snoghøi. Jeg erholdt af Postmesteren samme
steds en af de der holdende Bøndervogne og reiste strax 
over Kolding til Christiansfeldt, hvor Armeens Hovedqvar- 
teer var etableret, meldte mig hos General v. Hedemann og 
erholdt paa min Bøn strax min Bataillon tilbage. Jeg forblev 
temmelig længe i Christiansfeldt, hilste paa Læssøe og alle 
Bekjendtere og vilde netop stige til Vogns for at afgaae til

J) Vaupell, Otto Frederik (1823—99) senere Oberst og Chef f. 5. B. 
nilitair-hist. Forf.
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min Bataillon, der laae i Styding, da et Par Personer kom 
til mig og fortalte, at der laae flere Preussere skjulte i Byen. 
Jeg spurgte hvor? og de tilbød sig at vise mig dem, hvilket 
de gjorde. Jeg traf da rigtigt i en Gaard en [preussisk] 
Overlæge med en Soldat til Tjener, i fuld Uniform, og for
øvrigt laae der vel hist og her andre [preussiske] Soldater. 
Jeg drev dem ud af det Værelse, de vare paa, for at føre 
dem til den commanderende General, hvilken jeg mødte 
strax nedenfor Trappen paa Gaden. Da jeg fortalte ham 
Sammenhængen med disse Personers Opdagelse, sagde 
Generalen mig, at han var vidende om deres Ophold og at 
de havde Tilladelse til at forblive i Byen.

Jeg steeg da til Vogns igjen for at kjøre videre; knapt 
vare vi komne til Vogns og lidt i Gang, saa opdagede vi en 
Vogn kommende fra Kolding; det var Philip med Adjutant. 
Han brugte mere Tid end jeg for at komme frem. Jeg satte 
ham nu i Kjendskab med Alt i Armeen og bad ham skynde sig 
til Generalen, da hele Hovedqvarteret strax skulde flyttes og 
vel for en Deel [allerede] var afgaaet til Maugstrup. Jeg fort
satte nu min Vei over Favervraa, Hjerndrup, Bjerndrup, 
Maugstrup til Styding, hvor Bataillonen laae paa Forpost 
fra Styding Dam til Vojens-Gaard, hvor vi stødte til Caval- 
leriforposterne i det aabne Hedeterrain.

Bataillonen, som blev commanderet af Major Lorentzen, 
laae for største Delen i Styding tilligemed det Odenseske 
frivillige Jæger-Corps, der under Commando af Oberstlieute- 
nant v. Hindenburg1) var attacheret Bataillonen, samt 1 Esca- 
dron Husarer under Ritmester v. Brechwoldts2), Commando. 
Hele Byen var derfor propfuld af Folk og Heste. Forpost- 
commandeur var Major v. Sanrbrey af 4. Dragon-Regiment 
Jeg saae mig lidt omkring; men da det manglede os paa Alt 
og der ikke var Plads til overflødige Personer, kjørte jeg 
endnu samme Eftermiddag til Haderslev. Paa Veien didhen 
meldte jeg mig hos Flanke-Corpsets Chef, General v. Schleppe-

') Hindenburg, Fred. Ludv. Ernst (1792—1863) senere Oberst.
’) Brechwoldt, Johan Joachim (1794 —1879) senere Major, Postmester 

i Aarhus.
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grell, der laae i Præstegaarden i Hammelef. Generalen ind
bød os til Middag, hvilket Tilbud vi gjerne modtog, da der 
ikke var stor Leilighed til at erholde Spise i disse af Trop
per tæt belagte Egne. Efter Bordet saae jeg mig lidt omkring. 
9. Bataillon bivouaquerede tæt ved Præstegaarden paa en 
Mark; den havde oprettet nogle Hytter, men forøvrigt var 
Alting tarveligt hos dem; Officererne saae jeg spise saare 
tarveligt til Middag. Derefter kjørte Georg og jeg med min 
Hans til Haderslev, hvor der ogsaa var fuldt af Militaire, 
deriblandt Garden til Fods, 4. Bataillon o. Fl. Jeg blev ind- 
qvarteret hos en Tømmerhandler Juhl og havde det meget 
godt sammesteds. Om Aftenen gik jeg Sønden for Byen og 
besaae vore Forposter, hvor jeg traf Philip som Forpost- 
commandeur i samme Forretning. Ingenieurerne havde ind
rettet den sydlige Deel af Byen til Forsvar, creneleret Hu
sene m. m. Fienden stod ikke langt borte. Henad Mørkningen, 
d. e. Kl. 9 om Aftenen, vare vi hjemme i vort Qvarteer, drak 
Thee og sov herligen efter den foregaaende Nats Ophold 
paa Søen og [den] lange Landreise.

Da Hensigten med min Reise til Haderslev var at faae 
Georg afsendt til Kjøbenhavn, saa henvendte jeg mig til 
Posthuset og var saa heldig at finde en Plads for ham paa 
en Vogn, der afgik Kl. 10 om Formiddagen den 16de Juni 
til Kolding og derfra videre til Kjøbenhavn. Men forinden 
han kunde komme afsted, blev Generalmarchen slaaet i Ha
derslev, Tropperne forsamlede sig paa Allarmpladsen, og det 
heed almindelig, at Fienden rykkede frem mod Byen. Denne 
Efterretning var mig ikke behagelig, saalænge jeg havde Georg 
hos mig. Jeg gik altsaa med ham til Posthuset og tilbragte 
Tiden i sammes Have indtil Afgangen. Her i Haven sagde 
jeg Georg Farvel, bad ham hilse alle Kjære, Moderen og 
sine Sødskende. Jeg gjorde ham bekjendt med Muligheden 
af, at jeg ikke kom tilbage, og at det i saa Fald paahvilede 
ham som ældste Søn at være Moderen hjælpsom i alle Ret
ninger; naar han blev stor, at sørge for sine mindre Sød
skende og være kjærlig imod dem, og sørge for Enighed og 
Venskab mellem dem Alle. Jeg talte saa længe og saa oprig-
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tigt med ham, at Taarerne randt os begge ned ad Kinderne; 
derved blev jeg lettet. Nogen Skydning fandt Sted Sønden 
for Byen og paaskyndte Postvognens Afgang til Kolding; 
den rullede omsider i Galop ud af Byens nordre Port med 
min Georg og et Par andre Personer.

Nu gik jeg tilbage til Torvet og den søndre Indgang til 
Byen, hvor jeg fandt Tropperne opstillede paa de dem an
viste Forsvarspuncter. Jeg talte med flere Officerer, deriblandt 
Capitain Müller1) af 4. Bataillon; hvis jeg mindes ret, havde 
Major Kæsemodel3) Commandoen i Byen. Jeg fandt Stillin
gen meget god, hvorfor jeg ogsaa sagde til Capitain Müller, 
der stod med sit Compagni en colonne paa Torvet: »Hvis 
De lader Dem kaste ud af Byen og den indehavende Stil
ling, saa burde Commandanten hænges.“ Han saae lidt vred
laden ud — og derved blev det.

Da jeg nu havde orienteret mig i Haderslev og indkjøbt 
en Deel Spise- og Drikkevarer, saa kjørte jeg til Hammelef 
og meldte mig hos General Schleppegrell og derpaa til Sty- 
ding for at overtage Commandoen af den 10. lette Bataillon, 
hvis interimistiske Chef, Major Lorentzen3), afgik til Disposition 
til Flanke-Corpset. Jeg traf Bataillonen opstillet ved Styding 
tilligemed det Odense’ske frivillige Jæger-Corps og hilste nu paa 
alle Compagnier og overtog Commandoen. I min Fraværelse 
af henved 2 Maaneder havde jeg erholdt 2 nye Capitainer, 
Pio*) og Falkenskjold3), istedetfor den til Major befordrede 
Capitain v. Bentzen og den faldne Bonnichsen, flere nye 
Lieutenanter og en Sværm af danske, norske og svenske 
Frivillige. Med stor Bedrøvelse savnede jeg Nordmanden 
Løvenskiold, som jeg havde antaget som Frivillig ved Af-

') Müller, Carl Philip Friedemann Maximilian (1808—86) i -63 Comd. 
f. 7. Inf. Brig. General. Chef f. 1. sjæll. Brigade.

s) Kæsemodel, Henrik Christian (1798—1849) Cmd. v. 3. Res. B. + 
v. Fredericia.

’) Lorentzen, Carl Fr. Anton (1795—1866) Comd. f. 3. Res. B. senere 
Oberstl. og Oberst.

4) Pio, Frederik Laurits Theodor (1808—58) afsk. 52.
*) Falkenskjold, Johan Arnoldus Frederik (1809—80) i -63 Cmd. f. 

22. B. Oberst.
Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 7
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marchen fra Kjøbenhavn og [som] imidlertid var avanceret 
til Underofficeer og Officeer og faldt i Slaget i Sundeved 
den 5. Juni 1848. Jeg holdt en lille Tale til hvert Compagni 
og tog derpaa ind i mit Qvarteer i Styding, hvor foruden 
mig laae Oberstlieutenant Hindenburg, Ritmester v. Brech- 
woldt, min Adjutant Lieutenant Arntz, Husarlieutenant Lind
holm1) og en 2—3 andre Officerer, alle i 1 Værelse og 2 
Kamre, hvoraf jeg erholdt det ene med een Seng, hvor jeg 
paa et lille Bord kunde skrive i Ro. I min Fraværelse havde 
Bataillonen været commanderet af Capitain v. Thestrup, der 
faldt i Sundeved den 28. Mai 1848, af Major v. Bentzen, 
Major v. SchindeV), Major v. Lorentzen og jeg troer endnu 
Flere.

Altsaa henved Middagstid d. 16. Juni var jeg igjen ved 
min Bataillon. Vi spiste allesammen hos den Bonde, vi vare 
indqvarterede hos, og da jeg havde medbragt Brød, Viin o. s. v. 
fra Haderslev, saa var jeg saare velkommen. Om Eftermid
dagen reed jeg med Ritmester Brechwoldt en Tour for at 
besee vore Forposter. Veiret var koldt og regnfuldt. I Mørk
ningen blev 2. Compagni under Capitain v. Pio beordret 
frem til Soutien for Forposterne paa Veien Sønden for Sty
ding, saa at den beherskede de derværende Biveie til Herrn- 
hutby og Aaløbet. Jeg vandrede til Fods til henimod Voyens- 
gaard for at instruere Forposterne m. m. Paa denne Vandring 
mødte jeg Capitain Steen Bille af Søetaten, der kom kjørende 
fra Hovedqvarteret i Maugstrup og nu atter kjørte til sit 
Dampskib i Aarøsund. Jeg raadede ham til at tage sig i Agt, 
især paa Strækningen fra Haderslev til Aarøsund, der egent
lig laae udenfor Forpostlinien.

Aftenen og Natten var særlig mørk, og Regnen nedstyr
tede i Strømme. Knapt havde jeg paaklædt lagt mig paa min 
Seng, da Bud kom fra Capitain Pio og bad om Forstærkning. 
Jeg spurgte: om han var bleven angrebet? Ordonnantsen

*) Lindholm, Wilhelm (1818—92) i —67 Oberst og Chef f. 3. Dr. Reg. 
Oberst.

*) Schindel, Conrad Ferdinand (1800—49) '•/» 48 D. M. f *•/« 49 v. 
Kolding.
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svarede nei, men at Fienden var i Nærheden. Jeg lod et 
Compagni beordre at træde under Gevær i Qvarteret og 
holde sig i Beredskab, medens jeg til Fods og i det græsse
ligste Regnveir, der tænkes kan, gik ud til Capitain Pio for 
at erkyndige mig om Aarsagen til den forlangte Forstærk
ning. Jeg traf Capitainen saare forstemt paa Landeveien, 
hvorimod de øvrige Officerer og Mandskabet vare vel tilmode. 
Paa mit Spørgsmaal svarede Capitainen nu, at han vel ikke 
var angrebet, men at en forbikommende Bonde havde for
talt ham, at Fienden havde besat en Skov Sydvest for hans 
Stilling, omtrent i en Miils Frastand. Jeg svarede ham „at 
naar Fienden var 1 Miil fra ham, saa var Capitainen ogsaa 
Fienden nær paa 1 Miil. Dette var jo intet Nyt, thi at Fien
den var i Nærheden, vidste vi jo, og dette var Grunden til 
at Capitainen var pousseret frem. Det var nu Compagniets 
Tour i Nat at staae som Soutien for Forposterne, og deri 
maatte han finde sig.“ „Men,“ gjentog Capitain v. Pio, „skal 
jeg da staae her alene?“ Jeg svarede ham, „at han ikke var 
alene; han havde sit Compagni, omtrent 200 Mand stærkt, 
hos sig. Jeg vilde nu ikke høre eet Ord mere fra ham, førend 
det halve Compagni var skudt ned; og ifald Fienden trængte 
Resten af Compagniet tilbage, kunde han melde sig og bede 
om Forstærkning. God Nat!“

Capitainen saae noget langansigtet ud. Jeg gik imidlertid 
til mit Qvarteer, lod Compagniet, der var traadt under Ge
vær, atter træde af og hørte ikke videre fra Capitain Pio 
den Nat. Capitain Pio var forøvrigt en Officeer, der var alde
les ubrugelig; han forstod ikke sin Tjeneste, var confiis og 
en daarlig Makker i alle Henseender.

Vort Ophold i Styding var kun af kort Varighed. Man 
befrygtede Angreb af den overlegne Fiende i vor høire 
Flanke, d. e. fra Vesten over Heden. Af denne Aarsag trak vi 
os tilbage den 18de Juni, og 10. Bataillon kom til Bjerndrup 
og Kolderup1) med Stabsqvarteret hos Proprietair Lassen i 
Bjerndrup.

*) Kolstrup. U. A.

7*
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(Fra 18. Juni til 25. Juli var 10. Bataillon paa Forpost og i Cantonne
ment i Nordslesvig, gik tilligemed den øvrige Armee tilbage over Konge- 
aaen, og var derefter indqvarteret i forskiellige Landsbyer mellem Konge - 
aaen og indtil V. for Veile.)

Da jeg i min Bivouac ikke havde Noget at leve af, reed 
jeg til Weile for at spise til Middag [og] for at hilse paa 
Krigsminister Tscherning, som var kommen hertil for at 
hilse paa Arméen og [for at] afsætte General v. Hedemann 
fra Overcommandoen, som blev tildeelt General v. Krogh1). 
Jeg hilste ogsaa paa denne, ligesom jeg forsøgte at hilse paa 
General Hedemann; men han var allerede bortreist. Jeg 
fandt dog denne Afsættelse noget haard og krænkende. Ge
neral v. Hedemann var vistnok ingen stor General, dette 
havde jeg sagt Krigsministeren forinden Ansættelsen; men 
Krogh er det endnu mindre; men han har smukkere og 
elegantere Former og er Verdensmand, hvilket Hedemann 
ganske mangler. Imidlertid, da jeg ikke kunde sige ham 
Farvel, tilskrev jeg ham Dagen derpaa, den 26. Juli, efter at 
være afløst fra Forposttjeneste, et saa smukt og taknemme
ligt Brev, som jeg formaaede at opsætte. General v. Hede
mann havde neppe ventet en saa pludselig Bortkaldelse fra 
Armee-Commandoen, eftersom han den 22. Juli forsamlede 
hele Armeen paa en stor Hovmark Østen for Store Grun
det Hovedgaard, hvor han regalerede alle Officererne af hele 
Armeen samt en heel Deel fremmede Herrer og Damer fra 
Weile og Omegn, en Fest, der rigeligt medtog de faae Taf
felpenge, han hidtil havde modtaget. Vi vare herved Alle 
vel tilmode; dog vilde Cavalleriofficererne ikke deeltage i 
Beværtningen, da Generalen havde udtalt til dem nogle Ord, 
som havde stødt dem. Dog kunde Generalen neppe rose 
Cavalleriets Activitet, Kampdygtighed eller Aarvaagenhed; 
men han kunde maaskee have tiet stille herom. Mod mig

*) Gerhard. Christoph v. K., f. 10. Oct. 1785. Officeer 1795, ansat v. 
Fr. 6.’s Hof, commanderende General 1848 (Juli), entlediget 13. April 1849, 
paany comm. General 1850, senere i Slesvig og i Holsten. Afsked 1857. 
+ 12. April 1860.
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havde Generalen altid udviist stort Venskab og Velvillie, som 
ogsaa mod Bataillonen.

(Fra 26. Juli til 10. August var 10. Bataillon afvexlende paa Forpost 
og i Qvarteer i Greis, Hornstrup og i Viuf; dog rykkede den 8. Aug. S. 
for Kolding med Patrouiller mod Vonsyld.)

Den 10. ud paa Eftermiddagen bleve vi allarmerede i 
Wiuf formedelst Melding om, at Fienden rykkede frem mod 
Kolding. Hele Brigaden blev samlet ved Wiuf paa Veien til 
Kolding. General v. Schleppegrell var meget ængstelig, og 
Forpostcommandeuren Major Voigt1) af Cavalleriet end mere. 
Alt hvad man saae af Fienden, var nogle Recognoscerings- 
patrouiller, og formedelst disse maatte vi staae under Gevær 
til langt ud paa Natten uden at nyde Vaadt eller Tørt. Om
sider stode vi og sang i det smukke Maaneskin paa Lande- 
veien, og da jeg forsulten kom til mit Qvarteer, fandt jeg 
dette reent forstyrret, eftersom den store Stue havde været 
Tilholdssted og Spisesal for alle Slags Mennesker, medens 
jeg selv bivouaquerede paa Landeveien ikke mindre end 10 
Timer.

Bataillonen forblev liggende i Wiuf indtil den 17. August 
uden at foretage væsentlige Ting; vi exercerede og manoeuv- 
rerede, naar Veiret nogenledes tillod det. Men en Aften blev 
Flanke-Corpset atter samlet, og i det deiligste Maaneskin mar
cherede vi Syd paa henimod Kolding. Jeg førte Avantgarden 
over Almindedalen til Høiden af Bramdrup og trak derpaa 
ind paa en Bivei, som gik til Harthe, hvor den 10. Bataillon 
bivouaquerede Natten over med venstre Fløi tæt ved Chaus- 
séen til Kolding. Min Karl forskaffede mig et Knippe Straae, 
hvorpaa jeg laae indhyllet i min Kappe. Natten var kold og 
noget regnfuld. Vi havde som sædvanligt Intet at leve af; 
vort Feltkjøkken var endnu ikke indrettet saaledes som det 
burde være og [som det] senere blev. Imod Dagbrækningen 
gik jeg hen til et lille Huus for om muligt at erholde lidt

’) Voigt, Caspar Richard (1795—1865), senere Cmd. f. 5. 5. Dr. Reg. 
afsk. som Gen.-Maj.
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varm Mælk, men forgjæves; der var intetsteds noget Spiseligt 
at opdrive. Søvnig og forsulten slumrede jeg ind paa Lo
gulvet af et Huus paa Chausséen tæt ved Bataillonens ven
stre Fløi, indtil vi bleve kaldte under Gevær og marcherede 
tilbage til Wiuf. Det er en Selvfølge, at Feltvagter bleve 
udsatte saavel foran Bataillonens høire som venstre Fløi. 
Hvad der foranledigede denne Fremmarche, veed jeg ikke, 
men General v. Schleppegrell talte Fransk og sagde mig sagte 
i Ørene Noget om et formodet fiendtligt Angreb paa Kol
ding, hvilket vore Spioner havde bragt Efterretning om.

Medens jeg laae i Wiuf Kro, foretog jeg en Recogno- 
scering til Fredericia Fæstning og Omegn.

Den 17. August blev Bataillonen og hele Flanke-Corpset 
atter beordret Nord paa igjennem Weile, med Stabsqvarteer 
hos Bondefogden i Hornstrup og med Brigadeqvarteer i Greis 
Fabrik i Greis-Dalen. Her i Hornstrup blev Bataillonen nu 
liggende til den 20. September i det daarligste Qvarteer af 
Verden uden væsentlig Beskjæftigelse, hvorfor Bataillonen 
næsten daglig exercerede og manoeuvrerede i alle Retninger. 
Veiret var for det meste mildt og venligt, og her var det, 
hvor der blev lagt en god Grund til Bataillonens fremtidige 
Uddannelse og Vaabendygtighed for alle Classer. Vore 
Hornister maatte ogsaa daglig blæse 5—6 Timer for at kunne 
behandle deres Horn. Om Aftenen vare almindeligviis de 
fleste Officerer samlede hos mig, og vi morede os med at 
spille Whist og et tarveligt Aftensmaaltid bestaaende af Thee, 
Brød og Smør. Vi levede almindeligviis af vor Ration, som 
paa denne Tid og i Felttoget 1848 blev os leveret gratis.

Imidlertid gik Dagene stille hen; vi manoeuvrerede og 
exercerede saa at sige daglig i alle Retninger, hvilket var 
saameget mere gjørligt, som Veiret var ret godt, Terrainet 
ypperligt og Markerne frie for Sæden, der var høstet eller i 
det Mindste afhugget. Længe laae vi færdige og ventede 
Hans Majestæt Kongen, der vilde holde Revue over Trop
perne. Endelig kom han, og Revuen fandt da Sted den 18. 
September, Kong Christian den 8.’s Fødselsdag, paa Leer- 
bæk Marker, 1 Miil nordvestlig for Weile. Kongen ankom
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Kl. 11 om Formiddagen til Hest omgiven af en ret anseelig 
Suite. Først reed han langs Fronten af samtlige Tropper og 
erholdt af hver Afdeling et skingrende Hurrah! Derpaa be
gyndte han igjen paa høire Fløi og lod sig samtlige Officerer 
præsentere. Derpaa lod han fremkalde ved sin General- 
adjutant v. Schøller de Officerer, Underofficerer og Menige, 
der bleve benaadede med Ordener eller Ordenstegn og mod
tog samme af Kongens egen Haand. Jeg saavelsom Philip 
bleve Dannebrogsmænd. Denne hele Ceremoni varede meget 
længe, og det var henad Aften inden han blev færdig, om- 
endskjøndt han, som sagt, begyndte Kl. 11 om Formiddagen. 
Men nu skulde Hans Majestæt ogsaa indtage en Dejeuner, 
som var foranstaltet af samtlige Officerer, og hvor da alle 
Officerer (6—700) assisterede foruden mange tilstedeværende 
Herrer og Damer. Til den Ende var der dækket lange Borde 
paa en Mark lidt østen for Revuepladsen tæt ved Nedgan
gen til Greis-Dalen og Greis Mølle. Dejeuner’en, der vistnok 
var noget daarlig, eftersom Smørrebrødene havde ventet 
3—4 Dage paa Kongen og derfor vare noget haarde, blev 
ikke desto mindre rask fortæret af den sultne Hob, og det 
var mørk Nat, inden vi dermed vare færdige. Soldaterne 
bleve imidlertid beværtede af Hans Majestæt Kongen, eller 
maaskee Krigsministeriet, med Brød og Brændeviin m. m. 
Ved Officeersbordet herskede megen Munterhed; der blev 
drukket Skaaler, sunget Viser, dandset og sprunget. Jeg havde 
den Ære flere Gange at tale med Kongen, som fortalte mig 
mange Ting, deriblandt at det var rimeligt, hvis Krigen blev 
fornyet, at danske Tropper vilde blive forenede med preus
siske og hannoveranske Tropper. Jeg bad Kongen at tillade, 
at jeg præsenterede ham en lille Person, hverken af stor 
Charge eller af udmærkede Aandsgaver, men flink og tapper 
og tilmed en Person, der kunde gjøre Konster. Dette blev 
tilladt, og nu forestillede jeg Kongen Hornist Dinesen1), om-

') Adolf Valdemar Nicolai D., f. 1834 i Kjøbenhavn, saaret 23. April 
1848 og 12. Septbr. 1850. Dannebrogsmand 25. Septbr. 1850, senere Cor- 
poral v. 10. Bataillon; afskediget for Svagelighed; endte paa Ladegaarden i 
Kjøbenhavn, f Novbr. 1860. Ældre Folk erindre ham som „en springsk
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trent 14 Aar gammel, nylig udvexlet fra Fangenskab, efter 
at han var bleven saaret og fanget i Slaget ved Slesvig. Di
nesen gjorde nu med sædvanlig Duelighed sine Konster for 
Kongen og den hele Forsamling. Han gik paa Hænderne, 
slog mange Gange Kolbytter endog uden at sætte Hænderne 
paa Jorden o. s. v., saaledes som man seer det at skee af en 
særdeles duelig Person af saadant Slags. Dinesen vandt sær
deles meget Bifald, og Kongen lod ham give herfor af Hr. 
Berling1) 8 Specier. Men meest vandt Professor Holst ved 
denne Forestilling, nemlig Stof til sit Digt „den lille Horn
blæser“, et Digt, der har vundet meget Bifald og oplevet 
3—4 Oplag og derved gjort Holst og den lille Hornblæser 
udødelige. Saaledes er jeg da Aarsag til denne Historie, og 
Professor Holst omtaler da ogsaa i „Revuen paa Leerbæk 
Mark“, at Obersten præsenterer Hornblæseren for Kongen.

Alt var Jubel og Glæde ved denne Revue, omendskjøndt 
det ikke var at fortie, at de Mange, som vel havde ventet 
[at blive], men ikke bleve decorerede, vare saare misfor
nøjede og forstemte, saa at her, som allevegne, flere bleve 
tilsidesatte og desappointerede end glædede. Iblandt de Mis
fornøjede vare synlige især to unge norske Officerer Dan- 
chertsen3) og [Harboe]3), der ogsaa inden kort Tid tog deres 
Afskeed.

Det var fuldstændig mørk Nat, inden Commersen var 
til Ende og vi vare i vore Qvarterer, omendskjøndt jeg 
med 10. Bataillon laae allernærmest i Hornstrup og Greis. 
Kongen med Generalerne tog derpaa til Weile, som havde 
indbudet dem til en Middagsfest paa Raadhuset paa Byens

og sprælsk ung Fyr, der drak godt, og bl. A. pleiede at gjøre sin Entrée 
paa de stedlige Baller ved en Serie af Saltomortaler Balsalen rundt.“ See 
„Danebrog, Ugebi. f. Hær og Flaade“, 1881—2, p. 176 og flg. U. A.

x) Berlingy Johan Carl Ernst (1812—71), Bogtrykker, Gen. Intend. f. 
Civillisten, Khrre.

2) Danchertsen, Johan Weiner Krohn (1824—83), Søn af dansk Gen. 
Consul D. i Bergen, Sec. L. i Bergenske Inf. Brig., senere Capit. i Hak 
lingdals Bat. Khrre.

•) Harboe, Lorentz Julius Thorvald (1828—67), Søn af Amtmand K. 
i Nedenæs Amt, Sec. L. i 2. norske Brig.; senere Pr. L. Adj. Khrre.
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Bekostning, en Fest, Ingen misundte dem at overvære efter 
en Revue, der havde med Hen- og Tilbagemarchen varet 11 
Timer. Troppernes Antal var circa 20,000 Hoveder.

Broder Ditlev1) og Kone vare ogsaa nærværende paa Re- 
vuepladsen og spadserede omkring i de mange Timer, hvori 
Kongen uddeelte Decorationer. Philip kom ved denne Lei- 
lighed spadserende med en ung Dame under Armen, Frøken 
Holst fra Horsens. Idet han kom med denne unge, særdeles 
smukke og ved en Revue særdeles kjærkomne Dame hen- 
imod min Bataillon, hvor jeg gik op og ned ad Fronten og 
ret hjertelig kjedede mig, gik jeg dem i Møde og sagde: 
„Min naadige Frøken! De har lieret Dem med en Mand, 
som baade er gift og har Børn; det kan ei hjælpe Dem 
noget; men jeg er baade ugift og ung og smuk; slip De 
Deres Cavaleer og giv De mig Deres Arm, vi skulle nok 
blive enige.“ Omendskjøndt Pigen var mig aldeles ubekjendt, 
og hun vistnok ogsaa saae mig for første Gang, slap hun 
Philip og gav mig Armen og gik med mig. Philip vidste 
ei at sige et Ord til denne besynderlige Scene og maatte 
saaledes afgive sin Dame til mig. Denne Historie blev senere 
bekjendt i Egnen og blev fortalt med stor Latter. Det varede 
vist ikke længe, inden Frøken Holst opdagede, at hun ikke 
var bedre faren med mig end med min Broder og saaledes 
ikke kunde slutte sig til Nogen af os.

Efterat Revuen var forbi, blev Arméen forlagt i et vidt
løftigt Cantonnement imellem Weile og Skanderborg. Det 
saakaldte venstre Flanke-Corps under General v. Schleppegrell 
blev forlagt langs den nordlige Side af Weile Fjord i det 
saakaldte Bjerge Herred med Brigadeqvarteret paa Barrit- 
skov. Jeg med 10. lette Inf. Bataillon kom yderst paa venstre 
Fløi med Stabsqvarteret paa Palsgaard, der eies af den uden
rigske Minister v. Reedtz. Paa Gaarden boede hans gamle 
Moder, en ypperlig og interessant Dame, og hans unge Frue, 
en født Comtesse Frijs. Den 19. September erholdt jeg

*) Nicolai Ditlev Amund Ræder, Forf.s ældre Broder (f. •/> 1790 i 
Norge). Borgmester i Horsens, Justitsraad, senere Etatsraad; Medl. af d. 
grundlovgiv. Rigsforsamling, f i Kbhvn. 1867.
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Marcheordren, og den 20. afmarcherede Bataillonerne til deres 
nye Qvarterer. Jeg var ret fornøiet med denne Forandring, 
eftersom Opholdet i Hornstrup var ret kjedsommeligt.

Paa Revuedagen havde jeg anmodet Hans Majestæt Kon
gen om Tilladelse for min Adjutant Lieutenant v. Arntz at 
gifte sig, hvilket Høistsamme havde tilladt. Men hverken han 
eller jeg kjendte endnu de constitutioneile Former, saa at 
denne Tilladelse trak sig langt ud. Imidlertid havde Arntz 
erholdt Permission til at besøge sin Kjæreste i Randers, hvor 
han forblev indtil Begyndelsen af November Maaned, og 
Lieutenant v. Holck overtog i hans Fraværelse Adjutant-For- 
retningerne, hvilket var mig meget kjært, da Amtz var al
deles ubrugelig formedelst sin Forlovelse og deraf følgende 
Længsel efter Kjæresten.

Paa en saare varm Dag, den 20. September, marcherede 
vi til Palsgaard ad to Veie, den nordlige og sydlige, igjennem 
Bjerge Herred, og vi belagde Landsbyerne Kirkholm, Overby, 
Hosby, Ringstholm, Aastrup, Nøttrup, Kleis, Kalsbøl, Vesterby 
og Klakring. Vi bleve godt modtagne paa Palsgaard, hvor 
foruden mig blev paa Herregaarden indqvarteret Capitain 
v. Falkenskjold og Lieutenant v. Holck og alle til Under
staben hørende Individer, Heste, Kudske, Tjenere m. m.

Jeg har omtalt, at ved Revuen den 18. bleve Mange des- 
appointerede ved ikke at blive decorerede. For at trøste 
disse blev befalet, at Enhver, der havde deeltaget i Felttoget 
1848, skulde erholde en Bronce-Medaille at bære paa Bry
stet i Dannebrogsordenens Baand. Derved bleve de Forbi- 
gaaede noget trøstede med Undtagelse af D’Hrr. Danchert- 
sen1) og [Harboe]1), der virkelig indgav deres Ansøgning om 
Afskeed, efter at de havde havt en Conference med en norsk 
Ritmester, Kammerherre d’Unker*), der gjorde en Slags 
Berider-Tjeneste hos den commanderende General v. Krogh. 
I Anledning af disse Medailler maatte vi forfatte en heel

'1 Begge disse norske Officerer udnævntes til R. af D. 9/n 48. U. A.
’) d’Unker, Carl Henning Lützow (1798—1863) (Søn af Gen. Adj. d’U.) 

Adj. hos Kong Carl Johan, Ritm., Khrre., saaret v. Kolding ”/< 1849.
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Protocol med Navne af de Individer, som dertil vare beret
tigede og som vel udgjorde 900 å 1000 Personer.

Paa Palsgaard gik Tiden deels med Exercits og Ma- 
noeuvrering, deels med en Masse af Tjenesteforretninger, 
især Lister og Breve fra Stabsqvarteret, hvilke aldrig syntes 
at faae Ende. Vi maatte oplyse alle mulige Tab og søge at 
udruste os til et nyt Felttog, derpaa sørge [for at] transpor
tere Syge til Horsens (3 Mile), hente Brød i Weile (5 Mile), 
hente Munderingssager, Ammunition etc. etc. etc.

Naar Tiden tillod det blev [der] regelmæssig mellem Kl. 
1 og 3 redet en Tour af saamange Officerer, [som] vare til
stede, og paa disse Toure gik det saare raskt. Der blev og- 
saa spadseret, plukket Nødder og vilde Frugter; mange Offi
cerer gik paa Jagt, andre spadserede omkring i Egnen, nogle 
fiskede, [andre] spillede Kort, osv. Paa Palsgaard blev daglig 
spillet Kort af Falkenskjold, Holck, Hr. v. Reedtz (en yngre 
Broder, der forestod Godset for Eieren) og mig; og om Af
tenen spillede vi Kort med Damerne hos den unge eller 
[den] ældre Frue. Hos den sidste var det saare kjedsomme- 
ligt og monotont. Imidlertid havde vi det meget godt, og Ti
den gik derfor saare godt. Den 6. October, Kongens Fødsels
dag, blev Bataillonen opstillet en parade ved Palsgaard, ved 
hvilken Leilighed jeg holdt en Tale, raabte Hurrah for Kon
gen og lod Bataillonen defilere mig forbi. Herved vare de 
to Fruer v. Reedtz tilstede i Vogn.

Den 3. October blev et Subscriptionsbal givet hos Gene
ral v. Schleppegrell paa Barritskov, hvori ogsaa jeg tog Deel, 
dandsede et Par Toure og spillede derpaa Kort. Ved at kjøre 
hjem kom vi ad en feil Vei og vare nær aldrig komne 
hjem; Natten var forfærdelig mørk, saa at Kudsken ikke 
kunde finde Veien, der [i] Vesterby gaaer af til Høire til 
Klakring, men kjørte ligeud op ad Høiderne mod Kalsbøl.

Jagt blev her, som allevegne, drevet stærkt af Officererne 
og Mandskabet. Jeg forbød det flere Gange i Parolen; Bri
gaden forbød det under Trussel af streng Straf; jeg tilskrev 
Compagni-Commandeurerne — Alt forgjæves. Man nedskjød 
hvad der kunde overkommes, endog i Dyrehaven. Da jeg
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ikke desmindre en Dag traf 2—3 Mand af Capitain Pio’s 
Compagni jagende paa Hr. v. Reedtz’s Gods, bleve de arre
sterede og maatte udholde 5 Dages Arrest i Horsens; dette 
hjalp noget. Forøvrigt indbøde Officererne den unge Hr. v. 
Reedtz til Middag paa Vildt, skudt paa hans Broders Grund! 
Disse Jagtforseelser har været Afdelingschefernes største 
Plage under hele Campagnen, eftersom der af Grundeierne 
altid blev ført Klage herover, uden at man med den bedste 
Villie var istand til at forhindre det.

Medens jeg laae paa Palsgaard, blev en af mine Officerer, 
Lieutenant v. Kløeker, skammeligen og anonymt angreben i 
Skanderborg Avis af 13. October. Da General-Commandoen 
befalede, at han ved Dom skulde fralægge sig de deri imod 
ham gjorte Beskyldninger, men [Lieutenanten] var comman
deret til Kjøbenhavn, saa maatte jeg lade ham kalde tilbage 
og tilskrev den 15. October Horsens Borgmester-Contoir [om] 
at opgive Forfatteren til Angrebet. Dette blev ogsaa tilmeldt 
at være Skolemesteren i Hornstrup, med hvis unge Kone 
Lieutenanten havde spaset og derved fremkaldt Mandens 
Jalousie. Inden Sagen kunde fremmes, svarede jeg paa Ar- 
tikelen i „Horsens Avis“ og søgte at retfærdiggjøre Lieute
nant v. Kløeker, hvis hele Brøde bestod i, at han havde 
villet give Skolemadammen et Kys.

Omtrent midt i October Maaned blev den unge Hr. v. 
Reedtz og jeg budt til et stort Middagsselskab hos min Bro
der, Borgmesteren i Horsens, hvilket Selskab var arrangeret 
til Ære for den commanderende General v, Krogh-, men 
denne undskyldte sig. Selskabet var forøvrigt meget elegant 
og talrigt. Men Veien frem og tilbage udgjør 6 Miil og er 
saa dyb og fuld af store Steen, at man betaler Æren med 
megen Møie, og vi kom først Kl. 2 om Natten tilbage. Jeg 
havde lagt Kudsk og Heste til og Reedtz en lukket Vogn; 
men denne Vogn blev næsten ødelagt paa den frygtelige Vei.

Den 19. October afreiste Ditlev med Kone til Kjøben
havn for at deeltage i Rigsdagens1) Forhandlinger, saa at vi

Den 5. Oct. 1848 sammentraadte paa Christiansborg den grundlov
givende Rigsforsamling^ af hvilken Justitsraad R. var Medlem. U. A.
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ikke kom mere til ham i Horsens. Veien og Veiret var der
til fra nu af aldeles ikke mere indbydende, især formedelst 
den stadige Regn, der faldt og gjorde Veiene næsten im- 
passable.

Efter et Ophold af 5 Uger paa Palsgaard afmarcherede 
vi ifølge en Dagen [iforveien] erholdt Ordre den 27. October 
til Juelsberg, en Gaard, der ligger Vs Miil nordenfor Weile 
ved Chausséen til Horsens. Veiret var skrækkelig koldt og 
regnfuldt, Veiene udenfor Chausséen bundløse.

Aftenen før vor Afmarche fra Palsgaard bleve vi meget 
hæderligen tracterede, drak Champagne, Punsch, og spiste 
og svirede høitideligen ovenpaa hos den unge Frue. Jeg 
spurgte naturligviis igjennem Hr. v. Reedtz, hvad vi havde at 
betale, og erholdt til Svar: „aldeles Intet“. Jeg gav imidler
tid 40 Rdl. i Drikkepenge og senere en Present omtrent 
ligesaa stor, saa at jeg for min Person egentlig har betalt, 
hvad jeg har nydt; men ingenlunde kan jeg betale eller 
glemme den store Opmærksomhed og Gjæstevenskab, der i 
hine 5 Uger blev viist os; og [disse Uger] vare derfor de 
gladeste, jeg havde oplevet under hele Krigen, maaskee de 
eneste, hvor jeg havde Fred og Sindsro, idet jeg var fri for 
alle de Plager, der ellers vare sædvanlige. Det er altsaa 
ganske naturligt, at jeg følte en stor Tomhed efter at have 
forladt Palsgaard, og de første Par Dage var jeg ganske be
drøvet og følte mig ret utilfreds efter at have forladt disse 
brave Folk. Bataillonen var paa denne Tid 1000 å 1100 
Hoveder stærk, og det er intet let Arbeide at sørge for en 
saadan Famillie paa Marche ved at skaffe dem Qvarteer og 
Forpleining, Stald for Hestene, Plads for Vognene, Trans
portmidler for Syge og Svage etc.

Den første Dagsmarche gik til Juelsberg, 41/» Mile fra 
Palsgaard, og det var næsten ganske bælmørkt, inden jeg kom 
ind i en kold og fugtig Stue, hvor jeg skulde overnatte. 
Langt om længe fik jeg et tarveligt Maaltid; men langt ud 
paa Natten kom stadig Folk, som af en eller anden Grund 
vare bievne fjernede fra deres Compagnier, for at bede om 
Qvarterer for dem selv eller for [deres] Heste. Min Adjutant
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v. Holck var ret flink og activ for at skaffe Alt i Orden, saa 
at han sparede mig megen Møie.

Capitain v. Pio havde atter i Dag foraarsaget min Mis- 
fornøielse, idet han havde tilladt enkelte Afdelinger af sit 
Compagni at kjøre paa Vogne, de selv betalte; andre lod 
deres Tornystre kjøre og spadserede isolerede. Capitainen 
var aldeles ubekjendt med hvad han var forpligtet at gjøre 
og marcherede med en Trop af de fattige Mandskaber, der 
ikke eiede Midler til at betale Vognleie for sig eller deres 
[Tornystre]. Jeg havde ogsaa tidligere ifølge Befaling ind
berettet, at Capitainen hverken theoretisk eller practisk 
kjendte sin Tjeneste eller kunde bruges i nogen som helst 
Retning. Da han erfarede dette, søgte han om Forsættelse 
angivende, at jeg havde indberettet om ham, at han var 
„mindre skikket til Tjenesten“. Jeg forsikkrede Capitain Pio 
om, at jeg ikke havde indberettet dette om ham; men han 
vedblev sin Paastand med Tilføjende, at dette var meddeelt 
ham fra en sikker Kilde. Jeg svarede hertil, at han var al
deles feil underrettet, og at jeg vilde være ganske ærlig og 
sige ham, at jeg ikke havde indberettet, at han var „mindre 
skikket til Tjenesten“, men at han var „aldeles uskikket til 
Tjenesten, hverken vidste theoretisk eller practisk hvad han 
skulde vide, og at han i Tilfælde af Fegtning ikke vilde blive 
anbetroet noget Commando.“ Herover blev nu Pio meget 
forundret og vidste naturligviis Intet at svare paa min Op
rigtighed. Jeg havde i Løbet af Sommeren havt mange Scener 
med denne aldeles ubrugelige og negligeante Officeer, der 
forøvrigt som Selskabsmand var uforlignelig til at synge og 
gjøre Commers. En af Capitainens Unoder var at melde sig 
syg hvergang eller ofte, naar Bataillonen skulde foretage en 
Marche, saa at man i største Hast maatte forskaffe ham en 
Vogn; men saasnart Marchen var til Ende, meldte han sig 
samme Eftermiddag atter frisk. Dette havde jeg oftere anket 
paa, men da han d. 6. August paa Marchen fra Hornstrup 
til Wiuf havde gjort ligesaa og kom cavalièrement kjørende 
gjennem Bataillonen og havde indbudt sin Commandeer- 
sergeant Daniel til at kjøre med sig, stoppede jeg Vognen,
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da den kom i Têten af Bataillonen, hvor jeg reed, og be
falede Daniel at stige af og begive sig til sit Compagni. 
Herover blev baade han og Capitainen meget forundrede og 
fornærmede, den første, fordi han var indbudt af sin Capi- 
tain, og den sidste, fordi han troede dertil at være fuldkom
men berettiget. Ved Ankomsten til Wiuf meldte Capitainen 
sig frisk som sædvanlig, og da jeg foreholdt ham sin Op
førsel paa det Alvorligste, saa overlod jeg til ham at be
stemme, hvem af de to der skulde belægges med 24 Timers 
Arrest. [Da] Capitainen meente, at det var rettest, at Com- 
mandeersergeanten erholdt samme, saa blev denne Arrest 
ogsaa exeqveret, omendskjøndt han sikkerligen var den 
mindst Skyldige. Da Capitainen vedblev hyppig at melde sig 
syg, naar en eller anden besværlig Tjeneste skulde udføres, 
saa blev han undersøgt af Overlægen og Majoren og expe- 
deret til et Lazareth. Derved blev han afvænnet fra denne 
Vane, og i November Maaned blev han ved General v. Biilows 
Medvirkning forsat fra Bataillonen til 5. Bataillon og derfra 
til flere andre Batailloner, uden at man har erfaret, at han 
har gjort større Lykke paa disse Steder, og blev omsider 
afskediget d. 1. Juli 1852.

Den 28. October afmarcherede Bataillonen fra Juelsberg 
igjennem Weile til Pjedstedt og nærmeste Byer 8A—1 Miil 
fra Fredericia.

Den 1. November blev omtrent den halve Bataillon per
mitteret, saa at vi [kun] beholdt c. 500 Mand under Gevær 
tilbage, og de Permitteredes Vaaben og Effecter afleveredes 
til et Depot, som etableredes i Fredericia. Herved erholdt 
Bataillonen overordentlig meget at bestille. Brød blev hentet 
i Weile, Fourage deels i Weile, deels i Fredericia, Depot i 
Fredericia, Brigadeqvarteer i Kolding, Generalcommando- 
qvarteer i Begyndelsen i Weile, senere i Fredericia, Inten
dantur i Weile etc. etc. Lister aflfordredes snesevis af alle 
mulige Autoriteter, Breve ankom ligeledes daglig i Snese. 
Vi skrev Dag og Nat og kunde dog knapt blive færdige; 
især var Depotets Afstand til stort Besvær; men nu kom 
en Befaling, at vi ogsaa skulde etablere et Depot i Sønder-
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borg, [nemlig] for det til Als og Ærø hjempermitterede Mand
skab, som derfor blev hjemsendt med fuld Udrustning over 
Fyen under Commando af Lieutenant v. Westengaard.

Tiden gik i Pjedstedt med skrivende Forretninger. Vi 
forsøgte vel at exercere og manoeuvrere lidt; men Markerne 
stode næsten overalt fulde af Vand, saa at man ikke kunde 
komme frem paa dem; Kulden gjorde Øvelserne i det Frie 
ogsaa meget empfindtlige. Dog maatte Compagnierne exer
cere i deres Standqvarterer, saasnart Veiret tillod det. Om 
Aftenen forsamledes Officererne hos mig, saamange der vilde 
komme; og Mortensaften den 11. vare alle Officerer til Gilde 
hos mig, hvor det ret gik lystigt til med Mad og Drikke, 
Tobak og Kortenspil.

Søndagen den 12. November var jeg og en Deel andre 
Officerer til et Middags- og Aftenselskab hos Provst Thune 
i Gaverslund, Vi Miil nordenfor Pjedstedt. Bemeldte Provst 
er en stor, prægtig Person, der egentlig burde [have været] 
Cavalleri-Oberst. Hans Famillie er venlig, og hans Præste- 
gaard ligger smukt og maa om Sommeren være saare be
hagelig. Jeg kom flere Gange til Gaverslund og fandt der en 
venlig Modtagelse. Det var ogsaa den eneste Famillie paa 
Egnen, med hvilken man kunde omgaaes.

Den 14. November forlagde General v. Krogh sit Hoved- 
qvarteer fra Weile til Fredericia. Jeg mødte ham imod Aften
stunden paa Landeveien i Nærheden af Bredstrup. Vi vare 
begge til Hest; jeg kom fra Fredericia. En 8 Dage derpaa 
gjorde jeg tilligemed Adjutanten Amtz et Besøg hos ham i 
Fredericia og bleve indbudne til Middag, hvor vi levede me
get godt med Champagne og gode Vine. Forinden Bordet 
gjorde vi en Tour til Hest langs Voldene.

Vi havde i denne Maaned permitteret saa mange Folk, at vi 
ikkun havde det allersidste Aars Mandskab til Tjeneste, knapt 
mere end 150 Menige [pr. Compagni]. Derved blev det muligt 
at sammendrage Cantonnementet og lægge næsten Alt i Pjed
stedt, hvorved Tjenesten blev betydelig lettet. Vi havde kun 
to Skildvagter, nemlig ved Stabsqvarteret og Krudtvognen,
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der stod i en Port i den Gaard, hvori jeg boede. Krudt
vognen foraarsagede os meget Bryderi, da vi havde Ordre 
at bringe den under Tag, men ingen Mand vilde have den i 
sin Port. Ved JVlagtsprog blev den kjørt ind i Porten, og 
Manden, som havde sat sig derimod, blev jaget paa Døren, 
og de i Porten opstablede Agerredskaber kastede ud. Der
med var Sagen i Orden, hvorover Bondefogden meget glæ
dede sig, da han ikke kunde befale Bønderne, eller rettere 
disse ikke vilde adlyde hans Befalinger. Overhovedet er 
Jyden en slem og uvillig Race Mennesker at have med at 
gjøre, tvær, paaholdende og paastaaende. Man kan kun be
herske ham ved Magt og Frygt.

I de første Dage af December erholdt jeg Ordre at af
marchere den 6. December igjennem Fyen til Faaborg og at 
forlægge vort nu etablerede Depot fra Fredericia didhen. Vi 
afmarcherede altsaa den 6. December i et slemt Regnveir og 
dybe Veie til Snoghøi over Middelfarth til Stabsqvarteret 
Udby. Medens Bataillonen marcherede den korteste Vei til 
Snoghøi, reed jeg til Fredericia for at sige Farvel til den 
commanderende General, som nu ogsaa satte sig til Hest for 
at følge mig til Snoghøi og tage Afskeed med Bataillonen. 
Veiret var som sagt koldt, stormende og regnfuldt. Med 
Hurrah! skiltes vi.

Da min Adjutant Arntz havde plaget [mig] meget om 
Permission til Randers og jeg slet ikke kunde bruge ham, 
lod jeg ham reise paa mit eget An- og Tilsvar og blive 
borte saa længe han vilde. Han var nemlig nu bleven gift, 
og Konen boede hos Svigerforældrene i Randers. Lieutenant 
v. Holck var nu atter Adjutant, hvortil han havde stor Lyst. 
Lieutenant v. Westengaard, der var kommen tilbage fra Als, 
gik forud med Foureerskytterne, og Lieutenant Balling blev 
tilbage i Fredericia for at indskibe og overføre Bataillonens 
Depot til Faaborg.

Den 7. December marcherede vi til Egnen af Sønderby, 
hvor jeg i bemeldte By havde et godt Qvarteer hos Præ
sten Storch, hvor Datteren sang og musicerede for os hele 
Aftenen.

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 8
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Den 8. December ankom vi først ved mørk Nat til Faa- 
borg, hvor jeg erholdt Qvarteer hos Kjøbmand, Agent og 
Ridder Voigt. Veiret havde paa den hele Marche været 
skrækkelig regnfuldt; næsten ikke et Øieblik havde vi havt 
Ophold. Jeg fandt i Faaborg 15 Tjenestebreve, og [da] disse 
vare expederede, kom der flere eller ligesaamange igjen. I 
Faaborg bleve vi Alle modtagne paa det Venligste. Jeg gjorde 
en Deel Visitter, deriblandt til min Postmester Lorentzen og 
hans Famillie, hos hvem jeg i Mai Maaned havde ligget som 
Blesseret og var bleven saa hjertelig og venlig behandlet. 
Jeg gjorde ogsaa nogle Smaatoure i Egnen, men Veiret tillod 
ingen lange Excursioner.

Medens vi vare paa Fyen, stode vi atter under General 
v. Schleppegrell, der var kommen til Odense. Men denne 
Glæde varede ikke længe; thi efter et Par Dages Ophold i 
denne venlige By blev Bataillonen beordret at afgaae til Als 
den 13. December. Da vi nu Alle havde modtaget saamange 
Beviser paa Gjæstevenskab i Faaborg, lod jeg om Morgenen 
den 12. Capitain Falkenskjold., Westengaard og Andre kalde 
og spurgte dem, om vi ikke om Aftenen skulde give Byens 
Honoratiores et Bal? Samtlige Officerer vare heri enige, og 
vi erholdt Raadstuen til Laans, der i Løbet af Dagen blev 
vadsket, decoreret og meubleret, saa at Ballet rigtig fandt Sted, 
og hertil [blev] indbuden Alt, hvad der kunde møde paa 
Ballet, der var saare smukt og levende. Capitain v. Pio var 
endnu ved Bataillonen og havde et sjeldent Talent for at 
decorere og arrangere saadanne Fester, der ogsaa lykkedes 
meget vel. Vi dandsede til Kl. 2—3 om Morgenen; Cham
pagnen blev ikke sparet. Sø-Officererne paa Dampskibet 
„Geiser“, der om Eftermiddagen var ankommen fra Sønder
borg for at overføre os, bleve indbudne og deeltoge ogsaa i 
vort Bal. Alt aandede kun Jubel, og man paastod, at ingen
sinde havde man havt i Byen et saa muntert og behageligt 
Bal. Ingen Mand betalte en Skilling for sit Ophold i Byen.

Paa Ballet figurerede ogsaa min gamle Major Holm1).
*) Major H. var af skrøbeligt Helbred og havde ondt ved at gaae 

(see p. 120). U. A.
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Capitain Falkenskjold fik ham paa min Anmodning placeret 
ved et Spillebord med nogle andre gamle Mænd inde i et 
lille Værelse, saa at han slet ikke kom til Syne. Men da 
han ved at gaae hjem maatte gaae gjennem Balsalen, blev 
han bemærket, og nu spurgte man mig, hvem den Officeer 
var. Jeg svarede, jeg kjendte ham ikke, og derved var jeg 
befriet for al videre Spørgen.

Jeg havde hos Agent Voigt truffen en ung Pige, Datter 
af en Præst, en Jomfru Rohmann, der var Gouvernante hos 
Agentens Datter og Svigersøn, en Landmand 1 Miils Vej fra 
Faaborg. Jeg sendte en Estafette didhen for at indbyde dem, 
meest for den venlige Gouvernantes Skyld, og Alle kom, 
hvorfor den lille Pige var saare taknemmelig.

Da vi næste Morgen Kl. 7 skulde være ombord i „Gei- 
ser“, maatte vi op i Mulm og Mørke. Mange Mennesker, 
Herrer og Damer, fulgte os ned til Stranden, hvor vi stege i 
Baadene. Agent Voigt havde endnu i den tidlige Morgen
stund arrangeret en brillant Frokost for alle de Officerer, 
han kunde faae fat paa, hvor der ikke blev sparet paa Cham
pagne for at drikke vor Skaal, som jeg med Tak besvarede. 
Vi vare Alle aldeles knuste af den megen Opmærksom
hed og Velvillie, der var viist os, og da vi vare komne i 
Baadene for at sættes ombord i „Geiser“, blev os fra Stran
den bragt et mange Gange rungende Hurrah! hvilket natur- 
ligviis fra vor Side blev besvaret. Jeg havde anmodet vor 
Regnskabsfører Abel om at betale Regningerne for vor For
tæring [paa Ballet] m. m. I det sidste Øjeblik, da jeg sad 
ved Frokostbordet hos Agent Voigt, kom et Bud fra Abel, 
der lod spørge om Forholdsregler, da Regningen var saa 
meget stor, jeg troer omtrent 140 Rdlr. Jeg svarede, at der 
var intet Andet at gjøre end at holde Ørene stive, tie og be
tale, hvilket da ogsaa skete. Jeg betalte heraf 40 Rdr, Major 
Holm 20 Rdl. og Resten, 80 Rdl., blev fordeelt paa omtrent 
18—20 Officerer.

Førend jeg forlod Faaborg, erholdt jeg om Natten mel
lem Ballet og Frokosten en Meddelelse fra Brigaden, at jeg 
den 7. December var bleven udnævnt til Oberstlieutenant,

8*
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saa at jeg om Morgenen allerede blev hilset med denne Ti
tel ved Afskeden fra Agent Voigt med fyldte Champagne- 
Glas, hvilket dog altid var en Behagelighed mere.

Saaledes var Opholdet i 5 Dage i Faaborg det behage
ligste, jeg har oplevet under hele Krigen. Naar senere Folk 
af 10. lette Bataillon kom til Faaborg, ble ve de modtagne 
med den største Velvillie, og de bragte os altid de bedste 
Hilsener. Ogsaa modtog jeg flere Breve.

Da jeg kom ombord i „Geiser“, hyllede jeg mig i min 
Kappe og lagde mig paa en Sopha for at sove, hvilket ogsaa 
lykkedes saare vel, indtil jeg blev anmodet [om] at deeltage i 
en Frokost eller Middag hos Skibschefen Capitainlieutenant?, 
en ubehagelig og surmulet Patron, med hvem liden eller 
ingen venlig Forbindelse var at knytte. Kl. 2—3 om Efter
middagen landede vi i Sønderborg og opstilledes paa den 
ydre Slotsgaard, hvor vi bleve modtagne af General v. Bii- 
low, der, efter at General v. Hansen var bleven udnævnt til 
Krigsminister, var bleven udnævnt til commanderende Gene
ral paa Als.

Dagen før vi forlode Faaborg og Fyen, havde vi modtaget 
155 fyenske Recrutter fra Exerceerskolen i Nyborg, der 
overbragtes af Lieutenant? af 3. Reserve-Bataillon i Svend
borg. Herved blev Bataillonens Styrke dog noget mere re- 
spectabel. Paa Als traf jeg ogsaa min Broder Philip, der 
havde erholdt 1. Forstærknings-Jægercorps1), som han arbei- 
dede paa at uddanne.

Jeg blev anviist Qvarteer hos Etatsraad Manthey2), det 
venligste Huus, man kunde tænke sig, og saa behageligt som 
muligt i enhver Henseende. Foruden mig boede stadig 3—4 
andre Officerer i Huset, deriblandt den høist dannede Capi- 
tain v. Hammeleff*) af 1. Forstærknings-Jægercorps, med hvem 
jeg tilbragte mange nydelsesrige Timer, eftersom Hammeleff

J) Major Philip Ræder, der samme Dag som Broderen var bleven ud
nævnt til Oberstlieutenant, overtog 26. Nov. Commandoen af 3. Forstærk
nings- Bataillon, hvilken Commando han atter afleverede 20. Dcbr. s. A. U.A.

*) Manthey, C. F. P., Amtsforvalter i Sønderborg.
•) Hammeleff, Peter Henrik, (1817—50) 18/9 48 R*, senere Capt. i 6. 

Res. B. + % 1850.
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havde læst Alt og talte med stor Interesse og Humor om 
enhver Gjenstand. Vore Middagsmaaltider i Forening med 
Famillien Manthey vare derfor uforglemmelige. Destoværre 
faldt Capitain Hammeleff i Felttoget 1850 under en unød
vendig Recogposcering ved Stenten-Miihle.

Nogle Dage efter Ankomsten til Als indfandt sig atter 
Adjutant Lieutenant Amtz, [som] var meget vred, fordi Ba- 
taillonen havde forladt Jydland uden hans Vidende. Han var 
derpaa reist til Faaborg, men her fandtes Bataillonen heller 
ikke mere, og han maatte derfor reise paa egen Bekostning 
lige til Sønderborg.

Jeg installerede mig nu i Sønderborg og gjorde mig nogen
ledes bekjendt med Localiteterne; Bataillonen blev først ind- 
qvarteret i Byen.

Jeg havde, medens jeg laae ved Fr,ederitz i December 
Maaned, søgt om 14 Dages Permission; herpaa erholdt jeg 
i Faaborg et krigsministerielt Afslag: „at dette for Tiden ikke 
kunde bevilges.“ Men da jeg kom til Als, sagde General 
Biilow, at han var bemyndiget til at give mig en saadan 
Permission indtil 1. Januar 1849, hvilken jeg ogsaa benyttede, 
og den 16. reiste jeg fra Sønderborg over Fyenshaf og Boy- 
den1) og ankom sildig om Natten til Poststationen Qværn- 
drup midt i Fyen. Her traf jeg en gammel Nordslesviger, 
som var Postholder og Vært i Postgaarden, der spurgte mig 
om, hvorledes hans Søstersøn, hvis Navn han nævnede, levede. 
Da jeg ikke vidste [dette] eller kjendte ham, undrede han 
sig noget herover, da bemeldte Søstersøn dog var Soldat i 
10. Bataillons 4. Compagni. Jeg fortalte Postholderen, Thays- 
sen ved Navn, at jeg havde omtrent 1100 Soldater, og at det 
saaledes ikke var mig muligt at kjende dem alle. Næste 
Morgen kjørte jeg med Extrapost til Nyborg og gjorde paa 
Vejen didhen en Visit hos min gamle Velynder Grev Ger- 
hardt Moltke paa Glorup; dog forblev jeg her kun Vs Times 
Tid og kom henad Middag til Nyborg og lod mig nu her 
indskrive paa Posten, som om Aftenen gik over Store Belt, 
og paa denne Maade kom jeg Mandag Morgen d. 18. De-

0 Færgested paa H orneland (Fyen). U. A.
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cember til Kjøbenhavn og traf min Kone og nogle af Bør
nene endnu i Sengen.

Jeg tilbragte nu her overordentlig glade Dage, gjorde 
mange Visitter og saae mange Mennesker. Endog Juleaften 
gjorde jeg en Tour til Frederiksborg for at hilse paa Hans 
Majestæt Kongen, ledsaget didhen af Ole Munch Ræder1), 
som jeg traf i Kjøbenhavn efter Hjemkomsten fra sin lange 
americanske Reise.

En af de første Visitter, jeg gjorde, var hos Krigsministe
ren General v. Hansen*), som nylig var tiltraadt sin Post og 
derfor var meget tilbageholdende, høflig og venlig og ind
vilgede Alt, hvad jeg bad ham om; saaledes erholdt jeg 
nogle [af] Officererne udnævnte til Riddere og en afskediget 
Secondlieutenant v. Siems en3) forfremmet til Premierlieute- 
nant uden mindste Indvending. Jeg gjorde Generalen ogsaa 
opmærksom paa adskillige Mangler ved Arméen, dem han 
lovede at rette. Men det Allervigtigste, hvorpaa jeg henledte 
Ministerens Opmærksomhed, var Fredericia Fæstning, som i 
Felttoget 1848 var bleven forladt af os og derfor bleven be
sat af General Wrangel uden Modstand, som var det en 
aaben By. Jeg fortalte derfor Generalen, at jeg, da jeg laae 
i Omegnen af Fredericia, havde recognosceret Omegnen og 
Fæstningen. Jeg henledte Opmærksomheden paa det Terrain- 
afsnit, hvorpaa Fæstningen ligger, nemlig indenfor den saa- 
kaldte Elbodal, der kun har 3 Overgangssteder og næsten 
efter sin hele Længde kan sættes under Vand. Nærmere 
Fæstningen, paa den vestlige Side, findes atter en Dal, hvori

*) Ole Munch Ræder, f. 3. Mai 1815, (Søn af Forf.s ældste Broder 
Johan Christopher R. Oberst i den norske Armee) juridisk Embedsmand 
og Forfatter, senere norsk Consul p. Malta og norsk General-Consul i 
Alexandria og tilsidst i Hamborg, reiste med norsk Stats-Stipendium til 
N. Amerika 1846—48 for at studere Jury-Institutionen, hvorom han i 1850 
udgav et Værk i 3 Bind, f 1895.

’) Christian Frederik H. f. 29. Nov. 1788, jur. Cand. 1809. 1822 Capi- 
tain i Generalstaben; 1828 i fransk Tjeneste (Morea); 1848 Commando p. 
Als, s. A. Krigsminister indtil 1851; atter 1852 og 1864.

•) Siemsen, Vilhelm Godske (1809—73) '*/»48 R*, Capt., Major, Oberst, 
Amtsforvalter.
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et Aaløb, hvorved Dalen kan sættes under Vand, saa at et 
Plateau nordenfor Fæstningen bliver den eneste tilgjængelige 
Side. Dernæst fortalte jeg ham, at Voldene vare tykke og 
gode, og at Portene ved nye Værker og Palissaderinger lette- 
lig kunde dækkes; at Fæstningen bestandig kunde forblive i 
Forbindelse med Fyen, altsaa derfra erholde alle Fornøden
heder, Syge og Saarede did henbringes, Garnisonen afløses 
og forstærkes efter Behag, og endelig Fæstningen understøt
tes af Batterier paa Strib og af Krigsskibe paa Flankerne.

Generalen lyttede opmærksom til min Tale og indrøm
mede Rigtigheden af hvad jeg fremførte, men anførte der
imod: at Ingenieurerne havde aldeles opgivet Fæstningen og 
vilde anlægge et Retranchement tvers over den saakaldte 
Lyngsodde mellem Fredericia og Snoghøi. Jeg svarede her
til, at Lyngsodde altsaa først skulde befæstes, medens Fre
dericias Hovedvold og øvrige Fordele af By, Bygninger, 
Citadel osv. allerede vare til Stede og blot havde behov at 
forstærkes. Generalen fremtog et Kort, og jeg gjentog atter, 
hvad jeg havde anført, henvisende paa Kortet. Generalen 
syntes mere og mere at’billige mine Anskuelser, og Conver- 
sationen var meget levende og varede længe. Jeg skiltes fra 
[ham] med de Ord: „Hr. General! jeg besværger Dem: 
undersøg Forholdene endnu engang og tro mig: Fredericia 
er af stor Vigtighed og kan og vil blive os til megen Nytte.“ 
Generalen optog Forslaget, og 14 Dage senere begyndtes paa 
Fredericias Befæstning. Forinden jeg skiltes fra Krigsmini
steren, fortalte han mig, at den 10. Bataillon skulde omdan
nes til en let Bataillon og munderes med grønne Vaaben- 
frakker og Beenklæder liig med Jægerne.

Generalen var som sagt dengang nylig tiltraadt sin Post 
og var mere tilgjængelig, end han senere er bleven. Han 
boede endnu dengang paa Amalienborg Palais i de af Krigs
minister Tscheming, General Ewald og før ham af General 
Bülow beboede Værelser.

Søndag den 24. December, Juleaften, var jeg i Frederiks
borg, og først da Juletræet skulde antændes kom Mauch 
Ræder og jeg tilbage. Børnene havde ret længselsfuldt seet
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ud efter os, og Kl. var vel henved 7 inden vi kom tilbage. 
Men nu var Glæden ogsaa saameget desstørre. Min Broder 
Ditlev med Kone var paa denne Tid ogsaa i Kjøbenhavn, og 
vi levede derfor stadigen sammen, naturligviis hos mig. I 
Selskaber var jeg kun lidet; jeg foretrak Selskabet i mit 
Huus med min Kone og Børn. Veiret var under mit Op
hold i Kjøbenhavn temmelig mildt og venligt, og Tiden løb 
derfor overordentlig hurtigt.

Endelig maatte jeg Løverdag Aften den 30. December 
atter reise bort med Posten til Odense, hvor jeg ankom 
den 31. omtrent Kl. 2 Eftm. Veiret var nu bleven koldt, og 
Snee laae overalt. Paa Odense Postgaard traf jeg Oberst v. 
Benzon1) af Garden til Hest og nogle andre Officerer, der 
kom fra Arméen i Jydland og reiste til Kjøbenhavn, da de 
havde erholdt Afskeed. Ogsaa min Major v. Holm havde er
holdt sin Afskeed formedelst Svagelighed, hvilket vel var og 
maatte være ham ubehageligt, men sikkerligen var aldeles 
rigtigt, da Holm hverken kunde gaae eller ride. Efterretnin
gen herom blev oversendt med samme Post, som jeg reiste 
med, uden at jeg havde foranlediget den, men grundede sig 
paa en Indstilling fra Bataillonen fra October Maaned.

I Odense traf jeg adskillige Officeersfruer, deriblandt Fru 
Falkenskjold med Svigerinde og tvende Børn, og Fru Dau, 
der reiste til deres Mænd paa Als. Da jeg tog Extrapost — 
lukket Vogn — og var alene, tilbød jeg Fru Dau Plads i 
Vognen. Hun var ogsaa alene og vidste slet ikke at hjælpe 
sig. Hun modtog Tilbudet, og jeg sørgede nu ogsaa for at hen
des Tøi kom i Vognen. Efter nogen Forsinkelse paa Grund af 
en glemt Kuffert kom vi endelig til Postgaarden i Assens, 
hvor hun strax gik til Sengs. Jeg tilbragte derfor Nytaars- 
aften stille og alene i den mørke og uhyggelige Postgaard i 
Assens.

l) Benzon, Hartvig Jacob Frederik (1787—1855) Comd. f. Livg. t. H. 
+ p. Christiansdal.
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Den 1. Januar 1849 om Morgenen Kl. 4 bleve vi vækkede 
for at afgaae paa et lille Dampskib — „Odin“ troer jeg 

det heed — til Sønderborg. Vi indskibede os i Mulm og 
Mørke, Kulde og Storm. Da Skibet afgik paa et fastsat 
Klokkeslet, saa maatte vi være meget præcise; jeg fik ogsaa 
rigtig min Frue ombord, men Capitain Falkenskjold mang
lede nu sine Damer og Børn. Jeg løb derfor fra Skibet for 
at finde dem, tog et af Børnene paa Armen og løb nu alt 
hvad jeg kunde dermed ombord og kom netop derned til 
rette Tid, ligesom Skibet lagde fra Bolværket. Det lille 
Dampskib kunde ikkun medtage 50 Passagerer; Mangfoldige 
maatte derfor ligge over i Assens til næste Dag; dette var 
naturligviis Menige af alle Afdelinger.

Overfarten var høist besværlig, da Rummet var ind
skrænket, Stormen pidskede os lige i Ansigtet, og Søen gik 
høit. Passagererne laae derfor omkring paa Dækket, bræk
kede dem og ynkede sig forfærdeligt. Skibet var saa usselt, 
at det næsten var Fare at seile dermed, og vi tilbragte 6 
Timer paa Touren, saa at vi først henad Middag ankom til 
Sønderborg.

Jeg blev ved Broen modtaget af min Adjutant Amtz, der 
smilende fortalte mig, at han nu havde faaet sin Kone til 
Sønderborg, og derfor maatte jeg først gaae med ham hjem 
for at see hans Kone og drikke et Glas paa hendes Vel- 
gaaende. Dette skete ogsaa; derpaa gik jeg op til General 
v. Biilow for at melde mig og lykønske ham til Nytaar. Her 
havde der ogsaa været stor Gratulation, og mange af Gratu
lanterne vare endnu tilstede. Først derfra gik jeg i mit Qvar- 
teer, hvor jeg ligeledes begyndte med Gratulationer, derpaa
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til Philip og fl. Steder. Philip spiste med mig til Middag 
hos Etatsraad Manthey’s.

Jeg tiltraadte altsaa Aaret i Sønderborg og tilbragte over
hovedet paa Als et Aar, der var temmelig kjedsommeligt og 
ubehageligt. Allerede den 2. Januar modtog Bataillonen, der 
nu var bleven indqvarteret paa det gamle Sønderborger Slot, 
250 Recrutter fra Als og Ærø, som Bataillonen selv maatte 
uddanne deels i Slottets store Sale, deels paa aaben Mark. 
Vi begyndte derfor et saare activt Liv; Officererne maatte 
commandere og exercere selv, lære Recrutterne og tumle 
med disse 8 à 10 Timer daglig practisk og theoretisk; vore 
Trainkudske maatte lære at ride og kjøre o. s. v. Selv var 
jeg allevegne til Stede og skaanede mig ikke.

I mit Qvarteer havde jeg det meget godt og venligt og 
kom ogsaa hos enkelte Famillier i Byen, saasom: Doctor 
Krager, Borgmester Leisner, Commandeur Varendorff, Amt
mand Johannsen, Præsten Krog Meyer i Ulkebøl, Oberst 
Rie gels1) osv. Den store Masse af yngre Officerer havde der
imod intet Tilhold hos Famillierne, da deres Antal var for stort.

Den 4. Januar havde jeg et Afskedsselskab for Major v. 
Holm, som den 5. afreiste til Kjøbenhavn. I dette Selskab 
deltog General v. Büloiv, min Vært Etatsraad Manthey og 
samtlige Bataillonsofficerer samt Philip. Manthey’s vare saa 
artige at arrangere en Souper for mig.

I disse Dage erholdt jeg pludselig en Brigade-Comman
deur i Hr. Oberst af Artilleriet Mezas), og hans Brigade 
[blev] benævnt den 6. Brigade. At en forhenværende Skole
lærer, der i 30 Aar ikke har forrettet nogensomhelst Tjene
ste, pludselig forfremmes til Oberst og udnævnes til Brigade- 
Commandeur i et fremmed Vaaben, er vistnok noget Nyt og 
Usædvanligt; men at forfremme en saa modbydelig Person 
og udstuderet Nar som Hr. Meza til Brigade-Commandeur,

') Hans Christian Riegels, (1795—1861), Khrre., Civilgouverneur 
ad int. p. Als i -48, f p. Snoghøi.

*) Christian Julius de M., f. 1792, Lærer i Historie og Geographi v. 
Artilleri-Institutet, senere i levende Sprog v. den militaire Høiskole, holdt 
Forelæsninger v. Universitetet om Sprogenes Fonetik. 1821 gift m. en 
Søster til den senere Krigsminister Tscherning. + 1865. U. A.
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er vist aldrig skeet før paa denne Jord. Da som sagt Hr. 
Meza sit hele Liv havde været Skolelærer, men Officeer 
ikkun af Titel, var han aldeles ukyndig om alt Militairvæsen 
og forstod hverken at commandere eller exercere Infante
rister i de sædvanligste Manoeuvrer. Imidlertid læste vi Be- 
kjendtgjørelsen herom, og da han i de første Dage af Januar 
ankom til Sønderborg, gik jeg op og hilsede paa ham, der 
boede hos en Kjøbmand Gynthersen. Da jeg ønskede ham 
velkommen, saa svarede han: „Det er vel ikke meent“; thi 
han var bange for ikke at være velkommen. Jeg replicerede 
hertil Lidet; dog bemærkede jeg, at den, som Kongen an
satte, maatte vi Andre og Yngre blindt hen lyde. Men sik- 
kerligen var det den største Forhaanelse, Krigsministeren 
har viist Armeen ved at ansætte saadan en Patron som 
Brigade-Commandeur. I Artilleriet kunde han ikke bruges 
og var saa forhadt, at ingen Officeer talte til ham. Derfor 
skjænkede General Hansen denne sin intime Ven til Infan
teriet.

I Begyndelsen var Forholdet ogsaa ret venligt. Ja! den 
11. Januar besøgte jeg endog Hr. Meza venskabelig, drak 
Thee hos ham og forblev 3 Timer hos ham og talte [med 
ham] om mange Ting i og udenfor Tjenesten, saa at vi 
skiltes som meget gode Venner. Men destoværre varede dette 
Venskab ikke længe.

For at afbryde Kjedsommeligheden oprettedes en Club i 
Værtshuset „Stadt Copenhagen“ hos Reimuth. Jeg var der 
to Gange, men uden at spille, og gik snart bort formedelst 
en uigjennemtrængelig Tobaksrøg. Jeg forblev derfor om 
Aftenen paa mine Værelser indtil Kl. 8, da jeg saa blev 
kaldt ned til min Vært, i hvis Famillie jeg drak Thee. Hver 
Onsdag var sammesteds gjerne Selskab, i det Mindste Dr. 
Krager med Famillie og Indqvartering.

Ifølge Dagsbefaling af 14. Januar blev Lieutenant, Adju- 
tant v. Arntz udnævnt til Commandeur for 2. Compagni i 
Capitain Pio’s Sted, som først nu blev forsat. Jeg valgte nu til 
Adjutant Lieutenant v. Westengaard, den bedste Officeer jeg
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kjendte i Bataillonen, og han rykkede nu ind at boe hos 
Etatsraad Manthey.

I Begyndelsen af Januar var det meget koldt; Sundet1) 
var tillagt med lis, dog varede dette ikke længe; thi den 14. 
Januar begyndte det atter at tøé, saa at Færgen kunde gaae 
over Sundet. Det kan stundom skee, at hverken Færgen kan 
gaae eller Isen kan bære; i saadanne Tilfælde er man paa 
Als aldeles afskaaret fra hele den øvrige Verden.

Slesvig-Holstenerne og Tydskerne havde denne Vinter 
Overmagten; thi Malmøer-Conventionen blev aldeles ikke 
respecteret. De fiendtlige Tropper stode derfor paa Høiderne 
ved Dyppel og skuede ned paa os, og vi turde ikke sætte 
Foden paa Slesvigs Fastland, ikke engang komme ind [i] 
eller besætte Brohovederne lige over for Sønderborg. Der
for maatte vi paa Als besætte hele Kysten langs Alssund, 
for at kunne modtage Tydskerne, hvis de vilde forsøge en 
Landgang, hvortil de baade havde Lyst og troede sig beret
tigede, som [til] saamegen anden Vold. Vi maatte derfor for- 
skandse os langs bemeldte Alssund lige op til Arnkilsøre, 
den nordligste Pynt af Sundet, ligesom ogsaa Byen Sønder
borg blev omgivet med deels lukkede og palissaderede Vær
ker, deels aabne Værker og Placements til Canoner. Vore 
Soldater havde derfor den hele Vinter en saare streng 
Tjeneste.

Søndagen den 14. Januar havde vi paa Raadhuset et tal
rigt og ganske elegant Bal. Det var dog Noget for at ad
sprede sig efter saa megen Møie og Arbeide og Kjedsomhed. 
Ved saadanne Ledigheder dandsede jeg ogsaa stundom en 
Svingom.

Stundom kom Deserteurer fra den fiendtlige Side, der 
havde vidst at liste sig igjennem Forpoststillingen. Dog var 
deres Antal ikke stort. Derimod kom der en meget stor 
Masse dansksindede Beboere og Bønder, som ikke kunde 
holde ud at boe mellem Tydskerne og deres Skrækkesregje- 
ring i den nordlige og midterste Deel af Slesvig. Hele Als

’) Als-Sund. U. A.
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var overfyldt af saadanne Flygtninge, hvoraf mange maatte 
understøttes af Regjeringen for at kunne subsistere.

Søndag den 21. Januar var jeg til en net Soirée hos Dr. 
Krager, hvor der blev musiceret en heel Deel.

Forøvrigt var det Regel, at hver Søndag Formiddag blev 
der foretaget en Ridetour af saamange af mine Officerer, der 
kunde faae Heste; som Regel vare vi dog en 6—8. Vi rede 
nu ud paa Landet, og det gik derved over Stok og Steen, 
fast altid i Carriére. Stundom faldt En og Anden vel af He
sten eller styrtede; men ikke desmindre vedbleve disse Søn- 
dags-Ridetoure hele Vinteren og vare bievne almindelig be- 
kjendte og omtalte som halsbrækkende. Min Ordonnants sagde 
engang til min Tjener Hans: „Det er grusomt som de 
have redet stærkt“ En Dag styrtede min Adjutant Westen- 
gaard og forslog sig og Hesten slemt. Søndagen den 21. Ja
nuar begyndte vi med disse Ridetoure og vedbleve dermed 
som sagt hele Vinteren. Efter en saadan Tour langs dybe og 
sølede Veie, igjennem Sønderskoven o. s. v. vare vi forskræk
kelig tilsmurte og overstænkede fra Top til Taa og maatte 
derfor ogsaa omklædes for at kunne gaae til Bords. I Be
gyndelsen spiste vi Kl. 1 til Middag hos Etatsraad Manthey; 
men inden jeg forlod Huset, var Tiden lidt efter lidt bleven 
udtrukken til 2V2 å 3, hvorover Fru Manthey undrede sig 
saare meget, eftersom man snart i 45 Aar havde spist til 
Middag Kl. 12—1.

Den 1. Februar var jeg til en Soirée hos Conferentsraad 
Johannsen, der var Medlem af Regjeringen, men som Amt
mand i Haderslev var flygtet hertil med Famillie, en char
mant gammel Frue og tvende lige saa charmante Døttre, hos 
hvem jeg oftere tilbragte behagelige Timer.

Als blev hver Dag mere og mere overfyldt med Tropper, 
der ankom fra alle Sider, naturligviis nærmest fra Fyen. Paa 
Als kom lidt efter lidt til at ligge 10 å 12,000 Mand istedet- 
for 2000 Mand, saaledes som Malmøer Conventionen havde 
fastsat; men ingen af Parterne brød sig det Allermindste om 
denne Convention.

I Begyndelsen af Februar Maaned blev af sjællandske
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Soldater begaaet et skrækkeligt Mord paa Als. I Sønderskov 
boer den hertugelige Overførster König paa en derværende 
Embedsbolig; bemeldte König var bekjendt som meget her
tugelig-, altsaa tysksindet, og skal have været meget streng 
med at overholde Jagtretten i Skoven. En Aften begiver sig 
en Flok Soldater i Nærheden af hans Bolig og afskyde flere 
Geværer i Skoven. For at gribe Vildttyvene gaaer Over- 
førsterens Pleiesøn ud af Huset, men nogle faae Skridt der
fra bliver han nedskudt af Soldaterne, som rimeligviis havde 
ventet, at König selv var kommet ud, og havde tiltænkt ham, 
hvad der nu hændtes hans Pleiesøn. Morderne bleve snart 
opdagede, det var saakaldte „Kulsviere“ af 1. Bataillon, og 
bleve naturligviis straffede efter Loven. Dog skal den Mand, 
som skjød den unge 21aarige Mand, have været en Ikke- 
Militair fra Als, som flygtede og derved undgik Straffen.

Fastelavnsmandag den 19. Februar om Formiddagen Kl. 
lOVs kom en Trop tydske Jægere ned ad Dyppel Veien, 
trængte ind i vore ubesatte Brohoveder, arresterede en der
boende dansk Opsyns- og Færgemand, gav dem i Færd med 
at afhugge 32 Arme paa en tvers over Landeveien lagt 
spansk Rytter, der spærrede Indgangen til det sydlige Bro
hoved, og huserede paa mange andre Maader. En Officeer 
meldte dette til General Bülow, der hurtigt kom ned til 
Havnen og lod fra Briggen „Mercurius“, der laae ved Bol
værket, affyre to Canonskud paa den fiendtlige af 1 Officeer 
og circa 20 Mand bestaaende Trop, som nu tog Flugten op 
ad Veien; men da en Baad med bevæbnede Matroser fra 
„Mercurius“ satte over Sundet, fyrede de fiendtlige Jægere 
en 12—45 Skud paa Baaden, hvorved dog Ingen blev truffen, 
men en Kugle gik igjennem den ene Side af Baaden. Jeg 
kom ogsaa strax til Stedet, og da en Besætning af 120 [Mand] 
af Bataillonen gik over for at besætte Brohovederne, gik jeg 
over Sundet med dem tilligemed Oberst Meza, hans Stabs
chef Wørishøffer1) o. Fl. Men efter Forløb af et Par Timer 
blev Mandskabet trukket tilbage. En Parlamentair blev sat

*) Wørishøffer, Johan Philip Andreas (1804—92), i —63 Cmd. f. 3. 
Inf.-Brig., Chef f. fyenske Brig., S. K. Gen.-Lieut.
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over Sundet for at sætte efter Jægerne og erfare Aarsagen 
til deres Fremfærd; men Parlementairen bragte naturligviis 
intet tilfredsstillende Resultat, hvorfor der blev klaget til den 
factiske Regjering i Flensborg, som aldeles desavouerede det 
Skete og sendte sin Stabschef til Als for at undskylde samme 
og lovede, at Officeren, der havde anført Troppen, skulde 
blive straffet. Navnet paa samme var Capitain Schrøder.

Mine Recrutter vare i Enden af Februar fix og færdige, 
saaledes som jeg havde befalet i Begyndelsen af Januar. Det 
havde været et dygtigt Arbeide at uddanne Recrutter under 
aaben Himmel i Hjertet af Vinteren.

Den 24. Februar erholdt vi fra Kjøbenhavn [Underret
ning om], at Vaabenstilstanden var bleven opsagt, hvorover 
vi Alle meget glædede os.

Søndagen den 25. Februar havde jeg en stor Parade paa 
den ydre Slotsgaard i Sønderborg for at uddele 8 Danne- 
brogsmændenes Hæderstegn til Underofficerer og Soldater, 
hvortil jeg havde indbuden Byens Honoratiores. Ved denne 
Leilighed var jeg til Hest, holdt en Tale, fremkaldte de 
Lykkelige foran Fronten og paahængte dem Ordenen i Kon
gens Navn. Derefter defilerede hele Bataillonen forbi mig og 
de Indbudte. Jeg havde ogsaa indbudt Oberst v. Meza, men 
han kom naturligviis for sildig. Den gode Oberst beskjæfti- 
gede sig særlig med at gaae omkring og informere unge 
Damer i Pianoforte-Spil og italiensk Sang. Da jeg hader Alt, 
hvad der bærer Præg af Naragtighed, saa var det umuligt, 
at vi to kunde længe blive Venner; jeg erklærede ham og
saa engang, da han kom op paa mit Contoir og skjændtes 
med Adjutanten, „at jeg vel var nødsaget til at adlyde ham, 
da hans Epauletter vare større end mine, men forresten havde 
vi to ikke det Allermindste med hinanden at bestille.“

I Enden af Februar blev jeg udnævnt til virkelig Oberst- 
lieutenant. Men da den 1. Maaneds Forbedringsgage decour- 
teres, saa erholdt jeg først den 1. April den forhøiede Gage.

Den 4. Marts havde vi atter et stort Militair-Bal, hvor
ved jeg dandsede nogle Dandse i Valts. Den 5. Marts gav 
Oberst v. Riegels en stor Diner, hvortil jeg ogsaa var ind-

Ræder: Krigserindringer fra 184S—50 9
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buden, og den 6. var en stor Concert paa Raadhuset. Paa 
denne Maade søgte vi at adsprede os.

Til Sønderborgernes Fornøjelse anlagde jeg en Fodstie 
langs Vandet fra Slottet til Skydebanerne, altsaa langs den 
sydlige Side af Øen, hvilken Promenade senere blev meget 
benyttet af Sønderborgs smukke Verden; Veien var 700 Alen 
lang. Min Bataillon blev fra flere Sider forstærket ved Ind
kaldelser af de Permitterede, [saa] at den i Begyndelsen af 
Marts talte 1100 Hoveder. Ifølge Opsigelsen af Vaabenstil- 
standen skulde vi den 26. Marts begynde Krigen og gaae 
over Alssund. Hele eller største Delen af Infanteriet samle
des paa Als og skulde trænge frem mod Flensborg og for
ene sig med 1 Brigade Infanteri og hele Cavalleriet, som 
rykkede frem fra Kolding under Commando af General Rye.

Den 1. Marts var den 10. Bataillon bleven ny eqviperet 
som Jægere og erholdt franske Geværer. Bataillonen saae 
derfor meget godt ud, men Meget manglede endnu ved Ar
méen, som vel var afsendt fra Kjøbenhavn men formedelst 
det stormende Veir i Marts Maaned ikke ankom til bestemt 
Tid. Da General Biilow ikke vilde have Oberst Meza ved 
Avantgarden, saa blev han forlagt ud paa Landet. Philip 
stod ved hans Brigade, hvorimod jeg blev sat tilbage til [3.] 
Brigade under min gamle brave Chef General v. Schleppe
grell, som den hele Vinter havde boet i det mindre Palais 
paa Augustenborg.

Den 15. eller 16. Marts kom Oberstlieutenant v. Flens
borg af Generalstaben til Sønderborg og besøgte mig den 
17. I Dagsbefalingen af 20. Marts blev Flensborg ansat 
som Stabschef og Capitain v. Kauffmann som Souschef ved 
Flanke-Corpset under General v. Biilow.

Vi havde i Vinterens Løb tabt endeel Folk ved Typhus; 
dog var Antallet aldeles ikke foruroligende. I de tydske 
Aviser fortalte man med stor Glæde, at vore Soldater døde 
som Fluer, sultede eller bleve ødelagte af Utøi og Fnat. Jeg 
kan kun sige, at vi levede ypperligt, og Mad og Drikke 
[savnede] Ingen. Officererne levede stundom copieust, og 
Champagnen flød i Strømme.
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Alt ventede paa Ordre til Overgangen den 26. Marts, og 
Broen, der skulde slaaes over Sundet, laae færdig paa Land 
for at lægges i de sidste Dage; Ingenieurerne og Ponton- 
nererne vare meget ivrige. Havnen laae fuld af Skibe med 
Armée-Effecter, Ammunition m. m.

Jeg havde tilskrevet min Kone og sagt hende, at jeg 
gjerne ønskede at see hende og de 4 ældste Børn paa Als, 
var det ogsaa kun een Dag, inden vi rykkede over Alssund. 
Den gode Kone tog mig paa Ordet, og Søndag den 18. Marts 
Aften, efter at det var blevet mørkt, kom en Officeer og 
meldte mig fra Dampskibet, at min Kone og Børn vare nede 
ved Stranden for at besøge mig. Jeg blev herover meget 
overrasket, da hun ikke havde svaret mig paa min Propo
sition, og jeg løb derfor strax ned for at modtage hende, 
men mødte hende og Børnene samt Jomfru Hanne Jensen 
tæt udenfor Huset. Jeg førte dem op paa mine Værelser, 
hvor de erholdt Thee m. m. Men det Værste var nu at 
skaffe dem Qvarteer. Hele Byen var fuldpakket, i Værts
husene var ikke et Hul at finde; Adjutanten Westengaard 
løb om fra Huus til Huus, men forgjæves. Min Vært, Etats- 
raad Manthey, havde [ikke] eller vilde ikke have nogen Lei- 
lighed for mig og dem og beklagede ikke at kunne modtage 
min stakkels trætte og forfrosne Famillie. Endelig fandt Adju
tanten et Qvarteer hos Raadstueskriveren paa Raadhuset, 
hvor der fandtes 2—3 vel meublerede og beqvemt indret
tede Værelser, hvor de da bleve henbragte og hvor de kunde 
finde den fornødne Pleie. Der faldt mig derved ret en Steen 
fra Hjertet. Jeg kunde ikke tilgive Manthey’s den ringe Grad 
af Deeltagelse, som de viste mig og min Famillie ved denne 
Leilighed.

Imidlertid gik nu Alting godt. Jeg førte næste Morgen 
min Kone omkring i de af mig bekjendte Famillier, dog paa 
den Betingelse, at vi ikke vilde modtage nogen Indbydelse, 
men forblive sammen. Vi spiste derfor paa Raadstuen og 
engang paa Augustenborg, hvor ogsaa Philip var tilstede og 
tracterede med Champagne. Vi gik omkring i Byen og den 
nærmeste Omegn, besaae Byens faae Mærkværdigheder,

»•
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Batterierne ved Baadsagergaard, osv. Veiret var i disse Dage 
meget mildt og behageligt, og derfor var ogsaa den hele Tour 
og min Famillies Nærværelse saare behagelig. Fredag den 
23. Marts afreiste de atter paa et lille Dampskib. Veiret saae 
slemt ud, da jeg bragte dem ombord; men da de vare komne 
i Gang, opstod en slem Storm ledsaget med Sneefog, som 
foraarsagede, at Dampskibet efter nogle Timers Forløb atter 
kom tilbage.

Jeg var samme Dag indbuden til et Middagsselskab i 
„Stadt Hamburg“, som blev givet til [Ære for] de høiere 
Officerer af 3 Borgere, nemlig Kjøbmand Gynthersen, Se
nator Christiansen og Capitain, Postmester Wemich. Jeg sad 
nu ved Bordet, da Capitain Miiller af min Bataillon kom og 
lod mig vide, at min Famillie atter var kommen tilbage. Jeg 
løb altsaa hurtigt fra Bordet og modtog den paany. Forfrosne 
og forkomne bragte jeg dem i deres gamle Qvarteer, hvor
efter jeg gik tilbage til Selskabet. Løverdagen den 24. afgik 
de atter, men med lige saa lidet Held. Storm og Sneefog 
vedblev end værre at rase end Dagen i Forveien, hvorfor 
Dampskibet efter nogle Timers Forløb atter kom tilbage, og 
jeg førte min Famillie paany i dens Qvarteer paa Raad- 
huset, hvor man viste dem al mulig Hjælp og Deeltagelse. 
Endelig afgik Dampskibet for 3. Gang Søndagen den 25., og 
da Veiret nu havde bedaget sig, ankom det til Kjøbenhavn 
den 26. Marts. Jeg glædede mig ret inderlig over, at de stak
kels Reisende omsider kom lykkelig frem til deres Bestem
melse.

Ifølge den første Bestemmelse skulde Arméen den 26. 
Marts ved Midnatstid være rykket over Alssund; men plud
selig kom der Ordre, at der skulde skee en Udsættelse af 
8 Dage indtil Midnat den 3. April. Grunden hertil var nogle 
af Insurgenterne aabnede Underhandlinger, der muligeh kunde 
føre til Fred, og derfor var det maaskee Pligt for vor Re- 
gjering at antage Propositionen om at udsætte Krigens Be
gyndelse, omendskjøndt det var at forudsee, at dette Forslag 
om Vaabenstilstandens Forlængelse var et afgjort .Bedrageri, 
for at de tydske Rigstropper kunde erholde tilbørlig Tid til
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at ankomme til Opførernes Bistand, hvorfor de ogsaa i disse 
sidste 8 Dage myldrede ind over Holsteens Grændser og 
rykkede frem nordenfor Flensborg. Men der kunde vel og
saa fra vor Side være store Grunde tilstede, hvorfor en 
Forlængelse af Vaabenstilstanden var ønskelig. Formedelst 
det slette og stormende Veir i Midten af Marts Maaned vare 
mange Sager til Arméen endnu ikke ankomne den 26. 
Der manglede Geværer, Tornystre, Kapper, Ambulance-Sager 
m. m. Det vilde have været umuligt at udrykke den 26. 
Marts. Hver Dag mellem den 26. Marts og 3. April modtog vi 
Effecter eller Bestemmelser angaaende Felttoget, der vare 
uomgjængelig fornødne. Ogsaa var Veiret i hine 8 Dage 
meget koldt og vinterligt; Sneen faldt i stor Mængde, saa at 
det vilde have været meget slemt, hvis vi under saadanne 
Omstændigheder skulde [have] begyndt et Felttog og hyppigt 
bivouaqueret. Men til den 3. April forandrede Veirliget sig 
betydelig til det bedre og mildere, saa at vi dog kunde ud
holde at bevæge os i samme, omendskjøndt det var slemt 
nok. Dog, som sagt, den 30. Marts om Eftermiddagen opkla
redes og bedagedes Veiret, og den 31. Marts havde vi den 
første Foraarsdag.

Samme Dags Aften, den 31. Marts, ankom Krigsminister 
General v. Hansen, den commanderende General v. Krogh, 
og den franske General Fabvier1) med et betydeligt Følge 
og mange Heste paa et stort Dampskib fra Assens til Søn
derborg. En Mængde Officerer løb ned til Havnen for at 
modtage dem, deriblandt ogsaa jeg. Vi fik ogsaa sagt god 
Aften til de høie Herrer, og Philip og jeg fulgte Krigsmini
steren til hans Qvarteer hos JustitsraadAhlmann. Man kunde 
nu vente, at Krigen vilde begynde.

Om Aftenen den 2. April bleve alle Stabsofficerer af 
General Bulows Division henkaldte i hans Qvarteer, hvor 
Dispositionen til den forestaaende Overgang over Alssund og 
de derpaa følgende Bevægelser blev dicteret af Stabschefen

Fabvier, Ch. Nic. (1785—1855), Lt. i Art. —04, sendt til Tyrkiet og 
Persien, udmærkede sig i Slaget ved Moscowa, Baron, Oberst, Stabschef, 
til Grækenland —23 og 29, Gen.-Lieut. Pair af Frankrig.
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Oberstlieutenant v. Flensborg1), men saa sagte, at næsten 
Ingen af os kunde høre hans Dictât. Oberstlieutenant Læssøe 
var Stabschef for den hele Armée hos General v. Krogh og 
Oberstlieutenant v. Flensborg hos Generalmajor v. Biilow. 
Efterat Dictatet var endt og en kort mundtlig Instruction 
given, begyndte vi strax at bringe Dispositionen til Udførelse 
derved, at 2 Compagnier af 10. lette Infanteri-Bataillon Kl. 
10 om Aftenen gik over Alssund og besatte Brohovederne 
paa Fastlandssiden i Sundeved. Kl. 117a var jeg tilbage her
fra i mit Qvarteer, skrev nogle Linier til min Kone og gik 
derpaa et Par Timer til Sengs for at varme mig. Natten var 
saare mørk og kold og tildeels regnfuld. I Mulm og Mørke 
var jeg oppe den 3., og i dette Mørke stillede Bataillonen 
paa Allarmpladsen færdig til, ifølge sin Tour, at rykke over 
Broen. Flanke-Corpset, hvortil jeg hørte, bestod af: 3.Jæger- 
Corps à la tête, 3., 4. og 5. Linie-Bataillon, 10. lette Batail
lon under Commandeurerne: Coch-), Paludan3), Blom*), 
Schindel ogj. Ræder samt Batteriet Jessen3). I Queuen kom 
den 10. lette Bataillon, idet den medtog de to i Brohovederne 
værende Compagnier. Det gryede netop ad Dagen, da vi 
vare komne over Broen; men forinden maatte vi vente 
mindst 1 Time i Trængsel og Allarm i Sønderborg Gader, 
hvor Folk, Heste og Vogne trængte sig imellem hinanden. 
Efter Flanke-Corpset under General Schleppegrell fulgte den 
øvrige Armée, bestaaende af 5. Infanteri-Brigade, Cavalleri 
og Artilleri. Alle vare saare vel tilmode og ventede med 
Længsel paa denne Dag.

Brigaden Schleppegrell trængte frem over Ragebøl, Sat
trup, Kosmos Mølle, Avnbøl, Kjeding til Grøngrøft, hvor vi

*) Flensborg, Carl Julius (1804—52), Gen.-Maj. i —50, Krigs.-Min. i 
—51, Chef for Gen.-St.

’) Coch, Fred. Carl (1796—1877), Major, Cmd. f. 3. J.-C., Oberstl. —50, 
s. A. afsk. Oberst.

’) Paludan, Julius Ferdinand (1794—1879), Oberst, Cmd. f. 4. B. fra- 
traadte —50, afsk. —52, M. L.

4) Blom, Hans Jørgen (1792—1864), Oberst, Cmd. f. 4. B., fratraadte 
—50, afsk. —52, M. L.

6) Jessen, Tycho (1799—1857), D. M. —49, Oberstl. afsk. —54. Oberst.
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ankom henad Mørkningen. Planen med Schleppegrells Bri
gade var: i en Bue over Ladegaard og Quors at omgaae 
Gravensteen og komme Fienden, som var posteret samme
steds, i Ryggen ved at rykke ind paa Landeveien fra Gra
vensteen til Rinkenæs eller Hokkerup. Medens Oberst v. 
Schleppegrell skulde bevæge sig hurtigt denne lange Omvei, 
skulde Oberst Meza med 6. Brigade gaae direct mod Gra
vensteen og kun langsomt drive Fienden foran sig. Men 
denne Plan kunde ikke udføres. Deels var Veien for Gene
ral Schleppegrell for lang til at [Marchen] kunde udføres paa 
een Dag, deels opholdt han sig alt for længe ved en detail
leret Afsøgning af Terrainet imod Nord og Vest, hvori Stabs
chefen Oberstlieutenant Flensborg fornemmelig havde Skyld, 
da han [for] første Gang var i Felten og vistnok endnu ikke 
havde erhvervet sig nogensomhelst Dygtighed som Stabschef. 
Iblandt andre Ophold stode vi flere Timer ved en lille Høi 
østenfor Kjeding, uden at jeg var vidende om, af hvad Grund. 
Denne Tid benyttede Flere af os til at gaae ind paa Kjeding- 
gaard for at spise, da her stod et opdækket Bord, der var 
bestemt for Schleswig-Holstenerne, som havde tilbragt Nat
ten her; iblandt Andre havde en af de unge Augustenborg- 
ske Prindser logeret her.

Omsider kom vi atter i Gang, og da vi marcherede tæt 
forbi Kjedinggaard, overtalte jeg Schleppegrell at tage ind 
paa Gaarden for dog at nyde lidt Spise. Han reed da hen 
til Døren, lod sig give en Tallerken Suppe, som han spiste 
paa Hesten, og reed strax videre. Jeg derimod steeg et Øie- 
blik af Hesten, spiste lidt Steg og drak et Glas Viin, hvil
ket jeg tilbød at betale; men man afviste al Betaling. Gaar
den tilhørte Hertugen af Augustenborg og var beboet af en 
ham fuldkommen hengiven tydsk Forpagter-Famillie.

Vi drev en svag Fiende foran os, hvorimod Fienden paa 
Veien til Gravensteen var stærkere, og det kom til en gan
ske levende Fegtning imellem Brigaden Meza og den fiendt- 
lige Brigade St. Paul ved Adsbøl; men da Meza var Fien
den langt overlegen, trak denne sig jevnt tilbage. Hos os 
faldt kun enkelte Skud ved Avantgarden. Disse to Brigader
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vare understøttede af to andre Brigader, Thestrup bag Meza 
og Krabbe bag Schleppegrell samt Brigaden v. Moltke som 
Reserve.

Efter noget Tab paa begge Sider stod vore to forreste 
Brigader Schleppegrell og Meza i Linien fra Grøngrøft til 
Gravensteen og Treppe. Jeg havde allerede faaet Ordre at 
tage Stilling for Natten og udsætte Forposter foran Grøn
grøft imod Ladegaard og Tumbøl, og var netop hermed fær
dig og havde seet de fiendtlige Poster saavel til Hest som 
til Fods tumle sig paa Høiderne, da Capitain Helgesen, der 
var hos General Schleppegrell, kom med den Ordre, at jeg 
skulde trække Posterne ind igjen og følge som Arriéregarde 
for Brigaden, og udlod sig med, at Fienden var saa stærk, 
at vi ikke uden Fare kunde komme længere frem, at Bøn
der havde rapporteret til Generalen, at der stod skjulte 
Tropper og et Batteri bag en Syd for Grøngrøft liggende 
Mose. Ogsaa havde Oberst Meza gjort de skrækkeligste 
Rapporter om Fiendens Overlegenhed og skjændte forskræk
keligt over, at General Schleppegrell ikke havde udført den 
bestemte omgaaende Bevægelse etc. etc. Hr. Meza havde ved 
Adsbøl faaet et Skud og deraf følgende Rift i sine Klæder 
eller rettere i sin Kappe. Han tilbød strax de Omkring- 
værende, deriblandt Oberst Lønborg,1) et Stykke af Kappen 
som Erindring herom, hvilket denne dog med Latter afslog.

Paa Fremrykningen spurgte jeg General Schleppegrell, 
da vi vare i Høide med Adsbøl, om vi ikke skulde detachere 
Noget i Fiendens venstre Flanke. Han svarede mig, at han 
allerede havde detacheret 3. og 4. Bataillon under Oberst- 
lieutenanterne Blom og Paludan. Jeg trak paa Skuldrene og 
svarede: „hvad det skulde hjælpe til“ og reed derpaa til min 
Plads i Marchecolonnen. Sikkerligen hjalp dette ikke det aller
mindste; thi begge forvildede dem omkring i Skovene uden 
hverken at træffe Fienden eller komme tilbage til Brigaden, 
saa at, da vi trak os tilbage fra Grøngrøft, vidste Ingen, hvor 
de vare, og det kostede megen Uleilighed, inden vi atter 
fandt dem.

Lønborg, Frederik (1790—1860), K. D. —49, Chef f. Højskolen —57.
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Jeg stod altsaa ved Grøngrøft paa Forpost med omtrent 
2 Compagnier i Reserve ved Gaarden, og disse sendte Ca- 
pitain Helgesen tilbage uden mit Vidende, saa at jeg om
sider ikke havde Andet hos mig end Forpostkjæden, der først 
skulde inddrages. Min Adjutant maatte da tilbage og standse 
disse to Compagnier, og derefter samlede vi Forposterne. 
Herved var atter den Vanskelighed, at Capitain Helgesen 
havde udsat en Deel af dem og nu var redet sin Vei. En 
Officeer, jeg sendte til den Egn, [hvor] de vare udsatte, kom 
tilbage med uforrettet Sag og raadede, at vi skulde marchere og 
opgive dem. Dertil svarede jeg bestemt: „Ikke vi marchere 
fra Pletten, inden hver Mand er indkaldt.“ Men da vi ingen 
Signaler kunde give tæt ved Fienden, saa foraarsagede denne 
Indkaldelse os virkelig stor Uleilighed. Dog omsider fandt 
vi dem, og nu fulgte vi General Schleppegrell i den bedste 
Arriéregarde-Orden, dog uden at foruroliges. Men snart 
vidste vi ikke mere, hvilken Vei han havde taget, da et 
Rygte fortalte, at Fienden atter havde besat Kjeding. Imid
lertid erfarede vi da, at Generalen var gaaet tilbage over 
Fischbæk og Adsbøl og derfra over den østlige Deel af Avn- 
bøl, Kosmos Mølle til Sattrup, hvor jeg fik et koldt Straae- 
leie i Præstegaarden, der forøvrigt var aldeles forladt, paa en 
gammel Kone nær, og næsten uden Meubler. Hele Brigaden 
kom nu til at ligge i en eneste Landsby, og vi havde Intet 
hverken at spise eller at drikke.

Ved Fremrykningen om Morgenen vare Præsterne i Sat
trup og Ulderup bievne arresterede og førte til Sønderborg. 
Jeg talte med dem begge, hver paa en Bondevogn med en 
Bedækning af Jægere. Begge hed Petersen og vare indsatte 
af den oprørske Regjering, efter at de kongelige Præster 
vare fordrevne. Jeg foreholdt dem deres skammelige Opfør
sel, da de begge vare danske Mænd, og da Christi Lære bød 
Forsoning og Fred, men ikke Oprør og Forfølgelse af andre 
Mennesker. Men begge vare frække og forstokkede Syndere, 
og efter at jeg havde sagt dem, at de vare store Esler, lod 
jeg dem kjøre videre igjennem Colonnen.

Retraiten gik fra vor Side fuldkommen ordentlig; men
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ligesom1) vi kom længere tilbage, tiltog Troppemasserne 
paa Landeveien. Der hvor Veien fra Fischbæk støder sam
men med Veien fra Graasteen, traf jeg Philip, der fortalte 
mig om deres havte Fegtning og om Fiendens store Over
magt, og at man sikkerligen vilde have søgt at lokke vor 
Armée til Qvors, hvor den tydske Hovedarmée stod og var 
færdig at falde over os. Dette havde man erfaret i Graven- 
steen, og denne Formodning har nok ogsaa havt sin fuld
komne Rigtighed. Man angav Fiendens Styrke til 50—60,000 
Mand, en Styrke, der dog er overdreven; men sikkerligen 
fandtes der i hine Egne paa den Tid mellem 30 og 40,000 
Mand Combattanter, hvorimod vi ikke vare mere end 24— 
25,000 Mand. Klogskaben bød os altsaa at gaae tilbage. Men 
denne Natmarche var og blev stadig mere og mere besvær
lig. Snart stødte vi paa Infanteri-Afdelinger, snart paa Caval- 
leri, snart paa Artilleri og Train, der aldeles spærrede Veien 
og ventede paa Ordres, hvor de skulde hen. Imellem Kos
mos Mølle og Sattrup holdt vi hele Timer, Veien var uigjen- 
nemtrængelig, Folk laae udmattede langs alle Grøfter; He
stene bleve fodrede eller laae ogsaa paa Veien, og Mørket 
bedækkede Alt; dog lod Maanen stundom sig til Syne, men 
hjalp ikke meget, da Himlen var bedækket.

Omsider kom vi Kl. omtrent 2 om Natten, altsaa efter 
en Marche af 22 Timer, til Sattrup, hvor vi havde den Or
dre at belægge de 8 vestligste Gaarde med 10. Bataillon. Men 
da vi kom til disse, vare de deelvis allerede belagte af In
tendantur, Lægeetat og alt Slags Train. I Præstegaarden laae 
Major Jessen med sit Batteri. Vi maatte derfor hjælpe os 
som vi bedst kunde. Vor Stilling var fuldkommen et Billede 
paa et concentreret Krigsliv. Brigadens Stabschef, Capitain 
v. Neergaard^ var flink, activ og duelig og gjorde hvad han 
formaaede for at bringe Orden i dette Chaos; men ingen

o: efterhaanden som. U. A,
2) Johan Valdemar N., f. 18. Apr. 1810. Sec.-Lietit. 1830; 1848 Adj. og 

senere Stabschef v. 3. Brig.; 1849 Major, 1850 Chef f. 4. Batl., 1853 Oberstl. 
Chef f. 3.J.-C. (19. Batl.), 1864 Chef f. 5. Inf.-Brig., 1865 Generalmajor og 
Krigsminister; 1877 Stk. af Dbg. f 9. Juli 1879.
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Dødelig kunde dette, og naar man bortsendte en Ordonnants 
med Ordres, blev han borte i Mørket og den ubekjendte 
Egn og kunde hverken finde den, til hvem Ordren var be
stemt, eller finde tilbage til Brigaden.

Den 4. April om Morgenen erholdt jeg Ordre med Ba
taillonen at besætte Forposterne ved Avnbøl, Philipsburg, og 
Ulderup, idet jeg afløste 5. Bataillon under Major Schindel. 
Veiret var smukt men koldt. Hovedposten blev posteret ved 
Philipsburg, der var en enkelt liggende Gaard, hvorpaa der 
boede en Enke, der modtog os med grædende Taarer, efter
som — ifølge hendes Angivende — 5. Bataillon havde plyn
dret hende for alle Spisevarer, for Straae osv. Jeg trøstede 
Konen saa godt jeg formaaede, lovede at betale hvad hun 
[leverede] os og [at] udstæde en Qvittering for det Straae, 
5. Bataillon og vi havde modtaget. Dette skete ogsaa, og jeg 
betalte for samtlige Officerer, som spiste her. Men Konen 
var meget vred og paastod, at hun umuligt kunde blive værre 
behandlet af Fienden, end hun var bleven behandlet af de 
Danske, hendes Venner. Jeg talte senere herom med Major 
v. Schindel og bad ham dog gjøre Noget for Konen og be
tale, hvad Bataillonen der havde borttaget; men vor hurtige 
Tilbagegang og Schindels Fald den 23. April ved Kolding 
har vel forhindret denne forresten ridderlige Mand i at efter
komme min Begjæring.

Egnen mellem Avnbøl og Ulderup er overordentlig cou
peret, saa at man hverken kan finde Vei, naar man ikke er 
særlig bekjendt, eller finde sine Feltvagter og Vedetter, naar 
man ikke selv har udsat dem. Capitain Falkenskjold stod i 
Avnbøl; jeg besøgte ham om Eftermiddagen og drak Caffe 
hos en Bonde; men da vi vilde visitere Feltvagten i den 
vestlige Del af Byen, kunde vi ikke finde den, da Capitainen 
ikke selv havde udsat den, men detacheret Lieutenant v. 
Holck med Mandskabet med Ordre at udsætte Feltvagten. 
Herved var nu Intet at gjøre; jeg kunde ikke forblive saa- 
længe her, som var fornødent for at finde bemeldte Vagt, og 
stolede paa Lykken.

Vor Forpostlinie stod den 4. April fra Adsbøl over Avn-
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bøl, Ulderup og Ballegaard ved Alssund. Gud alene veed, 
om Forpostlinien og alle Tilgange vare besatte som de burde 
være.

Den 5. om Natten bivouaquerede vi paa Forposterne. 
Udenfor Philipsburg Gaard var en fri Mark, hvor vi laae i 
Halm og sov nogenledes godt; men da det var saare koldt, 
lagde jeg [mig] ind paa en Seng i Gaarden. Men overalt var 
det skrækkelig koldt og uhyggeligt.

Om Morgenen Kl. 6 den 5. April blev jeg afløst af Ba
taillonen ? af Brigaden Krabbe. Jeg stod og vadskede 
mig, da Hr. Krabbe kom jumpende paa sin gamle Rosinante 
og sendte Bud ind til mig, at jeg skulde komme ud til ham. 
Jeg svarede: „at jeg var her at finde.“1) Istedenfor at [jeg] 
opfyldte Hr. Krabbes Befaling, kom han nu ind til mig, 
plagede mig skrækkeligt med alle sine Spørgsmaal og Vrøvl, 
men da jeg gav ham knubbede Ord, drev han af.

Da vi vare afløste, erholdt vi Ordre at marchere til Sand
berg ved Alssund og cantonnere paa Gaarden og i de for- 
skjellige Udbygninger. Jeg var saa heldig hos Forvalteren i 
en Sidebygning at faae et lille Værelse med Varme og For- 
pleining. Alle Øvrige laae paa Straae: paa Slotsgulvene, i 
Laderne, Staldene osv. Men aldrig saa snart var Bataillonen 
kommen i Qvarteer og begyndt at koge, saa begyndte Canon- 
og Geværilden i Egnen af Ulderup. Ordonnantser kom fly
vende og berettede, at Fienden havde angrebet vor Stilling 
ved Ulderup og kastet vore Forposter ud af Byen. Tillige 
blev Brigaden Schleppegrell beordret at samles paa Allarm- 
pladsen foran Ragebøl. Vi maatte i en Hast vælte vore 
Kogekjedler, træde under Gevær og marchere til Ragebøl. 
Samlingen skete her med stor Appel af et Horn, og i faae 
Minutter vare vi marchefærdige. Ligesom jeg vilde afmar
chere, kom General v. Krogh, ledsaget af den norske Ritmester 
d’Unker, ridende fulgt af et Par Ordonnantser. Krogh spurgte

') Oberst K. var paa dette Tidspunct endnu ikke Forf.s Foresatte. 
Den her benyttede skjødesløse Yttring forklares ved, at Oberst K. og Forf. 
hidtil stod paa selskabelig Fod med hinanden, hvilket ligeledes var Til
fældet med deres Familier. U. A.
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mig, hvor jeg vilde hen. Jeg fortalte ham Brigadens Befaling 
og pegede paa Egnen, hvorfra Skuddene kom. Krogh bad 
mig blive og mente, det var aldeles urigtig at allarmere hele 
Arméen, fordi der fandt en Forpostfegtning Sted. Jeg vovede 
ikke at have nogen Mening herom, men vedblev, at jeg 
havde Brigadens bestemte Befaling at ile til Allarmpladsen. 
„Ja! Ja! Dersom De ikke vil følge mit Raad, saa vær saa 
god at marchere.“ Jeg bad altsaa Generalen at undskylde, at 
jeg forlod ham, men tilbød ham Caffe og lidt Forfriskninger, 
hvilke han modtog, og som min Tjener nu besørgede fremsat. 
Jeg ilede derpaa i forceret Marche ad Veien til Ragebøl. Krogh 
saae jeg ikke mere den Dag, og omendskjøndt der blev le
veret en alvorlig Fegtning, hvori vi tabte et Par Hundrede 
Mand Døde og Saarede, saa uleiligede Generalen sig ikke 
længere frem eller engang reed til Sattrup Kirke, hvor Ge
neral Bulow holdt og kunde oversee Bataillepladsen fra de 
derværende Høider.

Efter at have holdt noget paa Allarmpladsen erholdt vi 
Tilladelse at rykke tilbage til vore Qvarterer. Vi begyndte 
derfor atter at koge; men knapt vare Kogekjedlerne paa 
Ilden, førend Canonaden blev stærkere og vi atter maatte 
rykke paa Allarmpladsen. Da Brigadens Galopin, Lieutenant 
Petersen, kom med Ordren hertil, blev jeg rigtignok vred 
[og] bad ham sige Generalen, „at vi vilde marchere og slaaes 
saa ofte det gjordes fornødent, men at vi ogsaa maatte have 
Tid at koge og spise, uden hvilket vi ikke duede til nogen 
af Delene.“ Vi væltede altsaa Kogekjedlerne anden Gang og 
rykkede i forceret Marche atter til Ragebøl Allarmplads, hvor 
vi bleve staaende til henad Aften, saa at det var mørkt, in
den vi kom tilbage til Sandberg. I Mulm og Mørke kogte 
endelig Folkene deres Middagsmad. Medens vi holdt ved 
Ragebøl, kom alle vore Saarede kjørende fra Kamppladsen 
for at føres til Sønderborg. Vort Tab var, som sagt, omtrent 
200 Mand. Af døde Officerer tabte vi Lieutenant v. Jahn1),

') Jahn, Jens Harald Fibiger (1818—49), Pr.-Lt. af Inf. Krigsres. + v. 
Ulderup i 3. Res. B.
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v. Kohl1) [og v. Seehusen*)]. Iblandt de Saarede var Major 
du Plat, Capitain Frederik Bülow3), do. Schack*) o. fl.

Vi kjæmpede idag især med Hannoveranere. Oberst 
Krabbe6) ledede Fegtningen fra vor Side. Dette var for ham 
en særdeles Lykke, thi General v. Bülow havde sagt mig, 
at han ikke vovede at bruge Obersten, men var nødsaget til 
at indstille ham til Afskeed. Jeg søgte at bevæge Generalen 
til at beholde ham, men det syntes ikke, at han var dispo
neret hertil; men efter denne Fegtning kunde man dog ikke 
være bekjendt at afskedige ham. Saaledes blev Obersten 
reddet ved denne Fegtning. Min Broder var allerede ind
stillet til at overtage Krabbes Brigade. Fegtningen var ogsaa 
meget hæderlig, men dette var saamænd ikke Oberstens, 
men Troppernes og Bataillons-Commandeurernes Skyld6).

Medens vi fegtede ved Ulderup, hørte vi svære Canon- 
skud fra vore Krigsskibe i Flensborger Fjord. Gud veed, 
hvad disse skjød paa. Deres Activitet bestod i Skud — men 
uden at træffe Nogen.

Den 6. April om Morgenen Kl. 4 maatte vi staae paa 
Allarmpladsen ved Ragebøl og forblev her til Kl. 10 For
middag for at møde Fienden, ifald han rykkede frem paa 
Ny; men Alt forblev rolig, saa at vi atter kunde pleie os.

Allerede i Dag gik der Rygter om vor Marines Fore
tagender ved Eckernfjord. Det heed, at Skibene havde de
moleret flere Batterier og taget Canonerne ombord, bombar
deret og deel vis brændt Eckernfjord By etc. Men den 7de

’) Kohl, Carl Fr. Christ., Lt. i 3. Res. B. f v. Ulderup.
’) Seehasen, Jens Vilhelm, Sec.-L. i 3. Res. B. f v. Ulderup.
’) Bülow, Frederik (1811— ), Comp. Cd. i 2. Forst. B. Capt. •/» 49 

R*. afsk. —51.
4) Schack, Sophus Peter Lassenius (1812—64), Capt. i 3. Res. B. % 

49 R*, Major —64, Bat. Cd. i 20. R., haardtsaaret 18/< 64. f. Kunstmaler.
6) Ole Krabbe, f. 1789; 1848 Oberstlieutenant og Chef f. 13. Linie- 

Bataillon, 1849 Oberst og Chef f. 1. Inf.-Brigade. 1852 Generalmajor, 1860 
Afsked som Generallieutenant, f 1864. U. A.

•) Jfr. Biogr. Lexicon: „Hans Batailloner optraadte overalt med en 
Sikkerhed og Orden, der ikke blev overtruffen, vel knap nok naaet ved 
nogen anden af Hærens Brigader.“ U. A.





143

om Morgenen rykkede Brigaden frem til Sattrup Kirke, og 
jeg fik her talt med General Schleppegrell, og nu erfarede 
vi vor Marines store Ulykke og Tab. Jeg vilde ikke [troe], 
hvad der blev fortalt, og sagde derfor til Generalen, at han 
burde arrestere dem, som ombragte saadanne falske Beret
ninger, thi jeg kunde ikke troe, at Ulykken var saa stor, 
som den blev fortalt. Ja! ja!“ sagde Schleppegrell, „jeg troer 
den ikke heller; men vi faae nu at see, naar de officielle 
Efterretninger ankomme.“ Derpaa talte jeg med Oberstlieute- 
nant Paludan, som havde modtaget et Brev fra Proviant
forvalteren for Marinen i Sønderborg, og denne havde med- 
deelt ham hele Ulykken, saaledes som Dampskibene havde 
berettet. Jeg svarede Paludan, at Efterretningen om Ulykken 
nødvendigviis maatte være overdreven, thi en saadan for
skrækkelig Begivenhed var endnu aldrig skeet før, og jeg 
antog den derfor umulig. Jeg bad Paludan for Guds Skyld 
ikke at udbrede Efterretningen videre; men Paludan mente» 
at det ikke kunde nytte at skjule en Begivenhed, der var 
— destoværre! — altfor sandfærdig.

Medens jeg en Dag spiste til Middag hos Etatsraad Man- 
they i Foraaret 1849, og vi læste i Aviserne, at Commandeur 
Paludan1) skulde have Commandoen over „Christian den 
VIII“, sagde jeg: „Ak min Gud! saa er Skibet tabt.“ Der 
blev spurgt mig om Grunden til denne sørgelige Spaadom, 
og jeg svarede: „Fordi Paludan’erne vel ere brave Mænd, 
men store Trompetere og følgelig ikke besidde Evne til at 
føre et saadant Foretagende2).“ Ulykken grunder sig derfor 
deels paa Ukyndighed og deels paa Jalousie mod Landetaten; 
thi da Søetaten endnu ingen Leilighed havde havt til at 
kjæmpe, saa vilde den nu ikke lade sig afholde fra at vise, 
at ogsaa Søetaten fortjente Nationens Opmærksomhed. Man 
troede, at de faste Batterier maatte blive aldeles ødelagte af

’) Paludan, Fr. August (1192—1872), i —48 Escadrechef for Blokaden 
af Hertugd.

’) De her benyttede Udtryk synes lovligt skarpe, da Brødrene P. i det 
Hele vare respectable Officerer, om de end ikke vare særligt frem
ragende. U. A.
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Canonerne paa Skibene, og de unge Officerer paastode: „Vi 
kaste saa meget Jern iland, at Intet modstaaer os.“

En Aften paa et Bal paa Raadstuen i Sønderborg vare 
ogsaa adskillige Søofficerer tilstede, og de saae ikke paa os 
Landofficerer. Deriblandt var en ung Lieutenant Gandil. 
Fru Krager spurgte mig, „om Søofficererne ikke vare sær
deles dygtige Folk?“ Jeg svarede: „Naadige Frue! behøver 
De at spørge herom? See engang paa disse unge Officerer! 
De gebærde sig sikkerligen mere uforskammet, end Admiral 
Nelson efter at have vundet saa mange Slag. Dygtigheden 
og Fortjenesten er altid beskeden; af denne Grund er det 
umuligt, at der kan findes nogen Dygtighed hos disse arro
gante Mennesker, tro De mig!“ Fru Krager svarede: „De 
har Ret,“ og jeg sluttede Samtalen med at sige: „Beviset for 
min Paastand vil Søofficererne snart give os.“ Dette Beviis 
erholdt vi ved Affairen den 5. April i Eckernfjord, hvor 
Marinen vel fegtede tappert, men viste den største Ukyndig- 
hed og Hjælpeløshed saavel under Fegtningen som under 
Underhandlingerne. Landetaten fik mere og større Hævn, end 
den kunde ønske at erholde. Imidlertid søgte Marinen at 
vælte Skylden for deres Uheld over paa Landetaten, de af 
den commanderende General modtagne Ordres, „at de op- 
offrede sig for at understøtte Landetatens Operationer“ m. m. 
Dog have disse Grunde intet Fodfæste erhvervet sig; Ulyk
ken var nu engang skeet og maatte have ubehagelige Følger 
ogsaa for os.

Den 7. April stode vi endnu ved Sattrup Kirke, hvor vi 
kogte og stegte paa Marken søndenfor Kirken. Min Adjutant 
skaffede os vort Flæsk stegt i et lille Huus i Sattrup, hvor 
vi tillige erholdt Caffe. Dette var vor Middagsmad.

En lang Tid af [Dagen] 7. April blev Bataillonen beordret 
frem foran Lundsgaard. 2 Canoner bleve afprodsede paa 
Veien og et Piquet etableret i Lundsgaard. Udsættelsen blev 
befalet af Brigaden og udført af Stabschefen v. Neergaard. 
Jeg gjorde samme opmærksom paa, at dersom vi bleve an
grebne og slaaede, kunde vi ikke komme tilbage, da der lige 
bag ved os var en bred og fugtig Eng, eller rettere en Mose,
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over hvilken ingen Passage var mulig. Imidlertid forbleve vi 
her til henad Aften, da vi for en Deel erholdt Natteqvar- 
terer i de vestlige Gaarde og Huse af Sattrup By.

Samme Dag erholdt jeg Ordre til at begrave de Faldne, 
Danske og Tydskere, paa Sattrup Kirkegaard. Jeg samlede 
en lille Parade under Gevær og endeel Officerer, som para
derede ved Gravene. Antallet [af de Faldne] var 32, omtrent 
lige mange af hver Nationalitet; de bleve nedlagte mellem 
hinanden i to store Grave. Pastor Carstensen fra Nybøl 
holdt en smuk Liigtale, for hvilken jeg takkede ham. Næsten 
alle Døde vare trufne i Hovedet.

Medens vi vare i Sundeved, camperede vor Bagage og 
Train paa det østlige Afhang af Dyppelbjerg nedad imod 
Sønderborg. Dagen var kold, men Nætterne vare meget 
kolde. Man fortalte, at flere Heste omkom af Kulde i denne 
Bivouac, hvilket er meget trolig.

Imidlertid fik vi snart at erfare Virkningerne af Ulykken 
i Eckernfjord. Om Morgenen Kl. 2Vs den 8. April traadte 
Brigaden under Gevær paa Marken ved Sattrup Kirke, og 
i det deiligste Maaneskin gik hele Arméen tilbage til Dyppel 
Bjerg, hvor vi bag Créten af det østlige Afhang tog Position 
og her vilde levere et «Slag. Her laae vi den hele Dag paa 
Jorden i en skrækkelig skjærende og kold Østenvind. Nogle 
sov, Andre kogte og spiste, Nogle dandsede etc.; dog Søvnen 
beskjæftigede de Fleste og deriblandt mig, thi i den slemme 
Kulde bliver man altid meget søvnig. Alle vore Generaler 
og øverste Befalingsmænd havde hos Krigsministeren stemt 
for at levere et Hovedslag paa Dyppelbjerg, men Krigs
ministerens Villie var den afgjørende. Som Følge heraf gik 
Arméen om Eftermiddagen den 8. April paa Broen over 
Alssund, og jeg kom med hele Bataillonen samt 4. Bataillon 
til Landsbyen Vollerup Vs Miil fra Sønderborg imod Nord
ost. Ethvert Qvarteer var overfyldt; ved at søge omkring 
fandt jeg [dog] en reenlig og net Stue med Senge hos en 
Handelsmand, som ikke havde erholdt nogen eller i det 
høieste et Par Mand i Indqvartering.

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 10
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Den 9. April maatte Bataillonen atter rykke til Sønder
borg og jeg fik mit gamle Qvarteer hos Etatsraad Manthey. 
Paa Marchen til Byen var Veien næsten ganske spærret af 
Troppeafdelinger og Vogne, der droge frem i forskjellige 
Retninger. Da nu en Marketender-Vogn ikke vilde kjøre af 
Veien, og Kudsken, som var iført militair Kappe, ikke en
gang paa Tiltale hilsede os, saa befalede jeg Capitain v. Jung
hans [at give] bemeldte Kudsk et Par Fugtel, hvilket skete. 
Denne Kudsk fandtes senere at være en Barbeer [Neve] fra 
Aalborg, der tilskrev mig et Trusselsbrev og — da jeg ikke 
vilde krybe for ham — en lang Klage i „Fædrelandet“, 
hvorpaa jeg svarede, og derpaa havde Sagen en Ende.

Den 10. April rykkede Bataillonen paa Forpost i det 
Sundevedske med to Compagnier i Brohovederne og to 
Compagnier foran paa Høiderne. Jeg for min Person havde 
Befaling at forblive i Brohovedet. Det var paa denne Tid 
slemt koldt, foranlediget ved en utaalelig skarp Norden- og 
Østenvind, som især paa de bare Høider ved Dyppel trængte 
igjennem Marv og Been og var saa meget mere følelig, som 
Tropperne bivouaquerede paa Høiderne uden at der fandtes 
Huse, Hegn, Skov eller Buske til Ly. Nogle af Folkene 
gravede sig Huller i Jorden, andre mere lykkelige havde 
fundet Middel til at dække sig ved en Dør, et Bræt, etc.

Den 11. April blev den 10. lette Infanteri-Bataillon afløst 
fra Forposttjenesten og henlagt i et Cantonnement i Sunds
mark og Klintinge Vs Miil østenfor Sønderborg med Stabs- 
qvarteer hos Overførsler König i Sønderskov. I disse Dage 
forlod os paa Als Krigsministeren, General Hansen ved 
Nacht und Nebel, saaledes som han var kommen. Han el
skede Ingen og Ingen elskede ham. Denne Misstemning 
fremkaldtes vel ogsaa særlig derved, at Arméens Generaler 
vilde blive staaende paa Dyppel Bakke og levere Fienden 
et Hovedslag dersteds, hvilket General Hansen afslog.

I Marts Maaned modtog den 10. lette Bataillon sine ind
kaldte Frifolk, især fra det midterste og nordlige Slesvig. Da 
Hertugdømmet Slesvig var neutralt, saa vare disse Folk egent- 
ligen ikke forpligtede til at møde. Ikke desmindre kom største
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Delen til Sønderborg. Men da de deels vare tydsk smittede og 
deels ikke havde Lyst til at møde som Frivillige, forlangte 
de at vide af mig, hvad Erstatning de kunde vente, hvis 
Tydskeme ødelagde deres Eiendom, ja! vilde endog, at jeg 
skulde garantere dem for alt Uheld. Saa gik jeg til General 
Bülow, fortalte ham Sagen og bad om at maatte aflevere en 
Snees af de værste Skrigere til Flaaden. Ved en Flanke- 
corpsbefaling af 25. Marts bleve 21 Mand beordrede ombord 
i Fregatten „Gefion“. Ved denne pludselige Ordre bleve 
Skrigerne meget forskrækkede, græd og tudede over denne 
Foranstaltning; men det hjalp ikke, de maatte den 26. Marts 
ombord, og fra nu af var Bataillonen rolig. Iblandt disse var 
en stor tyk og fordrukken Flensborger ved Navn Albrecht, 
der var Matros, men var kommen flygtende over til Als for 
som Frivillig at tage Tjeneste imod Tydskerne og blev ansat 
i Bataillonen ; men formedelst Drik og Slagsmaal blev han af
givet til Besætning paa Flaaden efter at være nedsat i de 
Meniges 2. Classe. Han var den Første, som den 30. Juni 
atter meldte sig ved Bataillonen og blev derfor igjen optaget 
i 1. Classe.

Ifølge Dagsbefaling af 10. April afgik Arméens Hoved- 
qvarteer fra Als og forlagdes til Middelfarth. General v. Bü
low erholdt Commandoen paa Als. Paa denne Tid besatte 
1 Bataillon Høiderne ved Dyppel og 1 Bataillon Brohove
derne; den ældste Bataillons-Commandeur havde Commando 
over det Hele. 4 Canoner bleve om Morgenen beordrede til 
Besættelse af Høiderne, men inddragne om Aftenen. Af Be
sætningen i Brohovederne afgaves 2 Compagnier til sammes 
Bedækning.

Den 12. April forblev den 10. lette Bataillon i sit Can
tonnement i Kiintinge og Sundsmark og beordredes til at 
besætte Forposterne paa Dyppel Bakke den 13. om Mor
genen Kl. 7 for at afløse 3. Jæger-Corps; 4. Bataillon afløste 
5. Bataillon i Brohovederne. Til den Ende stillede Batail
lonen Kl. 6 Vi i marchefærdig Stand paa Veien mellem Sunds
mark og Sønderborg. Allerede tidlig om Morgenen havde jeg 
i mit Qvarteer i Sønderskov hørt en stærk Canonade fra

10*



148

det Sundevedske. Formedelst den mellemliggende Skov kunde 
vi intet videre see af Fegtningen; dog hævede Krudtrøgen 
sig over Skoven. Min Vært König havde været ude paa en 
Høi og fortalte, at man fra den tidlige Morgenstund kjæmpede 
i Nærheden af Dyppel Mølle. Jeg kastede mig paa Hesten 
og var til bestemt Tid ved Bataillonen og satte denne i 
Marche igjennem Sønderborg og over Broen paa Alssund. 
Skydningen var nu for største Delen ophørt. Paa Broen blev 
jeg standset af Souschefen, Capitain Kauffmann, der spurgte 
mig, om jeg vilde modtage Ordres af ham. Jeg svarede her
til: „Med største Fornøielse!“ I saa Fald befalede han mig 
i General Bülows Navn at formere Bataillonen foran det 
nordre Brohoved og rense Terrainet i Retning af Nordvest 
imod et lille nyt straatækket Huus og erobre en af Fien- 
den der tilbageladt Canon.

Som Følge af denne Ordre formerede jeg Bataillonen i 
4 Compagni-Colonner, høire afmarcheret udenfor det nordre 
Brohoved. Derpaa lod jeg de to første Peleton’er af 1. og 
2. Compagni, som stode foran, opløse i Kjæde, og da Alting 
var færdigt og enhver Mand paa sin Plads og Compagni- 
cheferne vare bievne instruerede, blev der commanderet: 
„Det Hele! Marche!“ og kort derefter: „Chargeer!“ Paa 
denne Maade gik Alt chargerende roligt fremad. Og da Ter
rainet udvidede sig lidt efter lidt paa høire Fløi, blev 3. 
Compagni beordret frem mellem 1. og 2. Compagni paa 
samme Maade med 2 Peloton’er opløst. Klokken var vel nu 
omtrent 7, og Ilden blev, ligesom vi trængte længere frem, 
mere og mere levende. Det varede ikke længe, saa stod vore 
Compagnier i Høide med Suurlykke og venstre Fløi næsten 
i Høide med Dyppel Mølle. Den efterladte Canon blev fun
den foran vor høire Fløi. En med 6 Heste bespændt For
stilling kjørte frem, og Canonen blev da paaprodset ved 
Hjælp af Capitain Kauffmann og Lieutenant Rosen. Men 
nu erfarede vi, at der laae endnu to Canoner paa samme 
Sted. Jeg sendte min Adjutant Lieutenant v. Westengaard ind 
til Byen for at erholde endnu en Forstilling, men denne kom 
ikke. En Artillerilieutenant svarede, at den ikke kunde ud-
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leveres uden efter en Reqvisition, der først maatte bevilges 
af Artilleri-Commandanten Major E. Bruun1). Vi maatte der
for indtil videre holde Fegtningen staaende. Imidlertid trængte 
Fienden vor Linie noget tilbage; men omsider kom den først 
brugte Forstilling tilbage, og nu hentedes den 2. Canon paa 
samme Maade som den første, idet vi atter gik offensivt til 
Værks og trængte Fienden saa langt tilbage, at vi med vor 
Kjæde kom foran det Sted, Canonen stod paa, og kunde 
prodse Canonen paa og kjøre den tilbage.

Jeg havde endnu 4. Compagni i Reserve. Min Plan var 
at gaae 3. Gang frem og erobre den 3. Canon, og hertil vilde 
jeg fornemmelig have brugt det 4. Compagni. Men nu mod
tog jeg følgende paa et Kort med Blyant skrevne Befaling:

„Retraiten skal tiltrædes strax.
Efter Ordre

Bülow, 
Adjutant.

Til 10. Bataillon og øvrige frempousserede Infanteri.“

Jeg ventede imidlertid med at give Befalingen i det Haab 
endnu at kunne finde et Middel til at hente den 3. Canon, 
der var demonteret og laae paa Jorden; men Forstillingen 
kom ikke mere tilbage; min Adjutant var i Bevægelse; min 
Stabshornist var bortløben. Rigtignok kom Capitain Kauff
mann til mig og bad mig tage det bagved staaende 3. Jæger- 
Corps til Hjælp og trænge frem 3. Gang. Jeg [var] hertil 
aldeles beredvillig, men viste ham den modtagne positive 
Befaling fra General Bülow. Der var altsaa intet videre 
at gjøre end at adlyde, og jeg gav derfor Signal: „Det 
Hele! Retraite! Langsomt marcheret!“ Ilden hørte lidt 
efter lidt op, og det Hele gik tilbage til Plateau’et foran 
Brohovedet i en Orden, som ikke kunde være smukkere 
paa Exerceerpladsen. General Bülow sagde mig, at han 
vilde [lade] den 3. Canon tage om Aftenen af Oberstlieute- 
nanterne Blom og Paludan, hvortil jeg svarede: Ja saa!“

Bruun, Eusebius (1798—1875) høistcmd. Off. i Art. v. Flankecorpset, 
Oberst —54, afsk. —56.
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De rykkede ogsaa ud og leverede mod Aftenen en Fegtning, 
der dog blot opløste sig i Røg, Skrig og Intet.

Vort Tab var Lieutenant v. Dorscheus dødelig og Lieute
nant Ahrentzen1) let saaret samt 49 Mand døde og saarede.

Da Fegtningen var forbi, kom Lieutenant Siemsen til mig 
og fortalte, at der foran venstre Fløi paa Marken laae en 
saaret Officeer, der stundom reiste sig op, gik nogle Skridt, 
og saa atter faldt omkuld. For at redde ham lod jeg et Pelo
ton rykke frem; Fienden viste os den Opmærksomhed ikke 
at skyde paa dette Peloton, og vi hentede nu den Saarede, 
som var en Officeers-Aspirant ved Navn Hansen, som nogle 
Dage efter døde af sine Saar ligesom Lieutenant Dorscheus.

Dette var den Fegtning, som Tydskerne kalde: „Die Er
stürmung der Düppeler Schanzen!“

Sagen var simpelt denne: at vi vel om Dagen besatte 
Dyppeler Høider baade med Infanteri og Artilleri. Dette 
sidste gik, saasnart det blev mørkt, tilbage over Broen til 
Sønderborg, og Infanteriet gik ligeledes tilbage fra Høiderne 
og indtog en Natstilling foran Brohovederne. Der stod føl
gelig ikke en Mand paa Høiderne dengang disse, medens 
det endnu var mørkt, bleve angrebne af en baiersk og en 
sachsisk Brigade, den første imod Syd eller paa høire Fløi 
og den sidste mod Nord eller paa venstre Fløi af deres 
Stilling. Ligesom disse to Brigader rykkede frem paa denne 
Side af Dyppel-Bjerg, stødte de paa Forposterne af 3. Jæger- 
Corps, og derved aabnedes en Fegtning. Da det blev lyst, 
aabnede de faste Batterier paa Als deres Ild og drev Alt til
bage til Høiderne og bag disse. Sachserne vare saa dristige, 
at de kjørte op paa den bare Mark med 16 Feltcanoner 
imod vore faste Batterier. Dét sachsiske Artilleri blev snart 
bragt til Taushed, og dets Betjening og Bespænding flygtede, 
efterladende de omtalte 3 Canoner, hvoraf den 10. lette In- 
fanteri-Bataillon erobrede de 2.

Foran Brohovederne fandt vi enkelte fiendtlige Døde. 
Af en Bairer tog jeg Casquen, min Adjutant hans Riffel.

’) Ahrentzen, Jens C hr. Michael (1823—93), 6/io 50 R*, Capt. —64, 
afek. —78.
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Under Fegtningen søgte saavel Bairerne som Sachserne 
at drive os tilbage og forhindre Erobringen af de Sidstes 
Canoner; men vi bleve godt understøttede af vore faste 
Batterier paa Als, og saasnart Fienden viste sig med Colon- 
ner eller kjørte frem med Canoner til Afprodsning, bleve disse 
strax jagede i Flugten ved Canonkugler, Granater og Bomber 
fra Als, hvis faste Batterier bleve commanderede af Artilleri- 
Capitain Grove1), som efter min Formening herfor fortjente 
al Roes og Berømmelse; men ikke desmindre blev han i 
1852 afskediget.

Man anslog dengang Bairerne til 6000 Mand og Sach
serne til 5000 Mand. Ingen af dem fegtede med stor Tap
perhed, men gjorde ikke mere end høist nødvendigt.

Under Fegtningen blev der skudt enkelte Skud fra vore 
Canonbaade og Krigsskibe i Vemming-Bond imod den fiendt- 
lige høire Fløi. Under denne Kamp blev Dyppel Mølle og 
flere Gaarde stukne i Brand, deriblandt en Gaard foran vor 
høire Fløi, tilhørende en Sønderborger-Borger, Skibscapitain 
Jepsen. Gaarden heed Steinhøft2), brændte første Gang 1848 
og var ny opbygget. En af vore Hornister, Bodin, var nær 
bleven taget til Fange, men vore Folk gav en Salve paa de 
ham omringende Fiender, hvorved han blev befriet. Under 
Fegtningen vare de modsatte Bredder af Alssund aldeles 
besatte af Tilskuere.

Istedenfor at rykke paa Forpost den 13. April blev nu 
Bataillonen indlagt i Sønderborg By og erholdt en Extra- 
Portion. Derimod blev Bataillonen den 14. April beordret 
til at besætte Brohovederne og afløstes d. 15. April af 3. 
Jæger-Corps, hvorefter Bataillonen atter blev indqvarteret i 
Sønderborg By.

Den 15. April erholdt vi bekjendtgjort i Dagsbefalingen, 
at Krigsministeren havde under 13. April resolveret:

„General v. Krogh fratræder Commandoen over den active 
Armee, hvilken overdrages General v. Bülow; Oberstlieute
nant v. Læssøe ansættes som Stabschef ved Generalcomman-

*) Grove, Carl Fr. Chr. (1799—1870), Major —52.
a) „Steengaard“. U, A.
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doen i Fyen, hvorimod Oberstlieutenant v. Flensborg ansæt
tes som Stabschef hos den høistcommanderende General, og 
Major v. Steinmann1) ansættes til Tjeneste ved den active 
Armée.

Flankecorpset reorganiseres, og Oberst v. Nleza udnævnes 
til dets Chef og Høistcommanderende paa Als.“

Saaledes havde vi nu faaet Hr. Oberst v. Meza til Chef 
for den halve Armée, en Person, der ikke forstod at com
mandere en halv Mand, men alene havde Krigsministerens 
Venskab at takke for dette Commando. Som Brigadechef 
havde Ingen hverken seet eller hørt tale om ham. Det gik 
derfor ikke heller bedre i Fremtiden som Høistcomman
derende paa Als.

Den øvrige Armée drog derpaa til Jydland over Fyen. 
Enhver beklagede baade General v. Krogh og Oberstlieute
nant v. Læssøe, der begge antoges at falde ifølge Ulykken i 
Eckernfjord. Dog havde Læssøe saaret Krigsministeren ved 
at paastaae, at det var rigtigt, at Arméen forblev i Sundeved, 
især at man leverede Slag paa Dyppel Bjerg. Læssøe var 
nu bleven en dygtig, activ og routineret Stabschef og burde 
ikke være styrtet. Imidlertid var Læssøe nu engang hadet 
af Krigsministeren og maatte finde sig i sin Skjæbne. Han 
bad om et Commando ved den active Armée og erholdt da 
Commandoen over den 12. lette Infanteri-Bataillon, hvilken 
han beholdt, indtil han fandt Heltedøden nordenfor Idstedt 
Sø den 25. Juli 1850.

Arméen blev altsaa nu deelt i to omtrent [ligestore] Dele, 
og den anden Deel under General v. Biilow drog til Jyd
land. Denne Deling var uomtvistelig en stor Feil, thi nu 
blev Arméen svag allevegne. Paa Als behøvedes [kun] faae 
Tropper, da man ikke vilde gaae offensiv frem derfra; dette 
var derimod Tilfældet i Jydland, men hertil blev man nu 
for svag, og heraf opstod Uheldet ved Kolding, Gudsø o. fl. 
Steder.

Paa denne Maade mistede vi vor brave Brigadecomman-
*) Steinmann, Peter Frederik (1872—94), Khrre, Stabsch. v. Ryes Corps 

—49, v. 1. Div. —50, Cmd. f. 3. Inf.-Div. —63, S. K. Krigsmin. General.
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deur, General v. Schleppegrell, og kom nu til at staae under 
Oberst Krabbe, med hvem vi havde saamange Ubehagelig
heder.

Førend Afreisen tilskrev General Schleppegrell Batail
lonen saaledes:

„Sønderborg den 15. April 1849.

Efter at 10. lette Bataillon nu ifølge høiere Ordre for
lader min Brigade, er det mig en kjær Pligt at takke Ba
taillonen for den Tapperhed, Udholdenhed og Disciplin, som 
den ved alle Leiligheder saavel i nærværende som i Felt
toget forrige Aar har lagt for Dagen.

Schleppegrell.“

Det gjorde mig ret ondt at skilles fra den brave Ge
neral v. Schleppegrell, under hvem jeg havde tjent over 
1 Aar. Saasnart han kom til Arméen, bad han om at erholde 
10. lette Bataillon under sin Commando, og vi bade om 
ham; aldrig faldt der et ondt Ord imellem Brigaden og Ba
taillonen. Det var en Mand, man kunde tale med paa en 
fornuftig Maade, der kjendte sin Tjeneste, var billig og ret
færdig i alle sine Domme og Fordringer, alvorlig og venlig 
i sin Omgang. Det var med eet Ord en høist agtværdig og 
kyndig Befalingsmand, paapassende, activ, vennesæl og agtet 
og æret af os Alle. Vi mærkede derfor snart Forskjellen. Med den 
udstuderteste Nar til Høistcommanderende i Hr. Meza og med 
den ukyndigste og mest halsstarrige Brigadechef i Hr. Krabbe 
var og blev vor Tjeneste høist ubehagelig. Denne Anskuelse 
var ikke gjældende alene i den 10. Bataillon, men i alle Ba- 
tailloner. Et Jæger-Corps, der blev forsat fra Brigaden Krabbe, 
gjorde Dagen derpaa et stort Gilde paa Augustenborg for at 
takke Gud, fordi det slap bort fra hans Commando, der be
stod fornemmelig i Befalinger, der vexlede hver Time paa 
Dagen og aldrig udførtes, idet den ene ophævede den anden; 
og om Aftenen var man lige saa vidt som om Morgenen, 
efterat man havde afjaget sig selv og sine Undergivne med 
Ingenting, for at begynde den næste Morgen hvor man slap.
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Krabbe blandede sig i Alt, blev afviist af Bataillons-Com- 
mandeurerne, men begyndte næste Dag ufortrøden [paany]. 
Saaledes gik hver Dag med Kampe blot for at forhindre at 
der skete Ulykker.............. Imidlertid maatte jeg nu bide i 
det sure Æble og staae under hans Commando. I Begyndel
sen viste jeg ham al tjenstlig Opmærksomhed; men dette 
varede ikke længe; snart blev Forholdet saa uvenligt, at vi 
hverken talte [med] eller besøgte hinanden.

Den 16. April blev Bataillonen atter forlagt til Sundsmark 
og Klintinge med Stabsqvarteer hos Overførster König, og 
fra nu af begyndte en høist kjedsommelig Forposttjeneste i 
Brohovederne og foran samme, i hvilken Tid vi blot havde 
den Glæde ikke at staae under Brigaden men direct under 
Divisionen eller Overcommandoen.

Den 18. April var jeg saaledes atter paa Forpost, og vi 
afløste om Eftermiddagen. I Dag Formiddag Kl. 10 var jeg 
med de fleste Officerer paa Augustenborg for at begrave 
Lieutenant Dorscheus og de øvrige den 13. faldne Soldater, 
hvorved Præsten Stephensen fra Broager forrettede Jord- 
paakastelsen og den øvrige Tjeneste. Stephensen var for
dreven fra Broager og boede nu i Kjettinge Præstegaard, 
hvis Præst ogsaa var paa vor Side.

Veiret var mellem den 18. og 19. April regnfuldt og koldt, 
ja! der faldt endog saamegen Snee, at Markerne vare hvide; 
derved var Forposttjenesten saare besværlig. Ved at komme 
ud af min Barakke i det nordlige Brohoved om Eftermid
dagen den 18. April fandt jeg Veiret saa overordentlig slet, 
at jeg befalede den vagthavende Officeer at indskrænke An
tallet af Posterne paa Bankettet af Værket til det mindst 
mulige, saa længe det var lyst. Som Følge heraf bleve flere 
Poster beordrede til at gaae fra Værkerne ind i Hytterne. 
5 Minutter derpaa meldte man mig, at en Hytte var falden 
ned. Jeg sagde hertil: „See blot efter, at alt Mandskab er 
ude af Hytten, og at der saaledes ingen Ulykke skeer.“ Kort 
derpaa gaaer jeg hen til den nedfaldne Hytte og erfarer nu, 
at man havde udgravet en Mand, der var bleven liggende 
under den nedstyrtede Hytte og var død. Denne Mand var



155

netop bleven afløst og sendt ind i Hytten, hvor han havde 
begyndt at spise, og blev saaledes qvalt. Det var en smuk, 
stærk Slesviger, en velhavende Gaardmands eneste Søn; han 
havde derfor Lommerne fulde af Specier. Det gjorde mig 
saare ondt at see denne smukke Mand ligge død og [at høre] 
Lægen ved hans Side erklære, at han var fuldkommen død 
og ingen Hjælp mulig. Ulykken skete derved, at Ingenieurerne 
ifølge Oberst Mezas Befaling havde lagt Jord paa Hytternes 
Tag; men da Tagværket kun var svagt og blot bestemt til 
at bære Straatag, knækkede det formedelst Jordlagets Tyngde 
og faldt ned paa Mandskabet, der dog alle reddede sig paa 
denne ene Mand nær, som man ikke strax savnede; ellers 
maatte ogsaa han være bleven reddet. Jeg klagede over dette 
Uheld til Overcommandoen og forlangte Sagen undersøgt, 
idet jeg anklagede Ingenieurerne for Uforsigtighed. Et For
hør blev ogsaa nedsat — men det Hele anseet for et util- 
regneligt Uheld. Hr. Meza svarede blot: „Hvor der er Men
nesker, findes ogsaa Uheld“ — og derved blev det.

Den 19. blev jeg afløst fra Forposttjenesten og indtog mit 
gamle Qvarteer hos Overførsler König i Sønderskov, hvor 
jeg forblev rolig indtil den 27. April, da jeg atter besatte 
Forposterne, som afvexlede mellem den 1. og 2. Brigade 
med 1 Bataillon daglig, saa at denne Tour kun traf os hver 
8. Dag; da Garden var befriet derfor, gjorde den Garnisons
tjeneste i Sønderborg. Den 6. Brigade bevogtede den nordlige 
Deel af Alssund og havde tvende Leire ved Kjær og ved 
Arnkilsøre, hver for 1 Bataillon med 1 Bataillon i Reserve, 
ogsaa i Leir, nordenfor Rønhave og med Stabsqvarteret i 
Ulkebøl Præstegaard hos Præsten Krog Meyer.

De fiendtlige Forposter stode paa denne Tid paa Høj
derne ved Dyppel, saa at man netop kunde see Hovederne 
af Vedetterne. Vore Forposter stode omtrent 1200 Alen fra 
Brohovederne. De dannedes af 2 Compagnier, der formerede 
to Feltvagter, medens 2 Compagnier besatte Brohovederne 
tilligemed en Trop Cavalieri til Ordonnantstjeneste. Forøvrigt 
var Fienden saare activ med at opkaste Forskandsninger paa 
Dyppel Bakker. Hele Bakken var oversaaet [med] Mennesker,
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der arbeidede herpaa; Heste og Vogne kjørte uafbrudt 
Faskiner, Palissader osv. Fra vor Side lod man dem gjøre, 
hvad de vilde, saa at Fiendtlige gik overalt ubevæbnede 
næsten tæt til vore Forposter. Hr. Meza havde forbudt at 
forurolige dem og [befalet], at Batterierne ikke maatte skyde 
uden hans Befaling, hvori han blev fortræffelig understøttet 
af Artillericom mandeuren Major Bruun. Medens man ved 
Fredericia brugte sine Canoner paa bedste Maade, maatte vi 
paa Als ikke løsne et Skud, men see paa, at Fienden aldeles 
indesluttede os med sine Batterier og Skandser, hvis Antal 
steg til 9 svære lukkede Værker, der ragede høit i Veiret 
og vare besatte med 36—40 Canoner af det sværeste Ca- 
liber, hvoriblandt flere Bombecanoner fra „Gefion“ eller 
„Christian d. 8.“, som vi gjennem vore Kikkerter godt kunde 
kjende formedelst de 4-kantede Visirer, som findes paa de 
danske Skibscanoner. Fra Jydland hørte vi meget lidet uden 
igjennem danske og tildeels [igjennem] tydske Aviser. Dog 
erfarede vi Affairerne ved Kolding gjennem nogle Flygtninge 
fra Kolding, som omtalte disse med megen sørgelig Detail. 
Da den halve danske Armée forblev rolig staaende paa Als 
blot for at give Meza en destostørre Com mando, saa var det 
en Selvfølge, at vor Armée overalt var den svageste og føl
gelig leed Uheld ved Kolding den 23. April og ved Gudsø 
den 7. Mai. Det er næsten ubegribeligt, hvilken Anskuelse 
der herved gjorde sig gjældende. General Bulow var en 
tapper Mand, men uden Feltherre-Kundskaber. Stabschefen 
Flensborg var endnu uden Erfaring, saa at Arméen nogen 
Tid maatte tjene ham til Læreklud. Anlægget til Slaget den 
23. April var meget for udstrakt og vidtløftig, og Ledelsen 
næsten slet. En saadan Plan fører ingensinde til Seier, naar 
Fienden nogenledes gjør sin Pligt; man erfarede her, hvad 
det vilde sige: at bytte Stabschef. Selv Napoleon ombyttede 
ingensinde sin Major-Général; og da den kyndige Stabschef 
General Alexandre Berthier ikke fulgte med ham i Felt
toget 1815, maatte han vælge General Soult [til Stabschef]. 
Men denne Vexling angiver Napoleon som en væsentlig
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Grund til Tabet af Bataillen ved Waterloo — altsaa til sin 
egen Undergang.

Angaaende General Kroghs Afgang hørte man derimod 
liden Beklagelse. Krogh er blot Salon-General fra Frederik 
den 6tes depraverede Hof, men begavet med det herligste 
Udvortes og en sjelden Elegance og derfor et farligt Menne
ske. Som Embedsmand var han doven og bekymrede sig 
om slet Ingenting. Som Soldat paraderede han gjerne paa 
smukke Heste, men uden at lade sig genere af nogensomhelst 
Ting.

Paa denne Tid læstes i de danske Aviser megen Frygt 
for at Als skulde kunne erobres af Tydskerne, og i den 
Anledning kom der flere Reisende til Als for at undersøge 
Forholdene, og blandt dem Avis-Redacteurer. Jeg talte med 
flere af disse, viste dem omkring paa vore Batterier og for
talte dem, at det var umuligt endog for den talrigste Fiende 
at erobre Als, naar Besætningen gjorde sin Pligt. Med en 
saadan Beroligelse drog de bort og beroligede derefter Pu
blicum i de offentlige Blade. Men man kan see, at der har 
hersket stor Frygt i Publicum, eftersom Oberst Meza ifølge 
eget Udsagn erholdt flere anonyme Breve, hvori Raad om 
Forholdsregler bleve givne og [man] bad ham iagttage 
den største Forsigtighed. Obersten forelæste mig et saadant 
Brev, der unægteligen var skrevet af en kyndig og forstan
dig Mand. Da Obersten havde læst Brevet, spurgte han mig: 
„Det er dog vel ikke Dem, der har skrevet Brevet?“ Jeg 
svarede bestemt „nej“ med det Tilføiende, at naar jeg havde 
Noget at sige og raade ham, vilde jeg sikkerligen ikke til
stille ham dette i anonyme Breve over Kjøbenhavn, men 
gaae til ham og sige ham det mundtligt.

Efter at være afløst fra Forposterne den 28. April kom 
jeg igjen til at ligge i Sønderskov Overførsterbolig, hvor jeg 
forblev indtil den 5. Mai, da Bataillonen blev forlagt til Søn
derborg, og kom d. 6. Mai atter paa Forpost i Brohovederne. 
Denne Forposttjeneste var egentlig interessantere end Can- 
tonnementslivet. I vore Brohoveder havde man det sande 
Billede af Krigen og — om man vil — af „Wallensteins
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Lager“. I Nærheden af Fienden var Tjenesten fuldkommen 
paa Krigsfod: om Dagen laae Mandskabet omkring i Vær
kerne med deres Vaaben i Nærheden, medens Skildvagterne 
med speidende Øine gik om paa Brystværnet; den vagt
havende Officeer [stod] med en Hornist ved Siden for at 
give Signal i Tilfælde af Angreb. En Deel af det ikke paa 
Post værende Mandskab laae og sov, Andre kogte og stegte, 
atter Andre fiskede Krebs og Muslinger i Alssund, Andre 
sad i Marketenderhytterne og drak Caffe. Enkelte Besøg 
havde vi ogsaa baade af Herrer og Damer; det maatte vist
nok være høist interessant for kjøbenhavnske Damer at be
søge vore Forposter og see de fiendtlige Vedetter i en Af
stand af 2—300 Alen. Ofte hilsede de fiendtlige Officerer 
os og dem; men aldrig tillod jeg, at saadan Hilsen blev be
svaret.

Veiret begyndte nu at blive mildt og Markerne at grøn
nes. Om Natten laae jeg derfor indsvøbt i min Kappe paa 
Brystværnet i det nordlige Brohoved, saalænge det var mørkt. 
Kl. 2—3 blev det lyst; saa var Faren forbi, og jeg gik 
ind og lagde mig paa Straae i min Hytte. Fra denne For- 
sigtighedsregel afveeg jeg aldrig. Naar det blev mørkt, maatte 
Enhver til den ham tildelte Post, og naar man selv er til
stede blive ogsaa Underbefalingsmændene [paa deres Poster]. 
Jeg visiterede derfor personligen Værkerne over og under 
Jorden hele Natten og paasaae Alt med den yderste Streng
hed og Nøjagtighed. Her var ingen Spas.

Paa denne Tid, d. e. i Begyndelsen af Mai, døde Oberst- 
lieutenant. v. Wagner1) i Odense, d. e. han skjød sig af Sorg 
og Ulykker. Han var i April Maaned i Sønderborg og sov 
hos mig, eftersom der ingen anden Leilighed var i Huset 
hos Manthey, med hvem han var noget i Slægt, da hans 
Kone var en Broderdatter af Etatsraaden. Den arme Mand 
havde i 1848 commanderet den 1. Bataillon danske Frivil
lige, en Røverbande bestaaende af kjøbenhavnske Haand- 
værkssvende og Vagabonder. Disse Kjæltringer havde be
draget ham paa alle Maader. Han blev nu heelt sindssvag,

') Wagner, Moritz Carl Aug. Fr. (1798—1849). f ’/s 1849.
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sad stille og saae foran sig uden at tale et Ord og kunde 
saaledes intet Com mando anbetroes. Den arme Mand blev 
da kaldt til Odense, hvor han som sagt selv gjorde Ende paa 
sit Liv. Wagner var en brav, ridderlig tænkende Mand, men 
noget overspændt. Fred med hans Støv!

Jeg kom den 5. Mai med Bataillonen til Sønderborg og 
fik Qvarteer i den store Gaard tæt ved Raadhuset hos Ju- 
stitsraad Ahlmann, en Olding, der forhen havde været Borg; 
mester, i Sønderborg og hos hvem Krigsministeren under sit 
Ophold 1848 som Høistcommanderende paa Øen ogsaa havde 
boet, hvorom den gamle Ahlmann ikke noksom vidste at 
tale.

Den 6. Mai, en Søndag, afløste jeg om Eftermiddagen 
Kl. 5 1. Reserve-Bataillon i Forposttjenesten. Eet Compagni 
kom foran Brohovederne, 2 Compagnier i det nordlige og 
1 Compagni i det sydlige Brohoved. Den hele Dag var der 
bleven fyret i Forpostlinien og af Besætningen. Fienden sva
rede med Canonerne, hvilke ikke maatte bruges fra vor Side, 
idet Hr. Meza havde forbudt dette. Hans Ord vare: „Artil
leriet er et meget for ophøiet Vaaben til at bruges i secon- 
daire Øiemed.“ Vore Infanterister klagede jammerligen her
over, men maatte ikke desmindre stadigen kjæmpe alene. At 
Fienden overøste vore Tropper med Cardætsker og Granater, 
var ligemeget. Artilleriet paa vore faste Batterier turde ikke 
benyttes, hvorfor ogsaa Fienden gik ganske roligt tæt ind 
under vore Batterier^ saa at disse havde kunnet enfilere den 
fiendtlige Linie — men hjælpe maatte Batterierne ikke. Ved 
denne Affaire blev Capitain Grev Baudissin1) af 1. Reserve- 
Bataillon haardt saaret. En Soldat, der blev saaret dødelig af 
en Granat, sagde: „Det er det Samme med mig, naar det blot 
maa gaae gamle Danmark vel!“ Vore Soldater vare ved alle 
Leiligheder uforlignelig brave og tappre og jagede de fiendt
lige Linier heelt op imod og ind i deres Skandser.

Paa denne Tid, d. e. i Begyndelsen af Mai, var et engelsk 
Dampskib „Hecate“ i Sønderborg og gik langs Alssund

') Baudissin, Ulrik Herm. Hunold (1816— ), ’/» 49 R*, afsk. —61 
som Major.
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igjennem Lille Belt mod Nord. Omendskjøndt dets Passage 
var annonceret til de fiendtlige Forposter, blev der skudt 
skarpt paa samme fra Snoghøi og Fredericia. Den 7. Mai 
kom et russisk Dampskib, der dog ikke vovede sig til Søn
derborg, men gik til Ankers i Hørup Hav. Insurgenterne 
gjorde saamæn ingen Complimenter hverken med Danske, 
Englændere eller Russere.

Man talede paa denne Tid paa Als meget om russisk 
Hjælp især med en Flaade; Folk vare saa uvidende, at de 
antoge, at en russisk Flaade nok kunde hjælpe og at den i 
Begyndelsen af Mai maatte være ved Als. Jeg tillod mig der
for at oplyse Vedkommende om, at formedelst lis kunde 
Skibe ikke førend i Slutningen af Mai komme ud af den fin
ske Bugt, og at en russisk Flaade ikke paa kortere Tid end 
en Maaned kunde seile fra Kronstadt til Als, saa at vi ikke 
førend Slutningen af Juni eller Begyndelsen af Juli kunde 
vente at see den der. Dette traf ogsaa nøie ind. Dernæst, 
bemærkede jeg, kunde en Flaade ikke jage Tydskerne ud 
af Danmark men [kun] en Landarmée, og den førte en saa 
lille Flaade ikke med sig. Blot med et Brev, d. e. en Note, 
kunde Rusland drive Tydskerne ud af Danmark. Naar en 
saadan Note ikke blev afsendt, var det altsaa et Beviis for, 
at Rusland ikke vilde eller kunde hjælpe os. Dette slog og
saa ind; men de ukyndige Mennesker kunde ikke forstaae 
en saadan Forklaring.

Efter Canonaden og Fegtningen den 6. Mai flygtede Søn
derborgerne paa Landet med deres Eiendele. Vogn fulgte paa 
Vogn i alle Retninger, og Militairet hjalp dem hermed paa 
det Velvilligste.

Conferentsraad Johannsen (der var flygtet til Sønderborg 
fra sit Amtmandskab i Haderslev) laante mig stundom tydske 
Aviser fra Hamborg. Men Gud! hvor disse Aviser jublede 
og løi over os og vor Armée især efter Affairen ved Eckern- 
fjord, Slaget ved Kolding osv. Det var næsten ikke til at 
holde ud at læse disse Blade; Blodet kom i saa stærk Be
vægelse, at jeg stundom ikke kunde [udholde at] læse de 
Smæde-Articler, der blev skrevet om os. Man maa derfor
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tilskrive disse Aviser, at vore Officerer og Mandskab fegtede 
med desto større Begeistring, fordi de opflammede Gemyt
terne til stor Fordel for os.

Den 10. Mai havde jeg atter paa sædvanlig Maade For
posttjeneste i og foran Brohovederne. Parlementairer kom 
hyppigt; jeg modtog dem almindeligviis selv og qvitterede for 
de overrakte Brevskaber. Disse Qvitteringer skrev jeg altid 
paa Dansk. En saadan Parlementair-Officeer yttrede: „Es 
ist Schade, ich kann es nicht lesen.“ Hertil svarede jeg kort: 
„Ich bin nicht verpflichtet Deutsch zu schreiben oder zu 
verstehen; es ist aber Ihre Pflicht die Landessprache zu 
verstehen, wo Sie Krieg führen. Sie haben hier Nichts zu 
thun; wollen Sie aber hierher kommen, müssen Sie auch 
unsere Sprache verstehen, so wie es unsere Pflicht ist Deutsch 
zu verstehen, wenn wir Deutschland mit Krieg überführen 
wollen.“ Disse Herrer brændte forresten af Begjerlighed 
efter at indlede en Conversation, hvilken dog fra min Side 
aldrig blev tilladt.

Ifølge ministeriel Befaling af 8. Mai og Flankecorps-Be- 
faling af 11. s. M. blev Øen Als erklæret i Belejringstilstand, 
hvorved den hele militaire og civile Magtfuldkommenhed blev 
nedlagt hos Oberst Meza ligesom det store Ansvar, denne 
Magt medførte. Paa Grund heraf blev der under 10. Mai 
tildeelt Meza Generalmajors Characteer. V i have oftere havt 
Anledning til at tale om denne besynderlige Befalingsmand 
og hans Naragtighed. Denne stak nu frem ved alle Ledig
heder [baade] ved hans Person, hans Omgivelse og hans 
Befalinger. Vi ville her anføre Dagsbefalingen af 21. April 
1849, Punct 5, der er saalydende:

„Det tør neppe ansees hverken for passende eller rigtigt, at 
Honneurposterne, navnlig om Natten, indlade sig i vidtløftige og 
langvarige Samtaler, være sig med Gadevægterne eller Forbi- 
gaaende eller muligt med Stævne satte Bekjendtere. Foruden 
den vistnok høist mislige og ubillige Ulempe, at de høiere Com- 
manderende paa denne Maade forstyrres i en for Tjenesten 
om Dagen høist fornøden Nattero, er en vis Grad af Taus- 
hed og Eensomhed vistnok uadskillelig fra Skildvagtens første

Ræder: Krigserindringer 1848—50 11
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Pligt: uafbrudt Opmærksomhed paa hvad der passerer paa 
hans Post. D’Hrr. Afdelingscommandeurer anmodes derfor 
om at lade de fornødne Instruxer i denne Retning meddeles 
og vedligeholdes.“

Alle loe over denne Befaling, thi Ingen af os kunde 
smigre sig med paa Feltfod at finde Nattero, men [vi] bleve-ofte 
vækkede om Natten, ligesom [vi] ogsaa oftere bleve paalagte 
at bivouaquere uden derom at kunne føre nogensomhelst 
Klage. At en Samtale mellem en Skildvagt og en Vægter 
eller mulig en forbigaaende Cammerat kunde foranledige en 
saadan Parolbefaling i Felten — hvor Alt er Larm og Støi 
— det har man vist aldrig forhen oplevet i nogen Armee.

Den 13. Mai blev Bataillonen forlagt til Kainæs og Lands
byerne Lysabbel, Skovby, Balle, Viby og Fjelby med Stabs- 
qvarteret paa Kainæsgaard, hvor vi forbleve liggende til den 
19. Mai, da vi atter forlagdes til Sønderborg. Den skrække
lige Uro, som Brigadecommandeuren Krabbe selv besad, 
yttrede sig ogsaa i alle hans Bestemmelser. Han lod intet 
Menneske have Fred hverken Nat eller Dag, Alt maatte 
jages omkring, og Confusion blev alene Følgen.

Foraaret var nu [kommen, Skoven] udsprungen, og Alt 
var grønt. Vi besatte Strandvagterne ved Havet og passede 
forresten vore indre Anliggender og Øvelser. Bataillonen var 
paa denne Tid meget stærk, saa at det vrimlede af Soldater, 
hvor man kom.

Den 14. Mai kom flere fiendtlige Officerer til Hest frem 
paa Marken sydlig for Sandberg Slot. Man fyrede et Granat
skud af paa dem fra et af vore Batterier ved Rønhave paa 
Als. De fiendtlige Herrer bleve vel ei trufne, men fløi til 
alle Sider. Ifølge Udsagn af Forpagteren paa Sandberg kom 
en Major, der var indqvarteret paa Gaarden, sprængende 
hjem rystende af Angst, og klagede forskrækkeligt over 
„dasz die Dänen einen Canonenschusz auf uns abgeschoszen 
haben.“

Medens jeg laae i denne Egn, bereed jeg hele Kysten 
paa Kainæs og den sydøstlige Pynt af Als, Gammelpoel kal
det, saa at jeg blev ret godt localbekjendt. Jeg var paa denne



163

Tid næsten altid til Hest for at passe paa og orientere mig, 
eftersom man var paalagt at observere Fienden og forhindre, 
at han foretog nogen Landgang paa Als fra den ligeoverfor 
liggende Kyst af Angeln. Fra Fyrtaarnet paa Kainæs kan 
man oversee Søen i flere Miles Afstand lige til det faste 
Land af Mechlenburg. Man saae ikke een Seiler i hele denne 
sydvestlige Deel af Østersøen med Undtagelse af Blokade
skibene ved de forskjellige Havne af Slesvigs Østkyst. Af 
Frygt for disse Blokadeskibe vovede Tydskerne sig ikke ud 
paa Havet, idetmindste ikke for at foretage Landgang paa 
Als. Paa flere Steder var Egnen befæstet, især Dreiet’) og 
de nærmeste Høider paa Kainæs.

Søndag Eftermiddag den 17. Mai var jeg redet til Kainæs 
og besteeg atter Fyrtaarnet med min Kikkert i Haand, hvil
ken jeg dreiede Horizonten rundt for at eftersee, om der var 
Noget at bemærke paa Land eller Hav. Pludselig opdager 
jeg, at svære Røgskyer stige op over Skovene mod Vest, 
der fra mit Standpunct skjulede Sønderborg, hvorfra jeg vel 
var fjernet omtrent 2 Mile i lige Linie. Fra et eneste Punct 
ved Dyppel Mølle kunde jeg see, at man affyrede Canoner; 
Knaldet kunde jeg ikke høre. Imidlertid var det let at mærke, 
at der fandt en Canonade Sted ved Sønderborg. Jeg kastede 
mig derfor paa min Hest og reed ud paa Halvøen Kainæs 
imod Hjortholm, og eftersom jeg kom Sønderborg nærmere, 
hørte jeg ogsaa Knaldet af Canonskudene, der omsider hørte 
op efter at have varet 2 Timer, fra Kl. 5—7 Eftermiddag, og 
var fremstaaet ved, at nogle fiendtlige Jægere paa Kysten af 
Wemming-Bond havde skudt paa en dér posteret Canon- 
baad, som ifølge heraf havde svaret med sine Canoner. Paa 
denne Maade kom der paa hele Linien en Canonade istand, 
der hos os kun foraarsagede ringe Skade i Byen; 1 Mand 
blev saaret i det nordlige Brohoved, som paa denne Dag 
var besat af 4. Linie-Bataillon under Oberstlieutenant v. Blom. 
Fienden har rimeligviis ikke havt større Tab end vi.

Imidlertid gav en saadan Canonade lidt Afvexling i vor 
Kjedsomhed og en Gjenstand for Samtale; men General

’) Draget. U. A.
ii*
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Meza var skrækkelig vred over, at Canonaden havde fundet 
Sted, og skjændte allevegne paa Batteri-Commandeurerne, 
der havde optaget Fegtningen, fordi en Canonbaadslieutenant 
havde tilladt sig at begynde den. Jeg vil ikke sige, at det er 
rigtigt at bruge Canonerne, fordi nogle Jægere begynde at 
skyde paa mig med Geværer; men slet ikke tillade at bruge 
Artilleriet er igjen en anden Ting og nedstemmer Gemyt
terne.

Da vi den 19. Mai atter kom til Sønderborg, fandt jeg 
en Skorsteen nedskudt paa Apothekerens Huus og forresten 
ringe Skade fremkaldt ved Canonaden. Tydskerne stode atter 
rolige oppe paa Dyppeler Høiderne og saae ned paa det 
smukke Als, der især ved Solens Nedgang var glimrende 
belyst og derfor ogsaa tog sig herligt ud. Paa en stor 
Kjæmpe-Steen, paa Midten af Bakken, laae der altid en 
Mængde Soldater og solede sig, sov eller passiarede. Det 
havde været en let Sag for os at fordrive dem derfra med 
et Par Canonskud; men dette skete ikke og var heller ikke 
at anbefale, saa længe de bleve liggende dér uden at foretage 
noget for os skadeligt.

I Midten af April, eller maaskee noget sildigere, havde 
Tydskerne fra den modsatte Bred sendt over til os to Truge, 
tiltaklede med Master og Seil og givet Navnene „Christian 
der VIII“ og „Gefion“, og ved en Skrivelse tilkjendegivet, 
at det var en Present til „de Dähns“ for Tabet af hine to 
Skibe. Denne Spas var ganske tilladelig og blev ogsaa kun 
anseet for en Spas, hvorover man hos os loe.

Jeg havde paa Kainæs-Gasrd boet hos enragerede tydske 
Folk, en Forpagter af Gaarden, der tilhørte Hertugen af 
Augustenborg. Ved min Ankomst til Sønderborg den 19. Mai 
blev jeg indqvarteret hos Bagermadame Kuss, der ikke var 
mindre tydsk sindet, og hvis Mand var bleven bortsendt fra 
Øen formedelst sin Tydskhed og tydske Forbindelser. Det 
var ikke behageligt at boe hos saadanne Folk; Bagermadamen 
viste os naturligviis kun tvungen Opmærksomhed.

Den 21. Mai havde jeg med Bataillonen atter Forpost
tjeneste i og foran Brohovederne. Paa nogle Parlementairer
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nær forefaldt intet Mærkeligt. Ifølge mit Forslag og Indstil
ling blev det nordlige Brohoved forsynet med en Traverse 
tvers over Terreplein’et fra Syd til Nord. Uden denne Tra
verse kunde man ikke nogensteds være i Sikkerhed for den 
fiendtlige Ild.

Den 25. Mai gav Hr. General Meza sin første Diner. 
Med 300 Rdl. maanedlig i Taffelpenge er det ikke for meget 
at forlange. Selskabet bestod af maaskee 25—30 Personer, 
hvortil ogsaa jeg hørte.

Tydskerne vedbleve uafbrudt at befæste Høiderne ved 
Dyppel. Det ene store Værk hævede sig efter det andet, og 
Arbeiderne løb omkring i Tusindsviis tæt under vore Batte
rier, hvorved de bleve saa dristige, at de indførte Canonerne 
i Batterierne midt om Dagen og med Kraner paa Bryst
værnet indlagde det sværeste Beleiringsskyts i Lavetterne i 
en Afstand af 1500 Alen fra vore faste Batterier uden deri 
at maatte forstyrres. General Meza har saaledes opfundet 
en ny Maade at forsvare sig paa, d. e. ved at lade Fienden 
have Tilladelse til uforstyrret at nærme sig Fæstningen og 
forskandse sig saa meget han vil. Et saadant Forsvarssystem 
maatte naturligviis fremkalde megen Tale, ja! Frygt for Ud
faldet.

Den 4. Juni var jeg atter paa Forpost i og udenfor Bro
hovederne i Sundeved. Fienden vedblev ufortrøden at ar- 
beide paa sine Forskandsninger paa Dyppel Bakke, men 
forøvrigt var han saare fredsommelig stemt, og hele Skarer 
af Fiender kom, naar de maatte finde Leilighed dertil, ned 
til vore Forposter og Vedetter for at fraternisere. Jeg havde 
befalet at vise dem tilbage, og hvis de ikke godvillig vilde 
gaae bort [da] at skyde paa dem. Men en saadan Ordre blev 
naturligviis ikke overholdt, da Fienderne vare altfor venlige, 
aflagde deres Vaaben og kom ned til vore Vedetter for at 
snakke og vise dem deres Velvillie. Da en fiendtlig Soldat 
en Dag klagede til en af mine Folk over det slette Brød, 
dem leveredes, -trak min Soldat et stort Hvedebrød ud af 
sin Brødpose og forærede ham. Feltflaskerne bleve naturlig
viis prøvede af begge Partier. Det var umuligt at holde disse
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venlige Fiender fra Livet, og en Dag, den 28. Juni, da jeg 
var ude at visitere min Vedetlinie, kom 2 fiendtlige Soldater 
ogsaa hen imod mig. Jeg tilraabte dem, at de maatte fjerne 
sig, da jeg i modsat Fald vilde skyde paa dem. De gik da 
slukørede tilbage til deres Post og optog deres Vaaben.

Da jeg den 5. Juni om Eftermiddagen erholdt Melding 
fra Feltvagterne om, at Fienden tracerede nye Løbegrave, 
Forbindelsesgrave mellem sine Værker, der syntes at nærme 
sig os, idet de løb hen til hiin ofte omtalte store Kjæmpe- 
Steen ikke langt fra vore Forposter, saa sendte jeg Adjutanten 
ind med Melding herom til General Meza med Bemærkning 
om, at jeg vilde forhindre Fienden i videre Fremtrængning 
med sine Approcher. Jeg tog derfor strax ud til Vedetkjæden 
og lod et Commando, enkelte Mand ad Gangen, rykke efter 
og lægge sig bag et Hegn ved Veieri til Aabenraa med den 
Plan at ville, saasnart Commandoet var samlet, give det 
fiendtlige Arbeidscommando en Salve paa en 3—400 Alens 
Afstand. Men uagtet al Forsigtighed fra vor Side bemærkede 
de dog min Hensigt, og inden jeg havde mit Commando 
samlet, flygtede Arbeiderne, Officerer og Mandskab bort fra 
deres Traceringssnore og standsede Arbeidet. De fiendtlige 
Repli’er rykkede ogsaa nærmere for at afvente, hvad der 
vilde skee fra vor Side; der vrimlede af Pikkelhuer i Fien- 
dens Værker. Jeg fandt nu ingen Anledning til med et halvt 
Compagni at foretage noget Angreb paa disse Værker, da 
Arbeiderne fra fiendtlig Side vare ophørte. Jeg forblev imid
lertid liggende ved det omtalte Hegn, indtil jeg om Efter
middagen Kl. 5 blev afløst af 1. Reserve-Bataillon under 
Commando af Major v. Henckel. Denne instruerede jeg om 
det Passerede, og han lagde derfor ogsaa et Commando hen 
til selvsamme Hegn, hvor jeg havde havt mit Commando 
liggende. Den 5. Juni kom ingen Arbeidere mere, men den 
6. om Morgenen begyndte Fjenden [paany] de Dagen ifor- 
veien forladte Arbeider. Han blev nu strax modtagen med 
Flinteskud, hvorved Arbeiderne flygtede og en Fegtning be
gyndte, der saa at sige varede hele Dagen mellem Infanteriet 
uden Artilleriets Understøttelse fra vor Side, hvorfor Fienden
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blev mere og mere dristig og med sin venstre Fløi stod 
perpendiculair paa vore Batterier, uden at disse — som sagt — 
løsnede et Skud, omendskjøndt Infanteristerne raabte over 
til Artilleristerne [om] at hjælpe dem. Da Hr- Meza kom 
ridende ud til Batterierne, traadte to Artillerister frem og 
bad om Tilladelse til at maatte chargere paa Fienden; men 
Generalen blev vred, skjændte og forbød at chargere. Jeg 
gik derfor Kl. 11V» ned paa Batteriet ved Kirken, talte 
med den derværende Artilleriofficer, og udtalte mig visse- 
ligen temmelig høit og dadlende over den givne Befaling. 
Fienden chargerede lystig væk fra sine store Canoner, 
saa at Projectilerne faldt overalt, især i Nærheden af 
Broen over Alssund og det ene der liggende for Espingoler 
indrettede Fartøi, ligesom et lille Dampskib, der laae ved 
Sønderborger-Siden, blev skudt i Sænk. En Mængde Men
nesker laae omkring Kirkebatteriet og saae paa Fegtningen, 
Pludseligen faldt henved Middagstid et Skud fra vort paa 
yderste høire Fløi, vestenfor Baadsagergaard, liggende Batteri. 
Det var Signalet fra vor Side til ogsaa at bruge Canonerne. 

Jeg sagde derfor til Artilleri-Officeren: „Hurrah! nu begynde 
ogsaa vi, og følgelig vil vel ogsaa De bruge Deres Canoner.“ 
Han fulgte Exemplet fra høire Fløi og løsnede ogsaa nogle 
Skud; men snart kom Meza og forbød atter Skydningen; 
han holdt særlig ilde Huus med den ulykkelige Artilleri- 
capitain Grove, der havde begyndt paa høire Fløi. Artilleri- 
Lieutenanten ved Kirkebatteriet har rimeligviis undskyldt sig 
med mine Paaskyndelser og Exemplet og har, som vi ville 
see, heller ikke glemt at omtale mine dadlende Ord.

Jeg gik, efter at Batterierne vare komne i Gang, atter 
hjem til mit Qvarteer, hvor Bataillonen blev samlet, og er
holdt jeg Ordre til dermed at rykke ned i Gaden ved Stran
den, venstre Fløi til Broen. Her maatte vi staae i 272 å 3 
Timer, medens Kuglerne fløi omkring os og ind i Bygnin
gerne, ligesom ogsaa det omtalte lille Dampskib blev skudt 
i Sænk tæt foran os. Et lille Huus tæt ved Skibsbroen paa 
Hjørnet, ved Bataillonens venstre Fløi, fik ikke mindre end 
7 Bomber eller Canonkugler og var Sammenstyrtningen nær.
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Vor Stilling var derfor ikke behagelig eller moersom. Imid
lertid vænner man sig til Alting, og man seer saalænge paa 
Faren, til man bliver fortrolig med den. Da jeg saaledes 
havde staaet og gaaet en lang Tid op og ned i Gaden langs 
Bataillonens Front, gik jeg ind i et forladt Huus, hvor jeg 
satte mig ved et Bord og af min Lædertaske fremtog Skrive- 
materialier og tilskrev Amalie et Brev, hvori Dagens Be
givenheder bleve fortalte saaledes som disse vare indtrufne 
indtil Kl. 272, da Brevet blev sluttet.

Byen leed en Deel Skade ved dette Bombardement, der 
varede til Kl. henved 3—4. I Slottet fløi en Bombe ind 
igjennem et Vindue og frembragte Ildebrand, der dog blev 
slukket. I andre Borgerhuse faldt Bomber og Kugler, dog 
uden at tænde Ild. Skibsbroen var næsten aldeles uskadt, 
kun strøifet af nogle Kardætskkugler eller sprungne Bomber. 
En Skildvagt af Garden til Fods, som var posteret midt paa 
Broen, vedblev rolig at spadsere paa sin Post under Bom
bardementet uden at saares. Derimod blev en Artillerist, som 
var posteret ved et Batteri tæt ved Færgestedet, saaret slemt 
i Læggen af et Bombestykke.

Vore Soldater klagede efter dette Bombardement høit 
over den ringe Assistance, som Artilleriet ydede dem i Fegt- 
ning. „Vi have,“ sagde de, „i afvigte Vinter maattet opkaste 
en Række Skandser og Batterier, og nu, da vi have Brug 
for dem, tør de ikke hjælpe os.“

Imidlertid maa mit dadlende Udsagn herom og den al
mindelige Stemme være kommet Meza for Øre, thi i Dags
befalingen af 10. Juni blev følgende skarpe Advarsel bekjendt- 
gjort:

„Efter tidligere leilighedsviis for flere af [de] min Com
mando her paa Øen underlagte militaire Personer, der muligt 
savnede enten Overblik over Forholdene eller fuldstændig 
Kundskab om enkelte Vaabens egentlige Bestemmelse og Væ
sen, at have ladet mig finde villig til at forklare mit af hine 
Forhold krævede og hidtil urokkeligt fulgte Forsvarssystems 
Natur, navnlig Grunden til den nødvendige reservative An
vendelse af det kun til streng Alvor og vigtige Formaal be-



169

stemte grovere Skyts (for hvis Brug hidtil kun Tilfælde af 
underordnet Art have tilbudt sig), og efterat disse Anskuelser 
omsider af Enhver — idetmindste tilsyneladende — vare 
bleven anerkjendte og indrømmede, kunde jeg med desto 
tillidsfuldere Fortrøstning have ventet Commandoen betrygget 
mod al fortsat ligesaa ubeføiet som uforstandig Critique denne 
Punct betræffende.“

„Alligevel skulle selv høiere stillede Befalingsmænd og 
dette endog i underordnede Militaires Paahør midt under 
Engagementet den 6. Juni have tilladt sig at udtale smaalig 
Misbilligelse over de andre Vaabens foregivne ikke noksom 
kraftige Understøttelse af Artilleriet, der dog i det Væsent
ligste fulgte høiere Ordres, og hvis Ild snarere i det Hele 
paa hiin Dag var overflødig end utilstrækkelig.“

„Uden at indlade mig i paany at oplyse eller drøfte den 
dybe og mangesidige Vildfarelse eller letsindige Dadelsyge, 
der maa ligge til Grund for en saa skjæv Paastand, den 
man høist kunde tilgive den uvidende og ængstelige Borger, 
men vanskeligt den kyndige, erfarne og rolige Kriger, maa 
jeg indskrænke mig til, for paa eengang at gjøre Ende paa 
alle slige ubeføiede, respectstridige, udisciplinariske og for 
den Underordnede Misstemning afstedkommende Recidiver 
af en saa ugeneert Yttringsfrihed med Hensyn til den Høist- 
commanderendes Forholdsregler, eengang for alle og for sidste 
Gang paa det Bestemteste at protestere og paa det Alvor
ligste at advare imod dem. De ville, hvor og hvorledes de 
end yttre sig, ubønhørligt vorde efterfulgte enten efter Om
stændighederne af de Paagjældendes Fjernelse eller Anseelse 
med Straf efter Krigslovenes hele Strenghed.“

Paa denne Parolbefaling fulgte vel Taushed i offentlig 
Tale, men ikke under fire Øine. Stemningen mod Meza var 
ikke venskabelig eller god. Man indsaae mere og mere, at 
han ikke var Andet end en forskruet Nar, der ikke var sin 
Post voxen i nogen Henseende, og at det var en Person, 
som de høiere Befalingsmænd ifølge Pligt og Krigsartikler
nes Bydende maatte have Opsigt med, for at han ikke skulde 
styrte os Alle i Fordærvelse tilligemed Fædrelandet. Fra
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denne Tid af kom jeg ei mere til Meza. Nogle Dage efter 
indbød han mig til et af sine sædvanlige Middagsselskaber; 
men jeg undskyldte mig og har aldrig senere spist hos ham.

Paa denne Tid stode vore Forposter, da de den 6. Juni 
bleve pousserede noget frem paa høire Fløi, ikke mere end 
80—100 Alen fra de fiendtlige Vedetter, og det var os ikke 
muligt at holde dem fra hinanden; ideligen kom Vedetterne 
sammen og fraterniserede. Den 8. Juni havde jeg atter For
post, og da jeg saae, at fiendtlige Vedetter aflagde deres Vaa- 
ben og stod ved vore Vedetter, drak og spiste med dem, 
lod jeg to Poster arrestere. Det hjalp ikke stort, thi de 
Fiendtlige kom til os, og vi ikke til dem. De klagede særlig 
over slet Forpleining og Mangel paa Penge. Vore Soldater 
gav dem Viin og Brændeviin af deres Feltflasker og Hvede
brød, hvilket de dog ikke vilde berøve dem; men da vore 
Folk fortalte, at de havde Penge nok og kunde rigelig er
holde paa Als, hvad de ønskede, saa tog de imod Brødet, 
takkede og gik. Man saae ogsaa Vedetterne gjensidigen skrive 
deres Navne i Brevtaskerne for at mindes hinanden til en 
sildigere Tid. Vore Slesvigere forstod [Tydsk] og kunde ofte 
tale Tydsk; med de danske Tropper gik Conversationen mest 
med Pantomimer.

Da vor Forpoststilling var meget udsat, især paa høire 
Fløi, og der fra Overcommandoens Side Intet blev gjort for 
at dække og understøtte den, begyndte jeg den 8. Juni paa be
meldte høire Fløi paa en høi Bakke ligesom foran Centrum at 
opkaste Retranchementer for vore Feltvagter og Repli’er. Jeg 
tracerede selv Linierne, og Folkene arbejdede, især om Natten, 
med korte Afløsninger. Jeg paalagde ogsaa de andre Batail- 
loner at gøre ligesaa — men med Undtagelse af 1. Reserve. 
Bataillon under Major v. Henckel1) rørte de øvrige ikke en 
Spade, saa at 10. Bataillon maatte udføre Alt alene, hvilket 
ogsaa skete efter et Par Gange at have været paa Forpost.

Den 21. Juni blev jeg atter afløst fra Forpost. Jeg fik nu 
fra Philip, der havde søgt mig i Sønderborg, den Hilsen at 
han havde erholdt Ordre at forlade Als med sin Brigade 

*) Henckel, Frederik Ferdinand (1799—1855) Cmd. f. 17. B—50. D. M.
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samme Aften og nu afgik til Mummark, hvor Brigaden skulde 
indskibes. Jeg reed imidlertid med min Adjutant Wesiengaard 
til vort Qvarteer hos Overførsler König i Sønderskov, og 
da vi begge var saare nysgjerrige efter at erfare, hvad der 
var paa Færde med den pludselige Afmarche, lod jeg 
spænde for vor lette Stabsvogn og kjørte Kl. 7 til Mummark. 
Det gik i susende Fart, vi kjørte hine to Miil i ikke meget 
over 1 Time og fandt Veien fuld af Tropper, Vogne, Cano- 
ner osv. og min Broder i Mummark tilligemed General 
Meza. Da vi to ikke havde Noget at tale sammen om, und
gik jeg ham, men erfarede af min Broder, at han med sin 
Brigade var beordret til Fyen. Vi saae imidlertid [kun] faae 
Transportskibe ved Mummark, men enkelte Skibe i Opsei- 
ling, saa at det blev seent med Indskibningen. Tropperne 
laae omkring paa Markerne. Vi sagde min Broder og Trop
perne Levvel! og erfarede senere, at Brigadens Vogne og 
Canoner maatte køre til Hørup for at indskibes dér, og at 
Søetatens Foranstaltninger vare saa slette, at Brigaden først 
efter 5 Dages Forløb var oversat til Fyen. Vistnok var Vei- 
ret meget stormende paa denne Tid; men saa lang Tid og 
Kjøren frem og tilbage synes ikke at have været nødvendig, 
ifald Foranstaltningerne havde været bedre trufne. I en stry
gende Fart kom jeg om Aftenen Kl. 10 tilbage fra Touren 
til Mummark, der som sagt blot havde til Hensigt at sige 
Philip Farvel og tilfredsstille vor Nysgjerrighed.

Den 24. Juni kom jeg atter paa Forpost, og efter at være 
den 25. Juni afløst blev Bataillonen indqvarteret i Sønder
borg med Stabsqvarteer hos Købmand Buntzen tæt ved 
Stadt Hamburg. Fienden var denne Gang meget urolig og 
arbejdede overordentlig activ paa sine Værker og indbragte 
om Natten 6 svære Canoner i sine Værker, der saaledes 
vare armerede med 35—40 Canoner. Jeg meldte denne Uro, 
men erholdt af Overcommandoen intet Svar [eller Ordre 
om] at forurolige Fiendens Arbeider.

Natten mellem 23. og 24. Juni fandt en heel Forpostfegt- 
ning Sted i Mørke. 3. Reserve-Bataillon havde Forposterne. 
Veiret var saare regnfuldt og stormende, og af denne Grund
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havde en Trop paa vor høire Fløi søgt Ly i et nybygget 
Huus, der laae op til Aabenraa-Veien. Fra de fiendtlige For
poster kom flere Afdelinger ned til bemeldte Huus og fra- 
terniserede, drak og spiste med vore Soldater. Men pludse
lig bliver der Uenighed mellem Tydskerne og vore Sjællæn
dere, og en Sjællænder slaaer en Tydsker med Næverne i 
Panden. De tydske Soldater, som vare uden Vaaben, løb nu 
bort, men lidt efter kommer to smaae Colonner ned ad Høiderne 
imod Huset, angribe og omringe det fra alle Sider, fælde 
Gevær ved Døren og stikke Ild i Straataget ved Hjælp af 
Lys medbragt i en Lygte. Imidlertid var Huset forladt af 
vore Folk, efterat Klammeriet havde fundet Sted, og de havde 
indtaget den for dem bestemte defensive Stilling et halvt el
ler heelt Hundrede Alen fra Huset; dette vidste Tydskerne 
ikke, men troede Huset endnu besat af os. Da nu Huset 
begyndte at brænde, blev Tydskernes Foretagende paa det 
Prægtigste oplyst af Ilden, og da vore Folk saaledes havde 
faaet det bedste Sigte, begyndte de en almindelig Tiraillering 
paa dem, hvorved de maae have havt et ikke ganske ringe 
Tab, og de toge omsider atter Flugten. Da jeg om Morgenen 
den 24. Juni ved Afløsningen besaae Stedet, fandt jeg flere 
Blodspor, især paa Veien. Vort Tab herved bestod af 4 Saa- 
rede, hvoriblandt en Officeer. De af mig her paa høire Fløi 
opkastede Retranchements afgav nu herved en god Stilling 
og Dækning for vore Folk.

Jeg vedblev nu at boe hos Kjøbmand Buntzen i Sønder
borg, hvor jeg havde et godt Qvarteer. Jeg var dernæst med 
Bataillonen paa Forpost den 28. Juni, 2., 6., 10. og 14. Juli 
paa samme Sted i og foran Brohovederne som forhen.

Træt af denne Forposttjeneste og forudseende den liden 
Activitet og følgelig ogsaa [liden] gloire, som her var at finde 
under Herr Meza’s Commando, tilskrev jeg den 18. Juni den 
høistcommanderende General i Fyen v. Biilow saaledes:

„Høivelbaarne Hr. General!
Vredes ei paa mig, Herr General! at jeg falder Dem til 

Besvær med disse Linier. Dog skal jeg ei genere Dem med
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mange Linier og allermindst tale om den Lede og Kjedsom- 
hed, hvoraf vi her alle lide formedelst den Inactivitet, hvor
til vi ere fordømte. Interessante Ting passere her slet ikke; 
vi see vore Fiender paa de ligeoverfor liggende velforskand- 
sede Høider daglig arbeide og udvide sig, opføre Skyts m. 
m., og vi genere dem saamæn ikke deri. Men jeg er ikke 
General eller Høistcommanderende her, og følgelig forstaaer 
jeg ikke heller at bedømme Krigens Gang. Dog er jeg ikke 
Stoiker nok til at kjede mig med den tilbørlige Resignation, 
og lidende af denne Aandssvaghed er det jeg tillader mig at 
tilskrive Herr Generalen en chef og bede Dem, ifald De træn
ger til Forstærkning i Jydland og navnligen ved en foreta
gende Landgang — enten paa det Punct, De selv commanderer 
eller under Herr General v. Ryes Commando — at tænke 
ogsaa paa mig og den 10. lette Infanteri-Bataillon, som til 
enhver Tid er og skal være marche- og slagfærdig og med 
Ufortrødenhed adlyde enhver af Deres Befalinger.

Saaledes som det seer ud paa Høiderne ligeoverfor os, 
troer jeg ikke, saafremt Fienden vil forsvare disse Høider, 
at vi kunne fordrive ham derfra og bemægtige os dem og 
de sammesteds opkastede svære og talrige Forskandsninger. 
Skal altsaa den her liggende Armée høste nogen Ære og 
Berømmelse i Krigen, maa det være paa andre Puncter, og 
besjælet af denne Anskuelse kan jeg ikke antage, at 15000 
Mand skulle forblive liggende her den hele Sommer uden 
at foretage det Allermindste. Derfor beder jeg Dem, Herr 
General! skulle Tropper afgaae herfra, saa tænk paa mig og 
den Bataillon, jeg har den Ære at commandere.

Vor Forpostlinie staaer paa det gamle Sted; ikkun paa 
høire Fløi er den pousseret frem over den derværende Dal. 
Dog afhænger det af Fienden, hvad Øieblik han vil, at kaste 
den tilbage over samme. Men Fienden synes ogsaa at kjede 
sig og er fornøiet med at have indespærret Arméen paa Als, 
hvilket fuldkommen er lykkedes ham.

Jeg benytter Leiligheden for at bede Herr Generalen 
modtage Forsikkringen om, at jeg med uskrømtet Højagtelse
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har den Ære at undertegne mig som Deres Høivelbaa- 
renheds

ærbødigste
R.“ 

Sønderskov paa Als den 18. Juni 1849.

Jeg erholdt intet Svar paa denne Skrivelse. Senere sagde 
Generalen mig mundtlig, at det ikke var ham muligt at op
lyide min Bøn og derfor havde han ikke svaret. Da Begi
venhederne ogsaa snart efter fremkaldte den 6te Brigades 
Afmarche fra Als — hvilket var befalet fra Krigsministeriet, 
— saa var vel herved Intet at gjøre, og vi forbleve altsaa 
hvor vi vare, stadig forrettende Forposttjeneste i Sundeved, 
hvor den commanderende General Meza aldrig satte sin 
Fod, eller Troppeafdelingerne nogensinde fik den Ære at 
see [ham].

Sjelden kunde jeg foretage Fornøielsestoure; Tjenesten 
fordrede Ens stadige og uafbrudte Nærværelse, da man ikke 
vidste, naar og hvorledes Alting stillede sig strax efter at 
man havde forladt sin Bolig. Nat og Dag kom bestandig Or
dres, der øieblikkeligen skulde exeqveres. Jeg havde længe 
foresat mig at gjøre en Tour til Nordborg; den udførtes 
Søndagen d. l.Juli i Selskab med 4—5 Officerer af Batail- 
lonen. Dog maatte jeg forinden erholde Brigadens Tilladelse 
og tilmed afgive Commandoen til den ældste Capitain. Ef- 
terat ovennævnte 4—5 Herrer havde spist til Middag hos 
mig, afgik vi til Nordborg i en let Vogn, drak Caffe samme
steds og var efter et Forløb af 3—4 Timer atter tilbage. 
Veien var meget god, men Veiret ikke just fortræffeligt, som 
man burde vente den l.Juli, men derimod regnfuldt, saa at 
vi ikke kunde spadsere meget omkring. Dog besøgte vi La- 
zarethet paa det derværende gamle Slot.

Den 4. Juli deserterede fra vore yderste Forposter en 
Sergeant, Grev v. Platen, hvis Fader rigtignok sidder i Mø
ens Tugthuus. Denne Scandal er den eneste af denne Slags, 
Arméen har oplevet. Vel ere enkelte Menige deserterede til 
Fiendén; men blandt Underofficerer og høiere Charger hår
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saadan Troløshed ikke fundet Sted. Hr. Platen var forre
sten bekjendt som Vagabond og Drukkenbolt og overhove
det et mauvais sujet.

Den 6. Juli var jeg atter paa Forpost. Det forekom os 
om Formiddagen, som om vi langt borte kunde høre Ca- 
nonskud. Flere Officerer, der gik ud af det nordre Broho
ved og lagde Øret til Jorden, bragte mig den sikkre Efter
retning, at der blev skudt med Canoner langt borte; men de 
vare ikke i Stand til at angive, om Skuddene faldt i Nord 
eller Syd; Nogle paastod, at de kom fra Fredericia, Andre: 
fra Kielerfjord. Man var berettiget til at haabe, at de kom 
fra Fredericia.

Naar man afsendte den 6te Brigade til Fyen, maatte vi 
antage, at det var Operationer ved Fredericia, man tilsigtede. 
Man havde længe nok rolig seet paa, at Insurgenterne be- 
leirede Fæstningen og opbrændte Byen. Krigsministeren vilde 
ei befale noget Udfald; General v. Rye trak sig i Jydland 
imod Nord og stod en Miils Vei nordenfor Aarhuus, hvilken 
By var besat af Preusserne under General Prittwitz; In
surgenterne ved Fredericia under Commando af den preus
siske General Bonin stode saaledes aldeles isolerede; de 
maatte altsaa lettelig kunne overvældes. Pludselig erholdt vi 
Dagsbefalingen af 1. Juli, saalydende:

„Da jeg agter et Par Dage at besee flere Kyster og 
Havne, saa overdrages i denne Mellemtid Overcommandoen 
til Oberst Krabbe, til hvem under min Fraværelse alle Mel
dinger og Rapporter indgives.

Chr. Julius de Meza.“

General Meza afgik nu i al Stilhed til Fyen; dette maatte 
jo betyde Noget. Vi erfarede senere, at han ikke havde vil
let afgive 6. Brigade uden selv at erholde et Commando ved 
Udfaldet fra Fredericia, hvilket da ogsaa blev ham af Krigs
ministeren tilstaaet. General v. Bulow formerede derfor en 
„Avantgarde“ bestaaende af 6. Brigade og Batteriet Wegener, 
hvorover Hr. Meza erholdt Overcommandoen uden at udgive
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en eneste Ordre eller see Brigaden. Paa Slagdagen reed 
Generalen med Batteriet Wegener1). Saaledes vidste den
ne Mand at forskaffe sig ethvert Gode, han ønskede, og 
Krigsministeren favoriserede alle hans Ønsker og Planer 
for derved at kunne give ham Ledighed til at udmærke sig 
og altsaa ogsaa for at hæve ham.

General v. Bülow, der havde sit Hovedqvarteer i Wiby 
ved Middelfarth, erholdt kun Tilladelse til Udfaldet ved Fre
dericia ved at [true med] i modsat Fald at bede om sin Af- 
skeed. Denne kunde Krigsministeren ikke vel give ham, saa- 
meget mindre som den offentlige Stemme fordrede et Slag. 
Krigsministeren maatte altsaa give efter; og for at udføre sin 
Plan trak General Bülow den 6. Brigade til sig fra Fyen, 
og [desuden] General Rye med en Deel af hans Brigade 
over Helgenæs og Kjerteminde. Paa denne Maade var Ge
neral v. Bülow paa Slagdagen den 6. Juli omtrent 22000 
Mand stærk.

Men omendskjøndt Meza var den yngste General i Ar
méen, havde han af Krigsministeren udvirket en Fuldmagt 
til at tage Overcommandoen, hvis Bülow skulde lide noget 
Uheld. Med denne Fuldmagt i Lommen var Hr. Meza til
stede paa Bataillepladsen for at snappe efter Overcomman
doen. Bülow sagde derfor til Meza: „Idag fik De da ikke 
Overcommandoen,“ eftersom det dog var bleven Bülow hem
melig rapporteret, hvormed Meza gik svanger. Da den tap- 
pre General Rye traf paa Meza, sagde han til ham: Jeg 
hører, at De lader Dem aldeles indespærre paa Als med 
15000 Mand“. Meza søgte at overbevise Rye om det Mod
satte — men Samtalen var fra Ryes Side bebreidende og 
haanende for Hr. Meza.

Udfaldet ved Fredericia skulde egentlig have fundet Sted 
den. 5te Juli, men den 6. Brigade, der cantonnerede ved As
sens, erholdt ingen Ordre til Deeltagelse deri. Da nu min 
Broder saae og hørte, at alle Tropperne paa Fyen concen- 
treredes i Egnen af Middelfarth, sendte han en Adjutant til

Wegener, Johan Theodor (1810—99) Stabschef hos d. høistc. Art. 
Off. —63, Oberst. Kherre.
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Stabsqvarteret for at erfare, om der ingen Ordre var ud- 
gaaet til ham herom. Ved at eftersee fandt man Ordren lig
gende forseglet paa et Bord i Hovedqvarterets Bureau un
der nogle andre Papirer. En saadan Orden herskede sam
mesteds i et saa vigtigt Anliggende!! Udfaldet fra Fredericia 
maatte derfor opsættes 1 Dag for at give 6. Brigade Tid til 
-at samle sig og marchere til Egnen af Strib. Om denne Op
sættelse har ført til Lykke eller Ulykke for os, lader sig 
neppe afgjøre; dog ventede Insurgenterne os den 5. og stode 
denne denne Nat under Gevær; af denne Grund vare de min
dre paapassende Natten til den 6. Juli. Men ikke desmindre er 
den omtalte Uorden med Forglemmelsen af at oversende 
Marcheordre til den 6. Brigade — næsten ubegribelig.

Omendskjøndt vi paa Grund af den om Formiddagen 
hørte Canonade vare forvissede om, at noget Alvorligt om
sider var forefaldet ved Fredericia, maatte vi selvfølgelig op
pebie de nærmere Rapporter herom. Fra vort Brohoved 
saae vi Telegraphen1) stadig i Gang og Rygterne om hvad 
den rapporterede naaede ogsaa snart til os. Men om Aftenen 
Kl. 10 kom Adjutanten ved Flankecorpset, Captain v. Fal
kenskjold over i Brohovedet med det Hverv at visitere For
posterne, og nu fortalte han os alt det, der var bleven rap
porteret, navnligen General Ryes Fald, osv. Der blev nu 
drukket et Glas paa den jydske Armées Velgaaende.

Den 7. om Morgenen havde Fienden paa Høiderne af 
Dyppel ogsaa erholdt Underretning om Insurgenternes Ne
derlag, thi de modtog os, da vi reed langs Vedetlinien, med 
at vinke med Huen, Tørklæder, ja endog med Dannebrogs- 
Tørklæder eller Faner og af og til med Hurrah! Man kan 
saaledes see, at de allierede tydske Tropper holdt ikke over
drevet meget af de schlesvig-holstenske Insurgenter.

Den 10. havde jeg atter Forposttjeneste ligesom [ogsaa] 
den 14. Veiret var nu omsider bleven sommerligt, varmt og 
behageligt. Saaledes havde vi Natten mellem den 6. og 7. 
Juli det herligste Maaneskin, Luften var mild og rolig, ikke

') Den optiske Telegraph. U. A.

Ræder: Krigserindringer fra 1843—50 12
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en Fjeder rørte sig. Ved Vedetterne faldt af og til et Skud, 
naar Patrouillerne kom Posterne for nær. Paa vor høire 
Fløi, paa Veien til Aabenraa, stod Vedetterne kun 40 Skridt 
fra hinanden; Ingen vilde gaae tilbage; paa begge Sider havde 
man indgravet sig i Veien.

Efterretningerne fra Fredericia erholdt vi forøvrigt for
nemmelig igjennem vore Aviser. Vi maatte vel fra Als afgive 
Officerer til den nørrejydske Armee, men faae eller ingen 
Officerer ankom derfra.

Den Ilte Juli om Aftenen Kl. 11 retournerede Hr. 
Meza fra sit Tog til Fredericia og overtog fra den 12. af at
ter Commandoen over Als og Tropperne sammesteds. For 
at complimentere Generalen bleve samtlige Officeerscorps be
ordrede at møde i General-Stabsqvarteret den 12. om For
middagen Kl. 10, hvor Alt af Embedsmænd, civile og mili- 
taire inclusive Regjerings-Commissionen, indfandt sig ifølge 
Hr. Krabbes Befaling for at smigre Hr. Meza. Den gamle 
værdige Conferentsraad Johannsen maatte saaledes nedbøie 
sig for denne Nar, hvilket jeg ikke undlod at omtale for 
Hr. Krabbe. General Meza — omendskjøndt han var ble
ven underrettet om hvad der vilde skee — modtog os nu 
Alle i Pantofler, med et rødt Silketørklæde om Halsen og et 
andet do. om Hovedet og spillede den Comedie at være 
overrasket ved denne Opmærksomhed. Hans Stabschef, Ma
jor v. Wørishøffer, og et Par af hans Adjutanter vare dog 
tilstede og i fuld Uniform; Major Wørishøffer havde fulgt 
Generalen til Fredericia.

Den 14. rykkede jeg som sagt atter paa Forpost. Natten 
var saare urolig, og der blev chargeret næsten uafbrudt paa 
hele Forpostlinien. Fienden havde nemlig erfaret Rygter om, 
at det [skulde] være vor Plan denne Nat ogsaa at storme 
Høiderne ved Dyppel; derfor var han saa aarvaagen, og hele 
den derhavende Styrke stod under Gevær; ved den mindste 
Nærmelse fra os blev der skudt. Dog Natten er ikke lang 
i Juli Maaned. Jeg laae, som altid, paa Brystværnet i det 
nordlige Brohoved, og da det Kl. 2 blev lyst, ophørte Skyd
ningen.
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Medens vi laae her paa Als, oprettede Bataillonen et Mu- 
sikcorps af dens Spillemænd, og vi øvede os flittig under 
Stabshornisten og Musikdirecteur Hoffmann, som dertil var 
forskreven fra Kjøbenhavn. Det varede ikke ret længe, saa 
spillede vi ret godt paa „forstemte“ Horn; senere erholdt vi 
Instrumenter fra Kjøbenhavn, og efter nogle Maaneders 
Øvelser kunde Hornisterne ogsaa spille paa disse og for
skaffede os mange Nydelser.

6. Brigade kom ikke mere til Als, men der blev længe 
kjæmpet, om den skulde henhøre til Besætningen af Als og 
modtage sine Befalinger derfra eller fra det nørrejydske 
Corps. Hr. Meza holdt paa den første Anskuelse saalænge 
det var muligt, og havde neppe givet efter, om end Danmark 
var gaaet til Grunde, hvis ikke Fredslutningen af 10. Juli 
havde fremkaldt en Forandring i vort Krigsvæsen. Først ved 
den commanderende Generals Dagsbefaling af 28. August 
opløstes 6. Brigades Forbindelse med Flankecorpset.

Forposttjenesten var nu urolig derved, at vi ikke kunde 
holde Fienden ude fra vor Vedetlinie, hvor de kom hen i 
Hundredetal; naar jeg bereed Vedetterne, stod de ganske 
stille og hilsede mig. Jeg bad dem gaae tilbage, da vi ikke 
turde see dem hos os, og saa gik de vel lidt bort, men vare 
snart atter paa Stedet. Vedetlinien stod endnu uforandret paa 
det Sted, jeg havde udsat den første Gang, jeg kom paa For
post, med Undtagelse af nogle Poster paa høire Fløi, der — 
hvad allerede er omtalt — blev rykket lidt frem over en 
derværende Dal efter Affairen den 6. Juni, men nu ogsaa 
senere blev uforandret. Afstanden mellem vore og Fiendens 
Vedetter var her virkelig, efter min egen Maaling, ikkun 
40 Skridt.

Naar det var nogenledes muligt for Tjenesten, havde Ba
taillonen daglig Øvelser med Exercits, Manoeuvrering, Skarp
skydning, Badning og Svømning etc. Formedelst den bestan
dige Af- og Tilgang af alle Grader var det næsten umuligt 
at holde Bataillonen samlet og øvet, som den skulde være. 
Denne høist skadelige evigvarende Bevægelse, Forsættelse 
og Afgang, var en Forholdsregel, der var ubegribelig for os,

12*
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da den meget ofte var aldeles unødvendig. Men Krigsmini
steren maa naturligviis have havt en anden Anskuelse her
om. Bataillonerne lignede Bikuber, hvor Alt var i Bevæ
gelse. Denne Tilstand var saare glædelig for Brigadecom- 
mandeuren, Krabbe, som kun levede af Uorden og Opløs
ning.

Den 22. Juli erholdt vi fra det nørrejydske Corps [en] 
Dagsbefaling, [hvori udtaltes] en Taksigelse til Lægerne. En 
Mængde Læger bleve nævnte for deres Dygtighed; at en 
Underlæge Blichfeldt blev skudt den 6. Juli ved Frederi
cia, foranledige[de] den commanderende General til at ud
tale en Berømmelse over Lægerne, der ikke er bleven de 
faldne Officerer til Deel, paanær General Rye. Vistnok 
havde Lægerne forbedret dem meget; men endnu var meget 
tilbage at ønske om deres Kyndighed og Paapassenhed. Dog 
dette maatte man vel oversee og yde dem Tak for hvad de 
havde udrettet.

Den 22. Juli erholdt vi ogsaa i en Flankecorps-Befa- 
ling Efterretning om, at den i Berlin den 10. Juli under
tegnede Vaabenstilstandstractat med Fredspræliminairer un
der 15. og 17. Juli var bleven ratificeret af Kongerne af 
Danmark og af Preussen, hvorfor Krigsministeren under 
19. s. M. befalede Fiendtlighedernes Ophør, hvilket ifølge 
Meddelelse fra den i det Sundevedske commanderende 
fiendtlige Generallieutenant Bauer ogsaa var befalet af ham. 
Ifølge samme Flankecorps-Befaling forbleve dog vore For
poster paa de hidtil indehavte Stillinger, saavel paa Dyppel- 
Høider som paa Kysterne.

Fra den 28. Juli af besatte vi Forposterne i Sundeved 
og i Brohovederne kun med 2 Compagnier, hvoraf den 
ældste Capitain førte Commandoen som Forpostcommandeur, 
saa at jeg kunde forblive i mit Qvarteer. Stærke Arbeids- 
commandoer vedbleve at gives til Kystens Befæstning, og 
svære Canoner ankom endnu bestandig fra Kjøbenhavn og 
indførtes paa Batterierne ved Alssund, hvor end flere Batte
rier opkastedes eller forstærkedes.

Fra denne Tid desarmerede Fienden sine Batterier paa
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Dyppelbjerg, og de forskjellige tydske Troppe-Contingenter 
afmarcherede etappeviis til Tydskland. Dette fortalte de os 
selv, og vi havde stor Uleilighed med deres Kjærlighed, in
den vi fik dem [bort] fra vore Forposter. De kom endog 
lige ind i vore Brohoveder og paa enkelte Steder svøm
mede de — med Pikkelhuer paa — over Alssund, „for dog 
at komme til Als“. Man gav dem en Krands af Blade om 
Hovedet og lod dem svømme tilbage. En Oldenburger Offi- 
ceer, Capitain Weltzien, kom den 23. Juli sprængende til 
Hest gjennem vor Forpostkjæde og blev først standset ved 
Feltvagten. Da jeg erfarede dette, blev den Post, der havde 
ladet ham komme igjennem og ikke havde skudt paa ham, 
afløst og arresteret. Jeg reed derpaa langs Forpostkjæden 
og forbød enhver Fiende -at komme indenfor samme og 
sagde disse venlige Fiender, at jeg vilde skyde paa dem, 
hvis de ikke gik. Nu løb de op ad Bakken, og vi havde da 
nogenledes Fred for dem Resten af Dagen. Men omend- 
skjøndt vi havde Fred med Tydskerne og en Demarcations- 
linie var bestemt i Slesvig mellem de tydske og svenske 
Tropper og en Kongelig Regjeringscommission var indsat 
sammesteds, vidste vi dog ikke, om Slesvig-Holstenerne 
ikke ene vilde optage Kampen, hvorom de havde suppliceret 
det tydske Forbund, eftersom disse Oprørere ikke vilde 
anerkjende Fredslutningen til den 10. Juli i Berlin. Den 
danske Regjering maatte derfor vedblive at være rustet.

Omendskjøndt den Deel af Slesvig, der skulde besættes 
af de neutrale svenske Tropper, ikke maatte besættes af 
tydske eller slesvig-holsteenske Tropper, saa indlagdes dog 
disse i alle Byer under Navn af Gensd’armer eller Syge. 
Ja! disse Gensd’armer posteredes endog paa de forladte 
Skandser paa Dyppel-Bjerg, som de saaledes bevogtede, og 
forbød enhver Tilgang. Forinden Gensd’armerne ankom, d. e. 
medens de tydske Tropper endnu stode sammesteds, har 
jeg med min Adjutant besøgt alle Skandserne; men nu 
kunde Ingen komme dertil for ikke at blive insulteret af de 
slesvig-holsteenske Gensd’armer.

Den 13. August om Eftermiddagen ventede vi vore Krigs-
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fanger udleverede paa Dyppelbjerg. Et Compagni af 10. Ba- 
taillon havde Forpost, og af denne Grund reed jeg med min 
Adjutant til Stedet for at modtage vore ulykkelige Søfolk 
og enkelte Mand af Arméen, tagne til Fange ved Eckernfjord 
d. 5. April o. fl. St Den bestemte Udvexling fandt [imidler
tid] ikke Sted, fordi de tyske Krigsfanger ikke vare an
komne fra Kjøbenhavn, hvortil Grunden var, at danske 
Officerer som Parlementairer vare bievne insulterede af In- 
surgenterne i Flensborg. Følgen var altsaa at vore stakkels, 
Krigsfanger ikke heller bleve udleverede, men førte tilbage 
til Gravensteen og senere til Broager Kirke. Det var ret en 
Sorg for os og end mere for Tydskerne, som havde ind
fundet sig i stort Antal paa Dyppel-Bakke, selv Hertugen 
af Augustenborg, hvis Liberi vi tydeligt kunde kjende i vore 
Kikkerter; en Mængde Damer manglede ikke heller. Her
tugen havde arrangeret en Collation i Graasteen for sine 
krigsfangne Venner; den kunde nu ikke benyttes.

Fra vor Side blev Souschefen Major v. Wørishøffer og 
Pladscommandanten Capitain v. Weitzmann1) sendte op paa 
Dyppeler Høiderne for at meddele den Høistcommanderende 
for Fange-Transporten, hvorledes Sagen hang sammen. Da 
det derværende tydske Publicum blev bedraget i sine Forhaab- 
ninger at kunne modtage sine Venner samme Dag, saa blev det 
uroligt og vel ogsaa noget nærgaaende i Ord og Miner mod 
vore Officerer. Følgen heraf var, at disse kom forpustede 
ned af Høiderne til vore Vedetter. Paa mit Spørgsmaal til 
Weitzmann, der saae ud som en gloende Pølse og for
skrækkelig ængstet, „hvad der feilede ham?“ svarede han, 
„at Tydskerne gjorde Mine til at insultere ham og raabte, 
at man skulde tage dem til Fange“; derfor vare de løbne 
bort. Jeg svarede leende „at jeg ikke indsaae nogen Ulykke 
for Arméen ved et saadant Fangenskab,“ hvorpaa dette tykke 
Uhyre drev videre. Imidlertid ankom de tydske Fanger den 
19. August fra Kjøbenhavn og bleve indlagte paa Sønder
borg, hvor Capt. Weitzmann remonstrerede omkring med 
dem, indtil de bleve lykkeligt udvexlede den 21. August

') Weitzmann, Jørgen Carl Henrik (1801—56) Major, afsk. 52.
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imod vore Krigsfanger, som strax indskibedes paa Damp
skibene „Hekla“ og „Slesvig“ og afgik til Kjøbenhavn. Saa- 
snart Slesvig-Holstenerne vare komne over Alssund-Broen, 
begyndte de at synge den bekjendte Sang: „Schleswig-Hol- 
stein meerumschlungen“.

Den 20. August kom jeg i Qvarteer i Hørup Præste- 
gaard, hvor General Meza endog besøgte mig eller maaskee 
Præsten den 24. August. Jeg var netop i Haven, da han 
ankom, og fjernede mig strax ud af en Sideport og kom 
ikke hjem, førend jeg kunde antage, at Generalen var reist 
bort igjen. Efter Pastor Sekvensens Udsigende havde Gene
ralen ivrigt spurgt efter mig og fortalt, at han havde seet 
mig ved Ankomsten.

I en lang Dagsbefaling af 30. August beklager Hr. Gene
ral Meza sig atter over, at han ingen Nattesøvn har faaet, 
og „er bleven fra det tidligste Morgengry forstyrret og af
brudt i en ham høist nødvendig Ro,“ [og han] „regner der
for, stolende i denne Henseende ogsaa paa alle Vedkom
mendes Opmærksomhed for hans Person, tillidsfuldt paa, 
at denne Indskjærpelse (af Dagsbefalingerne af 21. April § 
5 og af 3. Mai § 6 i Anledning af bemeldte Skildvagters 
Nattetaushed og Aarvaagenhed med at den vedligeholdes 
trindt om deres Poster) maa være den sidste nødvendige.“ 
Generalen erindrede ikke, at vi Andre leed af samme Al
larm, da Vogn fulgte paa Vogn Nat og Dag igjennem Søn
derborg.

Endelig reiste Hr. Meza den 7. September, indpakket 
i Puder, til almindelig Latter og Lystighed for Enhver, der 
havde noget Begreb om denne naragtige Personlighed. Hr. 
Generalen lod sig kjøre til Mummark, hvorfra et Dampskib 
med hans høie Person alene førte ham til Kjøbenhavn. In
gen Anden maatte erholde Plads paa Skibet med denne for
nemme Personlighed, der naturligviis vilde tabe af sin Vigtig
hed, saafremt Andre kunde reise paa samme Dampskib 
som han. Han reiste forøvrigt uden nogen Afskeed eller Tak
sigelse til Arméen, og uden at, mig vitterligt, nogen Notits
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blev tagen af hans Reise. Commandoen overgaves til Oberst 
Krabbe.

Imidlertid fik dog Bestyrelsescommissionen i Flensborg 
saa megen Magt, at den kunde fjerne Gensd’armerne fra 
det nordlige Slesvig og fra Dyppel Skandser. Følgen heraf 
var, at Skandserne bleve ødelagte.

Jeg kom Søndag Aften 9. September til Sønderborg til
ligemed min Adjutant Westengaard. Vi hørte nemlig i vort 
Qvarteer paa Rumohrsgaard, at Skandserne paa Dyppel 
Bjerg vare i Brand, og en stærk Røg og Ilden var desuden 
synlig nok. Vi kastede os paa vor Stabsvogn, og i en fly
vende Fart vare vi i Sønderborg ved Færgestedet, hvor en 
Baad satte os over Sundet. I et Nu vare vi oppe paa Høiderne 
og fandt Alt i Røg og Flammer i V« Miils Udstrækning. 
Bakkerne vrimlede af Mennesker af begge Kjøn, men især af 
Drenge, fornemmelig fra Sønderborg, som havde faaet sat 
Ild paa Alt, hvad der i disse Skandser kunde brændes, saa- 
som Bjælker, Palissader, Døre, Porte, Faskiner, Forhug, Bu
ske og Bjælkeværket i det Indre af Blokhusene, hvormed hver 
Skandse var forsynet. Drengene løb med brændende Straae paa 
Stokke hen, hvor det endnu ikke brændte, saa at omsider 
det hele Bjerg var et Hav af Ild og Røg, der tog sig her
ligt ud imod den kulsorte, med mørke Skyer draperede, 
vestlige Horizont. Jeg kunde ikke bare mig for at opmuntre 
Drengene til Arbeidet og hjalp ogsaa personlig med til at 
lægge en Brand til Rette under Træværk, som endnu ikke 
brændte — saasnart jeg var alene i en Krog og ikke havde 
Vidner ved Siden af mig. Foruden Drengene hjalp ogsaa 
de Voxne med at stikke Ild, ligesom Beboerne i Egnen 
kom til og bortslæbte hvad der endnu ikke var fortæret af 
Ilden. Ogsaa Matroser fra vore Krigsskibe saaes paa Bak
kerne.

Jeg for min Deel var saare fornøiet og enthousiastisk 
stemt ved hvad der var passeret og hvad jeg havde seet. 
Enhver Handling, der sigtede til at vise mandig Færd fra 
vor Side og bryde Tydskernes Magt, glædede mig, hvori
mod alle frygtsomme og svage Handlinger i høi Grad for-
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tørnede mig. Derfor var jeg denne Aften i fortræffeligt Hu- 
meur. At Tydskerne vilde skrige forskrækkeligt og tale om 
de Danskes Troløshed, var at forudsee og fandt ogsaa Sted 
i rigeligt Maal i alle Blade.

Alle Batailloner, som paa denne Tid vendte hjem fra 
Krigen til Kjøbenhavn, bleve sammesteds modtagne paa den 
festligste og hæderligste Maade. Vi Andre, som forbleve paa 
Als, fik intet uden Møie og Slid som sædvanligt. Vei- 
ret var paa denne Tid endnu varmt og — som September 
altid er — stille og roligt. Jeg kjørte derfor hver Dag 5/< Miil 
til Hørup Hav og badede mig i Søen, hvilket var saare for
friskende. Forøvrigt gik Tiden kjedsommeligt paa Rumohrs- 
gaard. Stedet selv er kun lidet behageligt, Bygningerne 
ere kun indrettede for Forpagteren og derfor lidet comfor- 
table. Vi exercerede og manoeuvrerede af og til, og kjedede 
os forresten.

Paa denne Tid gik paa Als det Rygte, at Insurgenterne 
vilde angribe Øen. Jeg fæstede ikke den allermindste Tro 
hertil. Dog blev af Overcommandoen befalet: Kysternes Be
sættelse paany, Oprettelse af Bauner og Signaler paa de 
høieste Puncter og Skildvagter posterede ved dem for at 
antænde dem i Tilfælde af en Landgang af Fienden. Man 
fremhævede især som truet: Strækningen mellem Gammel- 
poel og Mummark, thi naar Fienden vilde løbe ud med en 
Flotille fra Kieler Fjord, vilde en Descente lettest kunne 
foretages paa den nævnte Kyststrækning.

Oberst Krabbe, der endnu førte Overcommandoen, var 
ængstelig, til Forfærdelse for alle smaahjertede Folk. Han 
tilskrev mig ogsaa et halvt privat Brev, hvori han bad mig 
udkaste en Plan til Øens Forsvar, hvilket jeg ogsaa gjorde 
ganske hemmeligt, skrev det med egen Haand og indsendte 
samme under 22. September. Denne Plan blev brugt eller 
lagt til Grund for en Instruction af Generalcommandoen, 
hvorved en Plan til Øens Forsvar blev bestemt.

En Skole for Underbefalingsmænd blev oprettet; den 
blev godt freqventeret og Øvelserne drevne med megen Al-
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vor, ligesom Øvelserne i Marken ei heller bleve forsømte, 
saa ofte Veirliget tillod det.

Den 6. October afgik jeg paa Dampskibet „Skirner“ med 
4 Ugers Permission til Kjøbenhavn for at besøge min Fa- 
millie, hvilken jeg traf sund og frisk. Jeg tilbragte nu her 
mellem dem 4 glade Uger, kjørte ud, gjorde Visitter, mod
tog nogle Indbydelser og saae ogsaa Folk hos os. Veiret var 
endnu smukt, hvorfor jeg aflagde Kongen en Visit paa Fre
deriksborg [Slot] og spiste der en Søndag til Middag, hvilket 
var godt nok. Dog talede Kongen ikke et Ord med nogen 
af Gjæsterne, saa at vi, efter at have erholdt et Maaltid 
Mad, atter fik Lov at kjøre de 5 Miil tilbage, som vi vare 
komne, hvilket just ikke kan kaldes noget Selskab, man 
eftertragter, saameget mere som Omkostningerne med Vogn 
m. m. beløbe sig til 10 ca. Rbdl., hvorfor jeg ogsaa kan spise 
ret godt i mit Huus og med langt større Glæde mellem 
min Famillie.

Min brave Kone og 6 artige, smukke Børn gjorde mig 
Opholdet i Kjøbenhavn saare. behageligt; med Veemod skil
tes jeg fra dem den 1. November.

Paa Als var i min Fraværelse General Schleppegrell 
bleven ansat som commanderende General; ogsaa havde 
Bataillonen erholdt 4 nye Officerer, nemlig Capt. Holten og 
Lieutenanterne Stonor1), Hammeleff*) og Bergmann.

Jeg gjorde min Melding til Gen. Schleppegrell, Oberst 
Krabbe og Commandeurcapitain Bille3), som var kommen 
til Als for nogle Dage, for — som det heed — at forhindre,

*) Stonor, William Brown, (1828—64). Pr. L. i 5. Br. 63, R. saaret ”/• 
64 p. Als f.

’) Hammeleff, Peter Harald Valdemar, —48 Sec. L. i Inf. Krigsres. 
afsk. som Capt. —65.

’) Steen Andersen B. f. 5. Dec. 1797; 1816 Lieutenant, 1820 og —22 
til —25 Krigstjeneste i den franske Marine i Spanien og Grækenland; 
1845—47 Chef f. Corv. Galathea paa dens Jordomsejling; 1848 Næst-Comm. 
f. Østersø Escadren paa „Hekla“; Affairer v. Flensborg Fj. og Fredericia; 
Marineminister 1852—54 og 1860—63. Kammerherre 1842, Stk. af Dbg.

2. Mai 1883, g. m. en Datter af General Fr. Chr. Biilow og Hustru f. 
Baronesse Selby.
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at „Gefion“ blev bortført fra Eckernfjord. Men efter en kort 
Recognoscering fandt man „Gefion“ liggende paa Grund, 
aftaklet, tæt ved Bolværket i Eckernfjord Havn, saa at der 
ikke kunde være Tale om dens Transport til noget andet 
Sted. Bille skulde netop samme Dag have en Diner paa Augu
stenborg for den commanderende General og endeel Officerer af 
Sø- og Land Etat og bad derfor ogsaa mig. Bille var en charmant 
Vært, fuld af Vittighed, Aand og Humor; derfor var Selskabet 
saare behageligt. Iblandt andre Skaaler udbragte han en, 
som han sagde, at han havde lært af engelske Søofficerer 
og som gjerne kunde bruges her. Den lød saaledes: „the 
small circle of our female acquaintances.“ Denne Skaal blev 
meget vel optaget, omendskjøndt vel ikke Alle forstod den 
saa ganske nøie; men saa hjalp Sidemanden og fremkaldte 
almindelig Lystighed. Efter Bordet kjørte hele Selskabet til 
Sønderborg lige til Theatret, hvor vi ved vor muntre An
komst vakte almindelig Opmærksomhed; der blev givet „Ca- 
priciosa“, hvoraf vi dog kun saae de 2 å 3 sidste Acter. Da 
Theatret var forbi, holdt min Vogn for Døren, og i en for
færdelig Allure gik det nu tilbage til Rumohrsgaard, hvor 
jeg ankom c. Kl. 11 efter en meget munter Dag.

Naar Veiret tillod det, reed vi lidt ud, især paa den her
tugelige Hestevæddeløbsbane, den nærmeste Koppel ved 
Rumohrsgaard, som vel var Vi Miil i Omkreds, og hvor 
det gik i Carriére. Men snart blev ogsaa denne saa vaad 
og blød, at man ikke uden Vanskelighed kunde ride paa 
den. Efter at have siddet og læst og skrevet den hele Dag var 
da min eneste Ressource i Mørkningen at sauge og hugge 
Brænde, indtil jeg blev træt, hvilket opnaaedes ved Vi Times 
Arbeide. Et bæl Mørke indtraadte efter Kl. 4 om Eftm., 
Veiene vare bundløse, og Regnen faldt hyppigt. Imidlertid 
havde jeg Søndag Aften den 4. Novbr. samtlige Officerer 
hos mig; dog udebleve nogle af de længst bortliggende af 
Mangel paa Transportmidler],

Søndag den 18. Novbr. gav General Schleppegrell en stor 
Diner hos Gjæstgiver Bruhn i Sønderborg, hvortil ca. 60 
Gjæster vare indbudne og deriblandt ogsaa jeg. Alting var



188

rigeligt, godt og net; dog ved den megen Viin bleve Ge
mytterne animerede mere end nødvendigt. Jeg sad ved Bor
det imellem Oberstlieutenant v. Trepka1) og Krigsraad Riegels*) 
fra Nordborg. Da General Schleppegrell reiste sig for at 
udbringe en Skaal, reiste sig naturligviis hele Selskabet, 
[dog] med Undtagelse af Intendanten Looft9). Herover blev 
Trepka, der sad næsten ligeoverfor ham, meget fortørnet og 
sagde til Looft: „Vil Intendant Looft reise sig op, naar den 
commanderende General reiser sig!“ Looft kom vel i Vei- 
ret, men var meget fortørnet over denne Tiltale. Efter Bor
det kom Looft med flere Mellemstabsbetjente, Doctores, 
Auditeurer o.s. v. og vilde have Trepka til at giøre en Und
skyldning for den Appel, han havde gjort til hans Opdra
gelse. Trepka var meget animeret og afslog det gjorte For
langende; men trængt af en støiende Hob var han nær ved 
at gjøre den forlangte Undskyldning, [da] jeg kom ham til 
Hjælp og sagde: „De skal give Looft og hans Venner Fan
den og ingen Undskyldning, og De skal strax sætte Dem 
paa Deres Vogn og kjøre hjem; senere kan De tale med 
Looft.“ Dette Raad fulgte Trepka, og Looft fik altsaa ingen 
Undskyldning den Aften. Efter nogle Dages Forløb kom 
Trepka til mig, og nu optraadte jeg som Mægler og fik Sa
gen bilagt mellem dem ved gjensidige lidet betydende skrift
lige Erklæringer.

I Enden af November blev det med een Gang vinterligt 
og koldt paa Als, og Opholdet paa Landet var i Sandhed 
skrækkelig kjedsommeligt. Jeg havde tilskrevet Generalcom- 
mandoen og bedet om at forlægges eller ialtfald skifteviis 
lægges til Byen for at uddanne mine Folk, Underofficerer 
o. Fl., angivende, at under Felttoget havde Bataillonen ikke 
været i sit Standqvarteer. Jeg tilføiede, at hvis Generalcom- 
mandoen ei troede at kunne opfylde denne Bøn, [androg

') Trepka, Joh. Chr. Mathias, (1810—50). Cmd. for 13. B. Oberst + v. 
Isted.

s) Riegels, F. W., Krigsraad, Huusfoged i Nordborg Amt & Herredsf. i 
Sønder Herred.

*) Looft, Conrad Martin, (1815—71) senere Justitsr. Stabsintendant 
—68.
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jeg om] at min Indstilling maatte indsendes til Krigsmini
sterens Resolution. Dette havde til Følge, at ved General- 
commandobefaling af 26. Novbr., hvor en ny Dislocation 
blev befalet, blev den 10. lette Bataillon forlagt til Sønder
borg By, og 2. Reservebataillon under Oberst v. Schow1), som 
forhen havde ligget i Sønderborg, blev henlagt i vort Can- 
tonnement i Notmark Sogn med Stabsqvarteer paa Rumohrs- 
gaard. Dislocationen fandt Sted den 29. Novbr. Kl. 2. Paa 
Indmarchen til Byen traf jeg Oberst v. Schow, kjørende i 
en lukket Wienervogn; jeg derimod var til Fods i Spidsen 
af min Bataillon; medens 2. Reservebataillon marcherede 
trop- eller compagniviis. Schow var meget vred og paastod, 
det var en stor Skam at jage [Folk] ud paa Landet i en 
saadan Kulde. Jeg loe og indrømmede forresten Rigtigheden 
af hans Paastand, saa at vi ikke havde nogen Anledning til 
Strid, naar jeg blot kom i Qvarteer i Byen. Forskjellen var 
rigtignok meget følelig for os begge, omendskjøndt jeg blev 
indlagt i Schows Qvarteer hos en Kræmmer Jørgensen, en 
høist ubehagelig og uvenlig, næsten fiendsk Person, hos 
hvem jeg derfor ikke heller forblev længere end høist nød
vendigt.

Jeg endte mit Ophold paa Rumohrsgaard med en bril
lant Diner hos Pastor Krog Meyer i Ulkebøl, hvor General 
Schleppegrell og de høiere Officerer vare indbudne. Vi sad 
ved Bordet fra Kl. 5 til 9; Champagne og Rhinskvin flød 
rundelig til deilige friske Østers, Dyresteg osv., saa at Sel
skabet var meget animeret og fornøiet. Jeg kjørte dog strax 
hjem efter Sammes Beendigelse, omendskjøndt man vilde be
holde mig til Thee, l’Hombre-Spil osv. Jeg var da hjemme 
Kl. 10Vs, og paa Hjemreisen sneede og stormede det som 
i Januar Maaned. Engang i November var jeg ogsaa indbu- 
den til et Parti hos Artillericapitain v. Dinesen paa Augu
stenborg, hvor jeg traf en 7—8 Personer til 2 Partier.

Kulden var saare streng i Enden af November; Damp
skibe kunde ikke mere komme for lis, og vi fik til 1. De
cember ingen Gage fra Kjøbenhavn. Dog sørgede Intendan-

Schow, Laurids Svitzer (1790—1850), tidligere Pladsmajor i Khvn. 
Oberst.
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turen for, at Penge blev laante hos Private og stundom hos 
Regjeringen i Flensborg for dog dermed at betale de mest 
trængende Fordringer. I det Hele kunde vi ikke klage over 
Local-Intendanturen, men vel over Generalintendanten, som 
stundom lod os vente paa Penge, hvilket aldeles ikke havde 
sin Grund i Mangel eller finantsielle Vanskeligheder; [det 
manglede] blot paa Opmærksomhed. Minister Hansen und
skyldte sig med, at „i andre Arméer maatte Tropperne vente 
ganske anderledes.“

Medens jeg laae paa Landet, saavel i Sønderskov som 
paa Rumohrsgaard, havde jeg befalet mine Officerer at 
croquere vort Cantonnement; men denne Befaling blev kun 
halvt eller slet udført; deels manglede Officererne Lyst, 
deels Dygtighed, saa at mangfoldige Undskyldninger maatte 
tages for fuld Værdie. Ved at verificere de indleverede Cro
quis’er fandt jeg flere af dem aldeles ubrugelige, ja! egent
lig tegnede ud af Hovedet, forsynede med Vande, Skove, 
etc., ganske af egen Opfindelse. Jeg troer virkelig ikke, at 
noget Corps havde saa slette Officerer som 10. Bataillon; 
især vare Capitainerne meget daarlige og uefterrettelige i 
høieste Grad; af 4 Capitainer vare de 3 aldeles ubrugelige.

Vi maatte nu forberede os paa et Vintercantonnement 
paa Als. Tjenesten og Uddannelsen af mine Undergivne op
tog min hele Tid. Dog maa jeg ikke forglemme, at jeg og- 
saa nød megen Gjæstevenskab hos de faae Famillier, der 
fandtes paa Als og i Sønderborg. Saaledes var jeg den 9. 
Decbr. i en Soirée hos Dr. Physicus Krüger, en Svigersøn 
af Etatsraad Manthey; den 14. Decbr. var jeg paa lignende 
Maade hos Borgmesteren Leisner. Selskabet bestod dog kun 
af 8 Personer, hvoriblandt General Schleppegrell med Adju
tant. Mandag den 10. December gik jeg ved Middagstider 
ned paa Slottet til nogle Øvelser. Da jeg kom forbi Kam
merherre Riegels’ Bolig, fandt jeg Musik og en Mængde 
Mennesker udenfor Huset, inclusive en heel Trop Cavalle- 
rister af Als’ Borgergarde eller Landeværns-Cavalleri. Jeg 
spurgte om Äarsagen til denne Larm, og en flygtet Flens
borger, Advocat Jceger, fortalte mig, at Famillien Riegels
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feirede deres Sølvbryllup. Jeg maatte da hurtigt løbe hjem, 
klæde mig paa til Stads og gik saa hen at lykønske Famil- 
lien til deres Fest. Jeg traf her mange Folk, og jeg maa til- 
staae, at det er en saa net og venlig Famillie, som man 
sjelden finder; Gjæstfriheden er næsten exempelløs i dette 
Huus. Dog besidder Famillien, i Særdeleshed Kammerher
ren selv, en Forfængelighed, der er lige saa exempelløs, og 
daglig lader han Aviserne tale om sig og sine, forresten 
ikke betydelige, Gjerninger. Om dette Sølvbryllup blev der 
skrevet i alle Blade Landet rundt.

Fra det Slesvigske hørte vi Alt, hvad vi ønskede; men 
vi kunde ikke forstaae den Eftergivenhed og Mildhed, hvor
med Regjeringen vilde fiske Slesvigerne. Folk lade sig ikke 
regjere véd Mildhed, men ved Frygt. Ikke et eneste Men
neske har Regjeringen vundet ved sin Mildhed, men der
imod tabt uendelig Mange, fordi disse ikke risikerede Noget 
ved at følge Oprørs-Fahnen, eftersom de ustraffet kunde 
vende tilbage til det Kongelige Parti, og finde Embeder, Be
lønning og Eftergivelse af al Brøde. Ingen kan fatte saa- 
danne Regjerings-Maximer. Oprørerne vidste anderledes at 
straffe de Personer, der forlode deres Parti eller ikke viste 
sig Partiet hengivent nok. De kunde i Sandhed! gjøre Op
rør par excellence.

Omendskjøndt Slesvig nu blev regjeret af en Commission i 
Kongen af Danmarks Navn, saa havde denne — der bestod 
af den engelske Minister i Hamborg, Oberst Hodges, den 
preussiske Grev Eulenburg og den danske Conferentsraad, 
Kammerherre Tillisch — ingen Myndighed søndenfor De- 
marcationslinien, der var besat af preussiske Tropper under 
General v. Hahn. Hr. Eulenburg var enig med de to an
dre Commissairer i Alt, hvad disse foreslog, og underskrev 
ogsaa de dertil sigtende Befalinger; men General Hahn og 
Embedsmændene i Syd-Slesvig adlød ikke saadanne Ordres, 
men udskrev Skatter og Recrutter og handlede aldeles som 
de vilde i denne Deel af Landet Ja! det gik saa vidt, at 
den slesvigholsteenske Krigsminister Jacobsen, der boede 
tæt søndenfor Flensborg, brandskattede hele Landet, uden
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at Commissionen kunde forhindre det. Man kunde af Sles- 
vig-Holstenernes hele Holdning see, at de endnu havde en 
mægtig Bistand i Preussen, og at det maatte komme til en 
fornyet Krig. Kammerherre Tillisch havde i Flensborg en 
meget slem og ubehagelig Stilling.

Ved Krigsministeriel Befaling af 3. December bleve de 
indkaldte Soldater fra Als atter permitterede, naturligviis af 
oeconomiske Grunde, da de dog kunde indkaldes med 12 
Timers Varsel. Denne Forholdsregel synes rigtig fra den 
oeconomiske Side, men ikke fra den psychologiske, thi den 
fremkaldte hos alle andre Soldater overordentlig megen Jalousie 
og Utilfredshed. Det er en almindelig [Erfaring], at vore 
Landsmænd kunne bære mange Byrder, men skeer der 
Undtagelser med Nogen, saa blive Alle utilfredse. Derfor 
bør det være en ufravigelig Regel: ingen Undtagelser eller 
særskilt Faveur kan vises Nogen. Det Modsatte fører nød- 
vendigviis til Ubehageligheder og Tracasserier. Følgen ude
blev heller ikke her; da Alsingerne vare bievne permit
terede, vilde Ærøboerne og Slesvigerne have samme Gunst 
og bad endog om Tilladelse at gaae til Flensborg for at 
klage til Regjeringscommissionen. Dette var for galt. Jeg lod 
derfor bekjendtgjøre, at Enhver, der tillod sig nogensomhelst 
Klage uden til Bataillonen og Generalcommandoen, vilde 
øieblikkelig blive arresteret og sat for en Krigsret. Dette 
hjalp! Fra nu af havde jeg Ro for de evindelige Klager.

Da Generalcommandoen meddelte mig Permission til 
Kjøbenhavn fra den 17. Decbr. til 1. Januar 1850, saa af- 
reiste jeg den 17. om Middagen over Fyenshaf. Med mig 
reiste Capitain Holten Bechtolsheim, Capitain Diogenes og 
en Dyrlæge af Batteriet Dinesen, og vi lod os oversætte til 
Boyden. Men Dagen var mørk og taaget, og der var liden 
Blæst paa Beltet, saa at Overfarten kun gik sagte og for 
det Meste ved Hjælp af Aarerne. Færgefolkene havde ingen 
Lys og kun et løst Compas, der blev sat paa en Tofte; 
naar man vilde see Coursen, blev der med Staal paa en 
Flintesteen slaaet Ild over Compasset. Uslere Færge- og 
Postvæsen findes neppe andetsteds paa Jorden; og efter at
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vi havde været flere Timer paa Søen, vidste vore to Færge
folk ikke mere, hvor vi vare, og [yttrede], at det kunde 
hænde, at vi af Strømmen bleve forsatte op ad Beltet til 
Assens eller nedad til Faaborg. De begyndte at tale om, at 
vi maatte forberede os paa at blive hele Natten paa 
Søen og [spurgte os], om det ikke var rigtigere at vende 
om til Als. Herom blev nu holdt Raad mellem os Passa
gerer; man var tvivlraadig [om], hvad man skulde gjøre, da 
Færgefolkene dog maatte vide bedre Beskeed end vi Andre. 
Jeg svarede da: „Ved at vende om komme vi ikke til Fyen; 
Natten er vel mørk, men Vejret temmelig mildt — altsaa 
maae vi fortsætte vor Tour, det gaae som det vil.“ I denne 
Bestemmelse vare de Øvrige enige, og vi fortsatte vor 
Cours, der vistnok blev taget paa en Slump. Det varede 
ikke meget længe, inden vi opdagede et Lys, der noget efter 
befandtes at være Fyret ved Boyden, og efter nogen Be
sværlighed kom vi Kl. 10—11 ind i den derværende lille 
Havn og i Land. I Værtshuset fik vi Thee og Noget at 
spise, og derpaa kjørte vi til Qværndrup Postholderi, hvor 
vi overnattede. Næste Morgen kjørte vi til Nyborg, hvor vi 
stødte til Posten og fulgte med den til Kjøbenhavn, hvor vi an
kom d. 19. Decbr. om Morgenen. Dyrlægen havde dog for
ladt os i Boyden, da han agtede sig Nord paa.

Da jeg samme Dag meldte mig hos Krigsministeren, 
General Hansen, spurgte han mig ikke overdreven venligt: 
„hvad jeg vilde i Kjøbenhavn? og om jeg ikke vidste, at 
Tropperne paa Als til 1. Januar 1850 skulde sættes paa 
Krigsfod, og derfor Ingen mere permitteres?“ Jeg svarede: 
„at herom var jeg vidende, og at dette var Grunden til, at 
den commanderende General havde tilstaaet mig Permission 
indtil 1. Januar 1850. Men dersom der var Nogetsomhelst 
i Veien for Opfyldelsen heraf, vilde jeg strax atter reise til
bage til Als.“ Dette Svar syntes at afvæbne Generalen, som 
nu svarede roligt: „Nei! nei! bliv De nu kuns, Faren er 
ikke saa overhængende.“ Vi talte derpaa ganske venligt sam
men om mange Forhold, og da jeg gik, bad han mig komme 
til sig inden jeg reiste tilbage. Jeg gjorde naturligviis dette,

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 13
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men da han var syg, bad jeg Tjeneren melde mig og lod 
Ministeren spørge, om der var Noget, han befalede forinden 
min Afreise. Men Ministeren lod mig nu svare: .at han 
intet Videre havde for mig.“

Jeg tilbragte nu 10—11 Dage paa den behageligste Maade 
hos min kjære Famillie, gjorde Visitter, modtog Visitter, var 
i nogle Selskaber og havde ogsaa Selskab hos os.

Forøvrigt var man i Kjøbenhavn mindre krigerisk stemt 
i de høiere Kredse end i Folkeclasseme; de høiere Hof
cirkler ere aldeles tydsk stemte og troe — eller idetmindste 
udtale —, at de danske Blade og Democrater ere Skyld i 
det slesvig-holsteenske Oprør. Man maa blot ikke troe, at 
det høie Selskab er patriotisk d. e. dansksindet. Man kan 
fuldkommen godt forstaae, hvad Oprørerne sige: „In Copen- 
hagen haben wir unsere besten Siege erfochten.“

Efter en glædelig Juul maatte jeg stræbe at være den 1. 
Januar paa Als ifølge Bestemmelsen; men da baade Person
posten til Assens og Overfarten derfra til Als først skete 
den 2. Januar, saa maatte jeg tilskrive General Schleppe- 
grell og bede ham om denne ene Dags Forlængelse af min 
Permission, hvilket han med sædvanlig Velvillie indrømmede. 
Jeg sagde derfor min Famillie Farvel Nytaarsaften Kl. 9 og 
begav mig paa Reisen med Personposten. Touren gik rask 
gjennem Sjælland og over det stille Store Belt. Naturen rørte 
sig ikke, og Søen var saa blank som et Speil.

Saaledes endte jeg Aaret 1849.
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Den 2. Januar Kl. henved 6 Morgen dampede vi i Mulm og 
Mørke fra Assens til Als. Veiret var ganske stille og Søen 

blank som et Speil, og Kl. 10 ankom vi til Sønderborg. 
Overfarten var kold, thi da en stor Deel Officerer havde 
besat Cajytten og dér dampede forfærdelig megen Tobak, 
saa maatte jeg tye til Dækket for ikke at qvæles af Røg.

I Sønderborg rykkede jeg ind i mit gamle Qvarteer hos 
Hr. Kræmmer Jørgensen; flere Officerer modtoge mig ved 
Stranden. Jeg fandt Byen overfyldt af Krigsfolk, og flere 
strømmede til fra alle Sider og Færgesteder, da Alt her blev 
sat paa Krigsfod fra 1. Januar af. En Mængde sjællandske, 
fyenske og jydske Soldater vandrede omkring i Gaderne med 
deres store Madposer paa Ryggen søgende og spørgende ef
ter deres Afdelinger. De arme Djævle bleve jagede hele Øen 
rundt og lede forskrækkelig Ondt, da deres Afdelinger stun
dom laae et Par Mile borte, og i denne vinterlige Tid kunde 
de intetsteds komme under Tag, fordi alle Steder vare over
fyldte og Ingen brød sig om dem eller viste dem til Rette.

Jeg meldte mig naturligviis strax hos General Schleppe- 
grell og overtog derpaa Commandoen af min Bataillon og de 
dermed forbundne mangfoldige Forretninger.

Den 3. Januar var jeg til en Fest hos Etatsraad Manthey. 
Jeg kan med Sandhed sige, at saa snart der fortæres en 
Steg i Byen, er jeg Gjæst derved. Den 8. Januar var jeg i 
en Soirée hos Kherre Riegels. Ogsaa byttede jeg Qvarteer 
med Stabschefen Faaborg1), der havde sin Kone hos sig og 
hellere vilde have mit Qvarteer og jeg derimod hans hos

Faaborg, Theodor Christian (1814—64) Oberst, Cmd. f. 4. Brig. 
—64. saaret 89/e +.
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Kjøbmand Buntzen, hvor man ikke vilde have hans Kone, 
men hvor jeg derimod kunde erholde fuld Forplejning for 
mig og min Adjutant. Imidlertid fik Faaborg langt mere 
Spectakel og Ubehagelighed med den fiendske og mali- 
cieuse Vært Jørgensen, end jeg [havde havt].

Den 7. Januar begyndte det at fryse ä toute outrance, 
ligesom det ogsaa begyndte at snee stærkt. Ikke desmindre 
havde jeg og flere andre Batailloner den 7. Januar i en skingrende 
Frost Revue for den commanderende General paa Exer- 
ceerpladsen ved Sønderborg.

Bataillonens 6—700 permitterede Slesvigere bleve samt
lige indkaldte; men da de ifølge Berliner-Conventionen at 
10. Juli f. A. betragtede sig som neutrale, mødte kun 70—80 
Mand. Mange af dem havde henvendt sig til Kammerherre 
Tillisch i Flensborg, der havde svaret dem, „at de ikke be
høvede at møde ved Indkaldelsen til Bataillonen paa Als.“ 
Flere henvendte sig ogsaa til General Schleppegrell, der blot 
svarede: „Enhver brav Soldat møder, naar han indkaldes.“ 
Ogsaa hos mig kom hele Deputationer for at høre Raad. Jeg sva
rede dem: Jeg er ikke Diplomat eller kjender Noget til Slesvigs 
Politik; men jeg er Soldat og udfører de Ordres, som gives mig, 
uden at raisonnere derover, og det Samme maae I gjøre.“ 
Naar jeg nu ikke kunde komme længere med disse Menne
sker, hidsede jeg Adjutanten paa dem, og han begyndte der- 
paa Samtalen paany i samme Aand, som jeg havde talt med 
dem. Vi vare Alle meget at beklage. Jeg vilde ikke lyve for 
Folkene eller bedrage dem; men jeg vilde ikke heller gjerne, 
at de skulde gaae hjem igjen. Unægtelig vare de ikke for
pligtede til at møde under Vaabenstilstanden og [kunde] blot 
komme frivillig.

En Deel Avancements fandt Sted ved Arméen; saa- 
ledes blev Capitain Münnich1) af 3. Jæger-Corps forfremmet 
til Major ved 10. lette Infanteri-Bataillon. Da imidlertid baade 
Commandeuren for 3. Jæger-Corps, Oberstlieutenant Coch, og 
den nye Major kom og bad mig, om jeg ikke vilde tillade, 
at Münnich maatte søge om at forblive ved [Jæger-]Corpset,

’) Münnich, Rudolph Leopold (1802—81) afsk. —52, Oberst —69.
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saa gav jeg med Fornøjelse hertil min Bevilling og anbefa
lede Majorens Ansøgning, som derfor ogsaa blev opfyldt. Jeg 
var herover meget fornøiet, da jeg i Sandhed ikke veed, 
hvortil man skal bruge en Major, saalænge man selv kan 
foretage, hvad man skal. Den arme Major mistede i Slaget 
ved Idstedt et Been ved et Angreb, vi gjorde i Forening. 
Maaskee havde han undgaaet dette, ifald han var forbleven 
ved den 10. lette Infanteri-Bataillon. I Krig maa man ganske 
lade Tilfældet og Skjæbnen raade. Derved har man Intet at 
bebreide sig, hvorledes det ogsaa monne gaae.

Den 15. Januar foretog jeg et Feltmanoeuvre i to Partier, 
under Capitainerne Holten Bechtolsheim og Janghans, fra 
Ladegaarden til Sønderskov; men da Capt. v. Junghans ud
førte sin Opgave saa slet som muligt, saa maatte ogsaa Manoeuv- 
ret ansees for aldeles mislykket. Foruden Manoeuvrering 
skjød vi ogsaa hyppigt til Skive paa en Plaine ved Stranden 
søndenfor Ladegaarden ved Sønderborg. Ved Lysemosegaard, 
tæt udenfor den nordlige Deel af Sønderborg, blev bygget 
en Oaserne for c. 1200 Mand. Den 4. Januar blev den be
lagt med 2 Compagnier af 10. Bataillon, Officerer, Under
officerer og Mandskab, og Capitain v. Holten udnævnt til 
Caserne-Commandant. Senere, da Casernen blev færdig, bleve 
ogsaa de 2 andre Compagnier forlagte hertil, saa at Batail- 
lonen havde Alting for sig selv; men vi havde ogsaa ved 
bestandige Arbeidscommandoer og Haandværkere væsentlig 
hjulpen til Opførelsen af bemeldte Caserne; dog var Veien 
derud næsten ufremkommelig undtagen saa længe det frøs. 
Ved denne Oasernes Belæggelse blev det os muligt at holde 
Forelæsninger for Mandskabet; Gymnastik og Bajonnetfegt- 
ning blev derimod øvet paa Sønderborg Slot.

Den 19. Januar inspicerede Oberst Krabbe Lysemose 
Caserne. Jeg tog selv derhen for at være tilstede ved Inspi
ceringen, omendskjøndt Caserne-Commandanten var paalagt 
at modtage Obersten. Denne kom da ogsaa og havde ved 
Inspectionen mange Bemærkninger at gjøre ved Vinduer, 
Døre, ja! endog ved Brøndene i Gaarden, som Obersten 
vilde have forandret til Poste, hvortil jeg bestandig blot sva-
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rede: „Ha!“ og Ja!“ Næste Dag bragte mig Capitain v. 
Holten en lang Rapport over de af Brigade-Commandeuren 
gjorte Bemærkninger. Jeg spurgte ham, hvad han vilde, jeg 
skulde gjøre med denne Rapport? Capitainen mente: „Vi maatte 
vel søge at opfylde Brigade-Commandeurens Ønsker og alt- 
saa rette eller lade rette de af ham udtalte Mangler.“ Jeg 
svarede: Jeg seer heraf, at De, min gode Capitain! ikke 
kjender Brigade-Commandeuren saa godt som jeg. Nu skal 
jeg afgjøre og rette alle Manglerne“, rev Rapporten itu og 
stak Stykkerne i Kakkelovnen. Dermed var Alt afgjort, og vi 
have senere ikke hørt et Ord til denne kjedsommelige Bri
gade-Commandeurs vrøvlagtige Bemærkninger, hvoraf der 
følgelig heller ikke blev taget den allermindste Notits.

Kulden var paa denne Tid meget streng, og der laae ogsaa 
en Masse Snee paa Markerne. Alssund laae aldeles tilfrosset 
ligesom Havet fra Als til Angelns Kyst, saa at man gik frem 
og tilbage paa alle Puncter. Af denne Grund maatte Vagter 
etableres paa Kysterne for at forhindre Communication mel
lem Bredderne af Alssund. Denne Tjeneste var meget streng; 
vore stakkels Skildvagter maatte staae paa aaben Mark og 
nedtræde Sneen for at skalfe sig en Plads at bevæge sig 
paa. At tage Buske og Træer for at bygge en Vagthytte var 
os ikke tilladt. Insurgenterne gjorde [i den Henseende] hvad 
de vilde; [men] naar hos os en Officeer eller anden Befa
lingsmand tillod sig den ringeste Frihed af denne Slags, 
kunde man vente at sættes under Forhør og Krigsret. Bøn
derne skrev naturligviis ved den ringeste Anledning skrigen
de Klager, som om de vare bievne udplyndrede til sidste 
Skjærv. Som sagt, vi maatte hjælpe os som vi kunde, og 
flere Folk, ja endog Officerer, fik Ørerne forfrosne, deriblandt 
Capitain Holten. Jeg kjørte oftere i Slæde langs Alssund for 
at visitere Posterne og Vagterne, men jeg var iført Peltskjo- 
le, laadne Handsker, Hue og store Overstøvler. Paa denne 
Maade kan man vel udholde Kulde og Snee.

Omendskjøndt Sunde og Vande omkring Als vare tillagte, 
og det altid heed, at Slesvig-Holstenerne vilde angribe os her, saa
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troede dog Ingen derpaa; men Forsigtigheden bød dog, at vi 
passede paa. Omkring Sønderborg var opkastet et Belte af 
Forskandsninger, for det meste Lunetter, palissaderede i Stru
ben, og i disse Forskandsninger stode omtrent 70 svære 
Canoner. Ingen kunde derfor antage, at Slesvig-Holstenerne 
turde vove sig paa et saadant Foretagende, saa meget mere 
som man kunde være overbeviist om, at de kjendte Forhol
dene og Vanskelighederne ved et saa exponeret Angreb, da 
Communicationen var aaben med Slesvigs Fastland og Syd 
efter. Vi havde ogsaa vore Spioner og Observateurer i Flens
borg og Syd efter, der vilde kunne rapportere den mindste 
Bevægelse hos vore ærlige Fjender, omendskjøndt Preus
serne søgte at hjælpe dem hvor de kunde. Tilstanden i Sl.es- 
vig var yderst slet, og de Kongelige Embedsmænd maatte 
kjæmpe om deres Embeder med de af Oprørsregjeringen an
satte Embedsmænd; de førstnævnte havde endog i den nord
lige Deel af Slesvig Møie med at holde sig i deres Embeder. 
Saaledes var der i Aabenraa 3 Borgmestre paa eengang. Dog 
maa man tillægge General Malmborg og hans Regjering den 
største Roes, idet de altid handlede i dansk Interesse, og 
Generalen viste sig ogsaa kraftig og bestemt ved alle Lej
ligheder, omendskjøndt han havde en vanskelig Stilling.

I denne af Isen saa meget generede Stilling manglede vi 
ogsaa Penge; de laae i Assens, men kunde ikke komme 
over. Først den 11. Februar erholdt vi vor Gage for denne 
Maaned.

Den 27. Januar havde jeg et kjært Besøg af min gamle 
Ven v. Gerstenberg1), der var fordrevet fra sit Embede som 
Herredsfoged i Hohn, vestenfor Rendsborg, men nu af Re- 
gjerings-Commissionen var bleven ansat i Broager i Sunde
ved. Samme Aften kom Artillericapitain Dinesen til mig fra 
Landet og blev til Thee. Vi havde samme Aften modtaget 
paa een Gang 10 Poster fra Kjøbenhavn, hvorved vi havde 
nok at more os med.

Gerstenberg, Carl Frantz Christian Ernst Wilhelm v.» Huus- og 
Herredsf. i Nybol H. og det Sundevedske District.
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Den 25. Januar brød Isen op i Alssund, og den 2den Fe
bruar var Isen brudt op imellem Fyen og Als formedelst 
Storm, saa at vi erholdt Post fra Kjøbenhavn.

Paa min 52 Aars Fødselsdag den Ilte Februar holdt 
jeg om Morgenen Krigsret over 3 arme Djævler af min Ba
taillon, der bleve dømte til resp. 30, 20 og 15 Dages Fæng
sel paa Vand og Brød for respectstridig Opførsel imod nogle 
Officerer af fremmede Batailloner, hvorefter Retten paa sæd
vanlig Viis spiste Frokost hos mig. Det var al min Glæde 
paa denne Dag; forøvrigt arbeidede jeg den hele lange Dag 
ved mit Skrivebord.

For mine Officerer, Underofficerer og Menige havde vi 
uafbrudt Øvelser, Exercits, Manoeuvrering, Felttjenesteøvel- 
ser, Skiveskydning, Gymnastik, Bajonetfægtning, theoretisk Felt- 
og Garnisonstjeneste osv. osv. For Officerer havde vi Øvelser i 
Croquering; selv læste jeg med dem Felttjeneste og Fegtelære 
samt Tjenesten i Bataillonen. De unge Herrer syntes ikke 
meget herom, men det hjalp ikke, de maatte punctligen møde. 
Officerer, der under Krigen vare creerede af Studenter, Ar- 
chitecter, Malere, Contoirbetjente, Handelsfolk m. m. vare 
ikke gjennemtrængte af Subordinations-Anordningens Nød
vendighed og derfor vanskelige at befale over. Af militaire 
Discipliner kjendte de Intet, følgelig heller ikke til deres 
Pligter. Det gik med disse Herrer som med Lægerne i Be
gyndelsen af Krigen; de vare sig ikke med Alvor deres vig
tige Stilling bevidst. De maatte derfor længe ledes, inden 
man kunde bruge dem; men Uvidenheden var saa stor hos 
disse Konstnere, som paa eengang vare bievne militaire Be- 
falingsmænd, at de ikke kjendte deres egen Uvidenhed.

Insurgent-Arméen holdt godt sammen. Rigtignok kom af 
og til Deserteurer over til Als, især saalænge Isen laae mel
lem Øen og Fastlandet; men Tallet var ikke stort og det var 
ofte Forbrydere, ialtfald Arméens sletteste Individer, som de
serterede, ikke af politisk Trang, men fordi de ikke gad føre 
Krig længere og vidste, at de hos Modpartiet bleve befriede 
fra Feltlivet og afsendte til Kjøbenhavn, hvor de bleve for
merede i et Garnisons-Compagni, der indlagdes i Citadellet.
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Neppe var dette Compagni voxet til en Styrke af stort mere 
end 200 Mand.

Den 18. Februar gav min Bataillons samtlige Un
derofficerer et Bal i „Stadt Hamburg“, hvortil jeg havde 
subscriberet med 20 Rbd.; foruden mig vare samtlige Capi- 
tainer tilstede. Jeg maatte blive der til Aften og morede mig 
saa godt, som Omstændighederne tillode det. Jeg og de øvrige 
Officerer bestræbte os for at være saa elskværdige som 
muligt.

Fra den 22. til den 24. Februar var General Malmborg 
med 2 Adjutanter i Besøg paa Als, hvorved General Schlep- 
pegrell gav en stor Diner paa Augustenborg og Thee samme 
Dags Aften i sin Bolig. Dernæst gav Kammerherre Riegels 
en lige saa smuk Diner og Soirée, og endelig havde vi en 
stor Concert i „Stadt Hamburg“. Jeg deeltog i disse Fester 
paa Diner’en paa Augustenborg nær. Malmborg var en ret 
fiin og dannet Mand, dengang 54 Aar gammel, hvilket han 
selv fortalte mig. Det lod til, at han var ret godt fornøiet 
med sit Ophold paa Als.

Under 1. Marts befalede Ministeriet, at en Deel af det 
paa Als værende Mandskab indtil videre hjemforloves, da 
den ved Isen dannede Forbindelse med Øen atter var afbrudt, 
hvilken Permission blev udført i 3 store Hold den 7., 12. 
og 17. Marts. Ved disse bestandige Permitteringer og Ind
kaldelser og de dermed forbundne Regnskaber, Lister osv. 
havde Afdelingerne uendelig meget at bestille, og man kunde 
aldrig komme til nogen grundig Uddannelse med Mandskab, 
der var saa bevægeligt. Dog de oeconomiske Grunde over- 
veiede de tactiske. Selv i Tilfælde af Indkaldelse kunde man 
ikke faae Tid til at uddanne Infanteriet tactisk formedelst de 
store og uophørlige Arbeidscommandoer i alle Retninger, 
endog til Commandantens ubetydelige Arbeider, men navnlig 
til de uden Ende foretagne Befæstningsarbejder. Den 10. lette 
Bataillon har saaledes næsten ganske alene opkastet For- 
skandsningerne omkring Sønderborg.

Vi havde i denne Vinter forskjellige Fester paa Raadhuset, 
saasom Baller, Soiréer, Comedier, Concerter, Taskenspillerkon-
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ster osv., alle udførte af Dilettanter, hvoraf der imellem Office
rerne fandtes i alle Genres; især vare Taskenspillerkonsterne 
meget gode og yndede; de udførtes navnlig af en Lieutenant 
Arboe af 4. Linie-Bataillon. Ved disse Adspredelser gik Ti
den ret godt. Mange af de Deeltagende i disse Løier fandt 
Døden ved Idstedt eller i andre blodige Fegtninger i Som
meren 1850!

I Byen skiftede 4. og 10. Bataillon med at give Vagt. 
Hvergang vi gav Vagt, kom jeg selv og de fleste Officerer 
paa Paradepladsen ved Raadhuset, eftersaae Paraden og lod 
3—4 Stykker spille af vor Musik, hvilket trak en Mængde 
Mennesker hen paa Pladsen; disse fulgte Vagtparaden lige 
til Slottet, hvor der atter blev musiceret. Denne Fremgangs- 
maade blev fulgt lige fra den 29. November 1849 til vi for- 
lode Sønderborg den 17. Juli 1850. Naar 4. Linie-Bataillon 
gav Vagt, stillede Paraden nede paa Slotsgaarden, og man 
saae da Bataillonens Major, Krieger1), uden Sabel, med en 
tændt Cigar i Munden tumle omkring mellem en opløst 
Masse af Soldater og Underofficerer, indtil Massen blev ind- 
deelt og kom i Marche. Saaledes dreves Tjenesten paa for- 
skjellig Maade ved de forskjellige Afdelinger.

Den 8. Marts om Aftenen ankom til Als og indlogerede 
sig hos Gjæstgiver Bruhn i Augustenborg den tydske Regje- 
ringscommissair Vollpracht med Secretair Sieveking, saavidt 
jeg mindes sendt fra Forbunds-Commissionen for at under
søge Stemningen og Tilstanden paa Als. Vi havde samme 
Aften en stor Soirée paa Raadhuset i Sønderborg. General 
Schleppegrell sendte ved Melding herom sin Stabschef Faa- 
borg til Augustenborg for at spørge, hvad Commissairen vilde, 
og paalagde ham at afreise næste Morgen, hvilket han ogsaa 
efterfulgte, saa at bemeldte Herre ikke skulde gjøre mange 
Opdagelser paa Als ved at sove sammesteds een Nat. De 
tydske Aviser skjældte forskrækkelig over den Behandling, 
Hr. Vollpracht havde modtaget paa Als, saa at denne var

') Krieger, Sophus Carl Ferd. Barthasar (1805—84) ansat v. 3. Res. 
B. —50, Land- og Sø-Krigscommissair i Holsten —53—56, Pladscom. i 
Middelfart —64, Oberstl. —69.
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nødsaget til selv at berigtige dette Skrig og Skraal med, at han 
aldeles ikke havde lidt nogen slet Behandling paa Als, men 
alene var bleven betydet, at man ikke kunde tillade ham at 
foretage Undersøgelser i et af danske Tropper besat og Kon
gen af Danmark tilhørende Land. Havde jeg været Høist- 
commanderende paa Als, vilde Herr Vollprachi samme Af
ten, han ankom, være bleven expederet tilbage paa Færgen 
over Alssund.

Jeg har fortalt, at vi permitterede en Mængde Folk fra 
Besætningen paa Als da Isen brød op og Faren for Angreb 
paa Øen ophørte. Men til den Ilte Marts indkaldte Slesvig- 
Holstenerne alle deres Frifolk. Hvad skulde dette betyde paa 
en Tid, da vi permitterede vor Armee? Det er senere ble
ven oplyst, at Oprørsregjeringen havde i Sinde [at bryde] 
tvers igjennem den preussiske og svenske Cordon for at an
gribe os. Denne Plans Udførelse kunde Tydskland og Preus
sen dog ikke tillade, og derfor faldt den atter bort.

Af Kort over Slesvig havde vi ingen. Vore Guider cro- 
querede vel den nærmeste Deel af Sundeved og Broager
land, men de kom ikke længere end et Par Miil, knapt til 
Chausséen mellem Aabenraa og Flensborg. De sidstnævnte 
Byer og deres Omegn bleve derimod optagne og croquerede 
af svenske og norske Officerer, hvis Arbeider vi erholdt og 
afcopierede. Men de vare ikke meget nøiagtige. Saaledes 
havde vor Generalstab negligeret den dem paalagte Pligt at 
optage Kort over Landet, at vi ikke eiede det allermindste 
Kort over Slesvig, Videnskabernes Selskabs forældede Ge
neralkort undtagne, og derfor vare vi virkelig i stor Forle
genhed. Major v. Mansa var den Eneste, der beskjæftigede 
sig hermed. Videnskabernes Selskabs Kort over Slesvig bleve 
sammensatte i to Kort, opklæbede paa Lærred og solgte i stort 
Antal af Intendanturen. Major Mansa havde inddeelt disse 
Kort i Amter, Herreder og Sogne ved Hjælp af Farver og 
vedføiet Gaardenes og Husenes Antal ved hver By til Brug 
for Overcommandoen. Jeg erholdt af Major Mansa dette 
Exemplar til Laan, og inddeelte nu mine Kort herefter med 
alle topographiske Vedtegninger. Dette besørgede jeg selv, og
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det var mig til megen Nytte. Jeg troer ikke, at nogen anden 
Officeer i Arméen eiede et saadant Kort. Min Brigadecom- 
mandeur kunde ikke begribe, hvorfra jeg var saa vel instru
eret. Da min Broder senere fik det at see, forbausedes han 
derover, og jeg maatte naturligviis laane ham det til Afbe
nyttelse.

Den 18. til 21. Marts bleve Bataillonens Compagnier og 
den 3. April Underofficererne præsenterede for Brigade- 
Commandeuren i de theoretiske og practiske Øvelser, som 
vi havde foretaget Vinteren over. Dette skete saa langtruk
ken som muligt for at Brigade-Commandeuren kunde faae 
Noget at bestille. Imidlertid var det ikke Folkene, der talte 
eller svarede, men Obersten, der bestandig holdt Forelæs
ning over alt Muligt, saa at ingen Anden kom til Orde end 
han. Hver Dag var der stor Frokost hos mig for Obersten 
og det Compagnis Officerer, der havde Præsentation.

Capitain Holten-Bechtolsheim blev under 17. Marts be
ordret til ved Arméens Mobilgjørelse at overtage Comman- 
doen af Ambulancen m. m. Bataillonen mistede herved sin 
dygtigste Capitain, der kjendte sin og sine Undergivnes Tje
neste og Pligter nøie og var tjenstdygtig og paapassende i 
alle Retninger. Ved Afskeden gjorde jeg en smuk Dejeuner 
[for ham], hvorved de fleste og ældste af Bataillonens Offi
cerer assisterede. Capitain Holten afleverede sit Com- 
pagni den 22. Marts til Lieutenant v. Holck, og lod jeg i 
samme Dags Parolbefaling tilkjendegive Capitainen Bataillo
nens bedste Tak og Paaskjønnelse for den udviste Tjeneste
iver, Dygtighed og Kyndighed i den Tid, han havde staaet 
i Bataillonen. Med vaade Øine forlod han os efter den ham 
til Ære givne Dejeuner, og Musiken spillede ved Stranden, 
da han den 23. Marts gik ombord paa Dampskibet, en Ære, 
de øvrige negligeante og uvidende Capitainer stiltiende ærg
rede dem over.

Da der atter gik det Rygte, at Slesvigholstenerne vilde 
begynde Krigen paa egen Haand, bleve 2 Officerer og 1200 
Mand beordrede til at være i Beredskab for i een Nat at demo- 
lere de forresten temmelig i Ruiner liggende Dyppeler Skand- 
ser, som Fienden opkastede i Sommeren 1849.
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Den 20. Marts [var jeg] til stor Diner paa 55—60 Cou- 
verts hos General Schleppegrell paa Augustenborg fornem
melig til Ære for General v. Flindt1), som i 14 Dage var paa 
Als for at inspicere 150—200 Mand Cavalleri; og Lang
fredag 29. Marts gav General Schleppegrell en stor Dejeuner 
i »Stadt Copenhagen“ i Sønderborg i Anledning af General 
v. Flindts Afreise samme Dag. General Schleppegrell havde 
300 Rdl. maanedligt i Taffelpenge, saaledes som hans For- 
gjængere havde havt. Men disse stak deres Taflfelpenge for 
største Delen i Lommen, medens den ærlige og ridderlige 
Schleppegrell udgav hver Skilling ifølge Bestemmelsen og 
inviterede Officerer af alle Grader indtil den yngste Lieute- 
nant, hvorimod de Øvrige kun indbød Stabsofficerer af Ar
méen, men vel Lieutenanter af Marinen. Jeg sad ved [Siden 
af] Capitain Aschlund af Marinen og General Flindt. Jeg 
spurgte Capitainen, om han ikke kunde føre Generalen til 
Assens paa sit Dampskib „Holger Danske“. Jeg ansaae det 
nemlig for fuldkommen tjenstligt og anstændigt, da et, ja! 
flere Krigsdampskibe laae i Havnen, at dette førte Genera
len til Assens og ikke en aaben Baad fra Fyenshaf, saaledes 
som Bestemmelsen var. Capitain Aschlund svarede, at han 
med Fornøielse vilde føre General Flindt til Assens, men 
at han dertil maatte have den høistcommanderende Gene
rals Tilladelse. Jeg sagde dette til General Schleppegrell, der 
gav en saadan Befaling. Nu lagde Capitainen strax Ild under 
sin Dampkjedel, og efter et Par Timers Forløb afgik Gene
neral v. Flindt nok saa elegant paa det smukke Dampskib 
til Assens. Dette var saaledes min Foranstaltning.

I Enden af Marts recognoscerede de forskjellige Afdelin
gers Adjutanter hemmelig Egnen omkring Bau, Kobbermøl
len osv., saa at vi omsider vare velbekjendte i denne Egn, 
hvor man maatte antage Insurgenterne vilde tage Position og 
levere et Slag, hvis det atter kom til Krig, hvilket Ingen mere; 
betvivlede. Fra vor Side — maa man med Berømmelse ud
tale — vare vi active og flinke i alle Retninger. Schleppe
grell var bestandig i Bevægelse; jeg veed ikke, om Ordrerne

') Flindt, Carl Ludv. Henrik (1792—1856) Gen. Maj.
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altid kom fra Krigsministeren, men hvordan det ogsaa var, 
flink var han og en kyndig, ridderlig og brav General.

Den 27. Marts var jeg tilligemed min Adjutant til et Parti hos 
Maleren, Traincommandeur Capitain v. Schack, hvor vi mo
rede os meget godt ved at høre hans mange Historier. Ca
pitain Schack havde oftere været til Thee hos mig og været 
uudtømmelig i sine Historier.

En af de Besværligheder, hvorunder vi havde at lide un
der vort Ophold paa Als og i hele Felten, vare de uhyre 
Skriverier, der paalagdes Afdelingerne. Foruden vore detail- 
lerede Pengeregnskaber, Regnskaber for Undermundering og 
for alle mulige Ting, blev os affbrdret en Mængde Li
ster i alle Retninger af alle mulige Autoriteter. Exempelviis 
kan nævnes: Lister over Styrken, Lønningslister, Brødlister, 
Fouragelister, Qvarteerlister, Cantonnementslister, Indqvarte- 
rings-, Undermunderings-, Tabs-, Train- og Ammunitionslister, 
Lister over Mangler i alle Retninger, Stamlister over Hestene, 
Sygelister over Folk og Heste, Skyderapporter, Lister over hele 
Bataillonens Mandskab med Hensyn til Byttets Deling, Per- 
mitteringslister, Indkaldelseslister, Lister over Caserne-Inven- 
tar, over Munderingsbeholdningerne, over Chacoter, over 
Chacotskilternes No., over de forskjellige Sorter Geværer, 
Tornystre, Feltkapper, Kogekjedler, Sabler etc. etc. etc., thi 
af alle Slags Feltreqvisiter havde vi modtaget N oget af hver Slags 
Construction, gamle og nye Geværer, Lædertøi, sort og hvidt, 
Feltkapper, lyseblaae og graae etc. etc. Naar man nu igaar 
havde besvaret et eller flere Spørgsmaal fra een Autoritet, 
erholdt man næste Dag fra en anden Autoritet Befaling til 
at besvare de samme Spørgsmaal, saa at vi ikke havde Fred 
nogensinde. Ved Stabsqvarteret sad 4—5 Personer uafbrudt og 
skrev; ved Compagnierne skrev en 2—3 Personer ligeledes 
uafbrudt; hos Regnskabsføreren 2, Lægerne 2, Trainconstab- 
len 1, saa at en 18—20 Personer sad og skrev uafbrudt ved 
Bataillonen, eller c. 1000 Mennesker ved vort Armée-Corps d. e. 
1 af hver 40 Mand. Papirer afgik fra Arméen til Krigsministeriet 
ikke i Vognviis men i Skibsladningsviis. Foruden disse Lister og 
evige Indberetninger havde Afdelingerne en udstrakt Corre-
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spondance over hele Landet med saa at sige alle Autorite
ter; naar en Moder eller Slægtning længe ikke havde hørt 
Noget fra en Soldat, en Pige fra sin Kjæreste, modtog jeg 
ofte Breve fra disse, hvilke jeg med den største Nøjagtighed 
og trøstende besvarede. Jeg er mig saaledes bevidst at have 
opfyldt min Pligt og i det Hele arbeidet og stræbt for at 
fremme et godt Commando. Dernæst har jeg, naar Tiden 
nogenledes tillod det, foretaget alle de Øvelser, der kunde 
foretages, saa at Bataillonen virkelig altid var i ret god Or
den og i marchefærdig Tilstand. Men en saadan Tilstand 
kostede meget Arbeide og megen Møie og et ikke ringe 
Tryk paa de Undergivne, for at de ogsaa gjorde hvad de 
skulde for at fremme denne Tilstand.

Første Paaskedag var jeg til en Soirée hos Borgmester 
Leisner sammen med la fleur de la société de Sønderborg; 
2den Paaskedag havde vi en stor Assemblée paa Raadhu- 
set, hvor der blev spillet Comedie, musiceret og tilsidst 
dandset. Det Hele gik meget godt, omendskjøndt man nok 
kunde mærke, at de mange Reserve-Officerer just ikke vare 
vante til at komme i overordentligt elegante selskabelige 
Forhold.

Alting tydede paa Krigens Fornyelse; Folk kom [der] 
mere og mere af til Arméen. Den 11. April modtog Batail
lonen 100 Mand Recrutter, udskrevne fra det nordlige 
Jydland og uddannede paa Exerceerskolen i Aalborg. Mar- 
cheøvelser foretoges af Bataillonen i forskjellige Retninger 
med fuld Bepakning. Vor Musik fulgte med, og i Skovene 
gjorde vi Holdt et Par Timer, lod Musiken spille Dandse, og 
alt Mandskabet dandsede derved omkring saalænge de vilde; 
med Sang og Musik gik det derpaa tilbage. Stundom kom 
Hr. Krabbe til os; men saa var al Glæde forbi. Det var 
som en giftig Taage, der lagde sig paa alle Gemytter og for
stenede dem. Alene hans Tale var en Plage at høre paa, da 
den kun bestod af Sludder og intetsigende sqvaldrende Ord 
— og forresten Tobaksrygning.

Den 13. April feirede Bataillonens Officerer i Reimuth's 
Hotel Aarsdagen til Affairen ved Alssund med en Souper,

Rsder: Krigserindringer Ira 1848—50 14
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ved hvilken der herskede megen Glæde, der yttrede sig 
ved Sang og tilsidst Dands. Om Formiddagen foretog Ba- 
taillonen en Marcheøvelse til Bro og tilbage over Augusten
borg; den 19. April og 13. Mai lignende Øvelser; saaledes 
tydede Alt paa Krig. Ved Stranden begyndte Ingenieurerne 
at bygge Broen over Alssund, saa at den i [Løbet af] en 
Dag eller to kunde slaaes, naar alt Tømmerværket dertil var 
beredt. Fartøierne til Underlag laae allerede langs Sundet 
paa Als-Siden.

Den 21., en Søndag, var paa Raadhuset den sidste af de 
store Soiréer, som sædvanligt bestaaende af Concert, Ta- 
skenspillerkonster og Dands; derimod gav paa Oberst Læs
søes Forslagsamtlige Bataillonscommandeurer den 23. April paa 
Augustenborg en smuk Diner for den commanderende General 
og de fleste Civilautoriteter paa Øen. Hver Bataillonscom- 
mandeur havde Ret til at medtage 4 Officerer af sin Ba- 
taillon; jeg valgte dertil de to ældste Capitainer og de 2 
ældste Lieutenanter. Festen var smuk og copieus og kostede 
hver af os 37 Rbd., altsaa omtrent 350 Rbd. i Alt; Gjæ- 
sternes Antal var omtrent 80.

Paa denne Tid regjerede Slesvig-Holstenerne med Kon
gelig Myndighed i Syd-Slesvig og udskrev Krigsskatter lige 
til tæt sønden for Slesvig, medens den danske Regjering 
var rolig Tilskuer og tillod fri Skibsfart fra alle Holsteens 
og Slesvigs Havne. Hvorledes en saadan Fremgangsmaade 
lader sig undskylde, maa Historien engang oplyse. De dansk
sindede Slesvigere betegnede dengang den danske Regjerings 
Fremgangsmaade som den høieste Grad af Svaghed, efter
som en heel Escadre laae ved Sønderborg og Sydefter 
uden at gjøre det Allermindste for at forhindre Udplyndrin
gen. Alene ved Strenghed var det muligt at regjere saa- 
danne Folk. Alle Officerer her paa Øen vare stemte imod 
vor Regjering og navnlig ilde stemte imod Krigsministeren 
for den usle Krigsførelse. Ved Festen den 23. April paa 
Augustenborg udbragte jeg blandt flere Skaaler ogsaa Krigs
ministerens, men den blev ikke vel optaget, og fra flere 
Sider hørte man endog Protest derimod. Dog blev den om-
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sider udbragt, men som sagt med ringe Enthousiasme, om- 
endskjøndt jeg appuyerede min Skaal paa hans vanskelige 
Stilling og [paa] den Omsorg, han viste Arméen i materiel 
Henseende.

Vort Musikcorps spillede herefter af og til i Sønderborg 
Slotshave, især Søndag Eftermiddag Kl. 5—7, hvorved mange 
Officerer og ogsaa ofte et stort Publicum var tilstede. Fra 
et Lysthuus ovenpaa Ruinerne af det sydøstlig i Haven lig
gende Taarn tog Musiken sig meget godt ud over Land og 
Sø- Jeg gjorde saaledes ved alle Leiligheder, hvad jeg for- 
maaede for at fremme Munterhed og Glæde imellem os. 
Men forøvrigt var Stemningen langtfra god imellem Offi
cererne og de forskjellige Afdelinger. Jalousie — denne 
Menneskenes Arvesvaghed — kom ogsaa her ofte nok 
til Syne. Adjutanter hos den commanderende General ville 
[gjerne] commandere, det er en bekjendt Sag i alle Arméer 
og fremkalder overalt en uhyggelig Stemning mellem disse 
og de øvrige Officerer af Linien. De sidste have alt Slid 
og Slæb — de første alene Æren. Saaledes er det overalt.

Den 7. Mai havde vi Besøg af den svenske Minister i 
Kjøbenhavn, Baron Lagerheim, der først frokosterede hos 
General Schleppegrell; dernæst reed vi en Tour ud over 
den allerede færdige Skibsbro over Alssund til Høiderne 
ved Dyppel og derefter langs Alssund og til Arnkilsøre. 
Dog fulgte jeg ikke med den hele Vei, da jeg havde saa- 
meget at bestille hjemme. Om Middagen gav Escadrechefen, 
Commandeurcapitain Bille, paa Augustenborg Gesandten 
til Ære en Diner paa 18 Couverts, hvorved ogsaa jeg var 
tilstede. Imidlertid betalte Bille ikke denne Diner, men førte 
Udgifterne til Regning. Bille udbragte Gesandtens Skaal 
som om han var hans Ligemand og specielle Ven, hvor
over Gesandten senere udtalte sig lidt raillerende til mig 
under 4 Øine.

Endnu paa denne Dag var det ret koldt og næsten ikke 
et grønt Blad eller Straae at skue. Oppe paa Høiderne ved 
Dyppel følte vi dette dobbelt ubehageligt, da Vinden susede 
over disse Høider.

14*
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Den 16. Mai modtog jeg et Besøg af min Kone med alle 
6 Børn og en Jomfru, der alle bleve indlogerede hos Ma
dame Schmidt paa Raadhuset, det eleganteste Qvarteer i 
Byen, hvor de forbleve til den 25. Mai. Sommeren var nu 
endelig brudt frem i al sin Skjønhed; Mark og Skov frem
bød det herligste Grønne, Luften var mild og varm uden 
at være trykkende. For at ære min Famillie gav jeg 1. 
Pintsedag den 19. Mai en stor Diner paa 80 Couverts paa 
Augustenborg, hvorved Øens Honoratiores af begge Kjøn 
vare tilstede efter skriftlig Indbydelse tilligemed den com- 
manderende General med Frue, Brigadecommandeuren med 
do., og saamange Officerer, som kunde placeres. Ved Bor
det udbragtes mange Skaaler, deriblandt af Intendant Looft 
en Skaal for „Rosen“, d. e. et lille Sidetaffel, hvorved Bør
nene tilligemed Jomfru Hanne sade. Denne Skaal var meget 
smuk og vakte megen Humor. Vor Musik opvartede os 
med mange smukke Sager. Efter Taffelet spadserede hele 
Selskabet i Slotshaven. Ved Tilbagekomsten var Spisesalen 
bleven ryddeliggjort, der blev drukken Thee og derefter 
dandset. Det forekom mig, at Festen var meget vel arran
geret og lykkedes godt Af Søofficerer vare kun 3 tilstede, 
deriblandt Capitain Suenson'), senere Chef for Søcadetaca- 
demiet. Flere vare ikke dengang i Sønderborg, og Comman- 
deurcapitain Bille, som jeg ligeledes havde indbudt og gjerne 
havde seet hos mig, var i disse Dage fraværende paa en 
Tour i Fyen og kom først 2. Pintsedag tilbage. Forøvrigt 
gik Alting, som sagt, godt. Gildet kostede mig omtrent 200 
Rbd.

Min Kone gjorde Visitter hos de Famillier, jeg omgikkes 
med, og som Følge heraf havde vi ogsaa Indbydelse til 
Borgmester Leisner, en Fest, der blev givet paa Sandberg 
Slot i Sundeved, hvorhen vi reiste frem og tilbage paa et 
Dampskib. Dernæst vare vi til en Diner hos Etatsraad 
Manthey; Indbydelser havde vi ogsaa til Præsten Krog Meyer 
og Kammerherre Riegels, hvilke vi [dog] ikke kunde benytte, 
fordi vi havde besluttet os til Landtoure, saasom til Helved,

’) Suenson, Edouard (1805—87) Sejrherren v. Helgoland.
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Hørup, Graasteen osv. Paa disse Toure fulgte nogle Offi
cerer, saasom Westengaard, Holck o. Fl. i 2 Vogne. I 
Graasteen traf vi General Malmborg, Kammerherre Tillisch 
med Famillie, Grev Eulenbarg, Oberst Hodges og saa at 
sige hele Regjeringspersonalet, som paa et Dampskib vare 
komne fra Flensborg for at foretage en tour de plaisir paa 
en smuk Foraarsdag. Et svensk Musikcorps spillede i Ha
ven i det eneste gode Værtshus, der gaves i Graasteen, og 
hvor ogsaa vi vare aftraadte og nu gjorde fornyet Bekjendt- 
skab med flere af Regjeringscommissairerne og General 
Malmborg. Dog hverken hilste [jeg paa] eller talede jeg med 
den preussiske Commissair Grev Eulenbarg og hans Til
hængere. Festen paa Sandberg var mindre heldig, da det 
regnede næsten hele Tiden, saa at vi kun øjeblikkelig kunde 
komme ud af Huset. Min Musik var ogsaa her tilstede, og 
om Aftenen ved Hjemkomsten til Sønderborg drog den Kl. 
12—1 i Spidsen af Selskabet musicerende fra Stranden til 
Raadhuustorvet, hvor Selskabet opløste sig ved en almindelig 
Fanfare.

Min Famillies Ophold paa Als var meget behagelig for 
mig; men den foraarsagede forsaavidt Uleilighed, som jeg 
ikke kunde passe mine Forretninger saaledes, som jeg 
pleiede og burde. Om Formiddagen samledes vi i Gartner 
Thomsens smukke Have, hvor Træerne stode i den her
ligste Blomsterflor, og hvor Alt aandede Glæde. Til Middag 
spiste vi samlede hos min Hustru, og om Eftermiddagen 
kjørte vi Toure paa Landet. Børnene vare ogsaa fofnøiede 
med deres Ophold, saa at Enhver var tilfreds. Efter at have 
seet Alt afreiste de Kjære med et Dampskib den 25. Mai til 
Kjøbenhavn, hvor de ankom Søndagen den 26. Mai, og havde 
[jeg] den 29. atter Brev fra min Kone, der meddelte mig 
den lykkelige Tilbagekomst.

Afskeden var alvorlig, thi Ingen vidste, om vi atter 
kunde sees i dette Liv. Krigen var jo at betragte som uund- 
gaaelig, og derfor maatte man være belavet paa Alt.

Den 29. Mai kom 3 norske Officerer til Als, deriblandt 
Oberstlieutenant Schrøder og Capitain Schrøder. Jeg ma-
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noeuvrerede netop med Bataillonen paa Ladegaardsmarken, 
og det blev mig nu en Fornøielse, da de hertil vare Til
skuere, at vise dem hvorledes vi exercerede. I 2 Timer 
manoeuvrerede vi bestandig i Løb, og jeg og min Adjutant 
reed kun i Carrière over Grøfter og Gjærder. De forbau- 
sedes herover; jeg tilbød dem Rideheste for desbedre at 
kunne følge os, men de takkede herfor. Samme Dags Aften 
vare disse 3 Herrer til Thee hos General Schleppegrell, 
hvor ogsaa jeg var tilstede.

Den 30te Mai spiste de Frokost hos mig og drak ret godt. 
Efter Bestemmelsen skulde min Adjutant Westengaard i Dag 
have Bryllup. Da jeg skulde være Adjutantens Forlover, maatte 
jeg blive hjemme og kunde ikke følge med de 3 Herrer norske 
Officerer, der ønskede at besee Øen og især Augustenborg; 
men Dampskibet, der skulde bringe Bruden, kom uden 
hende, der var bleven syg, og denne Udebliven af Bruden 
var saaledes ogsaa ubehagelig for mig. Jeg tilbød imidlertid 
Officererne en Vogn og bad Capitain Junghans at ledsage 
dem paa denne Tour. Dette gjorde han ogsaa, men bragte 
mig næste Morgen en Regning paa nærved 16 Rbd. for Ud
gifterne ved denne Tour. Jeg betalte naturligviis Regningen 
uden at sige et Ord, men tænkte rigtignok i mit stille Sind, 
hvilken Mangel 'paa Délicatesse Hr. Junghans maatte be
sidde, der kunde bringe sin Chef en saadan Regning over 
Udgifter, hvortil han hverken var opfordret eller paa anden 
Maade foranlediget fra min Side. Denne Sag, der snart ryg
tedes, da flere Officerer vare tilstede, da Capitain Junghans 
bragte mig Regningen, gjorde mig ordentlig ondt, fordi det 
gav mig end mere den Overbevisning, at mine Officerers 
Følelser og Tænkemaade ikke stemmede overeens med min 
Tænkemaade. Allerede engang før havde Capitain Møllsr 
givet mig en Regning paa 6—7 Rbd., fordi han havde til
budt at udtage for mig en Ridehest ved Hestedepotet i 
Horsens, hvor Capitainen havde erholdt Tilladelse at reise 
hen, og til hvilken Reise jeg velvilligen havde laant ham 
min egen Vogn og Heste. Saaledes vare mine Capitainer.
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Med vore Patronkarrer havde vi megen Uleilighed lige
som med vore Færdselsvogne. Alting blev os leveret raat 
og mangelfuldt fra Kjøbenhavn med Ordre til selv at be
sørge det Manglende anskaffet. Men dette var naturligviis 
meget vanskeligt for os, der manglede enhver Hjælp. Imid
lertid malede vi selv vore Vogne, lod Patronrummene fodre 
med Lammeskind, Beslaget fornye, etc. Men som sagt, det 
er en skrigende Uorden at afsende til en Armée i Felten 
Sager, der ikke ere i den Tilstand, de skulle være; thi ved 
en Armée haves ingensinde de Midler, som letteligen kan 
skaffes ved et Arsenal i en Hovedstad.

Ifølge Krigsministeriel Befaling af 12. Mai skulde alle 
Afdelinger „uopholdelig" indkalde det permitterede Mand
skab fra Aar 1837 og senere Aar, for Cavalleriet dog fra 
1842. Hver Bataillon skal være [paa] 1040 Undercorpora- 
ler og Menige. I denne Befaling blev Alt bestemt en detail 
om Troppernes Indkaldelse, Officerernes Ansættelse m. m. 
Krigen var saaledes at forudsee og af os egentlig anseet for 
uundgaaelig.

Den 17. Mai havde Arméens tvende Brigader, Cavalle
riet og Artilleriet en Revue paa Kjetting Mark for General 
Schleppegrell. Vi havde derhen omtrent IV« Miil fra Søn
derborg. Med vor Brigadecommandeur havde vi tusinde 
Spectakler formedelst hans Indblanding i alle mulige Ting, 
saa at hele Øvelsen opløste sig i Mundhuggeri. Man kunde 
ikke forestille sig en ubehageligere Forsamling end denne. 
Ingen vilde præsentere Gevær eller raabe Hurrah! for Oberst 
Krabbe. Jeg var den eneste Bataillonscommandeur, som viste 
ham en saadan Ære.

Saaledes var nu Arméen organiseret og Enhver anviist 
sin Plads. Tilvisse vare flere af de Commanderende kun 
lidet tillidopvækkende Personligheder, saasom: Generalma
jor Flindt og Oberst v. Krabbe, der begge vare aandssvage 
for ikke at sige gale; Oberst v. Baggesen, der egentlig kun 
har tjent i Linien som Lieutenant, havde aldeles ingen Over
sigt eller Kundskab, der beretttigede ham til det ham tildelte
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Commando; Oberstlieutenant Irminger1) var ikke heller sikker 
og er senere ogsaa afgaaet til et Galehospital i Mechlenburg. 
Det maa haardeligen lægges Krigsministeren til Last, at han 
gav de høiere Poster til saa lidet paalidelige Personer. Og
saa General Moltke2) gaaer, saa at sige, i Barndommen og 
er saa confus, at han ingen Mening har eller forstaaer sig 
paa Noget. Arméen maatte med sit bedste Blod betale denne 
af Krigsministeren udviste Kortsynethed og Forkjærlighed 
for sine Venner og for saadanne Personer, der havde for- 
staaet at vinde hans Gunst. Krigshistorien vil herfor engang 
dømme ham haardt; det er den eneste Straf, vi nu kunne 
finde for ham og hans til Anførsel ubrugelige Venner, som 
han bestandig protegerede paa de Øvriges Bekostning. Saa- 
ledes oversprang den ærede Krigsminister de to Oberster 
Lcessøe og Trepka til Brigadecommando, fordi han ikke 
kunde lide nogen af dem og de forhen vare bievne hævede 
af den tidligere Krigsminister, og tilvisse vare disse to unge 
Oberster, især Lcessøe, saare dygtige og fortjenstfulde Mænd. 
Begge fandt de Heltedøden ved Idstedt formedelst Hr. Bag- 
gesens slette Anførsel ved Stolk. Derimod blev den halv- 
gale Irminger dem foretrukken.

Den 4. Juni havde min Adjutant Premierlieutenant v. 
Westengaard Bryllup i Capellet paa Augustenborg Slot, 
efterat Bruden Aftenen iforveien var ankommen. Jeg var 
herved Forlover. Efter Vielsen fandt en Diner Sted hos 
Gjæstgiver Bruhn paa Augustenborg; Selskabet bestod af 9 
Personer, hvoriblandt Westengaards Fader, en gammel ær
værdig Landsbypræst fra Slagelse-Egnen. Blandt Gjæsterne 
var Biskop Hansen, der forrettede Vielsen, og Feltpræsten, 
der kun assisterede ved Bordet, Brudens Veninde, en Frø
ken Wøldike, som selv var Brud med Kammerjunker Wøl- 
dike, ansat ved Regjeringsbureauerne i Flensborg, og ende
lig et Par civile Herrer fra Kjøbenhavn, Brudens nærmeste 
Bekjendtere.

’) Irminger, Johan ”Henrik Georg (1798—1854) Cmd. f. 4. Forst. B. 
Khrre. Oberst. Cmd. f. 6. Inf.-Brig., afsk. 1853.

’) Moltke, Carr,Frederik (1774—1863) senere S.K. Gen.-Lieut. comd. 
Gen. i 2. G. C. Distr. §
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Den 5. Juni kom General v. Krogh til Sønderborg for 
at inspicere Arméen sammesteds. Samme Aften blev jeg 
indbudt til Thee hos General Schleppegrell, hvor en stor 
Deel Officerer vare indbudte. Jeg spillede Kort med Gene
ral Krogh og tabte til ham og de to andre Medspillere.

Den 6. Juni om Morgenen Kl. 10 stod den paa Als for
samlede Troppestyrke af alle Vaaben paa Kjetting Mark til 
Revue for den commanderende General, hvorved et lille 
Manoeuvre blev udført, der gik saare godt. Hr. Krabbe 
var atter i Dag heelt forrykt, og et almindeligt Mundhuggeri 
var ikke at undgaae. Efter Revuen var Kl. 5 stort Middags- 
taffel hos General Schleppegrell i Hotel Reimuth i Sønder
borg. Generalen1) var vel fornøiet med Revuen og Trop
perne med ham, da Generalen har et sjeldent venligt Ud
vortes og behagelige Manerer. Generalen tilkjendegav ogsaa 
sin Tilfredshed i en Dagsbefaling dateret Kolding d. 7. Juni. 
Det var første Dag, at mine indkaldte Frifolk efter Ankom
sten vare under Gevær. Generalen befalede, at hver Mand 
skulde have en Gratification af 8 p i Anledning af hans 
Nærværelse.

Søndag den 9. Juni blev jeg indbudt af Commandeur- 
capitain Bille til en Tour ombord i Linieskibet „Skjold“, 
der laae V« Miil fra Sønderborg. Et talrigt Selskab af Her
rer og Damer deeltog i Touren, deriblandt General Schleppe
grell. Et Dampskib førte os til og fra Borde. Paa Skibet 
serveredes med Caffe, Chocolade, Kage og Drikkevarer af 
Skibets Chef, Capitain Secher, der viste os omkring i hele 
Skibets Indre. Da vi tog bort, foreslog Bille, at hele Sel
skabet skulde tage til Augustenborg og spise til Middag hos 
Gjæstgiver Bruhn.. Dette Forslag blev antaget, og Selskabet 
forstærkedes ved flere Officerer fra Flaaden, gik ombord 
paa Dampskibet til Augustenborg Fjord og steeg ud tæt ved 
Slottet. Jeg lod mig sætte i Land ved Sønderborg, da jeg 
ikke var forberedt paa at blive borte den hele Dag og man 
ventede mig hjem i Tjeneste-Anliggender. Da jeg havde be
sørget disse, kjørte jeg paa min lette Stabsvogn til Augu-

’) o: General v. Krogh. U. A.
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stenborg, hvor vi erholdt et improviseret, nogenledes an
stændigt Middagsmaaltid, der blev betalt med 9 Rbd. 28 3 
[for hver Person], som maa ansees for en skrækkelig høi 
Betaling og næsten kaldes Prelleri. Men Betalingen blev 
besørget af Marinens Proviantforvalter. Derimod var Sel
skabet saare muntert. General v. Schleppegrell og Comman- 
deurcapitain Bille kappedes om at udbringe Skaaler, som 
bare Præg af stor Humor og Vid. Man maatte forbauses over 
disse to Mænds store aandelige Overvægt over alle os An
dre. Naar en af disse Herrer havde udbragt en Skaal til 
Hæder for den Anden, var Svaret strax der, langt vittigere 
og galantere end den Førstes Skaal, og saaledes blev det 
ved under hele Taffelet. Efter Bordet drak vi Caffe i en 
Have, hvorefter jeg søgte min Vogn, da saa mange Forret
ninger ventede mig hjemme. Etatsraad Manthey bad [om 
han maatte] kjøre med mig, da han ellers maatte gjøre den 
lange Omvei med Dampskibet igjennem Augustenborg Fjord 
og Alssund. Vi kjørte i en saadan Fart, at vi neppe brugte 
mere end 20 Minutter paa Veien, noget over en Miil. Min 
Gjæst forsikkrede, at han i sit Liv aldrig havde kjørt saa 
hurtigt. Vognhjulene rørte kun af og til ved Veien. Det 
Hele var en saare behagelig Tour.

Den 15. Juni var Brigaden atter samlet til Exercits paa 
Kjetting Mark. At marchere godt P/» Miil med fuld Bepak- 
ning, exercere og manoeuvrere sammesteds 2 å 3 Timer og 
derpaa atter marchere hjem 1 Vs Miil, er en streng Tour for 
Underclasserne, der maae bære en Vægt af 40—50 ®.

Den 16. og 17. Juni modtog Bataillonen atter 100 Re- 
crutter, tarveligt uddannede ved Exerceerskolen i Nyborg. 
Det var en stor Mangel at modtage saadanne lidet uddan
nede Recrutter. Ved denne bestandige Til- og Afgang kunde 
Bataillonerne aldrig faae den Fasthed, som de burde have. 
Vi exercerede og manoeuvrerede saa ofte vi kunde, men 
det hjalp ikke for at uddanne saa store Masser og gjennem- 
arbeide dem til et ligeartet Heelt.

Den 21. Juni var jeg til en ordentlig kjøbenhavnsk Soi- 
rée hos Kammerherre Bille paa den af ham beboede Villa
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udenfor Sønderborg, hvor jeg traf General Schleppegrell og 
en Deel Officerer samt den hele Sønderborger beaumonde. 
Festen var ret smuk, men jeg var allerede træt ved An
komsten, da jeg havde exerceret fra Kl. 6—9 [Eftm.] ved 
Sønderborg; derpaa reed jeg hjem og klædte mig om, saa 
det var sildigt, inden jeg kom i Selskabet, der egentlig var 
arrangeret til Ære for General Malmborg og den engelske 
Commissair, Oberst Hodges, som vilde besøge Als og see 
vore Tropper sammesteds.

Til den Ende var atter en stor Revue befalet paa Kjet- 
ting Mark til den 22. Juni Kl. 11 om Formiddagen over 
alle paa Øen værende Tropper inclusive 4 Feltbatterier. Jeg 
var allerede oppe Kl. 5 om Morgenen og Kl. 6Vs afmar
cherede vi fra Lysemose Caserne. Heden var idag meget 
trykkende. Vi kom imidlertid til Stedet saa betids, at vi 
kunde hvile en Timestid, hvorefter vi havde Revue for de 
ovennævnte Herrer samt flere Gjæster fra Flensborg og en 
stor Menneskemasse fra Sønderborg og hele Als. Revuen 
gik godt; de sædvanlige Spectakler med Krabbe udebleve 
ikke, saa at man havde al sin Koldblodighed behov for ikke 
at insultere ham. Efter Revuen fulgte et lille Manoeuvre og 
efter dette en Frokost, dækket paa Borde paa Marken, be
talt af General Schleppegrell af Taffelpengene, saa at man 
vistnok maa sige, at han anvendte hver Skilling af disse. Til 
Frokosten i Dag vare alle Officerer indbudte tilligemed Da
mer, Tilskuere og enhver ordentlig paaklædt Person af 
begge Kjøn. General Schleppegrell udbragte Dronningen af 
England og Englands Skaal paa Engelsk, hvilket ikke mange 
Generaler formaaede at gjøre ham efter.

Revuen den 22. Juni var den sidste, vi havde paa Als; 
vi ventede hver Dag Marcheordre. Afdelingerne bleve til- 
sidst endnu opfordrede til at indmelde, om der ved samme 
havdes Mangler af nogetsomhelst Slags, for at de kunde 
blive berigtigede; Afdelingscheferne skulde derfor indestaae 
for alle Mangler, der ikke vare indmeldte. Forøvrigt ved- 
bleve vi daglig at exercere, skyde til Skive, voltigere, øve
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Gymnastik og Bajonetfægtning, m. m. især for Recrutterne. 
De havde ikke mange Timer Ro om Dagen.

Den 21. Juni befalede Krigsministeriet, at Kogekjedlerne 
kunde medføres paa Compagniernes Proviantvogne ved at sæt
tes i Trærammer, der fastbindes ovenpaa Vognens Side
vægge. Disse Rammer bleve vel sendte os fra Kjøbenhavn, 
men vi maatte selv male dem. Dette foraarsagede os megen 
Uleilighed; desuden var den hele Indretning paa længere 
Marcher aldeles uhensigtssvarende, da Vognen med Koge
kjedlerne aldrig var dér, hvor Mandskabet opholdt sig, og 
følgelig kunde dette ikke benytte sine Kogekjedler, naar det 
ønskede det. Det eneste Rette er, at Mandskabet selv bærer 
sine Kogekjedler; saa har man dem, naar man ønsker at 
bruge dem.

Den 28. Juni havde vi en Fest for General Schleppe- 
grell i Anledning af hans 58. Fødselsdag; den blev givet, 
ved Subscription af Officererne ved Armée-Corpset i Par
ken ved Augustenborg under en stor Hytte, opført mellem 
Træerne i Alléen og dækket over og fra Siderne med store 
Seil, som bleve leverede fra Marinens Skibe. Generalen blev 
afhentet paa et Dampskib og af Commandeurcapitain Bille 
bragt til Augustenborg, hvor han under Salut steeg i Land 
ved en Bro udsmykket med Løv og Grønt. Under nogle 
Træer blev der drukket Thee; derefter spadserede vi trop- 
viis omkring i Parken og gik derefter til Bords i den om
talte store Hytte-Sal eller Telt, der idetmindste var 50 Alen 
høi og et Par Hundrede Alen lang, hvor ve] en 3—400 
Mennesker kunde beqvemt sidde og spise ved lange vel 
dækkede og vel besatte Borde.

Ved denne Souper spillede to Musikcorps; Skaaler bleve 
udbragte og megen Munterhed herskede overalt. Den brave 
General Schleppegrell havde naturligviis Høisædet, og hans 
Skaal udbragtes allerførst. Man maatte glæde sig over al 
den Hæder, som blev viist denne brave Mand, hvortil Bille 
fornemmelig havde givet Stødet. Generalen var meget rørt; 
men det var ogsaa en Jammer, at hans Kone og Børn ikke 
kunde dele hans Hæder, da de vare reist bort nogle Dage
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iforveien. Det ahnede Ingen af os, at denne Fest var den 
sidste, Generalen oplevede. Det var egentlig Gravøl, man drak 
over Generalen, saaledes som vi have seet, at lignende Fe
ster over Øhlenschlæger, Thorvaldsen og Ørsted har havt 
deres kort derefter indtrufne Død til Følge.

Ved Bordet herskede overordentlig megen Jubel. Nogle 
Gjæster, iblandt Andre Feltpræsten Hammerich, vilde holde 
lange Taler, men Ingen gad høre derpaa, saa at deres Taler 
hvirvledes bort i Selskabets Tummel. Her var ikke Stedet 
at finde Tilhørere.

Efter Bordet blev der udenfor den store Spisesal ved 
Lyset af Begfakler dandset paa den grønne Mark til langt 
ud paa Natten. Ogsaa et Fyrværkeri fandt Sted.

Jeg veed ikke, hvem der havde arrangeret denne smukke 
Fest, der ikke var meget kostbar, c. 4 Rbd. pr. Individ, men 
den maa have foraarsaget usigelig megen Uleilighed for 
Vedkommende. Den maa sikkerligen have kostet henved 
2000 Rbd.

Paa denne Tid vare de tydske Aviser temmelig stille og 
hverken løi saameget eller skjældte saa forskrækkeligt paa 
os Danske, som sædvanligt. Derimod vare de kjøbenhavnske 
Blade meget uforskammede, især mod Preussen og sammes 
Regjering. Der var knapt Udtryk i vort Sprog at finde for 
alle de Laster og Beskyldninger og hadefulde Angreb, hvor
med dette Land blev overøst. Dette maa kaldes et Misbrug 
af Pressen og kunde paa ingen Maade finde Bifald af nogen 
rettænkende Mand i Landet, om end Preussens Regjering 
havde behandlet Danmark paa den skammeligste Maade. Det 
var dengang mine Følelser.

Den 6. Juli feirede vi paa Als afdelingsviis Aarsdagen til 
Slaget ved Fredericia. Jeg for min Deel lod Bataillonen ud
rykke en parade paa Exerceerpladsen Kl. 9Va Fm., hvor 
jeg lod Bataillonen formere en Quarré, hvor jeg holdt en 
Tale i Anledning af Dagen og derpaa lod affyre en Glædes
ild (Rodeild) 3 Gange Quarréen rundt ledsaget af ligesaa- 
mange Gange Hurrah. Derpaa fulgte en Forbidefilering, og 
saa marcherede Alt hjem. Om Aftenen havde samtlige Offi-
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cerer et Festmaaltid i en i Dagens Anledning smykket Sal 
paa Lysemose Caserne, hvorved Musiken spillede; paa 
Skaaler manglede det ikke. Kl. IP/a marcherede vi Alle 
med Musiken i Spidsen ind i og igjennem Sønderborg til 
mit Qvarteer, ledsaget af en Mængde Soldater og en Masse 
Mennesker, der bevægede sig i Gaderne for at betragte den 
stedhavende Illumination. Omtrent Kl. 12 adskiltes vi med 
et almindeligt Hurrah.

General Krogh lod under 2. Juli gjentage og indskjærpe 
en forhen given Befaling „at ingen af Arméens Personale i 
Breve til Hjemmet eller Andre tør omtale Arméens Stilling, 
Bevægelse eller Tilstand. Den, om hvem det maatte blive 
oplyst at have handlet herimod, vil blive alvorligen anseet.“ 
Denne Befaling var tilvisse fuldkommen rigtig og nødven
dig; men hvor let kunde man ikke forsee sig herimod? Thi 
hvor udstrakt er ikke denne Befaling? Den mindste Omtale 
af Arméen kan jo betragtes at henhøre til Arméens Stilling, 
Bevægelse eller Tilstand. Jeg vogtede mig sikkerligen, uden 
derfor at kunne sige mig skyldfri; thi en Qvarteerforandring 
er jo en Bevægelse, men maa dog meddeles til Hjemmet.

Den 12. Juli kjørte jeg med Lieutenant Westengaard 
over i det Sundevedske for at see det Sted, hvor Lieutenant 
Løvenskiold faldt den 5. Juni 1848. Westengaard comman- 
derede paa det Sted, [hvor] han faldt. Løvenskiold stod nem
lig bag et Gjærde og en Jordvold og skruede ved Laasen 
af sin Bøsse, der ikke vilde gaae af. En Musketkugle, der 
streifede Jordvolden, traf den gode Ven i Underlivet. Det 
var tæt ved Veien, der fører til Nybøl Mølle. Da Fienden 
trængte paa, maatte de Par Mand, der vare ved Siden af 
Løvenskiold, lade ham ligge, dog gav Løvenskiold en af 
dem sin Riffel, for at den kunde tilstilles hans Broder, hvil
ket ogsaa er skeet.

Vi vare nu fuldkommen marchefærdige, men vedbleve 
daglig at exercere og manoeuvrere. Almindeligviis fandt Ba- 
taillonsexercits Sted om Aftenen fra 6—8Va for om Formid
dagen at kunne skyde til Skive, bajonettere e. L. Fred og
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Ro havde Mandskabet aldrig. Vi ventede nu hvert Øieblik 
Ordre at indmarchere i Slesvig.

Den 12. Juli blev ved Generalcommandobefaling bestemt, 
at den 2. Armée-Division den 15. Juli skulde indtage en 
concentreret Stilling omkring Sønderborg, og at Naturalfor- 
pleining skulde indtræde fra samme Dag for hele Divisio
nen. Denne Concentrering tydede paa, at Spillet nu maatte 
begynde, og man ventede kun paa Efterretning om, [at] Sles- 
vig-Holstenerne rykkede ind i det Slesvigske; i saa Fald 
vilde vor Armée ogsaa uopholdelig rykke ind i Slesvig for 
at møde dem. Alt stod derfor beredt for at modtage denne 
Efterretning. To Broer vare nu slaaede ved Siden af hin
anden over Alssund. Det var en høist interessant og be- 
geistrende Tid. General v. Krogh udstedte under 12. Juli 
fra Kolding en Proclamation til Arméen, hvori han gjorde 
den bekjendt med, at det vilde blive nødvendigt endnu en
gang at bryde op til Kamp for at føre Freden tilbage i vort 
kjære Fædreland, og at han stolede paa, at Enhver gjorde 
sin Pligt. „Ingen maa udøve nogen Hævn eller Overlast, da 
Kongen vil vide at straffe de Skyldige i Oprøret, saa at 
Enhver, der selv tager sig til Rette, vil blive draget til An
svar“ etc.1)

Saaledes var nu Alt i Orden. Afdelingscheferne havde 
den 14. Juli en Samling hos General Schleppegrell, hvor 
denne udtalte sig om alt det, der endnu kunde være at af
handle. Han tilraadte særlig Bajonettens Brug istedetfor at 
skyde paa alt for lang Afstand. Men Bajonetten er ikke 
godt anvendelig, naar Fienden kan nedskyde os allerede paa 
1000—1500 Alens Afstand. Den Afdeling, der ikke vil skyde, 
men rykke frem for at naae sin Fiende med Bajonetten, 
vil nu, saaledes som Haandskydevaabnene have forbedret 
sig, blive nedskudt til sidste Mand, inden den kan gjøre 
Brug af sin Bajonet. Imidlertid taug jeg ganske stille til 
Generalens Instruction.

’) En Generalcommandobefaling med Detailler om de 2 Marchecolon- 
ner, i hvilke 1. Division skulde formeres ved Indrykningen, udelades her.

U. A.
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Den 15. Juli indløb den commanderende General v. 
Kroghs [Indryknings-]Ordre og Efterretningen om, at Sles- 
vig-Holstenerne vare rykkede ind i Slesvig og allerede an
komne til Byen Slesvig under Indbyggernes almindelige 
Jubel.

Omendskjøndt Vaabenstilstanden først var udløben den 
17. Juli, rykkede saavel den nørrejydske Armée og Arméen 
paa Als samt 5. Brigade fra Fyen ind den 16. Juli.1)

Om Aftenen den 15. var der som Følge af den mod
tagne Indryknings-Ordre en almindelig jubel i Sønderborg. Hos 
Etatsraad Manthey, hvor jeg var til Thee, herskede Sang 
og Jubel iblandt Gjæsterne, medens de Tilbageblivende vist
nok vare forstemte. Oberst v. Blom forblev tilbage paa Als 
som Commandant og Chef for 4 Depotcompagnier m. m. 
Jeg maa ogsaa tilstaae, at jeg dengang ikke troede, at det 
vilde komme til noget blodigt Slag; idetmindste kunde jeg 
ikke ahne, at vi vilde faae saa svære Kampe og saa store 
Tab, som dem, vi oplevede den 25. Juli, 12. September, 4. 
October osv. Men de tydsksindede Sønderborgere vidste 
bedre Beskeed med Insurgenternes Hensigter end vi.

Om Dagen havde vi havt nok at bestille med at lægge 
den sidste Haand paa vor Udrustning, Fordeling eller Com
plettering af Ammunition (60 Skud og 7 Rendekuglehylstere), 
Udstedelse af Ordres m. m. Gaderne vrimlede af Folk, 
Heste og Vogne. Ved Musiktid fra 6—8 var en stor Masse 
Mennesker tilstede, som spadserede langs Vandet, Alt som 
sagt i stor Jubel.

Ifølge den givne Ordre skulde vi fra Als rykke over 
Alssund og 1. Brigade Kl. 5Vs staae hiinsides Vandet, me
dens 2. Brigade med hvad dertil hørte skulde staae marche- 
færdig Kl. 5 paa Exerceerpladsen, hvor General Schleppe- 
grell vilde see Tropperne endnu engang, tiltale dem og sige 
dem Levvel, da han jo senere ikke kunde vente at see dem 
samlet.

Jeg havde stillet Bataillonen ved Lysemose Caserne,
Nemlig fordi den slesvigholstenske Armee paa Trods af Vaabenstil- 

standens Vedvaren til den 17. var indrykket d. 15. U. A.
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hvor jeg selv indfandt mig. Min første Gjerning var at arrestere 
en Menig Gardehuus af 4. Compagni, der havde, ifølge An
givelse, været insubordineret imod Compagnichefen, Capi- 
tain v. Cathala1), der vel ofte havde saadanne Uheld. Per
sonen blev imidlertid taget ud af Geledet, dicteret 48 
Timers Krumslutning og afleveret til Pladscommandant- 
skabet i Sønderborg for at udstaae sin Straf. Efter at 
dette var skeet, satte Bataillonen sig i Marche, og vi for
merede — omtrent 1000 Alen fra Alssund — sluttede Co- 
lonner. Generalen kom snart til os, tiltalte enhver Bataillon 
og Afdeling og modtog af samme et 3 Gange rungende 
Hurrah. Da vi var færdige hermed, satte vi os i Marche; jeg 
defilerede over Broen over Alssund, hvor en Mængde Men
nesker havde forsamlet sig for at sige os Farvel, hvilket 
skete ved at raabe Hurrah, vifte med Tørklæder osv.; Mange 
kom hen og gav mig Haanden. Da vi vare komne over 
Broen og [op] paa Høiderne ved det nordre Brohoved, gjorde 
vi Holdt, Front imod Als og Sønderborg, [hvorpaa jeg] ud
bragte et 3 Gange Hurrah for „de brave Beboere“, hvilket 
Hurrah de Tilstedeværende svarede paa med lignende 
Hurrah.

Efter Afskeden fra General Schleppegrell satte vi os i 
Marche over Sattrup, Ulderup, Avnbøl, Bøgeskov, Kjeding, 
Grøngrøft, Ladegaard til Quors, hvor Brigaden indqvartere- 
des. 3. Jægercorps havde Forposterne, og 1. Compagni af 
10. Bataillon detacheredes til Søegaard for at sætte sig i 
Forbindelse med 5. Brigade under Oberst P. v. Ræder, som 
samme Dags Morgen var ankommen fra Assens og landsat 
i Aabenraa. Avantgarden af denne Brigade ankom virkelig 
kort efter 1. Compagni til Søegaard, saa at Forbindelsen 
med denne [Brigade] var eflectueret.

Med den 1. Brigade gik det i Dag saare usselt. Heden 
blev op paa Dagen saare stor, ja! bedøvende. Imellem 
de høie og uigjennemtrængelige Hækker var Støvet 
utaaleligt, og ikke et Vindpust formildede det Onde. Da 
vi vare komne noget fremad, forsvandt Hr. Krabbe med

x) Cathala, Jacques Erasmi (1817—60) 9/ø 49 R, senere Capt. i 16. B.
Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 15
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sin Stab og vi marcherede nu paa Maa og Faa, uden at vi 
vidste Vei eller Sti og uden at os var bestemt nogen ren- 
dez-vous Plads. Følgen var, at Folkene forlod deres Geled
der og faldt om i Grøfterne paa begge Sider af Veien, der 
saaledes var besaaet med bedøvede og udmattede Soldater. 
Tilsidst havde vi ikke Vs af vor Styrke hos os. Der blev 
sendt frem og tilbage uden at finde Hr. Krabbe. Jeg vidste 
derfor intet andet Raad, end, da vi kom til en aaben Plads 
imellem Bøgeskov og Kjeding, at opmarchere og hvile. De 
øvrige Afdelinger fulgte dette Exempel, og nu maatte vi see 
at samle vore paa Landeveien liggende Folk. Imidlertid 
havde jeg endnu saa megen Velvillie og Medlidenhed med 
Hr. Krabbe, at jeg sendte min Adjutant frem ad Veien for 
at søge ham; efter Vs Times Forløb fandt han ham ogsaa, 
og nu kom han da hvæsende tilbage og forundrede sig over, 
at Folkene laae paa Landeveien, da de dog ikke havde 
marcheret mere end 8 å 9 Timer uden Hviil. Jeg var imid
lertid ikke meget oplagt til Spøg og sagde Obersten og hans 
Stabschef1) ordentlig Beskeed, saa at de begge var lange 
nok i Ansigtet. Det var en himmelskrigende Galenskab og 
Uorden at lade Tropper den første Marchedag og i saadan 
en Juli-Maaneds Hede marchere uden Rast eller Hvile, saa 
at Brigaden var aldeles opløst og uden Modstandsevne. Vi 
slæbte os derefter hen i en Skov paa høire Haand, noget 
fra Kjeding, hvor vi hvilede en 3—4 Timer, hvorved det 
blev os muligt at samle vore Folk. Dog maatte vi strax sende 
flere Vognlæs med Syge tilbage til Sønderborg og om Afte
nen i Natteqvarteret end flere. Det var den første Marche- 
dags Fataliteter, og fra nu af var der intet Venskab mere at 
haabe mellem Hr. Krabbe og mig. Vi talte senere næsten 
aldrig privat sammen; jeg ansaae ham for aldeles utilregne
lig gal og aandsforvirret. Jeg overnattede den 16—17. i Qvors, 
en Kirkeby c. 1 Miil Nordvest for Graasteen, hvor jeg fandt 
et ret taaleligt Qvarteer. I hver Gaard laae flere hundrede 
Mand.

Den 17. Juli opbrød vi atter tidlig; 10. lette Bataillon
') Capitain Stricker. U. A.
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havde Avantgarden og marcherede over Lundtofte til Chaus- 
séen, der fører til Flensborg, og langs den til Holdbi-Kro 
og derfra langs Ochsenweg eller den gamle Landevei til 
Bau. Ved Lundtofte blev taget Stilling og gjort Holdt Østen 
for Byen for at afvente 5. Brigades Ankomst. Ligesom jeg 
rykkede ud af Lundtofte i Spidsen af Avantgarden mødte 
jeg min Broder og Oberstlieutenant Gerlach, der kom ja
gende for at hilse paa General Schleppegrell. De vare begge 
saare muntre og fornøiede, men det gik i en saadan Fart, 
at jeg knap fik sagt dem Godmorgen. Gerlach spurgte om, 
hvorledes det gik, pegende paa Brigadecommandeuren. Jeg 
rystede paa Hovedet og trak paa Skuldrene, et Sprog, han 
tilfulde forstod.

Knapt var jeg kommen i Gang med Avantgarden, førend 
Hr. Krabbe blandede sig i Commandoen, og derved faldt 
der ubehagelige Ord fra min Side. Kort derpaa jagede hele 
vort Brigade-Cavalleri frem i Carriére for at afsøge Egnen, 
[uagtet dog] Enhver maatte vide, at der intet Fjendtligt fand
tes Nordenfor Flensborg, som de Svenske holdt besat indtil 
vi afløste dem. Ritmester Meyer1) commanderede Escadro- 
nen, og jeg saae ham idag for sidste Gang, da han faldt den 
25. Juli.

Ved Holdbi Kro gjorde Brigaden Holdt for at hvile. 10. 
Bataillon dækkede Stillingen ved at besætte de foranliggende 
Høider med 3 Compagnier og 2 Canoner under Capitain 
v. Recke*). Det 4. Compagni tjente til Reserve bag Avant- 
gardens Midte. Heden var skrækkelig trykkende og bedø
vende. Derpaa marcherede vi (10. Bat.) til Bau, og hele 
Brigaden tog en Stilling Norden for den Vei, der løber fra 
Bau til Smedeby, i 3 Træfninger, 10. Bataillon forrest.

Medens vi stode mellem Bau og Smedeby, reed jeg om
kring for at recognoscere Egnen og traf da i Nærheden af 
Kobbermøllen Oberst v. Læssøe i lignende Hensigt, munter,

x) Meyer, Ernst Henrik August (1802—50) Ritm. 4. Dr.-R., saaret ved 
Isted f.

2) Recke, Johan Ditlev Zepelin (1817—91) e/io 50 R*, Batterichef 
—58 Oberst.

15*
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rask og flink ligesom jeg selv var paa den Tid. Vi reed lidt 
sammen, omendskjøndt vi skulde til modsatte Retninger, og 
gav hinanden omsider Haanden paa den venligste Maade. 
Læssøe saae jeg da for sidste Gang. Han besøgte mig ofte 
paa Als, besaae vore Tjenestebøger, vort Commandovæsen, 
vort Contoir og instruerede sig særlig om Alt Tjenestegangen 
vedkommende, yttrende: „Dette er bedre indrettet hos Dem 
end hos mig.“ Jeg var saa at sige den Eneste, han be
søgte i Sønderborg, og [han] var altid venlig og artig; om
endskjøndt han havde sine egne Anskuelser, lod han sig 
belære ved Grunde og paastod ofte, at han havde lært Me
get hos mig, ligesom han oftere sagde mig: Jeg har sandet 
mange Gange, hvad De har skrevet om Generalstaben, at 
den skal søge sin Carriére i Linien. Jeg har først lært min 
Tjeneste efter at jeg har commanderet en Bataillon i l1/« 
Aar i Felten.“

Læssøe kom for tidlig til at være Stabschef; det var en 
Ulykke for ham og [for] Arméen; men havde han levet, 
vilde han være blevet en mærkelig og udmærket Person. 
— Fred med hans Støv! —

[Mellem Bau og Smedeby] bleve vi staaende uden at 
maatte koge eller forlade vor Plads til Kl. 9Vs om Aftenen. 
Dog lod jeg uden Tilladelse min Bataillon koge, Musikken 
spille og Folkene dandse. Da det var næsten mørkt, rykkede 
vi frem imod Flensborg, og Bataillonen bivouaquerede ved 
Clusgaard tæt Nordenfor Flensborg, tilhørende en Hr. Rønne- 
kamp. Brigadeqvarteret blev taget lidt Søndenfor i en Gaard 
Vi Miil foran vor Bivouac, hvorhen vi endog maatte sende 
Hr. Krabbe en Æresvagt. Fienden maatte gjerne have taget 
og bortført dette gale Menneske, dersom jeg ikke maatte 
befrygte [i saa Tilfælde] at miste Vagtmandskabet tillige. Jeg 
sov paaklædt i en daarlig Seng i et slet Værtshuus tæt ved 
Gaarden Clus, hvor man vel havde ventet at see mig; men 
den Ære vilde jeg ikke vise den tydske, fiendtlige Famillie, 
som beboede Gaarden. Derimod opvækkede jeg Kl. 11—12 
Beboerne, idet jeg med alle Hornister i Spidsen rykkede 
ind paa Gaardspladsen. Folkene kogte og stegte til langt ud
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paa Natten, saa at Ilden blussede overalt. 1. og 2. Compagni 
laae paa Gaardspladsen og i Laderne; 3. og 4. Compagni 
paa en Mark lidt Nordenfor samme.

Imod Morgenstunden den 18. erholdt vi Ordre til at 
rykke frem igjennem Flensborg for at besætte Forposterne 
foran Byen imod Adelby. Vi havde allerede om Formid
dagen den 17. Juli besat Flensborg med 13. Bataillon under 
Oberst v. Trepka, der afløste de svenske Vagter og Poster, 
hvorpaa de svenske og norske Tropper samme Dag ind- 
skibede sig og droge hjemad. 3. Jæger-Corps under Major 
v. Coch beordredes om Aftenen til at besætte Forposterne 
Østenfor Flensborg imod Adelby.

Man var fra vor Side meget fornøiet over ikke at være 
bleven forstyrret heri af Insurgenterne; thi efter Rygter at 
dømme vilde de have angrebet Flensborg og straffet den 
for dens danske Sindelag. Vi marcherede ogsaa saa lang
somt og stode en 8 a 10 Timer stille ved Bau uden at 
rykke frem, da vi dog denne Dag kunde have været i Flens
borg om Formiddagen og langt frem imod Slesvig og der
ved forhindret Fienden i sine Foretagender, Befæstninger 
m. m. Men her fandtes ingen Genial ved Commandovæse- 
net, og derfor maatte det gaae som det gik.

Da jeg i Spidsen af Avantgarden rykkede frem paa 
Chausséen til Flensborg, kom mig Vogne derfra imøde med 
Indbyggere, som bad mig [endelig] at rykke ind snarest mu
ligt. De havde ogsaa Spise- og Drikkevarer med, hvormed 
de vilde tractere os. Jeg takkede dem hvad min Person 
angik, og angaaende Indrykningen i Flensborg skulde jeg 
paaskynde Marchen saameget det afhang af mig; men des
værre kunde jeg [hverken] fremskynde Marchen [eller] Bri- 
gade-Commandeuren eller Divisionen.

Vi rykkede imidlertid frem igjennem Flensborg for at 
afløse 3. Jæger-Corps i Forposttjenesten henad Adelby. For
inden havde jeg sammenkaldt Officererne og Underoffice
rerne og fortalt dem, at nu maatte vi iagttage den strænge- 
ste Orden og Nøjagtighed i vor Tjeneste, da vi, saasnart vi 
vare komne igjennem Byen, ogsaa stode ligeoverfor Fienden.
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Jeg paabød ogsaa den bedst mulige Marcheorden igjennem 
Flensborg.

Omtrent Kl. 6 om Morgenen marcherede vi med fuld 
Musik igjennem Byen, hvis Beboere kom paa Benene ved 
denne liflige Allarm. Næsten ud af hvert Huus, idetmindste i 
Byens nordlige Halvdeel, hang et Dannebrogsflag. En Mængde 
Mennesker paa Gaderne — deriblandt Advocat Jæger, min 
gamle fordrevne Ven, der under Krigen opholdt sig paa Als 
— var ivrig med at raabe Hurrah for den 10. lette Infanteri- 
Bataillon og for mig.

Ved Forposterne traf jeg 3. Jæger-Corps tæt Østenfor de 
sidste Huse af Flensborg. Til Forpost-Commandeurer vare 
ansatte Oberst v. Læssøe og Major v. Neergaard. Men da 
disse ikke kunde oversee Forpostlinien og de desuden 
maatte afgive deres Batailloner til den ældste Capitain, saa 
leed Tjenesten herunder. Denne Commando varede derfor 
kun et Par Dage, da de afløstes ved 1. Division af Major 
v. Marcher1) og ved 2. Division af Major v. Hegermann2) 
Imidlertid bivouaquerede den 10. Bataillon ved Flensborg, 
medens Forpost-Commandeuren Major Neergaard havde 
indqvarteret sig paa en Mølle i Nærheden. Han kom snart 
tilstede, og da han saae, at jeg havde trukken mine Patron
vogne til mig og Bagagevognene tillige, søgte han at for- 
maae mig til at sende dem tilbage igjennem Flensborg og 
[lade dem] opkjøre jeg mindes ikke mere hvor langt bag 
ved Byen. Dette afslog jeg aldeles. Han troede vel som 
Forpost-Commandeur at kunne endog befale mig; men det 
blev ved min Paastand. Majoren overrakte mig ogsaa et 
Kort, hvorpaa der var tegnet nogle almindelige Forholds
regler; men da han tillige havde opført et Punct, der lød: 
„at Ingen maa koge uden min (d. e. Forpostcommandeurens) 
Tilladelse,“ saa svarede jeg ham, at jeg aldeles ikke havde 
med ham at gjøre, uden hvad Sikkerhedstjenesten ang[ik],

') Marcher, Benjamin (1792—1872) senere Cmd. for Gardehusar R. 
Gen. Maj. Cmd. f. 3. Cav. Brig.

2) Hegermann Lindencrone, Cai Ditlev (1807—93) Gen. Maj. Gen. Adj. 
Gen. Lieut., Cmd. f. 4. Cav. Div.
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og at jeg derfor ikke agtede herom at udbede mig hans 
Tilladelse, men tillod mine Folk at koge naar og saa ofte 
de vilde. Han spurgte derfor høit: „Vil De adlyde Befalin
gen eller ei?“ hvortil jeg svarede: „Nei!“ Majoren hen
vendte sig da til sin Adjutant og sagde ham: Ja, saa maa 
vi tilskrive Oberst Læssøe.“ Rimeligviis var Majoren fuld 
som sædvanlig. Men ædru var han en kyndig Officeer, blot 
bekjendt for sin store Frygtsomhed, hvorfor General Biilow 
ikke vilde have ham som Stabschef. Neergaard var ængste
lig ved ethvert Foretagende, hvilket særlig viste sig i Affai- 
ren ved Messunde, da han løb formelig sin Vei og opstil
lede sig bag Slien ved Kappeln medens vi Andre sloges. 
Fra denne Rencontre af have vi to ikke havt Noget med 
hinanden at gjøre, og med denne Dag var Neergaards For
posttjeneste til Ende.

Vor Bivouacstilling var høist trykkende, da Heden var 
bedøvende og vi ikke havde det mindste Ly mod Soelheden 
og dernæst Lidet at leve af. En Brændeviinsbrænder Mar
cus Adolph Knuth fra Flensborg sendte vore Folk en Deel 
Forfriskninger og isærdeleshed Vand, hvorfor jeg meget 
takkede ham. Jeg og [min] Adjutant fik os hentet lidt Mid
dagsmad fra „Stadt Hamburg“, hvilken vi fortærede i et af 
de nærmeste Huse.

Den oprørske Præst Lorenzen i Adelby blev bevogtet 
af en Vagt. Ved at visitere Vagt-Posterne kom jeg om Efter
middagen ogsaa til hans Gaard; Præsten kom ud i For
stuen og Damerne i Vinduerne. Jeg tiltalte ham paa Dansk, 
men da han affecterede ikke at kunne forstaae mig, lod jeg 
ham blive staaende og reed min Vei.

Kl. 6 om Eftermiddagen erholdt jeg Ordre at rykke frem 
med Forposterne til Huusby og Ausager, men Kl. var vel 
12 om Natten, inden vi naaede det sidstnævnte Sted, da det 
varede saa længe, inden vi fik vore Poster inddragne og 
marcherede saaledes, at vi ikke kom af Stedet formedelst 
Neergaards sædvanlige Langsomhed. Selv bivouaquerede jeg 
paa Korsveien tæt Nordenfor Huusby Kirke, hvor Veien
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Flensborg-Kappeln overskærer Veien fra Gliicksborg til Aus- 
ager. Natten var kun kort og mild, saa at en saadan Bi- 
vouac kun er en Spas.

Af Insurgenterne saae vi Intet, hvorimod der dog Natten 
iforveien havde viist sig Recognoscerings-Afdelinger saavel 
henimod Angeln, eller Øst, som ved Forposterne imod Syd, 
hvor der ogsaa faldt en 30—40 Skud, uden at dog samme 
havde nogen Virkning hos vore Tropper.

I Landsbyen Huusby og i hele Sognet var man skræk
kelig tydsksindet, da Præsten er tydsk; forresten er Menig
heden dansktalende. Præsten var løbet bort. Vi foretog nogle 
Arrestationer i Byen, deriblandt Kroværten, som var en tyk, 
svær Karl, i hvis Huus vi fandt en uhyre stor tydsk Fahne 
af Størrelse som et Orlogsflag, hvilken Værten havde brugt 
ved Valget af en Repræsentant til det tydske Parlament i 
Frankfurt. Denne Fahne og flere tydske Emblemer blev af 
vore Folk bragt til Flensborg og førtes under stor Jubel 
vaiende igjennem Byen tilligemed Værten. Om Natten ind
bragtes af Forposterne flere mistænkelige Bønder, deriblandt 
en Karl uden Trøie, en temmelig kold Paaklædning om 
Natten. De sendtes alle til Flensborg, der snart blev fuld af 
alle Slags tydske Wiihlere og Intriguanter, der indbragtes af 
Forposterne fra alle Sider.

Den 18. Juli om Aftenen indrykkede den nørrejydske 
Division under General v. Moltke tilligemed General v. 
Krogh i Flensborg efter en besværlig Marche fra Kolding 
i 3 Dage i denne skrækkelige Hede, hvorved flere Folk 
omkom, bleve tilbage paa Landeveien eller indlagdes som 
Syge i Lazaretherne. Alle vare fuldstændig] igjennemtrukne 
af Støv og saae ud som Møllersvende; dog Aanden var yp
perlig iblandt disse Tropper. Den 2. Division var saaledes 
pousseret frem og stod godt 24 Timer alene imod Fienden, 
hvilken Tid Fienden burde have benyttet og angrebet den 
med Overmagt fra hvilken Side han selv havde lystet, f. Ex. 
fra Østen, hvorved de imod Syd frempousserede Afdelinger 
maatte have gaaet tilbage af sig selv. Herved kunde stor 
Forstyrrelse være fremstaaet. Denne Fare kjendte vi til-
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fulde, og derfor ilede 1. Division i forceret Marche til vor 
Understøttelse.

Den 19. Juli efter endt Forposttjeneste ved Huusby og 
Ausager marcherede jeg med Bataillonen til Brigadens Bi- 
vouacstilling ved den vestlige Side af Landsbyen Tostrup 
Vs a V4 Miil Sydost for Flensborg, hvor vi tilbragte Dagen 
med at koge, pudse og reengjøre Vaaben og Paaklædning 
samt bygge Bivouachytter for Natten. Om Aftenen spillede 
vor Musik ved min Hytte og Mandskabet fra alle Afdelin
ger samledes derved og dandsede nok saa muntert. Offi
cererne vare herved tilstede og bleve regalerede med Punsch. 
Det var en saare deilig Juli Aften. Da Tappenstregen blev 
slaaet, gik Enhver til Hvile saagodt Leiligheden tillod det.

Denne Dags Eftermiddag fandt en lille Fegtning Sted 
mellem en dansk og en fiendtlig Cavalleri-Patrouille, hvor
ved vi fik 1 Dragon saaret, den første under dette Felttog.

Den 20. Juli om Morgenen Kl. 3 blev jeg vækket af 
Oberst Krabbe med de Ord: „Færdig til Kamp!“ Jeg lod 
altsaa Bataillonen træde an; men da jeg kjendte min Mand, 
saa befalede jeg Folkene at koge og mit Train at blive 
staaende, omendskjøndt han havde befalet, at det skulde 
sendes tilbage. Vi erholdt senere ingen Ordre: „at træde af,“ 
saa at det var nødvendigt, at vi selv gjorde det. Om Mor
genen Kl. 6—7 reed jeg dog Vs Miil frem paa Veien til 
Eckernfjord for at see, hvad der var paa Færde. I Vielen- 
berg1) Kro traf jeg en Cavalleri-Feltvagt under Ritmester 
Krieger*) af 4. Dragon-Regiment; stort længere frem vovede 
jeg mig dog ikke. Jeg reed herfra i flere Retninger til Siden 
og fandt Alt stille paa hele Forpostlinien. Hvad der gav 
Oberst v. Krabbe Anledning til den gjorte Allarm fik vi na- 
turligviis ikke at vide; muligviis havde en af hans sædvan
lige Raptusser faret igjennem Hovedet. Om Aftenen rykkede 
jeg Kl. 6 atter frem for at afløse 4. Linie-Bataillon i For
poststillingen, nemlig IV2 Compagni ved Ausager, 1 Com-

*) Hvilberg. U. A.
*) Krieger, Hans Fred. Chr. Vilh. (1804—71, Oberstl., Chef f. Garde- 

hus.-Reg., afsk. —61 som Oberst.
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pagni Nordenfor dette Sted ved Korsveien, 1 Compagni ved 
Huusby og Vs Compagni mellem Korsveien og Hyrup. Jeg 
bivouaquerede ved Korsveien.

Jeg kunde ikke begribe, hvorfor vi stode stille og be
gyndte at øve Felttjeneste og Forposttjeneste. Jeg udtrykte 
min store Forundring herover i et Brev til min Kone den 
20. Juli med Tilføiende, at i Krigen er 24 Timer en lang 
Tid. Naar den 1. Division havde hvilet 24 Timer i Flens
borg, [burde] der ikke være Tale om længere Ophold, — 
men Angreb paa Liv og Død. Vi vidste jo, hvor Fienden 
stod, og ved at rykke langt nok frem maatte vi jo støde paa 
ham. Men i Hovedqvarteret maa man have havt andre An
skuelser. Imidlertid varede det ikke længe, inden der fra 
Krigsministeren ankom Befaling at rykke frem og „at det 
ikke var hans Mening, at Arméen skulde blive liggende i og 
omkring Flensborg.“ Vistnok burde Slaget have staaet den 
20. eller senest den 21. Juli.

Den stærke Hede var nu afløst af koldt og regnfuldt 
Veir. Jeg maatte imorges trække min Kappe paa formedelst 
den kolde Nordenvind. I Bivouaquen ved Tostrup havde vi 
et fuldkomment Billede af „Wallensteins Lager“; thi her 
dandsede Marketendere, Artillerister, Cavallerister osv. blan
det imellem hverandre; dog Alt var venskabeligt; man hørte 
ingen Tale om Uenighed imellem dem.

Den 21. Juli Kl. 8 afløste den 10. lette Bataillon 3.Jæger- 
Corps i Forpoststillingen, som vi havde den 19., og 3. Jæger- 
Corps indtog derpaa vor Replistilling. Denne Dag beordredes 
Oberst Irminger frem med en Recognoscering, bestaaende 
af 5000 Mand af alle Vaabenarter, paa Chausséen IVs å 2 
Miil fra Flensborg. Troppecorpset opmarcherede i Uorden, 
foretog Intet og gik atter tilbage uden at have seet nogen 
Fiende eller løsnet et Skud. Dette Resultat var mig aldeles 
ikke overraskende.

Fra mine Forposter afsendtes en Patrouille af 6—8 Mand 
Cavalleri og 14 Mand Infanteri paa Vogne paa Veien til 
Kappeln indtil Vs Miil paa hin Side Sterup uden at opdage 
nogen Fiende, og kom tilbage med 2 opgrebne Vagabonder,
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hvoraf den ene bar en Stok, forfærdiget af [Træ fra] Linie
skibet „Christian VIII“ og med en lang Inscription herom 
(„Von den Ueberresten des Linienschiffs Christian VIII, 
vernichtet bei Eckernforde den 5. April 1849“). Jeg lod 
Stokken ham fratage og dermed give nogle Rap over Ryg
gen, hvorved den gik itu og derefter blev brændt. Vi sam
lede i Landsbyerne ved vore Forposter en Mængde Vaaben, 
hvilke sendtes til Flensborg.

Vi erfarede den 22. Juli, at Dampskibet „Hekla“ havde 
skudt det fiendtlige Dampskib „v. d. Tann“ i Sænk eller i 
Brand; jeg glædede mig paa Marinens Vegne.

Om Aftenen Kl. 7 ankom ved Forposterne foran Huusby 
paa Veien til Kappeln en Person ved Navn Hiibner, som 
i Feltoget 1848 havde tjent imod os i 1. Insurgent-Dragon- 
Regiment, men nu tjente os som Spion og til den Ende 
havde været 3 Dage i det sydlige Slesvig og vidste fuld
kommen Oplysning om Fiendens Styrke og Stilling, hvilken 
han i Detail meddelte mig. Ifølge Hiibners Beretning be
stod Insurgenternes Armée af: 15 Infanteri-Batailloner, 5 
Jæger-Corps, 2 Cavalleri-Regimenter, 10 Batterier. Ved 
Vedelspang stod en Brigade paa 5 Batailloner under Oberst 
Abercron1); ligesaa meddelte han mig de øvrige Bri
gaders Stilling. Hiibner foreviste mig et af General-Comman- 
doen udstedt Passeertegn, hvorpaa jeg gav ham en Vogn og 
lod ham under Escorte ledsage til Hovedqvarteret i Flens
borg med behørig skriftlig Melding herom.

Den 23. Juli. Istedetfor som befalet at blive afløst i For
posttjenesten Kl. 8 om Morgenen og derpaa marchere til 
Brigade-Bivouaquen ved Tostrup blev jeg allerede Kl. 4 om 
Morgenen beordret til efter Afløsningen at marchere over 
Hyrup og Volstrup til en Bivouac lidt Nordenfor Lille-Solt 
Kirke og at medtage 3 Bøndervogne for derpaa at transpor
tere Saarede, men derimod strax at afsende den øvrige Ba
gage til Bivouaquen ved Tostrup. Dette tydede paa Kamp 
og ikke paa Ro. Jeg antog, at de ved Spionen Hiibner er
holdte Efterretninger kunde have foranlediget Overcomman-

') Abercron, Oberst i Insurg. Arm., Cmd. f. 2. Inf. Brig. + 26. Mai 1856.



236

doen til en saa uhørt Activitet. Ved Ankomsten til vor Be
stemmelse mødte vi Brigade-Commandeuren, som nu jagede 
os omkring, snart frem, snart tilbage, snart paa høire, snart 
til venstre Side af Veien. Idag var han ret i sit Es; Paryk
ken blev prægtig bevæget af Vinden og Fraaden stod ham 
af Munden, saa at han tilsidst ikke kunde hvæse saa stærkt 
som sædvanligt.

Heden var stærk. Vi vare Alle bragte i ondt Humeur af 
Hr. Krabbe, der ikke kunde unde Folkene [Tid] til at hvile 
og koge. For at lette Folkenes Bepakning bleve Baistrøierne 
aflagte, læssede paa 3 Vogne, kjørte til Flensborg og der 
deponerede hos Intendanturen. Derved fik jeg mine Folk 
atter i godt Humeur. Saasnart Hr. Krabbe lod sig see, var 
Glæden forbi.

Der var et Raad samlet1) af de Høistcommanderende for at 
afgjøre, om vi skulde angribe Fienden i Morgen. Man blev 
enig om først at rykke Fienden noget nærmere paa Livet, 
for ikke at trætte Mandskabet ved en for lang Marche inden 
man stødte paa ham.

Den 24. Juli. Som Følge af det foretagne Krigsraad satte 
vor Division sig Kl. 1 om Morgenen i Marche. Veiret var 
guddommelig smukt og Maanen skinnede saa klar, at jeg 
kunde læse mine Ordres midt paa Landeveien. Den 10. Ba
taillon formerede Avantgarden paa Hovedlandeveien tillige
med 2 Canoner af Batteriet Dinesen under Capitain Recke 
og Vi Deling Cavalleri. 3. Jæger-Corps marcherede over 
Lille-Solt, Estrup, Bystoft til Thorsballe og dækkede saaledes 
venstre Flanke. Af 10. Bataillon detacheredes 2 Compagnier 
i høire Flanke over Heden, Vestenfor Hostrup, mod Hol- 
ming for at holde Forbindelse med 1. Division, der mar
cherede paa Chausséen over Smedeby mod Siversted. Om
trent Kl. 9 ankom vi i den nye Stilling ved Havetoft Kirke, 
hvor vi atter jagedes omkring af Hr. Krabbe inden vi fik 
Ro til at etablere os. Den 10. Bataillon erholdt atter For
posterne og overspændte Linien mellem Smedeby og Løit,

0 Krigsraadet i Bilskov Kro d. 23. Juli 1850 Aften. Udg. Anm.
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altsaa imellem 1. Division og 3. Jæger-Corps imod Østen. 
Det varede længe, inden vi kunde finde denne sidste For
bindelse, da Major Coch, som førte 3. Jæger-Corps, ikke 
kom langt nok frem, altsaa ikke i den nødvendige Høide 
med os. Forbindelsen med Smedeby var slet ikke iværksat, 
og Posterne stode paa Heden. Kl. var c. 1 da jeg var fær
dig med Forposternes Udsættelse; det var meget varmt. Jeg 
havde 2 Compagnier samlede som Repli mellem Havetoft 
Kirke og By tæt ved den vestlige Side af Landeveien. Ge
neral v. Schleppegrell boede i Havetoft Kro tæt Nordenfor 
Kirken; hans Division var leiret paa Markerne omkring 
Kroen. Mine Poster bleve pousserede frem foran Havetoft 
Sø paa Landeveien til Klapholt Jeg lod mig bygge en lille 
Hytte, hvori jeg hvilede mig lidt efter Posternes anstræn- 
gende Udsættelse. Et Bundt Straae til Underlag og Løv til 
Tag imod de brændende Solstraaler var en glædelig Acqui- 
sition. Men næppe havde jeg strakt mig paa Straaet, saa 
erholdt jeg et tjenstligt Besøg af Forpost-Commandeuren, 
Major Hegermann, med hvem det var en Fornøjelse at un
derhandle; det er en saare artig, forstandig og activ Krigs
mand. Vi bleve enige om at poussere Forposterne længere 
frem paa Landeveien og yderst at opstille nogle Cavalleri- 
poster.

Allerede Kl. 1 å IV2, da jeg reed hjem efter Forposter
nes Udsættelse, traf jeg pludselig Oberst Trepka med 13. 
Bataillon marcherende igjennem Havetoft imod Siversted eller 
Stenderup. Trepka fortalte mig, at han var beordret til Repli 
for en Afdeling af 1. Division, der skulde foretage et Angreb 
paa de foranliggende Skove imod Helligbæk. Jeg forskaffede 
ham og flere Officerer noget Mælk og vi gave hinanden 
Haanden til Afskeed. Jeg bad ham og hans Folk børste dygtig 
paa Tydskerne, hvilket han og de lovede. Det var sidste 
Gang jeg saae Trepka.

For at udsætte de med Major Hegermann aftalte Caval- 
leriposter frem paa Veien ved Colonihusene mod Klapholt 
reed jeg atter ud Kl. 2—3 om Eftermiddagen, og ved at ride
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op paa en Høide, hvor der holdt en Cavalleripost fra 1. 
Division, saae jeg hele Landskabet ved Helligbæk indhyllet 
i Krudtrøg og [hørte] en uafbrudt rullende Torden af Ca- 
nonskud og Geværild. Dette interessante Skuespil, hvis Til
værelse jeg [alt] vidste fra Samtalen med Oberst Trepka, be
tragtede jeg længe med den største Opmærksomhed igjennem 
min Kikkert, thi Afstanden var vel 3A å 1 Miil. Jeg kunde 
ikke blive lang Tid borte fra min Post; ellers var jeg for- 
bleven her og betragtet den bølgende Bevægelse af Trop
perne paa den aabne Hede. Ved Tilbagekomsten erholdt jeg 
Ordre til at besætte Havetoft Kirkegaard, eftersom Melding 
var indløben, at vore Tropper ved Helligbæk vare kastede 
tilbage, hvilket jeg ogsaa selv havde seet, og man følgelig 
nu befrygtede, at det fiendtlige Cavalleri kunde sprænge frem 
lige til vor Stilling. Imidlertid kom der snart Melding om, at 
vore Tropper igjen vandt Terrain og at Faren for at blive 
generet af fiendtligt Cavalleri var forbi. Jeg indtog derfor den 
tidligere havte Postering, hvor jeg troer, at det fiendtlige 
Cavalleri næppe vilde have kommet uden føleligt Tab.

Henimod Kl. 8—9 reed jeg atter tilligemed Adjutanten 
Westengaard til Colonihusene; men nu var Kampen næsten 
forbi, og Mørket sank derpaa over Blodmarken; snart var 
jeg i min Bivouachytte og lagde mig til Hvile i meget til
freds og glad Sindsstemning; men Ro fik jeg ikke. Ved at 
skue fremad kunde jeg letteligen fatte, at Morgendagen vilde 
blive meget alvorlig. Jeg anbefalede mig Gud og sov ind 
omtrent Kl. 10. Men denne Søvn varede ikke [længe]; Kl. 
12 blev jeg kaldt hen til Oberst Krabbe, der boede i et 
Huus lidt Sydvest for Havetoft Kirke. Paa Veien didhen løb 
jeg mere end jeg gik, faldt i flere Grøfter, men kom dog 
hen; Natten var nu mørk, Himlen bedækket med Skyer. Jeg 
traf hos Brigade-Commandeuren flere og lidt efter alle Ba- 
taillonschefer, hvis Antal dog nu kun var 3. Capitain Dinesen 
var Souffleur; Obersten, med Briller paa Næsen, kunde ikke 
læse de ham givne Ordres og vidste egentlig hverken ud 
eller ind; Dinesen maatte derfor være til Hjælp.
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Den 25. Juli om Morgenen Kl. 1272 modtog jeg følgende 
Ordre:

„Den 10. lette Bataillon med 4 Canoner og en Deling 
Cavalleri marcherer som Avantgarde ad Veien til Vedelspang, 
eller foreløbigen over Klapholt til Bøgelund, med 2 Com- 
pagnier paa Landeveien og 2 Compagnier til Høire over 
Heden (mellem Havetoft og Smedeby etc.) og støde ved Klap
holt atter til Bataillonen, som derpaa marcherer over Unter 
(Neder) Stolk til henimod Sønder Fahrenstedt for at obser
vere og ødelægge den af Fienden over Langen-Sø anlagte 
Flydebro og dernæst at tjene som Repli for hele Styrken, 
som angriber Vedelspang Pas.“ Denne Ordre maatte jeg selv 
udlede af Hr. Oberstens lange og vaasende Tale og ved 
Hjælp af Capitain Dinesen. Jeg nedskrev derfor Instructionen 
i min Brevtaske og gjentog: „om dette var Meningen af 
Ordren“. Da jeg havde endt samme, spurgte jeg: „Har 
Obersten videre at befale?“ Paa Svaret: „Nei,“ gjentog jeg: 
„Naar De nu blot maa erholde Tilladelse at udføre denne 
Befaling, saa indestaaer jeg for Opgavens fuldkomne Løs
ning; jeg er mig dens Bydende fuldkommen bevidst.“

Dermed gik jeg og var glad over min Opgave og glad 
over at være sluppen bort fra dette kjedsommelige Menne
ske, hos hvem der var en Stank som i en grønlandsk Vin
terbolig. Parykken duftede af stinkende Tobaksrøg og andre 
lige saa aromatisk lugtende Ingredientser.

Jeg samlede strax min Bataillon og Forposterne, hvilket 
medtog megen Tid om Natten, saameget mere som der ikke 
[Dagen iforveien var] blev[en] sagt os et Ord om, hvad der 
i Dag vilde skee, i hvilket Tilfælde Meget kunde have været 
forberedt. Men nu kom Befaling og Udførelse paa eengang, 
midt om Natten, uden foregaa|nde Varsel.

Veiret var saare mørkt og uhyggeligt; Maanen tittede af 
og til frem fra Skyerne, der hang fulde af Regn. General 
Schleppegrell var betids ved den yderste Feltvagt ved Have
toft Sø tilligemed mig med de to Compagnier, jeg havde hos 
mig; men de to Compagnier, der dannede Feltvagter og
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Vedetter til Høire og Venstre, lode længe vente paa sig. 
Schleppegrell drev paa; Krabbe hvæsede frem og tilbage; 
jeg holdt ganske stille foran mine to Compagnier. Endelig 
var det Meste samlet, og nu befaledes Udførelsen af [Ordren 
om] de to Compagnier, der skulde gaae over Heden til Højre, 
hvor enkelt Mand ikke kan finde frem om Dagen, langt mindre 
600 Mand om Natten. Jeg sagde til Krabbe: „Vi faae disse 
Compagnier ikke mere at see i Dag og i alt Fald saa af- 
jaskede, at vi ingen Nytte faae af dem.“ Det hjalp ikke. 
Senere stødte de til os paa en Prik ved Klapholt; jeg for
undredes derover. Den ældste Capitain v.Junghans svarede 
mig, at Ordren var umulig at udføre, og derfor havde han 
marcheret tæt ved os imellem Heden og det cultiverede 
Land. Derved rettedes Hr. Krabbes forkerte Ordre.

Omtrent Kl. I1/» kom vi i Marche; jeg reed ved For
troppen og kastede Kjæder ud til Høire og Venstre og havde 
Førelsen fuldkommen i min Magt. Ikke desmindre reed Hr. 
Krabbe som et galt Menneske frem og tilbage paa Lande- 
veien og hen til mig og vilde have hvert Huus, hver Grøft, 
hvert Bosquet afsøgt, hvorved Marchen naturligviis vilde 
blive opholdt. Jeg svarede ham: „Hr. Oberst! Naar man 
marcherer lige imod Fienden med 17000 Mand, undersøger 
man ikke Gaarde, Huse etc.; thi dersom Fienden findes deri, 
vil han nok tage Reissaus af sig selv. Vistnok kan De eller 
jeg blive skudt ned af Hesten af en dristig Fiende, som vil 
give sit Liv til Priis, men [herimod] er intet Raad.“ Nu reed 
Hr. Krabbe fra Fortroppen, hvor jeg reed, og overfusede 
Førerne af de bagved marcherende Dele af Bataillonen, og 
fik derved jaget Folk ud i alle Retninger og opløste derved 
det Hele. Imidlertid gik Alt fremad og [jeg] lod mig ikke 
standse, saa at de bagved Marcherende maatte følge med, 
men bestandig var der Allarm mellem Krabbe og mig. Jeg 
reed som sagt ved de forreste Spidser, og kunde med min 
Kikkert for Øie see hvad jeg vilde og burde see.

Veiret var meget mørkt og uhyggeligt; lidt efter lidt be
gyndte det ogsaa at regne, og Kl. omtrent 4 om Morgenen 
stødte vi paa Fienden. Enkelte Skud faldt ogsaa hist og her
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i Fortroppens Kjæde fra en Fiende, der næsten ikke kunde 
sees paa en Afstand, der var større end Canonskuds.

Da jeg kom til den Vei, som gaaer af til Høire over 
Klapholt til Nedre Stolk, slog jeg ifølge mine Ordres ind 
paa denne og formerede mig i Compagni-Colonner paa 
begge Sider af Veien, færdig til Kamp. Jeg var med Avant
garden kommen igjennem de nordligste Huse af Klapholt, 
da Artillericapitain Dinesen kom sprængende efter mig og 
spurgte mig „hvor jeg vilde hen?“ Jeg svarede: „Udføre 
den mig paalagte Ordre.“ Capitainen gjentog: „Det gaaer 
ikke an, De maa trække Dem ind paa Veien til Venstre, der 
fører til Vedelspang.“ Der begyndte derved en Samtale, som 
endte med, at jeg erklærede „ikke at kunne følge Hr. Capi- 
tainens Raad, da jeg havde positiv Ordre at marchere over 
Nedre Stolk imod Flydebroen over Lang-Sø, og at jeg ikke 
vovede at afvige fra denne Ordre. Dersom Fienden var for 
stærk paa Vedelspang-Vejen, saa maatte Brigaden trække 
Forstærkning til sig fra Divisionens Gros, men det kunde 
umuligen tillades mig at forandre Marcheretningen af de for
reste Spidser og derved foraarsage en Forandring i Marchen, 
som kunde have de farligste Følger for det Hele.“

Da Capitainen saaledes ikke kunde faae sit Andragende 
efterfulgt, reed han hen og hentede Oberst Krabbe, som nu 
kom tilstede, og da Capitain v. Dinesen var den sande Bri
gade-Commandeur, medens Krabbe kun bar Navnet, saa var 
Følgen, at han gjentog Befalingen, at jeg med min Bataillon 
skulde forlade Veien til Neder Stolk og trække mig over til 
Veien til Venstre, der fører til Vedelspang. Mine Indven
dinger og Bemærkninger om den store Fare, jeg derved ud
satte hele Corpset for, vare forgjæves; jeg maatte adlyde den 
positive Befaling.

Ved denne af mig indslaaede Marche var 4. Linie-Ba- 
taillon beordret frem til Avantgarde paa Veien imod Vedel
spang, og 10. Bataillon fulgte efter samme, da vi kom over 
paa denne Vei. Fegtningen blev nu mere og mere levende; 
Stopninger fandt ogsaa Sted i Marchecolonnen. Canonkuglerne 
naaede endog Têten af min Bataillon, men fløi ned i Grøf-

Reder: Krigserindringer 1848—50 16
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terne uden at saare Nogen; enkelte Døde og Saarede af 4. 
Bataillon laae paa og ved Landeveien, men Alt gik fremad. 
3. Jæger-Corps, der var marcheret i vor venstre Flanke over 
Løit og Ulseby1), stødte ved Boklund8) til os, og da 4. Linie- 
Bataillon med den forsigtige Major Neergaard i Spidsen ikke 
kunde kaste Fjenden længere tilbage, blev 10. lette Bataillon 
formeret i Compagni-Colonner til Høire af Veien og 3. Jæ
ger-Corps til Venstre af samme, og 4. Linie-Bataillon dan
nede Reserven. 10. lette og 3. Jæger-Corps angreb nu de 
Høider, hvorpaa Fienden havde posteret sig, og kastede ham 
i et Øieblik ned af disse, hvorved vort Artilleri erholdt Plads 
til at tage Position bag Infanteriet paa begge Sider af Veien, 
hvor det begyndte at chargere.

Men neppe havde vi erobret Høiderne, hvorpaa Fienden 
havde staaet, førend Hr. Krabbe kom og befalede mig at 
trække Bataillonen ud af Ilden. Han angav ingen Grund 
herfor; denne Befalingsmand handlede aldrig efter Grunde, 
men eftersom Fluerne stak ham i Hovedet. Jeg gjorde der
for atter Indvendinger og betegnede Obersten, [i] hvilken 
Fare vi Alle derved vilde blive stedet, da Fienden sikkert 
vilde følge os lige i Hælene og foraarsage Ulykke. Det hjalp 
ikke. Jeg modsatte mig Befalingens Udførelse saalænge jeg 
kunde, men maatte ifølge Oberstens positive Befaling ad
lyde. Rimeligviis var det nu Oberstens Hensigt at udføre 
den første Ordre, nemlig at rykke imod Broen over Lang-Sø.

Medens jeg holdt og mundhuggedes mere end man burde 
angaaende Bataillonens Ralliering, kom en Cavalleri-Ordon- 
nants sprængende med den Melding, at Fienden viste sig i 
vor Ryg. Momentet var saare critisk, men interessant. Jeg 
havde kun et halvt Compagni under Capitain v. Cathala i 
Reserve. Jeg befalede derfor dette at gjøre Omkring og følge 
mig i den af Ordonnantsen betydede Retning, medens jeg 
befalede Adjutanten at samle den i Røg og Damp opløste 
Bataillon i Compagni-Colonner. Jeg reed derfor tilbage med 
’/* Compagni Cathala. Der blev vistnok skudt fra alle Sider,

J) Ølseby.
2) Bøgelund. U. A.
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selv bag ved os, saa at Ingen kunde sige, hvor er Fronten; 
Fienden var allevegne, men jeg kunde ikke finde ham; 
maaskee trak han sig tilbage, da jeg nærmede mig med be
meldte halve Compagni formeret i Kjæde igjennem høie af 
Regnen gjennemvædede Kornmarker. Men ligesom jeg var 
i Færd med at søge Fienden bag ud, kom Capitain Dinesen 
sprængende efter mig med den Efterretning, „at Bataillonen 
trak sig tilbage for Fienden, og at denne fulgte saa voldsomt 
efter, at Artilleriet var udsat for at tages og derfor allerede 
deelviis havde prodset paa og gik tilbage.“ Jeg svarede, „at 
jeg ikke [kunde] gjøre det Mindste hertil, da Oberst Krabbe 
havde befalet mig at trække Bataillonen tilbage, og at jeg 
havde sat mig imod Udførelsen heraf saalænge det var gjør- 
ligt; men jeg kunde ikke udsætte mig [for] Insubordinations- 
anklage paa Valdpladsen. Manden er fuldkommen gal og jeg 
veed ingen Raad.“ Dinesen bad mig for Guds Skyld komme 
med ham tilbage og standse Bataillonens Tilbagegang; saa- 
snart Folkene saae mig og hørte min Stemme, troede han, 
at det Onde kunde retableres. Jeg lod mig naturligviis ikke 
længe bede og i Carrière gik det tilbage; rigtignok benytte
des Veien til at skjælde paa „den forrykte Brigade-Com
mandeur, som burde bindes, da man ellers ved hans Galen
skab kan sætte Ære og Charge paa Spil!“

I flyvende Fart kom jeg til Stedet, hvor Bataillonen var: 
Fienden overfløiede os; 3. Jæger-Corps var ligeledes kastet 
tilbage i Uorden ved 10. lette Bataillons Tilbagegang; Artil
leriet havde prodset paa og holdt deelviis paa Veien beredt 
til at gaae tilbage. Ilden var ved Artilleriet ophørt, ved In
fanteriet kun svag. Jeg lod strax blæse: „Holdt!“ og jeg til
talte mine Folk, at vi atter maatte frem. Efter at have ordnet 
dem blev der commanderet: „Til Angreb! Geværet i høire 
Haand!“ tildels: „Fæld Gevær!“ Jeg lod blæse: „Til Attaque! 
Avanceer!“ og nu gik Bataillonen atter frem under et al
mindeligt Hurrah og kastede Fienden ned af de af ham be
satte Høider og ned i det lave Terrain søndenfor Veien, der 
fører fra Vedelspang-Veien til Søndre Fahrenstedt. Jeg reed

16»
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selv paa Veien bag ved Kjæden; Ingenieurcapitain Thulstrup 
var hos mig ved dette Angreb.

De til Venstre af mig værende Afdelinger af 3. Jæger- 
Corps, der anførtes af Major Münnich, understøttede mig 
ved Angrebet paa bedste Maade. Den tappre Münnich blev 
derved saaret i et Been, som maatte amputeres.

Kort efter dette Angreb stødte jeg paa Oberstlieutenant 
v. Helgesen1), for hvem jeg beklagede mig haardt over Bri- 
gadecommandeurens Galenskab, og at det var umuligt at 
føre en Fegtning under et saadant Commando, naar man 
bestandig svævede i den største Fare for at udføre Befalin
ger, som ikke vare motiverede eller vel gjennemtænkte. 
Helgesen fortalte mig nu, at han tilligemed Capitain v. Faa
borg vare sendte hertil for at observere og i Nødsfald over
tage Commandoen af Brigaden, naar Krabbe bar sig altfor 
galt ad, og til den Ende havde han de nødvendige Ordres 
fra General Schleppegrell i sin Lomme. Jeg bad Helgesen 
da heller strax at tage Commandoen, da det uomtvisteligt 
maatte føre til Ulykke ved et saadant Commando, hvor 
Dinesen istedetfor at betjene sit Batteri reed omkring og gav 
Infanteriet alle Ordres efter sit Hoved, dernæst Oberst 
Krabbe modsatte Ordres, Stabschefen og 2 Adjutanter atter 
Ordres efter deres Hoved, og endelig nu Oberstlieutenant 
Helgesen og Capitain Faaborg atter nye Ordres, saa at man 
ikke vidste, hvad man skulde gjøre eller hvem man skulde 
adlyde. Jeg svarede derfor Capitain Faaborg, som bragte mig 
en ny Ordre: „Min gode Capitain! Jeg har modtaget 10 Or
dres, hvoraf jeg ikke kan opfylde de 9; det kan ikke hjælpe 
at bringe mig flere. Bataillonen er opløst i skarp Fegtning; 
skaf mig blot Ro, saa indestaaer jeg med mit Hoved for 
Fegtningens Udfald.“ Jeg bad Helgesen atter enten at tage 
Commandoen eller binde Brigade-Commandeuren og derved 
skaffe os Fred for dette gale Menneske!“ Ja! ja!“ svarede 
han, „jeg har det Nødvendige hertil i min Lomme.“

Ligesaa havde jeg bedet Dinesen at skaffe os Fred, navn-
0 Hans H. (1793—1858) norsk Pr.-Lieut. 18/o 48 Capt. R*, Comd. for 

6. Batl., Commandant i Frederiksstad, Oberst.
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ligen efter at vi anden Gang havde gjenerobret Høideme 
foran os; jeg udtalte mig meget utilfreds over disse Ordres 
og Contra-Ordres og sluttede med, at hvis vi nu atter skulde 
trække os ud af Ilden, kunde jeg ikke indestaae for Folkenes 
store Udholdenhed. Hr. Krabbe lod sig derfor ei mere see 
idag; Helgesen og Dinesen maae have skræmmet ham.

Imidlertid indløb Efterretningen om Ulykken ved Neder 
Stolk1) og General Schleppegrells, Obersterne Læssøes og 
Trepkas Død. Derved tog Oberstlieutenant Helgesen og Ca- 
pitain Faaborg bort til Stolk, og nu havde [jeg] Hr. Krabbe 
alene at kjæmpe med. Dinesen var nu hans høire Haand 
og Raadgiver, og af ham erfarede jeg Ulykken ved Neder 
Stolk1); thi Hr. Krabbe vovede ikke at foretage Noget uden 
at kalde ham til Raad. Uden mit Vidende havde Obersten 
fra min høire Fløis Ildlinie bortsendt 3. Compagni (under 
Capitain Møller) til Sønder Fahrenstedt for [omsider] at 
kunne udføre Opgaven med Hensyn til Broen over Langen- 
Sø; men da Hr. Møller hverken forstaaer at lede eller føre 
en Fegtning, blev dette Compagni kastet i Uorden tilbage, 
sprængt ud i en Mose og kom stykkevis tilbage. Nu først 
erfarede jeg Compagniets Fraværelse.

Imidlertid gik Fegtningen rolig sin Gang, og vi trængte 
Fienden smaat tilbage paa alle Puncter og indbragte mange 
Fanger. Paa vor venstre Fløi viste Fienden Overmagt i Sko
ven Søndenfor Katbæk; men et Par Compagnier af 4. Ba- 
taillon bleve beordret didhen og standsede den videre Frem- 
trængen. Da jeg saaledes saae, at Fienden gik lidt efter lidt 
tilbage og vi frem, reed jeg op paa Dagen til Brigadecom- 
mandeuren og bad ham give mig et Compagni af 4. Batail- 
lon, saa vilde jeg dermed forsøge paa at kaste Fienden (i 
Forening med den 10. Bataillon) fra vor høire Fløi ud over 
Passet ved Vedelspang. Men til min Forundring svarede 
Obersten: „Fienden skal ikke kastes.“ Jeg spurgte da: 
„Hvorfor kjæmpe vi da?“ Hertil svarede Obersten: „Fegt
ningen skal holdes staaende.“ Jeg yttrede dertil, „at det var 
meget beklageligt, at vi ikke havde erfaret dette tidligere; thi

') skal være: Øvre Stolk. U. A.
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i saa Fald havde vi sparet meget Blod.“ Jeg reed dermed 
tilbage til Ildlinien og satte mig paa en Stoel i en Gaard 
beliggende paa den venstre Side af Landeveien, der hvor 
Veien gaaer af til Søndre-Fahrenstedt, med Vs Compagni 
staaende paa Gaardspladsen i Reserve. Vi fortsatte Kampen 
her liggende bag Grøfter og Gjærder smaat chargerende til 
Kl. 3—4 om Eftermiddagen, da Fienden blev slaaet paa an
dre Puncter og altsaa ogsaa gik tilbage her og samlede sig 
bag Vedelspang Pas paa en stor Mark, hvilket vi tydelig 
kunde see i Kikkerten fra vore Høider. Ilden ophørte saa- 
ledes ganske af sig selv.

Vi kjæmpede paa dette Sted med Brigaden Abercron, 
bestaaende af 4., 5., 6. og 7. Linie-Bataillon og 3. Jæger- 
Corps, af hvilke Afdelinger vi gjorde omtrent 200 Fanger 
Fienden viste ingen stor Tapperhed. Af 16 Canoner skjød 
han paa os i circa 12 Timer uden [at tilføie os] andet Tab 
end en Artillerist, hvis Arm blev strøifet af en Canonkugle. 
Mange Fanger faldt paa Knæ og bad ynkeligt om Skaansel 
for deres Liv; en fiendtlig Soldat blev funden oppe i Straaet 
i den Gaard ved Veien til Vedelspang, hvor jeg opholdt 
mig; han havde Briller paa Næsen, hvilke fremkaldte megen 
Moerskab og blev naturligviis taget fra ham. Det var en ung 
Kieler-Student paa 19 Aar, og mange af disse Soldater, der 
vare udskrevne, vare næsten kun Drenge. I denne Gaard, 
hvis Indbyggere vare flygtede, hentede Soldaterne af Lev- 
netsmidler hvad de kunde finde, saasom Mælk, Brød, Flæsk 
osv. og fortærede disse under almindelig Moerskab, medens 
Kuglerne susede omkring os og sloge ind i Træerne bag 
ved og i Stakitværket foran Indgangen til Gaardspladsen. 
Paa dette sidste Sted concentrerede sig den fiendtlige Ild; 
dog stode vi dækkede af Bygningerne.

Bataillonens Tab idag var: Døde 14 Mand, Saarede 
Lieutenanterne v. Dalgas1) og v. Hamtneleff (2 Skud i høire 
Arm), 4 Underofficerer, 7 Underkorporaler og 42 Mand, Sav
nede 2 Mand, tilsammen 71 Hoveder.

') Dalgas, Carlo Eduardo (1820—51), senere Pr.-L., saaret ”/n 50 
ved Mohlhorst. f
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Efter at Ilden var ophørt, samlede vi os i vore Batail- 
loner, som vare komne slemt mellem hinanden ved den 
lange Kamp og Bevægelserne frem og tilbage. Dog stod den 
10. Bataillon fornemmelig paa den høire Side af Veien, der 
fører til Vedelspang.

Da vi ikke erholdt Tilladelse at forfølge Fienden, lod jeg 
først Ammunitionen fornye, hvilket ogsaa allerede var skeet 
under den lange Fegtning, og dernæst udsendte jeg Com- 
mandoer for at opsamle egne og fiendtlige Døde og Saarede 
samt Vaaben og andre Eflfecter, der bleve bragte sammen i 
et Depot. De Døde bragtes til Fahrenstedt Kirkegaard, de 
Saarede til Flensborg ligesom 3—4 Vogne med Geværer og 
Vaaben. Imellem de faldne Fiender fandtes en smuk ung 
Officeer ved Navn B[ender]. Jeg betragtede længe denne 
smukke unge Mands afsjælede Lig; en ældre død Officeer 
blev ogsaa indbragt, og [Ligene bleve] lagt ligesom Brænde 
eller Tømmer op paa hinanden i Stabler. Man bliver saa 
ligegyldig derved, som om det var virkeligt Brænde.

Vi forbleve nu staaende her uden at røre os af Pletten. 
Hr. Krabbe, som vi ikke havde seet den hele Dag, stor
mede nu omkring og commanderede alt Muligt uden at No
gen bekymrede sig derom. Jeg bad ham om at forfølge 
Fienden med al mulig Kraft — men forgjæves. Vi maatte 
staae paa Marken og vare endnu glade ved, at han ikke ja
gede os omkring fra en Side af Veien til en anden.

Med en Underofficeer, der sendtes til Flensborg med 
Saarede, skrev jeg Kl. 6, liggende paa Marken, et Brev paa 
19 Linier til min Kone, hvilket blot meldte, at vi havde havt 
et Slag og at jeg var kommen uskadt derfra.

Kort efter kom vi i Marche, 4. Linie-Bataillon — som 
Oberst Blom kaldte en Livsforsikkringsanstalt — fik nu, da 
ingen Fare var paa Færde, atter Avantgarden, og den forsig
tige Major Neergaard marcherede saa langsomt, at vi næsten 
ikke kom af Pletten. Kl. omtrent 8 om Aftenen passerede 
vi Vedelspang Pas, hvor jeg erholdt Ordre til at lade 1 
Compagni (det 4. under Captain Cathala) blive tilbage. Paa 
hiin Side Vedelspang maatte vi holde stille et Par Timer,
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Gud veed hvorfor; endelig kom vi atter i Gang, men da var 
det aldeles mørkt, altsaa Kl. mere end 10, og nu erholdt jeg 
Befaling til at besætte Tolk og bivouaquere der paa Veien til 
Messunde. Jeg fandt i Byens sydlige Udgang en fiendtlig 
Bivouac med meget og herligt Straae, en Snees Favne 
Brænde m. m. Her etablerede jeg mig med 2 Compagnier 
og 2 Canoner, medens Byen og Kirkegaarden bleve besat af 
de andre Compagnier og Feltvagter etablerede ved alle Ind
gange med Vedetposter rundt omkring. Kl. var vel 12, da 
jeg var færdig med dette møisommelige Arbeide i den store 
og ubekjendte Bye; dog blev Sagen lettet ved et herligt 
Maaneskin, der var saa klart, at jeg kunde læse Skrift i min 
Bivouac.

Efter at have besørget alle tjenstlige Hverv i og omkring 
Byen gik jeg og Adjutanten ind i Kroen i Tolk, hvor vi er
holdt en let Aftensmad; det var det Eneste, jeg mindes at 
have nydt i circa 24 Timer. Jeg var ikke desmindre saa 
rask og munter, at jeg uden mindste Vanskelighed kunde 
have fortsat Operationerne imod Messunde1). Men dette til
lod Hr. Krabbe paa ingen Maade. Vi skulde forblive her 
indtil nærmere Ordre, hvormeget jeg end bad og forestillede 
ham det Urigtige heri; thi en slagen Fiende skal man for
følge med al Kraft; uden slig Forfølgelse er Seiren ikke af 
nogen stor Virkning. Men hvilket Resultat skal man vente 
af en Seir, naar Fienden forfølges saaledes, at vi tilbringer 
8 Timer paa c. Vs Miil og det uden at Fienden løsner et 
Skud for at opholde os?

I Tolk forlod Hr. Krabbe mig med Hovedstyrken for at 
sætte sig i Forbindelse med Slesvig, og maa altsaa have bi- 
vouaqueret ved Skaleby eller Moldened for at forhindre at 
Fienden trængte frem over Loiter Aa ved Kalleby. Dette 
kunde maaskee have været godt nok, naar han saa var 
trængt frem imod Messunde — men jeg hørte ikke videre

') Navnet „Messunde“ siges at hidrøre fra, at her læstes Messer paa 
Stedet, hvor Kong Eriks Lig drev iland; det nærliggende Brodersby (op
rindelig „Brodersbod“) har været skjænket til Betaling af disse Sjæle
messer. U. A.
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fra ham. Jeg søgte derfor at passe mig selv og dække den 
mig givne Stilling.

I min Bivouac overtænkte jeg Dagens Begivenhed og 
takkede Gud for min Frelse. Da vi 2den Gang stormede de 
ofte omtalte Høider, peb Kuglerne os slemt om Ørene; den 
arme Major Münnich var mindre heldig. Vi manglede end
nu Detail-Efterretningerne fra Slaget; vi havde vel hørt den 
stærke Canonade, seet de brændende Gaarde og Byer Vesten
for os og erfaret Uheldet ved Stolk; men hvorledes dette 
Uheld var fremstaaet og hvorledes Fienden [havde kunnet] 
liste sig ind paa vore Colonner, vidste vi ikke; ligesaa lidt, 
om Fienden under Slaget var gaaet over Lang Sø, eller alle
rede førend dette begyndte stod Nordenfor Søen. Regn, 
Mørke og det med Hegn gjennemskaarne Terrain forhin
drede enhver Udsigt. Først henad Eftermiddagen opklarede 
sig Luften, og da Slaget var endt, havde vi det herligste Sol
skin og mildt Juli Maaneds Veir; Natten mellem den 25. og 
26. Juli var mild og herlig og som ovenfor fortalt oplyst af 
det deiligste Maaneskin. Mine Folk kogte og stegte i Bi- 
vouaquen, førend de lagde dem i det forefundne rigelige 
Straae.

Vi bleve Natten mellem den 25. og 26. Juli ikke foruro
ligede. En saaret Insurgent kom bagfra kjørende paa en 
Bondevogn og vilde passere til Rendsborg eller Holsteen; 
han blev anholdt af vore Forposter, bragt ind i et Huus, 
forpleiet og forbundet, og derpaa kjørt i modsat Retning, 
nemlig til Flensborg. Den arme Djævel var meget haardt 
saaret og ifølge Lægens Udsagn uden Redning. Jeg behand
lede den arme Mand saa venligt og velvilligt som muligt. I 
Tolk traf jeg en saare velvillig og dansksindet Skolemester 
ved Navn Lassen, medens Præsten var tydsksindet og der
for flygtet. Præsten havde chicaneret Skolemesteren paa Li
vet. I Angeln traf man ofte dette Forhold: Præsterne vare 
alle tydske, men stundom var dog Skolemesteren dansk. 
Saaledes deelte ogsaa Skolebørnene sig i dansk- og tydsksin- 
dede; almindeligviis vare de Fattigere danske og de rigere 
Mænds Børn tydske, og dette førte til evige Slagsmaal; og
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Gud trøste de dansksindede Drenge, hvor Skolemesteren 
var tydsk. For at [skjelne mellem] disse Sympathier bar de 
dansksindede Børn et rødt Baand om deres Hovedbedæk
ning, medens de tydsksindede intet Baand bar eller et bro
get Baand. Jeg traf flere dansksindede Drenge, der vare 
fulde af Begeistring ved vor Ankomst og vare tro Veivisere 
for os. Det er en Jammer, hvorledes Danmark har forsømt 
dette Land og den troeste Deel af sin Befolkning. Jeg trø
stede dem paa bedste Maade, og truede Præster og Skole
lærere, hvis de tyranniserede de dansksindede Børn.

Tolk, den 26. Juli. Istedetfor at rykke frem til Slien, er
holdt jeg fra Oberst Krabbe Befaling at lade udgaae en Re- 
cognoscering didhen for at erfare, om Fienden var paa denne 
Side pndnu eller gaaet over Slien. Jeg lod ham da snart 
meddele, at Fienden var gaaet over Fjorden allerede igaar 
Aftes, og de sidste denne Dags Morgen Kl. 3; derpaa havde 
ødelagt Broen og medtaget Færgen til den modsatte Bred og 
hugget Hul i Bunden af samme. Ved at erfare dette troede 
jeg Obersten vilde give Ordre til Fremrykning, da den dog 
nu var forbunden med mindre Fare; men nei. Jeg fik Ordre 
at blive staaende i Tolk. Ved vor langsomme Forfølgelse 
igaar reddede Fienden sine Magasiner i denne By, hvor de 
vare indlagte i Kirken, og hvilke han med den største Ro 
læssede paa Vogne og kjørte tilbage. Paa lignende Maade 
kunde Fienden afbrække Broen ved Messunde, saa at der 
ikke var Spor af den at see. Vare vi rykkede hurtig frem 
efter Affairen ved Vedelspang, havde vi kunnet gjøre et stort 
Bytte, tage mange Fanger og høist rimeligt kunnet redde 
Broen, idetmindste for en Deel. Men af alt dette skete Intet.

Da jeg saaledes ikke fik Noget at bestille i Dag, lagde 
jeg mig ind i Kroen i Tolk tilligemed Adjutanten, Regnskabs
føreren og Overlægen, medens Mandskabet stegte og spiste 
og sov i deres Bivouac. Der var utrolig meget at skrive 
efter et Slag, Rapporter og Lister i stort Antal; hertil be
høvede man Ro, en Stue og et Bord, og alt dette fandtes i 
Kroen i Tolk.

Næste Formiddag erholdt jeg Ordre at tilstille Oberst
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Krabbe, der var ved Messunde Færgegaard, de ved Batail- 
lonen værende 2 Canoner og Pioneer-Detachementet. Dette 
tydede paa, at der skulde slaaes Bro ved Messunde, medens 
man ved en rask Forfølgelse havde kunnet redde den af 
Insurgenterne slaaede Bro.

Fra Eckernfjord Siden hørte vi denne Dags Formiddag 
stærk Canonade; det var vore Krigsskibe, der skjød hele 
Lag paa enkelte Fiender, naar disse kom til Syne, dog uden 
at træffe Nogen.

General Meza var atter kommen til Arméen. Han med
bragte en Skrivelse fra Krigsministeren, hvorefter den 1. Di
vision skulde gives ham, da General Moltke var vel gammel. 
General Krogh protesterede herimod og svarede, at han ikke 
kunde fratage denne hæderlige Mand sit Commando kort 
før Slaget fandt Sted; men hvis Lejlighed gaves, vilde Meza 
blive brugt. Meza erholdt da Schleppegrells Division efter 
dennes Fald ved Stolk. Da den var samlet, ankom han til 
Stedet og lod commandere Marche, da Ordre dertil blev 
givet af den høistcommanderende General. Hr. Meza fulgte 
da den 2. Brigades Marchelinie. Jeg har Intet hørt til Gene
ralens store Meriter. Men det kan man sige om denne 
Mand: han har Lykke. Det Samme kan man sige om Ge
neral Krogh. Dersom General Biilow ikke havde ligget syg, 
vilde der aldrig have været mindste Tale om General Krogh, 
der just ikke er bekjendt for store Talenter eller stor Felt
herre-Kyndighed.

Kl. IVa erholdt jeg Ordre at rykke frem med mine ved 
mig havende Compagnier til Geelbyholz, et Krosted, d. e. 1 
Gaard og 7 Huse. Jeg lod Oberst Krabbe melde, at man 
ikke kunde indqvartere 12—1300 Mand med 30—40 Heste 
i een Gaard. Det hjalp ikke. Da jeg ikke kunde komme til 
Rette med dette gale Menneske, saalidt som Stabschef Capi- 
tain Stricker, saa bleve vi enige om, uden at melde videre, 
at jeg rykkede tilbage til Schollerup1), hvor jeg tog Qvarteer 
i Kroen med 2 Compagnier i Schollerup og 1 Compagni i

') Skolderup. U. A.
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Torstedt (3. Cp. Moller), og 1 Compagni (4. Cathala) ryk
kede frem fra Vedelspang til Tolk.

Medens Capitain v. Cathala laae i Vedelspang, lod jeg 
ham paany gjennemsøge vor Valdplads fra 25. Juli, og han 
meldte, at han den 27. Juli havde fundet mange Døde lig
gende i Skovene Østen for Landeveien til Vedelspang, der
iblandt den danske Lieutenant Sehested. De Døde bleve 
bragte til Nordre Fahrenstedt Kirkegaard, hvor Præsten lod 
dem begrave og sendte mig en Liste over de der begravede 
56 Døde, hvoriblandt 37 Schleswig-Holsteinere (Menige) og 
3 Officerer. Navnene kunde Præsten ikke opgive, men blot 
Mærkerne paa deres Linned eller Strømper. De 3 Officerer 
vare saaledes mærkede med: den ene et W, den anden et 
S og den tredie C. B.1). Denne sidste var et saare smukt 
ungt Menneske, som jeg ovenfor har omtalt; han var dræbt 
af et Bajonetstik gjennem Brystet. Paa lignende Maade vare 
de Menige betegnede ved Mærker. Jeg betragtede den 25. 
Juli disse faldne Officerer og Folk med den ømmeste Deel- 
tagelse.

Ammunitionen erholdt vi fornyet den 28. Juli om Mor
genen, omendskjøndt vore Vogne kjørte om Natten, men det 
er en lang Vei til Flensborg og Trængselen der endnu 
større, og naar vi havde tømt Patronerne af Tønderne, 
maatte de tomme Tønder atter bringes tilbage til Parken 
eller Skibene, saa at vi havde et evigt Slæberi ved Nat og 
Dag. Saaledes gik det ogsaa med Munderingsstykker, For- 
pleiningssager m. m. Alt maatte vore Heste og Vogne slæbe 
til os, og de laae derfor bestandig paa Landeveiene.

Det første Rygte om Ulykken i Stolk fortalte, at Bøn
derne sammesteds havde skudt paa vore Tropper. Arresta
tioner bleve foretagne og Forhør optagne, men straffede 
bleve Ingen, naturligviis fordi man ikke fandt Nogen skyl
dig; men selv [om det havde været] Tilfældet, vare sikkerlig

') De Faldne vare: Pr. Lieut. Westphal af 5. Bataillon, Sec. Lieut. 
Schönfeldt af 7. Bataillon, Sec. Lieut. Bender af 6. Bataillon.

See: Feldzug der Schleswig-Holsteinischen Armee u. Marine 1850 von 
A. Lütgen. U. A.
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Ingen bievne straffede. Derfor kunde Oprørerne gjøre hvad 
de vilde.

Kl. 12 om Middagen kom vi til Gold toft. Ifølge Ordre 
marcherede jeg om Morgenen Kl. 9 næste Dag fra Goldtoft 
til Messunde, saa at jeg brugte 4 Dage paa en Strækning af 
lidt over en Miil fra Valdpladsen ved Vedelspang, hvilken 
Vei med den største Lethed kunde have været tilbagelagt 
paa Slagdagen. Ved Messunde arbeidede Pionererne og Inge- 
nieurerne paa en Skibsbro, som blev færdig samme Dags 
Aften. Vi gik over paa Færgen, og Bataillonen blev indlagt 
i den usle By Messunde og paalagt at besætte Forposterne 
Søndenfor Byen. Hr. Krabbe boede i Værtshuset paa den 
nordre Sliebred. Ved Afmarchen fra Goldtoft blev arresteret 
en Smed, hos hvem man havde fundet et Par Geværer el
ler Pistoler, omendskjøndt Beboerne under Livsstraf vare 
paalagte at aflevere deres Vaaben. Smeden var meget for- 
bauset over den ham dicterede Arrestation; hans Kone og 
Børn hylede og jamrede, men jeg forblev ubønhørlig. Jeg 
vidste meget godt, at man derfor hverken hængte eller straf
fede Nogen, men der maatte statueres et Exempel, der gjorde 
Opsigt. Dette syntes mig nu fandt Sted og det vilde snart 
rygtes i Egnen og derved tvinge Beboerne til at aflevere 
deres Vaaben; dengang heed det almindeligviis, at Beboerne 
i Nedre Stolk og nogle Dage derefter i Jagel havde skudt 
paa vore Tropper. Mit Hjerte var rørt over denne haarde 
Handling, men min Forstand sagde mig, at den var nødven
dig. Jeg formoder, at Smeden har siddet nogle Dage arrest
eret i Flensborg og derpaa er atter frigiven, thi ikke en 
Eneste er bleven straffet, de maa have forsyndet hvad de 
vilde. I Messunde By lod jeg ogsaa arrestere en gammel 
Skrædder, der var saa rent exalteret anti-dansk, at han 
skjældte og bandte os Danske og truede med at stikke 
Broen over Messunde i Brand. Jeg gav ham et Par Fugtel 
over Rumpen og lod ham aflevere til Feltvagten foran Byen.

Præsten i Brodersby kom om Eftermiddagen tilbage fra 
en Reise Sydpaa og vilde tilbage over Broen og kom til den 
Ende ind til mig, som boede paa den sydlige Side i Færge-
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gaarden, for at erholde Tilladelse at passere. Kl. var 6—7 
om Eftermiddagen og jeg havde alle Officererne til Parol 
hos mig. Jeg spurgte Præsten om Grunden til hans Reise 
fra sin Kirke. Han angav naturligviis mange Aarsager og 
deriblandt ogsaa, at han havde villet bade sig et Sted paa 
Kysten. Jeg svarede: „Sie leiden doch wohl nicht an einem 
politischen Fieber oder einer ähnlichen Krankheit?“ hvortil 
han svarede „nein“, hvorpaa jeg lod Synderen uden videre 
drage hjem.

Vor Brigade-Commandeur var idag aldeles forsvunden. 
Med Capitain Dinesen, sin høire Haand, reed han om Mor
genen Syd paa uden at sige Nogen af os et Ord, og blev 
den hele Dag borte. Vi hørte senere, at de to Herrer havde 
været milelangt Syd paa og udsøgt en ny Forpoststilling for 
Brigaden. Først sildig om Aftenen kom de tilbage. Det var 
ret en Jammer, at Friskarerne vare forsvundne; thi det 
havde været en stor Glæde for os Alle, hvis disse havde 
nappet Hr. Krabbe, saaledes som han lod sig nappe efter 
Slaget ved Slesvig, da han havde faaet et let Saar i Foden 
og — istedetfor at reise til Flensborg, som vi Andre — lagde 
sig ind i Slesvig, og blev her taget til Fange og holdt tilbage 
indtil Afslutningen af Malmø-Conventionen.

Den 30. Juli om Formiddagen Kl. 11 Vs afmarcherede 
Bataillonen til den af Brigade-Commandeuren udfundne Leir- 
plads paa begge Sider af Veien, der gaaer igjennem Kochen- 
dorf og omtrent 500 Alen Nordenfor denne Bys nordligste 
Huse og en 3—400 Alen Søndenfor „Hedehusene“. Der var 
Ingen, som viste os Stedet, ingen Anordninger vare trufne, 
ingen Ordre givet, ingen Bestemmelser tagne i nogen Ret
ning undtagen, at en Adjutant skulde være tilstede og vise 
os Alting. Denne Adjutant var der naturligviis ikke, saa at 
jeg marcherede op i en Havremark i Compagni-Colonner og 
etablerede os der, saa at vi kunde udsætte Vagter og Poster 
til egen Sikkerhed, og lod begynde at bygge Leirhytter for 
Natten. Heden var saare trykkende.

Mod Aften var min Hytte ganske venlig og færdig. Jeg 
indbød derfor Brigade-Commandeuren, Capitainerne Dine-
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sen, Recke og Stricker samt alle mine egne Officerer til en 
lille Souper med Punsch, medens Musiken spillede og Fol
kene dandsede. Jeg vilde herved forsøge at fremkalde et 
venligt Forhold iblandt os — men destoværre! forgjæves. 
Brigade-Commandeuren etablerede sig i et lille Huus ved 
Hedehusene og Brigadestaben i Staldene ved Siden af. 
Dette Qvarteer var en Scandale for os Alle. Hos Hr. Krabbe 
brændte en Tranlampe, medens den fattigste Lieutenant, ja! 
Underofficeer, havde Stearinlys.

Den 31. Juli. Jeg var i Dag syg og laae saa at sige hele 
Dagen i min Hytte paa Straae, lidende af Mavesmerter, 
havde Feber og laae stadig i en urolig Søvn og forstyrrede 
Drømme; Adjutanten maatte derfor besørge det Nødvendige 
i Tjenesten. At ligge syg i en Bivouac er ingen Spas; man 
har hverken Ro eller Pleie.

Den 1. August. Jeg var i Dag bedre og afmarcherede 
med Bataillonen for at besætte Forposterne saaledes: 1. Com- 
pagnie til Westerthal, 2. til Østerby, 3. til Hummelfeld og 4. 
til Fleckeby. Capitain Magius1) af 3. Jæger-Corps blev be
ordret til Forpostcommandeur ved Brigaden. 4. Bataillon 
under Major Neergaard blev forlagt til Eckernfjord, saa at 
der til Forposttjenesten imellem Windeby-Noer og Slien kun 
havdes 10. lette Bataillon, 3. Jæger-Corps og 1. Reserve-Ba- 
taillon under Oberstlieutenant v. Henckel.

Forposterne bleve i Begyndelsen staaende i 2 Døgn; 
Bataillons-Commandeuren og Staben tog Qvarteer i Kochen- 
dorfs Skolebygning i den sydlige Deel af Byen, hvor der 
var god Plads, og hvor vi ogsaa kunde erholde Forpleining, 
[men] imod en skrækkelig høi og ublu Betaling.

1 de to Dage, jeg var paa Forpost, var jeg næsten be
standig syg lidende af Colik, saa at jeg saameget [som] mu
ligt laae paa en Seng. Men om Eftermiddagen Kl. 6 den 31. 
kom Hr. Krabbe ridende forbi min Bolig og bad mig følge 
sig til Westerthal, hvor Posterne bleve angrebne. Saa syg 
jeg var, kom jeg snart paa en Hest og fulgte efter ham;

’) Magius, Jens Erik Albrecht (1816—84). Cmd. f. 19. B.—64, Oberst, 
Chef f. 25. B. —67, afsk. —80. M.L.
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men vore udsendte Patrouiller fandt ingen Fiende; den skete 
Allarmering var foranlediget af en Melding af Lieutenant 
Tuxen til Brigaden. Ved saadanne Leiligheder maa man til 
Krabbes Roes sige, at han var activ og strax tilstede. Han 
skaanede sig aldrig hverken Nat eller Dag.

Den 2. August om Morgenen blev en Cavalleripatrouille 
paa 2 Mand overfalden og nedskudt fra et Krohuus sydlig 
for Eckernfjord, i hvilket fiendtlige Infanterister havde skjult 
sig. Patrouillen havde spurgt Værten, om der fandtes Fien- 
der. Paa Svaret: „Nei“ vare de redet videre; men knapt 
vare de komne forbi Kroen, før de erholdt en Salve bagfra. 
En Infanteri-Afdeling blev strax beordret frem for at for
følge Fienden; men denne var naturligviis strax flygtet til
ligemed Kroværten. Til Straf blev Kroen afbrændt.

Kort efter at jeg var bleven afløst fra Forposterne den 
3. August blev jeg tilligemed samtlige Bataillons-Comman- 
deurer og Capitain Dinesen kaldt til Brigade-Commandeu- 
rens Qvarteer, der var saa lille, at vi knapt kunde staae op- 
reist deri, og saa opfyldt af Tobaksrøg og Stank, at jeg 
maatte lukke et Vindue op for ikke at qvæles. Der aabnede 
sig nu en lang Discussion, hvori blev yttret, at vor Forpost
linie var valgt saa slet som muligt, idet den overskjar et 
Terrainafsnit, istedetfor at den burde have været udsat bag 
ved samme og derved have fundet Beskyttelse af de Vand
løb m. m., som betegnede Terrainafsnittet. Capitain Dinesen, 
som havde været Hovedpersonen ved at opsøge og bestem
me Forpostlinien, forsvarede naturligviis sammes Valg.

Endelig kom det til Afstemning. Som den ældste Batail- 
lonscommandeur afgav jeg først min Stemme, og den lød: 
„Omendskjøndt vor Forpostlinie staaer saa ufordelagtigt og 
„slet som muligt, saa stemmer jeg [dog] for ikke at rykke 
„den eller opgive det Mindste af det engang tilkjæmpede 
„Terrain, men hellere lade os Alle nedhugge, end have den 
„Skam, at Tydskerne skulle juble i deres Blade over, at de 
„have trykket os tilbage“. Dette Votum blev bifaldet af alle 
tilstedeværende Bataillons-Commandeurer undtagen Oberst-
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lieutenant v. Lorentzen, der nu var stødt til Brigaden og 
naturligviis holdt med sin Ven Hr. Krabbe.

Naar vi vare frie for Forposttjeneste, øvedes vore nye 
Undercorporaler i deres Tjeneste, og samtlige Mandskaber 
exercerede og manoeuvrerede paa Markerne Vestenfor vor 
Bivouac. Jeg bemærkede ikke, at de andre Afdelinger fulgte 
dette Exempel, og derfor vare disse Øvelser ikke velansete 
af vore Officerer og følgelig heller ikke af vore Soldater; thi 
det er en afgjort Sag: vore Folk ere saare villige, saa snart 
alle Afdelinger ere de selvsamme Anstrengelser og Savn 
underkastede; men saasnart en Afdeling fritages, eller en Af
deling plages mere end de øvrige, saa have vi stor Utilfreds
hed at vente.

5. August. Af Brigaden blev under Dags Dato befalet: 
„Ved smaae Fegtninger af enkelte fiendtlige Patrouiller med 
„Forposterne staae disse under Forpostcommandeuren, hvor- 
„imod ved et større Angreb hver Bataillons-Commandeur 
„overtager Commandoen over sin Afdeling“. Denne ube
stemte Befaling fremkaldte megen Utilfredshed og Misnøie. 
Man berøvede Afdelingscheferne deres Commando, naar man 
kunde. Arméen blev nu commanderet af de 3 Forpostcom- 
mandeurer: Capt. Magius ved 1. Brigade, Oberstl. Saurbrey, 
senere Hegermann-Lindencrone i Centrum foran Slesvig By, 
og Oberstl. Marcher paa høire Fløi ved Store og Lille Danne
virke. Hvad disse 3 Officerer befalede, maatte vi Andre ad
lyde, saavel Bataillons- som Brigade-Commandeurer. Saa- 
ledes stode vi ofte under Cavalleriofficerer, som ikke kjendte 
til Infanteri-Tjenesten, og de beordrede Folk bort, uden at 
Afdelingscheferne herom erholdt den allermindste Underret
ning.

Redet en Tour om Aftenen i østlig Retning mod Snaap 
Mølle for at recognoscere, og var ved de sidste Solstraaler 
atter i Bivouaquen, hvor jeg erholdt Aviser for 2. August, 
hvilke jeg sad og læste paa en med Løvværk bedækket 
Bænk ved min Hytte, da jeg pludselig erholdt Besøg af Ca- 
pitainerne Dinesen og Recke, med hvem jeg samtalede til 
Kl. 11. Jeg lagde mig derpaa paa mit Straaeleie; men knapt

Rsder: Krigserindringer fra 1848—50 17
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var jeg faldet i Søvn, før en Ordonnants Kl. 12 kaldte mig 
til Brigade-Com mandeurens deilige Qvarteer, hvor jeg traf 
alle Afdelingscheferne og hvor Planen til en Recognoscering 
af hele Armeen Kl. 4 næste Morgen blev os meddeelt.

Men omtrent Kl. 3 om Morgenen ankom Capitain v. Hirsch 
fra Hovedqvarteret i Slesvig med Contra-Ordre. Spioner 
havde bragt den Efterretning, at Insurgenterne idag vilde 
angribe os, hvorfor Tropperne befaledes indtil videre at blive 
staaende under Gevær, og en Proclamation fra Krigsministe
ren i Kongens Navn oplæst for Tropperne, indeholdende en 
Tak for den vundne Seir. — Men af Fienden saae vi Intet 
i Dagens Løb; den af Spioner bragte Efterretning maa der
for betragtes som blind Allarm.

Egnen her er ret smuk; men Byerne ere tomme for 
Mænd i Alderen mellem 19 og 36 Aar, hvilke alle tjene 
som Soldater i Insurgentarméen; Heste og Vogne ere lige
ledes medtagne af Insurgenterne eller satte i Reqvisition af 
vor Armée. Det er en sørgelig Tilstand; Beboerne klage 
haardeligen og ønske, at den hele Krig var endt. Forøvrigt 
ere de alle tydsksindede og vilde sikkerligen, hvis de kunde, 
ødelægge os Alle.

Idag bleve vi pludselig opmærksomme ved et Skrald, der 
lignede en fjern Torden. Ingen kunde begribe, hvad det var. 
Næste Dag erfarede vi gjennem vor Forpostkjæde, at et 
Krudtmagazin (Laboratoriet) i Rendsborg var sprunget i Luf
ten, hvorved c. 100 Mennesker ere omkomne. En skrække
lig Ulykke med Hensyn til de mange Dræbte, hvoraf en 
stor Deel vare unge Mennesker, Drenge bestemte til Under
officerer ved Artilleri-Corpset.

Den 8. August Kl. 1271 om Natten blev jeg pludselig 
kaldt til Brigade-Commandeuren. Jeg kastede mig hurtig paa 
den altid sadlede Hest. Det var i Nat saa mørkt, at man 
ikke kunde see en Haand for Ansigtet eller Veien; med 
den største Besværlighed fandt jeg hen til Brigadeqvarteret, 
hvor jeg var ved at qvæles af Stank af Tobak og en osende 
Tranlampe, Hr. Oberstens eneste Belysningsmiddel. Jeg vilde 
aabne et Vindue for at skaffe os Luft, men dette havde sine
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Vanskeligheder: deels vare Vinduerne ikke indrettede dertil, 
og deels turde vi kun med Forsigtighed lade dem staae aabne, 
af Frygt for, at Spioner kunde opholde sig i Nærheden og 
lytte til vor Tale. Grunden til Sammenkaldelsen var, at den 
d. 6. paatænkte Recognoscering skulde udføres idag og til
trædes Kl. 5 Morgen i følgende Orden:

1. Reserve-Bataillon med 2 Canoner som Avantgarde for 
1. Brigade; dernæst Artilleriet, Jæger-Corpset og Cavalleriet; 
den 10. lette Bataillon inddrager sine Poster og Feltvagter 
og støder Kl. 6 til Colonnen ved Østerby og danner Reser
ven. Avantgarden marcherer fra Østerby mod Damendorf og 
sender derfra 1 Compagni til Gross og Klein Wittensee og 
1 Comp. til Bistensee. 3. Jæger-Corps marcherer i venstre 
Flanke ad Veien til Pletterberg og besætter Veien, der her
fra falder i Eckernfjord-Veien.

Fra Slesvig rykkede 3 Brigader frem til Sorgbruck og 
Stentenmiihle. 1. Brigade rykkede frem til den befalede Tid, 
men overordentlig langsomt. Brigade-Commandeuren gjorde 
Alting selv, reed omkring allevegne, og var idag tummelumsk 
og jagede Alting omkring paa den confuseste Maade. Hos os 
trak Fienden sig overalt tilbage; der faldt kun enkelte Skud 
ved 3. Jæger-Corps, der intet Tab havde. Vi hørte derimod 
en levende Ild til Høire imod Stentenmiihle, baade Musket- 
og Canonild, hvor der faldt Mange, deriblandt den fortræffe
lige og høist dannede Capitain v. Hammeleff af 9. Linie-Ba- 
taillon. Hoved Corpset af 1. Brigade tog Stilling Nordenfor 
Damendorf indtil den yderste Recognoscering af de 2 Com- 
pagnier til Wittensee og Bistensee var udført, hvilket med
tog flere Timer. Jeg var i Dag saa syg, at jeg neppe kunde 
holde mig paa Hesten; men da jeg fik sovet et Par Timers 
Tid paa Marken ved Damendorf, kom jeg mig noget igjen. 
Kl. 6 om Aftenen vare vi i vor Bivouac, og havde saaledes 
brugt 13 Timer til en Recognoscering, der ikke strakte sig 
længere end omtrent l1/* Miil.

I disse Dage blev fra Slesvig bortførte til Kjøbenhavn og 
derfra til Stettin 4 fanatiske Qvinder, Fruerne Bilhard, Es
march, Ahlefeldt og min Veninde fra 1848 Feddersen. Man

17«
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kan tænke sig disse Damers Vrede ved at blive bortførte 
under Escorte. Men en værre fanatisk Qvinde end denne 
Fru Feddersen troer jeg virkelig ikke at der kan findes, og 
hun har sikkerligen fortjent, hvad der er hændet hende.

Den evige Forsættelse frem og tilbage af Officerer ved
blev. Bataillonen havde afgivet den 1. August 4 Officerer, 
den 8. August erholdt den 2 Officerer fra 2. Forstærknings- 
Jæger-Corps, den 9. August afgav Bataillonen Premierlieute- 
nant v. Holck som Compagni-Commandeur til 4. Forstærk- 
nings-Bataillon osv. Saaledes kunde vi aldrig vente at be
holde vore Officerer, og derved var det ikke muligt at 
tilvejebringe Cammeratskab eller Interesse for en Afdeling, 
hvorfra man hver Dag atter kunde [vente at] forsættes. 
Disse evige Forandringer og Forsættelser har været Arméen 
til stor Skade.

Den 12. August reed jeg med Adjutanten paa et Par Ti
mer til Eckernfjord, dog uden at stige af Hesten. Vi besaae 
alle Skandser og Værker, baade de af Fienden og de af os 
opkastede, Sønden og Nordenfor Byen, ligesom det Strand
batteri Østenfor Byen, med hvilket vore Skibe havde den 
uheldige Kamp den 5. April 1849. Fregatten „Gefion“ ligger 
endnu i Eckernfjord tæt ved Bolværket, aftaklet til Under
masterne, under preussisk Orlogsflag og med en Besætning 
af 100 Mand preussisk Infanteri. Ved Siden af den ligger et 
Fartøi ladet med Canoner fra den og fra „Christian VIII“, 
og paa Landjorden staaer en Mængde Jernkasser m. m. Paa 
Landjorden stode Skildvagterne rundt omkring den, men 
ikke destomindre beholdt Preusserne Skibet. Vi kunde ikke 
forstaae, at Danmark havde [overladt] eller kunde overlade 
Skibet, der nu atter var kommen i vor Vold, til den preus
siske Regjering som et Bytte. Vor Marine laae udenfor og 
viste truende sine Canoner, hvis den blev bragt bort. Dette 
er en Begivenhed, hvortil Historien neppe har noget andet 
Exempel at opvise.

Søndenfor Byen var opkastet 3 Skandser, palissaderede 
i Struben og besatte med Afdelinger af 4. Linie-Bataillon, 
der var indlagt i Eckernfjord.
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Den 15. August. Da det lod til, at vort Ophold her [vilde 
blive] af længere Varighed, saa begyndte vi at anlægge en 
solid Leir [med Barakker]1), der bestod af Tømmer tækket 
med Straae og havde et [trekantet] Profil, hvis korteste Side 
vendte mod Syd og var forsynet med Døre paa hver 10 å 12 
Alens Afstand. Disse Barakker vare c. 80 Alen lange, saa at 
3 saadanne vare tilstrækkelige til hvert Compagni, som paa 
denne Tid talte 280—300 Hoveder. Tømmer til disse Barakker 
blev hugget i en Granskov i Nærheden af Snaap Mølle; den 
forsvandt inden kort Tid aldeles fra Marken. Straae, hvoraf 
der brugtes særdeles meget, blev reqvireret fra Landskabet 
Schwansen; vi kjøbte blot Søm i Eckernfjord. Dog er baade 
Tømmer og Straae senere bleven betalt af Intendanturen. 
For Bataillons-Commandeuren blev bygget en temmelig rum
melig Hytte, afdeelt i to Værelser ved en Straaevæg; begge 
Værelser vare forsynede med Vinduer, jeg selv kjøbte. Det 
forreste Værelse havde Bænke belagte med Straaefletninger, 
og Borde, der stode fast i Jorden; det inderste Værelse 
havde to Sengesteder, fyldte med Straae; Gulvene vare og- 
saa belagte med Straaefletninger. Væggene vare af Græstørv 
og Jord, og det Hele var ganske net og hyggeligt indrettet 
og kunde rumme Bataillonens Officeerscorps. Hvert Com
pagni havde en lignende mindre Hytte for samtlige Com- 
pagni-Officerer, foran eller bagved deres Compagni. Imellem 
de 4 Compagniers [Barakker] var en 50 Alen bred Gade, 
hvor der blev dandset og foretaget al Slags Lystighed, og 
paa Pladsen Vestenfor Leiren holdt vore Heste og Vogne, 
uddeeltes Proviant, exerceredes i Trops m. m. Det var virke
lig Alt hensigtsret og godt. Jeg havde selv afstukket Leiren 
og lod den bygge af vore egne Folk under Lieutenant Jør
gensens Inspection. Hytternes Construction lærte jeg af Ca- 
pitain v. Dinesen, dog [blev den] en Deel forandret og for
bedret, saa at man vanskelig skulde finde nogen bedre og 
mindre bekostelig Leir, hvis Udgifter udgjorde: til Søm c. 
18 Rbd.

Paa Rygtet om denne Leir kom Ingenieurofficerer fra 
Slesvig for at tage den i Øiesyn og benyttede senere Con- 

') See p. 271. U. A.
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structionen ved Dannevirke, dog med den Forskjel, at Hyt
terne bleve construerede med Gavlene i Nord og Syd, hvil
ket havde mange Inconvenientser til Følge.

Den 16. August. Kl. 4 om Eftermiddagen holdt Felt
præsten Dr. Hammerich Gudstjeneste for 1. Brigade i An
ledning af Slaget ved Idstedt, af hvilken Aarsag 10. Bataillon 
lod opbygge en Prædikestol af Græstørv paa aaben Mark; 
den besørgedes af Capitain v. Cathala og var saare smukt 
decoreret med Grønt, Blomster og i Baggrunden [en Række] 
Grantræer, [hvoraf de] høieste [stode] i Midten. Gudstjene
sten var meget højtidelig, og Enhver af os gik tilfredsstillet 
og opbygget bort. Efter Gudstjenesten blev musiceret i Lei- 
ren fra 6—8 og dandset af Folkene. Kl. 9 erholdt jeg et 
Besøg af Hr. Oberst Krabbe. Da Ingen — og idetmindste 
jeg ingensinde — besøgte ham, saa maatte han for ikke at 
omkomme af Kjedsomhed af og til besøge os.

Dagen var mindre varm end forhen og Himlen over- 
trukken. Om Eftermiddagen hørte vi svære Canonskud fra 
Østen, som det heed: fra Kielerfjord mellem „Hekla“ og 
„Holger Danske“ og 1 fiendtligt Dampskib og 5 Canon- 
baade.

Søndag den 18. August. Det var idag et sørgeligt Bi- 
vouacliv. Mod Middag reed jeg til Windeby Noer og badede 
mig; Veiret var stormende og Luften kold. Ved Strand
bredden tog jeg reent Linned paa, og medens jeg var i 
Vandet, udbankede min Tjener mit Tøi og borttag Lopperne, 
som i Leiren fandtes i stort Antal. Da vi bestandig gik og 
laae i vort Tøi, saa var disse Ubehageligheder uundgaaelige.

Om Aftenen musiceredes og dandsedes. Dandsepersona- 
let og Pladsen var saa stor, at der kunde valse 80—100 
Par ad Gangen.

Om Aftenen vare næsten alle Officererne til Punschegilde 
hos mig. Maanen skinnede venligt ned paa os.

Ved Forposterne var Alting temmelig stille. Dog faldt om 
Natten af og til enkelte Skud i Forpostlinien, naar de fiendt- 
lige Patrouiller kom vore Poster for nær. Enkelte Deser- 
teurer ankom ogsaa.
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Den 21. August. Fra Als modtog Bataillonen idag 37 
Frifolk af de allerværste Wuhlere; de maatte idag exercere 
fra 3—5; der var ikke Tale om nogen Opsætsighed. Jeg lod 
dem strax vide, hvorledes det vilde gaae dem, hvis de til- 
lode sig et eneste Mux. Jeg havde heller ingen Anledning 
til at klage over deres Opførsel, omendskjøndt Oberst Blom 
paa Als havde klaget over, at han ikke kunde regjere de 
indkaldte Slesvigere. Men der blev ogsaa hos mig og ved 
Bataillonen ført et saare skarpt Commando, dog Enhver ydet 
Ret og Skjel uden Persons Anseelse.

Søndag den 25. August. Om Eftermiddagen bereed jeg 
Forpostlinien og var om Aftenen endog paa Louisenlund ved 
Slien, V« Miil udenfor Forpostlinien, hvor jeg af Gartneren 
erholdt en Present af 5 meget skjønne Abricoser, der var 
en stor Gave i vor nuværende tarvelige Stilling. Det var 
mørkt inden jeg kom tilbage til vort Qvarteer i Kochendorf, 
hvor jeg traf et Selskab, bestaaende af Oberstlieutenant 
v. Lorentzen med Svigersøn Capitain v. Bulow, Auditeur 
Moltke og Overlæge Fischer, der alle bleve til Thee og Sou
per, hvilken var lettere at skaffe tilveie i vort Forpostqvar- 
teer end i Leiren. Man kunde f. Ex. i Østerby og Hummel- 
feld erholde tilkjøbs Ænder, Gjæs etc. Vi spillede ogsaa et 
Parti Whist. Om Eftermiddagen blev der vexlet nogle Ge
værskud ved Forposterne, dog uden Tab for os. Dagen var 
stormende med Regn.

Den 26. August. Natten og Formiddagen meget stor
mende og regnfuld. Ved Forposterne ved 4. Compagni ved 
Fleckeby blev imorges Kl. 5 en Soldat dødelig saaret af en 
Skildvagt, hvis Gevær gik af og traf den Anden i Under
livet, da Skildvagten formedelst det regnfulde Veir gik med 
Geværet „Arm over“.

Den 27. August. I denne Tid læste vi i de kjøbenhavn- 
ske Blade Beskrivelsen over en forestaaende Høstfest1) i 
Kongens Have og paa Exerceerpladsen.

I Dag blev vor Leir fuldkommen færdig, og ligesom vi
') Til Fordel for Invalider fra Krigen. U. A.
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vare til Ende med den, erholdt vi en Brigadebefaling saa- 
lydende:

J.---------------------------------------------------------------------
— 10. lette Bataillon og 1. Reserve-Bataillon indqvarteres i 
Kosel —

5. Brigadens Stabsqvarteer er fra i Aften Kl. 7 i Kosel 
Præstegaard.

6. Flytningen af de nuhavende Barakker til en ny Bi- 
vouac vil blive bestemt i Morgen.“

Ligesom vi vare færdig med [at bygge] vor Leir, erholdt 
vi Ordre til at forlade den, hvilket vi, der kjendte Hr. 
Krabbe, havde ventet. At vi ogsaa skulde flytte hele Leiren 
var derimod en Befaling, det vilde have sine Vanskeligheder 
at efterkomme. Capitain Dinesen maa ogsaa herved have 
været Hoved-Raadgiver; han begyndte strax at flytte sin Leir 
og vilde overtale os Andre til at gjøre ligesaa.

Kl. 5 om Eftermiddagen afmarcherede Bataillonen fra sin 
smukke og herlige Leir til Kosel, hvor den blev indqvarte- 
ret i 6 Gaarde med Stabsqvarteret hos Bondefogden, der 
var en meget tydsksindet og mod alt Dansk ildesindet Fa- 
millie. Dog vovede de ikke at lade sig mærke hermed for 
os. Nu vare vi da under Tag; men hvilket Tag for 13—1400 
Mennesker i 6 Gaarde? Jeg for min Deel boede ret godt og 
kunde klæde mig af og gaae i Seng, hvilket ikke havde 
været Tilfældet, paa en enkelt Nat nær, siden jeg forlod Als.

Vi laae nu stille i Kosel den 28. og 29. August, men 
Veiret var meget regnfuldt og uroligt, saa at man næsten 
ikke kunde komme ud af Huset; dog benyttede jeg Ophol
det imellem Regnbygerne til at recognoscere Omegnen, hvil
ket jeg havde meget behov. Om Formiddagen den 28. kom 
Oberst Krabbe ind til mig tilligemed Major Henckel, og vilde 
Obersten overtale os til at begynde paa at flytte vor herlige 
Leir. Da Obersten var gaaet, fraraadede Henckel at udføre 
denne Galenskab, hvortil der udfordredes mere Tid og større 
Kræfter end til at bygge den fra ny af. Senere paa Dagen
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sendte han en Adjutant for at spørge „hvor vidt vi vare 
komne med Flytningen“. Jeg svarede: „Ikke ret langt.“ 
Obersten havde anviist os en Mark, hvor der hverken fand
tes Vand, Brændsel eller Læ (Betingelser for en Leirplads), 
og som desuden laae til Siden af vor Retraitelinie. Jeg sagde 
ham dette og forklarede ham, hvorledes en Leirplads maatte 
være beskaffen. Obersten valgte derpaa en anden Plads og 
lod atter spørge, hvor langt vi vare komne med Flytningen. 
Men da jeg kjendte den gode Oberst alt for vel, vidste jeg 
ogsaa, at det nye Project ikke vilde vare længe. Om Mor
genen den 29. kom atter en Adjutant og spurgte ængstelig, 
om jeg havde begyndt at flytte Leiren? „Nei! min gode 
Ven!“ svarede jeg, „hverken har begyndt, eller agter at be
gynde at flytte Leiren.“ Hertil svarede Adjutanten meget 
fornøiet: „Ah! det er meget godt, thi Obersten har nu be
tænkt sig og vil ikke have Leiren flyttet.“ Ja! derom har 
jeg længe været vidende eller overbeviist!“ [svarede jeg] og 
herved blev det.

Vi erholdt Befaling til at afhente vore til Flensborg af
leverede Bais-Trøier; nu kunde Folkene godt behøve dem, 
thi det regnede stadigt, og med Regn følger gjerne Kulde, 
især i Enden af August. Veiret var saa regnfuldt, at jeg 
maatte contramandere de paa en Plads ved Kosel beordrede 
Øvelser. Det daarlige Veir og den slette og tætte Indqvarte- 
ring fremkaldte mange Syge; dagligen kjørte vi et Par Vogne 
fulde o: 10—12 Mand af Bataillonen som Syge til Slesvig, 
saa at vi havde c. 150 Syge o: c. 16%.

Ifølge Brigadebefaling af 2% overtog Oberstlieutenant 
v. Lorentzen den Major v. Krieger hidtil tildeelte Commando 
ved Messunde, og Majoren blev beordret tilbage til sin Ba- 
taillon. Begge disse Officerer var næsten ikke til at bruge i 
Felten, men forresten Oberst v. Krabbes særlige og uadskil
lelige Venner, især Lorentzen. Ofte kom disse to Herrer 
ridende sammen for at aflægge Visite paa Mohlhorst hos 
den derværende Famillie Leisching, og vilde ogsaa overtale 
mig til at tage med dem didhen, et Tilbud jeg dog afslog. 
Disse To vare ofte indbudte til Middag og Aften samme-
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steds. Jeg reed daglig over Gaarden, og Manden ja! Damerne 
kom ofte ud til mig og indbød mig til at spise eller drikke 
sammesteds, men jeg steeg aldrig af Hesten. Derimod indbød 
jeg Famillien til Leiren og tracterede den, opførte Concert osv. 
hvilket Dhrr. Krabbe og Lorentzen derimod viseligen undlode.

Den 30. August blev Bataillonen beordret til Forpost i 
den nye tilbagetrukne Stilling i Westerthal, Kochendorf, Møhl- 
horst og Holm med Stabsqvarteer i Leiren Nordenfor Kochen
dorf. En Bataillon blev forlagt til Leiren som Understøttelse 
for Forposterne, saa at Bataillonen kun 1 Dag havde For
post og næste Dag laae i Leiren.

Paa den nye Forpostlinie blev indrettet adskillige For
stærkninger, saasom: Aaløbet mellem Holm og Kochendorf 
opstemmet, saa at man ikkun kunde passere dette ved Mohl- 
horst, og her blev anlagt Retranchements og Løbegrave paa 
begge Sider af Aaløbet. Ved Holm blev end stærkere For- 
skandsninger anlagte, Bygningerne crenelerede m. m. Paa 
denne Maade var den nye Forpostlinie langt bedre forsvaret 
end den forhen frempousserede, i Luften svævende Linie. 
Men den nu sidst indtagne blev ogsaa placeret paa rette 
Sted, bag det Terrainafsnit, som dækkedejs af] den gamle 
Dannevirke-Vold (Øster-Vold), hvilken var den Linie, som 
jeg vilde, man strax skulde have indtaget, og hvis Spor tyde- 
ligen ere at finde fra Mohlhorst paa Østerbækkens nordre 
Bred, igjennem Kochendorf, forbi Skolehuset ned til Windeby 
Noer. Til Høire hørte vi idag en stærk Canonade.

Den 31. August. Veiret er skrækkelig regnfuldt og koldt. 
Om Aftenen blev V« Bataillon opløst i Piquets for at under
støtte 3. Reservebataillon i Forpostlinien. Natten var gruelig 
mørk, og Regnen nedstyrtede uophørlig. Fienden er nær, og 
ifølge Melding fra Patrouillerne i Aften i Fremrykning. Men 
det gruelige Mørke vil vel forhindre en nærmere Recogno- 
scering. I Leiren er Alt taust og stille; Enhver venter paa 
de Begivenheder, der ville komme.

Dags Morgen blev en fiendtlig Officeer ved Navn Emeis 
af 2. Dragon-Regiment ihjelskudt og fangen ved vore For
poster. Den ulykkelige unge Mand reed op paa en Høi for
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at recognoscere vor Vedetlinie og blev da af en Vedetpost 
nedskudt af Hesten. Bataillonens Piquets stode bag Mohl- 
horst og i en Fordybning af Terrainet lidt Vestenfor Dyrvad 
paa Aaens nordlige Bred. I Leiren maatte fra Kl. 8 om Af
tenen til det blev lyst den halve Styrke staae under Gevær, 
medens den anden halve Deel hviler i Hytterne med Læ- 
dertøiet paa. De afløstes ved Midnatstid.

Denne Tjeneste var saare streng, da det baade regnede 
og stormede uophørligt. Officererne vare naturligviis udsatte 
for samme Tjeneste, og mange Timer har jeg i Leiren van
dret op og ned langs Fronten af de opstillede Rækker i det 
grueligste Mørke. Jeg maa sige til Oberst v. Krabbes Roes, 
at han var meget paapassende ved Nat og ved Dag og ikke 
sparede nogen Møie med Hensyn til sine Pligters Opfyl
delse; men alle Befalinger vare høist ufuldkomne og ofte 
forhaanende og saarende for os, der dog maatte udføre den 
værste Tjeneste baade paa Forpost og ved alle Arbeider, 
medens Cavalleriet og Artilleriet var befriet for begge Dele, og 
Obersten ingensinde vovede at anmode disse Vaabenarter om 
nogen Tjeneste, der altsaa altid maatte udføres af Infanteriet.

Markerne ligge hele Egnen over fulde af Sæd, men der 
mangler Hænder til at høste den. Alle unge Bønderkarle ere 
tagne til Insurgent-Hæren, og de Gamle, som ere bievne 
hjemme, ville ikke arbeide. Alle Contracter og Forpligtelser 
gjælde ikke mere i dette forvildede Land. Ingen adlyder uden 
ved Hjælp af Magten. De civile Embedsmænd existere ikke, 
og hvis de findes hist og her, have de ingen Myndighed. 
Det er et beklagelsesværdigt Folk og Land.

Kl. 8 om Morgenen den 1. September blev Bataillonen 
afløst i Leiren, og lagdes derpaa i Cantonnement i Kosel, 
hvor jeg fik Logis i Kroen, hvor Alle er reent gale Tydske. 
Men med Penge og den physiske Overmagt kommer man 
ogsaa her godt igjennem, som overalt i Verden.

♦ * *
(Dagene 1.—7. September var Forf. med sin Bataillon 

afvexlende i Cantonnement i Kosel og paa Forpost i den
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ovenfor angivne Stilling. Veiret var vedvarende regnfuldt og 
stormende. „Om Aftenen sad jeg med Adjutanten og kukke
lurede i vor kolde og fugtige Jordhytte. Vi kunde intet Sel
skab have, da alle Officererne vare med deres Compagnier 
paa Forpost.“ I Cantonnementet optoges Tiden af skriftlige 
Forretninger samt af Øvelser. Udg.).

* * *
Den. 7. September om Morgenen blev jeg afløst af 3. 

Reserve-Bataillon og forlagt til Messunde, med 3 Compag
nier dersteds og 1 Compagni i Brodersby. Den til igaar be
rammede Diner fandt Sted i Dag i mit Qvarteer i Færge- 
gaarden paa den nordre Side af Messunde. Vi var 19 Offi
cerer til Bords. En Officeer havde foræret mig 1 Dyr og 1 
Hare, Viin kom fra Slesvig, inclusive 1 Flaske Champagne, 
som jeg havde tabt i Væddemaal til Capitain v. Junghans. 
Naturligviis blev deraf ikke meget til Enhver især, men 
fremkaldte dog Munterhed. Vor Musik gav herved Taffel
musik. En Deel Officerer bleve til Thee og Souper, deriblandt 
Artilleri-Capitain v. Schau, som boede i Færgegaarden og 
derfor ogsaa deeltog i Dineren.

Om Morgenen blev ved en Forpost- og Patrouillefegt- 
ning alle Bygningerne paa Godset „Hoffhungsthal“ stukne i 
Brand og afbrændte aldeles. Rimeligviis skete Branden fra 
vor Side, da Fienden havde besat Bygningerne og skjød ud 
af Vinduerne. For altsaa at drive ham ud, tændte man Byg
ningerne i Brand med Brandraketter, et Middel, vore Trop
per betjente sig af ved den allersimpleste Ledighed, saa at 
disse Raketter ikke bør gives Menigmand, men ikkun til 
enkelte paalidelige Underofficerer og Officerer for at anven
des efter nærmere Befaling. Derved vilde meget Tab og 
megen Ulykke undgaaes. Ved Dagens Anbrud var Horizon- 
ten mod Syd ganske rød.

Vor Brigade-Commandeur var i denne Tid reent aande- 
løs og skrueløs af Angst for Natteangreb. Han jagede om
kring ved Nat og ved Dag og undte sig ingen Ro, altsaa 
heller ikke os Andre. Om Aftenen sildig fik jeg den Befa-
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ling, at Bataillonen skuide staae under Gevær fra Kl. 5—8 
[om Morgenen] i den ved Messunde udvalgte Position. 
Denne Befaling grundede sig paa Overcommandoens Ordre 
og blev bragt til Udførelse for hele Arméen fra 8. Septem
ber af. Dagligen afgave de Batailloner, som ikke vare paa 
Forpost, stærke Arbeidscommandoer, som foretoge Forskands- 
ningsarbeider, Opstemning af Aaløbene, saaledes ved Ornum 
Mølle, ved Kosel By, Anlæg af Colonne-Veie etc.

Den 8. September begyndte vi med at staae under Ge
vær i Positionen og Retranchementerne ved Messunde fra 
Kl. 5—8, hvilken Tid jeg benyttede til at [besee] alle Løbe
grave, Retranchementer og Værker. Ogsaa recognoscerede 
jeg Egnen, var i Brodersby osv. Idag var den første smukke 
Dag uden Regn, som vi har havt i 4—5 Uger.

Om Aftenen deeltog jeg i Færgegaardens Have i et Pun- 
schegilde, som gaves af Brødrene Grundtvig1) i Anledning 
af, at det var deres Faders Fødselsdag. Herved vare mange 
Officerer tilstede, deriblandt Regnskabsfører Beder*), med 
hvem den Lystighed fandt Sted, at hans Tobakspibe med 
eengang fløi i Luften, idet en Spasmager havde kommet 
Krudt i den, som ved Rygningen detonerede til Regnskabs
førerens største Forskrækkelse. Hvem der havde gjort Spa
sen, erfarede jeg ikke. Efter endt Punschegilde samledes alle 
Officerer til Thee og Souper hos mig.

Den 9. September rykkede jeg med Bataillonen atter paa 
Forpost paa de bekjendte Steder. Veiret var idag fra den 
tidligste Morgenstund af meget smukt og varmt. Om For
middagen Kl. 11 trængte Fienden frem paa hele vor Linie 
med smaae Recognosceringstroups (af det fiendtlige 3.Jæger- 
Corps), hvorved et lille Engagement fandt Sted uden Tab 
for os; derimod paastod en Mand af 1. Compagni at have 
skudt en fiendtlig Officeer fra Hesten paa 10 å 12 Skridts 
Afstand, hvilket endog blev bekræftet af en af hans Camme-

*) Grundtvig, Svend Hersleb (1824—83), friv. Menig. Sec.-L., senere 
Pr.-L. Professor, Dr. phil.

Grundtvig, Johan, Lieutenant.
’) Beder, Peter (1804—83), exam. juris, Regnskabsfører (Intendant).
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rater, men derfor gjerne kunde være urigtigt. Kl. 1 var Alt 
forbi; der blev fra begge Sider maaskee skudt 200 Skud. 
Imidlertid maatte denne Recognoscering tyde paa større Be
givenheder og Hensigter, hvilket jeg strax bemærkede, og 
det stadfæstedes ogsaa.

Om Eftermiddagen Kl. 4 reed jeg ud for at recognoscere, 
hvorved min Hest sank ned til Bugen i de moseagtige Enge 
mellem Kochendorf og Østerbækken og maatte trækkes op. 
Jeg vilde undersøge, hvorvidt Østerbækken var passable 
mellem Mohlhorst, Kochendorf og Østerby. Til Hest kunde 
man ingensteds passere Aaens mosede Bredder; derimod 
kunde Infanteriet vel komme over, men vilde maaskee blive 
vaad paa Benene.

Jeg havde bestilt mig et stort Telt ved Arsenalet i Kjø- 
benhavn. Dette erholdt jeg idag, det kostede 51 å 52 Rbd.; 
et saadant kunde saaledes kun faae Officerer anskaffe sig. 
Regjeringen leverede os ingenting til Dækning mod Efter- 
aarets Fugt og Kulde.

Kosel den 11. September. Om Morgenen Kl. 5 stod Ba- 
taillonen paa befalet Maade under Gevær. Solen var endnu 
ikke opstaaet, Morgenen var derfor kold og en uigjennem- 
sigtig Taage bedækkede hele Landskabet, under hvilken vi 
marcherede over Høiderne til en defensiv Stilling mellem 
Kosel Aa og Lang-Søe. Senere hævede Taagen sig, Luften blev 
klar og Solen skinnede varmt. Vi manoeuvrerede til Kl. 8V2.

Leiren ved Kochendorf den 12. September. Vi begyndte 
med at staae under Gevær Kl. 5, og derpaa afmarcherede 
jeg til Forpost og ankom til vore Leirhytter Nordenfor 
Kochendorf Kl. 7, hvor Enhver blev af Forpost-Comman- 
deuren tildeelt sin Post. Formiddagen tilbragte jeg i min 
Leirhytte med Skriverier af alle Slags, og da Veiret idag var 
saa varmt og smukt, lod jeg Patronkarrerne, der ogsaa stode 
i Leiren, udlufte, Ammunitionen eftersee osv.

Omtrent Kl. 11V« hørte vi nogle Geværskud ved vore 
yderste Vedetposter paa Veien til Østerby. Jeg gik udenfor 
min Hytte og besteeg Grøftefvolden] foran Fronten af Lei
ren, og saae nu, at Skydningen var foranlediget af Fiendens
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Fremrykning. Jeg bemærkede, at flere Colonner vare i An- 
marche baade med Artilleri og Cavalieri og formerede sig 
fra Marchecolonner til Bataillonscolonner paa Marken hen- 
imod Westerthal. Jeg kunde nu begribe, at dette [vilde] have 
et mere alvorligt Angreb til Følge end sædvanligt. Jeg lod 
da min Hest komme og Patronvognene spænde for, mine
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faae i Leiren havende Eiendele pakke paa Stabsvognen og 
Alt holdes færdig for at kjøres tilbage, saa snart vi erfarede, 
hvad Fienden vilde foretage sig. Jeg lod endnu engang min 
Hytte eftersee ligesom Leirhytterne, for at der Intet maatte 
blive liggende, som Fienden kunde rose sig af at have gjort 
til Bytte. Endog min Feltlysestage, bestaaende af en udhulet 
Træklods, lod jeg lægge i en lille Kurv. Jeg udsagde strax: 
„Det vil blive en alvorlig Dag, og vi erholde aldrig mere vor 
Leir at see.“

Jeg steeg da til Hest og begav mig hen til Forpost-Com- 
mandeuren, Capitain v. Magius af 3. Jæger-Corps, der stod
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paa en Kjæmpehøi tæt Østenfor Veien, der løber imellem 
begge Leirene (o: midt igjennem Leiren, der var adskilt ved 
Veien til Kochendorf, saa at 10. Bataillon havde sin Leir 
paa den vestlige Side, 3. Jæger-Corps og 1. Reserve paa den 
østlige Side af Veien). Paa den lille Høi foran 3. Jæger- 
Corps’ Leir stod, som sagt, Forpost-Commandeuren til Fods 
og ledede Fegtningen. Han havde allerede uden mit Vidende 
disponeret over hver Mand, der stod som Piquet i Leiren, 
saa at der nu kun var tilbage min Person, Adjutanten Pre
mierlieutenant Westengaard, Stabshornisten Herner og der
næst min Hestepasser, alle 4 til Hest.

Fienden udviklede sig mere og mere og trængte frem 
paa hele Linien imellem Kochendorf og Windeby-Noer; 
Capitain Magius havde endnu Commandoen, gav Signaler 
og uddelte Ordres; jeg holdt til Hest ved Siden af Høien; 
men vore Tropper bleve kastede længere og længere tilbage, 
og Kuglerne susede os om Ørene; snart havde vi vore 
Tropper i Linie med Leiren, og Fienden skjød allerede fra 
det besatte Kochendorf.

Nu kom Hr. Oberst Krabbe til Stedet og befalede mig: 
„at samle Bataillonen og kaste Fienden tilbage.“ Jeg svarede 
hertil, at jeg ikke havde Commandoen af Bataillonen, men 
Forpost-Commandeuren, der stod tæt ved, blot nogle Alen 
høiere end vi. Obersten gjentog da hidsig og uartig: „Nu, 
saa har De herved Commandoen.“ Herover blev mit Svar 
ikke heller just høfligt; jeg sagde nemlig omtrent Følgende: 
„Hvormed skal jeg kaste Fienden tilbage? Hvor er Batail
lonen? Er det en Maneer at borttage Bataillonen fra dens 
Fører uden hans Vidende og opløse hver Mand i Kamp, og 
nu, naar De ikke kan-komme længere, saa overdrage ham 
Commandoen og tage bort?“

Hr. Krabbe var ved denne Tale noget flau, men han 
troede nu at have gjort Alt, og reed bort tilligemed Forpost- 
Commandeuren og lod mig alene tilbage1) med Adjutanten 
og Stabshornist Hemer midt i Ilden omgiven af en talrig

Sign, med denne Fremstilling det (Note P. 316) i Domspræmis
serne Udtalte. U. A.
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Fiende, som allerede havde omgaaet vor venstre Fløi og 
vexlede Skud med en Afdeling af 4. Bataillon i Egnen af 
Snaap Mølle. Førend Oberst v. Krabbe reed bort, bad jeg 
ham at sende mig vort Cavalleri til Assistance over de bag
ved liggende Plainer. Hertil svarede han: Jeg skal see, hvad 
jeg kan gjøre“; men istedetfor at sende mig det til Hjælp, 
lod han det gaae tilbage over Slien og opstille bag Brodersby, 
Vs Miil fra Messunde og l1/* Miil fra det Sted, vi nu fegtede 
paa. Derved opnaaedes, at Ingen af Cavalleriet kom til 
Skade.

Hvad skulde jeg nu gjøre? Jeg holdt foran Leiren paa 
den østlige Side af Veien til Kochendorf med mine 2 Led
sagere og min Staldkarl. Men saasnart jeg havde faaet Bri- 
gadecommandeuren bort, begyndte jeg at handle. Min første 
Tanke var at samle noget Mandskab til Soutien. Capitain 
Møller, som stod nærmest til Venstre af mig, kom og bad 
om Forstærkning. Jeg pegede paa mine to Medhjælpere: 
„Det er min hele Forstærkning.“ Jeg bad ham holde sig i 
Høide med Leiren, saa skulde jeg see, hvor jeg uden Skade 
for Forsvaret kunde samle noget Folk. Det eneste Sted, som 
ikke var angrebet, var Mohlhorst, hvor idag var posteret 2. 
Compagni under Premierlieutenant v. Licht1). Efter nogen 
Tid ankom fra den vestlige Side c. 3 Peloton’er under Pre
mierlieutenant v. Stonor og Sergeant Thomsen. Jeg talede 
ogsaa med Lieutenant v. Licht selv, der stod paa Marken 
noget Vestenfor 10. Bataillons Leir, og bad ham med de hos 
sig havende Afdelinger at angribe Kochendorf fra den vest
lige Side samtidig med, at jeg vilde angribe Byen fra Nord 
og Øst. Saaledes lød min bestemte Befaling.

Efter at jeg havde faaet de omtalte 3 Peloton’er i Leiren, 
hvilket skete i „Løb“, sendte jeg Adjutanten Westengaard 
med omtrent den halve Deel, eller maaskee 2 Peloton’er, 
imod Øst ad en lille Markvei Norden for en Mose henad 
Retningen af Snaap Sø. Lieutenant Westengaard vilde først

‘) Lichty Marcus Philip Vilh. de Fine (1821—85), Oberst og Chef f. 
19. B. —67.

Reder: Krigserindringer fra 1848—50 18
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marchere ad Markveien, der gaaer Søndenfor Mosen; men 
dette var umuligt, eftersom denne Vei allerede var i Fien- 
dens Magt, eller han var saa nær, at han kunde aldeles be
herske den med sin Ild. Saameget er vist, jeg sagde ham: 
»De kan ikke komme frem ad denne Vei!“ Det Samme blev 
raabt af Capitain Møller. Imidlertid rykkede denne af Pre- 
mierlieutenant v. Westengaard og Pr.-Lt v. Stonor førte Af
deling i „Løb“ hen ad den af mig betegnede Vei med det 
Hverv at understøtte de tilbagetrængte Afdelinger og i For
ening med mig at foretage et Angreb paa hele Linien, saa 
snart jeg dertil gav det fornødne Signal: „Det Hele! 
Attaque!“

Saasnart Alt var paa sin Plads, gav jeg det bestemte 
Signal, som Westengaard angiver at have hørt og efterkom
met. Ifølge det givne Signal rykkede jeg frem fra a—a til 
b—b, og Westengaard fra c til d—d eller maaskee lidt længere. 
Jeg for min Person reed langs Veien til Kochendorf og holdt 
paa Veien ved x og reed derfra op og ned i Nærheden, 
saavidt jeg kunde komme til Hest. Fremrykningen skete 
med Hurrah! og med „Geværet til Angreb i høire Haand!“ 
eller deelviis „fældet“.

Om alle Dele rykkede frem med, kan jeg ikke opgive, 
da Terrainet ikke kunde overskues. Med mig fulgte hvad jeg 
kunde samle paa begge Sider af Veien. Lieutenant v. Licht 
mødte ikke eller kunde ikke foretage det ham paalagte An
greb; jeg troer ikke heller Capt. Møller, omendskjøndt denne 
Officeer altid havde det store Ord i Munden.

Saavidt jeg kan sige, drev vi Fienden ud af den nordlige 
Deel af Kochendorf By, og vi forbleve noget, maaskee V* å 
Vs Time, staaende og chargerede i b—b eller bag Resterne 
af det gamle Dannevirke, som her kaldes Øster-Wolden, der 
løber paa den nordlige Side af Østerbækken; tvært igjennem 
Kochendorf forbi Skolen og Østenfor denne kan man tydelig 
følge Sporet lige til Windeby-Noer.

Ved Angrebet fra Leiren til Kochendorf fløi os Kuglerne 
lystigen om Ørene; Stabshornist Hemer var ved min Side, 
Sergeant Thomsen inde paa Marken Vesten for Veien.
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Efter at vi havde holdt Kochendorfs nordlige Side besat 
en Tid, blæste Fienden ogsaa til Angreb og rykkede frem 
paany. Overmagten var saa stor, at jeg ikke vilde vove at 
blive staaende her isoleret i Byens Udkant med en meget 
ringe Styrke. Jeg beordrede derfor Tilbagetoget, langsomt, 
paa begge Sider af Veien, og vi gjorde dernæst Holdt bag 
de Grøfter og Volde, som løbe foran Leirens Front, hvor

iS^Sept. 1850

Angreb imod Kochendorf.

vi bleve staaende og ordnede os for at gaae videre tilbage, 
naar det blev nødvendigt.

Her kom Brigade-Commandeuren atter til mig og spurgte, 
„om jeg ikke vilde trække mig tilbage“. Jeg svarede: „Ja! 
naar dette blev nødvendigt; men at jeg agtede at see og er
fare, hvad Fienden havde til Hensigt. Lad ham først udvikle 
sig.“ Derpaa reed Obersten atter bort. Capitain v. Møller 
talte ogsaa til mig om Tilbagegang. Jeg svarede, „at det havde 
ingen Hast; lad os først see, hvad Fienden vil. Der er slet 
ingen Fare paa Færde, selv om venstre Fløi“ — som han 
angav — „er omgaaet“.

Klokken var vel omtrent 2 eller noget derover, da vi
18*
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omsider begav os paa Tilbagetoget, idet vi dog gjorde Holdt, 
hvor Omstændighederne tillode det, f. Ex. ved Chausséen, 
hvor vi stod en Tid og chargerede. Tæt ved Chausséen, paa 
den aabne Mark, blev en af mine Rideheste skudt under 
min Rideknægt, tæt bag ved mig.

Jeg var særlig fornøiet ved at være kommet [uden alt 
for store Tab] fra Leiren over de store Plainer til Chaus
séen. Havde Fienden benyttet sit Cavalleri, kunde dette Til
bagetog have været slemt nok for os; men dette gjorde han 
ikke. Paa vor venstre Fløi aabnede han sig derimod en Vei 
omtrent fra Egnen ved „Frohsein“ tvers over Markerne i 
Retning af den østlige Side af Bull-Søen. Alle Grøfter og 
Gjærder bleve paa denne Linie [sløifede] i en Sections Bredde, 
hvilket Arbeide dog opholdt Fienden noget foruden den 
nødvendige Recognoscering for at finde de rette Steder, hvor 
Debouchéerne skulde anlægges.

Fra Chausséen trak Bataillonen sig tilbage ad den be
stemte1) Vei til Messunde: venstre Fløi gik Østen om Bull- 
Søen igjennem Kosel; Centrum og høire Fløj gik Vest om 
Bull-Søen og blev paa dens nordlige Side optaget af et 
Compagni af 3. Jæger-Corps og 2 Canoner af Batteriet Di
nesen. Saasnart vi vare igjennem 3. Jæger-Corps, formerede 
vi os i sluttede Compagni-Colonner og fortsatte Tilbagetoget. 
Vore 2 Canoner begyndte strax at chargere, og fra fiendtlig 
Side fløi os ogsaa her de første Canonkugler om Ørerne.

Vi havde naturligviis allerede flere, ja! mange Døde og 
Saarede. At faae alle disse med var umuligt paa den ud
strakte Linie, vi fegtede [paa]. Ambulancerne vare i Gang; 
men hver af dem kunde ikkun bære een Mand, og førend 
de havde ham i Sikkerhed var ikke at tænke paa at tage 
nogen anden. Vogne havdes vel, men de bleve idelig jagede 
længere og længere tilbage, saa at Ambulancebærerne ikke 
kunde naae dem. Ved Bull-Søen søgte jeg om en Ambu
lance for at bære en saaret Officeer; men den ene af Mand
skabet, som jeg traf ved en Ambulance, laae paa Jorden med 
Hovedet mod en Jordvold og skreg og klagede over Mave-

□: iforveien til Retraite bestemte Vei. U. A.
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pine. Jeg trak da min Sabel og gav ham et Par Rap af 
samme tilføiende, „at det nu ikke var [Tid] til at have Mave
pine“. Jeg fik ham i Veiret og Baaren i Gang; men Bære
stængerne vare for svage, og Mandskabet bestod af smaae 
usle Trainkudske-Classen tilhørende Individer, saa at disse 
stakkels Folk knapt kunde bære dem selv med den tomme 
Baare, men ikke en stor tyk Landsoldat med Udrustning. 
De kunde ikke marchere saa hurtigt, som Tropperne trak 
sig tilbage, saa at flere af dem lode [Baarerne] med de Saa- 
rede blive liggende paa Landeveien eller Marken, hvilke da 
faldt i Fangenskab, medens de selv reddede sig ved Flugten. 
Denne Indretning var derfor ikke tilstrækkelig eller hen
sigtssvarende.

Det ene Compagni af 3. Jægercorps holdt ikke lang Tid 
Stand ligesaalidt som Canonerne; Alt gik nu raskere tilbage. 
Ved Lang-Søens sydøstlige Side stod Resten af 3. Jægercorps 
og Artilleriet til henimod den nordlige Side af Kali-Sø; men 
Fienden udviklede nu større Activitet, saa at vi maatte paa
skynde Tilbagetoget. Knapt havde vi indtaget en Stilling, før 
vi atter maatte forlade den.

Paa Lang-Søens østlige Side vare de 3 Compagnier af 
Bataillonen samlede. Det 4. Compagni, som havde [havt] 
Forpost ved Holm, trak sig uden væsentlig Kamp tilbage 
paa Søens vestlige Side og var temmelig aligneret med Ho- 
vedcorpset. Paa den østlige Side af Lang-Søen meldte sig 
ogsaa Sergeant ved 1. Compagni, Koch, der samme Dags 
Formiddag var landet i Eckernfjord med et Commando af 
c. 160 Slesvigere fra Als og paa Marchen til Bataillonen var 
bleven forviklet i Fegtningen paa vor venstre Fløi, men efter 
et ringe Tab stødte til Bataillonen ved Lang-Søen.

Ved Lang-Søens nordre Deel fik jeg Ordre at besætte 
Debouchéen fra Ornum Mølle og forhindre, at Fienden 
trængte frem i vor venstre Flanke. Fra Kosel havde Fien
den nemlig trængt frem over den derværende Bro over 
Markerne direct paa Ornum Mølle, og kunde herfra letteligen 
have foruroliget vort Tilbagetog. Jeg detacherede Lieutenant 
v. Homemann med 1 Peloton, som opstillede sig dækket
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paa Høiderne Vestenfor Ornum Mølle og forhindrede ved 
sin Ild Fienden, der allerede var ved Ornum Bro, i at trænge 
frem over samme. Imidlertid blev ogsaa herved vort Tilbage
tog paaskyndet.

Halvøen ved Messunde Søndenfor Byen var forsynet med 
Løbegrave paa det smalleste Sted, der tillige var det høieste 
i Terrainet og deelviis dækket af en Mose paa den venstre 
Fløi. 1 disse Løbegrave var 3. Reserve-Bataillon tilligemed 
en Afdeling af 3. Jæger-Corps bleven opstillet. Det Øvrige 
gik igjennem Messunde By over Broen paa Sundet [til Sliens 
nordlige Bred]; 10. Bataillon blev placeret i Løbegravene 
vestenfor [Færgegaarden]1), Resten af 3. Jæger-Corps [i Vær
kerne] paa den østlige Side af samme, og Artilleriet yderst 
paa 10. Bataillons høire Fløi. Capitain Dinesen havde her 
af sit Batteri 6 Piécer (2 vare med 4. Bataillon i Eckern- 
fjord) og Capitain Schau Vi Batteri o: 4 Piécer, ialt 10 Ca- 
noner. Ved Tilbagetoget fløi os Canonkugler og Granater 
om Ørerne. Ved Overgangen til Broen holdt jeg for at 
samle og vise Enhver sin Plads; Adjutanten beordrede jeg 
til den anden Side for at gjøre det Samme. Def kom natur- 
Tigviis Afdelinger af forskjellige Corps tropviis og isoleret til 
Broen, og vi maatte derfor nu see at samle Alt til rette Sted.

Ved den lange Fegtning af 10. Bataillon ved Kochendorf 
fik de andre Afdelinger tilstrækkelig Tid til at samle sig og 
indtage de dem anviste Positioner, hvilket jo maa kaldes 
en stor Fordeel.

Den 4. Bataillon (med 2 Canoner og nogle Cavallerister), 
der laae i Eckernfjord, marcherede, da Angrebet fandt Sted, 
ganske rolig tilbage ad Veien til Kappeln, circa 3 Miil, gik 
der over Slien og tog Qvarteer sammesteds, Alt ifølge høiere 
Ordre, men uden at deeltage i Fegtningen. Dette Tilbagetog 
fremkaldte megen Utilfredshed iblandt os. Men Hr. Neer- 
gaard var en af Hr. Krabbes Raadgivere og kunde derfor 
gjøre og raade, hvad han ønskede.

Da vi med Hovedstyrken vare komne over Messunde 
Bro, var Kl. omtrent 4 om Eftermiddagen. Fienden udbredte 

x) Færgegaarden ligger paa den nordlige Bred af Slien. U, A.
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sig nu Sønden for Fronten af vor Stilling og aabnede en 
levende Ild af sit Infanteri og Artilleri, som her udgjorde 24 
Piécer. Denne Ild blev levende besvaret fra vor Side, og 
Canonaden fremkaldte en skrækkelig Allarm. Vi stode Alle 
dækkede1); men Kugler og Granater fløi uafladelig over vore 
Hoveder. Artilleriet havde her unægtelig den sværeste Stand. 
Capitain Dinesen var baade tapper og activ og besvarede 
Fiendens overlegne Ild med Iver. Dog frygtede han for, at 
hans Canoner skulde blive demonterede, da Fienden længst 
mod Vesten opkjørte 4 Canoner, hvoraf hans (Dinesens) 
Canoner kunde enfileres. Han trak derfor sine Canoner 
noget tilbage og tilsidst endog de 6 Canoner ud af Ilden, og 
gav de øvrige et større Mellemrum. Engang under Kampen 
kom Dinesen sprængende forbi mig og klynkede over, at 
hans Canoner bleve demonterede og at han tabte mange 
Folk, og at han derfor vilde trække dem ud af Ilden. Jeg 
svarede: „Min gode Dinesen, lad nu staae til og tænk ikke 
paa Følgerne.“ Imidlertid reed han til Oberst Krabbe for at 
hente Raad; jeg veed ikke, om han fik noget. Ilden var be
døvende, det er vist; men Ingen nærede nogen Frygt for at 
Fienden skulde kunne erobre Messunde By, langt mindre 
Broen, og endnu mindre trænge frem paa denne over Sun
det; Broen havde desuden et Led, som kunde aabnes. Vi 
maatte altsaa rolig blive staaende og see, hvad der vilde skee. 
Til evig Tid kunde en saadan Canonade ikke vare, thi til
sidst maatte Forraadet være udtømt. Omsider Kl. 6 å 61/« 
ophørte Ilden fra fiendtlig Side, efter at vore 6 tilbagetrukne 
Canoner atter var rykket frem i Linien. Denne Begivenhed 
fremkaldte naturligviis almindelig Glæde iblandt os, og strax 
rykkede 3. Jæger-Corps og et Par Canoner frem til Forføl
gelse.

*) Ogsaa Fodfolket deltog i Fægtningen fra den nordre Bred: „Da 
Fienden kom os nær paa Skud, aabnede vi atter vor Ild, især med Tap
rifler, hvis Skytter bleve sammendragne længst imod Vest, hvorfra de 
kunde enfilere de af fiendtlige Jægere besatte Hegn, hvorfra de beskøde 
Fronten af vor Stilling foran Messunde, saavel som os." (Af 10. Batail
lons Rapport.) U. Â.
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Fienden havde under Canonaden ogsaa forsøgt paa med 
2 Compagnier at angribe vore Retranchementer foran Mes- 
sunde; men han standsede allerede i flere hundrede Alens 
Afstand fra vore Løbegrave og leed et betydeligt Tab. 3. 
Reserve-Bataillon gjorde ogsaa et Udfald og tog en hel Slump 
til Fange.

Altsaa: da Fienden trak sig tilbage, fulgte vi efter. Mine 
Folk bad om Tilladelse at aflægge deres Bepakning for 
destobedre at kunne følge ham; dette tillod jeg, og den hele 
Bepakning blev compagniviis efter[ladt] paa Sliens nordre 
Bred og et Par Mand pr. Compagni ladt tilbage for at be
vogte samme, og derpaa fulgte Bataillonen 3. Jæger-Corps 
paa Veien til Kosel formeret i sine 4 Compagni-Colonner i 
to Træfninger.

Det varede ikke længe, saa kom Forpost-Commandeuren 
atter til Syne og raadede mig til at gjøre Holdt. Jeg vilde 
ikke tage Notits af denne raadende Befaling, men reed frem 
til Krabbe og bad ham for Guds Skyld nu at tillade at for
følge Fienden med al Magt Hertil gav han sit Samtykke, men 
kort efter kom han i Berøring med Forpost-Commandeuren, 
maaskee ogsaa med Capitain v. Dinesen, og nu blev denne 
Tilladelse kaldt tilbage, hvorimod jeg erholdt Ordre til at 
gjøre Høire om og marchere i Flanken, hvorved jeg [vilde 
være kommet til at] marchere ned i Lang-Søen. Efter mange 
ærgerlige Mundhuggerier for at erfare, hvad Obersten vilde, 
fik jeg da at vide, at jeg skulde trække Bataillonen om paa 
den vestlige Side af Lang-Søen og der understøtte Compag- 
niet Kløeker af 3. Reserve-Bataillon, der efter Sigende var 
bleven trængt tilbage af fiendtlig Overmagt. Jeg hverken saae 
eller hørte til nogen Fiende og fortsatte derpaa Marchen i 
Compagni-Colonner i 2 Træfninger, hvoraf 1 Træfning havde 
opløst 2 Peloton’er som Skytter. Det Hele gik nu fremad 
sluttet og i bedste Orden paa begge Sider af Veien. Det be
gyndte at blive mørkt, men Maanen oplyste Egnen. Paa 
denne Marche meldte vort Cavalieri sig hos mig og til min 
Disposition. Jeg svarede Anføreren herfor, „at jeg om Natten 
og i Mørket ingen Brug havde for Cavalieri, og at jeg havde
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stor Nød med at holde Infanteriet sluttet og i tactisk Orden, 
og at derfor Cavalleriet under de nærværende Omstændig
heder slet ikke kunde bruges.“ Ikke desmindre vedblev det 
at ride i Queuen af Colonnen. Vi vare saaledes komne i 
Høide med den sydlige Side af Lang-Søen med Hovedstyr
ken, og Skytterne ikke langt fra Chausseen, da til vor Ulykke 
atter Hr. Krabbe kom efter os og befalede „at gjøre Holdt 
og standse med Forfølgelsen.“ Jeg gjorde Obersten atter op
mærksom paa, at Forfølgelsen var af yderste Vigtighed, og 
bad ham tillade mig at kaste os over Leiren, Kochendorf og 
Overgangsstederne paa Østerbækken, og lovede at indestaae 
med mit Hoved for et lykkeligt Udfald. Vi vilde i dette Til
fælde gjøre stort Bytte og tage mange Fanger i Defiléerne 
over Østerbækken og i Kochendorf. Men min Bøn var for- 
gjæves. Vore Leirhytter stode nu i lys Lue; ogsaa herpaa 
henledte jeg Oberstens Opmærksomhed, da Branden tjente 
til at oplyse Landskabet og saaledes favorisere[de] vort 
Foretagende. Men al Tale var forgjæves. Jeg maatte samle 
Bataillonen og gaae tilbage til Messunde, og med 3 Com- 
pagnier besætte Forposterne Søndenfor Byen og med 1 Com- 
pagni det paa Høiderne Søndenfor Broen anlagte Brohoved. 
Jeg selv tog Natteqvarteer i Færgegaarden paa den søndre 
Bred af Sundet. Her kastede jeg mig paa en Seng med 
Klæderne paa og sov fra Kl. 12—5. Sergeant Koch besøgte 
mig her og fik en Kop Thee og lidt at spise; han stod og
saa med sin fra Eckernfjord førte Trop i Brohovedet, og 
nu fortalte han mig sine Begivenheder paa denne Dag.

Vort Tab var stort paa denne Dag. Vi havde tabt to ud
mærkede Officerer, nemlig Artillericapitain v. Schau1), der 
blev dræbt af en Spidskugle ved sine Canoner paa det mod 
Vest mest fremragende Punct af Stillingen paa den nordre 
Slibred, og Capitain Kühle2) af 3. Reserve-Bataillon, som 
blev dræbt ved Retranchementerne eller Løbegravene foran 
Messunde By, da han ikke vilde lægge sig ned i disse, 
men vedblev at spadsere bag ved samme under Fiendens

*) Schau, Hans Broe (1821—50).
*) Kühle, Vilhelm Savedak v. d. Aa (1820—50).
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heftige Ild. Erfaringen har noksom viist, at hver den, som 
paa nogen Maade gjør sig bemærkbar, bliver nedskudt af 
Spidskugler i saare kort Tid, ofte paa 1000—1500 Alens Af
stand.

Af Saarede: Capitain Møller af 3. Reserve-Bataillon, Lieute- 
nanterne Dalgas1) og Lundby af 3. Jæger-Corps, og Mørch 
af 10. lette Infanteri-Bataiilon. Dalgas døde kort efter af sine 
Saar.

Den 10. Bataillons Tab var ialt: Døde og Saarede 113 
Mand, hvoraf omtrent 28 vare tagne til Fange.

Affairen den 12. September var høist interessant og blev 
ført meget godt fra Troppernes Side, og man [kan] heller 
ikke sige Andet om Krabbe, der i det Hele tog sig ret men
neskelig ud. Derfor jamrede vi Alle ved hans havte Lykke, 
eftersom det var et almindeligt Haab og et fast almindeligt 
Rygte, at han skulde gaae af; nu kunde vi ikke vente det 
mere. Lykken og Skjæbnen havde nu reddet ham.

Vi erfarede siden, at Bondefogderne i Kosel og Kochen- 
dorf havde modtaget Insurgenterne paa det Bedste, ligesom 
ogsaa Værten og Værtinden paa Kroen i Kosel. Til Gjen- 
gjæld havde Insurgenterne uden at betale spist og drukket 
hos dem, saalænge de havde Noget at fortære, og paa Kroen 
havde de tillige vexlet deres Papirspenge imod blankt Sølv. 
Madamen paa Kroen havde pyntet sig og paasat en slesvig- 
holsteensk Baandsløife paa sine Klæder. Hun havde ikke 
ventet, at det slesvigholsteenske Regimente i Kosel skulde 
have varet saa kort. Vi loe hjertelig over denne Dames 
Hændelser, da vi senere talte med hende. Ifølge Mandens 
Udsagn vare de bievne aldeles udplyndrede for Spisevarer. 
Det Samme var Tilfældet i Kochendorf; men de vogtede sig 
vel for at udtale dette høit.

Der blev idag — som ovenfor omtalt — paa Retraiten 
taget omtrent 28 Mand [af 10. Bataillon] til Fange, hvoraf 
en Deel som saarede bleve liggende paa Valdpladsen; men 
de fleste bleve tagne, idet de af Forpost-Commandeuren vare 
udsendte som Patrouiller og ved Fiendens Angreb bleve af-

*) Dalgas, Ernesto Guilielmo Augusto, Premierlieutenant.
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skaarne. Iblandt de som saarede til Fange tagne var den 
haardt saarede Sergeant af 1. Compagni Støiholm, der, saaret 
i Benet, ikke kunde gaae. Lagt paa en Baare kom han til 
Kosel; men her indhentedes hans svage Bærere af Fienden. 
Støiholm kom ind i et Huus og bad om at blive skjult, men 
Husets Eier gjorde det ikke, og da Fjenden kom til og ind 
i Huset, blev han strax opdaget og ført bort som Fange. 
Senere kaldte jeg Huuseieren til mig for at høre, hvorledes 
Sagen var gaaet til; men han havde naturligviis mange Und
skyldninger for sin Fremgangsmaade, og da Enhver havde 
Tilladelse til ustraffet at begaae ethvert Forræderi mod os, 
kunde jeg blot true ham, men forresten vovede jeg ikke at 
gjøre det Allermindste. Da Støiholm omsider blev udvexlet 
i Februar 1851, vare vi allerede paa Marchen til Kjøbenhavn, 
saa at det ikke var muligt at foretage nogen Confrontation 
imellem ham og hans forræderske Vært i det Huus, [hvori] 
han havde søgt Beskyttelse.

Imellem de Blesserede var ogsaa „den lille Hornblæser“ 
Dinesen, der havde faaet et Strøifskud over Hovedet. Han 
saae forskrækkelig ud: Blodet løb ham ned af Ansigtet og 
over Hænderne og hans Horn. Blodet var blandet med 
Krudt og Jord; han var mere sort end hvid, og gjerne havde 
jeg seet ham malet i denne smukke Situation. Han vedblev at 
give Signaler længe efter, at han var bleven blesseret, og maatte 
tilsidst udmattet begive sig til Ambulancen. Da han havde 
været der noget uden at man tog Notits af ham, sagde Di
nesen-. „Maa jeg bede om, at De hurtigt expederer mig, thi 
jeg har ikke Tid til at vente længe her; jeg maa ud igjen.* 
Men da man blev opmærksom paa ham og havde undersøgt 
hans Saar, blev han naturligviis sendt til Hospitalet, hvor 
han blev liggende i flere Maaneder.

Den 13. September. Efter en urolig Nat var jeg oppe Kl. 
5 eller ved Daggry. Omtrent Kl. 6 kom Hr. Krabbe ridende 
forbi mit Qvarteer og befalede mig at rykke frem med Ba- 
taillonen til en Recognoscering langs Forpostlinien fra Holm 
til Kochendorf. Jeg kastede mig strax paa min Hest og reed 
ud af Byen, samlede Bataillonen fra Forpost og rykkede nu
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frem paa den samme Vei, jeg havde marcheret Aftenen ifor- 
veien. Forposterne fandt jeg meget forfrosne, eftersom hver 
Mand havde aflagt sin Feltkappe paa Sliens nordre Bred i 
Gaar Aftes, inden vi rykkede frem til Forfølgelse. Forresten 
vare Alle muntre og villige, især da jeg lovede dem, at vi 
vilde paany børste paa Tydskerne.

Recognosceringen blev udført derved, at Bataillonen gik 
med al Forsigtighed til den nordlige Side af Aaløbet mellem 
Dyrvad og Holm, og herfra udsendtes Recognoscerings-Par- 
tier til Holm, Fleckeby, Dyrvad, Mohlhorst og Kochendorf; 
men intetsteds fandtes Spor af Fienden; kun i lang Afstand 
saae vi enkelte Cavalleri-Blænkere, som strax forsvandt ved 
vor Nærmelse. Jeg bereed selv den hele Linie, og i Kochen
dorf blev taget en Menig af 1. Insurgent-Bataillon til Fange; 
han havde skjult sig i et Huus, hvor, saavidt jeg mindes, en 
Slægtning af hans Hustru boede. Jeg talte med Besidderen 
af Mohlhorst, Leisching, og han fortalte mig mange Ting 
fra Affairen i Gaar og navnlig, at han havde talt med Her
tugen af Augustenborg, der længe havde holdt paa en af 
Kjæmpehøiene Nord for Kochendorf ledsaget af en talrig 
Suite. Hertugen havde spurgt Hr. Leisching om mangfoldige 
Ting vor Armée betræffende, og han fortalte da, at han havde 
svaret undgaaende (hvorpaa just ikke var meget at stole, da 
Leisching med hele Famillien, især Damerne, vare aldeles 
tydske). I Kochendorf fortalte man mig, at der laae en død 
Soldat af 10. Bataillon lidt Nordost for Byen. Jeg sendte min 
Stabshornist hen for at hente ham og beordrede en Vogn 
til at kjøre den Døde paa. Det varede ikke længe, saa kom 
Stabshornist Hemer med den Døde paa sin Hest, der var 
bleven ganske blodig af det døde blodige Legeme.

Vi bleve staaende paa Forpost til om Eftermiddagen Kl. 
4—5 og afløstes af 3. Reserve-Bataillon, hvornæst vi anvistes 
Cantonnement med 2 Compagnier i Messunde og 2 Com- 
pagnier i Brodersby. Det var mørkt, inden vi naaede vort 
Cantonnement. Alle vare trætte og sultne efter 40 Timers 
Anstrengelse. Jeg gik tidligt til Sengs i Messunde Færgegaard. 
Vi erholdt i Dag ny Ammunition fra Slesvig.
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Det var bleven os bekjendt, at en saaret fiendtlig Officeer 
var i Gaar Aftes bleven ladt tilbage i Landsbyen Veseby, 
og Oberst Krabbe beordrede mig i Dag til at undersøge, 
hvorvidt han endnu fandtes sammesteds. Jeg sendte derfor 
en Patrouille til Veseby, som undersøgte Sagen, og vi erfa
rede nu, at den Saarede var bleven afhentet om Natten. 
Saaledes kunde Fienden gjøre, hvad han vilde, thi fra vor 
Side blev han ikke foruroliget eller forfulgt. Ligeledes erfa
rede vi, at Kochendorf Natten mellem 12.—13. September 
havde været besat af 1 Compagni af 1. Insurgent-Bataillon, 
og at en Mængde Efternølere, Bagage m. m. havde stoppet 
Tilgangen til Byen og Defiléerne deromkring. Vor Leir saae 
bedrøvelig ud: kun hist og her var Træværket endnu staa- 
ende, men i forkullet Tilstand; af Tag og Vægge var der 
intet Spor; det Hele lignede en Grusbunke, sort af Røg og 
Kul.

Ved Fremrykningen i Dag traf jeg ved Schiillbeck vort 
Cavalleri holdende [ifærd med at] fodre. Jeg erfarede senere, 
at det var bestemt til min Assistance; men da Ingen havde 
meldt eller omtalt Saadant, antog jeg mig ikke berettiget til 
at forstyrre dets fredelige Stilling, og udførte derfor Recog- 
nosceringen alene med Infanteriet.

Den 14. September i Messunde nordre Færgegaard.
En Slagdag er i Grunden en Glædesdag for Soldaten; 

paa saadanne Dage hvile alle trivielle Skriverier etc., som 
forbittrer os Livet. Men nu kom Efterveerne. Dags Dagen 
kom jeg ikke ud af mit Qvarteer for lutter Brevskrivning, 
Affattelse af Tabslister, Rapporter, Reqvisitioner paa tabte 
Reqvisiter, Ammunition, Fordeling af samme etc., etc., etc., 
ikke at tale om, at Bataillonen om Morgenen atter maatte 
begynde med at staae under Gevær fra Kl. 5—8.

Den commanderende General v. Krogh besøgte os igaar; 
men da 10. Bataillon var paa Forpost eller Recognoscering, 
saae vi ham ikke. Derimod erfarede vi den ved General- 
commandobefaling af 13. udstedte Taksigelse, som er saa- 
lydende:1)

l) Udelades her. U. A.
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Saaledes vare vi nu bievne betalte for vort Mod og vort 
Blod.

Søetaten ved Eckernfjord spillede ved denne Affaire en 
besynderlig Rolle. Enhver af os troede, at den megen Sky- 
den fra Skibene ogsaa havde havt til Hensigt at skyde Fre
gatten „Gefion“ i Brand. Om Natten mellem 12. og 13. 
September saae vi ogsaa en stor Brand i Byen; men om 
Morgenen kneisede „Gefions“ Master ligesaa stolt som for
hen over Byen. Søetaten havde vel truet — men ikke ud
ført sin Trussel. Escadrechefen, Commandeur-Capitain Steen 
Bille har den 7. September givet Ordre til Skibets Ødelæg
gelse, naar Fienden trængte ind i Byen; hvorfor denne Or
dre ikke blev udført den 12., da den bebudede Eventualitet 
indtraadte, er mig ikke bekjendt, men blot undskyldt ved 
uholdbare Floskler.

Dette var en stor Jammer for os; nu var Tiden kommen 
til at ødelægge „Gefion“, der dækkede Broen, hvorover 
Fienden Nord fra søgte at trænge ind i Byen. Den preus
siske Besætning paa „Gefion“ var ogsaa forberedt herpaa 
og løb fra Skibet og leirede sig paa Torvet.

Rigtignok havde vor Regjering erklæret Fregatten for 
neutral; men denne Erklæring er ikke bindende for en mili- 
tair Chef; thi i saadanne Tilfælde ødelægges stundom Eien- 
dele, der tilhøre [baade] Venner og Fiender. Forsvaret er 
Hovedsagen; Maaden — hvorledes — er en aldeles under
ordnet Biting.

Man har spurgt om, hvad Hovedarméen ved Slesvig 
gjorde den 12. September, medens 1. Brigade fegtede imod 
2—3 dobbelt Overmagt? Egentlig talt gjorde Hovedarméen 
slet Intet, men overlod [Briga]den til sin egen Skjæbne. Den 
commanderende General med Omgivelser reiste sig med 
Uvillie fra Rambus- eller L’hombre-Bordet for at bestige et 
høitliggende og frit Punct for at see paa Affairen, der i lige 
Linie ikkun var 1 Miil fjernet. Man sagde, at de fleste høiere 
Officerer vare stegne op i Taarnet paa Gottorp Slot, der 
har en fri Udsigt mod Øst. Det havde jo været det Natur
ligste at poussere Tropper imod Syd og Øst til Fleckeby,
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navnlig at lade Reserve-Cavalleriet med et Par Batterier rykke 
frem mod Fleckeby eller Østerby, hvortil vi havde Tropper 
nok. Hvad vilde der i dette Tilfælde være blevet af det 
fjendtlige Corps, der avanturerede sig imod Messunde?

Jeg forfattede idag Rapporten over Fegtningen, i høj Grad 
forstemt og irriteret over Hr. Krabbes Commandovæsen, 
Indgriben i min Compétence, slette Anførsel og bestandige 
Tilsidesættelse med deraf følgende Uoverensstemmelser, 
[hvorfor] den blev holdt noget dadlende. Heraf tog min er
klærede Fiende Hr. Meza Anledning til at forklage mig for 
Respectforseelse og [at] foranledige Krigsministeren til at 
sætte mig under Action1). Ved saadanne Leiligheder findes 
der stedse et tilstrækkeligt Antal tjenstvillige Aander, som 
hjælpe høie Vedkommende; saaledes ogsaa her. Min Brøde 
kan sees af min Rapport, hvoraf en Copi findes mellem 
mine Papirer eller i 10. lette Infanteri-Bataillons Correspon
dance-Protocol, hvoraf da vil sees, at min Brøde ikke er 
stor. Men under saadanne Omstændigheder er Auditeuren, 
Hr. Glahn2), alene betænkt paa Straf og ikke paa Undskyld-

0 Den paaklagede Passus i Rapporten lyder saaledes: „Ifølge de af 
Brigade-Commandeuren, Oberst v. Krabbe, givne Befalinger overtager 
Forpostcommandeuren, for Tiden Capitain v. Magius af 3. Jægercorps, 
saasnart den Bataillon, der skal besætte Forposterne, er ankommen i 
Leiren ved Kochendorf, Commandoen over samme og befaler, ordner, 
detacherer, recognoscerer, fegter, arbeider m. m. uden derom at spørge, 
end sige melde, eller engang meddele sine trufne Foranstaltninger til den 
tilstedeværende Bataillons-Commandeur, der saaledes forbliver aldeles 
uvidende om disse og sin Bataillons Stilling og Anvendelse. Paa lignende 
Maade lader Brigaden sine Befalinger alene udgaae til Forpostcomman
deuren, saa at Bataillonscommandeuren, der desuden er forbudt at bort- 
commandere en Mand fra Forposterne, ogsaa forbliver ubekjendt med 
Brigadebefalingerne, den hele Forposttjeneste, Fiendens Stilling og Pla
ner, endog med Retraitelinien, og kun ved tilfældig Meddelelse af sine 
Undergivne, der have været overdraget et eller andet Hverv, erfarer han, 
hvad der forefalder ved de Forposter, hvor hans Bataillon staaer og han 
selv opholder sig.“ — U, A.

a) Glahn, Hother Christopher (1807—76), Overauditeur, Herredsf. i 
Nørvang-Tørrild H.
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ning1). Man sagde: dersom jeg havde lagt min begrundede 
Klage paa et særskilt Ark Papir, saa vilde man have taget 
særligt Hensyn dertil, men at indflette den i selve Rappor
ten — det var respectstridigt. Nu! vi ville senere komme 
tilbage hertil.

Den 16. September Kl. 11 var jeg med en Deel Officerer, 
Underofficerer og Menige i Brodersby for at begrave vore 
den 12. September faldne Soldater, hvorved Dr. Hammerich 
forrettede Gudstjenesten og vor Musik spillede Choraler. 
Den hele Handling var meget smuk. Vor Regnskabsfører 
Beder havde besørget Kister til Enhver og de Faldne ned
lagt deri i fuld Uniform. Disse Kister stode i en Række paa 
Kirkegulvet i Brodersby og bleve udbaarne af vore egne 
Folk og nedsænkede i den fælleds Grav. Jordtilkastningen 
skete af hele Følget, efter at jeg som den ældste paa Stedet 
værende Officeer havde givet det første Exempel. Af [Ste
dets] Præst og Kirkebetjente kom ingen tilsyne.

Men ogsaa herved havde vi en høist forargelig Scene 
med Krabbe. Han havde paa Batailledagen ført vore Døde 
bort ved Hjælp af Ambulancesoldaterne og strax uden 
mindste Ceremoni ladet dem kaste i et Hul, uden at jeg fik 
at vide hvor, og saasnart en Død fandtes eller indbragtes, 
blev han strax greben og behandlet paa samme Maade. Jeg 
tilskrev ham derfor tjenstligen og bad ham sige, hvor han 
havde gjort af vore Døde, men fik naturligviis intet Svar. 
Jeg lod derfor sætte Vagt ved de Døde, vi endnu havde 
conserveret (en 5—6 Stykker), og befale Vagten, at de ikke 
maatte bortstjæles af Nogensomhelst uden min Ordre. Kun 
derved blev det os muligt at bevare nogle Døde til en høj
tidelig Begravelse, der er saa nødvendig for de Efterlevende[s 
Skyld], thi i Bondestanden hos os hersker endnu en stor 
religieus Følelse for en hæderlig Begravelse. Under Begra
velsen stod en ung Mand ved Siden af mig og græd bitter
lig for en falden Broder eller Slægtning. Jeg trøstede ham 
saa godt jeg formaaede, og pegede paa den hæderlige Be-

*) Til denne Insinuation kan der ikke sees at foreligge nogen Grund, 
og maa den derfor skyldes Forf.s irriterede Sindsstemning. U. A.
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gravelse, vi havde ydet ham, hvorfor han særdeles takkede 
mig og gik rolig bort Det var en Nordslesviger. Mig selv 
pressede Begravelsen Taarer af Øinene. Da jeg ikke kunde 
være længe borte fra Kosel, medtog den hele Begravelse 
neppe mere end 1 Time, Reisen frem og tilbage medregnet.

Hidtil vare de ved Messunde anlagte Retranchements 
ikke andet end Løbegrave, knapt saa dybe, at de skjulte 
eller dækkede den halve Deel af en Mand. Fra den 13. be
gyndte vi at befæste Halvøen efter et langt stærkere Profil 
og større Maalestok; Landeveien blev ogsaa gjennemskaaret 
og forsynet med Porte; paa de høieste Puncter i Terrainet 
blev anlagt Canonplacements m. m. Paa Sliens nordre Bred 
blev ogsaa for Artilleriet anlagt stærke og udstrakte Batterier. 
Infanteriet maatte atter gjøre alle disse Arbeider, hvortil blev 
daglig commanderet 500 Mand af den tjenstfrie Bataillon i 
to Afløsninger. Folkene arbeidede flittigt og villigt, men og
saa herved viste Krabbe sin Galenskab. Naar Ingenieurerne 
forlangte et opgivet Antal Folk, beordrede Krabbe maaskee 
det dobbelte Antal. Da Ingenieurerne ikke havde Redskaber 
til at sysselsætte dem med, maatte det for store Antal Folk 
staae og see til, og herved fremkaldtes atter Uvillie. Jeg 
gjorde Obersten herpaa opmærksom og fortalte ham, at hele 
Masser af Mandskab stod fra den tidligste Morgenstund til 
Middagstid uden at bestille Noget, og jeg tilføiede, at det 
ikke var rigtigt saaledes at misbruge Kræfterne. Obersten 
meente naturligviis, at hans Fremgangsmaade var fuldkommen 
rigtig. Vi kom altsaa atter op at mundhugges, og jeg sagde, 
„at det var en skammelig Færd og Misbrug af Folkenes Kræf
ter“. Ingenieur-Capitain Thulstrup, der ledede Arbeiderne, og 
til hvem jeg ogsaa klagede herover, udsagde, „at han var 
aldeles uskyldig i Sagen, og at han slet ikke havde reqvireret 
mere Mandskab, end han havde Plads og Haandredskaber 
til“; dette er meget troligt, da han er en sindig og fornuftig 
Mand.

Efter Messunde-Affairen indsaae man omsider, at det var 
en stor Galskab at henlægge i Eckernfjord 1 heel Bataillon, 
hvis Forretning bestod i, saa snart der faldt Skud ved For-

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 19
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posterne, at pakke ind og marchere til Kappeln og, saasnart 
Fienden var gaaet tilbage, atter at marchere frem og besætte 
Byen. Besætningen sammesteds blev derfor indskrænket til 
1 Compagni.

♦ ♦ ♦

Den 21. September i Bivouaquen ved Kochendorf.
Bataillonen afmarcherede saa betids, at den var til befa

let Tid Kl. 7 ved Kochendorf for at besætte Forposterne. 
Veiret var smukt, stille, og Solen skinnede herligt i Morgen
stunden.

Paa Marchen hørte vi en idelig Skyden ved Forposterne 
og henimod Østerby, som Fienden havde besat og overfal
det og sprængt en af vore Patrouiller paa 30 Mand; dog 
kom alle uskadt tilbage om end ad forskjellige Veie. Vor 
Forposttjeneste blev ledet meget slet, og vi lede derfor ofte 
ikke ringe Tab. Fienden var derimod meget activ, angreb og 
overfaldt os ofte, og foretog sine Recognosceringer med 
stærke Patrouiller, vi derimod med svage, hvorfor vi ogsaa 
maatte være de Tabende. Reglen byder derimod, at man fo
retager sin Forposttjeneste omtrent paa samme Maade som 
Fienden, ifald man vil staae sig imod ham. Jeg prækede ofte 
denne Theori, men Krabbe lod sig ene lede af Forpost-Com- 
mandeuren, og denne ansaae sig for klog til at ville lade sig 
belære. Efter mange og store Tab maatte han dog tilsidst 
bøie sig for det Rette.

Vi bleve den 22. Kl. 7 afløste til sædvanlig Tid i For
posttjenesten. Alt var stille paa hele Linien. Ikke desto min
dre kom Hr. Krabbe omtrent Kl. 8 til Kochendorf Bivouac 
i den største Forskrækkelse, da han angav at have hørt 
Skydning, hvorfor han havde kaldt hele Brigaden under Ge
vær, endog det Compagni, der kom fra Bivouaquen og havde 
staaet som Repli for Forposterne. Jeg for min Person reed 
ubekymret til Kosel; der var intet Andet paa Færde, end 
Hr. Krabbes Hjerne, der stedse var i Uro.
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I disse Dage bleve vi Forsynede med en Deel Leirsække 
og Tæpper, som vare os til megen Nytte paa Forposterne 
og i Qvartererne, eftersom N ætterne bleve kolde og fugtige. 
I mit Telt havde jeg saaledes en med Straae fyldt Sæk at 
ligge paa og et godt Tæppe over mig.

• * 
*

1 Gaar kom Besidderen af Mohlhorst, Hr. Leisching, til 
mig og bad om min Hjælp imod Hr. Krabbe, som pludselig 
havde afbrudt Broen ved Gaarden, saa at han var bleven 
indespærret tilligemed alt sit Kvæg, der uomtvistelig maatte 
sulte ihjel, da han ikke kunde faae det paa Græsgangene 
formedelst Broens Afbrydning. Leisching fandt denne Frem- 
gangsmaade saameget mere paafaldende, som Obersten i læn
gere Tid var kommen venskabelig i hans Huus. Jeg svarede 
Hr. Leisching, at jeg ikke var Høistcommanderende og føl- 
geligen ikke kunde gjøre Noget i denne Sag. Han fortalte, at 
han allerede i Gaar havde været hos Obersten i Kosel, men 
ikke var ble ven hørt. Jeg gjentog da, at jeg ikke kunde 
hjælpe ham, men raadede ham til uden videre at anlægge 
en Løbebro over Aaen, men ikke tale videre derom. Dette 
Raad fulgte Manden, og inden jeg reed hjem fra Forpost 
idag, reed jeg ned til Mohlhorst og besaae Forholdene. Lø
bebroen var i Stand, og Qvæget græssede allerede paa den 
nordlige Side af Aaen. Saaledes undgik Manden Virkningerne 
af Hr. Oberst Krabbes Foranstaltninger, der truede ham med 
Undergang; mit Raad hjalp ham, og han kom ogsaa senere 
og takkede mig derfor.

Jeg havde Besøg af Premierlieutenant Krieger, der var 
ankommen paa Slien med 3 Canonjoller og lagde sig ved 
Winninggaard. Søetaten havde manoeuvreret saa længe, indtil 
den havde erholdt Tilladelse til at løbe ind i Slien med disse 
Canonbaade. Vi frygtede mere dem end Fienden; thi i Til
fælde af Action vilde vi nok gjøre Bekjendtskab med deres 
Kugler og Granater imellem os.

Den 29. September, en Søndag, var min ældste Søn Ge-
19»
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orgs Confirmationsdag. Jeg vilde have været i Kirke [som 
laae] i Kosel, ikke mere end 100 Skridt fra min Bolig; men 
Tiden dertil manglede aldeles; ogsaa begyndte det Kl. 11 Fm. 
saa voldsomt at regne, at man ikke kunde komme ud af 
Huset.

Om Aftenen var Auditeur Monrad til Thee hos mig, og 
idet vi sad stille ved den, kom en Adjutant fra Brigade-Com- 
mandeuren med Befaling om, at Bataillonen skulde strax 
træde under Gevær og indtage en Stilling paa Veien imel
lem Kosel Kirke og Messunde. Vi forbleve paa Allarmplad- 
sen til Kl. 10, hvorpaa vi fik Tilladelse at træde under Tag 
med 1. Compagni samlet i en Gaard. 2. Compagni blev der
imod detacheret til Holm for at understøtte det derstaaende 
Compagni af 3. Reserve-Bataillon. Veiret var smukt, men 
mørkt. Jeg lagde mig paaklædt paa Sengen. Kl. 2 om Mor
genen erholdt vi Tilladelse at gaae i Qvarteer.

Grunden til denne Opstilling erfarede vi ikke; rimeligviis 
vare falske Efterretninger indløbne, hvilket tyder paa vor 
slette Forpost- og Spiontjeneste, eftersom Fienden ganske 
havde fjernet sig fra vor Egn og concentreret sig ved Fre- 
deriksstadt.

Den 30. September. Hele Formiddagen hørte vi Canon- 
skud fjernt i Vesten, uden at vi bestemt vidste hvor; dog 
blev der som Rygte talt om Fiendens Angreb paa Frederiks- 
stadt.

Natten mellem den 30. September og 1. October var 
regnfuld, kold og stormende, mørk og rædselsfuld — som 
Graven.

Den 2. October ved Messunde.
Fra Kl. 6—8 om Morgenen stod Bataillonen paa sædvan

lig Maade under Gevær i Forskandsningerne og manoeuv- 
rerede for Brigade-Commandeuren, der selv vilde comman
dere Bataillonen og øve os i Tilbagetog; men herved kom 
vi dygtig i Haarene, og jeg sagde ham, at han ikke havde 
det Allerringeste med Bataillonens Uddannelse at gjøre. Al
lerede oftere havde vi været uenige om Bataillonens Øvel
ser; og da han en Dag paa Høiderne ved Bull-Søen befa-
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lede en af mine Capitainer at trække sig tilbage i en uor
dentlig Klump og senere at formere sig, naar han var kom
men tilbage, saa sagde jeg Hr. Krabbe, „at han ikke hav
de med Bataillonens Uddannelse at gjøre, den paahvilede 
mig, og at jeg derfor underviste mine Officerer, Underoffice
rer og Menige ifølge de mig bekjendte bedste Anskuelser, 
men forbød Hulter-Bulter-Manoeuvres. Gud trøste den af 
mine Undergivne, der tillod sig at udføre andre Manoeuvres 
end dem, jeg lærte dem, da jeg ikke lærte dem Andet end 
den største Rolighed og Orden under Tilbagetog. Og hvad 
Begreb maatte mine Undergivne faae om deres Bataillons- 
Commandeur, naar en Anden lærte dem det Modsatte af, 
hvad jeg lærte dem.“ Obersten befalede mig derpaa „at tie 
stille og ikke raisonnere.“ Jeg svarede, „at han her ikke 
havde Noget at bestille og allermindst maatte han tillade [sig] 
at forføre mine Folk til urigtige Manoeuvres.“

Vi skiltes naturlig ad som complette Uvenner, hvilket vi 
rigtig[nok] længe havde været, saa at vi derved ikke leed 
noget Skaar. Det var de forargeligste Scener, man kunde 
tænke sig; men det var ellers ikke muligt at holde ham fra 
Livet. Oberst Krabbe er et af de ufordrageligste Mennesker, 
man kan støde paa; han blandede sig i Alt1). Foruden at 
være Brigade-Commandeur var han ogsaa Bataillons-Com
mandeur, Compagnichef, Commandeersergeant etc. etc. ved 
alle Batailloner og Compagnier. Han berøvede [Afdelingsche
ferne], naar han kunde, hele Commandoen og jurisdictionen. 
Saaledes befalede han flere Gange Nedsættelsen af Forhør, 
Indsendelsen af Forhørene osv. til sig. I Begyndelsen søgte 
jeg at opfylde mange af hans Fordringer eller undvigende 
og høflig at undgaae dem; jeg tilskrev ham privat og høflig 
Breve og gjorde ham opmærksom [paa] de ubehagelige For
hold og fortalte ham, hvorledes Stemningen var imod ham i 
Brigaden — Alt forgjæves. Mine Raad, mine Bønner havde

*) I Biogr. Lexicon siges om Obst. Krabbe: „K. hørte ikke til de Fø
rere, som blænde ved deres Optræden eller som Soldaterne særlig elske; 
han var mut, ordknap, stræng i Tjenesten, men tillige selv i høi Grad 
pligtopfyldende, haardfør, uforfærdet.“ U. A.
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netop modsat Virkning. Da jeg under 20. September 1850 
atter modtog en Brigaden uvedkommende Befaling, saa var 
jeg nødsaget til at give følgende Svar:

„Bataillonen har havt den Ære at modtage Brigadens 
Skrivelse af D. D., hvori Bataillonen paalægges at stille Me
nig af 1. Compagni Gardehuus, der ved et Vaadeskud har 
dræbt Arbeidsmand Schrôder af Brodersby, for en Krigsret.“

„I Anledning heraf tillader Bataillonen sig tjenstlig at 
meddele den ærede Brigade, at undertegnede Commandeur 
ikke skal undlade ved denne som ved enhver anden Ledig
hed at hævde den Myndighed og udøve den Jurisdictions- 
ret, som med Befalingsretten er nedlagt i min Haand, og 
skal derfor vide at straffe arbitrairt eller nedsætte Krigsret
ter, saaledes som de militaire Love bestemme, Sagen og 
Omstændighederne fordre, og saaledes som jeg agter at for
svare for den, der er paalagt Controllen over Armeens Ju- 
risdictionsvæsen.“

Nu havde jeg forskafifet mig Fred i nogle Dage; men saa 
fremkom andre Fordringer, og saaledes gik det bestandig. Jeg 
viste Auditeur Glahn denne Skrivelse, og han sagde, den var 
fortræffelig og fuldkommen rigtig affattet. Stabschefen Capi- 
tain Stricker fortalte mig, at han havde fraraadet Krabbe den 
herom givne Befaling, da Brigaden var aldeles uberettiget til 
at give den, men som altid forgjæves. [Men] derfor var 
Krabbe ikke bedrøvet. Næste Dag havde han som sagt ud- 
speculeret noget Nyt, som han da fremkom med til ligesaa 
ringe Held.

Commandeuren for 3. Jæger-Corps, Oberstlieutenant v. 
Coch, der kjæmpede paa lignende Maade med dette ubehage
lige Menneske, tog i Begyndelsen af September Maaned sin 
Afskeed, „da,“ som han sagde mig, „han ikke paa sine gamle 
Dage vilde leve i disse Spectakler.“

Denne Tid var derfor ogsaa for mig den penibleste i mit 
Liv. Jeg indgav allerede den 9. September en Ansøgning til 
Brigaden saaiydende:

„Da undertegnede Commandeur ønskede at tale med den 
høistcommanderende General, saa tillader han sig at udbede
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sig Brigadens Permission til Slesvig paa i det høieste 10 Ti
mer fra i Morgen Formiddag Kl. 8 af at regne.“

Min Hensigt var at fortælle, hvorledes Tilstanden var her 
ved Brigaden og udbede mig Hjælp. Men da jeg ikke no
gensinde havde villet føre nogen formel Klage over Brigade- 
Chefen, vilde jeg nu ogsaa her gjøre opmærksom paa vor 
Stilling ved et mundtligt Referat. Imidlertid vovede Krabbe, 
som han sagde, ikke at give Tilladelsen, men sendte min 
Skrivelse til Divisionen, hvor den blev afslaaet, naturligviis 
paa Krabbes Disrecommandation, da han nok mærkede, hvor 
jeg vilde hen.

Imidlertid kom den 12. September og min ulykkelige 
Rapport derover. Rigtignok havde jeg paa samme Tid, jeg fik 
Afslag paa Ansøgningen om de forlangte 10 Timers Permis
sion, tilskrevet Oberst v. Gerlach, der var i Slesvig, og for
talt ham min hele fatale Stilling og bedt ham tale derom 
med General v. Krogh. Til Uheld laae Gerlach i Huusby 
eller Schuby Vestenfor Slesvig og kom kun sjeldent til By
en selv; derved fik heller ikke han udrettet Noget, før det 
var for sildig.

Saa glædelig og muntert vi ellers kunde have havt det, 
saa høist ubehagelig var min Stilling ved den 1. Brigade.

Idag 2. October øvede Brigade-Commandeuren os i at 
besætte Skandserne ved Messunde og at gjøre Udfald ud 
over disses Brystværn imod det foranliggende Terrain med 
„fæld Gevær“. Da det var forbunden med Vanskelighed for 
Mandskabet at komme op og ned af Værkerne, og disse der
ved leed en Deel Skade, saa befalede Krabbe, at de ikke 
maatte beskadige Værkerne ved Udførelsen af dette (rav
gale) Manoeuvre. Jeg sagde: „dette var uundgaaeligt, thi de 
svære Landsoldater i Colonner maatte nødvendigviis, naar 
de skulde trænge frem og tilbage over Værkerne, foraarsage 
nogen Skade, men som ikke betydede videre og kunde jo 
senere istandsættes.“ Obersten vedblev: „det maatte dog ikke 
skee“; og paa mit Spørgsmaal: „hvorledes Værkernes Be
skadigelse ved Manoeuvret kunde forhindres?“ svarede han: 
„Mandskabet kan marchere en „anden“ Vei.“
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Paa saadan usammenhængende Tale lader sig Intet sva
re. Vi skiltes naturligviis saa uvenlig som muligt.

Resten af Dagen blev anvendt til Correspondance, Exer- 
cits af de Uøvede, Eedsaflæggelse for ankomne Slesvigere 
m. m. Gud veed, jeg var saa flittig og arbeidsom som muligt; 
men saasnart jeg kom ud med Herr Krabbe — saa var Alt 
galt og uvenligt.

Den 3. October. Vi afmarcherede saa betids fra Messun- 
de, at vi Kl. 7 kunde være paa Leirpladsen ved Kochendorf. 
Veiret var smukt. Da jeg ved at ride til Kochendorf saae 
Herr Krabbe jage omkring med 3. Reserve-Bataillon, saa 
reed jeg en Omvei over Kosel for ikke at møde eller see 
ham.

Jeg tilbragte Dagen i mit Telt med Skriverier og reed 
om Eftermiddagen en Tour omkring ved de yderste Forpo
ster i Selskab med Regnskabsføreren og Adjutanten, men 
var Kl. 5 atter i mit Telt, hvor jeg, da vor Musik spillede, 
havde et Besøg af hele Familien Leisching fra Möhl horst, nemlig 
Mand, Kone og to unge Damer, hvilke to sidste var saa tyd
ske og vrede som Omstændighederne tillode. Kl. 8 lagde jeg 
mig paa min Straaesæk.

Den 4. October. Afløst fra Forpost Kl. 7 i Morges blev 
Bataillonen forlagt til Kosel ifølge den engang bestaaende 
Orden. Vi udhvilede os nu efter en kjedelig Tjeneste og en 
kold Nat, og besørgede vore mange Skriverier med sædvan
lig Iver og Nøiagtighed.

Jeg havde netop lagt mig til Sengs, da jeg Kl. 11 [Aften] 
blev vaagnet ved Brigade-Stabschefen Capitain v. Stricker, 
som bragte mig den Ordre strax at marchere med Bataillo
nen til Slesvig, og melde mig der til Generalcommandoen, 
samt at jeg paa hiin Side Messunde vilde træffe 200 Vogne, 
som skulde befordre os Alle til vor Bestemmelse. Jeg sprang 
af Glæde ud af Sengen og takkede Gud, fordi han havde 
sendt mig en saa uventet Hjælp imod Hr. Krabbe, idet 
Tilfældet nu førte den 10. Bataillon i en saadan Stilling, at 
netop jeg, eller Bataillonen, og ingen anden, havdes dispo
nible til at beordres til Slesvig.

Aarsagen til denne Forlæggelse var den, at man fra Sies-
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vig havde beordret flere Batailloner til Egnen af Frederiks- 
stadt, senest den 5. Linie-Bataillon, og denne Styrke maatte 
erstattes i Slesvig. Derved blev den 1. Brigade en heel Deel 
svækket, og [dette] maatte naturligviis gjøre dens Stilling pre- 
cair og Forposttjenesten besværlig. Ved en saadan pludselig 
Svækkelse af 1. Brigades Styrke var sammes Commandeur 
virkelig at beklage.

Lidt efter Midnat kom Bataillonen i Marche til Messunde. 
Natten var mild, men taaget. Da vi vare komne over Broen 
paa Messunde, traf vi de omtalte 200 Vogne opstillede langs 
Veien til Brodersby; de indtog vistnok en Udstrækning af 
Vi Miil, saa at det varede mere end 1 Time, inden Com- 
pagnierne havde erholdt tildeelt de hvert af dem tilkom
mende 50 Vogne; derpaa satte jeg mig paa den forreste 
Vogn, og nu blev der givet Signal med Horn: „Hele Corp- 
set! Avanceer!“

Toget gik langsomt, kun Skridt for Skridt; vi vilde have 
kunnet marchere langt hurtigere. En Vogn væltede; en 
Mand tabte sin Hue; andre tabte Bajonetten af deres Gevæ
rer etc. Da jeg ankom paa [Store] Torv i Altstadt, var Kl. 
mellem 3 og 4 om Morgenen, men det varede mere end 2 
Timer, inden Bataillonen blev samlet ved Ravens Hotel, hvor 
jeg derfor gik ind, drak Caffe og lagde mig lidt til at sove 
paa en Sopha.

Det var heelt Dag, da vi vare færdige med Samlingen. 
Da der ved vor Ankomst til Slesvig ingen Anstalter vare 
trufne for at modtage os, maatte Adjutanten strax om Natten 
omkring for at opsøge Autoriteterne og erfare vor Bestem
melse. Vi fik da at vide, at vi vare tildeelte Brigaden Bagge- 
sen og strax skulde udmarchere til Forposttjeneste i Leiren 
No. 3 ved Mellemskandserne ved Store Dannevirke, hvor
hen vi bleve viste Vei af Brigade-Adjutanten Premierlieute- 
nant v. Lundbye1). Vi afløste 2. Forstærknings Jægercorps un
der Major v. Lange3).

l) Lundby e, Sigvart Urne Rosenvinge (1820—64) Capt. —50, Bat. Cmd. 
i 2. Reg. f 18/< p. Dybbøl.

2) Lange, Frants Conrad (1801—88), Oberstl. Cmd. f. 12. B. —54 
afsk. —64 som Gen. Maj.
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Vi marcherede derfor tæt sluttet og med fuld Musik gjen- 
nem Slesvig By, hvorved mange Folk kom ud af Sengene 
og tittede ud af Vinduerne for at see og høre paa den uven
tede Allarm, vi foraarsagede. De Militaire forbausedes over 
Bataillonens smukke Holdning. Saadanne Batailloner og slig 
Orden havde man endnu ikke seet her. Commandanten Ma
jor du Plat1), sagde, „at den 10. Bataillon kunde sammenlig
nes med enhver russisk Bataillon.“ Det var hans Ideal af 
Fuldkommenhed.

Paa Veien til Frederichsberg traf jeg Oberst Baggesen, 
der hilste paa os fra et Vindue; min Broder traf jeg paa 
Forpost i Bustorf. Paa Leirpladsen fandt vi vel Barakker, 
men ingen Midler til Subsistens for os Officerer. Jeg maatte 
derfor sende Bud til Slesvig for at faae Middagsmad, om
trent Vs Miil, hvilket var saare omstændeligt; den maatte næ
sten betales med Guld foruden mange gode Ord. Om Efter
middagen øvede vi Mandskabet i Besættelsen af de to Skand- 
ser og øvrige Retranchements, som det var paalagt Batail- 
lonen at forsvare. Instructionen for dette Forsvar blev op
læst for samtlige Officerer, som dernæst med mig gik langs 
hele den os til Forsvar overdragne Linie, der saaledes strax 
blev recognosceret af os Alle. Fra Kl. 4V» til det blev mørkt 
blev musiceret og dandset i Leiren, og vi modtog Besøg af 
adskillige Officerer, deriblandt min gamle Ven Capitain v. 
Siemsen, hvis Lykke jeg havde fremmet2).

Efter endt Skriverie og Avislæsning lagde jeg mig Kl. 10 
paa mit Straaeleie i Sandhed meget træt af Dagens og Nat
tens Anstrængelser. Det var mig i Særdeleshed meget be
sværligt at vaage, ikke af Udmattelse, men af Kjedsomhed, 
hvilken jeg ikke var i Stand til at bekjæmpe.

Den første Dag vi vare her, blev der af den paa de yder
ste Forposter staaende 2. Reserve-Bataillon under Major v. 
DodP) gjort 4 Fanger; og 1 Lieutnant og Adjutant hos den

*) Plat, Peter Henrik Claude du (1809—64) Cmd. f. 2. Forst. B. se
nere Gen. Maj. f. 2. Inf. Div. f ”/4 p. Dybbøl.

’) Ifr. Bemærkningen om Secondlieutnt. Siemsen p. 186. U. A.
’) Dødt. Just Victor (1808—57) senere Oberstl. Com. f. 16. B. afsk. —54.
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fjendtlige Avantgarde-Commandeur Generalmajor v. Gerhardt 
kom over til os som Deserteur. Men dette synes Intet imod 
vore Tab ved Frederiksstadt, som nu bleve bekjendte. Om- 
endskjøndt Fiendens Angreb var afslaaet med overordentligt 
Tab, og vi endog havde gjort 1 Capitain og 30 Mand til 
Fange, saa havde ogsaa vi tabt mange Officerer og Mand
skaber; man talte om c. 200 Døde og Saarede. Den i Gaar 
Aftes hørte Canontorden og Brand i Egnen af Frederiks
stadt er i Dag ophørt. Byen er for største Delen brændt el
ler nedskudt af fiendtlige Projectiler; men den er dog for- 
bleven i vor Magt. Commandanten Oberstlieutenant Helge- 
sen har derved erhvervet sig et udødeligt Navn.

Den 6. October, en Søndag. Forpost ved Jagel, Stabsqvar- 
teer Kloster Kro Vs Miil Nord for Jagel paa Chausséen til 
Slesvig.

Forposttjenesten besørgedes her foran Slesvig af 2 Ba
tailloner, som alternerede i denne Tjeneste i 4 Dage, hvoraf 
de 2 Dage bleve tilbragte i Hytteleiren ved Store Danne
virke, og 2 Dage paa Forpost ved Jagel. Til Venstre af os 
var ligeledes 2 Batailloner paa lignende Maade paa Forpost 
ved Hadeby-Selk imod Lottorf, Brekendorf og Geltorf i 
Høide med Posterne foran og ved Jagel. I Slesvig var sta
tioneret 2. og 5. Brigade under Obersterne Baggesen og P. 
Ræder. Disse 2 Brigader vexlede saaledes hver 4. Dag i 
Forposttjenesten med hele Brigaden, saa at de Batailloner, 
der ikke stode direct paa Forpost, laae som Repli i dertil 
etablerede Leire tæt indenfor Dannevirke-Volden. Comman- 
deuren tog Qvarteer i Bustorf, hvor tillige var indqvarteret 
det 4. Dragon Regiment, og et Par Batterier laae i Barak
ker ved Dannevirke-Volden. Major Hegermann-Lindencrone 
var her paa venstre Fløi Forpost-Commandeur og boede og
saa i Bustorf. I Schuby og Huusby var indqvarteret 4. og 6. 
Brigade under Obersterne v. Thesirup og Irminger (senere 
Gerlach) der ligeledes med 4 Dages Mellemrum afløste hin
anden i Forposttjenesten foran Dannevirke, imellem Jagel og 
Friederichshaide indtil Kurborg. Major v. Marcher af Caval- 
leriet var paa højre Fløi Forpost-Commandeur.
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Den 3. Infanteri-Brigade, Oberst v. Schepelem, stod ved 
Lehmsieck Nordenfor Schwabstedt.

Der var ved Slesvig — ligesom ved 1. Brigade i Kosel 
og Messunde — et evigvarende Fiendskab og Utilfredshed 
imellem de forskjellige Troppeafdelingschefer og Forpost- 
commandeurerne, som egentlig commanderede hele Arméen. 
Endog Brigade-Commandeuren i Bustorf erholdt ingen Med
delelse om, hvad der skete ved hans Forposter, men For- 
post-Commandeuren meldte direct til Divisionen.

De to Generaler v. Krogh og de Meza lode sig aldrig 
see og vare meget uskyldige i alle Foretagender. Den før
ste spillede Rambus eller L’hombre, og den sidste studerede 
Finsk. Deres Adjutanter ledede det Hele til deres egen og 
nærmeste Venners Fordeel og Interesse, og de arme Afde
lingschefer, især ved Infanteriet, maatte særlig lide derved. 
Alle de Officerer, man vilde vel, havde man givet behagelige 
og uafhængige eller selvstændige Commandoer; de øvrige 
maatte finde sig i deres Afhængighed. Imidlertid var Heger- 
mann-Lindencrone en forstandig og vakker Mand, der ikke 
blandede sig i Bataillonens indre Anliggender, men kun i 
Forposttjenesten, som han stedse overlagde med vedkom
mende Bataillonschef, og derfor har der aldrig været et ene
ste ubehageligt Ord imellem os, men vi have omgaaedes med 
den største Venlighed og Velvillie fra begge Sider. Brigade- 
Commandeuren v. Baggesen og hans Stabschef Faaborg vare 
begge forstandige Mænd; ogsaa med disse har jeg kun levet 
i bedste Forstaaelse. De beundrede min Activitet og Nøjag
tighed og har ingensinde forsøgt at blande sig i mit Com- 
mando eller at belære mig om mine Pligters Udførelse. Paa 
denne Maade tilbragte jeg den glædeligste Tid af mit Com- 
mando her i Slesvig. Vi kom derfor ofte sammen og Alt aandede 
ikkun Velvillie fra begge Sider. Jeg havde ikke det Aller
mindste at klage eller besvære mig over. Saaledes var min 
Stilling.

Da jeg idag Morges skulde rykke frem og besætte For
posterne ved Jagel, blev jeg ledsaget didhen af Brigade-Ad- 
jutant Premierlieutenant v. Lundbye. Kort efter vor Ankomst
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kom Major v. Hegermann og indbød mig at beride hele 
Forpostlinien. I meget kort Tid var jeg saaledes orienteret 
paa denne Kant og vidste, hvor hver Post stod og Forbin
delsen med begge Fløienes Forposter mod Lottorf og Frie- 
derichshaide. Vore yderste Cavalleriposter stode om Dagen 
paa Chausséen i Kropperbusch i Høide med Krop. Om Nat
ten bleve de trukne tilbage i Høide med Mielberg Kro, Vs 
Miil foran Jagel. Ved at ride hjem med Major Hegermann 
bleve vi hjemsøgte af en frygtelig Regn, hvorved jeg havde 
Ledighed til at indvie en fra Kjøbenkavn modtaget Voxdugs- 
kappe.

Vort Stabsqvarteer i Klosterkro bestod af 1 Værelse, 
Halvdelen belagt med Straae, 1 Træbord og nogle Bænke. 
Vi maatte selv sørge for vor Menage, der bestod af 1 Ra
tion, der blev kogt af min Tjener. Forøvrigt forsynede jeg 
mig med Viin, Thee, Caffe, Sukker etc. fra Slesvig; efterat 
vi vare bievne localbekjendte, gik det meget godt. Jeg an
skaffede mig en Kogekjedle, Tallerkener, Knive, Gafler, Thee- 
tøi for en 6 Personer; Alt blev pakket i en Kurv og med
ført paa Stabsvognen. Uden disse Sager var det umuligt at 
subsistere paa disse Forposter, hvor man ikke kunde opdrive 
det mindste Spiselige; det Høieste var lidt Fløde fra Jagel. 
Vore Folk kunde Nat og Dag erholde Caffe fra en Mængde 
Fruentimmer, som ankom til vore Feltvagter. Caffen var til
visse slet, men vore Folk varmede sig derved og drak den 
gjerne. Sælgerskerne fortjente deres gode Penge og vare der
for altid ved Haanden.

Ved Solens Nedgang bereed jeg atter alle mine Poster og 
instruerede dem alle med Hensyn til Nattens Stilling og Paa- 
passenhed. Med min Kikkert for Øie kunde jeg fra de høi
este Puncter opdage enkelte fiendtlige Poster mod Øst og 
Syd, især paa Høiderne Søndenfor Brekendorf. Lige mod 
Syd saae man kun Hede og Mose, som vare lige saa mørke 
som Natten selv.

Om Aftenen spillede jeg dog 9 Robberter Whist med Dr. 
Fischer, Capitain Junghans og Adjutanten Westengaard og
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[vi] lagde os derpaa i vor Halm paa Gulvet. Natten var 
uigjennemskuelig mørk, men forøvrigt temmelig rolig.

Ifølge almindelige Regler maatte en Deel af Mandskabet 
afvexlende staae under Gevær hele Natten. Jeg havde hos 
mig i Kloster-Kro 1 Compagni, omtrent 300 Mand. Jeg be
stemte, at 1 Peloton o: V« skulde staae under Gevær ad 
Gangen, hvilket paa denne Tid af Aaret blev omtrent 2 Ti
mer for hver Mand. Konsten bestaaer i at iagttage en rime
lig Forsigtighed uden at trætte Mandskabet og saaledes gjøre 
dem uskikket til Forsvar. Oberst Krabbe forstod dette mester
ligt; han befalede, at Feltvagterne og Forposterne skulde staae 
uafbrudt og hver Mand 24 Timer under Gevær!

Kongens Fødselsdag i Dag blev knapt mindet af noget 
Menneske her.

Den 7. October. Morgenen begyndte med et lille Engage
ment med Fienden i Egnen af Krop, hvilket finder Sted saa 
at sige hver Morgen, idet Fienden i den tidligste Morgen
stund rykker frem fra Sorgbruck med et Par Compagnier, 
stundom noget Cavalleri og et Par Canoner, og kaster vore 
Forposter tilbage til Høiden af Mielberg eller Lottorf. Vore 
Reserver rykker derpaa frem, og efter nogen Skyden fra 
begge Sider trækker Fienden sig hurtig tilbage. Dette Man- 
oeuvre finder Sted hver Morgenstund, og stundom haves et 
Par Blesserede paa begge Sider; men som oftest haves her
ved intet Tab. Fra fiendtlig Side er det et Middel til at holde 
deres Armée i Aande og gjøre den mere og mere kampdyg
tig; det herved havte Tab regne de ikke. Paa Krigens Gang 
have disse Engagements ikke den ringeste Indflydelse.

Kl. 8 om Morgenen bleve vi afløste af 2. Reserve-Batail- 
lon, og vi belagde atter den af dem forladte Barakke-Leir 
ved Store Dannevirke. For at mine Undergivne kunde lære 
Terrainet og Tilbagetogslinien til Mellemskandserne desbedre 
at kjende, manoeuvrerede jeg tilbage fra vore Forposter. Man- 
oeuvret gik som paa en Exerceerplads, hvilket særlig for
undrede Major Hegermann, som tilfældigviis i Afstand saae 
derpaa og i Begyndelsen ikke vidste, hvad det betydede, da
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ingen anden Afdeling havde foretaget saadanne Manoeuvres. 
Kl. 12 om Middagen ankom vi til vore Barakker.

I Dagsbefalingen erholdt vi den commanderende Gene
rals Tak til Frederiksstadts Forsvarere.

Allerede medens vi laae ved Messunde erholdt hver Mand 
til Foræring af Krigsministeriet en ulden islandsk Trøie. 
Disse Trøier vare os til stor Nytte, ligesom1) Veiret blev 
mere kjøligt. Men paa den anden Side leed vore Vaabenkjo- 
ler meget, da Soldaten blev saa meget mere tyk, og Kjolen 
skulde trækkes over den svære islandske Trøie, hvorpaa man 
ved Forfærdigelsen ikke havde taget Hensyn. Mangen Frakke 
revnede derfor i Sømmene ved denne Overtrækning paa 
Trøien.

Den 9. October i Slesvig.
Efter 6 Dages og Nætters uafbrudte Tjeneste bleve vi 

idag forlagte til Frederichsberg, Slesvigs sydligste Deel, hvor 
jeg erholdt Qvarteer hos en afskediget Regnskabsfører ved 
1. Dragon-Regiment, Justitsraad Møller, hvor en dansk Tje
nestepige Aurelia var os til megen Nytte.

Jeg gjorde derpaa Visitter hos Brigade-Commandeuren 
Baggesen, hos Divisions-Commandeuren v. Meza og hos den 
commanderende General v. Krogh samt deres Stabschefer; 
ogsaa besøgte jeg Politiøvrigheden Etatsraad Schrader. Ge
neral Krogh var ikke hjemme; det er ikke hans Sag at sidde 
paa sin Stue, nei! han flankerer omkring, Gud veed hvor. 
Noget senere mødte jeg Hr. General Meza, uden Sabel, 
men med en Paraply i Haanden. Det er vistnok et fortræf
feligt Vaaben imod Regnen, men høist modbydeligt at see i 
Felten.

Den 10. October, Slesvig. Den første Tjeneste her var at 
staae under Gevær fra Kl. 5—8 om Morgenen i det kulsorte 
Mørke og ofte i slemt Regnveir. Denne Forsigtighed er vist
nok almindelig i Felten; men indenfor vore Dannevirke- 
Skandser synes det dog at være en unødvendig Plage; thi 
jeg forstaaer ikke, hvorledes Fienden uopdaget skulde komme

*) 3: efterhaanden som. U. A.
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over og igjennem dem og overraske os i Byen. Senere blev 
ogsaa den Forandring truffen, at Mandskabet vel samledes 
Kl. 5 paa Allarmpladsen, men erholdt strax Tilladelse at gaae 
til deres Qvarteer og forblive der til øieblikkelig Disposition, 
ifald det paafordredes. Saaledes [at give Befaling til] at staae 
3 Timer under Gevær i den mørke, regnfulde og kolde Nat 
er en let Sag for Overbefalingsmændene, som forblive lig
gende i deres varme Senge, men en stor Last og Plage for 
Tropperne, der skal udføre Befalingen.

En Blesseret blev idag indbragt fra Forposterne, hvor de 
sædvanlige Morgenfegtninger stundom fremkalde Offere.

Jeg var fra Kl. 8—12 til Hest for at recognoscere den 
østlige Deel af vor Forpoststilling fra Hadeby til Bustorfer 
Teich. Senere gjorde jeg en Visit hos General v. Krogh, hvis 
Fødselsdag det var. Faae vidste [dette] eller vilde tage Notits 
heraf. Jeg traf ham ganske alene. Venskab findes ikke; kun 
naar der er Fordeel ved at vise Opmærksomhed udeblive 
Folk ikke.

11. October, Slesvig. Efter at vi havde staaet den befa
lede Tid under Gevær, foretog jeg idag en Recognoscering 
i vestlig Retning fra Slesvig over Hühnerhâuser og Ziegelei 
til Huusby. Jeg fandt lettelig [Stedet for] vor Opstilling den 
23. April 1848 og det Sted, hvorfra og hvorhen vi foretog 
Angrebet med Bajonetten, samt Stedet, hvor jeg var bleven 
saaret og forbundet. Jeg var ved denne Recognoscering paa 
Hesten fra Kl. 8V2 til 12V2. Paa Veien til Huusby for at 
besøge Oberstlieutenant v. Gerlach mødte jeg ham lidt forbi 
Anettenhôhe. Om Aftenen gik jeg i Theatret, hvor jeg saae 
„Erziehungs-Resultate“ af C. Blum og „List und Phlegma“ 
af Angely. Alt var forbi Kl. 8 formedelst Krigs- og Belej
ringstilstanden, hvorved alle Indbyggere maatte være hjemme 
Kl. 9 om Aftenen, hvilket vistnok var en trykkende Gêne. 
Af denne Aarsag saae man om Aftenen ingen civile Folk paa 
Gaden, og om Dagen fandtes de heller ikke i stort Antal. 
Man saae blot Militaire til Fods og til Hest, militaire Kjøre- 
tøier, Bønder med Halm og Fourage, Alt i en uafbrudt 
Række langs Byens eneste Gade fra Morgen til Aften.
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Efter Theateret havde jeg en lang Samtale med Stabs
chefen Oberst v. Flensborg, hvem jeg fortalte alle mine 
Sorger og Gjenvordigheder med Brigadechefen Oberst 
v. Krabbe, og bad ham om at udvirke Tilladelse [for mig[ 
at forblive her i Slesvig, hvor jeg havde en strængere, men 
dog fredelig og uafhængig Tjeneste. Flensborg lovede just 
ikke Noget af hvad jeg ønskede, saa at jeg gik lidet trøstet 
fra ham. Jeg havde ogsaa talt med General v. Krogh herom 
og sagt ham, at jeg hellere vilde nedlægge mit Commando, 
end at tage tilbage til Messunde og underlægges Krabbes 
Commando, da jeg ansaae denne for fuldkommen gal — dog 
med samme liden Trøst som med Flensborg. Krogh er en 
Mand, der kun tænker paa sig selv og sin egen Fordeel, 
men lader forøvrigt alle Andre myrde hinanden, hvis de 
ville; han søger ikke at forhindre Noget i den Retning.

Den 12. October. I Slesvig. Om Formiddagen aflagde jeg 
en Visit hos General Moltke; derefter besaae jeg Kirkegaar- 
dene ved Frederichsberg- og Michaeliskirkerne, hvor der fin
des mange Grav-Minder over faldne danske og tydske Kri
gere, deels samlede, deels over enkelte Officerer. Ak! det 
var et sørgeligt Besøg; jeg traf mange kjære Cammeraters 
Navne, deriblandt den ved Messunde faldne fortræffelige og 
dygtige Artillericapitain v. Schaus Grav.

Den 13. October, Forpost ved Jagel. Ved Udmarchen 
blev det fortalt, at jeg var bleven forfremmet til Oberst, 
hvilken Efterretning ogsaa stadfæstede sig samme Dag ved 
den commanderende Generals Dagsbefaling. Udnævnelsen 
var blot en Titel uden Gage. Jeg er 52 Aar gammel, har 
gjort 2Vs Aars uafbrudt Campagne, bivaanet flere Træfninger 
og Slag og havt mange Lidelser og Savn. Mig syntes derfor, 
Lykken ikke var saa overdreven stor, og derfor var denne 
Efterretning mig næsten ligegyldig. At udnævnes eller for
fremmes paa Kongens Fødselsdag den 6. October er just 
ikke noget Beviis paa Erkjendtlighed for Slaget ved Idstedt 
den 25. Juli; thi saa maatte Udnævnelsen være kommet 
nogle Dage derefter.

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 20
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Den 14. October, Leiren ved Store Dannevirke. Veiret 
var idag atter smukt, og med Adjutanten v. Westengaard og 
en Rideknægt reed jeg langs Dannevirke i vestlig Retning 
forbi Kurborg, hvilken Tour varede fra Kl. I1/»—4, omend- 
skjøndt vi reed meget skarpt. Paa Hjemveien havde vi atter 
dygtig Regn, hvorimod jeg kunde beskytte mig med min 
Voxdugskappe.

Dannevirke-Volden, — eller som den her kaldes: Marga- 
rethen-Wall — der nu er 1042 Aar gammel, er temmelig høi 
og bred, og paa de fleste Steder, navnlig ved Kurborg, har 
den været bygget af brændte Muursteen, der vistnok vare 
faldne ned og dannede store Gruus- og Steenbunker ved 
den yderste Dossering; men naar man kom lidt dybere ind 
i Muren, stod Muurværket vel conserveret. Paa flere Steder 
langs Volden var anbragt Canonplacements, og bag ved den 
stod Vagter, der vare etablerede i Hytter, ligesom Cavalleri- 
Vedetter holdt langs Volden næsten til Høiden af Elling- 
stedt; vi vare ogsaa næsten redet saa langt. I al Fald var 
Volden her kun lav og bestod blot af Jord dækket af en 
foranliggende Mose. Margarethen-Wall, der løber over det 
ophøiede Terrain fra Dannevirke Kro til Kurborg, har der
imod været opført af brændte Steen og er omtrent 20 Alen 
høi og bred.

Om Middagen Kl. 12—1 havde jeg Besøg af Oberst 
v. Baggesen og min Broder, og de talte om mange Ting, 
baade sørgelige og latterlige. Om Aftenen var jeg og Adju
tanten budne til en Soirée hos min Broder, der boede i Ju- 
stitsraad Herredsfoged Posselts Gaard i Frederichsberg, og 
vi kjørte Kl. 7 didhen i øsende Regn og Bæl-Mørke. Sel
skabet bestod af c. 20 Officerer, hvoriblandt Oberstlieute- 
nanterne Gerlach, Haxthausen og du Plat. Jeg spillede Whist 
og tabte, som altid, til alle mine Medspillende. Kl. 12 kjørte 
vi hjem til Barakkerne i det skrækkeligste Veir. Hvorledes 
Kudsken fandt Veien, er mig en Gaade; han maatte ofte 
stige af og føle sig frem. Det var dyrt betalt at kjøre SA Miil 
til en Soirée i et saadant Veir og under saadanne Omstæn-
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digheder, hvor der ved Hjemkomsten kun ventede os en 
kold Barakke og et Straaeleie. Imidlertid maatte vi takke 
for Æren. Det Mørke og det Uveir, vi havde at udstaae, har 
jeg neppe nogensinde forhen oplevet.

Den 15. October, Forpost ved Jagel. Forinden Afmarchen 
blev Folkethingets og Landsthingets Taksigelse til Arméen, 
vedtagen i deres første Møde den 7. October, oplæst for den 
i Colonne formerede Bataillon, hvilken blev besvaret med 3 
Gange Hurrah for Thingene og ligesaamange Gange Hurrah 
for Konge og Fædreland. Ceremonien var saare imponerende.

Igaar Eftermiddag henad Mørkningen blev paa vore yder
ste Forposter foran Mielberg en Cavalleripost af 4 Mand 
overrumplet ved Angreb bag fra, og deraf taget de 3 til 
Fange samt alle 4 Heste. Den 4. Mand, en Corporal af Gar
den til Hest, reddede sig til Fods ud i en Mose. Slige Uheld 
har arriveret vort Cavalleri mangfoldige Gange, men det er 
stadig lige uagtsomt. Jeg fortalte dette til Bataillonen og bad 
dem passe godt paa, at vi ikke skulde opleve en saadan 
Skam. Alle lovede at gjøre deres Pligt. Kl. S1/« visiterede jeg 
Forpostlinien og paasaae Udsættelsen af Natposterne; kort 
efter var det bælmørkt. Det er just ingen stor Fornøielse 
at staae som Vedet omkring Kanten af Moserne i saadant 
Veir og uigjennemtrængeligt Mørke.

Om Aftenen Kl. 8l/a kom Lieutenant Baron Wedell af 
Garden til Hest for at commandere det ved Forposterne 
værende Cavalleri-Piquet. Han souperede og spillede Whist 
hos mig, og deelte derpaa vort Straaeleie.

Den 16. October, Bivouac ved Store Dannevirke. Efter 
at have spist til Middag foretog jeg med Adjutanten en Re- 
cognoscering langs vor vestlige Forsvarslinie, [der gik] langs 
med Dannevirke, udenom Klein Dannevirke og derpaa 
dreiede mod Nord, indesluttende Huusby og Schuby. For
svarslinien indesluttede Skovene og bestod af en Række af 
Skandser og Canonplacements, der fuldstændig dækkede 
denne lange Linie. Værkerne vare deels anlagte i stor 
Maalestok og palissaderede i Struben, hvilke laae som Ba-

20*
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stioner paa de høieste Puncter i Terrainet, deels af mindre 
Værker og Canonplacements, der vare lagte noget tilbage for 
Hovedværkerne, skjulte i Udkanten af Skovene.

Da jeg kom hjem til vor Leirhytte, fandt jeg Aviser af 
14. I de kjøbenhavnske Blade læstes Fordelingen af de rus
siske Ordener ligesom Uddelingen af en stor Deel danske 
Decorationer, hvorover naturligviis mange [Flere] bleve des- 
appointerede og krænkede, end glædede. Dette kan ikke godt 
være anderledes, thi ikke Alle kunne blive belønnede. Jeg 
selv fik Intet og havde heller ikke ventet Noget, eftersom 
Forholdet havde været imellem mig og Hr. Krabbe; men 
denne Forbigaaen anfegtede mig aldeles ikke; jeg havde Or
dener nok, hvilket ogsaa General v. Krogh svarede mig, da 
jeg talte med ham herom. Forøvrigt ere Officerer bievne 
decorerede, der, som bekjendt, ere løbne deres Vei og i al 
Fald ikke have gjort deres Pligt. Saadanne paafaldende Ud
mærkelser finde vel ogsaa Sted paa andre Steder; men den 
Partiskhed, som Krigsministeren udviser imod sine Venner, 
er i al Fald Beviis paa denne .Mands store Ufuldkommenhed.

Den 20. October, en Søndag med smukt Solskinsveir, tog 
jeg med Dr. Fischer i Frederichsberg Kirke, hvor Feltpræst 
Blum prækede ret godt, men messede reent erbarmeligt, for 
ikke at sige: reent forargeligt.

I denne Tid erfarede vi, at vore Breve til Hjemmet 
bleve aabnede ifølge høiere Befaling. Grunden dertil var, at 
der i de danske Blade fandtes mange Efterretninger fra Ar
méen, der tilvisse røbede Mangel paa Takt og Klogskab, 
især efter at Forbud vare udgaaede i saa Henseende. For at 
finde den indiscrete Meddeler af de paaankede Efterretninger 
fra Arméen bleve Brevene aabnede, og den Skyldige fandtes 
at være en Lieutenant v. Zülow af Krigsreserven. Den arme 
unge, uforsigtige Mand blev stillet for en Krigsret, dømt til 
6 Maaneders Fæstningsarrest og derpaa afskediget.

Denne Begivenhed fremkaldte stor Misnøie i Arméen. At 
vore Breve bleve aabnede, var haardt. I Arméer, hvor der 
findes meget politisk Gjæringsstof, hemmelige Foreninger osv., 
kan en saadan Fremgangsmaade undskyldes, men ikke i vor
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Armée, hvor ikke den ringeste strafværdige Handling eller 
skjulte Sammenrottelse er tænkelig; kun Ære og Pligt gjæl- 
der i vor Armée.

Jeg traf i disse Dage paa Dammen1) ved Gottorp Hr. 
Politilieutenant Leerbeck, og standsede for at erfare Nyt og 
spørge ham, hvor han havde været saalænge, da jeg ikke 
havde seet eller mødt ham [i lang Tid]. Han fortalte mig 
da, at han ifølge Generalcommandoens Befaling havde været 
i Flensborg for at aabne og læse Brevene fra Arméen til 
Hjemmet. Jeg faldt ham strax i Talen og spurgte: „Hvor
ledes? aabner De Brevene fra Arméen?“ Ja!“ gjentog han, 
„jeg har aabnet flere Tusinde Breve.“ Dertil svarede jeg: 
„Fy for Fanden! dermed afgiver De Dem?“ Leerbeck gjen
tog, at det skete ifølge Krigsministerens Ordre for at udfinde 
den Skyldige, som giver Referater fra Arméen til Bladene. 
Vi skiltes pludselig ad, og jeg har senere ikke talt med ham. 
Der blev nu et stort Skrig herom i Aviserne og i Rigsdagen; 
jeg vogtede mig for at gjentage, hvad Leerbeck havde sagt 
om Aabningen af mange Tusinde Breve, da Krigsministeren 
paa en Interpellation i Thinget svarede, at der kun var aab
net 3 Breve, hvilket følgelig var en grov Usandhed.

Jeg erfarede i disse Dage ved en Skrivelse fra General- 
commandoen igjennem Brigaden, at Krigsministeriet havde 
befalet mig sat under Action for min respectstridige Rapport 
over Affairen ved Messunde. En [Over-]krigscommission 
blev til den Ende nedsat, bestaaende af Generalmajor Moltke 
som Præses og Oberst Nielsen af Cavalleriet og Oberst- 
lieutenant du Plat af Infanteriet som Medlemmer. Protocol- 
len blev ført af Overauditeur Glahn. Denne Efterretning var 
just ikke meget glædelig. Jeg sporede min active Fiende, 
General Mezas Gjerning; han lod ikke Krigsministeren 
Fred, inden han fik denne Sag bragt i Gang; og da han som 
Krigsministerens Ven var almægtig her og Alle bøiede sig 
for ham, saa var det ham en let Sag at faae sin Villie ud
ført. En Auditeur er et Menneske ligesom alle andre; det er 
den eneste Leilighed, hvorved han kan smigre sine Fore-

’) o: Dæmningen. U. A.
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satte ved at hjælpe dem til Hævn over deres Undergivne, 
som de hade1). Jeg kunde altsaa let forudsee min Skjæbne.

* « 
♦

Man havde mange Historier om Hr. Meza og hans Nar
agtigheder, som grændsede til det Høi-Comiske. Aldrig lod 
han sig see om Dagen; derimod løb han ud om Aftenen, 
naar det var mørkt. Blev han indbuden til den commande- 
rende General, modtog han vel Indbydelsen, men udeblev 
sans façon, hvilket General v. Krogh rigtignok tog ham me
get ilde op; men da Meza stod sig bedre hos Krigsministe
ren end Krogh eller overhovedet nogen Anden, maatte Krogh 
tie og ærgre sig i Stilhed. Hr. Meza saae aldrig de ham un
derlagte Tropper. Han havde indlogeret sig i et af de inder
ste Værelser i Fiirsen-Bachmanns Gaard og studerede Finsk. 
Naar man havde gjennemløbet en Række Værelser, fandt 
man omsider Perlen siddende indhyllet i Kapper og Tæp
per i det inderste Værelse dækket paa alle mulige Maader 
for Veir og Vind. Et Piano-Forte var opslaaet og Noder 
lagte til Rette, hvorefter Hr. Generalen sang. Om Arméen 
og Tropperne var han aldeles uvidende, eller [de] vare ham 
for ringe at erkyndige sig om.

Den 12. November. Førend jeg reed ud, gjorde jeg om 
Formiddagen en Visit hos den ulykkelige Oberst af Gene
ralstaben v. Rømeling*), der var Chef for Generalcommando- 
staben i Hertugdømmerne ved Oprørets Udbrud. Gud! hvil
ken Jammer i dette Huus! Hans Kone var død Dagen ifor- 
veien, hvorom jeg var uvidende; den arme nedbøiede Mand 
modtog mig derfor med Graad og Klage. I Huset boede 
hans Datter, Enke med en Flok Børn — reent gale Slesvig- 
Holstenere. To af hans Sønner tjene i Oprørs-Arméen; 
Generalcommandoens [2den] Adjutant, Major du Plat, gik

Denne Insinuation synes aldeles blottet for Grund. Hvad Mezas 
Fiendskab angaaer, synes der ved denne Leilighed — hvor Forseelsen var 
aabenbar — ei heller Grund til at antage samme som Aarsag til Ned
sættelse af en Krigsret. U. A.

’) Rømeling, Hans Christian (1786 — 1856), Khrre. Oberst.
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strax over med alle Hemmeligheder; Generalcommando- 
Skriveren Eide ligesaa, efter at have i lang Tid staaet i Op- 
rørernes Sold og givet dem Copier af alle Indstillinger, Mel
dinger og modtagne Befalinger. Saaledes var den arme 
Oberst og den commanderende General v. Liitzau forraadte 
af hele deres Omgivelse. Oberst v. Rømeling var derimod 
saa tro som Guld; men, som han selv sagde: Jeg har væ
ret skrækkelig ulykkelig; Ulykken er styrtet ind paa mig fra 
alle Sider; jeg arme ulykkelige Mand!“

Saasnart det med Anstand kunde skee, forlod jeg dette 
Sorgens og Ulykkens Hjem. Jeg vilde senere atter have be
søgt og trøstet ham, men havde hertil ikke Mod og blev 
ogsaa kort efter beordret bort. Gud i Himmelen bevare mig 
for en saadan Jammer! I Aaret 1818 har jeg siddet ved Si
den af Rømeling hos den commanderende General Prinds 
Frederik af Hessen ved en Diner i Lewarde1) i Frankrigs 
Nord-Departement, hvor dengang det danske Contingents 
Hovedqvarteer var. Rømeling var dengang Capitain i Ge
neralstaben, en ung blomstrende Mand, agtet og æret for 
sin Dygtighed og sine Kundskaber. Hvilken Forskjel [paa] 
da og nu! Dengang var jeg en fattig og ubekjendt Lieu- 
tenant.

Den 13. November. Min stakkels Faders2) Dødsdag, som 
jeg hvert Aar mindes med fornyet Styrke, ja! jeg kunde sige 
Sorg og Beklagelse. Han, min ædle Fader! var min første 
Tanke, da jeg vaagnede og er det egentlig hver Morgen og 
hver Dag. Du ædle, brave Fader! Fred! Fred med Dit Støv! 
Velsignet være Dit Minde! Dit Exempel og Din Vandel har

x) Lewarde, Landsby ved Chausseen imellem Douai og Bouchain.
U. A.

a) Forf.s Fader, Johan Georg R., f. 1751 i Meldalen i Norge, allerede 
6 Aar gi. indskreven som Corporal v. Faderens Compagni, Officeer i Khvn. 
senere i Norge, deeltog som Oberstlieutenant og Chef f. 2. Throndhjem- 
ske Regiments Grenadeerbataillon i Krigen mod Sverig 1808, udmærkede 
sig navnlig i Fægtningen ved Trangen, hvor en svensk Bataillon maatte 
overgive sig. R. af Dbg. f under Krigen i Leiren v. Kongsvinger Nov. 
1808. Levnetsbeskrivelse i Norsk hist. Tidsskr. 4. R. 6. B. 1909.

U. A.
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lyset for mig paa Livets Vei og styrket mig, naar Sorgerne 
vare nær ved at overvælde mig.

* * •*e
Omendskjøndt vi dagligen kjæmpede paa Forposterne, 

kunde man dog af Insurgenternes Skrig i Aviserne erfare, 
at deres Sag stod slet og at Krigen nærmede sig sin Ende. 
General Willisen var kort efter Frederiksstadts-Affairen traadt 
af, og en gammel Haudegen., v. d. Horst, var bleven Over
general. Alt gik saaledes mærkelig tilbage, omendskjøndt In- 
surgent-Regjeringen stred imod saameget den kunde, stolende 
paa Tydskland og især paa Preussen, som havde fremkaldt 
Oprøret.

Den 15. November. Om Eftermiddagen Kl. 3 var Batail
lonen opstillet en parade udenfor Dannevirke for at uddele 
Dannebrogsmændenes Hæderstegn til 9 Underofficerer og 
Menige i Anledning af Slaget ved Idstedt. Vi formerede os 
da i sluttet Colonne og udførte Ceremonierne med megen 
Højtidelighed, og jeg talede med Varme til vore Folk sigende, 
at disse 9 bar Hæderstegnet i Alles Navn, hvorfor vi ikke 
kunde misunde dem, men glæde os ved deres Hæder. Vi 
præsenterede til Slutning Geværet og raabte mange Gange 
Hurrah for Konge og Fædreland.

Efter endt Ceremoni kom Brigade-Commandeuren Oberst 
Baggesen, til os. Bataillonen blev først deployeret, derpaa 
atter formeret i Colonne, da Obersten vilde tale nogle Ord 
til den for at introducere sig hos samme. Jeg besvarede 
hans Tale med: Præsenteer Gevær! og 3 Gange Hurrah for 
Oberst Baggesen. Derpaa defilerede Bataillonen, og med Mu
siken i Spidsen marcherede vi tilbage til Leiren, hvor der 
længe blev musiceret og dandset. Aftenen var smuk, men 
kold. Maanen stod i fuld Giands paa Himmelen; man kunde 
ikke forestille sig en smukkere Aften end denne. Dog var 
det saa koldt, at den fast bestandige Ild i min Ovn næsten 
ikke blev bemærket et Par Skridt fra denne.

Jeg levede i disse Dage meget stille, var den 18. Novem
ber paa dansk Comedie i Theatret i Lollfusz, hvor det Mil-
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lerske Skuespillerselskab opførte danske Comedier, og hvor 
jeg for fuldt Huus saae „Rataplan“ og „Nytaarsnat 1850“, 
hvilke 2 Stykker bleve givne upaaklageligt, ialtfald til stort 
Behag for det herværende danske Publicum, bestaaende lige- 
saameget af Underofficerer og Menige som af Officerer. Af 
civile Folk og Damer var der intet Spor. Forøvrigt var jeg 
hjemme hver Aften og arbeidede uophørligt med Skriverier.

Jeg havde været nogle Gange til Forhør hos den over 
mig nedsatte Overkrigscommission og maatte nu vente sam
mes Dom.

Den 22. November bemærkede man Sang, Dands og 
Musik ved de fiendtlige Forposter; ogsaa afskjød de deres 
Geværer i Luften; en fiendtlig Dragon reed tæt hen til vore 
Vedetter og raabte: „ob wir nicht wiiszten, dasz die Sache 
jetzt vorbei ware?“

Imidlertid slaaes vi stadigen, og Krigen [synes] saaledes 
ikke at være forbi saa snart, omendskjøndt Aviserne allerede 
berette om Østerrigernes snarlige Ankomst til Holsteen for 
[at] afvæbne Insurgenterne og forhindre, at Preusserne un
derstøtte dem. Den 19. November talte jeg herom med 
Etatsraad Politimester Schrader, der forsikkrede, at Øster
rigerne vilde være i Holsteen inden 14 Dage fra Dato. Jeg 
meente derimod Nei, og Slutningen [paa Disputen] var, at 
[vi] væddede om en Fl. Champagne, hvilken jeg altsaa vandt, 
og som Schrader ogsaa kom og tilbød at betale, da Termi
nen var udløben, men som jeg bad ham vente med til en 
beqvemmere og beleiligere Tid.

I Slesvig saae det hver Dag mere og mere usselt ud. 
Alle Huse og Gaarde i Frederichsberg vare fuldpakkede af 
Folk, og naar en Rude gik itu, slog man et Brædt for Aab- 
ningen. Der var Huse og Gaarde, hvor næsten alle Ruderne 
vare erstattede med Brædder, hvilket var et sørgeligt Skue.

Man kan ikke nægte, at Krigsministeren eller Staten sør
gede vel for deres Tropper i Felten. Folkene havde saaledes 
faaet hver 1 islandsk Trøie, hver Mand erholdt ogsaa i Qvar- 
tererne og paa Forpost 1 Straaesæk og et engelsk uldent 
Tæppe, og den 22. November blev i Dagsbefalingen bekjendt-
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gjort, at hver Mand paa Forpost skulde tilstaaes 1 p1) til varme 
Drikke, naar Kuldegraden gjorde dette Tillæg nødvendigt. 
Denne Kuldegrad blev fastsat til Frysepunctet. Saasnart 
Thermometret faldt under dette, blev Tillægget udbetalt De 
subalterne Officerer havde ved Efteraarets Begyndelse er
holdt en Gratification af 40 Rbd. til Undereqvipering, alle 
Underofficeersgrader en Lønningsforhøielse af 1 p1) eller 31/» 
Rb. p daglig osv. I Leirene fandtes rigeligt Straae; Lamper 
anbragtes i samme og Ovne i Officerernes Hytter. Desuden 
byggedes i Leirene store Brandstuer, der kunde rumme 2 å 
300 Mand; disse byggedes af Træ og [vare] vel construerede, 
saa at de ogsaa vilde blive varme. Der kunde næppe gjøres 
mere, da Midlerne jo ikke kunde strække længere til. Hvert 
Stykke Tømmer og hvert Brædt maatte kjøres fra Flens
borg; og da naturligviis heller ikke her havdes saa store 
Forraad, saa maatte Alt føres fra Kjøbenhavn.

* * ♦

Den 24. November Kl. 3 om Morgenen blev jeg vaagnet 
af Skildvagten for Gevær med Melding om, at der faldt Ge
værskud mod Sydost, altsaa i Egnen af Lottorf, samt at der 
saaes Brand i samme Retning. Jeg gik ud i Skandserne og 
paabød Aarvaagenhed og Paapassenhed hos de derværende 
Vagter. Efter en Times Ophold i Skandserne aftog Ilden, og 
jeg gik tilbage til min Hytte.

Omendskjøndt vi laae langt tilbage, havde jeg dog fra om 
Aftenen Kl. 10 og til det blev lyst en tæt Vedetkjæde en 
3—400 Alen omkring Skandserne for at forhindre Overfald 
af Partier, der muligen maatte have sneget sig igjennem et 
ubevogtet Punct i vor Forpoststilling.

Kl. 8 om Morgenen bleve vi afløste i Mellemskandserne 
og rykkede atter frem til Besættelse af Forpoststillingen ved 
Jagel. Saasnart jeg kunde, reed jeg igjennem Mosen imellem 
Jagel og Lottorf til sidstnævnte Sted, for at erfare Nattens 
Begivenheder, og hørte her, at Insurgenterne mod Morgen-

‘) 1 „Lybskilling“ — 3‘/s Rbk. Skilling. U. A.
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stunden havde søgt at overrumple vore Forposter ved Lot- 
torf, og til den Ende angrebet disse fra Brekendorf i 3 Co- 
lonner, hvoraf en gik frem imod det saakaldte „røde Huus“ 
eller ad Hovedlandevejen; en Colonne angreb Lottorf i 
Fronten, og den 3. Colonne gik langs Mosen Vesten om Lot
torf for at angribe Byen og Feltvagten sammesteds bagfra. 
Feltvagten her bestod af 40 Mand af 13. Linie-Bataillon, som 
blev commanderet af en Sergeant, der passede godt paa og 
opdagede Fienden saa betids, at den kom i Forsvarsstand; 
og da Colonnen, der skulde gaae Vesten om Byen, forvildede 
sig og opholdtes i det der værende vaade, gjennemskaarne 
og vanskelige Moseterrain, saa ankom den for sildigt til at 
understøtte Angrebet i Fronten, hvilket blev afslaaet med et 
Tab af 2 Døde, hvoraf en laae paa Veien med en stor Blod
pyt omkring sig, som var det [af] en død Hest; den anden 
faldt paa Marken lidt udenfor Byen. Vi havde intet Tab, da 
vore Folk vare dækkede.

Under Angrebet blev en Gaard og 2 Huse stukne i 
Brand, rimeligviis med Raketter fra vor Side, endskjøndt 
vore Folk paastode, at Tydskerne havde stukket dem i Brand. 
I Gaarden indebrændte 5 Stykker Qvæg, og allevegne noget 
Gods, da alle 3 Bygninger nedbrændte lige til Grunden. Jeg 
fandt de arme Beboere at sysle paa de brændende Ruiner, 
hyle og klage forskrækkeligt, som rimeligt var. Senere gik 
en Subscription for dem omkring ved Arméen, hvorved og- 
saa jeg og mine Officerer som sædvanligt bidroge vor Skjærv.

♦ * *

Ifølge Affairen ved Messunde udnævntes i 10. Bataillon 
til Riddere af Dannebrog: Premierlieutenant Grundtvig og 
Secondlieutenant Mørch, og 7 Underofficerer og Menige til 
Dannebrogsmænd.

Den 6. December var jeg til Domspublication hos Gene
ral Moltke, hvor jeg erfarede, at jeg af Overkrigscommissio- 
nen var dømt til 1 Maaneds Fæstningsarrest (der af Kongen 
[formildedes] til Stuearrest), formedelst min — som det
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heed — respectstridige Rapport over Affairen ved Mes- 
sunde. Denne Dom1) vidste jeg allerede; jeg sagde derfor 
meget Lidt, men bad om Udskrift af Dommen, hvilken jeg 
senere erholdt. Jeg bukkede for Commissionen og gik. Dog 
kan jeg ikke sige, at denne Sag just morede mig, om[end]- 
skjøndt jeg bar mit Hoved lige saa høit som sædvanligt. Jeg 
vidste, at General Krogh gjerne vilde redde mig og derfor 
udsatte Dommens Udførelse, og saaledes haabede, at naar 
Krigen var til Ende vilde den bortfalde af sig selv. Men 
herved blev Sagen værre. Krigsministeren, til hvem denne 
Udsættelse af Krigsrettens Dom blev meldt, blev meget vred, 
og svarede paa Generalcommandoens Indstilling: „om den 
ikke forstod Dansk“ og befalede, at jeg skulde føres til Als 
og dér udholde Stuearresten. Dette var vistnok en egen- 
raadig Skjærpelse af Dommen, hvortil Generalcommandoen 
ikke kunde gjøre Andet end at adlyde. Ved Generalens Vel- 
villie blev [altsaa] min Stilling og min Straf skjærpet istedet- 
for formildet. Krigsminister Hansen var just ikke den Mand, 
hos hvem man kunde vente Velvillie, idetmindste ikke jeg 
for min Person.

Den 7. December. Idag forlod mig min gamle Adjutant 
Premierlieutenant v. Westengaard, som blev Commandeur 
af 1. Compagni, og i hvis Sted ansattes Premierlieutenant 
v. Hammeleff.

Den 8. December. Om Formiddagen vare samtlige Offi
cerer hos mig til Parol, hvorved tildrog sig den Ubehagelig
hed, at Lieutenant Svend Grundtvig traadte frem og frem-

l) I Domspræmisserne udtales: at det under Sagen var „tilstrækkelig 
godtgjort, at Brigaden fuldkommen vel havde forberedet dens Afdelinger 
til at tage imod Fienden, og at den navnligen havde draget Omsorg for, 
at Commandeuren for den paa Forpost værende Bataillon kunde vide, 
hvor Forposterne stode, naar han skulde overtage Commandoen over dem, 
og hvorhen han skulde dirigere Retraiten, ligesom det ogsaa er bleven 
oplyst, at Oberst v. Ræder var vel bekjendt med Forholdene, og at For- 
postcommandeuren paa Kampdagen først forlod ham efter at han havde 
meddelt ham Oplysning om Forposternes Stilling og tillige spurgt ham, 
om der endnu var Noget, hvorom han ønskede Oplysning eller hans per
sonlige Assistance.“ U. A.
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førte en stødende Klage imod sin Compagni-Commandeur 
Premierlieutenant v. Westengaard, der havde børstet Grundt
vig lidt for hans kaade Mund og Tjenstforsømmelse.

Da alle Compagni-Commandeurer klagede over Grundt
vigs Uforskammethed og Tjenstforsømmelse, og han havde 
staaet under dem alle og ingen kunde regjere ham, blev jeg 
nødsaget til at dictere ham 14 Dages Stuearrest, hvilket vist
nok var en saare lempelig Afgjørelse af Sagen. Auditeur 
Olsen, som jeg viste Westengaards Klage, raadede mig til 
ikke at afgjøre Sagen arbitrairt, da den [var] saa aldeles 
pligt- og tjenststridig, og paastod, at Grundtvig maatte [i]døm- 
mes 3—6 Maaneders Fæstningsarrest. Da jeg altid søger at 
bilægge Stridigheder saa godt og venligt som muligt, afgjorde 
jeg ogsaa denne Sag som ovenfor er meddelt, idet jeg be
roligede Compagni-Commandeuren med den Anskuelse, at 
man let kan ødelægge sine Undergivne, men at dette ikke 
kunde være Hensigten med Straffe, især [overfor] en ung, 
uerfaren, opvakt og dannet Mand; naar han blev straffet saa, 
at han var vidende om sin Brøde, maatte dette være til
strækkeligt. Alle gik omsider over paa denne Anskuelse, 
idetmindste tilsyneladende. Dog vilde Capitain Junghans 
gjerne have ødelagt Grundtvig af Hævn og Vrede, fordi 
Grundtvig kunde løbe rundt med sin Capitain, der var en 
uvidende og lidenskabelig Mand uden Aand eller Kundska
ber. Imidlertid blev det ved den dicterede Straf, som Grundt
vig udholdt i sit Qvarteer. Jeg har ingensinde bemærket, at 
Svend Grundtvig har viist mig nogen Tak for den kjærlige 
Maade, jeg afgjorde den for ham slemme, insubordinerede 
Sag paa — men dette faaer være det samme. Af Menne
skene er Tak ikke at vente for Velgjerninger.

Den 9. December. Under Beskyttelse af Taagen angreb 
Fienden idag vore Forposter mellem Lottorf og Geltorf ikke 
mindre end 3 Gange, eller rettere: formedelst Taagen recog- 
noscerede Fienden vore Forposter idag 3 Gange for at er
fare, hvad vi foretog os, og om vi ikke tilsigtede et Angreb 
paa hans Stilling. Insurgenterne viste herved en Kyndighed 
og Forsigtighed, der fortjener al Berømmelse. Der fremstod
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en næsten uafbrudt Skydning hele Dagen, og herved holdt 
Fienden os fast, saa at vi ikke turde foretage Noget imod 
ham, hvis vi havde havt saadant i Sinde, hvilket dog ikke 
var Tilfældet, da vi altid holdt os paa det Defensive.

* * *

(Beretning om en Række ubetydelige og resultatløse For
postfægtninger udelades her.)

♦ * *
Den 13. December. Om Eftermiddagen erholdt jeg igjen- 

nem Brigaden Meddelelse om min Dom og at jeg skulde 
udholde mine 4 Ugers Arrest i Sønderborg, hvorhen jeg 
næste Morgen skulde ledsages af Capitain du Plat.

Jeg gjorde da Alting istand, og afleverede alle Bataillonens 
Sager til den Næstcommanderende, Capitain v. Junghans. 
Den 14. December afreiste jeg i en lukket Wienervogn over 
Flensborg til Sønderborg, hvor jeg ankom Kl. 8—9 om Af
tenen. Ligesom jeg havde forladt Slesvig, blev den 10. Ba- 
taillon atter sendt tilbage til 1. Brigade og forlagt til Fyssing, 
'A Miil fra Slesvig paa den nordre Slibred; men da Hr. 
Krabbe havde ladet Bataillonen marchere ad den sydlige 
Landevei over Fleckeby og Holm til Messunde, saa var 
Følgen, at Bataillonen maatte marchere 4—5 Miil istedetfor 
Va Miil, og først sildig om Aftenen, vaad og træt, kom til 
Fyssing. Men dette var en Maneer å la Krabbe.

Den 15. indrettede jeg mit Qvarteer hos Bager Kuss, 
hvor jeg strax modtog Visitter af Commandanten, Oberst 
Blom, Borgmester Leisner o. Fl. Denne sidste vilde endelig 
overtale mig til at tage Qvarteer hos sig og fortalte, at hans 
Kone var ifærd med at indrette et Værelse til mig og der- 
paa selv vilde komme for at afhente mig. Jeg takkede den 
gode venlige Borgmester meget, men sagde ham, at dette 
ikke gik an, og at jeg fandt det værdigere og rigtigere at 
iagttage de strengeste Former m. H. t. min Arrest. Jeg vilde 
derfor blive i mit Qvarteer og leve her med den Alvor, der 
anstaaer en Arrestant.
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Jeg tilbragte nu Tiden med Læsning, Skrivning osv., mod
tog en Deel Visitter, baade af Høie og Lave, spadserede i 
Haven ved Gaarden og leed saaledes ingen Nød; men vist
nok var min indre Sindsstemning just ikke glad, da mine 
Fiender saaledes havde faaet Hævn over mig.

Den 23. kom Borgmester Leisner med sin Kone atter 
for at overtale mig til at tage Qvarteer hos dem, hvilket jeg 
havde stor Møie med at afslaae, men ikke desmindre er- 
kjendtligen betragtede som et Beviis paa deres store Velvillie 
og Deeltagelse. Om Eftermiddagen havde jeg Besøg af Pastor 
Krog-Meyer fra Ulkebøl, der var kommen til Fods i Mørk
ningen for at see mig og medbragte en heel Pakke Julekager 
fra sin Kone. Ogsaa han talte om, at jeg skulde flytte til 
Ulkebøl og boe der, medens min Arrest varede, hvilket Til
bud dog ikke var saa svært at afslaae, da det mere var en 
façon de parler.

Den 24. havde jeg Besøg af min [tidligere] Sergeant 
Koch. Min Værtinde tilbød mig varm Aftensmad, da det var 
Juleaften, men jeg takkede og bad om min sædvanlige Thee. 
1. Juledag havde jeg Besøg af 2 Frøkner Manthey, der for
blev saare længe, saa at det var mørkt, da de gik. Om Af
tenen havde jeg Besøg af en Trop Drenge, klædte som Ma
troser, udstyrede med Flag, Aarer etc., der sang danske Sø
mandssange; derefter fulgte et Par hvidklædte Schæferpiger 
paa 10—12 Aar, der sang tydske „Schaferlieder“. Jeg gav 
enhver af dem rigelige Presenter. Den 26. December havde 
jeg Brev fra Oberst v. Gerlach og senere Breve fra Amalie 
med forskjellige Presenter, saasom: Sæbe, lugtende Vande, 
Voxlys, Strømper, brune Julekager, samt et Daguerrotypi af 
alle 6 Børn, som var ret smukt og manglede kun, at den 
gode Amalie havde siddet midt paa Billedet omgivet af sine 
6 Børn. Forresten besøgte mig ikke et eneste Menneske paa 
denne Festdag.

Den 27. December havde jeg Besøg af Dr. Krager og 
Kammerherre Riegels.

Jeg kjøbte idag hos den herværende Boghandler Allens 
Danmarkshistorie, hvilken jeg aldeles læste under mit Op-
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hold her; man erholder ved den et klart Begreb om Bonde
standens Behandling og Folkets Udvikling under Souveraini- 
teten.

Paa Aarets sidste Dag var Veiret mildt som om Som
meren; jeg gik først Kl. 12 om Natten til Sengs. Efter at 
have takket Gud for alt det Gode, jeg havde nydt i Aarets 
Løb, bad jeg ham beskjerme min Kone og mine Børn og 
hele Menneskeslægten, og at tilgive mig mine Feil. Jeg bad 
tillige for mine Fiender og bad Gud tilgive dem det Onde, 
de havde viist mig, saaledes som jeg af Hjertet tilgav dem.

Dermed endte jeg Aarets sidste Dag. Amen!
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Den /. Januar. Vistnok begyndte det nye Aar sørgeligt for 
mig; dog var min Person ikke bleven bøiet, og jeg bar mit 

Hoved ligesaa stolt som forhen. Jeg haabede,at den gode Gud i 
det nye Aar vilde tage mig under sin Beskyttelse, omend- 
skjøndt han kjendte mine store Feil. Men jeg er derfor ikke 
saa skrækkelig strafskyldig, om end mine Fiender har kun
net tilføie mig et Skaar. Min Forseelse er tilvisse meget lille, 
og mine Handlinger ere ligesaa ridderlige, som de altid have 
været, og ville kunne udholde Sammenligning med hvem det 
skulde være.

Nytaarsdag havde jeg om Formiddagen et langt Besøg 
af Etatsraad Manthey og om Eftermiddagen et endnu læn
gere af Borgmester Leisner og [af] min Vaabenmester Ser
geant Koch, der som Depot-Sergeant opholdt sig i Sønder
borg. Jeg havde Breve fra min Kone og alle 6 Børn samt 
fra min forrige Adjutant Lieutenant v. Westengaard.

Tidlig om Morgenen den næste Dag erholdt jeg et Brev 
fra Lieutenant v. Westengaard, hvori han meddelte mig, at 
Bataillonen den 31. December i Dagbrækningen havde havt 
en Fegtning ved Möhlhorst, hvorved Lieutenant v. Dalgas 
og flere Mand vare faldne og endeel Andre saarede. Paa 
Möhlhorst vare alle Bygninger brændte med Undtagelse af 
Hovedbygningen. Denne sidste var en gammel faldefærdig 
Bygning, medens Oeconomibygningerne vare nye. Det var 
atter Capitain Müller, som lod disse Bygninger antænde ved 
Brandraketter.

Fienden angreb Bataillonen saa uventet, at den med Nød 
og neppe kom i sin Stilling paa den nordre Side af Aaen. 
3. Compagni havde her Forpost. En Patrouille af en Snees

21*
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Mand under Conunando af Sergeant Hansen af 3. Compagni 
var netop udsendt op over Høiderne og Skovene Søndenfor 
Mohlhorst i Retning mod Østerby; men han var ikke kom
men langt, forinden han stødte paa den overlegne Fiende, blev 
omringet og — paa et Par Mand nær, der reddede sig over 
Broen ved Dyrvad — taget til Fange efter tappert Forsvar. 
Ifølge Insurgenternes senere Angivelser har den i Fegt- 
ningen ved Nordby savnede Undercorporal ved 2. Compagni 
foranlediget Fienden til at foretage dette Angreb angivende, 
at den 10. lette Bataillon strax vilde gaae over til Fienden.

En preussisk Frivillig, Dr. Nasemann, blev ved Affairen 
saaret i et Been, der maatte amputeres. Bemeldte Nasemann 
var ansat ved Universitetet i Jena; af Liebhaveri havde han 
opgivet sit Embede, var gaaet med i Krigen som Frivillig, 
avanceret til Officeer og blev her i den sidste Affaire saaret 
[og fanget].

Den 10. Bataillon tog lidt efter lidt Stilling omkring 
Mohlhorst, saa at Fienden umuligen kunde trænge frem over 
Aaen, hvortil Tilgangen alene var mulig over den eneste til
deels afkastede Bro. Det smertede mig, at jeg [ikke] kunde 
deeltage i denne Affaire som [i] saamange andre. Den arme 
Dalgas faldt her ved de sidste Skud. Han var en ypperlig 
Maler, activ og munter Soldat, men forøvrigt letsindig, 
uordentlig, tjenstforsømmelig og uefterrettelig, med eet Ord: 
en sand Neapolitaner, omendskjøndt han var født af danske 
Forældre i Neapel. Han døde dog først den 2. Januar om 
Formiddagen Kl. 10sA paa Feltlazarethet Nr. 6 i Slesvig og 
blev begravet ved Siden af sin Broder, der stod ved 3. Jæ- 
gercorps og faldt under Affairen ved Messunde den 12. Sep
tember. De hvile paa Kirkegaarden i Lollfusz. Den stakkels 
Fru Dalgas har saaledes mistet 2 Sønner i denne Krig. 
Lieutenanten i 3. Jæger-Corps var en sjelden ædel og brav 
Mand. Jeg sendte Oberst v. Blom til Gjennemlæsning det 
Brev, jeg havde modtaget, og senere paa Dagen bragte han 
mig det tilbage og blev længe siddende og talte med mig 
om Affairen og Krigen.

3. Januar. Af „Altonaer Mercur“ af 29. December er-
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farede jeg, at min gamle Ven, Conferentsraad Schumacher1) 
var død i Altona den 28. December om Fm. Kl. 111/». 
Schumacher var en af de ædleste, men vist ogsaa klogeste og 
fiffigste Mænd, jeg har kjendt, fuld af Deeltagelse og Vel- 
villie mod Alle. Han har i de 8 Aar, jeg tjente under ham 
ved Gradmaalingen i Holsteen fra 1822—30, havt uendelig me
gen Indflydelse paa min hele Uddannelse og fremtidige Skjæbne. 
Fædrelandets ulykkelige Forhold, Nød, Trang, uopfyldte For- 
haabninger, Ulykker med Børnene osv. har fremkaldt hans 
tidlige Død. At Meget af dette vilde indtræffe, var let at for- 
udsee; den første Gang, jeg var hos ham, udtalte jeg denne 
Formodning. Han negligerede særlig sit Huus og sine Børn, 
kunde ingensinde blive færdig med Noget, opsatte og udsatte 
Alting, og førte mere et selskabeligt end [et] videnskabeligt 
arbeidsomt Liv. Det var umuligt, at hans Midler kunde strække 
hertil eller Sagerne kunde vedblive at gaae saaledes; thi 
han brugte uhyre Summer, som Staten ikke kunde vedblive 
at yde ham. Imidlertid, Fred med Dit Støv, Du ædle Mand!

Den 4. Januar. Ingen Visitter, men Breve fra Philip og 
Amalie. Philip meddeler Efterretning om en Affaire ved 
Heid-Bunge d. 1. Januar, hvorved vi fangede 18 Insurgenter. 
Af de tydske Aviser sees tydeligt, at vore Sager nu staae 
godt, og at Krigen synes at nærme sig sin Ende.

Den 5. Januar. I de danske Aviser omtales Affairen ved 
Mohlhorst kun kort med 5—6 Linier, at den 10. Bataillon 
holdt sig tappert og foruden Premierlieutenant Dalgas havde 
4 Døde og 4 Saarede. Men den af Capitain Junghans ind
givne Rapport var ogsaa forfattet saa usselt, usammenhæn
gende og uforstaaeligt, at det var umuligt deraf at udlede 
nogen forstaaelig Fegtning. Bataillonen maatte lide under en 
saadan Rapport, der var en Prototyp af Uvidenhed og sti
listisk Uduelighed.

Den 10. Januar. Sneen ligger overalt, men det er Tø- 
’) Heinrich Christian S., f. 1780, studerede Astronomi under Gausz i 

Gbttingen; Prof. i Astronomi ved Kbhvns. Universitet; ledede den danske 
Gradmaaling og Landmaaling i Holsteen, opholdt sig bestandigt i Altona. 
S.s Fortjenester paaskjønnedes i særdeles Grad i Ind- og Udland; hans 
videnskabelige Arbeider understøttedes med Liberalitet af Regjeringen. U. A
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Snee. Ikke modtaget Breve eller Visitter. Ifølge de tydske 
Aviser vare de østerrigske og preussiske Fredscommissairer 
Generalerne v. Mensdorff-Pouilly og v. Thiimen ankomne til 
Kiel og Grev Reventlow-Criminil afreist fra Kjøbenhavn did- 
hen for fra dansk Side at tiltræde den Regjerings-Commission 
for Holsteen og Lauenborg, der bestaaer af disse 3 Herrer. 
Om kort Tid maa altsaa en Vaabenstilstand indtræde, hvilket 
vil være overensstemmende med alle Partiers Ønsker.

Den 14. Januar. Jeg havde et Besøg af Oberst v. Blom og 
om Aftenen Kl. 9 af Pladscommandanten Capitain v. Bohse1), 
som bragte mig min Sabel. Min Arrest var saaledes til Ende. 
I den Tid, jeg havde boet i Sønderborg, har jeg ikke havt 
den ringeste Ubehagelighed. Alle Mennesker vare venlige og 
velvillige imod mig, saa at jeg ikke kunde tænke mig nogen 
behageligere Stuearrest, end den, jeg havde udholdt. Men jeg 
levede ogsaa mig selv værdig. Gjerne vilde man have til
bragt Aftenen hos mig og gjort Partier eller underholdt mig. 
Men jeg indbød ikke et eneste Menneske og havde ikke et 
eneste Selskab. Naar tilfældigviis Nogen kom til mig paa 
den Tid, jeg drak Thee, erholdt han en Kop med, men der
med var hele Tractementet til Ende. Ingen skal derfor kunne 
anklage mig for ikke at have levet et værdigt Liv.

Om Formiddagen den 15. Januar gjorde jeg mig rejse
færdig for at gaae tilbage til Slesvig, og gjorde derfor Visitter 
til alle dem, som havde besøgt mig. Inden jeg satte mig paa 
Vognen, oversendte jeg til Borgmesterinde Fru Leisner et 
Guld-Armbaand, som jeg imorges modtog fra Kjøbenhavn, 
ledsaget af et Brev. Senere erholdt jeg en Taksigelsesskri
velse herfor fra Borgmester Leisner.

Ogsaa afgav jeg paa Posten et Brev til Krigsministeren 
— det var paa 3 Ark Postpapir eller 6 Qvart-Blade tæt 
skrevne —, hvori jeg privat meddelte ham Alt angaaende Stri
dighederne med Krabbe, saa at han kunde erfare, hvorledes 
Alt var gaaet til. Senere fortalte General Hansen mig, at 
han havde læst hele Afhandlingen.

Derpaa satte jeg mig Kl. 21/« i en beqvem Wienervogn
') Bohse, Carl Frederik Elis Ludvig (1814—69), afsk. —52 som Major.
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og rullede over Broen paa Alssund til Flensborg, hvor jeg 
ankom Kl. 9 om Aftenen og tog ind hos Madam Døli paa 
Altmarkt. Veiret var guddommeligt klart og mildt og led
saget af et herligt Maaneskin.

Kl. 8 om Morgenen den 16. Januar kjørte jeg fra Flens
borg til Slesvig, hvor jeg ankom Kl. 12 om Middagen og 
steeg af hos Madame Esselbach i Lollfusz i „Stadt Ham
burg“. Efter at have spist Frokost gjorde jeg Visitter hos 
General v. Krogh, Meza og Flensborg, men traf kun Gene
ral Krogh; derpaa hilste jeg paa Oberst Baggesen i Frede- 
richsberg og paa min Broder paa Forpost i Bustorf. Jeg 
spiste om Middagen paa mit Værelse og skrev adskillige 
Breve. Jeg søgte om Aftenen forgjæves Stabslæge Bendz. 
Jeg var om Aftenen alene og gik til Sengs Kl. 10.

Slesvig, den 17. Januar. Jeg besøgte om Formiddagen 
den tjenstgjørende Generalauditeur Bornemann1), en brav og 
talentfuld Mand, for at tale med ham om mine Anliggender, 
og [sagde ham], at det var en stor Uret at sende mig tilbage 
til Messunde under Krabbe, hvor det uomtvisteligt atter vilde 
komme til Spectakler og „Mord und Todtschlag“. Jeg for
talte ham, at jeg [ikke] taalte Krabbes Indblandinger i mit 
Commando, og at [nye Indblandinger vilde blive efterfulgte 
af Handlinger, for hvilke] man vilde komme til at føre mig 
til Schaffottet. Bornemann beklage[de] meget min Stilling, 
men troede, at Krabbe af Generalcommandoen var bleven 
betydet at forholde sig rolig, saa at han [B.] ikke frygtede 
nogen Fare. Jeg vedblev min Paastand, at jeg befrygtede det 
Værste. Bornemann blev ganske forskrækket og vilde tale 
herom med den commanderende General; han tilføiede: at 
man vidste fuldkommen Beskeed med Hr. Krabbes Egen
skaber og Stilling og at man nok ønskede at skille sig af 
med ham; men havde han [B.] vidst, at der var et saa ufor
sonligt Had imellem ham [/C] og mig, vilde han have gjort 
opmærksom herpaa og derved have forhindret, at vi bleve 
placerede sammen.

Bornemann var netop i Færd med at expedere Posten
’) Bornemann, Georg Bernhard (1815—84), Etatsr., Generalauditeur.
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og en heel Deel Sager, han vilde afsende med denne, saa 
at jeg ikke fik talt saameget med ham, som jeg havde øn
sket, men maatte anbefale mig. Dog var jeg meget fomøiet 
med at [have] talt med denne kyndige og brave Mand, og 
fik ogsaa [af ham] flere Vink, jeg forhen ikke havde 
vidst.

Jeg gik derpaa hjem, hvor kort efter indfandt sig Stabs
læge Bendz og derpaa Oberst Gerlach, som forblev hos mig 
til Kl. 2 Efterm., da jeg steeg i Vognen. Gerlach spiste Fro
kost hos mig og var overordentlig net og deeltagende.

Derpaa kjørte jeg til Messunde Færgegaard, hvor Batail- 
lonens Stabsqvarteer var og hvor jeg ankom Kl. 41/« Eftm. 
Jeg traf her de fleste Officerer af Bataillonen, som modtog 
mig venligen og deeltagende, og hvoraf nogle forbleve til 
Thee. Jeg meldte skriftligen til Oberst v. Krabbe, at jeg 
havde ifølge den commanderende Generals Befaling atter 
overtaget Commandoen over Bataillonen.

Messunde, den 18. Januar. Jeg havde i Dag nok at gjøre 
med at sætte mig ind i Forretningerne igjen; thi ved Ar
méen kommer daglig noget Nyt; det er saaledes vanskeligt 
at commandere og administrere Troppeafdelinger hos os, 
som ikke besidde Armée- eller Organisations-Reglementer, 
men maae befale ifølge posterioriske Grunde og Hjælpemidler.

Jeg reed Kl. 2 til Kosel for at melde mig personlig hos 
Oberst Krabbe. Jeg sprang af Hesten og gik ind til Obersten, 
hvor jeg udtalte de Ord: Jeg har [her]ved den Ære 
at melde mig til Tjeneste.“ Obersten, som sad paa Sophaen 
med Artillericapitain Recke, stod op, og [da han] kom mig 
imøde som om han vilde give mig Haanden, traadte jeg lidt 
tilbage og spurgte: „Har Obersten videre at befale?“ Han 
blev staaende og svarede „Nei“ med sagte Stemme, hvorpaa 
jeg gjorde Omkring og gik. Min hele Apparition i Oberstens 
Stue var ikke 15 Secunder. Det var maaskee en Lykke, 
at Capitain Recke var tilstede; havde Krabbe været alene, 
saa maa Gud vide, hvad der var skeet.

Den 19. Januar, Forpost ved Kochendorf.
Kl. 6V4 var jeg oppe og steeg Kl. 7Vs til Hest for at
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begive mig til Forpoststillingen ved Kochendorf, den samme, 
som jeg havde forladt i Begyndelsen af October f. A. Mor
genen dæmrede, da jeg reed over Broen paa Messunde; 
Veiret var tykt, men mildt som sædvanligt. Jeg reed meget 
rask og var Kl. 8 ved Hedehusene, hvor jeg afløste 3. Re
serve-Bataillon under Oberstlieutenant Lorentzen. Alt var 
saaledes, som jeg havde forladt det; men da Fienden nu 
havde trukket sig tilbage og opgivet Fiendtlighederne, saa 
var det Interessante i Forholdene forsvunden, omendskjøndt 
vi, som naturligt [var], iagttog den største Opmærksomhed i 
Forposttjenesten.

Jeg reed Kl. 12—2Vs en Tour omkring i Terrainet, var 
paa Möhlhorst, hvor Famillien Leisching var flyttet fra, og 
fandt hele Gaarden i Ruiner. I de Værelser af Hovedbyg
ningen, der vendte ud til vor Stilling, fandtes mange Spor af 
vore Geværkugler og af Blod, eftersom Fienden havde besat 
disse Værelser og skjød ud af Vinduerne. Jeg overbeviste 
mig ogsaa om, at vort Detachement var bleven overrumplet, 
og at Gaarden var bleven stukken i Brand fra vor Side, 
hvortil der ikke var den ringeste Anledning eller Nødven
dighed; eftersom man blot havde at forhindre Fiendens De- 
bouchering over Broen, saa var hans Ophold paa Möhlhorst 
Gaard for os aldeles uskadeligt, og det vilde derfor ogsaa 
kun [have] været af kort Varighed. Det var ogsaa Capitain 
Müller, som foranledigede Antændelsen med Brandraketter. 
Træerne paa Gaardspladsen og omkring Gaarden vare slemt 
markerede med Kugler, eftersom der bag disse Træer havde 
staaet Fiender, som saaledes godt dækkede anbragte deres 
Ild paa os. Disse Træer ere saa tykke, at Musketkuglerne 
knapt vare gaaede Vi af disses Tykkelse ind i samme, og 
derfor er vel ogsaa [kun] undtagelsesviis nogen af de der 
bagved placerede Fiender bievne trufne.

Vi bleve ikke i ringeste Maade foruroligede paa vore 
Forposter. Slesvigholstenerne ansaae deres Sag for tabt og 
vare allerede paa Tilbagegang bag Eideren. Vi erholdt endog 
af Insurgent-Capitainen i Østerby Aviser fra Hamborg, hvilke



330

af en Bondedreng bleve bragte til vore Forposter; de vare 
kun 1 Dag gamle.

I Hedehusene var for de vagthavende Officerer indrettet et 
Par Værelser med Kakkelovn og et Par Sengelader1) fyldt 
med Halm, et Par Bænke og et Bord; derved var Opholdet 
nogenledes menneskeligt, men naturligviis ikke behageligt. 
Jeg spillede om Aftenen Whist i denne Stilling.

Angaaende Brigade-Commandeuren Krabbe, saa saae jeg 
Intet til ham. Jeg reed ham i nogen Afstand forbi, da jeg om 
Middagen reed ned til Mohlhorst. Det lod til, at han var nu 
bleven mat og lod mig have Fred; han kom ingensinde mere 
til Bataillonen. Og vi have ikke mere talt sammen.

Den 20. Januar i Fyssing. Efter at være bleven afløst i 
Forposttjenesten af 4. Linie-Bataillon under Major v. Neer- 
gaard, blev Bataillonen forlagt til Fyssing paa Sliens nord
lige Bred, midtvejs mellem Messunde og Slesvig. Veiret var 
endnu særdeles mildt, men Vejene dybe og svære at mar
chere. Jeg reed, uden at følge Bataillonen, den 1V» Miil lange 
Vei i c. 1 Time. I Fyssing erholdt jeg hos Bondefogden, en 
velhavende Mand, et meget godt Qvarteer, hvor Meublerne 
vare af Mahagoni, med Sopha etc., aldeles herskabelig, saa- 
ledes som ogsaa Værelserne; Sengene og den hele Udrust
ning var ligesaa.

x ♦
*

25. Januar. I disse Dage indpasserede flere hundrede 
fra Insurgent-Arméen afskedigede Soldater, især paa Lande- 
veien fra Rendsborg til Slesvig.

Den 26. Januar i Fyssing. Om Formiddagen Kl. 11 havde 
vi en Inspection af Divisions-Intendant Looft og Brigade- 
Commandeuren Krabbe, med hvilken sidstnævnte jeg ikke 
talte. Det blev mig Kl. lOVs meldt, at Krabbe var ankom
men til Byen; men da han ikke kom ind til mig, bekymrede 
jeg mig ikke det Allermindste om ham førend den befalede 
Tid, da jeg satte mig til Hest og reed ud paa Inspections- 
pladsen, hvor Compagnierne forsamledes med Times

') o: Sengesteder. U. A.
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Mellemrum. Inspectionen varede til Kl. 1 og bestod i, at der 
blev efterseet, i hvilken Tilstand Beholdningerne befandt sig. 
Efter afholdt Inspection bleve samtlige Officerer inclusive 
Looft og med Undtagelse af Krabbe indbudte til Frokost 
hos mig, hvorved vor Musik spillede. Hr. Krabbe kjørte der
imod strax bort efter Inspectionen uden at Nogen bekym
rede sig om ham.

Om Formiddagen erholdt vi den Ordre, at Bataillonen i 
Morgen skulde marchere til og indqvarteres i og omkring 
Kappeln, og den Efterretning, at den senere skulde forlægges 
til Kjøbenhavn, hvilket vakte almindelig Glæde, eftersom vi 
ikke havde ventet dette, men derimod antoge, at vi skulde 
forblive liggende her i det Slesvigske. Men ifølge de bekjendt- 
gjorte krigsministerielle Bestemmelser skulde Reserve- og 
Forstærknings-Bataillonerne blive liggende saa at sige paa 
Feltfod, og Linie-Bataillonerne gaae hjem, en Forholdsregel, 
der var os uforstaaelig. I alle [andre] Arméer opløses Krigs
reserven allerførst, og Linien maa overtage de den paahvi
lende Tjenstpligter; men her var det omvendt. Jeg erholdt 
om Aftenen Brev fra min Kone, der meddelte mig den 
samme Efterretning.

Den 27. Januar. Vi vare i Dag tidlig paa Benene for at 
marchere til det 3Vs Miil fra os fjernede Kappeln. Men for
inden Afmarchen havde jeg det sørgelige Hverv at sige Far
vel til 5 af mine kjære Venner Linie- og Krigsreserve- 
Officerer, der bleve forsatte til andre Afdelinger, nemlig 
Premierlieutenant v. Hornemann, der blev forsat til 12. lette 
Infanteri-Bataillon, og Premierlieutenanterne v. Grundtvig, 
Svendsen og Jørgensen samt Secondlieutenant v. Ahrentzen, 
der bleve forsatte til 3. Reserve-Jægercorps. Vi maatte altsaa 
idag marchere med Bataillonen, med en Styrke af 11—1200 
Hoveder, commanderet af ialt 7—8 Officerer.

Mange Forretninger holdt mig nogen Tid tilbage i Fys- 
sing. Bataillonen marcherede Kl. 6V2; jeg fulgte efter til 
Hest Kl. 8 og naaede den snart. Veien var haard og god, 
saa at vi ankom til Kappeln Kl. 2 om Eftermiddagen. 1. 
Compagni forlagdes til Arnis, 2. og 3. Compagni til Kappeln
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og 4. Compagni til Faverlykke. Enhver Mand blev godt ind- 
qvarteret og kom i Seng. Jeg for min Person blev indqvar- 
teret hos Gjæstgiver Wenck i Kappeln, en tyk, stærk og 
ravgal Slesvigholstener. Vi indmarcherede med fuld Musik, 
men ikke eet Menneske lod sig see. Kappeln er bekjendt 
som et af de værste tydske Smaasteder, der havde stillet 
Fricorps imod os og gjort os saamegen Skade, den kunde. 
Nu vare Embedsmændene og de værste Wiihlere løbne de
res Vei, og derved var vel Ro tilveiebragt i Byen, men ingen 
Velvillie imod os.

Efter skeet Indqvartering og Vagternes Udsættelse var 
det allerede blevet mørkt, og vi spiste da til Middag hos 
Wenck, hvorved vor Musik spillede. Alt dette kunde være 
meget godt, men Hr. Wenck var saare dyr med Alt; saale- 
des kostede en Flaske drikkelig Viin 32 Lsk. o: 1 Rbd. 
6 Sk.

Ved Middagsbordet erholdt jeg Visit af et Par Embeds- 
mænd, deriblandt Flækkefogden Jürgensen, Postmesteren o. Fl. 
Jürgensen var en saare venlig, forresten tysksindet Mand. 
Postmesteren derimod var dansksindet og var derfor nærved 
at ødelægges af den enrageerte tydske Befolkning; knapt 
kunde han komme under Tag med sit Postcontoir. Det var 
ret en Jammer at erfare disse Vanskeligheder og hadefulde 
Insinuationer imod ham og alt Dansk. Kappeln, der alene 
existerer ved Handel paa Kjøbenhavn, var saaledes en af de 
mest enrageerte Modstandere af alt Dansk.

Den 28. Januar. Jeg var da nu i den lille Stad. Saasnart 
jeg kunde rive mig løs fra de mange skrivende Forretninger, 
gik jeg ud og besøgte Embedsmændene: Flækkefogden Jür
gensen, Pastor Hansen, Postmesteren, og Toldforvalter Osten. 
Derpaa saae jeg mig omkring i Byen eller Flækken, som er 
velbygget og seer venlig ud. Men ikke eet Menneske hilste 
mig eller Nogen af os. Derfor hilste jeg alle dem, jeg mødte, 
og talte venlig med Enhver, jeg kom i Berøring med.

Istedenfor de afgivne 5 Officerer modtog Bataillonen 6 
andre, nemlig Premierlieutenanterne v. Secher, Madsen og
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Claussen, samt Secondlieutenanterne v. Stæhr, v. Hoppe og 
Tvede.

Endeel Officerer spiste samlede hos Wenck, hvorved vor 
Musik atter spillede.

Det var nu bleven en streng Frost, saa at Veiene vare 
stenhaarde, og alle Vande lagde til og [der var] megen lis i 
Slien.

Den 29. Januar. For at besøge 1. Compagni i Arnis kjørte 
jeg didhen Kl. 12 om Middagen ledsaget af Overlægen Fi
scher. Vi traf Alting vel, og da Veiret var saa smukt med 
Solskin, tog jeg med Dr. Fischer og 1. Compagnis Office
rer Westengaard og Stonor og S. Grundtvig over Færgen 
ved Arnis og spadserede til Karlsburg, Hertugen af Gliicks- 
borgs Herresæde, og besaae det Indre af Slottet. Derpaa 
spadserede Fischer og jeg langs den søndre Bred af Slien 
— eftersom vi havde sendt vor Vogn hjem fra Arnis — forbi 
Kobberby og Løitmark, og lod os sætte over Slien til Kap- 
peln, hvorimod Officererne af 1. Compagni gik over Færgen 
ved Arnis. Om Aftenen var jeg til Thee, Souper og Whist 
hos Flækkefogden i Færgegaarden paa den anden Side af 
Slien i Selskab med Capitain v. Junghans og Toldforvalter 
Osten. Vi traf her Alt comfortabelt og hyggeligt indrettet. 
Men Touren over den 5—600 Alen brede Sli-Fjord i en 
aaben Baad i Mulm og Mørke, imellem en Mængde Driviis 
og Sjapiis, var i Sandhed! slet ikke behagelig, og vi tilbragte 
en lang Tid paa Vandet for at arbeide os igjennem, uden at 
vi engang vidste, om det vilde lykkes. En Lygte, vi havde 
paa Baaden, var vor eneste Trøst. Først Kl. 1 IVa var jeg 
hjemme; Retouren var endnu vanskeligere end Hentouren, 
da den var ledsaget af Storm og Regn.

Paa Slien vare alle Fartøier sænkede paa den nordlige 
Bred, Færgerne deelviis ødelagte, saaat man ingensteds kunde 
komme over med Heste og Vogne. Egnen her er smuk og 
maa om Sommeren være guddommelig skjøn. Hertugen af 
Glucksborg eier 4 store Godser: Karlsburg og Løitmark paa 
den sydlige Slibred, Roest og Buckhagen paa den nordlige. 
Alt dette havde Hertugen forladt for at gjøre Oprør mod sin
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retmæssige Konge. Egnen vrimlede af Vildt, som vore Folk 
lystig gjorde Jagt paa, og derved fremstod en Deel Klager. 
Inspecteur over de hertugelige Godser var en Ritmester v. 
Christiansen1), som endog havde tjent i Insurgent-Armeen 
og der var avanceret til Major, en Titel, han nu førte. Han 
besøgte mig en Dag; jeg modtog ham koldt og artig, men 
kaldte ham kun Ritmester og bød ham ikke at sidde ned. 
Det første Besøg handlede om Indqvarteringen paa God
serne Roest og Buckhagen, der allerede var besørget og 
derfor vel mere skulde tjene som Paaskud til Besøget, som 
jeg dog ikke gjengjældte.

Jeg erholdt ogsaa Besøg af en gammel Cadet-Cammerat, 
Capitain Kauffmann, som skal have viist sig i høi Grad 
schleswigholsteinsksindet, ja endog anlagt Batterier imod os. 
Jeg modtog ogsaa ham staaende og venlig, men koldt, og be
svarede ikke hans Besøg, omendskjøndt han nu var meget 
dansksindet. Men da han havde boet her en lang Række af 
Aar som afskediget fra det slesvigske Regiment, var det ikke 
saa forunderligt, at ogsaa han som saa mange Andre var 
bleven smittet af de opstaaede tydske Sympathier og slut
tede sig til Oprøret, fordi han og de Alle troede, at Dan
mark ikke vilde bestaae i 8 Dage.

30. Januar. Idag besøgte jeg det største Silde- og Fiske
røgeri ved Stranden, som tilhører og drives af en Mand ved 
Navn Asmussen. Jeg stødte her sammen med flere Office
rer, deriblandt Lieutenanterne Westengaard og Grundtvig, 
der kom fra Arnis, og jeg erfarede da Aarsagen: Hr. Asmus
sen havde to i Sandhed meget smukke Døttre, der besad en 
ikke almindelig Dannelse. Madamen var venlig og snaksom, 
og Manden, der var Skipper og Handelsmand paa Kjøben- 
havn, var tilligemed hele Familien meget dansksindet. Capi
tain Miiller var ogsaa indqvarteret her. Saaledes var denne 
Famillie meget tiltrækkende og blev Samlingsstedet for os 
Alle. Asmussens var anseet for den første og tone-angi
vende Famillie i Flækken, velhavende, om ikke riig. Alle de

’) Christiansen, Emmerich Ernst Ludvig (1799—1887) afsk. —44 som 
dansk Ritm.
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Fisk, som Fanges i Nærheden, kjøbes og røges af Hr. As- 
mussen og sælges naturligviis atter med Fordeel.

Om Aftenen ved Tappenstreg spillede Musiken hele Byen 
rundt, hvorved jeg havde tilladt Befolkningen at følge med, 
omendskjøndt Belejringstilstanden endnu var tilstede, og Ind
byggerne ikke turde komme paa Gaden til den Tid. Men jeg 
gjorde en Undtagelse, saalænge jeg laae her, ligesom jeg ei 
heller [aabnede og] læste de afsendte eller modtagne Breve, 
men satte Bataillonens Segl derpaa. Capitain Junghans blev 
udnævnt til Commandant og overdraget al Detailforretningen 
af denne Slags, hvilket senere fortrød mig, da han bar sig 
aldeles forkeert ad, gjorde mange Ophævelser og Vanskelig
heder, hvorfor Commandantskabsforretningerne maatte over
drages til Capitain Muller, omendskjøndt de derved ikke 
vandt meget, thi begge vare ikke at træffe; de løb altid om
kring. Musiken spillede som sagt ved Tappenstreg, begyndte 
og endte ved mit Qvarteer, og var ret en Jubel for et saa- 
dant lille Sted, og ved den vandt vi lidt efter lidt alle 
Hjerter.

31. Januar. Paa Formiddagen reed jeg ud for at see 
Compagnierne exercere Østen for Flækken og reed derpaa 
længere omkring henad Grimsnæs og imod Buckhagen. Eg
nen er fortryllende; Skove, smukke Huse, Landsbyer, Høj
der og Dale afvexle med hinanden.

Snart var jeg atter beskjæftiget med Skriverier i mit 
Qvarteer, hvor jeg iblandt Andet ogsaa erholdt en lang Klage 
fra den hertugelige Gods-Inspecteur Ritmester Christiansen 
paa Roest angaaende Jagtforseelser begaaede af vore Folk. 
Man maa tilstaae til Hr. Christiansens Roes, at han passede 
godt paa sit Herskabs Fordele. Jeg svarede ei paa Skrivel
sen, men befalede streng Overholdelse af de i den Hense
ende oftere givne Befalinger.

Om Eftermiddagen henad Mørkningen kom Kammer
herre v. Ahlefeldt, Besidder af Olpenis, personligen til mig 
og bad om Assistance imod Krybskytteri af vore Folk, som 
i hele Troups vare gaaede over Slien og nu jagede paa 
begge Sider af Fjorden. Kammerherren paastod, at da han
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var gaaet hen til Folkene for at tale dem til Rette, havde en 
Karl placeret bag ved et Træ lagt sit Gevær an paa ham 
og truet med at skyde ham. Jeg sendte da min Adjutant ned 
til Olpenis, men inden han kom didhen, var det mørk Nat 
og alle Jægerne forsvundne, saa at han kom tilbage uden at 
have truffet dem, som rimeligviis vare fra 1. Compagni i 
Arnis, hvor man lettere kunde komme over Slien end ved 
Kappeln.

Det er ikke at nægte, at vore Officerer vare deelagtige i 
disse ulovlige Jagter, i Særdeleshed Capitain Muller, som 
ogsaa i Løbet af et Par Dage havde ikke mindre end 7 Dyr 
hængende i sit Qvarteer. Ved saaledes at hæle med sine 
Folk kan man let faae Jagttyve opelskede.

1. Februar. Med Adjutanten Hammeleff spadserede jeg 
omkring, lod os sætte over Slien og gik til Fods over Løit- 
mark, igjennem en lille Skov, og ud paa en fremspringende 
Landtunge ved Slien, hvor Hertugen af Glucksborg har be
gyndt at bygge et Slot. Men formedelst Begivenhederne i 
1848 og Hertugens Landflygtighed er [Arbeidet] standset i 
Mands Høide over Jorden, det er: imellem Kælderetagen og 
1. Etage. Forresten synes dette Slot, af Grundmurene og An- 
læget at dømme, at ville være blevet høist solidt og impo
sant. Havde Omstændighederne ikke afbrudt Arbeidet, vilde 
Slottet vel nu have været omtrent færdigt. Men nu bliver 
det vel liggende evigt som det er i dette Øieblik. Paa 
Hjemveien drak vi Caffe i Løit eller Ellerberg Færgegaard, 
og [tog] derpaa tilbage over Slien i en Jolle. Veiret var gud
dommeligt. Førend vi gik til vort Qvarteer, besøgte vi Fa
milien Asmussen, hvor vi atter traf stort Selskab af Office
rer og bleve tracterede med Kage og megen god Punsch, 
der skal være tillavet af Capitain Licht.

Alt tydede paa, at vort Ophold i Kappeln snart vilde være 
til Ende. Flere Afdelinger vare allerede paa Marchen Nord- 
paa; men Overfarten fra Flensborg til Korsøer gik kun lang
somt, og der overførtes ikke mere end i det Høieste een Ba- 
taillon daglig paa Dampskibe, hvoraf der ikke var mere end
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to til Disposition, af hvilke det ene endog ikke kunde bruges 
i nogle Dage formedelst Beskadigelse.

Jeg gjentog idag i Parolen Befalingen om, at ingen Jagt 
maa udøves paa de hertugelige Godser eller anden privat 
Eiendom, og paalaae Compagnierne paa det Strengeste at 
overholde denne Befaling og arrestere Enhver, som maatte 
antræffes i ulovlig Jagtudøvelse. Commandoer bleve ogsaa 
udsendte i forskjellige Retninger for at gribe Overtræderne 
af denne Befaling; men disse Patrouiller greb naturligviis 
aldrig Nogen. Folkene sagde, at Tydskerne og Slesvigholste- 
nerne i Jylland nedskjød for Fode alt Vildt, de traf paa, og 
endog befalede deres Qvarteerværter at tilberede Vildtet for 
dem. Vore Folk kunde derfor ikke begribe, at hvad der var 
tilladt for det ene Parti kunde være Uret for det andet, og 
vare derfor just ikke tilfreds med Bataillonens Befaling. De 
vedbleve at skyde, og havde vi forblevet liggende her i no
gen Tid, vilde ingen Dyr eller Harer have beholdt Livet.

Den 2. Februar. Endelig modtoge vi Natten imellem den 
1. og 2. Februar Ordre til at afmarchere til Flensborg den 
3. Februar og derfra at overskibes til Korsøer den 4.; den 
5. marcheres til Slagelse, den 6. til Ringstedt, den 7. Rastdag, 
den 8. til Roeskilde, den 9. til Kjøbenhavn.

Det var idag min gode Kones Fødselsdag. I den Anled
ning havde jeg indbudt samtlige Officerer og Embedsmæn- 
dene i Kappeln til en Diner Kl. 41/« hos min Vært Wenck 
i den store Sal, hvorved vor Musik spillede. Selskabet be
stod af 22 Personer, og vi bleve meget vel tracterede af 
Wenck, iblandt andet med en stor Dyresteg, som Capitain 
Müller leverede af sit Magazin bestaaende af 7 Dyr. Jeg 
førte Klosterfogden Jürgensen til Bords, og forskjellige Skaa- 
ler bleve drukne i Champagne, som var hentet fra Slesvig. 
Ved Desserten ankom ifølge Indbydelse 6 Damer af Fami
lien Asmussen for at høre paa vor Musik. Jeg fik dem ind 
i Spisesalen, hvor de bleve regalerede med Champagne, 
Kage og Caffe. Kort efter kom ogsaa Justitsraad Mohrhagen 
og en Hr. Albrecht fra Flensborg for at inddrive Skatter paa 
Godserne i Egnen; de bleve regalerede ligesom Damerne.

Reder: Krigserindringer fra 1848—50 22
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Vi vare Alle meget fornøiede, og der herskede en alminde
lig Glæde og Munterhed. Senere blev der dandset, og de 
smukke Jomfruer Asmussen vidste at tage sig1) som com
plette Damer. Vi skiltes ad Kl. O1/«, eftersom vi den følgende 
Morgen Kl. 6 skulde marchere til Flensborg. Dog forbleve 
Nogle og spillede Kort; Damerne bleve hjemfulgte af vore 
unge Officerer. En af dem sagde til mig ved Afskeden: „Gud 
veed hvorledes det vilde have gaaet, hvis De endnu var for- 
blevne 8 Dage i Kappeln“.

Ved Tappenstreg fulgtes vor Musik atter af et stort Pub
licum, saa at der var en almindelig Jubel. Indbyggerne vare 
nu ogsaa overordentlig høflige; ethvert Menneske hilste 
mig, saa snart jeg lod mig see; jeg troer, det vilde have væ
ret en let Sag paa denne Maade at omvende hele Byen.

Den 3. Februar. Flensborg.
Kl. 6 marcherede vi fra Kappeln med de to der liggende 

Compagnier, hvorimod 1. Compagni stødte til Hovedcolon- 
nen ved Arrild og 4. Compagni ved Hvidkilde. Forinden Af
marchen maatte jeg betale min Regning hos min Vært Hr. 
Wenck, og den var i høieste Grad uforskammet. Jeg sagde 
ham derfor: „Er ist ein grosser Esel, aber seine Rechnung 
soli Er bezahlt haben“, hvilket ogsaa skete, og desuden gav 
jeg meget gode Drikkepenge, saa at man skal vente længe, 
inden man atter erholder en saadan Indqvartering.

Veiret var idag mørkt og truede med Regn; dog vedblev 
det at være tørt. Veien er c. 6 Miil, og Marchen gik kun 
langsomt. Jeg og Adjutanten steeg af i flere Værsthuse for at 
vente paa Bataillonen, da det er forskrækkelig kjedsommeligt 
at ride en heel Dag i Skridt.

Det var allerede mørkt, da vi ankom til Flensborg. Da 
man vilde modtage os paa en høitidelig Maade paa Chaus- 
séen fra Slesvig, hvor en Æresport var opført — men vi 
derimod kom marcherende fra den østlige Side ind ad St. 
Jørgensby — saa bleve vi anmodede om at marchere en 
snever Vei hen til Æresporten, hvor vi bleve modtagne med

') □: opføre sig (sich benehmen). U. A.



339

en Tale af Agent Jensen og en Mængde Mennesker, hvoraf 
mange tilkastede os Blomster og grønne Krandse. Især var 
der en Dame med et lille Barn ved Haanden, som var over
ordentlig gavmild i denne Retning og gav ogsaa mig Beviser 
paa sin Godhed. Jeg kjendte hende ikke, og hun forsvandt i 
Mængden og i Mørket. Vi besvarede Agent Jensens Tale med 
Hurrahraab og kom omsider igjen i Marche; fulgt af den 
store Menneskemasse drog vi igjennem den lange By og op
marcherede omtrent i Midten af den i Egnen af Christian
sens store Gaard. Det var os en stor Lettelse, at Byen for 
største Delen var illumineret. Efter en besværlig Opmarche 
bleve vi indqvarterede, hvorved jeg tilligemed Regnskabsfø
reren og Adjutanten kom til at boe hos Kjøbmand Mom
sen lige overfor Christiansen. Klokken var dengang over 6, 
saaat vi havde tilbragt omtrent 12 Timer paa den lange og 
besværlige Marche fra Kappeln. Jeg erholdt et meget godt 
Qvarteer; men meget træt af Marchen havde jeg intet An
det at gjøre, end at spise og gik Kl. 97« til Sengs.

Formedelst Mangel paa Dampskibe kunde der ikke blive 
Noget af vor Afrejse i Morgen, hvilket var os Alle meget 
kjært. I et Qvarteer som det jeg havde, og i en By som 
Flensborg kan man nok taale en Rastdag, hvorimod Ingen 
ønsker at holde en Rastdag i Ringstedt eller en lignende 
By, da man der ikke finder den ringeste Sysselsættelse.

Den 4. Februar. Flensborg. Jeg havde i Dag overordent
lig mange Forretninger; min Dør stod næsten aldrig stille, 
hvorfor jeg ikke heller kunde faae bestilt alt det, jeg skulde 
og ønskede. Imidlertid maatte jeg gjøre nogle Visitter: til 
Regjerings-Commissairen v. Tillisch, Agent Jensen, Comman- 
danten Oberstlieutenant v. Federspiel, Etatsraad Overpræsi
dent Lassen, og Præsidenten i Overretten Geheime Confe- 
rentsraad Johannsen. Hos denne sidste blev jeg buden til 
Middag; men jeg undskyldte mig, da jeg virkelig dertil ikke 
havde Tid. Jeg havde ogsaa selv Besøg af Advocat Jæger og 
Hr. Klewing, de flensborgske Patrioter. En Indbydelse til 
Excellensen Tillisch maatte jeg ligeledes afslaae, da jeg om 
Eftermiddagen erholdt den Efterretning, at Dampskibet „Hol-

22*
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ger Danske“ under Commando af Capitain Aschlund vilde 
afgaae næste Morgen Kl. 4 fra Flensborg og overføre 900 
Mand. Jeg fik nu nok at gjøre for at udstede de nødvendige 
Ordres herom og gjøre de nødvendige Anstalter med Hen
syn til Forpleining m. m. Da vore Heste ikke kunde indski
bes, maatte jeg sende dem over Land igjennem Fyen, og de 
maatte gjøre forcerede Marcher for at naae os. Saaledes 
maatte de i Dag og i Nat gaae til Aarø-Sund d. e. 10 Miil 
og i Morgen igjennem Fyen osv. Jeg skrev en Mængde 
Breve og var hermed først færdig Kl. lOVs, hvorpaa jeg gik 
til Sengs for at sove til Kl. 3.

Den 5. Februar. Korsøer. I Mulm og Mørke bleve vi i 
Morges Kl. 4 indskibede paa „Holger Danske“, hvilket med
tog lang Tid, eftersom vi maatte gaae Mand for Mand over 
flere Skibe og en Løbe-Bro, inden vi kom til Dampskibet, 
der laae nogle hundrede Alen fra Bolværket; derpaa dam
pede vi i Mørke sagte ud af Flensborger Fjord, og det be
gyndte først at dages, da vi vare ude af denne. Overfarten 
var forøvrigt meget heldig og Opholdet paa Skibet behageligt 
i den store varme Cajytte, hvor vi først bleve regalerede 
med Frokost og dernæst med en god Middagsmad ledsaget 
af Vine, endog Champagne; og knapt vare vi til Ende med 
denne, før vi kastede Anker paa Korsøer Rhed omtrent Kl, 
2. Her stege vi ned i nogle store Barcasser (gamle Canon- 
chalouper), der af et mindre Dampskib „Odin“ slæbtes ind 
i Korsøer Havn. Førend vi forlode „Holger Danske“, gave vi 
i vore Canonchalouper 3 Gange et skingrende Hurrah for 
Marinen og Capitain Aschlund og lod vor Musik spille den 
bekjendte Nationalsang for Marinen. Denne Salut blev fra 
„Holger Danske“ besvaret med lignende Hurrah! for Land
arméen og den 10. lette Infanteri-Bataillon. Landsætningen 
medtog næsten 3 Timer, saa at det var mørkt, inden de sid
ste Afdelinger kom i Land, eftersom Baadene maatte gjøre 
2 Reiser.

Ved Landgangen i Korsøer ble ve vi ogsaa modtagne med 
Hurrah; Folkene [bleve], ligesom [ogsaa] Officererne, førte 
ind paa Fæstningen, hvor vi Alle paa Byens Havnecasses
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Bekostning bleve regalerede med Caffe, Brød og Snaps; 
Forstanderne herfor vare Kjøbmændene Kruse og Andersen 
og deres Damer. Vor Musik spillede herved og Damerne 
begyndte endog at dandse indbyrdes i Forstuen til Anret
ningen for Officererne. Herved fik Damerne Lyst til at have 
et Bal om Aftenen; det blev arrangeret hos Kjøbmand An
dersen, der indbød alle Officererne, men de kom naturligviis 
ikke alle, saameget mindre som 3. Compagni blev forlagt s/* 
Miil ud paa Landet paa Veien til Slagelse. Jeg forblev paa 
Ballet til omtrent Kl. 12. Ved at gaae hjem til mit Qvarteer 
paa Postgaarden havde jeg nær forvildet mig i den mørke 
Nat og de snævre Gader, hvor ikke en Lygte findes for at 
lyse den Fremmede paa Veien. Jeg var nærved at komme 
ud i Noret, og i Sandhed! ikke uden stor Vanskelighed 
fandt jeg hjem, saa at de, som senere bortgik fra Hr. An
dersen end jeg, dog kom tidligere hjem til Postgaarden og 
ikke kunde begribe, hvor jeg var bleven af. Ballet var vis- 
seligen meget net, blot ikke for en Mand af min Alder; til
med vare vi Alle for trætte og medtagne af Reisen.

Den 6. Februar i Slagelse. — Da vi havde erholdt en 
Rastdag i Flensborg, saa forefandt jeg i Korsøer en Skrivelse 
fra Generalcommandoen paa Sjælland, „at vi skulde mar
chere igjennem Sjælland uden Rastdag,“ hvilket var os me
get kjært.

Jeg skrev fra Korsøer til Krigsministeren, Generalcom
mandoen og Commandantskabet i Kjøbenhavn og meldte 
Bataillonens Ankomst med 3 Compagnier og at det 4. Com
pagni vilde ankomme idag til Korsøer og indhente Bataillo- 
nen i Slagelse.

Slagelse By fandt vi festlig smykket. Da Staben ingen 
Heste havde, kjørte Adjutanten og jeg til en Mølle tæt uden
for Slagelse, hvor vi stege af og opholdt os, indtil Bataillonen 
ankom, hvorpaa jeg til Fods satte mig i Spidsen for samme 
og marcherede med fuld Musik ind i Byen, hvor Danne
brogsflag og Fahner vaiede saa at sige fra hvert Huus og 
paa høie Stænger, ligesom Blomsterguirlander var at see 
udenfor Vinduerne.
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Ankomsten til Slagelse var Kl. 12V2 om Middagen og jeg 
lod de 3 Compagnier opmarchere paa Torvet, hvor vi bleve 
modtagne af 3 Borgerrepræsentanter, hvoriblandt Kjøbmand 
Skow, som holdt en lille Tale og i Byens Navn ønskede os 
Velkommen og endte med at udbringe et Hurrah for Batail- 
lonen og mig, hvilken Æresbeviisning jeg besvarede med en 
Tale til Ære for Slagelses patriotiske Borgere og Re
præsentanter og sluttede med 3 Gange Hurrah og præsen
teret Gevær, hvilket Alt tog sig godt ud og var saare impo
nerende, udført af disse gamle herlige med Skjæg overgroede 
Soldater.

Jeg blev med Adjutanten indqvarteret hos Kjøbmand 
Skow, en gammel Stænderdeputeret og en meget dannet 
Mand; dér blev jeg venligen modtaget. Dagen var meget 
kold, og jeg havde meget lidet at foretage med Undtagelse 
af at skrive det sidste Brev til min Kone.

Om Aftenen blev Tappenstreg blæst i Byen og ledsaget 
af vor Musik, hvormed en stor Menneskemasse fulgte. Vi 
vare dengang den eneste Linie-Bataillon, der havde Musik.

Henad Kl. IOV2 ankom det 4. Compagni fra Korsøer, 
hvorved altsaa hele Bataillonen atter var samlet og kunde 
neppe faae Plads en colonne paa Slagelse Torv.

Den 7. Februar i Ringstedt. Jeg kjørte atter i Dag, da 
vore Heste endnu ikke vare ankomne. Igaar kom til mig en 
Repræsentant for Sorø og bad om den Ære at turde be
værte Bataillonen ved Ankomsten til Stedet o: til det Sted, 
hvor Veien dreier af til Sorø fra Chausséen og hvor der 
ligger endeel Huse. Jeg takkede „at vi skulde have den 
Ære“. Ankomne til Stedet bleve vi modtagne af næsten alle 
Professorer fra Sorø med Etatsraad Ingemann i Spidsen, 
nogle Forstembedsmænd, Damer m. Fl. Folkene bleve rega
lerede paa Landeveien og Officererne inde i Værelserne. 
Men forinden bleve vi af Professor Liitken hilste med en 
Tale, som af mig blev besvaret og sluttet med et 3 Gange 
Hurrah for Sorø og dets Professorer, understøttet af Musik. 
Ved Frokostbordet oplæste Etatsraad Ingemann en Sang, 
eller rettere et Digt, og udbragte vor Skaal, hvorpaa jeg
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atter maatte svare med en Tale og Taksigelse til Sorø’s 
Professorer og især Etatsraad Ingemann, „hvis Navn ved 
hans litteraire Virksomhed var uforgjængeligt, medens [Min
det om] vor Færd knapt vilde vare over den nærværende 
Generation“. Efter Frokosten blev der drukket Caffe, vor 
Musik spillede og der blev jublet og dandset udenfor paa 
Veien af vore Folk og en Mængde Folk af begge Kjøn, som 
havde indfundet sig sammesteds.

Vi forbleve omtrent 2 Timer her og vare Alle saare for- 
nøiede. Ogsaa de gode Professorer vare meget muntre og 
fornøiede og tilstod aabenhjertigen, at der ikke havde været 
saadan Jubel og Glæde ved nogen anden Bataillon, der hid
til var marcheret forbi, hvortil vor Musik vistnok bidrog 
væsentlig meget.

Under Jubel og Hurrahraab kom vi omsider paa Mar
chen til Ringstedt, hvor vi ankom omtrent Kl. 3 og bleve 
ved Indgangen til Byen modtagne af Justitsraad Harhoff i 
fuld Uniform med en Tale og af et Sangchor med en Sang. 
Jeg takkede atter med en Tale og et 3 Gange Hurrah, hvor- 
paa vi rykkede ind i Byen og opmarcherede en colonne i 
den brede og eneste Gade udenfor Postgaarden, hvor jeg 
erholdt Qvarteer.

Vi tilbragte Resten af Dagen og Aftenen kjedsommelig 
nok i denne paa Ressourcer saa fattige lille By. Om Afte
nen spillede vor Musik ved Tappenstregen igjennem Byen, 
hvilket særlig satte de faae Mennesker, som boe i den, i 
Bevægelse.

Den 8. Februar i Roeskilde. Om Morgenen ved Daggrye 
marcherede vi fra Ringstedt. Jeg gik forinden Afmarchen til 
Justitsraad Harhoff og takkede ham for viist Opmærksom
hed. Jeg for min Person med Adjutanten kjørte lidt sildigere 
og kom ogsaa adskillige Timer tidligere end Bataillonen til 
Roeskilde, hvor vi stege af i „Prindsen“ og frokosterede dér 
tilligemed en Deel Husarofficerer. Da Bataillonen kom til 
Barrieren ved Chausséen fra Ringstedt, gik jeg did, satte 
mig i Spidsen af samme og rykkede ind i Byen, der var 
saare festlig smykket med Flag, Fahner, Tæpper, Blomster
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etc., og da det var en Løverdag, d. e. Torvedag, var Byen 
fuld af Folk fra Omegnen, saa at en stor Folkemasse fulgte 
os. Vor Musik spillede naturligviis og hidkaldte mange Men
nesker ved sine melodiske og her fremmede Toner.

Vi opmarcherede i Nærheden af Gjæstgivergaarden 
„Prindsen“ og formedelst vor store Styrke en colonne com- 
pagniviis. Her bleve vi modtagne af en af Byens Repræsen
tanter, Capitain Sveistrup, Eier af „Prindsen“, i fuld Uni
form. Repræsentanten modtog os med en Velkomsttale, 
hvilken som sædvanligt blev besvaret af mig med en Tak
sigelsestale, „Præsenteer Gevær!“ og 3 Gange skingrende 
Hurrah! for Roeskildes patriotiske Borgere og Repræsen
tanter. Derpaa bleve vi indqvarterede, og jeg erholdt Qvar- 
teer hos den rige Kjøbmand Agent Borch, der boer ligeover- 
for „Prindsen“. Her havde jeg et ypperligt Qvarteer, hvor 
man viiste mig al mulig Opmærksomhed. Til Middag var 
der stort Taffel af Famillien, Borgerrepræsentant Sveistrup, 
nogle Husarofficerer m. FI., og jeg maa tilstaae, vi levede 
meget copieust og Champagnen flød i Strømme; Skaaler 
bleve drukne og besvarede af mig som den ældste Officeer 
ved Bordet. Om Aftenen spillede jeg en lille Whist, og vi 
bleve atter vel regalerede. Overhovedet blev mig her viist 
al mulig Opmærksomhed og Velvillie.

Ved Tappenstreg spillede atter vor Musik hele Byen 
rundt, og en stor Menneskemasse fulgte med den; senere 
spillede Musiken længe udenfor mit Qvarteer. Veiret var 
saa mildt, at Vinduerne kunde staae aabne; der var almin
delig Jubel udenfor og tildeels ogsaa i Selskabet, hvor man 
naturligviis roste vor Musik og vor Bataillon.

Jeg sendte i Aften en heel Vogn med min Bagage til 
Kjøbenhavn ledsaget af min Tjener Hans. Om Eftermid
dagen ankom vore Heste, men meget medtagede af den 
lange og forcerede Marche; dog var jeg meget glad ved at 
have faaet Hestene, da jeg ikke vidste, hvorledes jeg uden 
disse skulde holde mit Indtog i Kjøbenhavn; enhver Ting 
medtog Tid, og denne havde vi ikke til at skaffe os Heste 
fra Kjøbenhavn og Ingen til at besørge en saadan Com- 
mission.
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Vi vare ret fornøiede i Roeskilde, omendskjøndt jeg ikke 
besøgte et Menneske med Undtagelse af en Bager-Famillie, 
der boede ved Siden af mit Qvarteer og hos hvem jeg havde 
boet ved Kong [Christian VIII’s] Begravelse, hvor jeg fun
gerede som Second-Marechal. Denne brave Borgerfamillie 
bestod af en Enke og to Døttre; de vare over al Beskri
velse artige og venlige imod mig. Ved Udmarchen 1848 
boede de i en anden Gade tæt ved Porten til Ringstedt, og 
dengang reed jeg til Vinduerne og gav dem Haanden til Af- 
skeed. Nu kaldte de paa mig fra det aabne Vindue, og Majo
ren fra 1848 var allerede i October 1850 bleven Oberst.

Den 9. Februar 1850. En Søndag. Ifølge Generalcom- 
mandoens Befaling skulde Bataillonen i Dag Kl. 8 om Mor
genen afgaae paa Jernbanen til Kjøbenhavn og udstige ved 
Waldby Station. Til den Ende maatte vi allerede Kl. 7 i 
Mulm og Mørke være paa Banegaarden for at kunne pla
ceres i Vognene. Min venlige Vært fulgte mig didhen i sin 
Vogn. Som altid gav jeg en Specie i Drikkepenge i Huset 
og nu her desuden 1 Rbd. til Kudsken. Derved bliver man 
godt betjent; giver man altfor Meget, saa er dette ogsaa som 
om man vilde betale til Folkene, hvad man har nydt hos 
Herskabet. Jeg skiltes altsaa paa Banegaarden fra min ven
lige Vert Hr. Borch og steeg i en Vogn af 1. Classe. Vore 
Heste havde vi Uleilighed med: da saadanne ikke kunne 
udstige paa Waldby Station, maatte de Kl. 6 afgaae med et 
Train til Kjøbenhavn og derfra føres til Waldby, hvor vi da 
omsider ogsaa fandt dem, eller de kom os imøde efter lang 
Venten og Søgen.

Efter omtrent 1 Times Kjørsel ankom vi til Waldby Sta
tion, hvor vi bleve modtagne af Repræsentanter for „Kjø
benhavns Comité for at modtage de hjemkomne Tropper“, 
hvoriblandt Hr. Waterskout Stæger og Jernbanedirecteur 
Skram. Et Hurrah! rungede os imøde fra disse Herrer og 
endeel forsamlede Folk. Da vi vare komne ud af Vognene 
og havde formeret os i 4 Compagni-Colonner paa Høiderne 
Nordenfor Banegaarden, udbragte vi vor Tak til Jernbane- 
Directionen og sammes Embedsmænd for Modtagelsen og 
Transporten.
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Derpaa satte vi os i Marche paa dybe og smudsige Veie 
igjenem Waldby og Søndermarken til Frederichsbergs indre 
Slotsgaard, hvor vi formerede os i sluttede Colonner og dog 
neppe kunde faae Plads i Gaarden. Her skulde vi ifølge 
Generalcommandoens Befaling forblive indtil Klokken havde 
slaaet 10 og først da sætte os i Bevægelse til Kjøbenhavn.

Paa Veien fra Waldby Station til Søndermarken mødte 
jeg mine to Sønner Georg og Gustav ledsaget af den i Gaar 
Aftes med Bagagen indsendte Tjener Hans. Dette Møde var 
mig saare kjært og var ved at afpresse mine Øine Taarer. 
For 3 Aar siden ledsagede Drengene deres Fader paa Mar
chen til Banegaarden; nu modtoge de ham igjen. De vare 
saaledes lykkeligere end jeg var: jeg ledsagede ogsaa min 
Fader paa Marchen, da han i Foraaret 1808 fra Trondhjern ryk
kede Søndenfjelds for at begynde Krigen med Sverrig; men da 
Tropperne i Sommeren 1809 vendte tilbage til Trondhjem, var 
han ikke i deres Spidse, men hvilede i den kolde Grav paa 
Kongsvinger Kirkegaard, og Grenadeer-Bataillonen af 2. trond- 
hjemske Infanteri-Regiment, som han i 1808 commanderede, 
blev nu ført af en anden Officeer. Endog hans Hestepasser 
og Kudsk gjenkjendte jeg, men vovede ikke at spørge ham, 
om han gjenkjendte mig eller spørge om min elskede Fa
der Forladt gik jeg omkring [i] den jublende Mængde og 
græd; Ingen vedkjendte sig det forladte Barn, som ogsaa gik 
ud at see paa den hæderlige Modtagelse af de hjemvendende 
Tropper, der fandt Sted fra Trondhjems Borgeres Side. Ef
ter at have [seet og hørt] paa denne Jubel, uden at min 
brave Fader var med, gik jeg hjem paa min Stue og græd 
mig ret mæt. Intet 11 Aars Barn kan have følt en saadan 
Sorg og Smerte, som jeg oplevede ved denne Leilighed, og 
jeg har ikke glemt denne Jammer i mit hele Liv! Min stak
kels Fader og hans Famillie skulde ikke opleve denne Hæ
dersdag!

Mine Sønner og min Famillie vare lykkeligere; de to Søn
ner fulgte mig ved hele Indtoget.

Et Musikcorps modtog os nedenfor Frederiksberg Bakke 
og spillede afvexlende med vor egen Musik.
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Ligesom1) vi rykkede frem til Vesterbro, tiltog Folke
mængden, og fra Husene nedhang Fahner, Blomsterguirlan
der, m. m. og alle Vinduer stode fulde især af Damer, som 
nedkastede Krandse og Blomster paa os.

Ved Indgangen til Jernporten holdt den commanderende 
General Prinds Ferdinand af Danmark tilligemed Comman- 
danten Generalmajor v. Hagemann omgivne af deres Stabe. 
Jeg hilste paa dem og satte mig atter i Spidsen af Batail
lonen.

Fra nu af regnede Krandsene i stort Antal ned paa mig, 
saa at jeg havde en heel Bunke deraf foran paa min Sadel. 
Jubelen var tilligemed Folkemængden overordentlig stor. Ved 
Frihedsstøtten kom Krigsministeren os i Møde; og da han 
blev holdende for at see Bataillonen passere forbi, maatte 
ogsaa jeg holde ved hans Side; derved naaede Teten We- 
sterport medens Queuen endnu var ved Frihedsstøtten. Til 
Lykke gjorde Têten [Holdt], og i Carrière naaede jeg samme 
ved Porten; men paa denne Tour faldt alle mine Krandse 
og Blomster ned paa Jorden.

Indenfor Porten tiltog Folkemængden og Jubelen. Alle 
Haandværkslaug vare i Bevægelse med deres Fahner og 
Emblemer og paraderede dermed fra Westerport langs Ga
derne, som vare propfulde af Mennesker, og alle Vinduer 
fra Kælderen til Qvisten vare fulde af Mennesker. Fra alle 
Huse og Gaarde vaiede Flag, Krandse og Guirlander, baade 
paa Husene og tvers over Gaden til Nabohuset. Den hele 
Passage frembød den mest storartede Festlighed; Blomster
koste og Krandse regnede ned paa os, og der blev mig til
kastet en Uendelighed af Blomster og Emblemer, saa at jeg 
var ganske rørt og beskjæmmet af saa megen Opmærksom
hed og Velvillie. Jeg kunde derfor ikke heller modtage alle 
de Blomster, som de omkring Gaaende og Staaende rakte 
mig eller vilde decorere min Hest [med], men refuserede 
saamange, som det med nogenlunde Anstand lod sig gjøre; 
kun enkelte Blomster holdt jeg i min venstre Haand og hil-

x) 3: Efterhaanden som. U. A.
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sede med min Sabel i den høire Haand til alle Sider. Et 
større Beviis paa Velvillie kan ingen Dødelig modtage, end 
den som vistes min Bataillon og mig, og et evigtvarende 
Hurrah rungede igjennem Gaderne. Toget gik nemlig igjen- 
nem Frederiksberggade, Gammel Torv, Wim melskaftet og 
derfra over Høibroplads, langs Canalen til Holmens Kirke, 
over Holmens Bro, Slotspladsen, igjennem Slotsporten ved 
Zahlcassen og ind paa Ridebanen, hvor vi forefandt Hans 
Majestæt Kongen med Suite til Hest ved Colonnaden (tilli
gemed Prindserne af det Kongelige Huus), og efter at være 
defileret forbi Hans Majestæt formerede vi en „Colonne paa 
Midten“ paa Pladsen, Front imod Colonnaden. Kongen reed 
nu hen til Bataillonen og takkede den for dens udviste Tap
perhed og gode Forhold i Krigen og udbragte med Suiten 
og den omkringværende Folkemængde et Hurrah for Batail
lonen, hvilken Tale og Hurrah jeg besvarede med et 9 Gange 
Hurrah for Kongen.

Da jeg kom paa Hans Majestæts Side ved Forbidefile- 
ringen ved Colonnaden, rakte Hans Majestæt mig Haanden, 
som jeg omfattede og kyssede paa Handsken. Jeg vidste ikke 
en bedre Maade at vise mig underdanig paa i Overværelse 
af den store Folkemasse.

Efter at vi vare færdige med Hans Majestæt, eller rettere: 
han med os, blev Bataillonen indbudt til en Collation i Ri
dehuset, som blev besørget under Præsidio af Præsidenten1) 
Lange og endeel af Byens dertil frivillig valgte Personer af 
forskjellige Stænder. Omkostningerne bleve deels bestridt af 
Byen, deels af frivillige Bidrag af dens patriotiske Bor
gere og ved Uddeling eller Salg af Billetter til Galleriet. Jeg 
reed hen og hilste paa Præsidenten Lange, som derpaa førte 
mig til et Bord paa et ophøiet Sted midt i Salen, hvor samt
lige Officerer erholdt Plads, medens Underofficererne og de 
Menige bleve beværtede ved lange Borde, der indtog saa at 
sige hele det store Rum i Huset.

Bataillonen havde Udseende af en Blomsterhave, ethvert

*) o: Kjøbenhavns Overpræsident L. U. A.
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Individ var bleven decoreret dermed en masse, saa rigelig 
vare Blomsterkrandsene bievne nedkastede paa os, omend- 
skjøndt det Meste faldt paa Gaden og blev nedtraadt Men 
hvad vi ikke selv havde hos os fandtes i Ridehuset, der var 
fortryllende smukt decoreret med Flag, Inscriptioner, Navne 
paa de faldne høiere Officerer, Blomsterguirlander, Tæpper, 
Statuer, Emblemer o. s. v. Ved Indtrædelsen bleve vi Alle 
slaaede af Forbauselse over denne storartede og smukke 
Decoration og festlige Modtagelse.

Alle Gallerierne vare propfulde af Folk, deriblandt mine 
Børn, omendskjøndt jeg ikke kunde kjende dem. Da Præ
sidenten spurgte, om min Kone var her, svarede jeg nei, og 
da han tilbød at [lade hende] hente, gav jeg dertil mit Sam
tykke, og han sendte nu en Herre efter hende med en Vogn, 
og denne bragte hende nu til Ridehuset og hen til min Side 
ved Bordet, hvor hun blev placeret tilligemed et Par af Bør
nene, hun bragte med sig, deriblandt min Broders ældste 
Datter Elise.

Festen begyndte med en Tale til Bataillonens Ære af 
Præsident Lange-, senere talte en af Comitéen og opregnede 
de Fortjenester, Bataillonen havde indlagt sig i Krigen, alt- 
saa en Slags Bataillons-Historie; dernæst talte den gamle 
Pastor Grundtvig, der havde to Sønner som Officerer i Ba
taillonen r).

Til at besvare disse mange Taler var der alene min Per
son. Jeg maatte saaledes holde Taler til en Skaal for Kon
gen1), for Kjøbenhavns patriotiske Borgere [henvendt til] 
Præsident Lange, for Damerne, som under Krigen havde 
viist os deres Sympathi, for Krigsministeren og for Rigsda
gen. Enhver Skaal blev indledet med en temmelig lang og 
høit udtalt Tale, saa at det skingrede i Huset og blev hørt 
af Enhver, og endte med et 3 Gange Hurrah! istemt af hele

') Ifølge Samtidens Dagblade udbragtes Kongens Skaal „hver Gang“ af Over
præsident Lange-, ved denne Lejlighed nævnes det, at Mag. M. Hamme
rich derefter udbragte Bataillonens Skaal; Overauditeur C. C. Hall talte 
for „vore troe Venner i Slesvig“; Pastor Grundtvig for „de Norske og 
Svenske, som havde tjent i Bataillonens Rækker.“ U. A.
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Bataillonen. Mine Taler vare sikkerligen ikke daarlige, men 
gjorde endog en Slags Lykke. Saaledes vakte min Skaal til 
Rigsdagen endogsaa en mere end almindelig Opmærksom
hed, eftersom ingen anden Afdelingschef havde vovet at pro- 
ponere en Skaal til Rigsdagens Ære, saa at flere Personer 
kom til mig efter Bordet og spurgte mig, om denne Skaal 
var oprigtig meent, eller om det var Ironi? Jeg svarede na- 
turligviis, at jeg ikke vilde tillade mig nogen Ironi ved en 
saa høitidelig Leilighed og at det var overensstemmende med 
min fulde [Overbevisning], at jeg havde drukket Rigsdagens 
Skaal, da vi maae takke den og dens Patriotisme for, at vi 
have erholdt Midler til at føre Krigen. Jeg havde derfor ud
talt mit inderste Hjertes Følelser og Trang ved hiin Skaal, 
hvilket man da omsider ogsaa troede. Bordet varede omtrent 
2 Timer. I den Kongelige Loge saae jeg den ædle Enke
dronning Caroline Amalie, som nedkastede Blomster paa os.

Efter endt Taffel formerede vi os atter paa Ridebanen 
og marcherede nu til Nytorv udenfor Raadhuset for at ind- 
qvarteres i Forstæderne. Paa denne Tour til Nytorv fulgte 
atter med Bataillonen en stor Masse Mennesker, der paa 
Torvet udbragte mange Hurrah’er for denne og for mig. 
Endelig kunde jeg ride hjem. Kl. var vel nu 3 å 3x/e.

Men jeg havde ikke Ro længe. Directionen for Casino 
havde sendt os — jeg troer 200 — Billetter for Underclas- 
serne og sat en Loge til Disposition for Officererne. Lige- 
saa vare mange Billetter sendte os fra Westerbro Kunst- 
Berider-Circus.

Jeg gik med en 8 å 10 Officerer til Casino, hvor der 
ikke var en Plads fri. Hele Huset var saa at sige overfyldt. 
Vi indtoge vore Pladser og vare, Alle i Uniform, rolige Til
skuere til Forestillingen. Imellem Acterne blev der raabt 
Hurrah for den 10. Bataillon og for mig. Jeg reiste mig fra 
min Plads og udtalte med høi Stemme en Taksigelse for 
den os viste Ære og Velvillie og sluttede med Hurrah for Kjø
benhavns patriotiske Borgere. Ved Slutningen af Forestil
lingen blev der fra Publikums Side atter udbragt et „Længe
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Leve“ for den 10. lette Infanteri-Bataillon og for mig, hvil
ket jeg ligeledes besvarede med en Taksigelse til alle vore 
Venner og Velyndere og med Tak til Casinos Direction, 
som havde ydet os denne glade Aften.

I Sandhed! glade og fornøiede forlode vi Casinos Thea- 
ter og saare tilfredse overhovedet med den os i Dag viste 
store Deeltagelse og Velvillie ved vor Ankomst og Indtog i 
Kjøbenhavn. Ifølge det almindelige Udsagn blev der ikke viist 
nogen anden Bataillon saamegen eller idetmindste ikke større 
Hæder, end der blev viist den 10. lette Infanteri-Bataillon, 
hvortil de mange Fegtninger, vi havde havt, vistnok gav An
ledning1). Dog maa vi ikke forglemme at bemærke, at vort 
Indtog skete paa en Søndag, og forøvrigt blev der fra det 
Offentliges Side, d. e. fra Fest-Comitéens Side, viist alle Af
delinger den samme højtidelige Modtagelse.

Denne mig viste Velvillie og Opmærksomhed følte og 
paaskjønnede jeg med et oprigtigt Hjerte. Jeg takkede i Ba- 
taillonens Navn herfor i „den Berlingske Tidende“ og i 
„Adresseavisen“, ligesom jeg skrev Taksigelsesbreve til Di- 
rectionen for Casino og for Westerbro’s Circus.

Efter at dette Indtog var til Ende, begyndte vi i de føl
gende Dage at permittere vore Folk ligesaa hurtig, som vi 
kunde blive færdig med Opgjørelsen og Udbetalingen af de
res Undermunderingstillæg, Aflevering af deres Uniformstøi 
og Vaaben osv. Daglig kunde vi dog expedere et Par Hun
drede Mand, der bleve præsenterede i Trops paa Gaards- 
rummet i den af mig beboede Gaard i Amaliegade No. 116. 
Jeg holdt en Afskedstale til hver Trop, gav hver Mand Haan
den og „takkede dem for deres Troskab og Tjeneste for 
Konge og Land, formanede dem til Troskab og Redelighed 
i de Forhold, hvori de nu vilde træde, og derved tjene yngre 
Cammerater til følgeværdigt Exempel i enhver Henseende.“ 
Ved Slutningen traadte da altid en Undercorporal eller Mand

*) Ifølge „Fædrelandet“ vakte den 10. lette Bataillons Hjemkomst mere 
end almindelig Deltagelse og Bevægelse saavel fordi den fandt Sted paa 
en Søndag, som fordi den bestod af lutter Slesvigere, som for faa Maane- 
der siden havde kjæmpet saa hæderligt ved Messunde. U. A.
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frem og takkede mig og udbragte et „Længe Leve“ for 
mig, hvorefter jeg atter i et Par Ord takkede dem for 
deres Opmærksomhed, „anbefalede dem endnu engang til 
Troskab og Pligtopfyldelse i enhver Stilling, de maatte 
komme, anbefalede dem Gud, ønskede dem en lyk
kelig Reise og bad dem i Hjemmet hilse alle brave Mænd 
og Qvinder, Koner, Børn, Fædre og Mødre — Lev vel!“

Saaledes skiltes vi fra hinanden, og Gaden, hvor jeg bo
ede, gjenlød utallige Gange af skingrende Hurrah’er. Jeg var 
ofte derved rørt til Taarer.

Det var særdeles brave Folk, jeg skiltes fra, og aldrig har 
Danmark havt en saadan dygtig og krigersk Armée, som den 
nu opløste. Jeg faaer sikkerligen ingen saadan dansk Armée 
mere at see. —
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Bentzen, Captain. 28, 33, 57, 61, 

77 f, 80, 93, 97 f.
Benzon, Oberst. 120.
Berg, Ludvig Anton, Overlæge af 

1. Bat. 89.
Bergmann, B. J., Lieutn. 186.
Berling, Khrre. 104.

23*
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Berthier, Alexandre, Pr. af Neuf- 
chatel, Pr. af Wagram (1753—1815). 
156.

Bilhard, Fru. 259.
Bille, Steen Andersen, Capt. i Ma

rinen. 98, 186, 211 f, 217 f, 220, 
286.

Bille Brahe, Henrik (1798—1875), 
Lehns-Gr. til Grevsk. Brahes- 
minde. 89.

Blichfeldt, Underlæge. 180.
Blom, Oberst. 134, 136, 149, 163, 

224, 247, 263, 318, 324, 326.
Blom, Lt. 77 f, 80, 82 f.
Blome, Otto, Greve af 13.
Blum, Feltpræst. 308.
Blum, Forf. 304.
Bodin, Hornist. 151.
Bohse, Capt. 326.
Bonin, Edv. (1793—1865), pr. Gene

ral og Krigsminister. 175.
Bonnichsen, Capt. 28, 69, 80, 97. 
Borch, Agent. 344 f.
Bornemann, Gen.-Audit. 327. 
Boysen, Borger i Husum. 65.
Breckwoldt, Ritm. 95, 98. 
Brockdorff, Baron. 48. 
Brockmann, Amts-Seer. 67. 
Bruhn, Gjæstgiver. 187, 204. 216 f. 
Bruhn, Oberst (1787—1868). 11. 
Brun, Carl Fr. Balthasar (1784—

1870) til Krogerup, Khrre. 92 f. 
Bruun, Eusebius, Major. 149, 156. 
Buntzen, Kjøbmd. 171 f, 198. 
Bülow, Fr., General. 43,54,92, 116 f, 

123 f, 128, 130, 133 f, 141 f, 147- 
49, 151 f, 156, 172, 175 f.

Bülow, Fr., Capitain. 142, 149, 263.

Caroc, Capitain. 43.
Carstensen, Præst. 145.
Carstensen, Joh. Arnold Hieronimus 

Conferentsr., Gen.-Cons. i Algier 
og Tanger (1783—1853). 92.

Caroline Amalie, Enkedronning. 350.
Cathala, Capit. 225, 242, 247, 252, 

262.
Christensen, C., Capt., R*. 20.
Christian VIII, Kong. 11—14, 18, 

345.
Christiansen, Andreas (1816—1900), 

Kjøbmand i Flensborg, bekjendt 
Patriot. 38, 339.

Christiansen, Ritm. 334 f.
Christiansen, Senator. 132.
Clausen, Underlæge. 83, 86.
Claussen, Pr.-Lt. 333.
Claussen, Advocat, si. hoist. Depu

teret. 16.
demensen, Overlæge. 83, 85—88.
Coch, Oberstl. 134, 198, 229, 237, 

294.

Dalgas, Pr.-Lt. af 10. Bat. 246, 323 
—25.

Dalgas, Pr.-Lieutn. af 3. Jæger-C. 
282, 324.

Dalgas, Fru, Johanne Thomine f. de 
Stibolt (1792—1871). 324.

Danchertsen, norskOfficeer. 104,106.
Daniel, Commandeerserg. 110 f.
Dau, Frue. 120.
v. Deurs, Overlæge. 83, 86, 94.
Diechmann, Capt., Toldinsp. 89.
Dinesen, Capt. 24, 26,35 f, 43, 55— 

57, 68, 73, 189, 192, 201, 236, 
238 f, 241, 243—45, 254, 256 f, 
261, 264, 276, 278—80.

Dinesen, Hornblæser. 103 f, 283.
Diogenes, Capt. 192.
Dirckinck-Holmfeld E. R. F., Baron, 

Capitainlieutenant. 28.
Djørup, Overlæge. 83—88.
Dodt, Major. 298.
Dorcheus, Andreas Peter. 150, 154.
Dreyer, Carl Vilh. Ludv. (1812—70), 

Pr.-L., Adj.; senere Oberst, Cmd. 
f. 4. Brig. 67.
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Döll, Madame. 80, 327.

Eide, Gen.-C.-Skriver. 311.
Ellbrecht, C. L., Capt. 13 f.
Emeis, sl. holst. Officeer. 266.
Engel, Regjeringsraad, sl. h. Depu

teret. 16.
Ernst, Major. 93.
Esmarch, Fru. 259.
Esselbach, Madame. 52, 327.
Eulenburg, Botho Heinr., Greve af 

(1804— ). 191, 213.
Ewald, Carl, Generalmaj. 14. 120.

Faaborg, Capt. 197 f, 244 f, 300.
Fabricius, Oberst og Stabschef i d. 

sl. holst. Armee. 18.
Fabvier, fr. General. 133.
Falbe, Commd.-Capt. 57.
Falkenskjold, Capt. 97, 106 f, 114, 

123, 139, 177.
Falkenskjold, Frue. 120.
Feddersen, Justitsraadinde. 53 f, 259 f.
Federspiel, Ludvig (1788 —1871) 

Oberstl. 339.
Feldberg, Borger i Husum. 65.
Fensmark, Adjut., Major. 85.
Fischer, Overlæge. 263, 308, 333.
Flensborg, Oberst. 130, 134 f, 152, 

156, 305, 327.
Flindt, Generalmajor. 207, 215.
Flindt, Ritmester. 45.
Frederik VI, Kong. 12, 34.
Frederik VII, Kong. 12, 17, 22 f, 51 f, 

84, 102-4, 106 f, 186, 302, 348.
Frederik Ferdinand, Arveprinds. 23, 

347.
Frederiksen, Lieutn. 38.
Fuhrmann, Capt. 56.
Funch, Major. 52.
Fürsen-Bachmann, J. N. v., Kmjkr., 

Ritm. i 1. Dr.-Reg., R*. 69, 310.

Gandil, Marine-Lieutn. 144.

Gardehuus, Menig. 225, 294.
Gerhardt, sl. h. Gen.-Maj. 299.
Gerlach, Oberst. 16, 227, 295, 304, 

306, 319, 328.
Gerstenberg, Herredsf. 201.
Glahn, Over-Auditeur. 287,294,309.
Glücksborg, Carl, Hertug af Sl. 

Holst. Sønderb. (1813—85). 333, 
336.

Glücksborg, Friedrich, Prinds af Sl. 
Holst. Sønderb. 29.

Gotbürger, Borger i Husum. 65.
Goos, Overlæge. 35, 69.
Grove, Capt. 151, 167.
Grundtvig, Nik. Fred. Sev., Præst. 

269, 349.
Grundtvig, Johan, Pr.-L. 269, 315, 

331.
Grundtvig, Svend, Lieut. 269, 316 f, 

333 f. .
Gülich, sl. h. Deputeret, Dr. 16.
Göttig, Kjøbmand. 44.
Gyllenhaal, svensk General. 85.
Gynthersen, Kjøbmd. 125, 132.

Hage, Alfred Anton (1803—72) Con- 
sul, Politiker, Korn - Grosserer 
(Puggaard & Hage). 18.

Hagemann, Jaspar Lützow (1784— 
1858), Gen.-Major, Khrre., Khns. 
Commdt. 13, 347.

Hahn, pr. General. 191.
Hammeleff, Lieutn. 186, 246, 316, 

336.
Hammeleff, Capt. 116 f, 259.
Hammerich, Peter Fr. Adolph (1809

—77) kirkehist. Prof. hist. Forf. 
221, 262, 288.

Hans, Tjener hos Forf. 81, 90, 127, 
344, 346.

Hansen, General, Krigsminister. 
85 f, 90 f, 116, 118 f, 125, 133, 
146, 190, 193, 210, 309 f, 316,326.

Hansen, Officeersaspirant. 150.
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Hansen, Præst. 332.
Hansen, Sergeant. 324.
Hansen, Biskop. 216.
Hansen, Ole Peter (antog Navnet 

Balling) norsk Frivillig. 22, 113.
Harboe, norsk Officeer. 104, 106.
Harhoff, C. J. C., Justitsr., Byfoged. 

23 f, 343.
Harhoff, Frue. 24.
Haxthausen, Oberstl. 306.
Haxthausen, Oberst. 56.
Hedemann, General. 20, 33, 35, 46, 

49—51, 53, 56 f, 58 f, 68, 74, 90, 
94 f, 100 f.

Hegermann-Lindencrone, Major. 35, 
230, 237, 257, 299—302.

Helgesen, Capt. 136 f, 244 f, 299.
Henckel, Major. 166, 170, 255, 264.
Herner, Stabshornist. 272—74, 284.
Hessen, Frederik, Prinds af 

(1771—1845), Feltmarechal 
og Stath. i Hertugd. 311.

Hessen-Cassel, Wilh. Landgreve af 
23, 39.

Hindenburg, Oberstl. 95, 98.
Hirsch, Fr. Geo. Henr. (1812—76), 

Capt.; senere Gen.-Major, Chef 
for Khvns. Væbn. 258.

Hodges, Oberst. 191, 213, 219.
Hoffmann, Musikdirecteur. 179.
Hoick, Carl Chr. Wilh. Ferd. (1823 

—85), Pr.-Lt.; senere Capt. i 7. 
B. —63, afsk. —64. 106 f, 110,113, 
139, 206, 213, 260.

Holm, Major. 52, 115, 120.
Holst, Frøken. 105.
Holst, Hans Peter (1811—93), Exp.

Seer. v. Gen.-Comm. f. d. nørrej. 
Arm.-Corps, Forf., Instr, ved kgl. 
Th. 81, 104.

Holstein, A. H., Capt. af Liv.-Gard. 
t. F. 89.

Holsten, Adam Chr. Baron, Khrre. 
13. (v. Holstein er urigtigt.)

Holten-Bechtolsheim, Capt. 26, 186, 
192, 199 f, 206.

Hoomann, Borger i Husum. 65.
Hoppe, Fr. Beckmann, Sec. L.; Pr.- 

L. —64, afsk. —83, Oberstl. (1830 
— ). 333.

Hornemann, Fr. Vilh. Carl Leopold 
(1830—84), Capt. —64, afsk. —70. 
277, 331.

v. d. Horst, Ulrich, Friherre (1793 
—1867), Anfører for Overfaldet 
ved Øvre Stolk, si. holst. Gen.- 
Major. 312.

Husum, Pr.-Lieutn. 63, 76, 80, 84.
Hveberg, Magnus Olaus Baadh 

(1806—64), Capt. i 2. Inf.-B., se
nere Oberst, Chef f. 18. B.; + 18/* 
1864. 37.

Hvidt, Laurids Nikolai, Etatsr., Fmd. 
for Khns. Borgerrepræs. (1777— 
1856). 16f.

Hiibner, Spion. 235.
Høhling, Pr.-Lieutn. 32, 80 f.

Ingemann, B. S. (1789—1862), Etatsr. 
342 f.

Irminger, Oberst. 216, 234, 299.

Jacobsen, si. h. Krigsminister. 191.
Jahn, Pr.-L. 89, 141.
Jens, Staldkarl. 78, 81, 90.
Jensen, Hanne („Hønen“), „indven

dig Jomfru“ hos Oberstinde R. 
131, 212.

Jensen, Agent. 339.
Jensen, Statstambour. 77.
Jepsen, Skibscapitain. 151.
Jepsen, Thingskriver. 28 f.
Jessen, Major. 134, 138.
Johannsen, Friedr. Hein. Chr., Amt

mand i Haderslev A., en af de 
„oplyste Mænd“ i 1832, Geh.- 
Confrtsr., Stk. af D. (1781-1851). 
124, 127, 160, 178, 339.
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Juhl, Tømmerhandler. 95.
Junghans, Capitain. 146, 199, 214, 

240, 268, 301, 317 f, 325,333,335.
Jürgensen, P., Flækkefoged. 332,337. 
Jæger, Advocat. 190, 230, 339.
Jørgensen, P., Pr.-Lt. 331.
Jørgensen, Lt. 261.
Jørgensen, Kræmmer i Sønderborg. 

197 f.

Kaftan, Borger i Husum. 65.
Kauffeldt, Fred. Wilh., Krigsraad, 

Toldcontroleur. 89.
Kauffmann, Hans Chr., Capt., afsk. 

—42. 334.
Kauffmann, Henr. Aug. Theod. (1819 

—1905), senere Gen.-Lt., Khrre., 
Ordens-Cerem.-Mest. 130, 148 f.

Kauffmann, Oberstl. 20.
Kaup, Reinh. Herm. Ludv. v., Kam

mer) k., Borgmst., Politimester i 
Husum. 67.

Klewing, Sten- & Billedh. 339.
Klöcker, Lt. 39, 63, 108.
Knuth, Frederik Marcus, Lehns- 

Greve (1813—56), Udenrigsm. i 
Marts—Aug. 1848. 70.

Knuth, Brændevinsbr. 231.
Koch, Sergeant. 277, 323.
Kohl, Lt. 142.
Kolettis, Joannis, græsk Minister

præsident. 18.
Krabbe, Oberst. 6, 52, 68, 140, 153, 

162, 175, 178, 180, 184 f, 186, 199, 
209, 215, 225—28, 233, 236, 238 
—45, 247 f, 253—59, 262, 264— 
68, 272 f, 275, 278—83, 285, 
287—97, 302, 305, 308, 318, 326 
—28, 330 f.

Krag, Carl, Over-Landev.-Insp. 57 f.
Krag, General, Chef for Ing.-C. 57.
Krieger, Pr.-Lt. af Marinen. 291.
Krieger, Major. 204, 265.
Krieger, Ritm. 233.

Krogh, General. 100, 106, 108,112 f, 
134, 140 f, 151 f, 157, 217, 222— 
24, 232, 285 f, 295, 300, 303—5, 
308, 310, 316, 327.

Krogh, G. H. E. v., Amtmd. i Bred- 
sted og Husum A. 66.

Krog Meyer, C. C. F. E. A., Præst. 
124, 155, 189, 212, 319.

Kruse, Kbmd. 341.
Krüger, Læge. 124 f, 127, 190, 319.
Krüger, Frue. 144.
Kuss, Bagermadame. 164, 318.
Kühle, Capt. 281.
Kæsemodel, Major. 97.
König, Overførster. 128, 146, 148, 

154 f, 171.

Lagerheim, Baron. 211.
Lange, Khns. Overpræsident. 348 f.
Lange, Major. 297.
Lassen, Flbgs. Overpræsident. 339.
Lassen, Skolelærer. 249.
Lassen, Propr. 99.
Lasson, Capt. 37.
Leerbeck, Politi-Lieut. 309.
Lehmann, Martin Peter Orla (1810 

70), H. R. Adv. Amtmd, 16 f.
Leisching, Godseier. 265, 284, 291, 

296, 329.
Leisner, Borgm. 124, 190, 209, 212, 

318 f, 323, 326.
Leisner, Frue. 326.
Lesser, Capt. 35.
Licht, Pr.-Lieut. 273 f, 336.
Looft, Intendant. 188, 212, 330 f.
Lorentzen, Oberstl. 95, 97 f, 257, 

263, 265 f, 329.
Lorentzen, Capt., Postmester. 89,114. 
Lorenzen, Lorenz (1795—1866), 

Stænderdeputeret, Præst i et dansk
talende Sogn, erkl. i Stænderne 
ikke at forstaae Dansk, en af 
Hert. af Aug. haandgangne Mænd. 
44, 231.
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Louis Philippe, Konge af Frankrig. 14.
Lund, Auditeur. 56 f.
Lund. Menig af 10. B. 41.
Lundby, Lieut. 3. J.-C. 282.
Lundbye, Pr.-Lieut. 297, 300.
Lunding, H.M. V., Etatsr., Statssecr. 

(senere Khrre., Cabinetssecr.) 85.
Lütken, Prof. 342.
Lüttichau, Greve (1787—1853), afsk. 

1842 som Oberstl. 83.
Lützau, Gen.-Major. 19, 311.
Læssøe, Oberst. 46 f, 58—62, 74, 

94, 134, 151 f, 210, 216, 227 f, 
230 f, 245.

Lønborg, Oberst. 136.
Løvenskiold, norsk Frivillig. 21, 24, 

81, 97, 222.
Løwe, Stabs-Hornist. 77.

Madsen, Pr.-Lt. 332.
Magius, Capt. 255, 257, 271 f, 280, 

287.
Magius, Oberstl. 52.
Malmberg, svensk Gener. 201, 203, 

213, 219.
Mansa, Major. 205.
Manthey, C. F. P., Etatsr., R.*, Amts

forvalter. 116 f, 124—26, 131,143, 
146, 190, 197, 212, 218, 224, 323.

Manthey, Frøken. 319.
Marcher, Benjamin (1797—1872), 

Major (Generalmajor). 46, 230, 
257, 299.

Mensdorff-Pouilly, Alexander, Fyrst 
(1813—71), østerr. Gen.-Major,* 
Krigsmin., Stath. i Bøhmen. 326.

Meyer, Ritm. 227.
Meza, Chr. Julius de, General. 56, 

124 f, 128—30, 135 f, 152 f, 155 
—57, 159, 161, 164—72, 174—76, 
178 f, 183, 287, 300, 303, 310, 327.

Michelsen, Insurgent-Capt. 18, 29, 
41 f.

Mohrhagen, Justitsraad. 337.

Mokke, General. 136, 216, 232, 305, 
309, 315.

Moltke, Auditeur. ?63.
Moltke Hvitfeldt, Gebhard, Greve, 

Amtmand i Akershus og i Odense 
Amt, Geh.-Confrtsrd., R. E. (1764 
— 1851). 117.

Momsen, Kbmd. 339.
Monrad, Auditeur. 292.
Monrad, Ditlev Gothard (1811—87), 

Biskop, Conseilspræsid. 16 f.
Muth, Borger i Husum. 65.
Mühlenstedt, Niels Chr., Krigsraad, 

Exp.-Secretair i Krigsmin. 91.
Müller, Pr.-Lt. 44 f, 63, 132, 214, 

245, 252, 273 f, 275, 323, 329, 
334—37.

Müller, Capitain i 4. Bat. 97.
Münnich, Major. 198 f, 244, 249.
Møller, Justitsr. 303.
Møller, Capt. i 3. Res.-B. 282.
Mørck, Jens Axel, Sec.-Lt.; i vest

indisk Hærst., f 1854. 282, 315.
Møsting, Johan Sigismund v. (1759 

1843), Geheimestatsminister (Fi- 
nantsminister). 24.

Napoleon, de Franskes Keiser. 47, 
156.

Nasemann, Dr. 324.
Neergaard, Major. 138, 144, 230 f, 

242, 247, 255, 278, 330.
Neraae, Fr. Gotfr., Capt. 82.
Neergaard, Lucius Carl Joseph An

dreas Bruun de (1797—1881) til 
Oevelgönne og Eckhof, Kherre., 
Stænderdeputeret, Ordfører for 
den si. holst. Deputation. 16.

Neve, Barbeer. 146.
Nielsen, Vilh. Theod. Wegener (1793 

—1882), Oberst, senere General- 
Major, Cmd. for 2. Cav.-Brig., afsk. 
—63. 309.
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Nielsen, Joh. Martin (1789—1867), 
Oberstl., afsk. —48. 62.

Oehlenschläger, Adam Gottlob (14/n 
1779—87i 1850). (Fest paa Skyde
banen 14/u 1849). 221.

Olshausen, Theodor (1802—69), Ad- 
vocat, Red. af „Kieler Corresp.- 
Bl.“, Medl. af Stænderfors., De
mokrat. 16.

Osten, Toldforv. 332 f.
Oxholm, Valdemar Tully (1805—76), 

Generaladj., Gen.-Major, Ovet- 
khrre. 84.

Paludan, Oberstl. 134, 136, 143, 149.
Paludan, Commandeur, 143.
Paul, St., Insurgent-Oberst, Chef for 

1. Brig. 135.
Petersen, Præst. 137.
Petersen, Lt. 141.
Petersen, Thiel Jacob, Overlæge, 

R.* 82.
Pio, Capitain. 97—99, 108, 110 f, 

114.
du Plat, Capitain. 318.
du Plat, Major. 142, 298, 306.
du Plat, Cæsar Rud. Ludv. Fr., Ma

jor (Insurgent). 19, 69, 310.
du Plat, Oberstl. 309.
Platen-Hallermund, Greve. 174 f.
Posselt, Justitsr. 306.
Prittwitz, Karl Ludv. Wilh. Ernst v. 

(1790—1871) preuss. Gen., cmd. 
Gen. for Forbundstropperne —49. 
175.

Raven, Hôtel-Vært. 52, 297.
Recke, Capt. 227,236,255,257, 328.
Reedtz, Holger Christian (1800—57) 

Udenrigsm. Aug. —50 til Oct. —51. 
105, 108.

Reedtz, Bestyrer af Palsgaard. 107 
—9.

Reedtz, Frue. 105, 107.
Reimuth, Hotel-Vært. 125, 209.
Reventlow-Criminil, Heinr. Anna le 

Merchier, Greve (1798—1869), 
Præsident for det tydske Cane. 
Min. for Holst, og Lauenb. i Ør
steds Min. 326.

Riegels, H. C., Khrre., Oberst. 124, 
129, 190 f, 197, 203, 212, 319.

Riegels, Krigsraad. 188.
Rohmann, Jfr. 114.
Rolfs, Detlef Friedrich, Kammer- 

raad, Toldforvalter i Husum. 67.
Rosen, Sigism. Ludv. Carl (1827— 

64), Lieut.; senere Major, Sous
chef ved Hovedkvart. 148.

Rosen, Sophus Gottlieb Anton Carl 
v. (1819—91), Overpræsident i 
Flensborg, Khrre. 13.

Rosenkrantz, Iver Holger, Baron 
(1813—73), Overauditeur, Khrre., 
Ministerresident i Italien. 81.

Rye, Olaf, Generalmajor. 43, 130, 
173, 175 f, 177, 180.

Ræder, Joh. Georg, Oberstl. 311,346.
Ræder, Jacob Thode, Oberst. 1 — 

352.
Ræder, Oberstinde. 22, 90, 131,168, 

212, 319, 323, 325, 331, 337, 342, 
349.

Ræder, Georg. 22 f, 92, 96 f, 291 f, 
346.

Ræder, Carl Gustav Valdemar (1837 
—87), Eier af Dyrehavegaard ved 
Kolding. 346.

Ræder, Nie. Ditlev Ammon, Borgm. 
105, 108, 120.

Ræder, Johan Philip Thomas, Oberst. 
19, 22 f, 53, 92—96, 105, 116, 
124, 130 f, 133, 138, 170 f, 225, 
227, 298 f, 306, 325, 327.

Ræder, Marianne Elise Nicoline 
Catharine, f. 1841, g. m. Overpræ
sident, Khrre. v. Rosen. 349.

Ræder: Krigserindringer fra 1848—50 24
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Ræder, Ole Munch, Gen.-Consul. 
118, 120.

Rømeling, Oberst. 310 f.
Rønnekamp, Gaardeier. 228.

Sachau, Major, Insurgent-Oberst, 
Chef f. 2. Brig. 18.

Saurbrey, Oberstl. 33, 95, 257.
Schack, Capt. 142, 208.
Schau, Capt. 268, 278, 281, 305.
Schepelern, Oberst. 29,31,46,68,300.
Schindel, Major. 98, 134, 139.
Schjøttz, Overlæge. 89.
Schleppegrell, General. 20, 26—29, 

33, 35, 43 f, 46, 52, 56, 74, 77, 
90, 95 f, 97, 101 f, 105, 107, 114, 
130, 134—37, 140, 143, 153, 186 
—90, 194, 197 f, 203, 207, 211, 
214f, 217—21, 223—25, 237, 239 f, 
244 f.

Schmidt, Mdm. 212.
Schmidt, Insurgent-Capt. 40.
Schmidt, P. J., Kbmd. 48.
Schow, Oberstl. 189.
Schrader, Etatsr. 303, 313.
Schrøder, Arbeidsm. 294.
Schrøder, norsk Oberstl. 213.
Schrøder, norsk Capt. 213.
Schrøder, tydsk Capt. 129.
Schumacher, Conf.-R. 325.
Schwensen, Præst. 183.
Schøller, Oberst. 14, 103.
Schønfeldt, si. h. Sec.-Lieut. 252.
Secher, Pr.-Lt. 332.
Secher, Capt. i Marinen. 217.
Seehusen, Sec.-Lt. 142.
Sehested, Lt. 252.
Seyffarth, Oberst. 19.
Siemsen, Capt. 118, 150, 298.
Sieveking, Seer. 204.
Sinclair („Zinklar“), Georg, skotsk 

Oberst. 5, 7.
Skow, Kbmd. 342.
Skram, Dir. f. sj. Jernb. 345.

Soult, Nic. Jean de Dieu (1769— 
1851), Marechal, Hert. af Dalma- 
tien. 156.

Speerschneider v., Hushovmester. 
27, 84, 86.

Staggemeyer, Oberstl. 43 f.
Stephensen, Præst. 154.
Steinmann, Major. 152.
Stonor, Lt. 186, 273 f, 333.
Storch, Fred. Ludv., Præst i Søn

derby, Baag Herred. 113.
Stricker, Capt. 225, 294, 296.
Stæger, Waterskout. 345.
Stæhr, Sec.-L. 333.
Støiholm, Sergeant. 283.
Suenson, Capt. af Marinen. 212.
Sveistrup, Capt. 344.
Svendsen, Pr.-Lt. 331.

Thayssen, Postholder. 117.
Thestrup, Oberst. 136, 299.
Thestrup, Ernst Henrik Capt. af 10.

Bat. 36, 61, 65, 69, 74, 77, 98.
Thestrup, Ernst Emil Schack, Sec.- 

Lt. af Art. 61, 63.
Thomsen, Gartner. 213.
Thomsen, Sergeant. 273 f.
Thorvaldsen, Bertel, Billedhugger 

(1770—1844). 221.
Thulstrup, Capt. 244, 289.
Thune, Provst, Præst til Gavers

lunde og Vindinge. 112.
Thiimen v., preuss. Gen. 326.
Tillisch, Fred. Ferd., Cab.-Secr., Regj. 

Cms. i Slesv. M. f. SI. Indenrmin., 
Theaterchef, R. E. 191 f, 198, 213, 
339.

Tofte, Sukkerraffinadør i Sies. 48.
Trepka, Oberst. 188, 216, 229, 237 f, 
. 245.
tronier, William, Lt. 44 f, 80.
Tscherning, Anton Fred., Oberst, 

Krigsminister (1795—1874). 11,
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16 f, 20, 46, 50 f, 90 f, 92, 100, 
120.

Tlixen, Lt. 256.
Tvede, Sec.-Lt. 333.

Unker, d’, norsk Ritm. 106, 140.

Varendorff, G. A. W., Commd.-Capt. 
Indrull. Chef, Overlods. 124.

Vaupell, Lt. 94.
Vedege, Ulrik Christian (1816—48), 

Sec.-Lt. i 11. B., + —48. 37.
Voigt, Major. 101.
Voigt, Agent. 114 f.
Vollpracht, tydsk Commissær. 204 f.

Wagner, Oberstl. 158.
Warnstedt, Ad. Edv. Fr. Joh. (1813— 

94), Deput. i sl.-holst. Canc., Medl. 
af Opr. Regj., Forf. af sl.-holst. 
Skr. 15.

Wedell Wedellsborg, F. L. G., Lieut., 
Baron. 307.

Wegener, 175 f.
Weitzmann, Capt. 182.
Weltzien, oldenb. Capt. 181.
Wenck, Gjæstgiver. 332 f, 337 f.
Wernich, Anton Sutor, Pr.-Lt., Post

mester. 88, 132.
Westengaard, Lieut. 64, 66, 74, 112 

— 14, 125, 131, 148, 171. 184, 
213 f, 216,222,272—74, 301,306 f, 
316 f, 323, 333 f.

Westphal, si. h. Pr.-Lt. 252.
Wickede,Joh. Wilh., Oberst, Khrr. 36.
Willisen, Karl Wilh. v. (1790—1879), 

milit. Forf., pr. Gen. 312.
Wrangel, Fr. H. E., Greve (1784— 

1877), pr. Gener. 118.
Wøldike, Kammerjk. 216.
Wøldike, Frøken. 216.
Wørishøflfer, Capt. 128, 178, 182.

Zülow, Res.-Lt. 308.

Ørsted, Hans Chr.( 1777—1851). 221.
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