
Preussiske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864.

Efter at have set DR-udgaven af 1864-krigen, har jeg lyst til at komme med nogle bemærkninger, 
der har interesse for uniforms- og militærhistorisk interesserede.
Jeg agter ikke at gå ind i en diskussion om den kunstneriske frihed. Denne frihed kan dog ikke 
ændre fakta omkring de deltagende enheder, eller enhedernes uniformering, slet ikke hvis et vist 
skær af historisk korrekthed skal være til stede.
Jeg behandler kavaleriregimenterne der deltog, med vægten på husarregimenterne. 
Kommandoforholdene vil også blive omtalt kort.

Det historisk helt forkerte:

I afsnittet om tilbagetrækningen fra Dannevirke, ser vi at danskerne forfølges og angribes af 
preussiske husarer, og at disse foretager nedskydning af krigsfanger.
                                                  DET ER FORKERT!
De i filmen viste husarer er uniformsmæssigt iklædt noget der skal forestille 1. Leib-Husaren-
Regiment eller muligvis 2. Leib-Husaren-Regiment
Uniformen er forkert, husarpelshuen er den lavere 1870 model, men med det korrekte 
dødningehoved. Husarsnorene på jakken (attilaen) er noget man kun ser i cirkus. Ridebukser med 
støvler blev indført i 1870. Slængkappen som disse figurer var iført blev ikke brugt af preussiske 
husarer, men af de østrigske. De preussiske husarer anvendte almindelige grå kapper med ærmer.
Disse fejl kunne man muligvis have levet med, hvis ikke sceneriet man placerede husarerne i var så 
lydmæssigt tåbeligt. Man ser trompeteren tage hornet til munden og forventer at hører et 
ryttersignal, men så kommer der lyden af tågehorn, den lydkulisse følger rytterne under ridtet, og nu
kommer så instruktørens tanke, de uhyggelige dødningehoveder! Og nedskydning af krigsfanger, 
her har man haft fat i den almindelige misforståelse omkring dødningehovedet som mærke. 
Samtidig er det en klar henvisning til SS-krigsforbrydelser under WWII.  
Dødningehovedet symboliserer enhedens troskab til regenten, ikke at enheden er lystmorder. Her 
skal det nævnes at stort set alle de preussiske husarofficerer var adelige og havde en meget høj 
moral, nedskydning af krigsfanger forekom ikke. 
For god ordens skyld skal det nævnes at ingen af de to nævnte regimenter NOGENSINDE har 
været i nærheden af Danmark. Da vi trak os tilbage fra Dannevirke bekæmpede 1. LHR polske 
oprører på grænsen mellem Østpreussen og Polen.

                                                              
                                                      1. Leib-Husaren-Regiment 1864
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Det historisk korrekte:

Jeg har været så heldig at kunne scanne et lille skrift om emnet. Dette skrift er fra ca. 1964, dengang
var foreningsbladet CHAKOTEN også maskinskrevet og stencileret. Formatet er i øvrigt større end 
et udfoldet A4 ark.
Forfatterne til skriftet er W. Kambro og H. Scheunchen, begge meget kendte for deres store viden 
på det uniformshistoriske område. De er desværre begge gået bort, dermed er megen viden 
forsvundet.
Jeg har valgt at gengive skriftet, da dets indhold er af megen høj kvalitet, og samtidig give nutiden 
et indtryk af hvor enkelt det var for 50 år siden.
En lille fejl har dog sneget sig ind, idet Scheunchen har tegnet husaren med ridebukser og støvler, 
hvilket som nævnt først blev indført i 1870.
Det er jo heldigt at man med moderne teknik kan se tingene i farver, så inden skriftet læses, kan de 
tre regimenter ses, her gengivet på cigaretkort.

                                                             
                                                                    

     
                           
Fra venstre: Leib-Garde-Husaren-Regiment. 

                    Husaren-Regiment Von Zieten (Brandenburgisches) Nr.3 i 1870 uniform hvor
                                                                      pelshuen bliver lavere, og ridebukser og ride-
                                                                      støvler indføres.

                    Husaren-Regiment Kaiser Nikolaus II. von Rusland (1.Westfälisches) Nr.8.
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Det østrigske husar regiment ”Husaren-Regiment Graf Ngdasdy Nr.9” kaldet Liechtenstein 
husarerne deltog også. 
                                            

                                                             

Det var dem der forfulgte danskerne fra Dannevirke. Regimentet stod i Slesvig med 3 ¾ eskadron, 
så det er sandsynligt, at hele regimentet har været indsat med i alt 4-5 eskadroner.
I regimentets krigshistorie nævnes følgende steder for træfninger, Isted Kro og Sankelmark, mens 
regimentet fortsatte op i Jylland.
Det bør nævnes at alle officererne var fra den ungarske adel, hvilket er et udtryk for en høj moral i 
enheden.

Maleri der forestiller Regimentets chef (RC)
i 1864. Oberst Graf Pejacsevich.

Hans efterfølger Oberst Wilhelm Baron von 
Süssenburg, nævnes i flere kilder som chef i 
1864, han tiltrådte først i 1859.

At det er chefen fra 1864 viser billedet 
tydeligt, udover den meget flotte hest. 
Bemærker de danske bindingsværkhuse i 
baggrunden, samt det hvide armbind. Det 
bar alle forbundets tropper på venstre 
overarm.
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Yderligere preussiske kavalerienheder der deltog i 1864:

                                                                                                                                      
                                                                                                    
  

Westfälisches Dragoner-
Regiment Nr.7 

Deltog ved Mysunde og 
stormen på Dybbøl. Billedet 
viser forkert kantfarve på 
valdrappen og 
skuldeklapperne, kantfarven 
skal være rød.

Westfäliches 
Kürassier-Regiment
Nr.4

Deltog med 1 
eskadron 4 ESK der
fungerede som 
stabsvagt for GFM 
v. Wrangel.

                                                                                                                                                                
 

                                                               
                                                                          

Kürassier-Regiment Kaiser 
Nikolaus I. von 
Rusland(Brandenburg) Nr.6

Indsat i patrulje- og 
overvågningstjeneste.
                                            

Ulanen-Regiment Graf 
Haeseler (2. 
Brandenburgisches) 
Nr.11

Deltog i stormen på 
Dybbøl og overgangen 
til Als.
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Kommandoforhold ved enheder indsat imod Danmark.

Den øverste chef for forbundet der kæmpede imod Danmark var Kong Wilhelm af Preussen, den
senere Kaiser Wilhelm I.

”Kandestøberen”  til  felttoget  var  Politikeren  Otto  von  Bismarck.  Denne  ses  oftest  afbilledet  i
kyrasseruniform, han var reserveofficer hvilket ses på malteserkorset i hjelmmærket. Kampagnen
mod Danmark var en del af hans plan om at samlet de tyske stater i et forbund.

 
I dette skrift nævnes kun de mod Danmark indsatte enheder, i armekorps- og divisions-størrelse.  
Hæren der af Preussen og Østrig var indsat imod Danmark, bestod for to tredjedels vedkommende
af preusser og for en tredjedel af østrigere.

9



Overkommandoen for det samlede korps havde Generalfeldmarschall Freiherr von Wrangel, han
var på dette tidspunkt ca.80 år gammel. Han havde kommandoen til maj 1864, og blev ikke som vist
i serien frataget kommandoen inden stormen på Dybbøl, om end han blev klandret for de mange tab
som stormen på Dybbøl medførte. Ja han førte krig som under napoleonstiden, men han havde al sin
erfaring fra felten og ikke fra militærakademiet. Han var i øvrigt også aktiv under den fransk-tyske
krig i 1870.

Chefen for Wrangels generalstab var Generallieutenant Freiherr Vogel von Falckenstein.

Til at gennemføre operationerne havde de følgende troppeenheder til rådighed:

Et kombineret preussisk armekorps, hvis chef var general der kavallerie Prinzen Friedrich Karl von
Preussen. Han var i serien iført en næste korrekt uniform, den blev dog skæmmet rigtig meget af
skulderklapperne, der var erstattet af noget sølvglimmertråde, der så ud som om de stammede fra
sidste års juletræ, uha.
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En kombineret preussisk gardedivision, hvis chef var Generallieutenant von der Mülbe

Et østrigsk armekorps, hvis chef var Feldmarschallliutnant Freiherrn von Gablenz
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Der  er  nu  styr  på  enheder  og  kommando  forholdene  så  følgende  illustrationer  viser  lidt  om
samtidens opfattelse af krigen, en tegning af R. Knötel og et billede af Zietenhusarenes overgang til
Als 29.juni 1864.
Hvis man ønsker at vide mere om ryttertræfninger (danske) i 1864, kan bogen ”Det danske rytteri
1848-1864” af Sune Wadskjær, Forlag Sohn ISBN-13:9 788 771 220 506 anbefales.
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Afslutning.

Jeg  har  i  dette  skrift  været  inde  i  et  emne  der  fylder  meget  i  danmarkshistorien  og  i  vores
bevidsthed, mine kilder er primært tyske, det giver meget ofte en anden vinkel på historien.
Jeg håber at læserne får lidt militærhistorie med på vejen.

God fornøjelse
Niels Blangsted-Jensen

Kilder:

Die  Preussische  Kavallerie-Regimenter  1913/1914.  Hugo.  F.W  Schulz,  Podzun-Pallas  Verlag.
ISBN3-7909-0236-5

Preussens Heer in Bild und Wort.
Nachdruk 1982. ISBN 3-922565-07-7

http://www.grosser-generalstab.de/adjutant.html
Cigaretkort H. Knötel. d. J und M. Lezius

http://www.zietenhusar.de/
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