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Aarøes Strejfkorps – en dansk specialenhed i 1864
De fleste udgivelser om krigen i 1864 har sat fokus
på den politiske baggrund. Med denne lille bog om
en næsten glemt militær kommando får vi et glimt
af kampen mod overmagten.

Af Erik Ingemann Sørensen

I sit storværk ”1864 – sønner af de slagne” belyser
Rasmus Glenthøj på ypperste vis nederlagsåret fra
mange nye vinkler – og med talrige nye og udfordrende
dimensioner. Men de egentlige krigshandlinger tager han
ikke med. Det er nemlig ikke bogens formål. Det samme
gør sig gældende for Johan Peter Noacks udmærkede:
”Da Danmark blev moderne”. Det skal der ikke sættes
en finger på. Med de fantastiske bøger ”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag Als”
af Tom Buk-Swienty har vi jo også fået den ypperste krigshistorie overhovedet.

Men det er lykkedes Jens Ellekær at finde en lille niche, så vi kan få en
krigshistorie 150 år efter. Det sker med bogen ”Aarøes Strejfkorps – en dansk
specialenhed i 1864”. Bogen er i realiteten en kildesamling, idet de 3
hovedartikler har været udgivet tidligere. Det drejer sig om N. C. Esmanns ”Det
Aarøe´ske Strejfkorps” fra 1884, Chr. Bjergagers ”Kaptajn Aarøes Strejfkorps i
marts og april 1864” fra 1893 og ”B. C. M. Aarøe nekrolog og mindeord” fra
1886. Forfatteren selv har bidraget med en biografi om den svenske
generalmajor, friherre Hugo Raab, der havde kommando i strejfkorpset.

Et militært strejfkorps er ifølge ordbogen: ”en mindre afdeling soldater, der
optræder på egen hånd, navnlig for at indhente oplysninger eller for at forurolige
fjenden.” Netop dette var formålet med oprettelsen af Aarøes Strejfkorps, der
opererede i knap 5 måneder. I dag har vi enheder som Jægerkorpset og
Frømandskorpset, der takket være en skarp, skarp træning er i stand til at
udføre disse opgaver blandt andet ved hjælp af ekstremt specialudstyr. Men de
ligger lysår fra strejfkorpsets uddannelse og våben.

Der lå ingen specialtræning bag strejfkorpset – de havde ikke særlige våben – og
flere af medlemmerne (korpset nåede op på 600 mand) havde overhovedet ingen
militær træning. Føringsofficererne var heller ikke blandt de bedste. Ikke alene
havde 1. slesvigske krig resulteret i et uforholdsmæssigt stort tab blandt de
yngre officerer – man havde i den mellemliggende periode undladt at uddanne
tilstrækkeligt med nye. Så strejfkorpset havde i realiteten alle odds mod sig. Hvor
hærens eliteenheder i dag bevæger sig i det skjulte, stillede strejfkorpset efter
landgang oftest op på linje med fældede bajonetter. Og hvor man i dag har
pålidelige kort med under operationerne, ja så måtte strejfkorpset klare sig med
langt, langt mindre.

De mange vanskeligheder med operationerne
Med sådanne udgangspunkter er det indlysende, at operationerne, allerede inden
de blev sat i værk, stod over for kolossale udfordringer. Alligevel slap korpset
generelt rimeligt fra konfrontationerne med fjenden. ”Det samlede tab var 2
dræbte, fire sårede samt en mistet hest”, noterer Jens Ellekær i indledningen. Et
af eksemplerne på de store problemer, der opstod undervejs er hentet fra
operationen mod ”Orø Færgegård” den 8. april. (Det drejer sig rent faktisk om
Aarø ud for Haderslev Fjord. En irriterende skrivemåde, hvis man vil følge
nærmere på kort – idet Orø ligger i Isefjorden). Trukket over Lillebælt i pramme
var det en flok noget forkomne og nervøse soldater, der steg i land.
Fremrykningen i mørke gik galt. Man havnede under stor tumult i vandhuller, så
man måtte søge tilbage til stranden – opstille i kolonner og så rykke frem. De
østrigske ulaner, der var på stedet, red bort. Så udbyttet blev en efterladt sabel,
som man tog med tilbage, da soldaterne atter gik ombord i prammene for at
vende tilbage til Assens.

Den slags situationer er der flere af. Så et skarpt korps, der var i stand til
gennem en række nålestiksmanøvrer at genere fjenden, er der ikke helt tale om.
Omend man under et af raidene tog en gruppe fanger. Jens Ellekær noterer da
også, at østrigerne sådan set ikke tog megen notits af strejfkorpset.

Af det valgte kildemateriale fremgår det, at spændingerne mellem officererne i
korpset var ganske bekymrende – ikke alle brød sig om Aarøes måde at føre på.

En lille oversigt
Jens Ellekær giver i sit forord en glimrende lille oversigt over nogle af de
udfordringer, den danske hær stod over for, da krigen brød ud. Endnu engang
ryster man på hovedet over mellemkrigstidens sparepolitik på forsvarsbudgettet
– en politik der medførte, at den danske hær stod i en håbløs situation allerede
fra krigens første dag. En situation der trist nok minder en hel del om forsvarets
nuværende situation, hvor DJØF’ere og ignorante politikere endnu engang har
svigtet. Det er lige før, man kan tale om en dansk tradition på dette område.

Alt i alt er der god grund til at takke forlaget Ellekær for denne lille udgivelse. Så
får vi alligevel i sidste øjeblik felten med ind i jubilæumsåret. Den ikke
militærkyndige læser får i bogens appendiks et lille leksikon med, der støtter
læsningen undervejs. Men man burde have gjort lidt mere ud af kort og billeder.
Det ærgrer lidt.

Men stor tak til Jens Ellekær fordi han har genoplivet dette lille korps og dets
spændende historie.
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