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Ernst Schau 
Major i den danske hær, 37 år.   
 
Ernst Schaus karriere i militæret startede allerede, da han var 
15 år. Han blev en dygtig officer og deltog i Treårskrigen. Som 
29-årig blev han gift med den noget yngre Frederikke Louise, 
som blev kaldt Friede. De fik sammen tre børn. Det var et 
meget lykkeligt ægteskab. De breve som Ernst og Friede 
sendte til hinanden gennem krigen viser, at de elskede 
hinanden meget højt.    
  
D. 18. april kl. 10 stormede preusserne de danske skanser. På 
hovedvejen ca. 700 meter bag ved fronten stod den 
øverstkommanderende general du Plat sammen med major 
von Rosen og major Ernst Schau. De prøvede at få et overblik 
den kaotiske situation. Men de var ikke uden for skudvidde af de 
preussiske kugler. Du Plat og von Rosen blev begge dræbt. Ernst 
Schau blev såret i låret af en preussisk kugle, som splintrede 
lårbensknoglen.  
 
Den hårdt sårede Schau blev bragt til Flensborg. To dage senere fik han benet amputeret, men der 
gik koldbrand i såret og den 23. april døde Schau i store smerter.  
 
Før amputationen skrev han et sidste brev til sin elskede kone, Friede:  

”Min inderligt elskede Friede! I går var jeg for udmattet til at sende dig et par trøstende 
ord, men i dag, da jeg har fået lidt søvn, føler jeg kraft til at skrive. Endnu er man ikke 
aldeles på det rene med sårets beskaffenhed, og hvorvidt en amputation vil blive 
nødvendigt, men vi vil håbe det bedste. Har I nogen efterretninger fra Emil? Han var den 
dag meget udsat for at blive taget til fange. Jeg er underbragt i johannitterriddernes 
lazaret på Bellevue med udmærket pleje.  
Tusind kærlige hilsner fra Din Ernst.”   

 
Emil var Ernst Schaus bror, som også var med ved Dybbøl. Emil 
blev dræbt i stormen på Dybbøl d. 18. april. Ernst og Emils 
mor, Dorothea mistede dermed sine to sidste børn. Dorothea 
og hendes mand oberst Hans Schau, havde sammen fået 8 
børn, før Hans Schau døde allerede i 1842. Deres eneste 
datter døde 2 år efter fødslen. Tre sønner døde af tyfus og to 
døde i Treårskrigen (1848-1850). Ernst og Emil var altså de to 
eneste børn Dorothea havde tilbage, da krigen brød ud. Og nu 
var de begge døde.   
  
 
 

Mindesten på stedet, hvor Schau blev såret i benet 


