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20.000, 40.000, 120.0 00 ??? - Så forskellige er de mest alm inde
lige skøn over antall et af de congreveske raketter, der blev affyret
mo d den danske hovedstad i lø bet a f 3 dage i sep temb er 180 7.
~1en fe r vi går over til en beskrivelse af sclv-e bombardementet
og den roll e, so m raketterne sp illede her, er det på sin plads
fe rst at op regne grundene til at foretage de tte studie, og forklare.
hvorfor vi forsøger al afklare 150 års gamle unøjagtigheder mht.
antallet af affyrede rakett er. Der er følgende mager:

l ) Bombardementet af København 1807 menes at være det første
st ørs te raket bombardement i nyere historie.

2) Bombard ementet var den direkte årsag til den officielle anr a
gelse af congre veske raketter ved den briti ske hær og dermed
til formeringen af de t brit iske Royal Artillery Roeket Corps.
Dette medførte igen form erin gen af til svarende korps hos
prakt isk taget enhver større magt i Europ a, og var derfor hoved
årsag til sp red ningen af te kn ologien bag Congreves raketter.

:1) I Danmark ledte bombardementet til op rettc1sen af det første
rak etko rps på Kon tinent et .
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4 ) Bom hard 'm in te t kan siges al være det før ste, som medfør te
fordømmelse fra "civilis rede" nat ione r og er på denne m de
en fo rløber for den indi 'natio n, som 150 år enere rejste sig
mod de berygt de ty k ' V-vabe n .

5) Bom bard ernen tet var . rsag til et fremskrid t indenfor teori n
b g raketter, idet det ledte til udgi ' Is n af verdens før t mate
matiske afhandlin om disse proj kt iler dy namik .

6) D t var d n for t· prakti k afprovning af Congreves rakett er
i storre måle tok .

i) B mbard .rncn t t medført , at del - indti l dette tid punkt _
neutrale m r gik i allian med [apoleon - med d t
påfol ende tab af o rg 7 år enere .

H orfor var Engla nd n dl til at tage • dra tiske forhold 'regler
mod en fredelig o n utral tat? Dan marks rcutrali tet endt med
at blive I ndets ul kke. Engl nd var bange for, at den dan ke
fl åde sku lle fald e i h ndern p• . [apoleon og sogt e d rfor at f ·

dIe eret denn flåde. Dan kerne næ ede, og med apoleons
magt som en tru el, d r kulminerede med fre den i Til it folt
englændem , at der ikke v anden udvej end at enncrnf re
flådens overgi cl e med ma .

Derfor -fter godke nd I af planen , udarbejdede Firs t Lo rd
i drnirali tc tc t, Hen ry Phipp , arnm en med ecretary of Admi
ral tY (fl d ernini ter n o.a .), \ ilJ iam Wellesley-Pole o en kon tori t
i I dmiral it tet , R bert Plum er \ \ ard . alle detaljer vedrorende
ek pedi tion en til Kø b nhavn . aktisk sad Phipp egenh ndi ' l

oppe 2- 3 n tter i tr k for at udarbejde kopier af alle ordrer.
D t er ikke klarlagt , hv rdan ongreves raketter blev en del a
dis planer, men samme Congreve var en utrættelig og indfly
del esrig fork mp r for sin cg n op findelse, og han var allerede
velkendt i dm irali te tet og i " B ard of Ordnance" , dvs. art iII ri.
kommission n. (Board of Ordnance var en institution, som varet og
alle forh old v d rørende artilleri mrn., men som hverken var under.
lagt hær n eller flåd n o.a.). Phipps havde allerede på et tidl igt
tidspunkt været tilh ænger af dette nye våben, og han kend te
dets virkning, ide t han fak ti k havd e overværet en afprøvning al
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ra ketlem ved Woolwich Royal Arsenal i septemb r 1805 , da
de første gang blev pr æsenteret. Han var en af d første til a
ov rbevise pre mierministe ren Lord Cast lereigh, om, at d ar
. rd at p røve . Senere fortsatte Phipp s da og ' med at anb efal
aketter hvor han kunne komme afstc d med det.' )

Congreve begyndte Sil livslange arbejde med rak tt r i 1804:
IP mkring 1807 havde han ud viklet dem fra at v. rre fyrvæ rk ~

I il et [o rm ida belr våben. 1 d ca. 1000 r rake tten havde -k ' 1

l .r l , v r der kun kommet me et f. ndri nger til kine rn .
pfindcl c. Kun i Indien ar rak -Uen , skønt i primi ti form .
le et anve ndt jævnligt pa slagmark m. D t r muligt t Congr - .

l rt e d m at kende, da de blev bru mod en I riderne i d n
idst e af. lahrat ta-krigene omk ring l 00, men hvordan h n

end begyndtc med studiet af raketter. a ndtc an med i høj
d at Iorb d rc dette våben.2 )

I l 07 var han våben s ålede - i det mind te halvoffici elt -
dk endt af flåd en og del havde vær t pr vc t 2, m e 3 gang

i kamp . Første gang var d t delvis mislykkcd angr b p. den
[ran ke in asie nsflåde ved Boulognc, d . . novcmb rr 1 05. And n
.mg man prøvede de t kan have været ved Gacta ikon' derrimet

ap l, hvo r Sir William idney mit i april l 06 ha d med 
bragt nogle raketter der var b regnct p for arct af d.enne. d . l

f Italien m d franskmænden . Tredje gang, d r alrnindeli
r gne for anden gang , prøvede man igen raketterne ved Boulo
d. 8. oktober 1806, hvor ca . 200 raketter blev ffy ret i et for ø J

p t ødelægge Tapoleons invasion flad endnu en gang. Co ngr
Iv ar med på en ekspedition imod alai d. 16. november

. mme ar, men her blev ingen af hans medbragt rakett r anvendt.
-kom en del rake tte r ige at have v ret endt til Middelh av t.
findes der ingen oplysn inger p , om de nogcn inde har været
Ul V ndt her. 1 de t store og hele må man der for betragt angrebet
p København som den første tø rre , for ikk at si J ' bcrygt cl ,
Ul V ndel e af raketter .

1 det år, der gik mellem del id tc angreb på Boulogne g a~ -

r 'b et på København, havde Congreve trav lt. D t ene kspcri 
111 nt afl øste det andet: tall øse æ ndringer, bygning af større
hylstre og sprænghoveder, affy ringsra mp r. Fartøjer ?lev indret
l ,t til affyring af raketter, lige fra mindre båd t il fregatter.
Morterb åde blev indrettet til også at kunne affy r raketter. li an



oprettede cn stab af folk , som blev in trueret i at masseprodu rre

dette plirnem e \ ben. Han udka tcde planer for et rid ende
raketartilleri og indimellem m t te han udvikle o frem till pc
cialværktøj, der ar nodvcndi t i rakctproduktioncn. Han matte
vare tage bygningen a f skur i Woolwich og Do 'r, hans nyligt
oprettede raketdepot, og endelig var der endeløs forh andlinger
med myndighed erne om flere penge og lejligheder til at afprøve
rakctt em i en kamp ituation.i']

Dctt e var baggru nden li c før angrebet p København. O n
20 . juli 1807 erkl r de dmiralitetet offici It at "Mr. Congreves
raket! r var at betr e om en del af flåden udrustning", og
dermed indiccrcd s, at de nu ikke mer b tragted . som ek p ri
men tcll . Den følgende dag skrev W Ile ly-Polo til krigsmini
steriet: " . .. D bedes om at drage omsorg for, at 10 fl ådehan 
hitsere og det antal af Mr. Congreves raketter, som han m, tte
ønske, bliver udlcv ' ret til ham for at bli e bra t ombord på far
tøjer ed Woolwi h med særlig tjeneste f r øje".

Con rcve kamp for sine raketter havde b r t frugt, o dc
næst kridt henimod dere an cndcl e i den n ste 'ampagnc
- angrebet på København - ble nu ta 't.4

)

The Times og andre aviser meddelte d. 4 . augu t , at C n r ve
var afs 'j let fra Yarmouth med kutteren "Claudia". , arnmen med
det te far tøj var 3 slupper, "l ad t med ildpile af hans opfindelse".
The Times var derimod ikke i stand til at oplys noge t om deres
destination. De havd kur mod Københ YD. Da d nne lille konvoj
lutrede sig til r sten af fladen, under admiral Gambier . blev en del

af raketterne om ladet til andre skibe af Congrev . h-ile arbej er ,
hjulpet af fyrværkere og arb jdere fra d militære arsenaler. P
et af diss kibe, branderen • Ph metheu ", befandt sig lægen Charles
Chamb .rs, ct omhyggeligt øjenvidne, hvis afslørende og ofte bid
ske dagbog lykkeligvis eksist rcr endnu . Den 21. augus t skrev han:
"Vi har fået ombord på Promet heus adski llige pyrote kni ke ra
ketter. magen til de der blev an vendt ved Bou lognc. De syne
mig nogenlunde dt konstruerede til det bru hvortil de er
beregnet nemli at tte ild i alt , h ad der er brændbart. D r
spidse i d n ene mde I som r lavet af j rn, og falder de ned på
noget , de kan trænge igennem, vil cl , blive stående og ud p ,
deres bn ndende indhold. De var ikk meget værd ved Boul ogne,
hvor de skulle ød elægge en flåde af fartøjer, men her drej 'r det Sir William Congreve (tegning af T. Lo nsdale)
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sig om by 'n København, så jeg håber på, at vi opnår et bedre
re u!tat" .

Det må understreges, at skont raketterne var fordelt over hele
fladen, bl v ing n affyret af flådemandskabet men udel ukkend e
af Congreve ci ile arbejde re, 16 ialt, under ledelse af Con greve
selv og hans højre h nd, heftegner n J ohn Read. Dette forh Id
gjorde Congreve hel t klart i et br v til Board a f Ordnance d 'n
27 . no ernber 18 10:

'Dis e p rson rs rbejde h r ikk e alene bestået i ekspe rimenter
o kla oring f m teri Ilet , men , kønt de kun var ansat om
civile , har de d n en an efter den and en delt aget i militære
operati ner. har v r 't med mi pa fo kellige operationer , og
ved Kob nh vn b mbardem nt udfø rte de alle funk t ioner i fo r
bind else med f ring n f rake tter, uden hjælp fra militær side" .
(Congreves ku iv ri ).

Ingen rak II ' r ble al a overl adt til hæ ren ved angreb t p
København . ongr V' lv klaged e en er over mangelen pa af
fy rin ram per pa lan d , k nt nogle ramper fra skibene åben
bart blev .ndre t p stedet for at blive prøvet på lan . T gcr vi
de 16 mand han havde til 'n rådi hed i betragtning, arnmen
hold t med mang len p milits rt person l, har de t næppe været
muligt for Con v at Hyre et sa tort an tal a f raketter om
20.000 i lob t af 3 da for let ikk e at tale om de t dobb lt
eller 6-dobb elt antal. t f. cturn at det kun var nogle få civil ,
der var bes ftiget m d raketterne kan og å forklare , horfor
der ikk find s no le præci e oplys ninger om disse raketter i de
normale militære kilder.5

D n 14 . august affy r de el t først kud, ide t HM. . "Com s"

angreb og tog d n dan k fregat "Frcderichsværn". 'æste dag
nåede den britiske fl de frem til Ved bæk. Her ankrede hoved
parten op , men en mindre afdeling fortsatte og ankrede n r
mere ved København. D n 16. kl . 5 om morgenen udskibed e
de engelsk tropp r, und r ledcl c af Sir Arthur Welleslev den.,
senere Wcllington, v d Vedbæk. Der ydedes ingen umiddelbar
modstand, m n aller d d mnc første dag affy redes de før st
ra ketter. Ifolg ob .rst Simon Godchot, senere hist oriker : " ...
d. 16. august landede den engel ske hær ved Vedbæk nord for
København og begy ndte frem rykningen mo d byen. Der gjord ' S

hold t bag Fure øen, og her opkastedes skanser, dækket af nagl '
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I arterier, hvoraf enkelte var brandbatteri r , d r for før ste rang
b ny ttede Congreve raketter'.

J æger John Harris , 95th Rifle Brigade, var øj n idn og skri 'r :
"J 'g tror nok, at del var første g"dng at ongr v s rak tt r bl '
anvend t, og nar de for gennem mørk ' t, å d ud som ild 'lang ' r ,
d 'r nok har spredt rædsel mellem de bcl ejred " .

The Glob kunne d. 4 eptember berette for in l s re : "1) ' r
har ald rig været en ekspedition så vel udrust et med væ rt ar t ill 'ri
med belejring for øje. Den er endvide re f r yn 't med t stort
an tal af ongreves bran draketter og andre ny pfund n midler
til t .t tc ild på en by".7)

Først d. 23 . august hø rer i igen om affyring af raketter . Pa
den dag ca. kl. 10 om morgenen, åbn d 'rekroner, fly dcbatt .
. r, blok kibe tre 20 kan oners pram m ca . 30 kanonb åde

ild m cl den frem kudte eskadre, der d kkede arbejdet m d
n le mo rte rbatterier i land . "Ilden blev li li rt b var t fra c kad

kre admiral Gambier i in journal , ' g de r bl v gi rt
på at affyre nogle af Mr. Congre mk Her, men di

havd ringe virkning på grund af den store af tand " . I denn
forb indcl tilføje r The GI be den 4. sep tember: " Et tyk e tid
efter der ar åbnet ild blevet tort an tal b d nd t ind im

r kroner , ligesom raketfartejerne og ble trukk t ind , m n
ingen af de tørre skibe blev engager t" .B

D omtalte rak etfartojer kan hav væ ret de to barkas er, b v b·
net med 8- tommers haubitserc m 'dli r er omtalt i for
bin delse med Congreves andel i udr u tn ingcn til to et m d
København . Det er højst sands nligt , t dis e morterbarkas er

så har været ind rettet til rakc tka t nin . Det er i det mind t
sikkert , at før togtet havde Congrev ek p rimenteret me d cl
"Praj kt lorterbarka c" der skulle giv' erfaringer mht. rak '1

l rnes anvendelse t il søs. Der var imidl ertid n d l vanskeligh d 'r
m d morterernes anbringelsc ombord, og sener rkl r de Con
gr' c, al "Projekt Morterbarkass " aldrig fik en r el chance for
at blive gennemprøvet . "Phornetheus" havde fået raketter ombord ,
og fra kibs lægen Chambers dagbog f vi en be skrivel af af
fæ ren d. 23. august:

"Nogle af hr . Congreves pyrotekniske raketter blev affyret mod
byen, skønt man ment e , at afstanden ville vær for stor. J eg å
l raketter ramme kysten og stå og brænde t godt stykke tid.
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De vejer hver 32 pund og laver en underlig lyd, når de farer g n
nem lu ften. Den er lan t høj r ' end lyden af kanonku gler . Kam
pen ophørt ' kJ. 4 . Kult .rcn " laudia " , hvorfra rak ett ern ' ble
affyr t , bl' tvunuct til al re ti re re på meget kort tid. ongre e
var ikke .lv ombord hvilke t no Ic me ner var skarp sindigt gjo rt
af ham. "9)

D. 27. augu t moder hamb l'S ongreve: ' KJ. 12 k m rak '(
mag ' ren Congreve ombord for at montere nogle af diss i 'Pro -
metheu " , m nu er n sten klar til at nde ind i Ko b nhavn
havn hvi admiralen vil g r for og t '.

Chambers notits fra den 30. ugu t r imidlert id de m' t
yrli

" Ra ketrn: r n onør v er ved at blive en taende vitti med
i hele O den, alle har en Vi l m ham nogle har tild Il ham titlen
ko rnmand r .. u. r' v. II n '01' alt for at være iøjnefald ende,
idet han g rund t i n hvid frakk g hvid hat. Han me t frem
trædende karakt rrtræk n' at ære han kame ens, hvilket
ikke kan undre da han far en årli g"'dgc på 2.000 pun d f r en op
findel ' , m har vi t i l ære n tte lo ." 10)

Tre d efter d .nne n g t ho nc notits var skrevet, begy dte
bombard m n t 't f Køb .nha n for al ar. Den l. septem ber ar
englænd rne forbcredcl r tile nde. o genera! Pej man ble op
ford ret til at ove ive den dan ke il de . Han nægtede, o .1. 7.30
d. 2 , scpternb r åbn d b lejring batterierne ild mod b en . K ben
havn br. ndte n te n med det . mm e. D t er her et sporg m L
hvilken rolle rakctt rne spillede mht. branden. I 'Hi tory af
the Roy l gim nt af Arti llery " , London l 73 nævner kaptaj n
Fran i Dun an, a t " byen blev al i brand af den første al e af
granater ikke af raketter". I' irncs" fra d. 26 . epternbe r l 07
ku nn e man l. fo l ndc , m ryne a l modsige den påstand :
"Bombar dem entet begyndte onsdag d . 2 . september. Der var
30 store morterere. amt idig affyr des rak etter fra et b, tteri
til høj re , og den del af by n , om de var rettede mod. blev straks
tu kke t i brand p fl or st cl ' r" .

Chambers forsøger at dele ol og vind lige:
"Ca. kl. 9 affyrede ongT ve nogle brandraketter mod byen,

og kort tid efter var den i brand på tre forskellige steder. men at
give dem hel æ ren for d ot te ville ikke være heIt korrekt. J eg tror
at både rak tt r og granater var med til at starte bran dcnc. t' U)

åvcl Chambe rs som andre øje nvid n r nævner ikk e udbrud
af brande før efter kl. 9 , og det er sta digt et åbent sp ørgs m ål ,
h ilkcn de l a f bombardemente t , der var kyld i brand 'n ' . Bom
bardemen tet fort satte til d . 5.. ptember, dog ind imellem med
ormind ket styrke. Om natten d, 3. scp t rnb er blev der ålede

ikk affyret nogle raketter, men affyrin n bl v genoptaget d, 4.
Der er igen i kildringerne tvivl o m deres zffc k tivi t l ; og Chambcrs
maler et levende b illede af bornbard m nt t:

" a. kl . begyndte ban rierne at brænd lø o i rigt mål
ord l de re "vel igncl~er" over byen . P nd af l. t fra bran-

den var i for de t me te forh indret i at grdnat .rne flyve.
an reve affy rede mange af in raketter, me n af amme grund
. ne de i e så lysende om de tidli crc gjorde. Kun n ' hele d nn

frygt lige cene prentes på papir af n n ial pe n, ville den udgøre
t smukt motiv fo r en ransparent."

l "Time l' 26 . eptember) f i endnu en ildring:
"På den tredie nat syntes hele byen et tort b l , og omkring

mid nat så man de t tore tårn (Fru e Kirke i bran . Danskerne
iger, at det var en raket, om tak det i brand. Kl. 4 om morge

n n fald det med et frygteligt brag. " ed middae tid ebbede bran
d n ud, me n flammerne predte ig i alle retnin er av den dag

m de n næste, og det var først om efterm idd ag 'n d, IO, t alle
brande var slukk ede." 13)

Fra andre øjenvidner får vi fler , nogle dog fejlagtig oplys -

run er:
"J så de forste Congrev raketter, som nogensinde bl affy ret

imod fjenden . De syne utilbøjelig til at tæ nde ild, o mange
af d ' m endte om midt i Ilu ten og vendte tilba ' til dere ud
gang pun kt.' 14)

avaJ Chro nicle genoptrykt i 1811 et brev fra en officer om 
bord i " Pompee" og heri oply e de t , at d . 4, ptember fo rsøgte
man at a ffyre ra ketter fra lan d , ide t man anvendt en skibsrampc,
d r var ble vet let æ ndret : " De t var t batt ri på kys ten, lige foran
Gardens brigade , specielt indrettet til affyring af Congreves rake t
t r, om er ke ndt for at have del taget i byens ød elæggelse" . De
fleste ra ketter blev dog affy ret fra søen, hvilket blev bemærke t
af den danske historiker Thomas Bruun: "De ble v affy ret fra en
slags stillads på en engelsk bombardergalio t i Kalk brænderibugten.
D ' steg op som almindelige raketter, idet de tog retning mod
ky ten".



En and n dansker F.L. 'ommer. fortæller: " at d. 4. blev gra
natcr og raketter uophørligt kaste t m d Christian havn o truede
denn del af byen med ød 'læ I ". IS)

Bo m ba rd emen te r fortsa tte til d. 5. epternbcr om aft n n.
M d brand ne truende hele K b mhavn eksi tcn o g n 'ral
p ymann b d om åbenhvile. m morg nen d . i. sept mb r
bl 'v kapitulation betingel erne und rskrevet og ratificerede.
I~ .le den dan ke Il åde og ma , sin rne på Holmen skulle vcrgivc
til en I nderne. l orlo kibe, 10 fr egaucr og 42 mindre far 
t · ~er ble pri en i materiel, men tab t i menne kcli var I ngt
hoj r. d ver 250 kombatant r drr bt o årede, er det blevet
an I t, a t 1100 civile mi t rd livet, n trediedel af bven I i k
over 303 hu e. 16) . ,

n v navn blev forban det f hv r ene te kob nh vner o T

bombardementet med ført e en f rdømmclsc verden over. En bri
tisk flådeofficer , kapt. A. Cra wford, var en af de officer 'r, o m
bag ftcr fik till adelse til at komm ind i byen , og han nævn 'r,
a t s Iv eft er den store uly kke, o m netop var overgået dem , var
dansk rrne mcget høOigc overfor deres tidligere belejr re, og at
de t var tydeligt , at gran ate r og rakett r havde ramt alle kvart .r 'r
i by n, Men n gen t id efter blev ud ivct et lille pamflet som gav
n b skrivelse af b lejringen. Heri tod , at de n før t ranat

som faldt, dræbte to unge pig 'r, og at den Iørste raket dr btc
et barn i armene på de barncpi e. F rfatteren udbryd 'r deref
ter: " h England, Nationcrne dr nn in , moder til a .dl og
tapr onne r, er dette dere v rk??" l

Hvad nten det nu var af kam U r på grund af et øn kc om at
kunne bevæge ig så frit om om muligt, valgte Congreve at gå
rundt f rkl dt, da han fik tillade! til at be oge byen. I to da
vandred han rundt imeUem ruinern o observerede irknin rne
af sit åben. Det er ironisk at C ngrc 'c prakti k taget intet offcnt
liggjordc af di observationer, m n de få ting, som han off .n t
liggjorde iver et fingerpeg mht. det virkelige antal af raketter,
som bl affyret og hans egen rolle i belcjringen .18)

. Utall i • skribenter ~ar genrlem 150 år overdrevet, gættet ell r
hg frem lan t tal fra kild er , der enten må have ind eholdt en fej l
fra en kopist eller en ove rdrivelse fra 'Il journalist , og de t t il
t~o~~ for, a~ Congreve selv havd o ffentliggjort det rigtige tal i
Sin A Con IS Account og the Origin and Progress of the Ro k I
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ystem" l 10, og hvori han under treger værdien af it åben:
"D t 'r ligc å lidt imod und san om det er imod dcn off mt

li TC mening at fastslå, at raketterne der blev anvendt ved øbcn
havn, i hoj grad medvirkende til denne b brand, og nar kun 300
raketter, affyret af kun 16 mand, 'om delvi manglend - uddan
ncl ,har unnet medfore dett , h r tore re ultat r ville man
ikke kunne have opn et, hvis man pa et tidligere tidspunkt ha de
indf rt d t ved militæret, pa lige fod med de andre typer af bc-
lejrin ben." 19)

l uden denne direkte pI ning, ille man i andre af C n e
ve v rk r kunne dedu ere d t korrekte tal. I "Details af the
Roeket y tern' London l I ,opTegner han omhyggeligt pro
duktion omkostninger, -tider g andre noglefaktorer, om m
ta e i b tragtning ved frem lillin af raketter. ålede er i l 13
d n typi ke produk tion på dagb: i 36 raketter, maximalt . I 180 7
hvor rak .t tcr stadig blev lave t på eksperime ntal ba is, må produkt
tion en have været langt mindr " elv ved en maximal produk t ion,
på en seks dages ugebasis, er det simpel hovedregning at fas tsl å,
at Con gre ve kun kunne have en årspro dukt ion på ca . 11.000 ra
k ttc r. De t ville således hav taget 4 år at fremst ille de 40.000
rak tt r, m det pås tå blev affyr t i det tre dages b mbarde
ment. I f rordet til" Conci c unt . .. " dateret novemb r
l 07 n vner Congreve. at pr. l. augu t v r den totale produktion
af raketter 13.109 h oraf 10.000 var blevet udleveret til tj n te.

-t fremgår derfor klart, at d 20.000 40.000 cll r 120.000
rak tt 'r, som påstås affyret mod øbenhavn overhovedet ikke
cksi terede på det tidspunkt.i?

Hv d angar prisen for raketterne. a ko tede en 32 pd. brand
raket I pund, l h. Il pence, 20.000 raketter ville derf r have
ko tet ver 22.000 pund, fra t tran port og vedli eholdel c.
'år man ta er i betragtning, at raketterne p dette tid punkt

var på et ek perimentaJ tade, i et halvt civilt projekt, lyd r det
u and ynligt, at man skulle hav ofret en sådan formue på det.

Endelig ved vi, at Congreve forlod England i kutteren " Claudia" ,
1 10 to n ,i cl kab med tre una ngivne slupper. Alle dis e farte
jer var lastet med rakette r C' lau d ia ' havde yde rligere 10kan o·
ner) og der var øjensynl igt ikke andre skib e , so m transportered e
rak tt 'r til Gambiers flåd e. e ngrev opgiver i sine skrif ter, at
·t kib på 300 tons kunne m dfør 5000 32 pd. rak tter. Til
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20.000 skulle alts å beny ttes 4 skibe af den størrelse, t il 40.000
kibe o . " Claudia" var alts p kun 110 ton , dc øvrige far

tøj r ha r vi ingen præci e opgiv I r på, men normalt rie rede
d nne fartoj type ( lo op ') i st ørrel er mellem 90 og 200 t. Kan
no le af di angivelser benytte om re tte nor, kan de t l
fast , at d -n lille konvoj maksimalt ville kunne ha e medført
10-12.000 raketter,

Der find de rfor logiske belæ for Congreves egne opgivelser
mht. antallet af affyrede rakett r, men udover hans egn rd
eksi t rer der andre .' der, som dir kte bekræfter di
kilder har gan ke vist været emt d l væk og er forst fr rndra
g t f m lig. Den første 'Id r en lille 16 siders tryksag i Royal
Ar till ry In titut ion Lib rary , Woolw i h , " Iernoranda to A om
pany Capt , Fyc rs' Plan of Cop nhag 'n" , olc hester, maj I O .21)
Kap tajn Fycr var i 180 7 aide-de-camp for den Øver tkornman 
derende ved Artilleriet. Maj r- 'ener.u T homas Blomfi ·Id. I sit
lille værk bemærker han tørt:

"Efte r et bombardement i tre nætter, 2 ., 3 ., & 4. sept. 1807,
ledet af obersterne J. Harding, W. Rob e & G. Cookson. under
hvilke t a. 6.000 granater og brandkugler og lid t over 300 f
Congrev raketter blev kastet ind i byen, fandt garnison n de t
pas ende a t overgive fladen cl ns magasiner."22)

H r ha r vi den forste bekr ft -I pa Congreves egne op iv I r.
n n - te blev fundet i Publi R rd Offiee af en ko llc a,

Mit h II R. harpe fra . 'at ional cro nau tics & pa dmini tra
tion . ply ningem e he r fr mko m pa cn lid t bagvendt rnåd , id ' t
d , er blevet ne dskreve t i f rbindclsc med forb redcl crne til
Kina-ck p di t ionen 1840 (Opiu m-kri ene). I Offiec of rdn nee
la cd man d. 22. januar 18 O et ove rslag over udrustningcm
af n decksp editioner for i liden. Heri blev medta t benhavn
1 0 7. et er meget held igt at di tal er bleve kopierel da ori ' 
nalm at ri I t ik ' e mere eksisterer. el i 1 40 har ma teriale t kun
været fragmentari k, og der har indsneget sig en del fcjl i afskrif
ten:
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" Udi- cr -t i nov. 180 7 til over øisk tjeneste :
karka s r 324

raket ter (brand), Con re 32 pd.
grana ter l O

st okke til do. 516

afskydnin gsramper til to rakctt r IO"

de 0\'; e oplysninger blande fart øjer fra togtet l l og l 07
ammen, li csom den ovennænvie da te ring til novcm b r l 07

t n kan være en fejl , II r op orel en over udleveret mat riale
for l er færdiggjort på dette t id punkt, og sedes antagcli angi er
d n m ngd ammu nit io n d r blev brugt på ekspedition n.

1en Iv i tvi I om d t t idst dokument har vi Congreve og
ycr ., som begge doku rn nt .rcr , at i bombardementet p Køben 

havn b l rv affyrct lid t over 300 raketler.23
)

Opmr .rksomhcdcn bør henl id -s på end nu et tal . I Th Globe ,
23. sep t. 1807 findes følgende op lysning: "Fra Hamburg Avis.
Bo mber. granater og raketter, som er ka tet ind i byen overgår
nu t antal af 2000" . Et andet sted i T he Globe gentage dctt
tal : " Henimod 2000 bomb 'r, rak ·ttcr etc . er faldet i hoved-
tad n" . n oprindelige kilde si es at væ ret et bre fra Hol ten,

dateret I l. september 180 7. Ian kan nu let forestille si , hvordan
20 O g nnem en krivefejI kan blive til 20.000, at det me et let
kan bl iv pfattet m rak uer alene (et nyt åb en ) endelig,
t to d c bombardement giv r 4-0.000 raket ter. For yd rligere

at fo rvirre om de tte porgsm finde der andre tal , som er meget
p i e : 6412 bomber, 4966 kugler 41.966 gevæ r kud og et til 
svarende antal brandkugl r. 2

)

'i vil nu e på, hvilke k n ek en er anvendelsen af rak etter
fik . ' do er dere odel nd virkning på København m df r te
de n omfattende litteræ r virk omhed fø rst og fr m rnc t i Dan
mark. Ian kan finde over hu ndr de titler om cmn t , men for
ko rthed kyld må vi henvise til Bibliotheca Danica , Dan sk Bog
fort igncls -, Dansk Tidsskrift Ind x og Dania Polyglotta, for t itl er
på dansk. Her koncentrerer vi o om nogle enkelte glimt af d
øjeblikkelige virkninger. Baron Ebcn, en prøjsisk officer i n-

Isk tjeneste , var med ved København og sendte et br v til Con-
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greve kort efter bombardemen tet: "J eg var i København kort tid
efter bombardem ntet og da jeg ed at H.K.H. prin 'n af WaJes
er 'n personlig ven af Congreve og r meget int cr s r t i at
hør' nærmere om eres raketter, f respurgte j eg i .. ·r om dem.
Da j ikke er ngelsk , havde jeg m ke større muJi heder for at
få mere at vid. n kerne nærede tor frygt for raketter og de
sagde, a t de havd e nedbrænd t mange huse, og n gie mente, at
det var raketter d 'r an tændte Vor rue kirke. J eg selvet hus ,

m var blevet ramt af en raket, d r g mncmbred taget og der
efter tre etager og salte sig fast i en v, g." 25)

Beskrivelserne af raketternes virknin g er legio , her kan nævnes
ingen ringere end Chefen for Ingeniørk orpset , Hans hristopher
G xlde , der i en rap p rt af I l. sept rnber 1807 skriver følgend e:

"Englænderne kastede bo mber o granater fra 57 mortcrcre
og haubitserc, for ikke at medregne de forbandede raketter som
ro d utrolig kraft nnembrød hvad d ram te sad fast s m en har
pun T med en I haJe af ild start cl brande, der var langt van-
k liger at slukk end havde det ret fter bomber."2 )

ongrcvc elv ar ik e en til at påpege raketternes evne til
at antænde brand : " ... Den an n n t , da ingen raketter blev
affyret, opstod der ingen brande, skønt næ sten 1.000 granater
og brandbomber ble kastet ind i byen. På de to nætter, hvor
raketterne blev anv nd t, br æn dte byen volds omt ... ..

En kommission af o fficercrc blev n dsat med formål at under
søg - det nye våben. Offi cererne havd ' alle overvæ ret Københ avns
bombard em en t, og i deres rap port udtalte de sig om raket terne

cdes: " .. . et vi ti ,t supplement til det nu værcnd artilleri" .
Denne anbefaling skulle snart b r rygt i fonn af vid r udvik
lin en af ra ketterne.27)

D n moralske irkning fremh - 'e a f f.eks . b r tløjtnan t
B.A. Jensen, som i en artikel om raketter i Dan k . rtil1eri Tids
krift , 3/ 1959, pp. 61-79 , påpeger, t elv om dcre de truktive

evner ofte t var o ervurderet , kunne man ikke n 'gte dem en
t r psykologi k virkning. Verden over blev den ne efC kt omsat i

r' .d cl og ind ignation over , at England, eller et hvilke t som helst
andet land kunne ned lade sig til en så " uciviliseret" krigsførelse.
I The Times, september 1807 kom d nne kritik t il udt ryk, men
på samme tid ville man retfærdiggøre raketterne, også af hum an
gru nde : " .. . vi er intet øjeblik i tvivl om, hvilken blod udgydelse,
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om er blevet forhindret ved deres anvendelse. De er beregnet til
at ær antændelsesv åbcn, o ikke direkte rettet mod per oner,
og skønt de hurtigt bring r ul, kke, sparer d i hej grad livet for
de mcnne ker, hvi ej ndom de ødelægger. led deres hjem i
ru iner vil di menne k r v r ind rillede p at kapitulere p . t
tidligere tid punkt. Hvi d u e kan opnas ha. raketter, hvi en
belej rin rædsler sålede er ble et både fo rkorte t og formindsket,
hvis ekspeditionens mål lettere og hurtigere er blevet opn t,
må det te altsammen henføres til denne anvendclse."28)

På rejsen hjem til England var Congreve nær ved at lide skibbrud
da "Claudia" mistede kontakten med resten af konvojen under en
storm d, 29. september. Om morgenen d. 4. oktober , efter to må
neders fravær, satte Congreve imidlerti d atter sin fod på eng elsk
jord. Begivenhederne tog herefter fan . Den næste dags efterrnid
dag mødt Congreve med et råd i Cannings kontor i Downing

treer. denrig minister ener premierm inist r) Canning øn kede
at hore fra Congreve el om rakettern . on reves fremlæ I e
var så til fr dsstil lende, kunne Globe den næ te dag fortælle in
læ re, at han havde fået tilladelse til dann Isen af en helt ny
våbenart. Allerede næ te f r blev Artilleri t udrustet med raket
ter men h nblik på det borrive togt m d 'rig I 08 . Congreves
rakett er ha d ' iden 1807 v ret et de fa to ben i flåden , og an
vend tes jævnligt som sådan i senere tilf Ide. I 1809 på Basquo
Rhcdcn, ved belejringen af Flushing amm e år, og ved Danzig
i 1813. Roy al Artillery begynd te anvendelsen i Spanien , og dct
fik en ærlig opmærkso mhed i slaget ved Leipzig 1813.

Con gr e deltog også i selskabslivet, saledes med hele toppen
af den engelske fl deledelse, Lord Iulgrave, Wellesley-Polc,
viceadmiral ir Richard Bickerton samt nogle andre hojtst ende
flådeoffi erer , og der er in n tvivl om, at han raketter har været
et tåend samtaleemne ved di se lejligheder.30)

køn t d j ke "id te d t foregik d n amme di kussion p
samm e tid overalt i Europ a hovedsræd r. B de Danmark o

ven om havde erc t i Forhindel c m d dette nye v ben,
begyndte at overveje indfa r elsen af det. I Danmark undersøgt
en dygtig sekondløjtnant i lngcniørkorps 't, A.F. Schuma h 'r,
nogle af de rakett er, man havde fundet i Københ avn . 1 løb et af
fire år lykkedes det denne begavede offi er at skabe et helt nyt
og mere effektivt ra ketv åben. og i februar 18 13 blev Raketkom-
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pagniet , sene re Rake tkorpset . oprettet. Dette var faktisk det
først e o ffic ielle raketkorps i verden , og man kom således selv
England i forkøbet , idet 8 rit ish Roeket Brigade først blev opret 
tet i j u ni 181 3 . Englands 2 Roeket Troops blev først op rettet
som enheder under Ro yal Art ille ry i janua r 181 4 . Man ge an dre
natione r fulgt e efter, Prøjsen 181 6, Øst rig 18 17 , Polen 1823 ,
Ruslan d 18 27, Fran k rig 1828. Sverige 1833, Sch weiz 1853, som
ajle formerede Iastc enh ede r . Udover d isse skabtes andre midler
tid ige enheder , oftest kun for et felttog ad gangen , således i Por
tugal , Spa nien, Holland , Am erika, Grækenland , nogle ital iens ke
state r og en del af de tyske srnåsra ter, T yr kiet , Ægypten , Persien .
Brasilien . Argentina og Paraguay.l l )

I Sverige havde man med sæ rtig opmærksomhed fulgt udvik
lingen af rak ervæsenet , og en af Congr eves rak etter findes idag
på Kgl. Armem useet. Stoc kholm. Helge dr. Sigvard Strand fra
Tekn iska Museet, St ockholm : .. . . . var raketterne velkendte
af de n svenske offentlighe d efter det engelske an greb på Kø
benhavn . og aviserne var fyld t med historier om dette frygt elige
"hemmel ige" våben. Derimod vidste man kun lidt om selve tek
nikken bag ra kett erne , deres fremdrivningsmiddel og indholdet
af brandh ovederne . De tte skulle senere opklares af den berømte
svenske kemiker J.J. Berz elius."

Beræeiius ko m i Iobet af 18 10 t il København , og blan d t de
ven ner, han besøgte var II .C. ørst ed , de r introducerede ham til
nogle danske office rere . Samtale rne drejedes ofte hen på Købe n 
havn s bo mbarde ment og Co ngreve s raketter. Dette vakte Bcree
Iius' ny sgerrighed og han fik tilladelse t il a t unde rsege nogle
af de bevared e raketter , ligesom han fik lov til at hje mtage et
elle r to e ksemplarer. Han kontaktede ved hjem komsten de mili
tære myndigheder, en ko mmissio n blev ned sat for at fo ret age
ekspe rimenter med Co ngreves ra ketter. Man ko ns truered e for.
skellige typer, men sclv o m Berzelius og han s kolleger havde
held med a t for bedre rakettern es ydeevne , ly kkedes det ikke
at overb evise de militære myndigheder om de res p rak t iske an 
vendelse.U}

Alligevel form eredes et svensk raketkorps i 183 3. Den oprin
deli ge skep t icisme ved nye opfind elser har al tid væ ret en del af
historien . Congreve stød te på den gang på gang, ligesom Wern er
von Hraun og Robert II . Goddar d stød te p å den i vort århundrede.

9 1

l den lan ge rosen de omtale af Congreves rake tter i T imes 26 .
september 1807, kunne man ej heller un dlade denne afs lutning :

"Det tje ner den nuværende regering til ros, a t man i den grad
har ydet støt te t il Mr. Congreve. og denne støtte h ar være t så
mege t smigrende for såvel ham, som dem, de r h ar yde t den , efter
so m de n er kommet af en under lig overbevisning om de t nytti ge
i hans op findelse. Den har været an grebet a f bagtale, Iordorn.n e og
p ro fessionel misundelse, men overb evisningen hos min isteri et
h ar været uro kkel ig og har nu ret færdiggjort de n t illid, de havde
i en enkelts genialitet, et individ , der asp irerer t il at blive sit lan ds
velge rer.•,33)

Congreve havd e genopda get den ældgamle selv- Fremdrevne
mask ine , h vis na turlige dynamik hidindtil ha vde undd raget sig
næ rm ere analyse. Dette blev taget op i Danmark og det kul mi
nerede i verdens første matemati ske analyse af fy sikken bag ra
ketten . l 181 0 opstillede Videnskabernes Selskab en række pris
opga"'er om dette emne. Spørgsmålene st illedes p! lat in , sædvan 
lig p raksis i de t ider og lød således :

" Et legeme al cylind risk form, således so m Co ngre ves raket ,
fremd rives i en vinkel t il jord overfladen ved at a ffyre flammer
og der for med en kont inue rlig kra ft . Ved forbrændingen formind
skes legem ets vægt konst an t . Sp ørgsmål: I ) Hvilken kurve kan
forh indre det bræ ndbare materiale i at fe rb rænde i parallelle
lag. således at brand fladen ikke er perpendi kulæ r t il ak sen, og
2) hvordan kan denne ulempe undgås? 3) Fo r at forøge forbræn
d ingsove rflad en er de t ne dvend igt at bo re h ul i ra ke tt en, hv ilken
form fo r hul vil væ re mest fordelagtig. Selskabet øn sker, hvis
dette er mu ligt, a t luftens try k og modstand tages i betragtning.
Selv o m dette ikke bliver gjort , vil selskabet alligevel belønne
den beds te afhandl ing over disse tre emne r."34)

Der indkom to besvarelse r, en på tysk og en på fransk, men
skøn t begge var rosvæ rdige ma tematiske a fhandli nger. valgte
selskabe t ikke at uddele prisen, men genfremsatt e opga"'em e i
181 2. Der indko m ingen besvarelser , men Williarn Mc orc , en [æ re
i matemat ik ved Roy al Military Acadcmy, og efter al sandsynlig
he d bek endt med Congreve , blev herved interesseret i sp orgsmåle
ne o m, hvad der fik en raket t il at st ige t il vejrs og hvorledes for
bræ ndingen foregik . Han var allered e: sæ rdeles velind form eret
i almindelig balli sti k og en au tori te t på dru e område. Han tog
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nu fat på disse nye spø rgsmål, og i 18 13 pu blice rede han i "Ni
cholson 's J ourn al of Natural Philosophy", et ærværdigt tidsskri ft,
sin "Treatise on the Motion of Rockets " . I forordet nævner
han , at han blev insp ireret til disse unde rsøgelser gennem de
prisopgaver, som det danske Videnskabernes Selskab havde stillet
i 18 10.35

)

Københavns bombardement har således ført til fødslen af vi
denskaben om raketters bevægelse, og skønt Moores "Treatise"
mange steder kommer til kort, ikk e mindst i man gel på data til
beregningerne, er hans værk dog bemærkelsesværdigt. Moore
fandt korrekt frem til , at Newtons 3. Lov kunne forklare pr in
cippet bag raketten, og han beregnede mål for tryk og modstand,
(aktion og reakt ion), såvel med som uden luftmodstand. Han
foreslog endeli g anve ndelsen af et ballistisk pendul til bestem
melse af rak ettens bane og kom meget tæ t på et for slag til et
rurnskib .i'")

Dette var arven efter de primitive, men alligevel frygteli ge
projektiler, der regne de ned over København i dagene fra 2.
til 5. sep tember 1807 . Foruden de militære, moralske og viden
skabelige aspek ter ved brugen af raket ter er der end nu et: de t
kunstneriske . Ligesom traged ien ved Guerni ca og Slaget om
England affødte store kunstværker, medførte Københavns øde
læ ggelse sit eget kunstværk . Ecke rsbergs " Københavns bombar
dem en t 1807" viser den skræk, der greb befolkningen, da bomber,
raketter og granater regn ede ned. Det samme motiv skabtes af
Lahde i aquatint. Truslew satiriserede over triumfindtoget i
London , hvor Con greve ride r en af sine rake tt er, der dog, med
kunstnerisk frih ed, er vendt bagud . l England findes det kendte
portræt af Congreve, male t af J. Lonsdale ca . 1809. Con greve
står i heroisk positur, med hatten skyggende over øjnene mod
skæret fra en nys affy ret raket . l baggrunden klargør han s med
arbejdere ny e raketter. 37)

Dette er hist orien om rake tterne ved Køb enh avn 1807. Den
repræsenterer, på samme tid , såvel enden som begyndelsen på
vigtige kapit1cr i rakettens historie. Det var mænd som Congreve.
Schumacher og Moore der hold t live i den primitive te knologi
bag sort kru dtsra ketten og førte denne viden ind i en ny alde r ,
hvo r denne skrøbelige opfindelse kunne videreudvikles påny . . ..
til det moderne missil og tils idst rumskibet .
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