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Foreliggende

Bind af c Bidrag til den store nordiske Krigs
Historie » er udarbejdet af Generalmajor A. P, Tuxen, for Søkrigshistoriens Vedkommende med Bistand af Kommandør C. L. Wi t hSe i d e l i n.
I den svenske historiske Litteratur er Stenbocks sidste Felttog flere Gange bleven ret udførligt behandlet, bl. a. i S. Loenbom :
Magnus Stenbocks lefverne (1757-1765) , Oscar Frederik: Någre
bidrag till Sveriges krigshistoria (1859- 1863) og Claes Annerstedt:
Feltmarskalken Grefve Magnus Stenbock (1906); men alle disse, i
flere Henseender værdifulde Fremstillinger lider under den store
Mangel, at de næsten udelukkende støtter sig til svenske Kilder.
Man faar derfor kun yderst mangelfulde Oplysninger om Tilstanden
hos Sverigs Fjender. Armerstedt har ganske vist benyttet Vaupell:
Den danske Hærs Historie o. s. v. (1872-76) og Paludan Mullers
Afhandling: Frederik den Fjerdes Kamp mod Grev Magnus Stenbock o . s. v. (Hist. Tidsskr. 4de Række, 6te Bind); men det først
nævnte Værk er ganske uanvendeligt som historisk Kildeskrift,
. opfyldt, som det er, af Fejl, Unøjagtigheder og Misforstaaelser,
medens det sidst nævnte Arbejde vel er en udmærket politisk
Studie, men uden Betydning i krigshistorisk Henseende; det indskrænker sig desuden til at behandle kendte, forlængst trykte
Kilder og bringer intet nyt Stof frem. En anden Mangel er, at
ingen af de nævnte Forfattere har anstillet noget indgaaende Kortend sige Terrænstudium .
Det har saaledes været nødvendigt at foretage meget indgaaende første Haands Undersøgelser saa vel i danske som i udenlandske Arkiver og at studere Krigsskuepladsen . I det danske Rigsarkiv, i Landsarkivet for Sjælland og Fyn og i Hovedstadens
Biblioteker er de Aktstykker, Haandskrifter og trykte Værker
gennemgaaede, som kunde tænkes at indeholde noget, der vedrørte

Forord .

VI

Emnet. I Aarene 19°5-19°9 har Generalmajor Tuxen foretaget
Studier i Arkiverne i Stockholm og paa Eriksberg, i Statsarkiverne
i Slesvig, Lybæk og Hannover, i Gehejmearkivet i Schwerin, Hauptstaatsarchiv og Krigsarkivet i Dresden. i Stadsarkiverne i Wisrnar
og Stralsund l), ligesom han har berejst Krigsskuepladsen og undersøgt de Lokaliteter, hvor de vigtigste Begivenheder foregik. Ved
de topografiske Studier er saa vel moderne som samtidigt Kortmateriale benyttet i Forbindelse med ældre og nyere topografiske
Værker. Af nærliggende Grunde har man maattet give Afkald
paa at benytte de russiske Arkiver; men Indberetningerne fra de
talrige danske og fremmede Officerer og Diplomater, hvoriblandt
mange fra neutrale Magter, der fulgte det russiske Hovedkvarter,
er saa fyldige, 'at Savnet ikke har været meget føleligt.
Samtlige danske og fremmede Arkivbestyrelser har vist Arbejdet megen Interesse og paa enhver Maade støttet Undersøgelserne. Paa Rigsarkivets Anbefaling har Kultusministeriet
tilladt, at store Mængder Aktstykker sendtes til Landsarkivet i
Odense og senere til Helligaandsklosteret i Aalborg for at be o
handles af Generalmajor Tuxen, der i 1906 blev forsat fra Køben havn. Øverstekammerjunker Friherre Carl Carlson Bonde har
gæstfrit indbudt Generalmajoren til at undersøge det Stenbockske
Arkiv, der opbevares paa hans Herresæde Eriksberg i SødermanIand, Professor A. Stille i Lund har velvilligst givet Oplysninger
om Carl XII's Forhold til den tyrkiske Sultan i 1712-1713. og
endelig har forskellige Arkiver i Ind - og Udland med stor Beredvillighed besvaret skriftlige Forespørgsler og sendt supplerende Op lysninger. Generalstaben udtaler sin bedste Tak til alle, der har
bidraget til Arbejdets Fremme.
I det foreliggende Bind er den gregorianske Kalender over
alt benyttet. I l } 12 gik Sverig tilbage til den julianske Kalender,
men da der i Overgangstiden ikke altid er taget Hensyn hertil,
og da man i de svenske Besiddelser i Nordtyskland ofte regnede
. efter «ny Stil », er det under Tiden ret vanskeligt at fastslaa den
rigtige Datum for en Begivenhed. I Henvisningerne er den originale
Tidsbetegnelse altid bibeholdt.
l) l Henv isningerne betegnes de tyske Arkiver ved Navnet paa den By, hvor de

findes.

Eriksbergs Arkiv betegnes ved E. A.
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I. Pommerns Undsætning.

F

or Carl XII var det af yderste Vigtighed at hævde Besiddelsen af Sverigs nordtyske Provinser, særlig af Pommern, og
det ikke blot af den Grund, at de nu engang hørte med til hans
Rige, men navnlig fordi han uden dem ikke kunde gaa angrebsvis til Værks mod sine Fjender og udnytte den Hjælp, han haabede
at faa fra Tyrkiet l). Den tyrkiske Hjælpehær, han giorde Reg.
ning paa, maatte kunne forene sig med en svensk Arme, og
denne maatte have en Basis paa Østersøens sydlige Kyst og en
sikker Forbindelse med Moderlandet. Derfor havde Kongen i 1710
afslaaet at gaa ind paa Neutraliteten i Tyskland 2), og derfor havde
han i Slutningen af dette og Begyndelsen af det følgende Aar beo
ordret en større Hærstyrke sendt over til Pommern. Dengang
saa det virkelig ud, som om Sultan Achmed ID for Alvor vilde
antage sig den svenske Konges Sag ; den 30te November 1710
erklærede han Czaren Krig og fordrede blandt andet, at Russerne
skulde rømme Polen, anerkende Stanislaus som Konge og tilbagegive Sverig alle de erobrede Landsdele. Da disse Fordringer afsloges, begyndte Fjendtlighederne. Felttoget endte med, at den
russiske Hær, hvorved selve Czaren befandt sig, i Juli 1711 blev
indesluttet i Nærheden af Husch ved Pruthfloden; den z rde i
samme Maaned blev der sluttet Fred, hvorved Russerne forpligtede
sig til at rømme Asow og forlade Polen; men til Sverig blev der
' ) I Brev til Raadet af H /S 12 udtaler Kongen, at Hæren i Pommern maa være
saa stærk som muligt, Ila cVi ellers umuligt kan komme til vore Grænsen.
2) Bind III, S. 14.
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intet Hensyn taget; kun blev der sikret Kongen uhindret Hjemrejse til sine Stater. Carl XII lagde ikke Skjul paa sin store
Skuffelse, men rejste ikke hjem; han haabede ved et forlænget
Ophold i Tyrkiet at fremkalde et nyt Fredsbrud med Rusland.
Under disse Omstændigheder havde det tilsyneladende ingen
Hast med at sende større Troppernasser fra Sverig til Tyskland;
de 5 Infanteriregimenter, der i December 1711 overførtes til Stralsund og Wismar '], tjente da ogsaa kun til at forstærke de haardt
medtagne Garnisoner i de indesluttede Fæstninger. Der viste sig
imidlertid ganske uventet hurtigt Udsigt til, at Kong Carls Haab
kunde gaa i Opfyldelse. Rusland undlod nemlig at opfylde sine
Forpligtelser overfor Tyrkiet: Czaren rømmede hverken Asow eller
Polen. Sultanen foretog derfor store Rustninger, og i December
171 I erklærede han paa ny Rusland Krig.
Nu blev der Mening
i at samle en stærk Hær i Pommern, og Kongen var vred over,
at dette ikke forlængst var sket. Allerede i Oktober havde han
i temmelig skarpe Udtryk paatalt den ringe Energi, hvormed
Raadet havde paadrevet Afsendelsen af Forstærkninger til Stralsund. Han gik dog ud fra, at Fjenden, inden hans Brev ankom,
var dreven ud af Pommern, og sluttede sit Brev med at udtale,
at der var al mulig Udsigt til, at han snart med et anseligt Følge
kunde begive sig fra Tyrkiet, og til at der • fra den anden Side
vil blive giort en stærk Diversion mod Fjenden. 2).
Dette Brev kom Raadet i Hænde Juleaften (n. St.], men der
blev ikke gjort noget for strax at udføre den Ordre, der kunde
læses mellem Linierne; man undskyldte sig over for Kongen med,
at Aaret 171 I havde stillet saa store Fordringer til Landets finansielle og militære Kræfter, at man var ude af Stand til at sende
større Styrker til Pommern, og henledede Opmærksomheden paa,
at Normændenes Indfald i Raahus Len havde bundet en Del af
de til Tyskland bestemte Tropper til Vestgrænsen "]. Heraf ses,
at Løvendalsfejden ikke havde været helt uden Betydning.
Det er muligt, at Raadet havde udviklet større Energi, hvis
Stenbock havde været i dets Midte - det skyldtes jo ene ham,
at der over Hovedet blev sendt Forstærkning til Tyskland i 171 I men han var optaget af sin Kommando i Skaane og fik tilmed
I) Bind III, S. 335 og 341.
2)
3

Kongen til Raadet
Raadet til Kongen

14/JO I I.
14/11
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ved Juletid Meddelelse om, at Kongen havde overdraget ham tillige at føre Befalingen ved den norske Grænse l). Der var saaledes Grunde nok for ham til at holde sig tilbage; saa meget
mere, som han vidste, at mange af Raadsherrerne var ham ugunstige. Det var ham ogsaa bekendt, at Raadet med Kulde havde
tilbagevist et Forslag fra Kong Stanislaus om snarest at i Værk
sætte en ny Expedition til Tyskland. Alligevel skrev han til
Raadet, at en større e Diversions ikke kunde undgaas, og til Kongen udtalte han j et Brev, at det var nødvendigt, at «en i Krigsoperationer vel forfaren Mand) blev sat til at lede Værket, hvis
ikke hele Sagen skulde gaa i Staa. «Alt gaar trægt til;» skriver
han, «man mærker Husbondens Fraværelse.» 9)
Trods sin Uvilje mod Stenbock kunde Raadet dog ikke undvære ham, og omtrent samtidig med Kongens Brev modtog han
paa Børringe, hvor han fejrede Julen, Ordre fra Raadet til i Hast
at inspicere Tropperne ved den norske Grænse og derefter begive
sig til Stockholm. I Begyndelsen af Februar kom han til Hovedstaden, hvor han deltog i Defensionskommissionens og Raadets
Møder fra 13de til 24de s. M.8).
I Kommissionen foredrog Stenbock en Memorial, der inde.
holdt, hvad han og General Admiral H . Wachtmeister var komne
overens om'). Det var en i høj Grad offensiv Felttogsplan. Først
og fremmest maatte Generalløjtnant D ti c k e r i Stralsund snarest
hjælpes med Proviant og Penge; men det var ikke nok at sætte
ham i Stand til at holde Fæstningen, man maatte tilføre ham saa
mange Tropper, at han aktivt kunde støtte Kongen, naar denne
længere hen paa Aaret kom med den tyrkiske Hjælpehær "], Tidlig
paa Foraaret skulde hele Flaaden løbe ud, indespærre den danske ,
lukke Øresund og Store Bælt, afskære Forbindelsen mellem de
I) Kongen til Stenbock 2\/8 II; Stenbock til Vellingk U/l 12, hvori han bl. a.

udtaler, at, hvis han havde haft Kommandoen Aaret forud, var Løvendal ikke
sluppen saa godt.
!) Svenska Akademiens Handlingar. Stkhlm, 1906. B. XX. Cl. Annerstedt : Fåltmarskalken Grefve Magnus Stenbeck. S.205. (Fremtidig citeret cAnnerstedh )
Jfr. Stenbock til Kongen S/l 12 (E. A.).
3) Protokollerne over disse Møder er i Hovedsagen aftrykte i Oscar Frederik:
Någre Bidrag till Sveriges Krigshistoria. Stkhlm, 1892. II. Bilag G og H.
(Fremtidig citeret • O: Fr.• )
e) Stenbock til Raadet 3/, 12 (E . A.).
S) I Memorial af !8/, (E. A.) udtaler Stenbock, at naar Ducker blev forstærket
med 6000 Md., kunde han tage Offensiven.
1*
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danske Provinser og inddrive Proviant paa øerne. Der maatte nu
af al Magt arbejdes paa at udruste Flaaden, forsyne den med
Mandskab og proviantere den for tre Maaneder. Dernæst skulde
Hæren fordeles til de Krigsskuepladser, hvor den vilde komme til
at optræde : ved den norske Grænse behøvedes kun 6-7000
Md. Fodfolk, da Normændene næppe angreb i Aar; Fæstningerne fik nøjes med 3000 Md., Flaaden behøvede 3500 Sol dater; af Rytteri maatte 3-4000 Md. efterlades i Baahus Len
og Skaane; den hjemmeværende Styrke vilde dog efter Haanden
blive forstærket med en Del Regimenter af begge Vaaben, der
var under Oprettelse l]. Det egentlige Expeditionskorps skulde
tælle 7700 Ryttere og 8400 Md. Fodfolk med Artilleri og øvrigt
Krigstilbehør. Transportfartøjer maatte Dels stilles af Landet, Dels
lejes i Lybæk. Fodfolket skulde indskibes i Ystad, Rytteriet i
Carlshamn. Det udsete Landgangspunkt maatte ikke røbes, før
Chefen for Transportflaaden brød ' de forseglede Ordrer; dog udtalte Stenbock, at han ikke vilde raade til at lande paa Rygen .
I øvrigt stillede han sin Erfaring til Raadighed, men tilbød ikke
at overtage Kommandoen.
I Begyndelsen syntes alt at skulle forløbe meget glat. I Defensionskommissionens Møde 3.113. Februar vandt Stenbocks Plan stærk
Tilslutning; det vedtoges at skrive til General Admiralen «p å sådan
sat, som H. E. Gref Stenbock foreslagits , at paalægge Statskontoret
at fragte Transportfartøjer og at anmode Generalguvernør Vellingk
om i Lybæk at hyre Skibe med en samlet Drægtighed af 15,000
Læster. Alle eller dog de fleste af disse skulde indrettes til at
overføre Heste, løbe til Ystad eller Carlsharnn, provianteres for
6 Uger og afgaa paa en Expedition til « Lifland eller Kurland • .
Da den danske Flaade vilde være gjort uskadelig forinden, var
Sejladsen ikke forbunden med nogen Fare. Herefter vedtog man
at udsende de af Stenbock foreslaaede Regimenter og at beordre
Landshøvdingerne til al bringe Udrustningen i Orden. Mødet sluttede med en Forhandling om) hvilken General der skulde føre
Expeditionen; flere Navne kom paa Tale; c men da hertil fordres
et godt Hoved og Bravur», kunde man, som Kommissionen udtrykte sig, «ikke undgaa at bruge» Stenbock. Det lader saa' ) Memorialen af 8/2 nævner ane de forskellige Regimenter, der skulde bhve i
Sverig. I nærværende Værk lades den finske Krigsskueplads ude af Betragtning.

Pommerns Undsætning.

5

ledes til, at det kun var den haarde Nød, der tvang den til at
vælge den eneste, som besad de nødvendige Føreregenskaber-] .
Først maatte dog Kongens Tilladelse indhentes, da han jo lige
havde betroet Stenbock en anden Kommando.
I det første Møde strejfede man akkurat det yderst vanskelige Pengespørgsmaal. Det havde ellers nok fortjent strax at be o
handles. Overslaget for 1712 udviste et beregnet Underskud paa
8,222,851 Dir. S. rn., en i hine Tider uhyre Sum, og heri var
ikke medregnet Udgifterne ved en oversøisk Expedition eller de
mangfoldige extraordinære Bekostninger, som Krigsforholdene er·
faringsmæssig medførte 2). Rigets Pengeforhold var i højeste Grad
derangerede; om Statslaan i Nutidens Forstand kunde der ikke
være Tale; Udsigterne til, at nogen finansielt vilde støtte et Land,
der syntes at staa paa Afgrundens Rand, var saare ringe. I de
følgende Møder gik man ind paa Forslagets Enkeltheder og tog
Pengespørgsmaalet op til nærmere Undersøgelse; men nu kølnedes
Iveren, og Betænkelighederne fik Overhaand. Den 5./15. Februar
foreslog Stenbock at lande ved Poel eller WieschendorfS), altsaa
i Nærheden af Wismar. Herved vilde Blokadekorpset for Stralsund blive afskaaret fra Lybæk og komme mellem dobbelt Ild;
thi enaar Landgangen er sket, kan man gaa løs paa Fjenden, og,
naar han vil gaa ad Holsten til, faar Generalløjtnant Diicker Luft
og kan falde dem i Ryggen, saa man kan følge efter dem og
forlægge Krigsskuepladsen til Fjendens Land.s 4) Denne Plan skulde
snarest sættes i Værk; men det blev erklæret for umuligt at skaffe
Baadsfolk og Penge i et saadant Omfang, at hele Flaaden med
1) Det maa antages, at Stenbock ikke selv har overværet denne Del af Forhandlingerne.
' ) O. Fr. II. S. 63 og Bilag D.
") Protokollen har fejlagtig cFiskworth >.
4) Def.kom. Prot, 6/2 12. Protokollens Fremstilling er uklar. Stenbock maa
have vidst, at Hovedstyrken af den danske Hær allerede '6/1 var kommen
tilbage til Holsten fra Stral sund (Bind III. S. 350). Det er da ikke godt at
se, hvorfor den russisk- sachsiske Hær i Pommern skulde søge at naa Holsten; thi Palle Krags lille Korps vilde næppe indlade sig paa dette Vovestykke. I en Memorial af 28 /, udtaler Stenbock, at hans Tanke var at falde
ind i Hjærtet af Hol sten eller Jylland og afspærre den danske Konge fra hans
Rige og fra Pommern; naar saa Blokadekorpset for Stralsund blev sprængt, stod
den danske Hær mellem den svenske Hovedhær og Duckers Korps. Om.
trent paa samme Maade udtaler han sig i et Brev til Kongen af 28 / 4 (begge
i E. A.).
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kort Varsel kunde løbe ud. Stenbock maatte give efter og gaa
ind paa, at Transporten førtes til Rygen, og det tilmed senere
paa Aaret og i flere Afdelinger. Der blev skrevet til Ducker. at
nogle Regimenter vilde blive sendte til Rygen i Maj, og at han
skulde sørge for Baade og Pramme.']. Stenbock foreslog at anvende de til Nybygning bestemte Midler 2) til Transporten; fik
Admiralitetet 295,000 Dir. i Anvisninger og 68,000 i Kontanter,
kunde Flaaden være klar i Maj.
Den 10./20. og 12./22. Februar fremsatte Stenbock paa ny sit
Forslag om at lande ved Wismar; men det vandt intet Bifald.
Mod Planen kunde der da ogsaa indvendes, at Wismar ikke var
egnet til at være Udgangspunkt for et Korps, der skulde kooperere
med en i Polen indrykket tyrkisk Hær; men paa den anden Side
var Fæstningen ikke indesluttet, hvad der jo var Tilfældet med
Stralsund. Hovedinteressen ved disse Møder knyttede sig heller
ikke til Valget af Operationsbasis, men til de allerede 3./13. Februar indledede Forhandlinger med den af Stænderne garanterecle
Bank. Med yderste Besvær lykkedes det at afpresse den et Laan
paa 7°,000 Dir. S. m., der skulde tilbagebetales inden 2 Maaneder.
Banken havde tidligere ydet Kronen Laan og Forstrækninger, men
havde aldrig set en Øre af de udlagte Penge").
Den 14./24. Februar holdt Raadet Møde for at drøfte, hvorledes Penge kunde skaffes; der blev stillet Forslag om frivillige
Forstrækninger, ja endog om at esUimpla ducater och Rikzdalrar
till dubbelt warde s ; men ingen af disse Udveje fandtes praktikable;
man maatte nøjes med det ringe Laan, man havde aftvunget
Banken . Under disse Omstændigheder erklærede Raadet det for
umuligt at udruste mere end 12 Orlogsskibe, skønt Kongen og
General Admiralen havde forlangt hele Orlogsflaaden. Stenbock
gjorde opmærksom paa, at de Danske let kunde fordrive en saa
ringe Søstyrke; men Raadsherrerne var enige om, at man ikke
kunde strække sig videre, naar ogsaa Nyenske '] og Gøteborg
Eskadren skulde ud. Alle Excellencerne sluttede sig til Grev
Wrede, da han udtalte: eVort Øjemed med de 12 Skibe har
alene været at dække Transporten til Pommern; men vor Tanke
l) Def.korn. Reg. 5/, 12.
' ) Til Nybygning havde Admiralitetet forlangt 190,000 DIr. S. m. foruden c.40,oOO
til Artilleri [Adrn.koll, Reg. 1: !1 12. F1. A. ).
") Def.kom. Prat. 10-"/1 12.
') Eskadren i de finske Farvande.
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har aldrig været, at Hovedflaaden ikke skulde ud, naar det kun
bliver muligt.» l) Forhandlingerne endte saaledes med et Resultat,
der ikke kunde tilfredsstille nogen, allermindst Stenback 2), hvem
Raadet paalagde at drage til Carlskrona med de af Banken laante
Penge og drive paa Udrustningen af de 12 Orlogsskibe. Det var
et højst ubehageligt Hverv; Stenbock fik ingen Befalingsmyndighed over Wachtmeister, og den gamle General Admiral vilde ikke
blive let at omgaas; der kunde jo blive Tale om, at Stenbock
skulde være hans Afløser S), og vel havde han Aaret forud beo
gæret ham til Medhjælper s], men dette var dog noget andet.
. l,
D en 28de
d Februar
M
ti'1sti'11e d e S ten b oc k R aa d et en Mernona
9 e arts
hvori han beklagede, at Mangel paa Penge og Transportmidler
havde hindret Udførelsen af hans Planer. Nu kunde man kun
hjælpe Ducker med at sprænge Blokaden; men saa maatte man
alligevel vende sig mod de Danske, der ufejlbarlig vilde angribe
Skaane, naar Hæren fordybede sig i Tyskland. Han fremsatte
dernæst en Del Forslag til Forsvaret af de af Danmark og Norge
truede Provinser og endte med at udtale, at han snart vilde rejse
til Carlskrona for at sætte Fart i Arbejdet 6).
Den 11./22. Marts 6) rejste Stenbock fra Stockholm; han havde
forgæves søgt om Tilladelse til at opdrive Forskud og Hjælp til
Flaaden i de Byer, han passerede 7). I Carlskrona var Tilstanden
daarlig. Siden 1710 havde Søofficererne kun faaet 3 Maaneders
Løn; de var nu saa forarmede, at de «bad om Afsked og Lov
til at gaa ud paa Landet og tigge». De nys tilendebragte Togter
til Rygen og Wismar havde opslugt alle de Midler, der stod til
Raadighed; der manglede Penge til Lønninger, Nybygninger og
Reparationer; man var ude af Stand til at udruste Krydsere og
Konvojskibe end sige hele Flaaden 8). Stenbock medførte 50,000 DIr.
l) Raadsprot. '4/2 12.

2) l et Brev tiI Kongen af 28/4 giver Stenhock et Referat af Forhandlingerne og

udtaler sin Fortrydelse over, at hans Planer blev forkastede.
3) Jfr. Arme rstedt S. 202 f.
4) Bind lIIS. 3 [3.

") Koncept i E. A.
6) Den 28/2 1712 gik Sverig igen over til gl. Stil. Februar fik 30 Dage. (Se
E. Hillebrandt. Den sv. tidråkn , 17CO-17 [ 2. Stkhlrn, 1882 .) I Overgangs-

tiden var Tidsregningen noget vaklende,
' ) Raadsprot. 4de og 7de Marts [2 .
8) Admiralitetet til Raadet 13ft 12 (E. A.).
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Sølvrnynt-j ; men det forslog ikke til at raade Bod paa Elendigheden. Den svenske Flaades Hovedstation var for Øjeblikket ganske
værgeløs; Skibene laa aftaklede og ubemandede, Besætningerne
paa de Værker, der beskyttede Havnen, var ved Sygdom svundne
ind til næsten intet. Som Erstatning havde Wachtmeister opbudt
nogle Hundrede Mand af det nys hjemkomne Calmar Lens Regiment; men han manglede Penge til deres Lønning. Raadets Plan
at eskortere en Undsætningshær til Pommern med en lille Eskadre
vandt ikke Admiralitetets Bifald, men blev karakteriseret som et
dumdristigt Vovestykke. Man vidste, at de Danske var i Søen.
Fra Falsterbo, hvis Borgerskab i Februar var bleven alarmeret af
nogle danske Fartøjer, meldtes 15. /26. Marts, at en dansk Eskadre
var passeret, og allerede 14./24. Februar havde Skaanes Guvernør,
Generalløjtnant Bur e n s k i o ld , indberettet om en dansk edessein s ,
der gik ud paa at opbringe en eventuel Transport til Pommern f).

De svenske Efterretninger om den danske Flaade var ikke
rigtige; men sikkert var det, at man i Danmark var videre fremme
med Søudrustningerne end i Sverig, og det skønt man havde haft
næsten lige saa store Vanskeligheder at bekæmpe. Først og fremmest kneb det i højeste Grad med Penge. I Begyndelsen af Februar havde Flaadens Personel 1,058,311 Rdlr. til gode. Til Udrustninger krævede Judichær, Holmens fungerende Chef, 185,000,
men lod sig dog nøje med 120,000. Proviantbeholdningerne var
højst ubetydelige, det skortede paa Brød, Brændsel og Brændevin.
Pesten havde bortrevet Bagersvendene, og Karantænen havde gjort
det umuligt at hente Brænde i Holsten. Fragtskibe var ikke til
at opdrive; Tømmerleverandørerne havde over 260,000 Rdlr. til
gode og vilde intet levere paa Kredit, Holmens egne Beholdninger var opbrugte. Hertil kom den store Mangel paa Mandskab;
af de faste Folk var 1329 bortdøde i Pesten S). I denne Tilstand
traf de Deputerede af Søetaten Flaadens Økonomi, da de til' ) Stenb, til Wachtm.• "~ 12 (E. A.).
' ) Adm.koll, ank. bref (F !. Ark.).
• J Ref. Sag. 18/2 12.

Pommerns Undsætning.

9

traadte deres nye Embeder 1). De bad nu om, at visse af Rigernes
Indtægter maatte blive stillede til deres Raadighed, om at Ankere
og Tovværk maatte blive bestilte i Holland, og om at det indrullerede Mandskab maatte blive opfordret til at tage Aarstjeneste
mod at faa 1/ 4 Aars Løn udbetalt. Dette sidste Punkt blev bevilget B).
Derimod lykkedes det ikke at skaffe Kvæsthusfonden dens Tilgodehavende, skønt den havde haft saa store Udgifter ved de
mange Syges Forplejning, at den var sunket dybt i Gæld B).
Med Materiellet saa det ikke bedre ud end med Personellet.
Hovedflaaden, der var bleven oplagt i Slutningen af januars], var
i en maadelig Forfatning; skulde den gøre Fyldest ad Aare,
maatte der tages energisk fat paa at bringe Skibe og Mandskab
i kampdygtig Stand.
Cheferne for de Skibe, der skulde bruges i den tilstundende
Kampagne, blev udnævnte 19de Februar og fik Ordre til strax
at overtage Tilsynet med Reparationerne. Oberst Løvenørn blev
ansat som en Slags Kontrolør paa Holmen og fik Befaling til at
føre Tilsyn med Skibenes Kalfaktering og Ekvipering. Holmens
Chef skulde give ham alle de Oplysninger, han forlangte 5). I Begyndelsen af Marts blev det paalagt General Admiral Gyldenløve at inspicere Reparationer, Proviantering m. m. En Kommission var nedsat med Schoutbynacht Trojel som Formand
og 4 erfarne Søofficerer samt nogle Teknikere som Bisiddere for
at undersøge Flaadens Ankere, Tovværk og Varpegods; Admiralitetet havde nemlig udtalt, at man af disse Sager kun havde Forraad til at udruste 15 - 16 Skibe"),
Da Flaaden blev oplagt, forblev Mandskabet - af Hensyn
til Pestfaren - endnu nogen Tid paa Skibene 7). I Slutningen af
Januar gik Officererne fra Borde, hvorved man sparede Kost- og
Maanedspenge d. v. s. Søtillæg s}; ogsaa Aarstjenerne og det meste
af det øvrige Mandskab blev efter en Desinfektion, saa grundig,
som man dengang kunde udføre den, sat i Land. Matroserne blev
I)
2)

")
4)
")
0)

7)
")

De Deput. af Søetaten til Overkrigssekretæren G/i 12. J fr. Bind III. S. 361.
Kg!' udf, Exped., der ang. Søetaten 20/ 2 12 .
Om Danmarks Pengeforhold se i øvrigt Bind III. S. 372 f.
Bind III. S. 347.
Kgl. udf. Exped. 21{. 258.
Adm . Kop ibog " Il 12
Se vid"re Bind I I L S. 180.
Kgl. udf Exped. 8°/1 121.

Pommerns Undsætning.

IO

indkvarterede i Huse, som Sundhedskommissionen havde erklæret
for gode; og det blev bestemt, at de skulde have regelmæssig Løn
hver 14de Dag, men ingen Kostpenge. For at udfylde de Huller,
Pesten havde slaaet i det faste Mandskabs Rækker, blev Trommen
rørt i Staden, Haandværkere - særlig Tømmermænd - blev opfordrede til at tage Aarstjeneste mod Løfte om fuld Afregning. I
Slutningen af Marts blev Hvervning med stor Kraft dreven i Danmark og Norge, Holsten og Harnborg l] ; men Bestræbelserne for
at skaffe Folk frugtede ikke rigtig, før der blev skaffet Sikkerhed
for, at Enkerne efter det bortdøde Mandskab fik Afregning. Matrosernes Indkvartering i Byen gav Anledning til mange Uordner.
En Strid om Kostpengene førte til, at de Natten 15de-16de Marts
ødelagde en Del Huse i Kvarteret omkring Tornebuskgade ; der maatte
træffes særlige Sikkerhedsforanstaltninger mod dem ~). Sagen blev
overdraget Søfiskalen til Undersøgelse, og det blev ved Trommeslag bekendtgjort, at det under Livsstraf var Matroserne forbudt
at vise sig paa Gaden efter KI. 9 med Gevær, Øxer eller «Prygler s ,
Kostpengespørgsmaalet blev i øvrigt afgjort i Folkenes Favør.
Kommandanten i København maatte daglig afgive 54 Soldater til
Vagt ved Flaadens Etablissementer for at hindre de svenske Fanger
og Matroserne i at løbe deres Vej; indtil den 26de juli '] havde
596 Md egenmægtigt forladt deres Tjeneste, og først efter en
formelig Jagt og regulære Kampe lykkedes det at indfange en Del
af Romningsmændene.
Trods disse Vanskeligheder udfoldede den danske Flaade dog
en ret betydelig Virksomhed i den første Halvdel af 1712. Den
rode Januar blev Orlogsskibet Delmenhorst (KaptIt. M. Bille) og
Fregatterne Raa (Kapt!. J. A. v. Paulsen) og Højenhald (Kapt!.
C. v. Giintelberg) beordrede til Christiansø 4) med 4 Kornskibe;
den lille Eskadre skulde blive her paa Station og krydse mellem
den svenske og pommerske Kyst. Det var ikke nogen behagelig
Mission at ligge derude; Vinteren var stormfuld, og Skibene mistede
flere Ankere. « Højenhald ) opbragte en svensk Galiot 5); men ellers

' ) Kg!' udf. Exped, Jan .-Marts 12
Ind b. Ira Politimester Ernst. j fr. Ref. Sag IO 3 N . 4.
~) De D eputerede af Søetaten til Kongen ,ro;.
4) [fr. Bind III. S. 347. hvor e Ditmarsken s fejlagtig er nævnt i Stedet for eDelmenhorst •.
5) Adm. Indk, Sag. lI'p 12
2)
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skete der intet, før Bille midt i Marts modtog Admiralitetets Ordre
af 9de s. M.1) om med sine 3 Skibe at gaa til Store Bælt for at
beskytte de ved Korsør liggende Artilleriskibe"], Det hed sig, at
nogle svenske Fregatter havde vist sig i Bæltet; men Admiralitetet
mente, at det var Koffardiskibe, der var flygtede for Wismarske
Kapere. For Sikkerheds Skyld beordrede det dog Orlogsskibet
Neptun, Fregatterne Phønix og Lossen samt Lodsgalioterne W.
Vlieland og Eyland Schilling til at løbe Nord om Sjælland ind
i Bæltet, medens Bille Syd fra gik derind. De øvrige til Konvoj
bestemte Skibe skulde ogsaa gaa Nord om Sjælland for at sikre
Forbindelsen mellem Landsdelenes). Bille kom til Korsør 23de
Marts og fandt alt roligt 4) ; men det- blev ikke fundet raadeligt at
lade Artilleriskibene blive liggende; efter Kongens Befaling blev
de konvojerede Syd om Sjælland af c Neptunuss , e Lossen s og flere
mindre Skibe 5); det er formodentlig denne lille Eskadre. der har
foruroliget de svenske Udkigsposter 6).
De knappe Pengemidler bevirkede ganske naturligt. at det
navnlig var mindre Krigsskibe, der blev udrustede. I Februar
klargjordes følgende Fregatter og Snaver: Lossen (Ltnt, Neuspitzer), Snarensvend (Ltnt . V. Lemvig), Ørnen (Ltnt. v. Rehdern) , Flyvende Abe (Ltnt. Hegelund), Gravensten (Ltnt. F. Boysen],
Hejren (Ltnt. J. Rosenpalm), Hvide Falk (Ltnt P. Grib), Jagt Elefanten [K aptlt , B. Hernstrup], Frøken Elsken (Kaptlt, P. Torstensen),
Makrelen (Kaptit. J. Friis). Svenske Sophie (Ltnt. S. Siewertz}, 4
Brandere. nogle Galioter og Hukkerter samt de to Hospitalsskibe
Søhunden og Carlsharnns Vaaben. Det drejede sig da ogsaa kun
om Srnaaforetagender, da den svenske Flaade forholdt sig ganske
passiv. I de norske Havne henlaa en Del udrustede Krigsskibe 7);
disse saa vel som adskillige af de ovenfor nævnte var bestemte
til at konvojere Handelsfartøjer. I Marts førte Løjtnant Grib saaledes en Konvoj paa [5 store Skibe, der hentede Brændsel og
' ) Denne Ordre, der omtales i Ref, Sag. 19/ 5 N. 2, er altsaa kommet den kgl.
Ordre, der findes i udf, Exped. IO/S 386, i Forkøbet; men Indholdet stemmer
ret godt overens.
2) Jfr. Bind III. S. 340.
S) Ref. Sag. 10/_ N. 2.
4) do . 20/ s N. 2.
") Kg!' udf, Exped. 21 / S 445. Bind III. S. 388.
6) Jfr. Side 8.
7) Bind III. S. 407.
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Tømmer i Holsten, og i April ledsagede «Svenske Sophie» og
en Del Kornskibe til Frederiksort og Rostock.
Ligesom Besætningen i Wismar ved sine Strøjferier holdt det
østlige Holsten i stadig Uro. saaledes forstyrrede de smaa og lidet
talrige Wismarske Kapere Freden i Østersøens vestlige Hjørne 1).
Det var uden Tvivl dem , der foranledigede den store, ovenfor
omtalte Expedition til Korsør. I Slutningen af Marts befalede
Kongen, at «Jagt Elefanten», og Orlogsskibene Neptunus (Kapt.
Brandt), Christianus IVus (Komkapt. Becker) og Nældebladet (Kapt.
L Reesen] skulde stationeres mellem Møn og Darss og helt henimod Lybæk for at holde Farvandet rent 2). Da de store Skibe
ikke kunde løbe ind i den af Grunde opfyldte Wismarske Bugt,
skulde nogle Gliickstadtske Jagter og Kaperne Ulven (Ltnt. Horndal)
og Ræven (Ltnt. Green) attacheres dem. Jagterne kunde dog ikke
undværes i Vesterhavet; de blev erstattede med Hukkerten Lovises
Baad; men Smaafartøjerne fik ikke længe Lov t il at blive paa Stationen, da der var Brug for dem andet Steds . D en zode Marts")
afsendtes e Lossen s fra København for at slutte sig til Gribs ovenfor omtalte Konvoj og navnlig for at faa Rede paa, hvorledes det
forholdt sig med de svenske Kapere i Femern Bælt, ved Wismar
og Stralsund. Den 8de April traf den i Frederiksort sammen med
c Hvide Falk» uden at have set noget fjendtligt paa sin Vej gen.
nem Femern Bælt. Den t zte jagede «Lossen s ud for Wismar 2
svenske Skærbaade ind bag • Walfisch » 4), hvorfra den Dagen
efter forgæves søgte at skære dem ud 5). Nu kom • Ræven» med
Ordre til . Lossen » om strax at hente nogle Handelsskibe i Travemunde. konvojere dem til Dragør og derpaa vende tilbage til sin
Station . Skibene var imidlertid ikke klare; Kaptajnløjtnant Neuspitzer indberettede dette og meldte samtidig, at der j Wismar
blev bygget 2 fladbundede 68 Fod lange Fregatter (Skærbaade),
og at en Brander var omdannet til Fregat. Den 27de April kom
«Rævens igen og meldte • Lossen . , at «Lovises Baad» var bleven
« Makrelen »

l) En Indberetning fra Magistraten i Flensborg af Marts

1712 omtaler 2 Kapel e.
der er udløbne fra Wismar, en Kaperhrander (Fama) og 2 fladgaaende Kapere, der endnu laa derinde .
•) Kg!. udf. Exped. Sil.; jfr, Ordre til Becker af 2 0:1 (Ad m. Kopihog).
"i Adm . Kopibog.
< ) Wismars Søfort.
' ) e Lossen ss Journal.
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jaget af en svensk Fregat, som nu laa ved Grote Klutz ' ], Vest
for Indløbet til Wismar Bugten. Neuspitzer lettede, sendte • Rævens forud og fik Kl. 41/2 Eftermiddag den fjendtlige Fregat i
Sigte. Det var netop «Farnas , den omdannede Brander, der lige
havde taget en Prise, som nu blev tilbageerobret af en armeret
Chaloupe. «Fama» skal have antaget «Lossen» for et Handelsskib og belavet sig paa at angribe, da det selv blev angrebet
Kl . 6 og efter en hæftig Kanonade, hvorunder en af «Lossem s
Kanoner sprang, drevet ind mod Landgrunden. Da Flugt var
umulig, satte Svenskerne Skibet paa Grund, men Beskydningen
vedblev til Mørkets Frembrud . Kl. 2 satte Besætningen Ild paa
Skibet og forlod det, og en halv Time efter sprang det i Luften.
Om Morgenen undersøgte Neuspitzer Vraget og opdagede nu,
hvem der havde været hans Modstander 2). «Lossen» løb derefter
med «Lovises Baads til Travemunde. hentede Skibene og førte
dem til København, men vendte ikke tilbage til Wismar Bugten.
der ogsaa snart blev forladt af «Ræven» og «Ulven». som forgæves havde forsøgt at bjærge «Fama ss Kanoner og Gods; og
nu fik Kaperne igen frit Spil. P. Grib med «Hvide Falk» drev
dem gentagne Gange ind paa Bugten, men kunde aldrig faa
fat paa dem. Den gde Juni gjorde han et lille Landgangsforsøg,
men blev angrebet af Bassewitz' Dragoner, der nedlagde 3 af hans
Folk"). «Hvide Falk», der var sprungen læk, blev snart efter
nødsaget til at forlade Stationen og afløstes af ePhønixs , «Ræven»
og «Ulven».
Det var saaledes ikke store Flaadestyrker, de Danske havde
i Søen, men paa Værftet blev der arbejdet ivrigt, thi sidst i Marts
ønskede Kongen at have 12 af de bedste Orlogsskibe klare-]. En
stor Del Smaaskibe vaagede over Handelens Sikkerhed, man holdt
vaagent øje med Wismar, men syntes ikke tilstrækkelig omhyggeligt at vaage over Stralsund og Rygen.

l) Snarere Gr . Kllltz Hoved .
2) eLossen s s Journal ; jfr. Schoultz til Adrniralit.
B) «H vide Fal k>s Journal.
' ) Kg!. udf, Exped, 11/. 417

I~! o

(F\. A.) ; GI. Kgl. Saml. 2778.
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Stenbocks Ophold i Carlskrona blev kun af kort Varighed;
allerede den Ilte April var han tilbage paa Børringe. Meget fik
han ikke udrettet i dette korte Tidsrum, dog blev der sendt Undsætning til Stralsund; den 21 de Marts (gI. St.) 1) afsejlede den
dygtige og energiske Kaptajn M. He nc k t) med 2 armerede Lastdragere, 1 Brigantin, et Bombarderskib og en Del Førselsskibe,
konvojerede af Kaptajn C. Wachtmeister med 2 Orlogsskibe og
1 Fregat; den 3dje April kom han til Stralsund 8). Stenbock skrev
til Ducker, at han havde været i Carlskrona for at skynde paa
Flaadens Udrustning og afsende Nyenske og Hencks Eskadrer;
stod det til ham, var Pommern for længst bleven undsat-). Diicker
anmodede om at faa den lovede Forstærkning snarest muligt; det
var nødvendigt, at han blev sat i Stand til at gøre en kraftig
e Diversion s , da Bremen var truet, og Wismar haardt trængte til
Undsætning 5) . Derpaa var Stcnbock betænkt og havde 1200 Mand
rede, naar han blot fik Transportmidler 6).
Foreløbig var det jo Stenbocks Hovedopgave at værne Skaane
og den norske Grænse. Strax efter Hjemkomsten fra Stralsund
havde han udstedt en Del Forordninger vedrørende Organisationen
af Hæren i Skaane "). Burenskield havde begyndt at forskanse
Kysterne ved Helsingborg, Skanør og Ystad; han havde anskaffet
Masser af Risværk, og ladet Arbejdet udføre af opbudte Bønder").

l) Adm.koll, Reg. 22/9 siger ei Gaar», Den svenske Stil var vel afløst af gI.
Stil, men helt sikkert er det ikke, at dette er iagttaget her.
S) Nogle Kilder betegner Henck allerede nu som Kommandør.
a) J fr. Bind III. S. 437. O. Fr. Bind II. S. 70 og Annerstedt S. 212 taler om
en Transport til Wismar med nogle Fregatter. Delle kan ikke være rigtigt;
hverken Stenbock, Schoultz eller Admiralitetskollegiet omtaler en saadan, Sidst
nævnte indberetter tværtimod til Senatet, at det ikke er i Stand til at
sende de af dette ønskede Fregatter til Wismar (Adrn.koll, Reg. Mia
FI. Ark. ],
4) Stenbock til Ducker " /4 (E. A).
5) Dticker til Senat. 4/4 12 (Acta hist.).
ø) Stenbock til Senat. 21/4 (E. A.). Det var 400 Md. Nerike Vermland, 400
Jønkøping og 400 Østgøta, Sidst nævnte Rgt. blev dengang kommanderet af
Ob. Jager (Østg, Rgt.s Indb. 24 / 4 12, Zimmermanns forteckn.) ; denne fik senere
Kommandoen over Elbingske (Ekeblads) Rgt., hvilket er Grunden til, at O. Fr.
Bind Il. S. 7S angiver, at dette Rgt, - som laa i Stralsund - skulde til
Wismar.
7) Stenb. til Genlt, Taube 7/1 12 (E. A.).
8) Burenskield til Stenb. 16/ 1; M. Palmqvist til samme 16/ 4 12 (E. A.).
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Da Stenbock havde inspiceret den norske Grænse l), indgav han
til Raadet en Memorial, hvorpaa dette resolverede, at Schoutbynacht Greve Lewenhaupt, Chef for Gøteborg Eskadren,
skulde faa Ordre til i enhver Hensende «med indbyrdes Harmoni,
Koncert og Haandsrækning» at gaa ham til Haande ved Udførelsen af alle Operationer og e desseins», hvortil han selv kunde
kommandere Infanteriet. General Grev Mo r n e r, der var Højstbefalende i Vermland, skulde uden Forespørgsel udføre alle de
«mouvements s , Stenbock maatte forlange, og alle Landshøvdinger
skulde opbyde Folk i Land og Stad til at gribe til Vaaben, naar
Stenbock gav Ordre dertil; dog advaredes han imod at ty til en
Folkerejsning uden i yderste Nød .• Yderligere befalede Raadet at
afløse alle de Regimenter, der skulde transporteres, og gav Ordre
til at forsyne Vestarmeen med Magasiner, Artilleri, Feltkister og
øvrigt Krigstilbehør"). Med denne Resolution var Stenbock yderst
utilfreds; han paastod, at den stred mod, hvad der var lovet ham
i Stockholm; han maatte kræve fuldstændig Raadighed over Gøteborg Eskadren, der var absolut nødvendig for Forsvaret af Baahus
Len; han kunde heller ikke finde sig i at underkaste sine Planer
Lewenhaupts Bedømmelse og krævede, at Morner ubetinget skulde
være ham underlagt S), hvad han i øvrigt efter Resolutionens Ordlyd
vistnok ogsaa. var.
Kongen havde imidlertid allerede reguleret Kommandoforholdene. Den 23de Februar (sv. St.) udnævnte han Morner til Guvernør i Baahus Len og Chef for Hæren ved Vestgrænsen og
gjorde Lewenhaupt til Chef for Gøteborg Eskadren 4) ; samtidig
fritog han Stenbock for den Kommando, han hidtil havde ført.
og udnævnte ham tilOvergeneral over den Hærstyrke, der skulde
samles i Pommern. Denne Resolution sendte Kongen direkte til
Stenbock s], der fik den allerede den [9./30. Maj tilligemed et
Brev af 7de Marts; begge var i Chifre, og Stenbock havde ingen
Nøgle, men et Brev fra Kongens Sekretær, C. Feif, gav fornøden
Oplysning om Indholdet. Stenbock satte Raadet i Underretning

') Jfr. Side 3.
~ Resol, af SO/8 12 (Handl. ror. Nord. Kr ig).
B) Stenbeck til Raad, ' ,. 12 (E. A.)•
•) Kongen til Raadet
modtaget
12.
' ) Kongen til Stenbock
12, trykt hns O. Fr. B. II. Bilag I.
Raadet
s,

2S,.,

n,

'"f_

20'.

Jfr.

Kongen tik
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om Kongens Vilje og udbad sig Chifernøglen; men han var uforsigtig nok til at meddele det hele Indholdet af Feifs Brev, og Raadsherrerne tog Anstød af Udtrykket, «at Kongen ønskede, at Stenback kunde være alle Vegne». Kongen skrev i øvrigt, at han
var meget tilfreds med Stenbocks Arbejder for Hærens Vedligeholdelse og for Transporten til Pommern forrige Aar. Kong Stanislaus' rosende Udtalelser havde endnu mere styrket «de naadige
Tanker, Vi altid har haft om Eder».
Kongens Brev til Stenbock gav ham ganske vist Kommandoen over Expeditionen, men det indeholdt et Par indskrænkende
Bestemmelser, der fik skæbnesvanger Betydning. Først blev det
gjort ham til Pligt «lydig at efterkomme, hvad Kong Stanislaus i en eller anden Retning kunde have at befale,
særlig hvad Krigsoperationerne angaar», og dernæst blev
det paalagt ham flittig at korrespondere med Grev VelI ingk. Det var et dybt, et ulykkeligt Indgreb i Overgeneralens
Selvstændighed l).
Kongen beordrede selv følgende Regimenter til Pommern: 2)
Rytteri.
Livregimentet,
Vestgøta,
0stgøta,
Smaalandske,
Enkedronningens Livregiment,
Baahus Lens Dragoner.

Fodfolk.
Uplands Regiment,
Calmar,
0stgøta,
Vestgøta-Dal,

l) Stenbock skrev til Stanislaus, at han havde Kongens Ordre til blindt at lyde
ham i alt, hvad der angik Operationerne, og bad ham om Støtte i Senatet
(Koncept af 2/0 i E. A.). Vellingk, til hvem Stenbock
12) havde skrevet,
at han samtidig var en stor General og Politiker, udtaler i et Brev til sin Sviger.
søn, Gehejmeraad J. Baner, at han, hvis han havde villet, let kunde have faae t
Overkommandoen i Tyskland, men at det skyldtes ham, at den blevover·
draget til Stenbock (Citeret af Armerstedt S. 219. Note). At Vellingk skulde
være hans politiske Raadgiver, meddelte Stenbock ham først langt senere.
') Kongen til Raadet 21/., til Sten bock 23/2.

eo/.
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3 Komp. ]ønkøping l),
6
Nerike-Vermland,
Dalregimentet ') .

Raadet ombyttede Dragonerne med N. Skaanske Ryttere og
udtalte, at Calmar Lens Regiment helst burde blive paa Flaaden S);
Stenbock ønskede dette og Uplands Regiment ombyttede med
Hamiltons og en Bataillon af Garden 4).
Med de Trapper, der var overførte Aaret forud, vilde Hæren
i Pommern komme til at omfatte 6 nationale Regimenter til Hest
og IO til Fods, alle «ordinære •. I Hjemlandet blev denne Kategori kun svagt repræsenteret; Forsvaret overdrages de e x t r aordinære Regimenter, hvoraf en Del endnu var under Oprettelse.
r Raadet og Defensionskommissionen havde man talt vidt og
bredt om Vanskelighederne ved at udruste Flaaden og afsende
Transporten; men i de ovenfor omtalte Møder blev det næsten
ikke drøftet, om Tropperne ogsaa var operationsdygtige, og om
de kunde undværes ved Forsvaret af Moderlandet. Allerede i
Februar havde Regimenterne faaet Ordre til at holde sig marcheberedte, og Kammerkollegiet og Statskontoret havde faaet Paalæg
om at skaffe Penge til Udrustning, særlig til Undermundering,
da Folkene ellers «kreperede til Roternes største Gravation s "] .
Rytteriet havde haft god Tid til at komme til Kræfter efter
det skaanske Felttog. Nogle Regimenter havde deltaget i Løvendaisfejden, men kun lidt ringe Tab. Dog havde Pesten anrettet
en Del Ulykker 6). r Foraaret 17 I 2 var Tilstanden ved de af
Kongen til Transporten udpegede Regimenter følgende 7): L j v regimentet manglede 37 Mand og 415 Heste, det var ikke

I) Resten var allerede overført.
. ) Tilføjet i en Skrivelse af 7/5 til Stenbock og s. D. til Raadet. I sidstnævnte
udtaler Kongen, at alle Exped itionens Rgtr., baade de, der skulde føres til
Pommern, og de, der alt var der, skulde forsynes godt.
") Raadet til Kongen 21/5.
' ) Instr. til M. Lilliehook 5/ 6 12.
5) Def.korn . Reg. "/'1, 5/'1, 17/ 5 12.
o) Asehenberg til Def.kom. 6/ 5, 16/ 0 12 (Zimmermanns fdrteckn. Sv, R. Ark .),
7) I O. Fr. II. S. 44 -62 gives udførlige Oplysninger om Tilstanden ved Regi.
menterne, men ikke om, hvorledes den var paa det Tidspunkt, da Transporten
fastsloges, hvad der her særlig har Interesse. I Bilagene til Def-kom , Skrivelse til Kongen SI/5 findes Vidtløftige Beretninger om alle i det egentlige
Sverig værende Rgtr.
2
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i fuldt god Stand, Beklædningen lod meget tilbage at ønske.
Vestgøta Rytterregiment var fuldtalligt og i enhver Hen .
seende godt udrustet 1). Smaalandske Rytterregiment mango
lede 22 Mand og 284 Heste, men var godt munderet ']. 0stgøta
Rytterregiment manglede 41 Mand og 22 Heste; Munderingen
var kun 2-3 Aar gammel, men helt opslidt; den kom dog i
Orden i Sommerens Løb ']. De 2 Baahuslenske Regimenter
var fuldtallige, men Dragonernes Udrustning daarlig.
Fodfolket havde man handlet ilde med. Regimenterne havde
maattet gøre Tjeneste snart ved Grænserne, snart i Fæstningerne
og snart paa Flaaden. Særlig Søtjenesten var ødelæggende og
opslidende. Uplands Regiment havde 227 Vakancer og skildres
som & meget nøgent» .1). I Januar havde der været Tale om at
sende det hjem til Roterne, da det var ved at gaa til Grunde af
Mangel; ikke mindst gjaldt det Officererne, der i 2 Aar kun havde
faaet Gage for 2 Maaneder; de havde solgt deres • Ekvipage» og
clignede Tiggere» 5). Calmar Regiment havde døjet meget paa
Flaaden; det var nu nogenlunde komplet og havde kun 78 Vakancer;
Mandskabet var «ungt og værgagtigt», men Udrustningen daarlig s).
Disse 2 Regimenter kom ikke med til Pommern. 0stgøta Regiment betegnes i Maj som komplet og nogenlunde vel udrustet;
i Februar havde det haft c. 430 Vakancer, i April kun 44; derimod havde det dengang 115 Syge 7). Vestg ø ta-Dal Regiment
var et af de faa Regimenter, der ikke var gaaet til Grunde ved
Pultava, og som ikke havde kæmpet i Skaane; det var nu i enhver
Henseende i god Stand; men i Januar var Udrustningen betegnet
som meget gammel og til Dels ubrugelig, det havde 25 Vakancer
og et Kommando paa 3 Officerer, 4 Underofficerer og 78 Mand
i Finland 8). Dette kom hjem i Maj i en meget reduceret Til·
stand 9. Jønkøpings Regiment havde allerede 5 Kompagnier i

l)

Jfr. Stenbock ank. bref

1214 12

(E . A.).

O) Jfr. Morners Indb. '1/6 (Zimmerm. forteckn.).
S) do. 7It.
' ) Asehenberg til Stenbock '9/4 (E. A .).
5) Def.kom, Reg. 18/ 1 12.
O) J fr. Morner til Raadet ' 6/0 12.
') Def.kom, SI/5; Stenb, ank. Br. 18/. (E. A.); os. Jagers Rapp, 04/ 4 (Zimmer.
mann).
8) Genm. Patkul til Def.kom, 1°/1 12 (Zimmermann).
6) Kapt. Jac. Unge Indb. af 'S15 12 (do.). I O. Fr. Il. 48 gives en Styrkeliste
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Pommern; de 3 resterende var nogenlunde komplette, men Udrustningen ikke i fuldt i god Stand. Nerike-Vermlands 6 nye
Kompagnier havde kun 45 Vakancer og betegnes af Defensionskommissionen som vel udrustede; der forefandtes dog adskillige
Mangler l), og en Del Forvirring opstod ved, at man fejlagtig
havde stukket en Del af de gamle Kompagniers Mandskab ind
i de nye for at bringe Styrken op paa 1200 Mand t). Dalr e g imentet var nu komplet, men havde i de foregaaende Aar lidt
umaadeligt; Dels havde det afgivet en Del Mandskab til Reval,
hvor det var gaaet til Grunde, Dels havde det mistet mange Folk
i Stockholm af Pest t),
Naar de ovenfor omtalte Tropper var gaaede til Pommern,
fandtes der i det egentlige Sverige kun 3 ordinære Rytter- og
4 1/2 Infanteriregimenter.
Adelsfanen, der i Februar var bleven sendt hjem til Lenenes],
manglede i Maj 74 Mand og 64 Heste. N. Skaanske Rytterregiment manglede 22 Mand, 146 Heste, S. Skaanske 81 og
279. Intet af Regimenterne havde været i Felten, siden de i
1709-10 var blevne oprettede paa ny; men endnu i 1712 var
de ikke feltdygtige, da Udrustningen ikke var i Orden.
Helsinge Regiment havde I Kompagni i Finland, der blev
hjemkaldt i April 5). I Maj var det komplet og havde kun 7 Vakancer 6); det kom til at deltage i Expeditionen i Stedet for Calmar Regiment. Skaraborgs Regiment havde ikke været i
Felten siden Genoprettelsen, men var bleven anvendt som Besæt.
ning i Gøteborg og Soldateske paa Eskadren; det havde ved
Aarets Begyndelse 133 Vakancer 7) og var ikke komplet i Maj.
Udrustningen var noget medtaget. Jemtelands Regiment havde
stadig ligget ved den norske Grænse; det var komplet og i det

af ~ O/ I med den Bemærkn ing, at Orig inalen er ulæselig, og ikke nøjagtig kan
dech ifreres, En særdeles tydelig og udførlig Styrkeliste over Regimentet for
10h findes i Zimmerrn, forteckn.
I ) Mern. af 2S/ S (Zimmermann) ; under u/u 12 udtaler Def.kom., at de nye Mun
deringer skal sendes til Pommern (Def.kom. Reg.).
'l) Indb. af 9/ 5 12 (do.].
J) Bind lII. S. 215 .
• ) Def.korn, Reg. '"/2.
.5) Def.kom, Reg. 1/ 4•
,0) Ob, Horn s Mern. 8/5 12 (Zimmermann). Defensionskom. opgiver 44 Vakancer.
"') Styrkeliste li/ I J 2 (Zimmermann).
2'
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hele godt udrustet. Vesterbottns Regiment, der var genoprettet 17°9- IO, led store Tab ved Kommanderinger til Østersø
provinserne; det var nu forsynet med nyt Mandskab, havde kun
28 Vakancer og var «nogenlunde beklædt s .
Af hvervede svenske Regimenter fandtes iModerlandet
kun I: Garden. Den var gaaet til Grunde i Rusland, var i Marts
1710 med stor Møje bragt op til 14°° Mand, men talte et Aar
efter kun 485. Pesten i Stockholm og i Østersoprovinserne, hvortil
en Del af Regimentet var bleven detacheret, havde udtyndet Rækkernel), og i Maj talte de IO Kompagnier tilsammen kun 644
Mand 2). Munderingen var udslidt, Regimentet ikke feltdygtigt.
Af udenlandske hvervede Regimenter havdes Schommers,
der bestod af sachsiske og danske Fanger. Pesten i Bleking og
Togtet til Rygen havde kostet mange Ofre: i Maj havde det 43 S
Vakancer; Munderingen var ny. St o h r s Bataillon, der bestod
af danske Fanger, blev indlemmet i det; dens Styrke var i Februar 3 SS Mand 3). IFølge sin Oprindelse var Regimentet noget
upaalideligt og anvendtes derfor mest paa Flaaden. Vinteren 17 I 2
tilbragte det i Halland 4).
Hovedstyrken af den til Anvendelse i Moderlandet bestemte
Hær bestod af extraordinære Regimenter.
Af Rytteriets Regimenter havde Vestgøta Tre- og Femm å n n i n g e r , Skaanske Tre- og Fe m rn an n i ng e r samt Uplands Fyr- og Fe m m ån n i ng e r lidt store Tab i det skaanske
Felttog. De var i sin Tid oprettede ved et kongeligt Magtbud
og skulde vedligeholdes ved Hvervning; men dette lod sig ikke
udføre 0). I Maj 17 I 2 var de ogsaa meget ufuldtallige, særlig hvad
Heste angik. Vestgøta Regimentet manglede 192 Mand og 472
Heste, det Uplandske 90 og 204. Man havde paalagt Rustholderne
at udfylde Vakancene og bringe Udrustningen i Stand 6), hvilket
var ganske lovstridigt. Det Skaanske Regiment manglede kun 43
Ryttere men 500 Heste; for at skaffe Folk havde man givet
l)

jr-. Bind III. S.

213.

2) Da det viste sig næsten ugørligt at skaffe Garden Rekrutter, paalagdes det

Landshøvdingerne at stille Mandskab in natura som i 1700 (Def.kom, Reg. IO/r.).
"l Def.kom, Reg.
12; Stenhock ank. href "/. (E. A.).
') Stenbeck til A. Faltzburg 7/4 12 (E. A.).
r.) J fr. Bmd III. S. 215 f.
6) Bilagene til Def.kom, Skr. af SI/5.

12'.
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Lov til at hverve «danske Fanger af svensk Nation. 1). Disse Regimenter var saaledes mindre brugelige.
Ståndsdragonregimentet var spredt over hele Landet; det
talte 700 Mand, hvoraf en Del blev indlemmede i Baahus Lens
Dragoner.
Fodfolket bestod af Vestgøta Tremånninger , Vestgøta Femmårminger. Smålands Femmånninger, Up lands Fyr. og Femmanninger, Helsinge Gestrikelands Tre-, Fyr- og Fermnanninger samt
Bergregimentet. Vestgøta Tr e m a n n i ng e r var i elendig Stand;
det havde tjent i Carlskrona og paa Flaaden; i Maj 17 12 manglede
det ~/5 af sin Styrke og var slet ' udrustet. Fe mm n ni ngerne
havde gjort Tjeneste i de skaanske Fæstninger; de manglede 1/4 af
Styrken , og Udrustningen var i den elendigste Stand. Srn a a l æ ndingerne havde tjent under samme Vilkaar; de var godt rnunderede, men manglede 1/, af Styrken. Det samme var Tilfældet
med det Uplandske Regiment, hvis Udrustning til Dels var
ubrugelig. Ved det Helsingske Regiment stod det noget bedre
til; der manglede kun 1/5 af Styrken, og Raterne havde leveret
ny Beklædning ']. Til Gengæld var Bergregimentet saa meget
elendigere: Halvdelen af Styrken manglede"), og Folkene var
næsten ganske uden Klæder. De extraordinære Fodfolksregimenter
var saaledes i slet Stand og ikke feltdygtige').
Endnu slettere stod det til med de Afdelinger, der var under
Oprettelse. De faldt i 3 Grupper : Udskrivnings-, Fordoblings- og
hvervede Regimenter. Videst fremme var Udskrivningsregim e n t e r n e, hvis Oprettelse Kongen i 1 710 havde overdraget Generalløjtnant og Kg!. Raad ]. R. Fersen. Udskrivningen fandt Sted
i Skaane og Halland, der jo ikke var roterede; den ramte Folketallet, ikke cHemman • . Fersen fandt Udskrivningen heldigere end
Roteringen, da man bedre kunde tage Hensyn til Landets Tarv.
I Halland var . Sog nehaandvæ rkerne . overflødige, da hveranden
Bonde kunde betjene sig selv og en Nabo; de forholdsvis talrige
Stæder vilde være undgaaede Roteringen, lige saa de mange Karle,
å

Def.kom. Reg. ~~ /. 12.
12 var der kapituleret med Chefen Oberst Beckler om
han s Bataillon kunde blive et Regiment (Def.kom. Reg. ).
' ) I Pesten døde 400 Md. ( Raadet til Kongen l"' . U).
4) Oplysningerne efter Bilagene til Def.kom, 31/. 12 .
l)

' ) IOh

1 IO

Md., hvorved
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som Præster og Gæstgivere rent pro forma antog l) . Udskrivningen
var haard; Raadet udtalte, at man maatte tage hver 6te Mand 2).
] Begyndelsen af Marts 1712 indberettede Generalløjtnant C. G.
Skytte, der skulde kommandere det østre Skaanske Regiment, at han havde 1000 Mand uden Mundering, og i Maj var
det Vestre Skaanske lige saa vidt S). Det skulde staa under
Oberst O. M. Hastfehr. Det Hallandske Regiment under
Oberst Daniel Bildt talte kun 908 Mand"}; men Kongen vilde
have Regimenterne op paa [200 Mand; de skulde ligge i Fæstningerne, naar de ældre Regimenter gik til Pommern 5).
I Ju!i 17 [[ befalede Kongen at genoprette følgende i Rusland
ødelagte extraordinære Regimenter "): Livregiment-0stgøta Trernånninger til Hest, Østgøta-Sødermanland Trernånninger til Fods, Smaalands Tremiinninger til Fods, N. Posses Regiment Bergsknægte,
Uplands Ståndsdragonregiment, Skaanske Ståndsdragonregiment l
Tremånningeme skulde opstilles af Rust- og Retholderne mod Afslag i Kontributioner og Afgifter.
Denne Ordre var henved et halvt Aar om at naa til Stockholm. Raadet henvendte sig til Kongen 8) og skildrede ham i
«bevægelige» Udtryk, hvor vanskeligt, for ikke at sige umuligt,
det var at skaffe det forlangte Mandskab, som Inddelingsværket
slet ikke var forpligtet til at stille. Kongen havde ment, at Rustog Rotholdere skulde underholde Folkene, naar de ikke var i Felt,
og havde givet Kammerkollegiet og Statskontoret Ordre til at
skaffe Penge til Vaaben, Faner m. m . Munderingerne vilde koste
Udrederne 470,000 eller 37 [,000 Dir. S. rn., eftersom de skulde
være blaa eller graa; de Penge kunde ikke skaffes, saa lidt som
Folkene, da de mange Udskrivninger og Pesten havde lagt hele
Provinser øde. Officerer derimod kunde maaske faas fra de !iflandske Garnisoner. Ogsaa Landshøvdingerne lamenterede stærkt t];
' ) Fersens Mern. '"It 12 (H a nd l, ror. Nord . Kr. ).
") Raadet til Kongen vt..
:I) Stenbock ank. Bref " /2 (E. A): Raadet til Kongen 5/5 12.
4) Bilag til Del.kom. 30 J5 (:l .
•) Kongen til Raadet 80/ 4 12.
") do. 'h 1 I.
1) Sidstnævntes Genoprettelse var allerede befalet 1709.
8) Raadet til Kongen "It 12 .
9) I Stenbocks ank. hr. April 17 I 2 (E. A.) findes en Mængde Klagebreve fra
Landshøvdinger.
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men de lystrede dog Ordre og fik i Aarets Løb skrabet en Del
Mandskab sammen. I Oktober var 0stgøta-Sødermanlands
Tr e rn ån n i ng er til Dels oprettede, og i December meldte Oberst
Gustav Oxenstierna , der skulde kommandere Regimentet, at
han havde 700 Mand, men manglede Munderinger l). Den gamle,
energiske Landshøvding Mårten L indhjelm havde allerede i April
faaet samlet de fleste af de Smaalandske Tr e m a n n ing e r , som
Oberst C. H.Cronstierna skulde kornmandere t}; men ellers gik det
smaat med Trern ånningerne, som aldeles ikke blev brugbare i 17 1 2 S).
Heller ikke Ståndsdragonerne havde Fremgang. Generalløjtnant Fersen, der skulde oprette det Uplandske Regiment, foreslog Oberst Hans Baron Fersen som Chef og henstillede, at
Ståndspersonerne, der nu for 3dje Gang skulde stille Dragoner,
leverede Halvdelen in natura men betalte for Resten og for Udrustningen 4). Det Skaanske Regiment skulde oprettes af Generalløjtnant Tau be, men Vanskelighederne syntes uovervindelige"].
Kongen havde imidlertid sat sig i Hovedet, at Regimenterne skulde
oprettes, koste hvad koste vilde, og han forkastede Forslaget om
at bruge de alt existerende Ståndsdragoner som Stamme 6). Heller
ikke disse Afdelinger blev brugelige 1712.
Endnu maa omtales Livdragonregimentet, hvis Genoprettelse laa Kongen stærkt paa Hjærte. Den var befalet 1709, og Gang
paa Gang udtalte han sin Misfornøjelse med Sagens ringe Fremgang. Generalmajor H. H. v. Liewen skulde oprette og føre Regimentet ; det blev imidlertid Oberstløjtnant E .Odelstrom, der maatte
gøre Hovedarbejdet. Midlerne var smaa men Vanskelighederne store,
og talløse var de Udveje, han foreslog for at skaffe Mandskab.
Af undvegne Krigsfanger, tidligere Ståndsdragoner m. fl. fik han
samlet 400 Mand i August; flere fik han ikke, skønt han gerne
tog til Takke med Toldvæsenets e Besokare s , der kunde erstattes
med Invalider, ja endog vilde nøjes med løsgivne Fanger fra Baahus og Marstrand 7).
1) Def.korn. Pro t. .1/ 10 og 6/1'
2)

S)
4)
')
0)

T)

12.

Lindhjelm til Stenbock '" /. 12 (E. A.).
Udførlig Redegørelse for Vanskelighederne i Raadet til Kongen ""2 13.
Fersens Mern . '9/I 12 (Handl. ror . Nord . Kr. Sv, R. Ark .),
Raadet til Kongen " I« , :Jo/8 12 .
Kongen til Raadet 19/ 8, 18 10 12 .
Skrivelser fra Liewen og Odelstrom : Serie W. R. i Sv. R. Ark . jfr, Raadet
til Kongen 8/, 12 .
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Det ses saaledes, at Sverig ved Stenbocks Bortmarche blev
temmelig værgeløst. og det er let at forstaa, at han ønskede at
indrette sine Operationer saaledes, at de Danske ikke kunde an·
gribe Skaane.
I Maj 17I2 talte Styrken i Sverig c. 10,000 Ryttere med
c. 8500 Heste; der manglede c. 600 Mand og c. 2200 Heste.
Dragonerne talte c. 1150 Mand med lige saa mange Heste. Fodfolket beløb sig til c. 22,000 Mand, Udskrivningsregimenterne medregnede. De Afdelinger, der var under Oprettelse, kunde ikke
komme i Betragtning.

I det Tidsrum, der hengik. inden Stenbock fik Befalingen
over den til Pommern bestemte Styrke, lagde Raadet dog ikke
ganske Hænderne i Skødet; det havde Fornemmelsen af, at der
maatte gøres noget, og 16./27 . April paalagde det Stenbock «småning om og pl åckwis», naar Lejlighed gaves, at overføre nogle
Tropper til Pommern; men han frabad sig denne « Kommission»,
da han havde mere end nok at gøre i Skaane og Baahus Len;
Hvervet maatte hellere overdrages til Bureuskiold eller Skytte, der
ikke havde saa travlt l). Bedre Lykke havde Raadet ikke, da det
en halv Snes Dage senere befalede Admiralitetskollegiet at overføre IO-1200 Mand til Wismar og 5000 Mand til Pommern 2).
Wachtmeister svarede, at hans Søn havde været paa Rekognoscering og faaet sikker Kundskab om, at der laa 14 danske Orlogsskibe mellem Møn og Darss, saa at en Transport var umulig S).
Den 19.130. April var der nemlig udstedt Ordre til Kaptajn Carl
Hans Friherre Wachtmeister om med Orlogsskibene Bremen
og Verden samt Fregatterne Hvita Ørn, Postillon og Phoenix at
undersøge Tilstanden i Østersøens vestlige Del. 3 Dage senere
fik Schoutbynacht Carl Hans Greve Wachtmeister Befaling
til med Orlogsskibene Viborg. Hedevig Sophia og nogle Koffardiskibe at slutte sig til Kaptajnens Eskadre, lade «Viborg. med
Stenbock til Raadet '", 12 ( Koncep t i StiftsbibI. i Linkøping).
Randet til Adm koll. 0:,,,, 3 U , .
") Adrn.koll. Reg. 7/ 5 12.
I

2)
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Fregatterne løbe til Wismar for at ødelægge de derværende danske
Krigsskibe og med Resten af Skibene krydse mellem Trelleborg
og Møn. Koffardiskibene skulde indtage Proviant i Ystad. Det
var Schoutbynachten forbudt at indlade sig paa noget Vovestykke,
og den I 5de Maj blev han hjemkaldt uden at have opnaaet andet
end at sende «Phoenix» til Stralsund med 5 Koffardiskibe, hvorfra den kom hjem den I I te, og at konstatere den danske Flaades
Nærværelse i Østersøen l). Det var Meningen, at et Par Fregatter
vedblivende skulde krydse Syd for Skaane, men kun e Hvita ørn.
kunde holde Søen, og Kaptajn Pri n tz indberettede, at de Danske
havde 15 Orlogsskibe ude og spilIede Mestere i Østersøen 2). Admiralitetet skrev nu til Burenskield. at man ikke kunde tænke
paa at sende Tropper til Pommern 5). En lille Affære mellem
«Hvita øm» og den danske Fregat Højenhald fik Admiralitetskollegiet til at befale Schoutbynacht Wachtmeister med « Bremen»,
« Verden. og c Hedevig Sophia . at krydse ved Hanø og observere
ad Bornholm til, medens Kaptajn F i s t u l a t o r med c Postillon.
og «Phoenixs dækkede Sejladsen paa Calmar ']. General Admiralen
var nu aldeles klar over, at hele Flaaden maatte ud, og sendte
Raadet en meget udførlig Memorial af dette Indhold. Den var
dateret zode Maj (gI. St.).

Den danske Regering var paa det rene med. at Svenskerne
kun ventede paa Lejli ghed til at sende Undsætning til Tyskland .
Den i zde Marts udviklede Kongen i et Brev til Gyldenløve Nødvendigheden af at have en Eskadre i Østersøen, og samme Dag
gik der Befaling til judiehær om at udruste 10-12 dygtige Skibe.
Viceadmiral Barfoed skulde kommandere Eskadren, foreløbig med
Schoutbynacht Trojel som Næstkommanderende; Aalborg-, Aar
hus · og Ribe Stifts Regimenter skulde levere Soldateske "].
I) Adm.koll, Reg. ~ 2/ , . ' / s,

do. 11/••
• do. 17/., » t; Jfr. O. Fr. Il. S. 76.
, do. 20/s,
s) Kg!. udf. Exped. l7/s 417 ••7/. 535 .
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Barfoeds Eskadre kom til at bestaa af følgende Orlogsskibe:
Justitia
Havfruen .
Jylland . .
Beskærmelen
Ebenetzer .
Island
,
Tumleren

.
.
.
.
.

Kom.kapt. Walkendorf.
Kapt. Koningh.
Sandfuchs,
Kom. Reesen.
Gude
Kapt, Snidstorph
G. Siewertz.

Desuden underlagdes Fregatterne Raa, Højenhald. Lossen og Ørnen
Eskadren tillige med de i Søen værende Orlogsskibe; Delmenhorst.
Christianus IVtus, Nældebladet og Neptunus, der dog kun skulde
høre til den, indtil de blev afløste af ( Prins Vilhelm», «Lovise»,
«Laalands og «Svanen .
Barfoeds Sejlordre af 3dje Maj gik ud paa, at han skulde
gaa til Østersøen, hindre og tilbagedrive Troppetransporter, afskære Forbindelsen mellem Sverig og Pommern. frigøre Sejladsen
i Østersøen, standse Kapernes Uvæsen, rekognoscere Carlskrona
og angribe Fjenden, selvom denne var ham lidt overlegen l).
Inden Sejlordren blev udgivet, kom Meddelelse om Carl Wachtmeisters Udløb fra Carlskrona 2), og nu blev «Delmenhorst s og
• Højenhald s beordrede til at rekognoscere og advare de i Østersøen krydsende Skibe mod Faren. «Raa» var allerede den 26de
April gaaet Nord paa, tog Dagen efter den svenske Kaper Bonne
Esperance (27 Md. 6 Kanoner). var zden Maj i København og
sejlede 7de s. M. til Kattegat-Eskadren :I}. Disse 3 Skibe fulgte
saaledes ikke med Barfoed, da han med 8 Orlogsskibe og 3 Fregatter den ste Maj afgik til Østersøen, hvor «Nældebladet» og
«Neptunus» sluttede sig til ham Eskadren blev opdaget af Wacht meisters Skibe og imponerede Svenskerne i den Grad, at de opgav
Forsøget paa at gaa til Wismar; men den lille Transport til Stralsund kunde den ikke hindre:']. Den zode Maj var Barfoed under
Rygen, gik saa Nord paa, laa i Slutningen af Maaneden ved
Sandvig og holdt det derefter gaaende mellem Bornholm og
Rygen 5). At Svenskerne havde foretaget en mindre Transport,
I

Adm. Kopibog.

• J J fr. Side 24·
3 Bind III. S. 4 I I ff.
• Side 25.
5) • J ustitia rs Journal.
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inden han løb ud, vidste han, men denne Efterretning gik igen,
og den 23de indberettede han, at der var set 12 svenske Orlogsskibe ud for Hasle, hvilket forekom ham troligt, da han vidste,
at man rustede stærkt i Carlskrona 1). Af Kommandanten paa
Bornholm, Brigader V. Reedtz', Indberetninger fremgik det imidlertid, at man den 4de Maj havde set 4 Orlogsskibe og I Fregat
gaa ad Pommern til og vende tilbage nogle Dage senere, men at
der ud over dette ikke var observeret noget fjendtligt; Desertører
fra Carlskrona havde imidlertid fortalt, at der var afgaaet en
Eskadre til Lifland, og at man arbejdede paa en stor Transport
til Pommern . Barfoeds egne Rekognosceringer havde ikke givet
synderligt Udbytte. e Højenhald» var 2 Gange i Nærheden af
Hanø i Kast med «Hvita ørn»; den tilføjede sin Modstander en
Del Skade, men mistede selv sin Forstang og maatte gaa til
København for at reparere. «Island» og «ørnen» havde en ubetydelig Skydefægtning med de Orlogsskibe, der laa ved Hanø 2).
Den 23. Maj stødte ePrins Christian» med Viceadmiral J. Juel til
Eskadren, han traadte om Bord i «Havfruen» og blev Barfoeds
Næstkommanderende; 2l:!de Maj korn «Lovise» og ste Juni «Svanen ».
I Slutningen af Maj erfarede Barfoed , at so-60 Transportskibe
var afgaaede fra Stockholm til Carlskrona, han protesterede derfor mod at lade Trojel med «Delmenhorst s , «Christianus IVtus»
og «Nældebladet- gaa til Norge, derimod udbad han sig Forstærkning af Fregatter og Brandere.
Den 8de Juni resolverede Kongen paa Barfoeds indstændige
Anmodning. at Eskadren maatte proviantere paa Køge Bugt. Ad miralitetet havde indstillet, at de Syge blev forplejede paa Bornholm, Møn og Sjælland, og at det daglige Vederlag forhøjedes
fra IO til 13 Skilling. I Begyndelsen af Juni havde Eskadren
I I I Mand paa Sygelisten. 27 var døde siden ste Maj.
Den I4de Juni fik Barfoed Ordre til at detachere «Neptunus »
til København for sammen med nogle andre Skibe at konvojere
en Del Artilleri til Frederiksort s). Den 2sde afgik Transporten
fra København, yderligere eskorteret af «Højenhald s og «Hejren»,
til hvilke «Phønixs og «Rævens sluttede sig ved Gedser. Barfoed
skulde med sin Styrke have ligget mellem Møn og Rygen for
I) Barfoeds Indb. Adm. r. S.
") Side 25.
•) Jfr. Bind m. S. 388 f.
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yderligere at sikre Transporten, men Ordren kom for sent. Naar
A rtilleriet var udlosset, skulde «Phønix s og« Ræven» ledsage Skibene til København, efter at de var bleven lastede med Brænde,
«Højenhald» skulde tilbage til Flaaden, «Neptunus» og «Hejren»
til Wismar l]. Den 3dje Juli naaede Transporten Frederiksort. og den
r jde var Materiellet udlosset; Generalmajor Wi lst e r , der skulde
modtage Artilleriet, kom for sent og gjorde en Del Vanskeligheder vedrørende Ammunitionen, som han ikke vilde modtage
uden særlig Ordre 2). «Hejren) fik nu Befaling til at konvojere
Brændselsskibene samt besørge en lille Konvoj til Travemiinde.
En Del Kul , Batteribjælker og Hamp . blev indladet i et Par
Skibe, der førtes til København af «Phønix» og « Ræven », medens
«Hejren blev tilbage hos Brændselsskibene. til de var ladede,
hvorpaa den førte dem til Hovedstaden. Det var atter de Wismarske Kapere, der tvang til Forsigtighed. Den 27ue Juli var
cNeptunus paa Station ved Wismar, s. D. tog den et lybsk Skib
med en svensk Generaladjutant og drev nogle smaa Kapere i Havn.
Orlogsskibet holdt nu Bugten blokeret i 6-7 Uger.
Barfoeds Eskadre forholdt sig stadig passiv; han var udelukkende opfyldt af Tanken om at klare sig overfor den Transport, der ventedes fra Carlskrona, ledsaget af hele den svenske
Flaade; men med den havde det lange Udsigter. Schoutbynacht
Wachtrneisters Skibe gjorde kun kortvarige Kryds, den 4de Juni
laa «Hedevig Sophia» sanledes ved Ertholmene"}; 2 Dage senere
laa det atter ved Hanø '], men det var ogsaa de eneste Livstegn,
den svenske Flaade gav fra sig.
Den t ste Juli laa Barfoed ved Wittmund paa Rygeri, «Chri sti anus IVtu5 » og «Delmenhorst s var efterladte ved Bornholm.
Proviantskibene lod han komme ud til sig, da han ikke turde
løbe ind i Køge Bugt af Frygt for, at Fjenden skulde benytte sig
af hans Fraværelse, og fordi Vinden var meget,changerøsk».
Han maatte dog alligevel derind for at fylde Vand, lettede den
I zte Juli. men var den I sde paa Grund af Modvind kun naaet
til Falsterbo, Den Igde passerede Viceadmiral Sehested ham
med en Eskadre, der skulde til Pommern, og en Konvoj, der
l) Adm. Kopibog.
•) Kapilt. Rosenpalms Indb.
12 .
") Se hou tb. W. til Adm.koll.• < r, (Fl. Ark. I.
<) do. "jo.

I...
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foreløbig skulde til Grønsund l). Barfoed slog nu et Slag op mod
Ystad, gik derfra til Møn, hvor han ankrede den 24de og fik
Forstærkning af e Laaland s og «Prins Vilhelm). Den 27de kom
Sehested ud af Grønsund, Barfoed fulgte ham over til Rygen og
hjalp ham paa forskellig Maade med at løse sin Opgave. Han
blev liggende ved Perd til den 6te August, da Binnenwasser var
kommen i de Danskes Hænder, stod saa op til Jasmund og gik
derfra til Stevns for at fylde Vand . Sundhedstilstanden var daarlig.
Den Igde Juli havde han haft 600 Syge, der var bleven evakuerede
til Møn; men den t zte August havde han igen 168 Syge, medens
51 var døde 2).
Store Bedrifter udførte Barfoeds Eskadre ikke, men Nytte
gjorde den alligevel. Hele Sommeren igennem var de Danske
Herrer i Østersøen; de smaa svenske Eskadrer turde ikke vove
sig ud, og en Undsætning af Pommern blev umulig, inden hele
Flaaden kunde løbe ud; men dens Udrustning krævede Tid og
kostede uhyre mange Penge.

3Jte Maj
.
J' kom Stenback til Carlskrona for at gøre sig
Ilte UnJ
bekendt med Tilstanden. Den var ikke tilfredsstillende; de 5°,000
Daler, han havde bragt med, hvortil der senere var kommen
10,000, var gaaede med til at udruste den Nyenske Eskadre, til at
udsende Krydsere til Østersøen og ved Tiltaklingen af Orlogsskibene,
af hvilke 21 til Dels var udrustede, men kun 4 udlagte ; der herskede nemlig stor Mangel paa Mandskab. Landshøvding Adlersten havde faaet Ordre til at presse Mandskab i Bleking "), men
da Stenback kom, fandtes der kun 5700 Mand i Carlskrona, og
af dem var endda de 2000 rene Bønderdrenge, ganske uvante
med Søen 4). Af Befalingsmænd manglede bl. a. 34 Skippere og 85
Styrmænd, desuden en Mængde Artilleribetjente, Feltskærer m. fl.
Den

') Om Sehesteds Expedition, se nærmere nedenfor.
2) Barfoeds Indb. til Admiralitetet Juni-Aug. 12.
8) Adlersten til Adm.koll, H,'. '2.

') Loenbom: Stenbecks lefwerne, B. III. S. 46.
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I den Anledning havde Admiralitetet andraget om at faa de fortrinlige Besætninger fra Gøteborg Eskadren til Carlskrona l). Transportmidlerne var ganske utilstrækkelige; de antagne Skibe laa
spredte i forskellige Havne; til Stede var kun 25, der højst kunde
rumme et Rytterregiment. Fik man rede Penge, kunde Manglerne imidlertid afhjælpes, og General Admiralen, der I S./29. Maj
havde faaet et skarpt Brev fra Kongen, som drev paa Flaadens
Udrustning, havde sendt Kaptajn Nils Ehrenski61d til Stockholm for at skildre Tilstanden for Raadet og afpresse det nogle
2Sde Maj
Penge. I et Møde foreslog denne Raadet den -Sd J -' at ane um
vende 100,000 Dir. Dragonmidler r] til Flaaden, men det lykkedes
ham ikke at overvinde dets Betænkeligheder, skønt han anvendte
flere Dage derpaa; han indgav da en Memorial med en klar Fremstilling af hele Situationen; denne gjorde vel stærkt Indtryk paa
Raadet, men Pengene fik han ikke ') . Kong Stanislaus, der virksomt støttede Wachtmeister, havde personlig paavirket Raadet
og- faaet det til at love at udlevere Dragonmidlerne, der løb op
til 15°,000 Dir. S. m.; men det fortrød sit Løfte, der jo ogsaa
stred mod Kongens Bud, og afslog at rykke ud med Midlerne, da
de blev krævede 4).
Den 2./13. Juni mødtes Stenbock i Carlskrona med Flaadens
Admiraler og Assessor Mårten Baron Lillieh66k. Forhandlingerne gik let, da Wachtmeister havde faaet Sikkerhed for, at
Stenbeck ikke skulde kommandere Flaaden. Man enedes om at
erklære, at hele Flaaden maatte ud, at dertil krævedes 200,000
Dir. S. m., Mandskabet fra Gøteborg Eskadren, 1000 Mand af
Skaanes Kystbefolkning og det reglementerede Antal Infanterister.
Resultatet af denne og de næste Dages Forhandlinger blev samlet
i en Memorial af 4de Juni, som Lilliehook skulde forelægge Raadet
sammen med andre Breve fra Admiralitetet ~).
l) Adrn .koll. Reg. u ""

2) De til Sdlndsdragonerne bestemte Penge.
") Om denne Mission se A. Munthe: N. Ehrenskiold. S. 18 f.
Se Annerstedt S. 221 Note. Fremstillingen i O. Fr. II. S. 77 er ikke udtømmende. Jfr. Stenbock til Kongen 19/ 8 12.
') Memorialen er aftrykt i O. Fr. II. Bilag K . Nr. I. Under Nr. 2 er aftrykt en
Instrux til Lilliehook og under L . Nr. I en Extrakt af Adrn.koll. Prot, af
3dje og 4de Juni. Heri findes udførlige Oplysninger om Tilstanden ved
Flanden.
4)
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Det var Stenbock meget om at gøre at bibringe Raadet Forstaaelsen af, hvad der krævedes, for at Expeditionen til Pommern
kunde blive fyldestgørende udrustet og sammensat; i ' den Henseende herskede der nemlig nogen Uklarhed. I Følge Stenbocks
Erfaringer behøvedes der 200 Læster til 135 Infanterister, og 2
pr. Rytter med Hest. De Orlogs- og Handelsskibe, Raadet havde
tænkt at sende til Pommern, kunde højst rumme 2000, men
ikke 5000 Mand, og de til Brug for Rytteriet apterede Fartøjer
kunde knap medføre 1000 Heste ad Gangen; Skipperne maatte
derfor forpligte sig til at gøre flere Rejser. I øvrigt ankede Stenbock over, at Landshøvdingen iBieking, Adlersten , kun gav
ham Oplysninger om Skibenes Antal, men ikke om deres Drægtighed. Der var imidlertid Lejlighed nok til at indhente det forsømte; thi foreløbig kunde man ikke løbe ud paa Grund af den
danske Flaades Overlegenhed. Tropperne maatte ikke sendes til
Carlskrona, før Transporten var færdig l). I sine Breve henviste
Stenbock til Lillienooks mundtlige Beretning, men desuden søgte
han ved særlige Breve at indvirke paa de mest indflydelsesrige
Raader t}; ogsaa til Prinsesse Ulrika Eleonora henvendte han
sig direkte S}.
Først og fremmest gjaldt det imidlertid om at vinde Kong
Stanislaus for Sagen, og paa Vejen til Stockholm indfandt Lilliehook sig i Medevi, hvor Kongen brugte Kur. Han overleverede
ham et Brev fra Stenbock, hvori det udtaltes, at Sverig gik til
Grunde, hvis man ikke mandede sig op til de yderste Anstrængelser s], «Mild og naadig» modtog Kongen Stenbocks Udsending,
og. skønt kendelig forstemt over Sultanens Fredsslutning, satte
han sig med Iver ind i Sagen og udtalte, at han indsaa, at hele
Flaaden maatte ud; kun fandt han det uheldigt at lande i det udpinte Pommern, bedre var det at vælge en Egn nærmere ved
Polen, hvor der fandtes Proviant. Dog burde man udsprede Rygter
om, at Transporten gjaldt Pommern. I det yderst fortrolige Brev,
hvori Lilliehook gav Stenbock Meddelelse om Mødet med Stanislaus"], hedder det endvidere, at Kongen vilde indbyde Raaderne
l) Stenbock til Raadet 7/ 0, 9/6 (Koncepter.

E. A.).
Stenbock til A. Horn 0/ 6, til F. \Vrede s. D. (Koncepter i Stiftsbibl, i Linkøping og i E . A.).
3) Brev af li /O (E . A.).
4) Stenbock til Stanislaus % (E. A.).
Brev, dat . Medevi 9/0 (E. A.).
~)
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A. Horn og N. Gyllenstierna til Vadstena, hvor Stenbock ogsaa skulde indfinde sig; de to Herrer maatte være forsynede med
Fuldmagter, «Resten af Synedriet giver sig nok. naar disse 2 er
overtalte» 1).
Stenbock modtog med Glæde Kongens Indbydelse og indtraf
hos ham 5-6 Dage. før Raadsherrerne kunde komme. Der var
ganske vist udrettet adskilligt siden hans Ankomst til Carlskrona.
Saaledes var Burenskield bleven anmodet om at presse 1000 Mand
i Skaane og havde ogsaa skaffet en Del Folk; nogle Officerer
var udsendte for at faa det inddelte Baadsfolk ned til Skaane;
men Admiralitetet vilde nødig have Mandskabet til Carlskrona, og
Burenskield vilde endnu nødigere beholde de modvillige Folk i
Skaane 2). Noget rigtigt kunde der ikke udrettes, før man fik
Penge, og derom skulde der forhandles i Vadstenå .
Om Stenbocks og Stanislaus' Forhandlinger vides ikke meget;
det synes, som om først nævnte har tilrettelagt alt for Kongen,
der jo ikke var Feltherre. Denne havde faaet den Ide. at det
var bedst. naar den svenske Flaade var bleven Herre i Østersøen,
at lade Transporten gaa til Danzig; derved kom den direkte til
Polen, kunde slutte sig til Kong Stanislaus' Tilhængere og hurtigst støde til Carl XII og Tyrkerne. Tanken var i og for sig
tiltalende, men Transporten var lang, og man maatte renoncere
paa det talrige og fortrinlige pommerske Rytteri og paa det i
171 l overførte Fodfolk . Raadet havde afvist Planen 5), og, skønt
Stenbock ikke ønskede at lande paa Rygen, kan han heller ikke
have billiget Kongens Tanke og maa have fraraadet ham at holde
paa den. I det mindste blev den ikke drøftet i Vadstena .
Under 19./30.Juni tilstillede Stenback Stanislaus en Memorial:'],
hvori han udtalte. at Kong Carl havde befalet ham at underlægge
sig den polske Konge i alt, hvad der angik Operationerne; han
omtalte dernæst, hvad der maatte gøres for at sikre Skaane, Vestgrænsen og Finland; men alt dette kom i anden Linie; hvad det
først og fremmest kom an paa, var at faa Transporten overført,
fordrive Fjenden fra Pommern og række Kong Carl og Tyrkerne
Haanden. Derfor maatte hele Hovedflaaden udrustes og Mand1) I O. Fr. II. S. 82 hedder det urIgtigt, at Horn og Gyllenstiemu sendtes ul
Vadstena paa Raadets Initiattv. Annerstedrs Fremstilling er rigtig.
") Adm.koll, Reg. 8/., 4/R 12; Burenvk, til Adm I"/R 12 (ank. br . Fl. Ark. r,
s) jn. Loenbom III. S. 53.
•) Koncept i E . A.
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skabet fra Gøteborg Eskadren afgives til Carlskrona. Galejflaaden
kunde godt hjælpe sig med Soldater som Rorkarle. Til Pommern
skulde der overføres 16,000 Md., men da Transportflaaden kun
kunde rumme 4000 Infanterister og 2500 Ryttere ad Gangen,
maatte den gøre flere Ture. Proviant skulde sendes direkte fra
Stockholm øst om Bornholm paa Skibe, der kun stak 10- I I Fod,
saa at de kunde løbe ind til Stralsund. Det var ikke nødvendigt at
sende Undsætning til Wismar; var Stralsund befriet, forlod Fjenden
af sig selv denne Fæstning. Stenbock ønskede Resolution paa sine
Memorialer; han vilde have Generalerne Hamilton og Schommer
med sig. General Admiralen maatte have Instrux, om han skulde
søge Fjenden eller afvente ham, og endelig maatte man vide, i
hvilken Grad Pommerns Naboer skulde «menageres» .
Det synes nu, som om Resultatet af Overvejelserne er bleven
optaget i en Memorial, der blev underskreven af Stanislaus og
med Fordring om skriftligt Svar forelagt Raadsherrerne, der indtraf omkring rste Juli (n. St.],
I sirlige retoriske Vendinger besvarede de 2 Raader Memorialen,
idet de stærkt pointerede, at de kun optraadte som Privatmænd.
Egentlig Interesse har kun Udtalelserne om, hvad der skulde gøres
efter den første Sejr. Det fraraadedes at foretage en Diversion
mod Danmark, som let kunde føre til, at Russerne fulgte efter,
spærrede Svenskerne inde paa den jyske Halvø og ødelagde de
gottorpske Lande; bedre var det at forfølge Czaren ind i Polen
og rekrutere sig i Schlesien, der skyldte Sverig saa meget '), I
saa Fald kunde man ogsaa regne paa Preussens Bistand 2). Uagtet
Stenbocks Underskrift foreligger paa den bevarede Kopi af Svaret,
der bærer Datoen z rde Juni, kan han næppe have underskrevet
det; thi 3 Dage senere indgav han en ny Memorial, der i mege.t
l) Carl XII havde udvirket Religionsfrihed for Protestanterne i Schlesien,
~)

Herom
minder en Medaille, præget 1707, med Indskrift : eAd coelum Iiberiore via • .
Findes i eHandl, ror. Nord. Kriget. Tyskld.-Danmark h under Titlen N. Gyllenst., Arv. Horn, Magn. Stenb. Proposit, til Kong Stanis!' Vadstena u/n.
Om denne siger Stenb, i sit Forsvarsskrift 1716, at den var «et! af herr von
Hopken uppsatt val utstuderat svar, s& stiliserat som alt frnga vore forgafve s,
ty dår blefve val intet af>. Citeret af Annerstedt, der S. 226 udtaler, at han
ikke har set den Memorial, der blev besvaret . Det er dog muligV'is den, de r
under Titlen: Stanis!' Mem, Vadstena '/7 ligger ved Siden af Stenb, nedenfor omtalte Mern, af " la (E. A.). Datoen passer ganske vist ikke helt, men
Indholdet passer til Svaret. Der var nemlig spurgt om, hvad der skuld e
gøres efter vunden Sejr for ikke at s k a de Statens Interesser.

3
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stred mod dette. Han fremhævede, at for at redde Kongen maatte
Transporten fremskyndes, men dertil krævedes Penge og Søfolk.
Admiralitetet havde udrustet 22 Skibe, som alle maatte ud. At
udsende en mindre Styrke vilde føre til et for hele Sagen afgørende Nederlag. Man maatte optræde med Overmagt, men
Pesten havde bortrevet Masser af Søfolk. De Skibe, der behøvede
500 gode Matroser, havde kun 60, Resten var Drenge og uøvede
Folk. Admiralitetets Armod var stor, Kreditten død; ingen leverede
noget uden at faa en Fjerdedel af Betalingen forud. Proviant
kunde skaffes; men Penge maatte man have. Raadet kunde sende
Embedsmænd fra Statskontoret til Carlskrona for at paase, at der
ikke blev ødslet med noget. Den Fodfolksstyrke, der skulde overføres, opgav Stenbock til 9100 Md. med 1m 3 plana l); heraf kunde
Skibene knap medføre Halvdelen uden Bagage. Han advarede
mod efter Kong Carls Plan at anbringe Fodfolket paa Orlogsskibene, derved vilde man lamme Flaaden og gøre den uskikket
til offensiv Optræden. Skulde alt overføres, maatte Fodfolksskibene
gøre 2, Rytterskibene 4 Rejser, hvortil korn I med Bagage. Flaaden
maatte altsaa holde Søen længe; det blev nødvendigt at beregne
langt mere Proviant. end Statskontoret havde gjort. Hvad der hidtil
var samlet, vilde blive fortæret inden Afrejsen. Alle de Fødevarer,
man kunde opdrive, skulde sendes til Stralsund. Der skulde formeres en Lejr ved Carlshamn for at Tropperne uden Tidsspilde
kunde gaa om Bord. Det spredt liggende Rytteri maatte i Tide
koncentreres.
Det blev General Admiralens Sag at bestemme, hvorledes
han vilde bære sig ad med at holde Søen ren; men Stenback
antog, at, naar der ingen Fjende fandtes meJlem Skaane, Pommern
og Bornholm, kunde Transporten rolig løbe øst om denne ø
med en lille Konvoj. Hvad Sejrens Udnytning angik, sluttede
Stenback sig ganske til Horn og Gyllenstierna: han vilde med
Kraft angribe den farligste Fjende. Kongen ønskede at møde
Hæren ved Polens Grænse; men man turde ikke udsætte den for
Hunger, og burde forblive i Pommern, til man var sikker paa

.

l) l Fortegnelsen har Stenbock opført 3 Komp. Sødermanland i Stedet for Jønkøping; dette beror paa en Fejlhuskning. Han har ikks strøget Upland, som
han tidligere selv havde betegnet som ufeltdygtigt ; derimod har han ombytret
Calmar med Helsinge. Delle Regiment var paa Marche til den norske Grænse
(Stenb. ank. br. 14/ 6 12. E. A.).
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ikke at faa Fjenden i Ryggen. Med andre Ord, Stenback vilde
tilintetgøre den allierede Hær for Stralsund, inden han gik videre.
Havde han kunnet gennemføre denne Plan, havde den endelige
Sejr været ham vis.
Sammenkomsten i Vadstena kunde ikke føre til noget afgørende Resultat; de to Raadsherrer havde intet Mandat og kunde
intet· bindende Tilsagn give; men de opfordrede Stenbock til at
følge med til Stockholm og atter deltage i Raadets Forhandlinger;
næppe fordi de mente, at det skulde lykkes at føre Sagen igennem, men snarere for at han selv kunde se, hvor umulig den
var. Raadet saa ikke paa Expeditionen med de samme øjne som
Stenbock; det troede ikke, som han, at Kongen virkelig vilde
vende hjem og frelse Fædrelandet, men antog meget mere, at han
enten vilde blive i Tyrkiet eller paa ny kaste sig ind i polske
Æventyr, og saa havde man sat Rigets sidste Hær og sidste Skilling ind paa en Sag, -som i Virkeligheden var Land og Folk
temmelig uvedkommende l).
Efter nogen Modstræben fulgte Stenbock Opfordringen og
rejste med til Stockholm; men Udfaldet blevet ganske andet,
end Raadet havde ventet; thi Stenbock satte hele sin Personlighed ind paa Gennemførelsen af den Sag, han betragtede som Sverigs Livssag; han evnede at meddele andre den Ild, der brændte
i ham selv, og forstod at finde Udveje, der syntes lukkede for
alle andre; han fjærnede Hindringer, der ansaas for uoverstigelige, og vakte hos de mest forhærdede Tvivlere den Tro og den
Tillid, som opfyldte ham selv.
Raadet manglede aldeles ikke Pligtfølelse, og, da Stenbock
kom til Stockholm, fandt han, at man allerede havde imøde kommet hans Ønsker paa flere Punkter. Lewenhaupt i Gøteborg
havde faaet Ordre til at oplægge Eskadren og sende Mandskabet
til Hovedflaaden "]; der var bleven indkøbt Proviant, anskaffet et
Bromateriel S), organiseret et Feltartilleri, antaget et mindre Antal
Førselsskibe og givet Generalmajor Schommer Ordre til at deltage
i Expeditionen; men Hovedopgaven: at skaffe Penge, den havde
man ikke løst, og den kunde Raadet ikke løse.
') ]fr. Annerstedt S. 230.
') Bind III. S. 418.
B) Krigskell. til Kongen 21/ e

12.
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D en

27de Juni I)
8de Juli
kom Stenbock til Stockholm;

næste Dag

mødte han i Raadet, hvor Forhandlingerne gik helt glat; man gik
ind paa alle hans Forslag; dog vilde man ikke give Wachtmeister
Forholdsordrer, men henviste Stenbock til personlig at forhandle
med ham. Af Generaler kunde man kun undvære Aschenberg,
Patkul og Schommer; hertil kom dog senere Taube"). Det blev
overladt til Stenbock selv at bestemme, hvorledes han vilde udnytte en eventuel Sejr, og man lovede at sørge for Hærens Rekrutering. Helt tilfreds var Stenbock ikke med Raadets Holdning
overfor Wachtmeister; men der var heller ikke Grund til at være
overstadig glad over de mange gode Løfter; thi bag dem laa
Overbevisningen om, at der intet var at gøre, da Penge ikke
kunde opdrives. For at give ham Lejlighed til selv at overtyde
sig herom, foreslog Horn paa samtlige Kollegers Vegne Stenbock
at forføje sig til Statskontoret og tage den finansielle Stilling i
.
30te Juni
øjesyn 3). Den
J r fandt Besøget Sted. Der fandtes ganske
r rte

u1

vist næsten ingen Penge, men Stenbock lod sig ikke imponere af
det uhyre Regnskabsarkiv ; han bad kun om en Fortegnelse paa
de Indtægter for det kommende Aar, som man med størst Sikkerhed kunde regne paa. Den fik han '], og den udviste et Beløb
paa 1.452,732 Dir. S. m. Med sin Liste mødte han den næste
Dag op i Raadet og foreslog at laane, hvad der behøvedes til
det forestaaende Felttog, mod Sikkerhed i det følgende Aars
sikreste Indtægter. Det var en simpel, men radikal Udvej, «et
Lægemiddel, der gør Patienten rask i Dag, men syvfold sygere i
Morgen» fil. For Øjeblikket turde man dog ikke vrage Forslaget,
der vandt Bifald. Det overdrages Stenbock at opdrive de ønskede
Laan og Forskud, og, støttet af sin glimrende Veltalenhed, sin
l) Heller ikke her er det sikkert, om der ved 27de Juni menes gI. eller sv, Stil.
Muligvis skal det være 7de Juli n. St.
' ) Taube var oprindelig beordret til Finland; men paa Grund af Sygdom kom
han ikke afsted. Da han blev rask, ønskede baade Stanislaus og Stenbeck
at faa ham med, og Raadet efterkom dette Ønske (Raadet til Kongen 11/7 12).
0) l Følge Loenbom lIIS. 60 Ufr. Stenb, til Kongen 18/8 12) var del Stenbock,
der ønskede at besøge Statskontoret ; men af RaadsprotokoIlen af '8/S fremgaar det tydeligt nok, at det var Raadet, der tog Initiativet. (Jfr. O. Fr. Il
S. 85 og Annerstedt S. 233. )
4) Trykt i O. Fr. II Side 86 Note 4.
6) Armerstedt S . 234.
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fængende Begejstring og hele sin elektriserende Personlighed lykkedes det ham at opnaa, hvad alle hans mere nøgterne Embedsbrødre ansaa for komplet umuligt. Den 3./14. Juli holdt han
paa Stockholms Raadhus en gribende Tale, hvori han i de stærkeste Udtryk appellerede til sine Medborgeres Fædrelandskærlighed, og Appellen var ikke forgæves; selv de vrangvillige Skippere og Redere fik han overtalt til at bringe store Ofre og stille
ikke mindre end 9 anselige Spaniefarere til Raadighed 1). Han
nøjedes ikke med at paavirke dem, med hvem han kom i personlig Berøring, men udsendte begejstrende Opraab trindt om i
Provinserne, og det lykkedes ham at overvinde den Modløshed og
Træghed, de onde Tider havde frernkaldt t], I Gaver og Forstrækninger indkom 400,000 Dir. S. m., deraf Tredjedelen fra Stockholm; nu rykkede Raadet ud med Dragonmidlerne, opfordrede
Ståndspersonerne til at yde Bidrag og bemyndigede Stenbock til
at laane Penge paa Stapelstædernes Toldindkomster S). Alle Forskrivninger blev bekræftede af Raadet, Kongen garanterede dem
siden, og det synes virkelig, som om Regeringen har opfyldt de
indgaaede Forpligtelsers].
Saa snart Pengene begyndte at indkomme, sendte Stenbock
Wachtmeister et Forskud paa 100,000 Daler"], Der blev indkøbt
Proviant, Spaniefarerne blev klargjorte, Søfolk opbudte 6), Regimenterne fik Marcheordre, og Generalløjtnant Taube Befaling til
' ) Stenbecks hele Virksomhed i disse Dage omtales i de varmeste Ord af Raadet
i Brev til Kongen 4/ 8 J 2 .
2) Genm, A. Sparfelt sender fra Gøleborg 7000 DIr. S. m., deraf 3°00 fra
Venersborg ; han skriver, at de Fattigste, der kun har fra Haanden i Munden,
har elaget utur Munnen och gifvet det til! KgI. Maj. Tjensts (Stenb, ank.
href, E. A.). Ligeledes fra Gøreborg sender Genm. Hamilton Penge, bl. a.
3000 DIr. uden Renter fra en Englænder.
Selv vil han pantsætte en Ejendom for al skaffe 2000 DIr. (do. 17/7) . Fra Norkøping kom 5330, fra Chri-tianstad 2000 (do. 30/ 7) o. S. V.
3) I Brev af 28/ 7 melder Raadel Kongen, al det paa Stanislaus' Ansvar har anvendt Dragonmidlerne til Flaadens Udrustning, men at det har haft store Betænkeligheder derved. I Brev af 13/10 godkender Kongen dette, men forlanger,
at Dragonregimenterne ligefuldt skal oprettes.
' ) I indtrængende Ord bad Stenbock i Brev af IV/S 12 Kongen om, at de af
ham helligt givne Løfter maatte blive hold le, da dette mægtigl vilde støtte
Kongens Kredit.
") Stenbeck til Adrn.koll, (Fl . Ark.).
ol) Hamilton indb., at en Del Befalingsmænd og Mandskab er afgaaede fra Gøteb.
til Car1shamn (Adm .koll. ank. br. 1017_ ' 7 /7).
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at indrette en Lejr ved Carlsharnn. Paa mickaskog og i Ljungby
blev der etableret Magasiner. Over alt herskede Liv og Travlhed,
alle arbejdede, hver paa sit Omraade, for at fremme den store
Sag, men Tid gik der med, og Tiden var kostbar. Først den
5./16. August kunde Stenbock forlade Stockholm; Dagen forinden
havde han i en gribende Tale bragt Borgerskabet en Tak for dets
store Offervillighed. «Jeg gaar did, hvor Gud har sendt mig s ;
det blev hans Afskedsord. Den 13.124. August var han i Carlskrona; Admiralitetet, Stanislaus og Taube ventede ham med Længsel
og havde sendt Bud efter ham l), der havde gjort et kort Ophold
hos sin Familie paa Vapnø i Halland 2).
Admiralitetet havde ikke lagt Hænderne i Skødet under Stenbocks Fraværelse. Guvernøren i Skaane og Landshøvdingen i
Cal mar havde faaet Anmodning om at holde Flaademandskabet
marchefærdigt og om at tilbageholde dem, der vilde snige sig
bort"], Bud paa Bud var der gaaet til Lewenhaupt og Hamilton
i Gøteborg om at sende Enrolleringsmandskab, Herntals-, Rote- og
Stadsbaadsmænd, Underofficerer, Feltskærer m. fl. til Carlskrona 4).
Lewenhaupt udtalte, at han kun havde 500 Mand, men Kollegiet
paaviste, at han skulde have over 19005). Indtil 28de Juli var
der fra Gøteborg afsendt 9 Officerer, 2 I Skippere og Styrmænd,
69 Underofficerer og Konstabler, 2 Feltskærer og 638 Mand"),
Der var udstedt Ordre om Skyds og Forplejning til Schommers
og Skyttes Regimenter samt givet Bergbataillonen og Calmar Regimentet Varsel om at holde sig klare til at gaa om Bord som
Soldateske 7). Af Transportskibenes Matroser ombyttedes 200 med
uøvet Mandskab"]. Skyttes Regiment gav Anledning til en uhyre
vidtløftig Korrespondance, idet Burenskield først erklærede ikke at
kunne undvære det i Fæstningerne; da Ordren fastholdtes, sendte
han det afsted, men da det var paa Marche, fik han Befaling til
at holde det tilbage og ombytte det med Nerike-Vermland; nu
1) Adm.koll. Reg. 7/b.
") En kort Oversigt over Stenbocks Virksomhed i Maj-Aug. fiudes i hans Brev
til Kongen af 19 lb.
s) Adrn.koll Reg. 14 / ,. , 9/, 12.
4) do. ' /1 12.
b) do. lØh 12 .
6) Hamilton til Adm.koll. 1/1, 11/7 12.
7) Adm .koll, Reg. 2S / 7•
Marcheordre 29 / 7
") Adrn.koll. til Adlersten 2B/;.
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protesterede han imidlertid og erklærede, at det stred mod Kongens Ordre at plage Bønderne med saa meget Skyds '],
I Carlshamn havde Transportskibene begyndt at indfinde sig;
den 5./16. Juli var 39 ankomne, og den 11./22. afgik 50 fra Carlskrona dertil. Men det hele forløb noget uordentligt, og Adlersten
fik ofte for sent Oplysning om Skibenes Ankomst 2). Ikke mindre
uordentligt gik det til med Troppernes Sammendragning, og mange
zSde Juni
.
unyttige Marcher foretoges.
d J r meldtes, at Nerike-Verrn9 e ul
land nu var i Bleking, og Dalregimentet paa Marche dertil; der
blev strax gjort Skridt til at faa Tropperne bort fra den af Pest
og Indkvartering udmarvede Provins; men en Del af dem blev der
alligevel S). Fra Christianstad sender Generalmajor Patkul

626~ Juli

te ugust
Styrkeliste over følgende til Transport bestemte Regimenter-):
Dalregimentet,
Helsinge (paa Marche fra Baahus Len),
Nerike-Vermland (i Bleking),
Øslgøla Infanteri ( i Skaane),
Vestgeta-Dal (do.],

15./26. August blev Vestgøta Ryttere og Enkedronningens Livregiment lagte i Lejr ved Ljungby. De andre 5 Rytterregimenter
kantonnerede i Skaane "]. Samtidig blev de 5 ovenfor nævnte
Infanteriregimenter, de 3 Kompagnier Jønkøping og Rekrutterne
til de forrige Aar 'Overførte Regimenter trukne sammen om Carlshamn og forplejede fra Magasiner ''). Regimenterne ved Ljungby
samt Vestgøra-Dal blev mønstrede af Taube, Resten af Fodfolket
af Patkul, Rytteriet i Skaane af Skytte 7).
I) Burensk, til Adm.koll, 25/7, 51/7, 4/8; Adm.koll, til Raadet 19/7, til Stenb. s. D .

til Skytte

8°/7,

til Starrisl. ' /a (Fl. Ark .).

I) Adm.koll. Reg. 8/7, Kapt. Jacob Krechel til Adm .koll, ~0/7, Adlerst, til samme
11. /22. Juli.
") Adm.koll, til Slenb. 18 /s, Adlersten til samme ~7 /0 ( E. A.), Wachtm,
S"h . I Stenbocks ank. br. (E. A.) ligger blandt Skrivelserne fra
udateret Marcheordre for Østgøta- og Smaalandske Ryttere samt for
og Uplandske Tre- og Femmånninger, og der forefindes tillige en
Indberetninger fra Reg imenter, der er i Marche Syd paa .
4 ) Stenb. ank . br. (E. A.).
~) Stenb, bl Burensk. 16/ 8 (E. A.).
8) do. til Adlersten 18/ 8 (E. A.).
1 ) Stenb. Koncepter 10/8 (E. A.).

til Stenb.
Juni en
Skaanske
Mængde
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En Del Vanskeliglitder foraarsagede Feltartilleriet. Til Pommern skulde oversendes-]:
16 3 Pds. Metalkanoner,
4 S » Haubitser,
JO Rustvogne,
So,ooo Musketkugler,
40,000 Karabinkugler,
SO,ooo Pistolkugler,
400 Ctn, Musket- og Pistolkrudt.
20
Kanonkrudt.
5 Underofficerer,
120 Konstabler og Haandlangere,
5 Fyrværkere.

I Skaane havde man omtrent det nødvendige Materiel, og af Personel IO Officerer, 18 Underofficerer, det højst fornødne Antal
Artilleribetjente samt en Staldetat 2). Den udmærkede Artillerist,
Oberstløjtnant Carl Cronstedt, var beordret til at følge med til
Pommern S) ; men som sædvanlig blev han fortrædiget af Artilleriets Chef, Oberst A p p e l m a n. Denne bestemte, at der fra Stockholm skulde sendes 16 nye 3 Pds . Kanoner og 4 lette Haubitser
med Tilbehør samt 21 øvede Artillerister. Den skaanske Artilleristat skulde kun afgive 40 Konstabler og Haandlangere foruden de
fornødne Rustvogne. Naar hertil føjedes, hvad man forud havde i
Stralsund, vilde det pommerske Feltartilleri komme til at tælle
38 Piecer og 107 Artillerister uden prima plana '). Kanonerne af
Cronstedts System 5), der udelukkende fandtes i Skaane, skulde
altsaa blive hjemme. Men Stenbock vilde have dem med, og
Cronstedt var med Rette overbevist om sit Systems Overlegenhed.
«H vad der kommer med her fra, bliver godt; hvad Resten duer
til, maa Gud vide,» skriver han 6). Fra Malmø afgik 4./15 . August
40 Artillerister, 187 Kuske, 276 Heste 7).
Ved Stenbocks Ankomst til Carlskrona 13./24. August var
Flaaden for saa vidt klar, som 24 Orlogsskibe og 3 Fregatter var
nødtørftigt udrustede, forsynede med det allernødvendigste Mand') Krigskell . til Kongen " /7.
Fortegnelse dat. Lund l/G 12 i Stenb, ank. br. (E. A. ) vistnok af Cronstedt,
' ) Cronstedt til Stenb, 'h 12 (Stenb. ank. hr. E. A. ).
<) Appelman til Stenb, 2"/7 12 (E. A.).
:,) j fr. Bind lIIS. 6S f.
,') Cronstedt til Taube 8/8 12, Samme til Stenb, s. D. (E. A.).
'J Oblt. Bethun til Stenbock <'H 12 E. A.).

~)
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skab og provianterede for 2 Maaneder '], Spaniefarerne, der skulde
overføre alt Fodfolk, var paa Vej til Carlsharnn, og rste Hold
Tropper rede til at gaa om Bord; men en kostbar Tid var
gaaet tabt. I bitre Udtryk klager Stenbock over, at han saa sent
fik frie Hænder; havde han i Vinterens Løb kunnet lægge Haanden paa Værket, vilde han forlængst have staaet i Tyskland;
mange, der havde modsat sig hans Planer, havde været lette at
bøje, naar de vidste, at han besad Kongens Tillid 2).
Det belejlige Tidspunkt var uhjælpelig forsømt. I Sommerens Løb var der i Pommern foregaaet Begivenheder, der ganske
ændrede Forudsætningerne for Stenbocks Planer og i høj Grad
vanskeliggjorde Løsningen af den Opgave, der var stillet ham.

Felttoget 171 I havde for saa vidt været uheldigt for c de
Nordiske Allierede» som det ikke var lykkedes dem at drive
Svenskerne ud af Tyskland. Det aabne Land havde de besat,
men fra Fæstningerne vajede endnu det svenske Flag, og Rygen,
Stralsunds uundværlige Opland, var stadig i Svenskernes Besiddelse. I de første 7 Maaneder af 17 I 2 ændredes Tilstanden ikke
væsentligt. I Løbet af Juni forlod de sidste danske Tropper Blokadekorpset for Stralsund, men til Gengæld blev W is m a r, der i
et halvt Aar havde nydt Friheden, i Juli indesluttet af et lille
dansk Korps under General Jørgen Rantzau S). I Fæstningen
laa Generalmajor M. Schoultz med c. 1800 Infanterister og 400
Dragoner; Besætningen var svag, men der var ingen overhængende Fare. I S t e t t i n laa Generalguvernør M e j e r f e l t med
c. 4000 Infanterister og nogle Hundrede Dragoner; Fæstningen
var indesluttet, men blev kun i ringe Grad foruroliget. Tilstanden
var dog ikke behagelig, det var smaat med Penge og kneb med
7./ 18. Aug. beordres alt hvervet, presset og indrnIleret Mandskab til at møde
for at fordeles til Skibene, og 20./31. Aug. Aften er alle om Bord (Adm.koll,
Reg. ).
:) Stenb, til Kongen 19/ 8• l Skr. af 11/7 og 6/ 8 (gl. St.) havde Raadet gjort
Kongen Rede for, hvorfor Flaaden ikke var løbet tidligere ud, og havde omtalt Stenbocks Virksomhed for at skaffe Penge.
') Bind III, S. 443.
l)
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at forpleje og rekrutere Tropperne. Generalguvernøren fik vel
opmuntrende Breve fra Carl XII og hans Kancelli l), men nyere
Efterretninger fra Konstantinope1 af 5./16. April nedslog Haabet
om Hjælp; nu hed det sig, at Kongen kun fik en Eskorte men
ingen Hjælpehær. Hertil kom, at der stadig samledes flere og
flere Sachsere og Russere om Stettin; i Maj var Czarewitsch
Alexei og Menschikoff i Gartz, og man ventede, at Blokaden, der
havde varet i 9 Maaneder, vilde gaa over til en Belejring . Forbindelsen med Stralsund var vanskelig, Udsigt til Hjælp ringe 2) .
Mejerfelt forholdt sig dog ikke helt passiv. Midt i Juli erobrede
han Swine Skanse paa Usedom og tog en Del Fanger. Sachserne,
hvem det gik ud over, skød Skylden paa de Danske , der havde
forladt BIokadekorpset for Stralsund og derved foranlediget, at
man havde maattet svække Besætningen paa Øen S).
Stettin var imidlertid ikke alvorlig truet; langt haardere trængt
var Stralsund, der jo ogsaa havde meget større Betydning. Fæstningen var Sverigs Brohoved i Tyskland, og om den samlede
Hovedinteressen sig i 17 l 2 . Generalløjtnant C. G. Diicker raadede
over omtrent 11,000 Mand, hvoraf 6000 Fodfolk; tillige havde
han under sig en Søstyrke paa et Dusin større og mindre Fartøjer 4.); men han var ogsaa truet baade fra Land- og fra Søsiden
og havde svært ved at forpleje sit Mandskab 6), der led meget af
Sygdom og Nød. Fodfolket, hvis etatsrnæssige Styrke var 9000
Mand, havde i Juni 2600 Vakancer og 1640 Syge. I Geleddet
var der kun lidt over 4000 Mand. da en Del Folk var afgivne til
anden Tjeneste, bl. a. paa Krigsfartøjerne 6). De tyske Regimenter
var i ret god Stand, de svenske, som var satte paa «tysk Fod»,
derimod meget medtagne 7). Raadet havde givet Tilladelse til at
hverve tyske Rekrutter til de ikke inddelte svenske Regimenter 8) ;
men paa Grund af Pengemangel lykkedes det ikke at komplettere
dem . Rytteriet var i meget bedre Stand; det havde 4479 Mand
1) Af IO/S, 11/ s, : 8/:1 12
' ) Mejerf. til Senatet »t, (P ommera nica) ; Ducker til samme 6/ 8 .
s) Henck til Stenb. 18 / 7 (E. A.)j Journal der pommerisehen Campagne 1917- 22 /7
(Dresden).
' ) Bind III, S. 437-440.
S) Vellingk havde i April indkøbt liere Hundrede Læster Korn i Lybæk, men
de Danske spærrede Trave (D ucker til Adm.koll, 25/.. Fl. Ark.).
~ ) Styrkeliste af 2/8 og 8°/6 i Stenb. ank. br. (E. A.); Ekeblad til Stenb. "/0 (do .),
') DUcker til Stenb, Bh, 2' /7; Henck til samme 4/7 (E. A.); Def.kom , Reg. 17 /s 12 .
8) Def.kom. Reg. " /2, 17/. 12.
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i Geleddet og kun 209 Syge; ogsaa Hestene var fuldtallige 1).
Med Artilleriet saa det mindre godt ud, man havde kun 41 Konstabler og Haandlangere, men manglede 103 foruden 16 Fyrværkere, næsten alle Haandværkere og Staldetaten. Af Materiel havdes
16 Feltkanoner, deraf 12 3 Pds., en Del Pontoner og Vogne, men
meget lidt Ammunition 2). For at skaffe bedre Plads i Fæstningen
havde Ducker i Slutningen af Maj udlagt nogle Regimenter i et
lille cTranchement paa denne Side det høje Bjerg udenfor Francken Thor», og samtidig var Vagt- og Garnisonstjenesten bleven
omordnet 3). Med Proviant og Penge stod det daarligt til, Brød
havdes kun til Udgangen af Juli, Magasinerne var tomme, Rygen
udpint og Fæstningens Omegn i 4 Mils Omkreds øde. I 2 Aar
havde Officererne ikke faaet Gage, Byen stod i Forskud for 80,000
Dir.; Transporten maatte medføre Proviant for 2 Maaneder, ogsaa
til Garnisonen, ellers kunde der ikke skaffes Føde i August.-),
Om Forholdene hos Fjenden meddelte Ducker i Begyndelsen
af Juli, at de danske Regimenter, der afmarcherede den zode Juni,
var bleven afløste af 5 sachsiske og 2 russiske Infanteriregimenter.
I Linien Greifswald-Grimmen-Tribsees stod nu 6 russiske Infanteri<>g lige saa mange Dragonregimenter, 7 sachsiske Rytter-, 6 Dragonog 6 Infanteriregimenter, i alt 18,000 Mand. Den 28de Juni gjorde
General Hallart med henved 6000 Ryttere og Dragoner og 4000
Infanterister med nogle Kanoner et Forsøg paa at overrumple Retranchementet; men Svenskerne var paa deres Post, gik selv over
til Angreb og kastede Avantgaarden tilbage paa Groset. Ducker
kom til Hjælp med Tropper af alle Vaaben og forfulgte Fjenden
til 1/ 2 Mil fra Grimmen med Rytteriet. Generalmajor Ekeblad kom
<>p til ham med Resten af Rytteriet og det mobile Fodfolk; men
Fjenden vilde ikke modtage Kampen og gik i Uorden bag Linierne.
Tabene paa begge Sider var meget ringe; men Ducker havde
Indtrykket af, at han, hvis han fik lidt mere Infanteri, kunde
sprænge Linierne og ophæve Cerneringen. De Allierede befæstede
nu Grimrnen og Tribsees stærkere; af det sachsiske Fodfolk gik
4 Regimenter hjem og blev afløst af Russere. Indeslutningshæren
led en Del af Proviantmangel og Sygdom.
l) Ovennævnte Styrkelister.

Ducker 1/ 7 I2 (acta hist.).
s) Ducker til Stenb. 24/. 12 (E . A.j.
4) Duckers Breve til Stenbock i Juli (E. A.); samme til Raadet n h
2)

12.
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Saaledes var Tilstanden i Pommern paa det Tidspunkt, da
Stenback satte al sin Kraft ind paa at bringe Undsætning derover. Begge Partier var gaaede i Staa: Forsvareren manglede
Folk, Penge og Forsyninger; Angriberen havde Folk nok, men
savnede Belejringsartilleri og Proviant. Ad Søvejen maatte Understøttelsen komme, derfor drejede det sig om, hvem der kunde faa
Herredømmet i rum Sø og i de pommerske Farvande. For Svenskerne var det en Livssag at hævde Besiddelsen af c Binnenwasser s ,
Farvandet mellem Rygen og Pommern. Det vestlige Indløb dertil
mellem Barhøft og Gellen, den saakaldte Vierendehl Strom, forsvarede saa at sige sig selv, da det var saa trangt og grundt,
at det kun kunde befares af Smaaskuder; det østlige, Neutief, var
derimod noget mere farbart og vanskeligere at forsvare . Det bestod af 2 Løb, et nordligere eller rettere nordvestligere : Westtief
(nu Landtief), som førte tæt Sønden om Sydspidsen af Mønchgut,
Siiderperd, og som af de Danske kaldtes Vestergat, og et sydligere, Osttief (Østergat), som gik Sønden om Øen Greifswalder
Oie, og næsten lige paa Sydspidsen af Øen Ruden, der med omliggende Grunde skilte de 2 Løb. Disse kunde passeres af Datidens Fregatter og andre Fartøjer, der stak IO-I I Fod. I 171 I
havde de Danske haft Binnenwasser inde; nu var de borte, men,
kom de igen, saa det galt ud med den direkte Forbindelse mellem Stralsund og Sverig. Det indsaa Ducker meget godt, og han
blev ikke træt af at hævde Farvandets Betydning-].
Den 3dje April var Kaptajn Henck kommen til Stralsund med
4 til Farvandet passende Skibe og nogle Forsyninger 2). Han traadte
snart i Virksomhed; Brigantinen ]ungfrau kom i Kast med nogle
danske Kapere, der drev den ind til Stralsund, men den løb snart
ud igen, og Henck rekognoscerede Peenernunde Skanse, der i 171 I
var tagen af de Danske og Sachserne 8). I Begyndelsen af Maj
kom Kaptajn Fistulator med sine srnaa Skibe til Stralsund'], men i
Slutningen af Maaneden meldte Henck, at han kun havde Proviant
for 5-6 Uger 5 ) . Der blev planlagt en lille Expedition bestaaende
af Orlogsskibet Frederica Amalia, Fregatterne Hvita Ørn og Postillon, som under Kaptajn E. Se h a r n a skulde bringe Hjælp til
I)
")
')
')
:')

Ducker til Adm.koll, 2 .
jfr. Side 14.
Henck til Adm.koll, IU/.,
jfr, Side 25.
Adm.koll. ank. br. "',r..

" I"

12

~ 1 5 12.

(FI. Ark. ).

l fr.

Bind III, S. 437

I.
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den lille Eskadre l), men det ses ikke, om den naaede sit Maal.
Henck blev spurgt, om han vilde tilbage til Hovedflaaden eller
blive ved Stralsund; han valgte det sidste 2). Nøden synes at have
været ret trykkende. Henck melder først i Juli, at Dødeligheden
tiltager, og at man maa nøjes med halve Rationer"],
Paa dansk Side var man fuldstændig klar over Binnenwassers
Betydning; allerede det første Udkast til en Felttogsplan for 1712
gik ud paa, at de danske Fregatter skulde hævde Herredømmet
i dette Farvand, og den endelige Plan, der vedtoges af de Allierede i Slutningen af April, fastslog, at Czaren og Kong Augusts
Hære, støttede af den danske Flaade og det danske Belejringsartilleri, skulde angribe Stralsund og Rygen ']. Fra første Færd
var den dygtige og ansete Viceadmiral C. T. Sehested udset til
at kommandere den Flaadeafdeling, der skulde overføre Artilleriet
og optræde i Binnenwasser, og den t ste April indkom han med
sit Forslag. Efter at have givet en Oversigt over Farvandets Beskaffenhed udbad han sig en Del nærmere betegnede Skibe: Særlig
skikkede til en saadan Expedition var den Gltickstadtske Ekvipages
Fartøjer, dem ønskede Sehested ogsaa at faa; men Kongen vilde
hverken give ham den store Fregat Stormarn eller Jagterne Junker
og Prins Frederik, da han med Rette mente, at de ikke kunde
undværes paa Elben; kun • Ditmarsken), der laa ved København,
blev tilstaaet ham; det var en stor, lidet dybtstikkende Fregat,
der ofte betegnedes som Orlogsskib. c Neptunuss , der blev tilbudt i Stedet for .Stormarn), passede ikke til Farvandet, som
derimod var ypperlig egnet for Flaadens Smaaskibe og Pramme,
af hvilke Sehested udbad sig eSvenske Sophie), ePhønixs , det
armerede Koffardiskib Christiansø, Lodsgalioterne Eyland Schilling
og West Vlieland, Kaperne Ræven og Ulven, Bombarderprammene
Arca Noæ og Helleflynderen, Hukkerterne: Havfruens, Mars', Beskærmerens, Tumlerens og Ebenetzers Baade. Skulde der foretages
en Expedition fra Pommern til Rygen, krævedes yderligere 30
fladgaaende Fartøjer, helst Vatskuder fra Hamborg. Officerer og
Mandskab ønskede Viceadmiralen selv at udtage; han forlangte
1/ 2 Aars Avance for sig og Officerer, 3 Maaneders Lønning for
I) Adrn.koll . Reg . ~'/6, "i t ,
S) Adm.koll. Reg . ' /7 ; do . ank. bref, Uh.
S) Henck til Stenbeck
4) Bind lU, S. 373 f.

417

12

(E. A.).
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Mandskabet og begærede, at Judiehær og Oberst Maul maatte
faa Ordre til at hjælpe ham ved Skibenes Udrustning og Montering.
Kongen gik strax ind paa alt, hvad Sehested begærede l) ~
men senere fik han Betænkeligheder, ændrede Eskadrens Sammensætning og nægtede ham flere af de Befalingsmænd, han havde
ønsket. Kommandørkaptajn Carl fik han som Næstkommanderende,
men Tøjvarter Thy, der skulde have været anvendt ved Artilleriets Udlosning, maatte ikke forlade Køge Bugt, hvor han fiskede
efter e Dannebrogvs Kanoner s}; han blev erstattet med Tøjhusskriver J. N ie ls e n. I det hele varede det længe, før der kom
Fart i Forberedelserne, og det beroede paa, at man ikke var paa
det rene med Operationsplanen. Man vidste, at Henek havde
besat det østlige Indløb til Binnenwasser '], og var altsaa klar over,
at man vilde træffe paa Modstand. Det blev nu taget under Overvejelse, om man ikke kunde landsætte Tropper paa Rygens Vestkyst og udlosse Artilleriet andet Steds end ved Greifswald. Sehested mente, at, hvis han ikke fik de af ham forlangte Skibe, burde
Artilleriskibene gaa til Rostoek og udlosse saa meget, at de kunde
flyde til Prerow paa Darss, hvorfra Resten af Materiellet kunde
prammes til Barth for ad Landevejen at føres til de Allieredes
Lejr. Mod denne delvise Losning ved Rostoek nedlagde Se h o lte n,
der kendte de usle Veje og slette Kommunikationsforhold, bestemt
Protest, Kongen fulgte ham og resolverede, at Transportflaaden
skulde samles i Grønsund. hvorhen Judiehær skulde sende 2 store
Stykpramme og 2 nybyggede Pramme; Artilleriet skulde udlosses
ved Prerow, og derefter vilde Sehested have at angribe Fjenden i
Neutief'']. Denne Resolution var foranlediget af en Memorial fra
Admiralitetet 6), der havde forhandlet med Sehested, som havde
foreslaaet, naar han fik de omtalte Pramme, at gaa fra Grønsund
til Prerow, lette Transportskibene et Par Fod, saa de kunde flyde
til Kinnbaekenhagen, og losse Resten af Artilleriet der; naar det
var gjort, vilde han sejle til Neutief og angribe Svenskerne; ved
denne Lejlighed vilde en fladgaaende Stedfortræder for c Stormarn •
l ) Kgl. udf, Exped, 2/4 562.
2) Hind III, S . 126.
") Indb. fra «Jagt Elefanten >, j fr. Ref, Sag. '6/4 med Indb. fra Gen. Hallart af
15/ 4 der oplyste, at Henck laa ved Ruden med l! Fartøjer.
.') Kg l. udf, Resolut. 14/5 908.
5) Adm. Kopibog.
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være meget ønskelig. Scholten havde holdt stærkt paa Nødvendigheden af, at man var Herre paa Binnenwasser, inden man foretog noget mod Rygen, og han fik til sidst sin Vilje sat igennem ~
men der gik mange Overvejelser forud.
Skønt Udskibningsforholdene ved Prerow og Kinnbackenhagen
var daarlige, og skønt Artilleriet til Dels maatte omlades, var der
dog flere Grunde, der talte for det trufne Valg: Dels var Vejen
fra Grønsund betydelig kortere til Prerow end til Greifswald, og
Dels vilde man næppe træffe paa Modstand under Udlosningen.
Det laa da ogsaa nær at undersøge, om det ikke var fordelagtigst
at landsætte Tropper paa Rygens Vestkyst. Sehested syntes ganske
godt om den Tanke at lade de russiske og sachsiske Tropper gaa
om Bord i Smaafartøjer i Barhøft og landsætte dem paa den
nordlige Del af Vestkysten indenfor Gellen, hvor man var i Læ
for alle Vinde. Herimod havde Scholten mange Indvendinger:
Strædet ved Barhøft var l Mil bredt, men Dybden kun 51/~ Fod;
større Fartøjer til Transporten kunde ikke føres frem, Landgangen
vilde tage for lang Tid og foregaa for nær ved Stralsund; fjendtlige armerede Fartøjer vilde forurolige Transportens Flanker. Judichær, der var en ivrig Talsmand for denne Plan, maaske endog
dens Fader, følte sig ikke overbevist af Scholtens Modargumenter.
Vanskelighederne mente han nok at kunne overvinde. Stykprammene paatog han sig at faa over Grundene, og det vilde næppe
være vanskeligt at tilvejebringe saa stort et Antal c Machiner-s, at
Fjendens Modstand indenfor Gellen og i Farvandet mellem Stralsund og Barhøft kunde lammes, saa at Transporten af Artilleri med
«munition de bouche et de guerre» uhindret kunde foretages; Prammene skulde forjage de svenske Fregatter. Vel var Farvandet bredt
og fladt, men der fandtes mange Smaaholme, hvor Reserverne kunde
anbringes, og fra Smaafloderne ved Lybæk kunde passende Transportfartøjer vistnok faas. Et flydende Batteri paa 12 24 Pds . Kanoner
kunde dække Flankerne og tjene som Repli for Prammene. Det
var ikke hans Tanke at lande i Stralsunds Nærhed, men vel ved
en Demonstration at faa Fjenden til at tro dette og derved forlede
ham til at splitte sine Kræfter. I øvrigt vilde Sehesteds Angreb
paa Neutief lettes, naar Fjenden trak sine Fartøjer Vest paa. Der
var rigtignok den Hage ved Judichærs Plan, at han hverken kendte
Farvandet eller Kysten, men det havde efter hans Mening ikke
stort at sige; thi enten var Kysten stejl, og saa kunde Rytteriet
ikke genere Landgangen, eller ogsaa var den flad, og da paatog
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han sig med Prammenes Kanoner at rense Strandbredden, csaa
at Fjenden end ikke i et Retranchement skulde finde Dækning).
Fordelen ved judiehærs Plan var efter hans Mening den, at man
kunde foretage Landgang uden at risikere noget ved Stormvejr,
og uden Fare for under en Retræte at blive cefterhugget» af
Rytteriet. Stod der en Storm lige ind ad Gattet, maatte man
stole paa sine Ankere og Tove, men derfor burde Foretagendet
ogsaa udføres inden Udgangen af August, medens roligt Vejr
endnu kunde ventes. Flaaden maatte være i Nærheden og kunde
«simulere» Angreb paa Dornbusch. Matroser og Skyts til de
mange Pramme og eMachiners kunde, om fornødent, tages fra
de oplagte Orlogsskibe . judiehær var enig med Scholten i, at
Stralsund først kunde tages, naar Rygen var erobret, og kunde
indrømme, at det for saa vidt var bedst, om hele Transporten gik
gennem Neutief, men saa maatte Prammene føres øst om Øen og
Fjenden kunde da møde Angrebet med samlet Magt '},
Kongen havde overdraget Admiralitetet at konferere med
Sehested om, hvorledes Fjenden kunde fordrives fra Farvandet
mellem Ruden og Greifswald, og om, hvorledes Fartøjer til Artilleriets Transport kunde skaffes 2). Det mente, at en Landgang
fra Barhøft vel var mulig, men at det var bedre at landsætte
Tropperne indenfor Neutief, naar Løbet var aabnet. Viste dette sig
umuligt, maatte Soldaterne gaa om Bord igen, sejle rundt om
Øen og ved Aflandsvind lande, hvor Generalerne fandt det tjen.
ligst. Admiralitetet mente ikke at kunne yde synderlig Hjælp
ved Anskaffelsen af Transportmateriel ; det blev en Sag, der nærmest vedkom Generalkrigskommissæren, Stiftamtmændene og de
Deputerede af Landetaten. Hertil føjer Sehested den Bemærkning: «Naar Stralsund er berendt, og Artilleriet udskibet, da forventer jeg at erholde kongelig Ordre om at anskaffe min Del af
Fartøjsmateriellers 8).
Den 26de Maj var Artilleriet i Hovedsagen indladetf}, det
havde knebet haardt med at skaffe Skibe; man havde beslaglagt
alle danske, norske og fremmede Skibe, der egnede sig til at
transportere Artilleri; intet Fartøj maatte udklareres fra Toldboden
') Judichær til Overkrigsseler.

24/ 6•

2) Kg\. udf, Exped, 14/6 907.

") Adm . Kopibog; Ref. Sag. 28h N. 3.
26
4) Ref. Sag.
1& N. IO. Wilsters Indb. af "'J:..
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uden judiebærs Attest for, at man ikke havde Brug for det; kun
hollandske og engelske Skibe var undtagne, da Kongen ikke vilde
have diplomatiske Forviklinger med Sømagterne; disse Skibe maatte
heller ikke opbringes af Krigsskibene, der ellers havde Ordre til
«med god maner» at anholde alle til Artilleritransport egnede
Handelsfartøjer i Søen og føre dem til København 1). Artilleriparken bestod af 20 24 Pd .s Kanoner, lige saa mange 18 og
12 Pd .s, 18 Morterer, 12 Haubitser og 80 Haandmorterer med
Underlag, Vogne, Ammunition med videre under Ledsagelse af
Oberst N. Harbous Artillerikompagni"],
Samtidig med Parken til Pommern udrustede man en anden,
der skulde anvendes ved Stade '}.
Forarbejderne var saaledes endte; 4de Juni resolverede Kongen, at Artilleriet skulde afgaa til Grønsund, naar Indskibningen
var endt, og det kunde ske uden Risiko . Derefter skulde Sehested angribe og ødelægge den fjendtlige Flaadestyrke i Neutief,
for at Artilleriet, naar Stralsund virkelig var indesluttet, paa nærmere Kg!. Ordre kunde blive ført til Prerow og udskibet der"').
Men Forholdene udviklede sig saaledes, at Operationernes Gang
blev en helt anden. Juni Maaned gik dog rolig hen; Sehested
lagde sidste Haand paa Forberedelserne og sendte lidt efter lidt
en Del Skibe til Grønsund ; men de Allierede i Pommern blev
utaalmodige, de udtalte Ønsket om snarest at angribe Stralsund
og trængte ind paa Kongen, som 9de Juli sendte Sehested Ordre
til «med de ham anbefalede Skibe» under Flaadens Beskyttelse
at afgaa til Rygen og til den for Stralsund kommanderende General
afgive saa meget Artilleri, som denne maatte forlange, esaa vel
som med den hos sig havende force hannem til Haande gaa, paa
det Fjenden al mulig Afbræk kunde gjøres, og . Hs, Mayt. med
allieredes Dessein næst Guds Bistand fornøjelig udføres » ~) . Samtidig fik Viceadmiral Barfoed Ordre til at krydse mellem Ystad
og Pommern for at dække Expeditionen ; «ø rnen » skulde han afgive til Sehesteds umiddelbare Assistance U).
I) Kgl. udf, Exped, 28 / " 1050. Der manglede dengang endnu nogle Ammunitionsskibe.
') Fortegnelse i Kgl. udf, Exped, 22/6 1274.
") Bind III, S. 388 f.
' ) Kg!. udf. Exped. '/6 1124.
") Kg!. udf, Exped, "h 1329.
6) Adm. Kopibog.
4
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Den I 7de Juli afsejlede Sehested fra København med en Eskadre,
hvis Sammensætning først efter Haanden var bleven bestemt. Den
bestod nu af følgende Skibe:
Orlogsskib Ditmarsken, Komkapt. C. T. Carl.
Fregat Kongens Jagt Kronen, Kapt. M. Gude
.
Phønix, Ltnt. R. Jansen
.
Gravensteen, Ltnt, J. Boysen . . . .
.
Armeret Skib Christiansø, Maanedskaptlt. P. Gautsen . .
Pram Arca N oæ, Maanedskapt. J. J. Bach
.
Hellef!ynderen, Maanedskaptlt, C. Windtwoldt ..
Ebenetzer
J . Banstad
.
Lodsgaliot West Vlieland, Ltnt, P . Bruun
.
Eyland Schilling, Ltnt, G. J. Lund
.
Snav Ræven, Maanedslt. A. Green.
Ulven,
A. Horndal.
Bonne Esperance, Maanedslt. M. Bruun.
La Diligente,
N. P. Kulsen.
H ukkert Havfruens Baad
Mars'
Beskærmerens ,
Brander Engel Rafael, Branderkorn. C. Reesen,
So rte Ravn ,
P. Taetsen,
Haabet
I . de Koningh.

404 Md. 48 Kan.

133

»

100
100
160

•

76
74

34
34

24
22

14

•

28

J

14
14
10

»

"

Hertil kom foreløbig «Ørnens (Ltnt. v. Rehdern), som zden
August blev afløst af «Svenske Sophie J. Den 2 l de August kom
yderligere Bombarderskibet Hekla (KaptIt. C. L. Handtberg) og
den 25de e Pommeransen s : Fregatten Snarensvend var ogsaa tildelt Eskadren, men mødte ikke, før dens Opgave var løst, og det
kan ikke bestemt afgøres, om Hukkerten Ebenetzers Baad var
med, eller om den forvexles med Prammen af samme Navn 1). Med
Undtagelse af «Ditmarsken», der dog var bygget til Flodsejlads,
var alle Skibene smaa og lidet dybtgaaende, vel afpassede efter
Farvandet, hvor i flere af dem var optraadt Aaret forud.
Fra den I7de til 19de Juli laa Sehested til Ankers ved Kastrup med sin Eskadre og 62 Koffardiskibe, saa lettede han og
gik ned mod Møn; den 23de ankrede han ud for Grønsund, hvor
han blev liggende til den 27de og modtog yderligere Ordre fra
Kongen af azde, om at Artilleriskibene skulde forblive i nævnte
Sund og afvente nærmere Bestemmelse. Den 26de kom «Ørnens
ud fra Grønsund med 7 til Rostock bestemte Kornskibe ; Sehested
sendte 36 af sine Koffardiskibe derind, lettede Anker og kom med
1

Prammen havde Sehested ladet bygge i Neustadt,
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Resten af sin Eskadre den 27de Juli om Aftenen til Ankers ved
Perd, hvorfra han næste Morgen holdt ind mod Sydspidsen af
Monchgut, Thiessower Howt, som de Danske kaldte Iserhoved.
Barfoeds Eskadre ledsagede Sehesteds og hjalp ham Natten til
den 28de med at armere Prammene og lette cDitmarsken •. cArca
Noæ s og cHelleflynderen " der ikke kunde føre Artilleri i rum Sø,
fik hver 2 Haubitser og henholdsvis 12 og IO 18 Pd.s Kanoner,
medens e Ebenetzer s allerede var bleven monteret i Grønsund.
«Ditmarsken. udlossede de fleste af øverste Batteris 12 Pd.s og
2 af understes 24 Pd.s Kanoner, Ballast, Proviant og nogle Ankere
i et Par Hukkerter og en Galiot; det stak nu kun 10 1/ 4 Fod og
kunde flyde over Grunden. Galioten St. Johannes blev armeret
med z 24 Pd.s Kanoner ; 5 armerede Chalouper tilgik Sehested
fra Barfoed, og den 23de var han klar til Kamp-).
Forsvarsstyrken bestod af følgende Fartøjer t}:
Fregat (armeret Lastdrager) Stralsund, Kom. Henck
.
»
»
Anklam, Kapt. Suhm . . . .
.
St. Thomas, Kapt, Piper. . .
•
St. Johannes, Ltnt, Schotte
.
Brigantin Die Jungfrau, Ltnt. Fegerman
.
»
Wiiduren, Ltnt. J. Lewe
.
Bombarderskib Vulcanus, Ltn, Relin
.
Søkane (Seekahn, fladbundet Fartøj) Nr . ,... . ...... ... .
»
Nr. 2 •• . . •• ••• • • .••
1 Galiot .. . ... ........ •.. . .... .... ..... .. ...........
'S armerede Smaafartejer,

30 Kan .
30
3° »

,8

'4
14

•
Mortere
6 Kan.
6 »
6
2

Brigantinerne førte kun 3 Pd.s, Baadene 8 og 12 Pd.s, Lastdragerne, ogsaa kaldet e Apostlene s , 4 og 12 Pd .s Kanoner. Ved
Thiessower Howt var anlagt et Batteri med 2 Haubitser og 6
18-24 Pd.s Kanoner, ogsaa paa Ruden var der en Skanse eller
et Blokhus; men det ses ikke, om det var bestykket; Betydning
fik Øen i hvert Fald ikke. Hencks Eskadre var saaledes ikke
videre kraftig, og i Stralsund var man meget ængstelig for, at den
ikke skulde kunne løse sin vanskelige Opgave"],
Den 30te Juli Kl. 81 /2 Aften gik e Phønix» med de 3 Pramme
1) Sehesteds Rapporter.
") Bestykn. efter Hencks Brev til Adm.koll, 21/12 12. Brigantinen Fngga nævnes
ikke ; den hørte dog til den pommerske Søstyrke. Den har utvivlsomt ligget
ved Rygens Vestkyst .
.3) Klinckowstrorn til Stenbock 20/7 (E. A.).
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under Kommandørkaptajn Carl ind i Westtief og stoppede derved
2 svenske Skibe, der vilde løbe ud.
Hele Natten igennem varpede de sig frem, uden Virkning bekastede af c Vulcanus» . Sent
paa Aftenen opstod en heftig Storm med Torden, under hvilken
en svensk Krejert strandede; maaske blev den dog, som Kornmandørkaptajn Carl mener, med Vilje sænket for at spærre Løbetl).
Om Morgenen den 31 te fortsattes det møjsommelige Arbejde,
medens • Phøuixs , «Kronen» og e Gravensteens «amuseredes de
fjendtlige Skibe, der laa i en Linie 6-7 Kabellængder indenfor
Banken ret ud for Gabet med en indbyrdes Afstand af 2 - 3 Kabellængder. Landbatteriet greb ind i Kampen, en 18 Pds. Kugle
bortrev «Kronen-s Bouganker, og «Gravensteen s fik 3 Projektiler
i Takkelagen. Da Prammene var naaede saa langt frem, at de
fjendtlige 4 Pd s Kugler vandede 800 Skridt bag dem, aabnede
de Ilden. Kommandørkaptajn Carl antændte personlig den strandede Krejert, men en af Brigantinerne fordrev ham, og Ilden blev
slukket. Ved Middagstid opstod en let østlig Brise ; ført frem af
den løb «Ditmarsken» og de andre Skibe frem forbi Landbatteriet,
der gav Admiralskibet en Kugle i Skroget. Klokken 2, da Sehested var i heftigt Engagement ud for den første 12 Fods Banke,
sprang Vinden om og kom ret forind. Nu var der intet andet
at gøre end hurtigst muligt at vende og staa ud igen. KJ. 4 1/2 E. M.
gik den danske Eskadre til Ankers Ost Syd Ost for Thiessower
Howt udenfor Batteriets Skudvidde 2) .
Henck havde selv Indtrykket af, at de Danske var vendte om
for Laget fra hans Bredsider sj ; men det var sikkert kun den ændrede Vindretning, der afbrød det vel indledede Angreb, som under
en anden Form blev genoptaget et Par Dage senere. Der var
kæmpet haardnakket paa begge Sider, og Tabene var betydelige.
«A rca Noæ» havde 7 Døde, 13 Saarede og fik 15 Skud i Vandgangen, ogsaa de andre Pramme led en Del, og alle rnaatte reparere efter Affæren. Angivelserne af det samlede Tab er lidt
forskellige, men svinger omkring 25 Døde og Saarede . Svenskernes
var større; efter Hencks Rapport havde de 41 Faldne og 34 Saarede; -Stralsunds og «Anklam» havde mistet deres Fokkemasters].
I) Ref. Sag. 02/8 N. 23.
! ) eDitmarsken ss Journal;

C. T. Sehesteds Rapport
«Gehejmeraad Sehesteds
Arkiv.
") Henck til Stenbock »t, (E . A.).
' ) En i 1713 trykt «Bericht v. d. Attaquen. a. d. schwed. Fahrz. a. d. neue-
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Sehested var efter Kampen ved godt Mod og udtalte Sin
Paaskønnelse af Officerers og Mandskabs Forhold. Han haabede
snart at være ved Greifswald, men ønskede, at han havde flere
Pramme; «Svenske Sophie » og «Snarensvend e , som man havde
lovet ham, savnede han ogsaa. Den rste August anmeldte han sit
Komme i Hovedkvarteret og fik fra Peenemiinde 4 Lodser, der
berettede, at Osttief var frit og ikke som Westtief forsænket.
Samme Dag blev • Ebenetzer s , der havde forskudt sig, angrebet af
«Søkanernes og et Par Smaafartøjer, men «Phønix s , «La Diligente s
og nogle Chalouper hjalp Prammen ud af Kniben l); Natten efter
blev den med «Helleflynderen s sendt til Osttief, hvor de ankom
om Morgenen den zden August, samtidig med at cArca Noæ s
tilbageviste et Entringsforsøg af Brigantinen ]ungfrau, hvis Chef,
Løjtnant Fegerman, faldt med IO af sine Folk "], Sehesteds Mening var at binde Henck i Westtief med nogle Skibe, medens
han med sin Hovedstyrke gik til Osttief. e Phønixs og «Svenske
Sophie s, der kom den zden, skulde sammen med en Brander
foretage Demonstrationen; • Christiansø. og .Gravensteen~ blev
sendte forud Sønden om Ruden, medens Sehested med Resten
stod til Søs for at komme uden om denne ø. Om Aftenen Kl. IO
ankrede han I Mil Vesten for Greifswalder Oie og næste Dag
krydsede og bugserede han sig frem med saa ringe Held, at han
Kl. 1 1/ 2 maatte ankre 1 1/2 Mil øst for Ruden. Her kom en Løjtnant af Preobraschenski Garden om Bord med Breve fra Czaren
og Meddelelse om Russernes Ankomst for Stralsund. Fregatten
Phønix førte Russeren til Barfoeds Eskadre, der laa udenfor Westtier. Ud paa Aftenen flovede Vinden, saa at e Ditrnarsken s kunde
varpe sig frem, og den 4de August om Morgenen var man naaet
Syd for Ruden. Varpningen fortsattes; flere Gange rørte Orlogsskibet Grunden, men endelig gik Vinden om til S. S. O. og «den
beskidte Varpning», som Sehested udtrykker sig, kunde høre op.
K!. 6 om Aftenen naaede man den første Banke, klarede den med
Besvær og ankrede indenfor. Osttief var forceret! Svenskerne
saa man ikke meget til. For sent opdagede de, at de havde ladet
sig narre, og for ikke at blive afskaaret maatte Henck, truet af
Tiefe u. d . Batterie a. Iserhoft » angiver de Danskes Tab til 25, de Svenskes
til 140 Døde og Saarede, Den er vist Kilden for Skildrmgen i Th : Europ.

XX, S. 488.
' ) «Ditmarskenss Journal.
~) do.
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Prammene. lette og sejle til Palmer art. e Vulcanus s kastede nogle
Bomber, som ingen Skade gjorde l).
Den 6te August gik Sehested med sin Eskadre og 4 Kornskibe til Ankers paa Danische Wiek, Bugten ved Wieck, Greifswalds Udskibningssted. Et Forsøg, som Henck gjorde paa at
spærre ham Vejen, blev afvist, og den lille svenske Eskadre gik
til Stahlbrode uden at blive forfulgt. Sehested udskibede nogle
svære Kanoner, der skulde anbringes i Wal1ensteins Skanse 1 Mil
S. O. for Stralsund for at bekæmpe de svenske Skibe 2).
Det var en meget betydningsfuld Bedrift, Sehested havde udført. Selvom den svenske Sømagt i Binnenwasser ikke var ødelagt, var den dog forsvarligt indestængt; Indløbet til det vigtige
Farvand var nu aabnet for de Danske, der selv kunde føre Forsyninger til Greifswald og hindre Svenskerne i at støtte Stralsund
fra Søsiden. Efterretningen herom vakte megen Glæde hos de
Allierede og virkede nedslaaende i Sverig. Rygen var truet; Ducker
sendte 2000 Ryttere derover.
Nu skulde altsaa den danske Sømagt og de Allieredes Landtropper til at virke sammen. Den zden August var Czaren ankommen til Landsberg a. d . Wartha, hvor han havde et Møde
med Kong August S). Den 4de var han i Gartz, og 2 Dage senere
mønstrede han sine Tropper for Stettin. Den rode og Ilte var
han paa Sehesteds Eskadre, hvor der blev pokuleret saa kraftigt,
at Sehested senere maatte indgive en Regning paa 1200 Rdlr. for
fortærede Drikkevarer. Den 19de foretog Czaren en Rekognoscering ved Stralsund med et Kommando paa 4000 Mand; det
var nær gaaet galt; men Hertugen af Sachsen Weissenfels reddede
Situationen ved et raskt Rytterangreb, hvorved han fik Hesten
skudt under sig, og selv blev saaret. Men der var ingen Alvor
i Czar Peters Foretagender; den zzde tiltraadte han en Tur til
den danske Flaade s}; hans Uvirksomhed begyndte at vække Opmærksomhed, og Rygtet gik, at han ikke vilde angribe Stralsund, men Ste t ti n").
Rygtet havde talt sandt. Den 5te August, altsaa lige efter
') Sehesteds Rapp . 5/S, dateret <Banken S. V. for Østergabet paa 4 Favne Vand
ved Ruden».
') Sehesteds Rapp. 7 / 8 i Re f. Sag. IO/B N. 9. Jfr. Th. Europ, anf. SI.
' ) Ob. B. Meyer til Kongen ·,/s (Sachs, polske Ges. Re!.).
4) Se Side 64.
I,) Sekret. Wiebeking til Hertugen "/B (Schwerin).
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sin Ankomst til Lejren ved Stettin havde Czaren skrevet til Kong
Frederik, at han først vilde angribe denne Fæstning ']. Herom fik
Sehested Meddelelse i et Krigsraad den rSde . Som Grund til den
ændrede e Desseins angaves, at Magasinerne i Polen var ødelagte,
og at der vilde medgaa 4- 6 Uger, inden de kunde genoprettes.
I dette Tidsrum var det umuligt at sende Tropper fra Polen til Stralsund; derimod kunde Tiden bruges til at tage Stettin, hvis Garnison
kun talte 5500 Mand, og hvis Borgerskab halvt var vundet for
Czaren. Naar Fæstningen var taget, vilde Russernes Operationslinie være sikret; de forlangte derfor, at Sehested skulde føre Artilleriet derhen 9). Det var sandt nok, at Stettin generede Rus serne meget om end ikke i saa høj Grad, som Wismar generede
de Danske, og det er farstaaeligt, at de ønskede at erobre Byen;
men den nye Plan stred i høj Grad mod de trufne Aftaler, og
det vilde have været ganske uforsvarligt at forlade Stralsund og
give Svenskerne frit Spil.
For Sehested kom denne Meddelelse noget uventet. Da han
kom til Greifswald den 6te, meddelte General Hallart ham nemlig,
at han selv stod med 13,000 Md. 1 Mil derfra, at Czaren var i
Anklam, og at Menschikoff nu gik fra Stettin, hvor han efterlod
et Blokadekorps paa 6 Regimenter, og hvor man nylig havde
tilbagevist et Forsøg fra Garnisonens Side paa at tage Usedom
og Peenemiinde Skanse. Generalen, der udtalte, at man længtes
efter det danske Artilleri, antog sikkert selv , at det skulde anvendes
mod Stralsund S). Den 4de August havde Kongen sendt Sehested
Ordre til at lade Artilleriskibene afgaa fra Grønsund, naar de
fjendtlige Skibe i Neutief var fordrevne, og Stralsund indesluttet-) ;
Viceadmiralen, der mente, at alt nu var i Orden, sendte (Svenske
Sophie . over for at hente Transporten, der ankom den 19de og
20de August konvojeret af Hovedflaadens Fregatter, efterfulgte af
selve Gyldenløves Flaade, som laa ved Ruden, medens Artilleriflaaden passerede Neutief. Den bestod af 57 Galioter, 49 Jagter,
23 Krejerter, 12 Skibe, 9 Smakker, 9 Skuder og 1 Pram ; i alt
160 Fartøjer. Men hvad skulde Artilleriet nu bruges til? Foreløbig anvendte Sehested en Ugestid paa at omlade det i Fartøjer
Geh . Reg. ~l /B 12 .
Sehesteds Rapp. i Gehr. C. Sehest, Arkiv.
9) Sehe sted til Kongen 7/ 8 ; til Gyldenløve s. D.
4) Kg!. ude. Exped, 4/ 8 1466.
l)

~)
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af 6 Fods Dybtgaaende, der efter Omstændighederne kunde gaa
op mod Stralsund eller op ad Peenen. Stadig trængte Czaren ind
paa de Danske med Opfordringer om at gaa til Stettin, som han
paatog sig at erobre i mindre end 5 Uger. Naar det var gjort,
vilde han rykke for Stralsund, sætte sig fast paa Rygen og holde
sig der hele Vinteren over, om det skulde være. Gik Kong Frederik ikke ind paa hans Plan, vilde han efterlade de stipulerede 7000
Mand og med Resten gaa hjem for at «subsistere». Sehested beo
klager sig i sine Indberetninger bittert over Czarens Upaalidelighed.
Tide~ spildtes med ørkesløse Skænderier mellem Russerne og
Sachserne; thi hverken Kong August eller Feltmarskalk Flemming,
der lige var ankommen, var enig med Czaren og MenschikotP).
Den 27de August gik Sehested om Bord paa «Svenske Sophie»
og afsejlede med 109 ArtilJerifartøjer, de ehelsiugørske og sjællandske Jollen, konvojerede af Ulven , - Bonne Esperance s , «La
Diligente s og c Havfruens Baad ; den 2gde kom hun tilbage:
Kong August havde stoppet Transporten i Nærheden af Peenemunde Skanse"]. Den 30te begyndte Udlosningen ved Wieck :
Planen mod Stettin var opgivet.
Czarens Brev til Kongen af 5te August har næppe naaet
ham, der dengang laa for Stade, før den 19de; thi den i Sde
sendte han Ordre til Artilleriflaaden i Grønsund om at rette sig
efter Sehesteds Befaling og uden Tidsspilde afgaa til Pommern;
samtidig gik Ordre til Gyldenløve om at dække Transporten med
Hovedftaaden 3). Men senest den 2 I de maa det fortrædelige Brev
være indtruffet; thi paa den Dag blev Generaladjutant P. V. Lø v e nørn beordret at rejse til Czaren med en Skrivelse, hvori Kongen
udtalte sin Forundring over det skete Omslag. Aldrig havde han
trot, at man vilde vige fra det, der var besluttet paa Grundlag
af saa dybtgaaende Undersøgelser og Overvejelser. Operationerne
i Stift Bremen var i fuld Gang efter de trufne Aftaler, Binnenwasser
aabnet, Artilleritransporten samlet. Ændrede man nu Planen, var
alle Forberedelser spildte, Kongen maatte trække sine Tropper
bort fra Rostock og Wismar; men Artilleriet vilde ikke blive udskibet før Czaren skriftlig havde forpligtet sig til kun at anvende
det ved Stralsund .1). Samtidig blev der udfærdiget Befaling til
I) Sehested til Konseil (Geh.raad Se hest. Ark. ),
' ) «D itmarsken ss Journal og Korresp.prot. ; Komkapr . Carls Skr. al :11 8.
") Kg!' udf, Exped, IR'8 1595-97 .
•) Kreditiv for Løvenørn ; Skr . til Czaren, begge al :1" (Geh. Reg..
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Sehested om ikke at udskibe Artilleriet, før der var truffet virkelige Forberedelser til en Belejring. Ikke en Kanon maatte sættes
i Land, før Czaren skriftlig havde forpligtet sig til kun at anvende
Artilleriet efter Aftalerne i Kolding '). Denne Ordre blev yderligere skærpet nogle Dage efter, idet Kongen paalagde Sehested
under ingen Omstændigheder at tillade, at Artilleriet bragtes til
Stettin; vilde Czaren ikke bruge det ved Stralsund, skulde Transportflaaden forlægges saaledes, at den efter Kongens Ordre kunde
føres andet Steds hen . I øvrigt skulde han konferere med
Løvenørn ~) .
Den Z7de August konfererede Czaren og Kongen af Polen i
Wolgast. Det lykkedes sidst nævnte at rokke ved Czarens Plan,
den z8de afholdtes en ny Konference paa Czarens Fregat, og
i den deltog Sehested, som jo var under Opsejling med sine
Fartøjer 3). Samme Dag ankom Løvenørn, Dagen efter fik han
Foretræde og deltog i Konferencen 3). Da Czaren spurgte, om
Kongen var fortrydelig over, at Stettin nu skulde belejres, svarede
han, at Hs. Majestæts Venskab visselig ikke vilde kølnes, men at
han frygtede for, at alle Omkostninger og Anstrængeiser nu var
spildte, og at dette Felttog vilde forløbe resultatløst som det for.
rige. Hertil bemærkede Czaren, at Stettin laa ham bekvemmest,
men at ogsaa Kongen af Polen var imod den Plan. Resultatet
af Forhandlingerne blev en Resolution, som Czaren 30te August
tilstillede Løvenørn ; heri udtalte han, at han vilde drage 18 Batailloner hid fra Stettin, gøre Landgang paa Rygen, og i det hele
træffe saadanne Anstalter, at man kunde være klar om 8-10
Dage. Han mente vel, at det danske Artilleri ikke var talrigt
eller kraftigt nok, men han vilde forhandle med Kongen af Polen
om flere Kanoner og mere Ammunition. Han vilde begynde med
et Bombardement og først skride til Belejring, naar dette ikke
frugtede. Løvenørn var utilfreds med Tilstanden ved de Allieredes
Hær, . som ikke havde den angivne Styrke. Ved Stettin stod
14,360 Mand, deraf var 1500 syge; General Hallart havde kun
6000; ved Wolgast stod 2000 Mand Garde, og Generalløjtnant
Bauer kunde ventes med 5 Regimenter. Menschikoff var Skyld i
I) Kgl. udf. Exped. " /_ 1604; om Aftalerne se Bind
2) do. 2~/s 1667 .
a) Journ. d. pom, Camp.

ru, :'.

375 ff.

18 / S _ 2':' 8 (Dre sden) ; Løvenørns Mern. 80 ,s.
I Brasch '
GI. Ejere af Bregernved. Kbh . 1873, S. 380 , hedder det urigtigt, at L. kom
til Czaren ' /8.
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alle Forhalinger; nogle preussiske Dukater havde fremkaldt Planen
mod Stettin 1). Rygtet talte vist nok Sandhed; Begivenhederne
ved Stettin det følgende Aar kunde nok tyde paa det. Den 3 I te
afrejste Oberst B. Meyer til Kongen med Løvenørns Memorial.
Løvendal, hvem Løvenørn paa sin Rejse havde truffet ved Wismar , og som ogsaa havde været i Wolgast, rejste den zden September til Dresden 2); han var nu definitivt udtraadt af dansk
Tjeneste.
Planerne mod Stettin var skrinlagte ; de dertil bestemte Tropper fik Kontraordre, andre blev dragne derfra ad Stralsund til.
Men Czaren erklærede med Hensyn til Artilleriet, at da Traktaten herom var afsluttet mellem Kongerne af Danmark og Polen,
maatte det blive denne, der gav Revers. Selv var han kun
cA ux iIiæ r. og vilde ikke have noget med den Sag at gøre. Saa
udstedte Kong August den ønskede Forsikring; baade Sehested
og Løvenørn lod sig nøje dermed S) og rejste den jote tilbage til
Greifswald, hvor Hoffet var samlet den 4de September. Planen
gik ud paa, at Sehested, saa snart Artilleriet var udskibet, skulde
angribe Henck og jage ham indenfor D ånholm. hvorefter 7000
russiske Infanterister, 3000 sachsiske Ryttere og Dragoner og 400
russiske Dragoner med nogle Kanoner skulde landsættes paa Rygen.
Kongen af Polen skulde sørge for Brød til Tropperne 4). I saa
Henseende kom det vel til Pas, at Sehested havde taget 4 af det
polske Generalkommissariat fragtede Kornskibe, som Svenskerne
havde gjort til Prise. Det var bleven forebragt Kong Frederik,
at Viceadmiralen havde opbragt nogle Skibe uden at undersøge,
om Ladningen var neutral, og han havde faaet en ganske ufortjent Reprimande derfor"]. Den 4de September var Czaren med
Gemalinde om Bord paa «Ditmarsken» 6), og Dagen derefter begyndte Forberedelserne til Expeditionen mod Rygen. Kong Frederik, der stadig nærede Mistanke til sine Allierede, stolede ikke
paa, at Planen blev gennemført, og paalagde Sehested, hvis
eDesseinet s ikke blev til noget, at overlægge med Obersterne
Løvenørn, Meyer og Klepping, der blev sendt fra Stade med
' ) Løvenørns Mern. 3°/8.
") Joum. d. pom . Camp.
:I) Løvenørns Mern. 30 8;
<) Sehested til Kongen.
.,) Kg\. udf. Exped. • 6/ 8
") journ. d. pom, Camp.

3°/8, "' /8, ' /0.
Sehested til Kongen.
Søetat, vedk.
4/ 9 (Dresden).
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Budskab om Fæstningens Kapitulation, hvorledes Artilleriet bedst
kunde føres hjem 1). I Stralsund troede man, at det var Alvor,
og Diicker gik selv over til Rygen med 400 Ryttere og 2000
Infanterister S).

Den 14de Juli var General Rantzau kommen til Wismar og
havde overtaget Kommandoen over Blokadekorpset B), der beo
stod af:
Dewitz' Kyrasserregiment,
Brockdorffs
li
rste Jyske
Livregiment Dragoner,
I Bat. af Marineregimentet,
I
. Krags Regiment ,
6 Feltkanoner.

De 4 sidst nævnte Afdelinger havde staaet ved Stralsund siden
forrige Sommer. Fodfolket var noget medtaget; men Rytteriet
havde Generalmajor Daa forstaaet at bevare i ret god Stand. Midt
i August bestod Korpset af 2867 Ryttere og 638 Infanterister under
Gevær samt henholdsvis 231 og 129 Syge. Styrken var alt for
lille til at indeslutte den vidtløftige Fæstning, hvortil der krævedes
4000 Ryttere og 5000 Infanterister; Tjenesten var derfor meget
opslidende ; tilmed maatte mange Folk anvendes til Eskorter").
Rantzau .havde nemlig meget svært ved at forpleje sit Korps, han
udfuragerede de svenske Besiddelser 5) og tyede dernæst til Udskrivning; men det forslog ikke; han maatte hjælpes fra Moderlandet, og midt i August konvojerede eMakrelens 20 Kornskibe
med 1700 Td. Rug og 21,000 Tdr. Havre fra Travemiinde til
Tarnowitz. Herfra blev Kornet under Beskyttelse af Eskorter og
Posteringer ført til Lejren 6). Med Fjenden havde man forskellige
' ) Gehejme Ordrer li/ U 12.
~) DUcker til Stenbock 5°/8 (E . A.).
") Jfr. Bind III, S. 443 .
•) Ref. Sag '·/8 Nr. Ir.
b) do. 1°'7 Nr. 46 .
0) do. " / 8 Nr. I I.
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mindre Sammenstød. Den t Sde August ophævede Rantzau en
Feltvagt ved Rothen Thorl), og kort Tid efter blev den altid
uheldige Kaptajn Silberstern 2) en Nat overfaldet mellem Tarnowitz
og Lejren. Selv slap han bort med de fleste af sine Folk; men
hans Løjtnant, der var paa Feltvagt, blev efter tappert Modværge
fangen med 15 Livdragoner "]. Om Rantzaus forgæves Forsøg paa
at lukke Oberst Bassewitz ude fra Fæstningen og om hans heldige Expedition mod Kaptajn Bulows Strejfkorps er der tidligere
udførlig berettet."]. Rantzau var utilfreds med flere af sine Undergivne, og Ritmester Swanitz, der var Skyld i, at Bassewitz slap
ind i Fæstningen over Poe!, blev af Krigsretten dømt til Afsked
uden Pas 5) .
Fra Søsiden blev Rantzau understøttet af «Neptunus» G), der
dækkede Kommunikationen med Lybæk og holdt Kaperne i Tømme .
Trods Sygdom og Mangel om Bord holdt den ud paa Stationen,
indtil den dan ske Hovedflaade var drevet ind i Øresund, saa gik
den efter Ordre til Frederiksort.
Garnisonen i Wismar bestod sidst i Juni af 1900 Mand under
Gevær, deraf 400 Dragoner. Alle Forsøg paa at faa Forstærkning afvistes. Ducker. der i Reglen fandt Generalmajor Schoultz'
Planer uigennemførlige, nægtede at sende ham to Fodfolksregimenter og trøstede ham med, at han ikke var udsat for Fare 7).
Defensionskommissionen udtalte, at den danske Flaade var i Søen,
og at der ingen Hjælp kunde sendes, før den store Transport løb
ud 8). Det havde i Virkeligheden ingen Hast med at undsætte
Wismar. I 1712 gjaldt det for Svenskerne om at være saa stærke
som muligt paa Rygen og i Stralsund.

') Schoultz in Stenbock IO R E. A.).
Se om ham Bind I n, s, 428 f.
3) Ref. Sag ' /0 Nr . 7.
jn. Rantz, Mern. "Io
4) Bind IH, S. 477 lT.
") Ref. Sag 19 / B Nr. r.
0) Jfr. Side 28 .
~ ) DUcker til Schoultz ~ ' / tl 12 (Acta hist. ).
R Def.korn. Prot. '"/7 12 .
~)

12,
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Den danske Regering fulgte med Opmærksomhed de svenske
Rustninger og var fuldstændig klar over at det gjaldt om at
hævde Herredømmet paa Østersøen, hvis man vilde hindre Sverig
i at undsætte Pommern. Der blev da ogsaa gjort adskilligt for
at tilvejebringe en betydelig Søstyrke i Østersøen; men den danske
Flaade havde mange Opgaver at løse, og, da den ikke raadede over
store Midler, førte dette til, at der tilsyneladende herskede en vis
Planløshed i Forberedelserne, idet Ordrer krydsedes af Kontraordrer, saa at Gyldenløve og judiehær til Tider hverken vidste
ud eller ind 1). Midt i August kom man endelig saa vidt, at General Admiralen kunde tage Kommandoen over Hovedflaaden, og
den r jde afsejlede han fra København med de 4 store Orlogsskibe: Elefanten, Fredericus IVtu., Wenden og Sophie Hedevig,
2 russiske Fregatter, «Søhundens , Branderen Hvide Fortuna og
nogle Transportskibe. For at faa disse Skibe ud havde man maattet
I

') Nedenstaaende Liste viser, hvorledes Orlogsskibene snart tilgik og snart gik
fra Flaaden i Østersøen,
Justitia tilhørte hele Sommeren Flaaden,
Jylland
Ebenetzer
Havfruen
Beskærmeren
Tumleren afgik 6/ U•
Delmenhorst afgik til Norge 13/ 7, tilbage 12/9 •
Prins Christian kom til Flaaden 21 / 6•
Lovise
28/ 6•
Svanen
6/e•
Christianus IVtu. gik til Norge 21 / S, tilbage " /9.
Nældebladet gik til Norge SI/S s. o.
Neptunus paa Station ved Wismar.
Prins Vilhelm gik til Norge 14/6, til Flaaden 24/7.
Laaland s. o.
Elefanten kom til Flaaden I3 / S•
Fredericus IVtu. s. o.
Wenden s. o.
Sophie Hedevig s. o.
Prins Carl kom til Flaaden " /u.
Fyn s. o.
3 Løver s. o. 7/9•
Prins Frederik s. o. 'o/u som Alløser for cTumleren • .
• Mars s , s Sværdfiskens og eAnna Sophie. holdtes i Reserve, eChr istianus IVtu• • ,
• Frederiens IIlius», • ~~orske Løves , eGyldenløve s og cCharlotte Amalie. ansaa-.
for usadygtige.

62

Pommems Undsætning.

tage Gods fra de hjemmeblivende Skibe og skaffe Mandskab ved
hensynsløs Presning.
Paa Køgebugt traf Gyldenløve Barfoed med 12 Orlogsskibe,
I Fregat og 2 Brandere; i Løbet af de næste 2 Dage sluttede
4 Fregatter l) sig til Flaaden, som den 17de lettede og Dagen
efter ankrede ved Møn. Den bestod af:
Orlogsskib Elefanten

.

Fredericus IVtus
'"

Justitia

.
.

Wenden

.

Havfruen

.

Prins Christian
.
Sophie Hedevig
.
Lovise
.
Jylland
.
Beskærmeren
.
Ebenetzer
. ..•...
Svanen
.
Prins Vilhelm
.
Lanland . .. .. . . . .... .•..
Tumleren
.
Island
.
Fregat
Højenhald
.
Ørnen
,
Hejren. "
,
.
Russisk do. St. Paul ... . ...• . .......
St. Peter
.
Brander St. Marcus • . . . ...... .. . .
Sorte Hane .. . . •..... . • .
»
Hvide Fortunn
.
Galiot
Haabet Rundgal.
»

Gen. Ad. U. C. Gyldenløve,
Kom. O. J. Thambsen.
Viceadm. K. Reedtz,
Kapt, R. Krag.
Viceadm. N. L. Barfoed,
Kom.kapt, L. Walkendorf.
Viceadm. P. Raben,
Korn.kapt. J. Doss .
Viceadm. J. J uel,
Kapt. C. Koningh.
Kom.kap. A. Rosenpalm.
Kom. C. C. Gabel.
p. Hjort.
E. Deichmann.
V. Reesen.
H. C. Gude.
Kom .kapt. C. Boysen.
S. C. Hagedorn.
V. v. Schinclel.
Kapt, G. Siewertz.
H. J. Snidstorph,
C. Gtintelberg.
Kaptlt. F . v. Rehdern.
J. Rosenpalm.
Kom. Rees.
Kapt. J. Brandt.
Br.korn. J. Leth.
»
H. Hansen.
P . Nebel.

Bredgat.

Hospitalsskib Søhunden,
Carlshamns Vaaben,

Gyldenløves Sejlordre er af t Sde Juli 2) og gaar ud paa, at
han skulde forene sig med Barfoeds Eskadre, gaa til Farvandet
') Af disse indgik «Svenske Sophie s, som kom fra Sehested (j fr. Side 55), og
eSnarensvend s , som skulde til ham, ikke i Flaaden,
Kg!. udf, Exped. 18/ 7 1362.
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ved Bornholm, hindre Foretagender ved de danske Kyster og
Transporter til Pommern, eskortere Artilleriflaaden fra Grønsund
og ved Krydsere holde sig underrettet om Fjendens Bevægelser.
Traf han den svenske Flaade, skulde han angribe, selvom denne
var 2-3 Skibe stærkere. Rapporter til Kongen skulde sendes
over Rostock l).
Den r Sde sejlede Flaaden til Rygen og laa ved Ruden, da
Artilleriflaaden fra Grønsund den Igde og zode, eskorteret af
« Højenhald s , e Ørnen», «Svenske Sophie» og cSnarensvend», passerede Nydyb"). Nu var man jo i Czarens Nærhed og kunde
med Sikkerhed vente hans Besøg. Under Ilte August var der
udstedt Bestemmelser for, hvorledes Gyldenløve havde at forholde
sig overfor ham S). Czaren havde forlangt Overbefalingen, og det
var Kongen gaaet ind paa; General Admiralen skulde altsaa modtage ham med alle Æresbevisninger, tilbyde ham Overkornmandoen, forevise sin Sejlordre og meddele Skibscheferne Czarens
Beslutninger. Dog maatte Flaadens Hovedopgave: at hindre de
Svenskes Forsøg paa at gaa til Pommern, ikke tabes af Syne,
og traf man Fjenden i Søen, skulde Krigsraad holdes om, hvad
der var at gøre. Disse Bestemmelser fandt Gyldenløve ikke indgaaende nok, og den aode udbad han sig nærmere Forholdsordre for det Tilfælde, at Czaren - mod Forhaabning - vilde
anvende Flaaden til en eller anden vidtgaaende Expedition, vilde
forbyde Afholdelse af Krigsraad, eller forlange, at Flaaden skulde
blive liggende ved Rygen, og det da hændte, at Rigets Kyster
ikke kunde dækkes, eller at en østenstorm medførte Fare for
Stranding. Herpaa svarede Kongen under 26de, at der skulde
forholdes efter Sejlordren, Krigsraad nedsættes, og dettes Bestemmelser følges. Den russiske Gesandt havde garanteret for, at
Czaren ingen Vanskeligheder vilde gøre. Uden Hensyn til hvad
Czaren mente, skulde Kysterne sikres. Fra dem og fra Pommern
maatte Flaaden ikke fjærne sig og paa ingen Maade løbe til
Danzig. Hvis Sehested enedes med Czaren om Angreb paa Rygen,
skulde Artilleriet losses, og Skibene konvojeres tilbage, hvorefter
det blev Flaadens Opgave at indtage den fordelagtigst mulige
1) Kg!. Ex ped. som ang. F!.; Geh, Ordrer.
2) Jfr. Side 55.

3) Gt:h. Ordrer.
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Station; hvis ikke, skulde General Admiralen strax afgaa og følge
en Ordre, som Løvenørn vilde forevise ham l).
I Mellemtiden var Czarens Besøg gaaet for sig. Den zzde
August kom han paa «Svenske Sophie. med et talrigt Følge,
traadte over i sin egen Fregat, St. Paul, og modtog her General
Admiralen, efter at Ceremoniellet var aftalt: 27 Skud skulde Czaren
have, og med 25 vilde han «betakke» . Efter den behørige Pokulering og Salutering gik Czaren i Gyldenløves Chaloupe over paa
e Elefanten», hvor man spiste og drak under stadig Salut.
Efter
at have beset Skibet grundigt, gik Czaren om Aftenen om Bord
paa e Havfruen» til sin gamle Bekendte, Just Juel, og tilbragte
Natten der. Næste Morgen gik han om Bord paa den store Tredækker Fredericus IVtus, der strax stod til Søs; Czaren fulgte opmærksomt alle dens Manøvrer, under hvilke Forstangen gik over
Bord, uden at dette Uheld hindrede den i at holde det gaaende.
Ud paa Aftenen traadte han om Bord paa det nyeste Orlogsskib, Laaland; dette foretog ogsaa nogle Evolutioner, og Hs. Majestæt tilbragte Natten der. Onsdag Morgen (2Sde) besøgte han
flere Skibe, spiste til Middag i Elefanten», overværede en Skydeøvelse med dettes 36 Pds . Kanoner, spiste senere hos Etatsraad
Adeler paa e Lovise s , gik saa over paa • Havfruen. , paa hvilken
han under Salut fra alle Skibe sejlede ind under Land. Juel satte
ham om Bord paa «Svenske Sophie», der førte ham til Greifswald '].
Czarens Besøg forløb uden nogen Mislyd, og han gjorde intet
Forsøg paa at blande sig i Gyldenløves Kommandoføring. Denne
havde da ogsaa en tilstrækkelig Hæmsko i Krigsraadet, hvis civile
Element, den Deputerede af Søetaten Etatsraad F. C. Adeler, havde
særlig Befaling til at «varetage Kongens Interesse og Tjenestens
Befordring. S). Han var grumme nødig gaaet om Bord, formodentlig ihukommende sin Forgænger, Etatsraad Oluf Hansens tragiske
Skæbne 4), men han maatte jo lystre og indstallerede sig paa
«Lovise •.
Den 26de August lettede Gyldenløve og løb op under Rønne,
hvor han ankrede, og hvorfra han udsendte Spejdere.
l) Geh . Ordrer.
2) Beretn, om Czarens Besøg i den danske Flaarle 22de -24de Aug. (Gehr. Sehe -

steds Arkiv); e Elefanten- s Journal; J . Juels Relat,
18
/ 7 1345.
4) Han omkom med eDannebrog s 1710. Bind III, S.

' J Kgl. udf, Exped.
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Den tste September ankom en svensk Desertør-), der bragte
den forhastede Efterretning, at Wachtmeister var løbet ud med
24 Orlogsskibe, og at en stor Transportflaade vilde følge efter,
naar den danske Flaade var slaaet eller spærret inde 2). Den svenske
General Admiral havde ganske vist hejst Kommandoen den 3 I te
August, men Flaaden løb først ud nogle Dage senere.

Ved Udgangen af August 17 I 2 havde man fra dansk Side
gjort et betydeligt Arbejde: Stift Bremen var erobret, og Fæstningen Stade saa haardt trængt, at dens Overgivelse var nær
forestaaende; Wismar var indesluttet, en talrig Flaade i Søen,
Binnenwasser taget og et betydeligt Artilleri ført til Pommern.
Navnlig de sidste Begivenheder greb stærkt ind i Stenbocks Planer;
han tænkte først paa at lade Transportflaaden løbe ud under
Flaadens direkte Beskyttelse; men Wachtmeister holdt stift paa,
at den danske Flaade først maatte være slaaet eller fordrevet S).
I Breve til Kongen, Raadet og Admiralitetskol1egiet skildrer Stenbock i stærke Udtryk sin Fortvivlelse. Han anser Landgang paa
Rygen for umulig, i hvert Fald kan Proviant ikke føres til Stralsund, som Fjenden vil gøre til en Musefælde for Hæren, og han
jamrer over, at Arbejdet paa Transporten er «gaaet paa lamme
Fødder>; havde man været klar i Tide, var Ulykken ikke sket.
Han tænker sig endog, at Fjenden kunde have taget Rygen,
inden Flaaden kom ud, og spørger, om han saa skal gaa til
Danzig eller Sjælland; men Raadet svarer, at han skal stræbe at
støtte Stralsund"].
Den 17./28. Aug. udgav Stenbock sin Plan for Indskibningen,
idet han gik ud fra, at Landgang paa Rygen kunde udføres 5).
Denne Desertør eller Spion fik en Belønning paa 100 Rdlr, og et Rejsepas
(Pakke i Geh. Sehesteds Arkiv: Beretn, om Fl. Forh. ),
') 1/ 9 indb. Gylden!' til Konseil, at preuss, Kmhr, Flemming har bekræftet Efterretningen.
s) Adm.koll. Reg. 12'8 12.
') Stenb, til Raadet 12/8, 16/ e ; til Kongen 19/ 5; til Adm.koll. IO/e (E. A.); Randet
til Kongen 2"/S.
5) Stenb. til Raadet 16/ e ; Disposition af " /s; til Kongen IS/S (alt i E. A.).
I)

5
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Infanteriregimenterne, der laa omkring Carlshamn, skulde medføre
Telte, Kedler, Munderinger og Vaaben med Ammunition for sig
selv og for Rekrutterne til Regimenterne i Stralsund; derimod blev
det nødvendigt at efterlade Officers- og Trosheste, Vogne, Trosdrenge, kort sagt det meste af Trænet samt de Syge under Tilsyn
af en Underofficer og en Feltskær pr . Regiment . I Spaniefarerne t),
eventuelt supplerede med nogle Førselsskibe, skulde hele Fodfolket
indlades. Kom de ikke inden det Tidspunkt, da rste Transport
løb ud, maatte kun 3 Kompagnier ]ønkøping, Rekrutterne og de
bedste Folk af Nerike-Vermlands Regiment følge med denne,
Resten skulde saa under Generalmajor Patkul bie paa Spaniefarerne i Carlshamn. Med rste Transport fulgte endvidere 8 Cronstedtske Kanoner, Bromateriellet, Vestgøta Ryttere og Enkedronningens Livregiment, alt under Generalløjtnant Taube , medens
Adlersten havde at sørge for de øvrige Overførsler. Med zden
Transport sk ulde 0stgøta og Smaalandske Ryttere overføres foruden de Kompagnier af Vestgøta og Enkedronningens Regimenter,
der ikke kunde faa Plads paa rste, med 3dje Livregiment og
Nørre Skaanske Ryttere, med 4de det Uplandske Rytterregiment
og Rytteriets Bagage og med ste hele Resten af Trænet; 3 særlige
Skibe skulde føre Kongen af Polens og Generalernes Bagage. Bestemmelser angaaende Tilsynet med Transporten og Ladningen af
de tilbagevendende, tomme Proviantskibe blev givne. Regimenterne
havde Ordre til at rekvirere I Maaneds Søprovision og 24 skarpe
Patroner pr. Mand.
Det var næsten utænkeligt, at Fjenden, Vind og Vejr vilde
tillade Overførelsen af S Transporter; men selvom dette lykkedes,
maatte Hæren i lange Tider undvære en Del af sit Træn og vilde
først sent kunne naa op paa den Styrke, der ansaas for nødvendig.
Et Par Dage efter, at Dispositionen var udgivet, den 20./3 I.
August, hejsede Wachtmeister for sidste Gang sit General Adrnirals Flag paa e Konung Carls . Flaaden laa klar til Udløb. Den s
Sammensætning var følgende:
Orlogsskib Konung Carl
Gota Lejon..
Enigheten . . . .
Prins Carl.

I IO

..

94
94
80

l) D isse kunde rumme fra 314 -712 Md. hver ; i alt 5140.

Kan.
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Orlogsskib Nordstiernan . . . . . . . . .. .
Prinsessan Hedvig Sophia
Wenden
,
Sverige
»
Prins Carl Friedrich . . . .. . .
Bremen
Gota

»

.
.
.
.
.
.
.

Småland

.

Carlskrona
Stockholm . .
Vestmanland

.
.
.

Skåne . . . . . . ...• .. . .• . . . .. . .

~

Frederica Amalia
Verden
Riga
Sodermanland
Pommern

"

.
.
..
.. ..
.

Øsel ,

Gotland
Estland
Fregat
Hvita ørn
Phoenix
Postillon
Kongejagt Sophia.

.

.
.
.
.
.
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7°
82
72
64
78
64
7°
68
64
62
64
54
54
56
56
54
54
48
3°

»

36
22

I alt 24 Orlogsskibe, 3 Fregatter og I Jagt med 1746 Kanoner
og I I I 30 Mand uden prima plana, men med Soldateske, der udgjorde 271 I Mand af Uplands, Calmars, Skyttes og Schommers
Regimenter, supplerede med Mandskab af andre Afdelinger. Besætningerne var ufuldstændige, delvis uøvede, men Befalingspersonalet
udmærket, om end ikke fuldtalligt. Udrustningen var mangelfuld,
Sejlevnen uensartet og Provianten kun beregnet for 2 Maaneder ').
Med højere Befalingsmænd var den svenske Flaade vel udstyret :
foruden General Admiralen: Admiralerne C. Baron Anckarstierna
og C. Ruuth, Viceadmiralerne G. Wattrang og Clas Baron
Sparre, Schoutbynachterne E. Lillie og C. H. Greve Wachtmeister. Inden Afrejsen fik alle Befalingsmænd et Kvartals Løn;
de havde ingen Gage set i et helt Aar.
Den 2.3de August Kl. 8 F. M. løb den svenske Flaade ud.
jdje September
KJ. 4 indhentede Stenbock den paa «Phoenixs : han var formodentlig bleven opholdt af de længselsfuldt ventede Spaniefarere, der
I

' ) O. Fr. 11, S. 93 f.
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netop ankom samme Dag; han gik om Bord paa «Konung Carl.
og fulgte General Admiralen nogle Dage. I Løbet af den 3dje
erfarede Gyldenløve, at den svenske Flaade havde forladt CarIskrona ; han holdt Krigsraad og - meddelte Cheferne Kongens Befaling at levere Slag, hvis den svenske Flaade kun var nogle
faa Skibe stærkere l). Den 4de tidlig om Morgenen lettede han,
og, inden Flaaden var kommen fri Nord om Bornholm, faldt fra
Signalbatteriet paa Hammershus 27 Skud, hvilket angav Tallet paa
Fjendens Skibe. Gyldenløve havde - Fregatterne iberegnet kun 2 I og skulde altsaa retirere; men først vilde han personlig
overbevise sig om Styrkeforholdene; han formerede Ordre de
Bataille, efterlod en Hukkert ved Bornholm og stod Nord paa
bi de Vind, Vinden O. N. O. KJ. 8, 3 MilO. N. O. for Bornholm, saa han Fjenden, holdt Nord paa til KJ. 9, faldt derefter
af og satte Kursen fri af Falsterbo, dog uden at forcere, med
Merssejlene paa halv Stang for ikke at lade sine sletteste Sejlere,
«Svanen » og cTumleren s, i Stikken. Wachtmeister forfulgte og
halede noget ind paa den danske Flaade, hvis Arrieregarde KJ. 101/2
fik Ordre til at forcere. Schoutbynacht Wachtmeister indhentede
med sine hurtigsejlende Skibe, «Bremen», «Riga» og cFrederica
Arnalia s , Hospitalsskibet Carlshamns Vaaben og tog det. En Løjtnant og 40 Mand blev tagne til Fange; de Syge var alt tidligere
af e Søhunden s førte til Møn. Senere op ad Eftermiddagen tog
Kaptajn Mich. Spalding paa e Phoenix s en lille Galiot, «som
bragte Vivres til Generalen. 2). KJ. 4 var Afstanden mellem Flaaderne I Mil; KJ. 6 forcerede Carl Wachtmeisters Skibe og kom
op mod e Tumlereu», der kun daarlig svarede til sit Navn og
ikke kunde vinde med, skønt den førte I I Sejl mere end «Elefanten». Svenskerne aabnede Ilden, «T umleren . fik nogle Saarede,
men ePrins Christian. og e Island» kom deres betrængte Kammerat
til Hjælp, og Svenskerne maatte opgive Kampen S). Ved SolI) Udførlige Relationer om begge Flaaders Bevægelser findes i Wachtmeisters,
Gyldenløves og Etatsrand Adelers Rapporter samt i flere trykte Beretninger.
Af væsentlige Uoverensstemmelser findes næsten ingen. I Wachtmeisters r ste
Rappurt af 25/ 8 hedder det ret naivt, at hverken • Elefanten. eller. Christianus
Vtus, kunde passere Drogden. Sidst nævnte var i øvrigt ikke med i Søen.
• ) Wachtm. Rapp. Det var i hvert Fald ikke Gyldenløves Gaiiot, der blev
tagen; i de følgende Dage færdedes den idelig mellem Flaaden og København. « \Venden >s Journal.)
. ) Viceadm, P. Raben paastaar, at han med eWenden s vilde sekundere eTumleren •.
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nedgang havde Gyldenløve øst Hukken af Møn V. S . V. i 3 Mils
Afstand; KJ. 71/2 gav han Signal at slutte bedre. Kort efter stak
den svenske Flaade bi og ankrede, og KI. [ I ankrede den danske
2 1/2 Mil S. O . for Stevns.
Den 5te September meget tidligt holdt Gyldenløve Krigsraad.
Barfoed, der havde ladet sig repræsentere af sin Flagkaptajn. lod
denne erklære, at han mente, Flaaden burde optage en Kamp;
men han stod ene med sin Mening; Kl. 4 1/2 lettede Flaaden med
N . O. Vind og stod N. N. V. hen. KJ. 6 fulgte Wachtmeister efter;
de Danske forcerede, passerede KJ. 71/4 Stevns og fik derefter
Stille, hvorfor Flaaden af udsatte Rofartøjer bugseredes videre;
KJ. [1/ 2 fik den en let Brise af V. S. V. Denne benyttede e Højenhald s , der kom fra Rygen, hvor den efter Czarens Ordre havde
krydset for at dække nogle Kornskibe, til at smutte ind til Flaa.
den. Den tog «T umleren ) paa Slæb og hjalp den indenfor Drogden . Et nyt Krigsraad blev holdt, hvor Barfoed mødte personlig efter udtrykkelig Ordre, og nu besluttede man enstemmig at
gaa indenfor Drogden og spærre Løbet med 8 Skibe. Wachtmeister var vendt Syd over, og først KJ. 31/2 gik han paa ny løs
paa sin Modstander; men han havde nu forringet Chancen for at
indhente ham, og, naar han indberetter til Raadet, at e man helle
for betariekeligt att sokia den danska Flottan i Kiogebuchts , saa
tyder det ikke paa, at han trods sin Overmagt har været videre
opsat paa at slaas. KJ. 5 1/ 2 passerede Gyldenløve Drogden, KJ. 8
ankrede han lidt Sønden for Dragør. Svenskerne var allerede
KJ. 6 1/2 ankrede paa Køge Bugt.
Den danske Flaade var saaledes indestængt om ikke sIaaet, og
Stenbock paalagde nu gennem Generaladjutant Sparre Generalløjtnant Taube at indskibe Transporten og sejle til Rygen; de armerede
Spaniefarere kunde agere Konvoj. Det paalagdes ham for enhver
Pris at faa Bromateriel og Ammunition med og at sørge for, at
Rekrutterne til Wismar blev indskibede. For Konvoj fra Carlskrona til Carlshamn sørgede Admiralitetet l). Den 5te gik Stenbock om Bord paa «Phoenixs (Kapt. F. Fistulator) og sejlede, ledsaget af «Frederica Amalia. (Komkapt. Taube), til Rygen. Under
Overfarten jagede c Frederica Amalia» den danske Fregat Hejren
{KaptIt. J. Rosenpalm), der fra sin Station ved Grønsund var paa
Vej til Flaaden; den slap bort ad Rygen til, men havde den 6te
l)

Stenbeck til Taube » i. (E. A.j.
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en ny Træfning med Stenbocks Eskorte ved Hiddensee. «Phoenix s
fik nogle Kugler i Skrog og Sejl og 3 Saarede, medens < Hejrens
slap bort i Taagen. Fra Wittow Posthus meddelte Stenbock s. D.
sin Ankomst til Wachtmeister i et Brev, som «F rederica Amalia -s
Chef skulde overlevere tillige med de Efterretninger, der var tilgaaede ham. De gik ud paa, at Ducker endnu hævdede Besiddelsen af Rygen, men at der i Neutief laa l dansk Admiralskib,
12 Fregatter og 3 svært bestykkede Pramme; det blev altsaa
nødvendigt at dække Transporten 1). Naar Brevet var afleveret,
skulde cFrederica Amalia) og «Phoenix» løbe til Carlsharnn, instruere Generalløjtnant Taube og konvojere Transporten 2).
Den 7de September kom Stenbock til Stralsund og fik nu
nøjagtigere Efterretninger om Sehesteds Eskadre. Samme Dag afsendte hans Postjagten (Ltnt. Hoen) til Carlshamn med Breve til
Raadet og til Generalløjtnant Taube, der fik Ordre til at sætte
Kursen mod Perd. Hoen skulde dernæst opsøge Flaaden og
sætte Wachtmeister ind i Situationen, for derefter atter at møde
ved Wittow Posthus. Ogsaa til Mejerfelt sendte Stenbock Meddelelse om sin Ankomst til Stralsund og om Tilstanden her. Han
fandt Diickers Dispositioner gode, men hans Fodfolk var noget
medtaget. Fjenden stod bag stærke, kunstige og naturlige Hindringer, men Stenbock udtalte dog, at han strax vilde have angrebet, hvis han «havde haft Transporten med i Buxelomrnen » 5).
Endvidere sendte han sin Generaladjutant J. C. Loppenow til
Gesandten i Berlin, C. G. Friesendorff, for at faa Oplysning
om, hvad der skulde gøres for at vinde Preussen, og om Hjælp
kunde ventes derfra 4).
Fra Stralsund vendte Stenbock tilbage til Rygen, og fra Putbus skrev han den lade September (n. St.) til Ducker og bad
om en Sammenkomst med ham og hans Generaler; denne fandt
Sted i Stralsund den I I te; Stenbock havde næret megen Bekymring for Danholm, som han frygtede vilde falde i Sehesteds Hænder, hvorved Forbindelsen mellem Stralsund og Rygen vilde blive
afbrudt"]. Efter Mødet vendte han ikke tilbage til Putbus, men

I) Stenb. til Wachtm. ~6/8, til Raadet s. D . (E. A..
Ordre til Komkapr. Taube og Fistulator 26 / S 12 (E. A.).
' l Stenbock til Hoen , Raadet, Mejerfelt og Wachtmeister 2'/ 8 (E. A .).
") Stenb, til FriesendorlT 2'/8i Pas for Loppenew '2/S(I) (E. A.l
~

~)

Stenb, til Ducker

IO/O

(Koncepter. E. A.).
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tog Kvarter i Neparrnitz '] i den sydlige Del af Øen for at være
ved Haanden, hvis Fjenden landede. Her modtog han den falske
Efterretning, at Taube med Transporten var kommen til Perd
under Konvoj af nogle Orlogsskibe. Strax udfærdigede han Ordrer
til ham om at spærre Neutief, landsætte Folk, Heste, Telte, Kedler
og 3 Ugers Proviant ved Perd, indskibe Resten af Forsyningerne
paa de 9 Spaniefarere, der kun skulde gøre I Rejse, og føre dem
til Gellen, hvor de sammen med de egentlige Førselsskibe skulde
udlosse Ladningerne i Smaafartøjer fra Stralsund. Men der var
cpericulum in rnora s , og Landsætningen maatte fremmes med
størst mulig Hast 9) . Da Stenbock kom paa det rene med, at
Taube ikke var kommen, rejste han til Stralsund og sendte herfra Generaladjutant Tiesenhausen til Wittow Posthus, hvor han
skulde gaa om Bord paa e Wåduren s , sejle Transporten i Møde
og beordre Taube til Perd, hvor han vilde faa nærmere Besked.
Traf han ham ikke paa Halvvejen til Bornholm , skulde han søge
Flaaden under Møn og anmode General Admiralen om at spærre
Neutief med et Par Orlogsskibe og sende et Par andre til Gellen
for at dække Proviantens Omladning. Beordrede General Admiralen
ham til Carlsharnn, skulde han lystre, ellers skulde han haste tilbage med Svar. Blev Brigantinen taget, maatte Papirerne ikke
falde i Fjendehaand S).
Det kunde nok se ud til , at det hastede med at faa den
svenske Transport i Land paa Rygen; thi de Allierede begyndte
at i Værk sætte deres Planer mod øen. Den 8de September
fik de Efterretning om, at den svenske Flaade havde drevet den
danske ind i Øresund, og at en stor Transport snart vilde afgaa
fra Sverig ; hvor hen den skulde gaa, vidste man ikke bestemt;
man gættede paa Sjælland, Polen eller Pommern. Den rode ankom Frederik IV 's Generaladjutant, Oberst Kl e p p in g s] med EfterI) Stenbock benævner selv Stedet snart Nyparnes, snart N iepar.
') Stenb, til Taube II /D 12 (Konc. E. A.).
:I) Stenbock til Tiesenhausen 2. /13 . Septbr., til Wachtrn, s. D., til Raadet s. D .
Sidstnævnte Brev giver udførlig Oplysning om Situationen og om de givne
Ordrer (Koncepter. E. A.).
4) Klepping blev dræbt, da han rejste tilbage til Kongen . I . Journ al d. pom.
Camp .' berettes under u/ø, at K. blev dræbt af et svensk Parti og hans
Papirer tagne i men 15/ 9 berigtiges Efterretningen derhen, at den sacbsiske
Løjtnant, der kommanderede den 25 Md. stærke Ryttereskorte, slog det svenske
Parti, saa at hverken den dødelig saarede K. eller hans Papirer faldt i Fjende-

..
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retning om Stades Fald; det var en Opmuntring til aktiv Optræden. Men først maatte der festes, skydes Glædessalver og
synges Te Deum . Den rade foretog Czaren og Kongen af Polen
en Rekognoscering, beskudte af Hencks Eskadre, og den 1sele
brød Tropperne op fra Linierne, hvor hvert Regiment efterlod 100
Mand; der medførtes 28 svære Kanoner og S Haubitser. Hæren
elelte sig i 2 Dele; den ene gik i Lejr vistnok i Nærheden af
Andershoff, den anden ved Stahlbrode. Et Batteri blev opkastet
ved Falkenhagen l).
Den 16de gik Henck frem med sine Skibe; Sehested varpede
sig op imod dem; men inden de smaa Eskadrer var kommen hina~den paa Skudvidde, maatte Svenskerne gaa tilbage til Stahlbrode paa Grund af den stærke Ild fra Batteriet ved Falkenhagen .
Den følgende Nat opkastede de Allierede et nyt Batteri ved Stahlbrode, der blev bestykket med 16 Kanoner 2) . Den I7ele veel
Daggry gik Kommandørkaptajn Carl frem med de 3 store Pramme,
Branderne, Lodsgalioterne, 3 armerede Galioter, Bombarderskibet
Pommeransen og Snaveri Bonne Esperance, han varpede og sejlede
sig op mod Fjenden; men Henck, der allerede var indviklet i
Kamp med det nye Batteri, lettede KJ. 8 og trak sig ilsomt tilbage til Stralsund. Kong August havde overværet Artillerikampen ;
men Czaren kom ikke fra Greifswald før ved Skydningens Ophør.
De Danske forfulgte og vendte først den 1Sde tilbage til Daniselie
Wiek. cHekla» havde den 17de vexlet Skud med et Batteri ved
Palmer Ort. Efter Desertørers Udsagn havde Hencks Eskadre mistet
44 Mand; cAnklam » havde 43 Kugler i Skroget og et Tab af
19 Mand"].
Medens disse Begivenheder gik for sig, var Stenbock paa
Mønchgut og blev af Ducker holdt a jour med, hvad der skete.
Han var i den voldsomste Spænding, Alt tydede paa, at et Angreb paa Rygen var nær forestaaende, og Transporten udeblev
stadig. Han bestemte, at, hvis de Allieredes Angreb fandt Sted
under den svenske Hærs Udskibning, skulde Fodfolket over Altehaand . Brasch anf. Værk S . 391 beretter, at Løvenørn hlev Generaladjutant
i Stedet for Klepping, eder forsørgedes paa anden Maade s (sic).
I) Sekr. Wieheking til Hertugen IO/O (Durchzuge, Vol. 108 . Schwenn) ; Ducker
til Stenback IG/" (E. A.); Journal d. p. Camp, 8/ U_'6 ,0.
' } Journal d. p. Camp.
") do.; eDitrnarsken ss Journal og Korresp. prat; Kapt, Baalacks Meritliste.
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fåhr marchere til Stralsund, medens Rytteriet ilede til Mønchgut
for at deltage i Øens Forsvar l).
Den I8de foretog de Allierede en større Furagering, og den
Igde gik hele Hæren i Lejr ved Hinrichshagen 2). Natten til den
aode gik Kommandørkaptajn Carl med en Del Smaafartøjer over
mod Palmer Ort. Han medførte en russisk Oberstløjtnant og
178 Mand. Hensigten var at lande ved Midnat og rekognoscere
Kysten; men Vejret var slet, og man naaede først Land ved
Daggry. Det lykkedes ikke at faa fast Fod noget Sted; det
svenske Rytteri afviste alle Landgangsforsøg. støttet af Fodfolk og
Feltartilleri. Prammen Ebenetzer søgte forgæves at rense Kysten.
Foretagendet maatte opgives, og KJ. IO vendte Carl tilbage S).
Det kunde se ud, som om Czaren foretog denne betydningsløse Expedition for at overbevise Kong Frederiks Udsending,
Løvenørn. om. at han ikke manglede god Vilje. Obersten havde
heller ikke ladet det mangle paa kraftige Opfordringer. men han
indsaa, at hans Dobbeltstilling som dansk og russisk Generaladjutant i Længden var uholdbar; den 24de September traadte
han for bestandig ud af Czarens Tjeneste og rejste 2 Dage efter
til København 4) . Forholdet mellem ham og hans tidligere Herre
havde ogsaa i den sidste Tid været mindre godt.
Paa det Tidspunkt, da Diicker tilbageviste det lidet energisk
udførte russiske Landgangsforsøg, var Stenbock ikke mere i den
sydlige Del af øen. Den r Sde September havde han begivet sig
til Wittow Posthus for derfra at sejle Transporten i Møde. Storm
og Uvejr hindrede hans Afrejse, hvad der dog havde mindre at
sige, da Transporten jo heller ikke kunde løbe ud under disse
Forhold. Her fik han Meddelelse fra Diicker om Kampen den
zode, som Generalen kun betragtede som en Indledning til alvorligere Foretagender; dog besvarede han Stenbocks ængstelige Forel Ducker til Stenbock og Stenb. til D. 1"' 9 - 17 /D ( E. A.).
Wiebeking ID/D; Journal d. p. Camp. 10' • •
• Ditrnarsken ss Journal. Dticker til Stenb. dat. Mel1nitz paa Rygen ""D, Ekeblad til samme 21'0 (E. A.). Disse 2 Generaler omtaler Begivenheden som
sket henholdsvis i Dag og i Gaar. Naar Theatr. Europ, B. XX, S. 488 og
Armerstedt S.250 henlægger den til den 17de, er det altsaa med Urette. l et
Brev af .. 'D til Kongen skildrer Ducker Landgangsforvøget med kraftige Farver,
Fjendens Styrke anslaas til flere Tnsinde Mel og hele Sehe-teds Søstyrke deltog i det.
4) Afskedspatentet og den naadige Skrivelse, der ledsagede det, er trykte hos
Brasch : GI. Ejere af Bregentved, S. 38::; f.
"~l
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spørgse1, om han mente at kunne holde Rygen og Danholm til
Transportens Ankomst, bekræftende l). Et levende Indtryk af Stenbocks oprevne Sindsstemning giver hans Brev til Kongen af 23de
September: e Her ligger jeg som en Barselkvinde og venter paa
min Forløsning.» Det er Transporten, han venter paa; hver Dags,
hvert Øjebliks Forsinkelse kan blive skæbnesvangert. Havde Sverig ikke været saa udmattet, og var Kongens Ordre ikke kornmen
saa sent, saa var Transporten gaaet for sig, inden Fjenden havde
taget Binnenwasser; nu kom alt an paa, om Diicker kunde holde
Stillingen ~).
Medens Stenbock skrev dette Brev, stilnede Stormen, og
samme Dag gik han om Bord paa Brigantinen Enhørningen; men
Vinden slog om; det blev umuligt at løbe ind til Carlsharnn, han
maatte være glad ved at naa Cimbrishamn . Her fra sendte han
Ilbud til Taube og Wachtmeister og skrevet udførligt Brev til
Raadet, hvor i han stærkt betonede, at det var dettes Smøleri,
der havde ført til Tabet af Binnenwasser. cNu faar det gaa, som
Gud og Øvrigheden vil,» slutter Brevet, der ikke var skikket t il
at gøre Stenbocks Forhold til de øvrige Raader hjærteligere.
Den Vind, der drev Stenbock ind til Cimbrishamn , var netop
den, som Transportflaaden havde sukket efter . Den 13./24. Sep
tember KI. 9 Formiddag laa Flaaden rangeret I Mil udenfor Carlshamn. KI. I I var det sidste Transportfartøj under Sejl, og KJ. 4
kunde de ikke mere øjnes fra Carlshamn S). Stenbocks Ilbud var
overflødigt, og, da han saa Søen fuld af Sejlere, gik han om Bord
paa en lille Skude, der næste Morgen stødte til Flaaden 4).

Det havde været heldigt, om Stenbock, som Kong Carl ønskede
det, havde kunnet være over alt; thi næppe havde han forladt
Flaaden, før ogsaa hans Aand veg fra den, skønt Gyldenløve forholdt
sig ganske passiv; den 6te September gik han lidt længere Nord
l) Stenb, til
") Stenb, til
s) Adlersten
<) Stenboclc

Ducker '"I. n. SI. og " /. gl. SI.
Kongen ~s /. n. se, j fr. til Vellingk
til Stenbeck 14/ . 12 (E. A.).
til Kongen '0 ID 12

I~ /.

gI. St.
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paa .•Wenden », .Fredericus IVtus., e Prins Christian», «Ebenetzer s ,
«Lovise », • Beskærmeren », llJylland » og «Havfruen s lagde sig i
Linie øst- Vest tværs af Dragør, indenfor dem ankrede cElefanten J
og lidt nordJigere Resten af Flaaden, ligeledes i Linie, kun «T umleren . gik til København og blev Dagen efter afløst af «T re
Løver ». Om Aftenen gik alle armerede Fartøjer paa Forpost.
Judichær havde Ordre til ved Dag og Nat at arbejde paa at klargøre nogle Bombefartøjer til Flaadens Beskyttelse, og den 7de
kom 2 Pramme ud til den l}. Wachtmeister fulgte efter den 6te
og ankrede lidt længere Nord paa, men gjorde ingen Mine til at
angribe; Natten til den 7de var alt roligt, men om Formiddagen
satte den svenske Flaade Sejl og fjærnede sig 2 Mil fra den
danske, der ikke rørte sig; den 8de løb Svenskerne ind under Stevns,
og Dagen efter gik de cforbi Falsterbo, ud af Sigte ind i Østersøens 9}. Det var formodentlig de Meddelelser fra Stenbock, som
e Phoenixs bragte, der gav Anledning til, at Wachtmeister forlod
Sundet; har han ment, at Transporten nu snarest maatte udløbe
og have hele Flaaden til Bedækning, var det en skæbnesvanger
og uoprettelig Fejl. Wachtmeister burde være bleven, hvor han
laa; han havde uden Risiko kunnet detachere de til Konvoj nødvendige Skibe; thi selvom Gyldenløve blev forstærket nok saa
meget, kunde han ikke bryde igennem eller udfolde sin Styrke i
det snævre og grundede Farvand. Wachtmeisters Misgreb hævnede
sig snart og drog svære Følger efter sig. Det hjalp intet, at
Krigsraadet var enigt med General Admiralen.
Den 8de September traf cHvita ørn. paa e Hejrens , der var
noget medtaget efter Træfningerne med Stenbocks Eskorte"], Efter
en Times skarp Fægtning, der kostede e Hejren s 3 Døde og
7 Saarede, søgte denne stærkt forskudt ind paa Præstø Fjord;
men Kaptajn Printz forfulgte og skød til Slut Fregatten i Sænk;
Kaptajnløjtnant Rosenpalm og de tiloversblevne 80 Mand af Be·
sætningen, hvoraf nu 30 var saarede, blev fangne; 6 smaa Metalkanoner lykkedes det Svenskerne at bjærge. «Hvita Ørn» havde
4 Døde og 7 Saarede og var saa ilde tilredt, at den maatte gaa
til Carlskrona for at reparere 4 }. Wachtmeister gik over mod BomJl Disse Pramme indgik som Led i Saforsvaret og blev først desarmerede i Dcbr.,
da Flaaden oplagdes.
•) Geh. Reg. JO/o IZ
SI ]fr. Side 69 r.
4) O. Fr. II, S. liZ; Wachtm. Rapp.
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holm; Vejret var haardt, og flere af hans Skibe led Havari: c Prins
Carl Friedrich» og «Øsels mistede saaledes deres Ankre. Den r jde
kom han til Hanø, og her blev han liggende, til Transporten løb
ud den 24de.
Den 8de September skrev Wachtmeister til Generalløjtnant
Taube, at de Danske nu var indespærrede i Køge Bugt, og at
Transporten snarest maatte løbe ud 1); 3 Dage senere svarede
denne, at han fremskyndede Indskibningen, men at Vejret var
umuligt; han haabede dog at blive færdig den t jde og at kunne
løbe ud den 14de. Sidst nævnte Dag indberettede han ogsaa, at
Transportflaaden nu var «kant og kla r» 2). Den I I te var næsten
hele Rytteriet og 3 Infanteriregimenter om Bord. Aschenbergs
Regiment (Enkedronningens Livregiment) blev fra 5 Broer indskibet paa 28 Fartøjer, der rummede fra IS til 57 Ileste. De
3 Kompagnier ]ønkøping var fordelte paa 7 Skibe, der tog fra
18 til 180 Mand hvert. Ellers var Fodfolket om Bord paa Spaniefarerne"], Generalløjtnant Taube var den r yde lagt ud paa Kong
Stanislaus' Ordre; men Wachtmeister forbød ham at trodse Uvejret,
som ogsaa sikkert havde handlet ilde med de skrøbelige Transportfartøjer 4).
Den 23de meddelte General Admiralen Stenbock, at han
havde modtaget Brevet med hans Tanker og Udtalelser; der
var holdt Krigsraad; det var jo Kongens Vilje, at Transporten
skulde til Rygen; nu ventede man kun paa gunstig Vind og paa
yderligere Besked fra Feltmarskalken ; men hastes maatte der;
man havde kun Proviant for 3 Uger og ingen Udsigt til mere"].
Dette Brev, der er skrevet paa «Konung Carl» under Hanø, kom
ikke Stenbock i Hænde før Udløbet; men der behøvedes heller
ikke nærmere Besked, Stenbock kom jo i rette Tid til Transportflaaden, der ikke blev forulæmpet under sin Overfart. Fra det
fjærne blev den observeret af Kommandørkaptajn v. Paulsen paa
eRaa s ; den talte I IO Skibe foruden Krigsskibene 6).
Den 2 sde om Aftenen ankrede Expeditionen under Wittmund
l) Wachtm. til Tauhe 28 j. (Sten b. acta milit, E. A ).
3) Taube til Wachtm. 3'/., Sj" (Adrn.koll. ank. ln ef ),
S) Taube til Stenb. Slj., 'III (Sten b, acta milit . E. A.l.
' ) Wachtm. til Randet "l« [2 .
b) Wachtm. til Stenb. t ~/,, (E. A .).
6) eRaas s Journal. Denne Angivelse er , "vngt <len eneste, der er Junden .i f
Transportens Styrke, men den er vi-trick temmehg rigtig.
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paa Rygen; Stenbock var hos Kong Stanislaus paa «Sophia •.
I Løbet af de 2 næste Dage udskibedes Mandskab og Heste.
Stedet findes ikke nøje angivet; men da Stenbock tog Kvarter
paa Lanekenhof l), har det vel været i Nærheden. Proviantskibene blev udlossede længere inde i Bugten ned ad Wittow
Posthus til!), Orlogsflaaden laa til Ankers mellem Dornbusch oR;
Wittow"]. Stenbock havde indstændigt anmodet General Adrniralen om at lade en Konvoj med Førselsskibene gaa til Gellen
og foretage Udlosningen der, da han manglede Vogne til at
køre Ladningerne til Stralsund; men Wachtmeister svarede, at de
maatte losse paa Stedet, og afslog Stenbocks Anmodning om at
sende et Orlogsskib til Wismar med Rekrutterne af Kronobergs
Regimente}. Han havde ingen Ro paa sig; thi den 26de havde
Kaptajn Printz paa cHvita ørn. bragt Melding om. at den danske
Flaade var set ved Stevns. Det var nu ikke tilraadeligt at ligge
saa nær Land; Flaaden lettede, General Admiralen an befalede
Stenbock at etage sine rnesures» og navnlig lade Spaniefarerne
dække Transportflaaden mod de fjendtlige Fregatter 5).
Udskibningen af Mandskab og Heste forløb godt; kun enkelte
Dyr var komne til Skade eller kreperede. I alt landsattes 9423
Mand 6). Ikke saa godt gik det med Provianten; Kornet var indladet med ringe Omhu; man havde styrtet det ned i Skibenes
Lastrum, og de 3000 Sække, Stenbock havde anskaffet, var glemte
i Carlsharnn. Adlersten havde forsømt at medgive de behørige
Lister; Officerer og Kommissærer maatte modtage Varerne uden
Maal og Vægt"). Udlosningen foregik besværligt og uordentligt
paa den aabne Red ved Wittow; langsomt gik det, og meget
spildtes. Alt dette var jo galt nok, men meget værre var det,
at Wachtmeister havde aabnet Sundet for den danske Flaade.

•) Stenbock til Raadet 11/ 0•
' ) Kaptlt, Lewes Rapp, Jfr. Side 82.
:I) Wachtm. Rapp, 10 10 .
<) Stenb, til Wachtm. Ib /O og Svar af
r.) Wachtm. til Stenb, lbJg.
") Stenb, til v-u, 1% .
7) Stenb, til Raadet 17/ 0.
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Allerede den 29de August var der afgaaet Ordre til Schoutbynacht Tr oj e l , der laa med en Eskadre i de norske Farvande l).
om snarest at afgaa med sine Skibe til København. da man gik
ud fra, at Gøteborg Eskadren var indlagt og ude af Stand til at
optræde. Den 14de September indtraf han ved Hovedflaaden med
«Prins Carl», «Fyn», e Delmenhorst», «Christianus IVtus. og «Nældebladet», Fregatterne Raa, Lossen. Søridderen og Løvendals Galej,
Snaverne Maagen og Serpenten Den zode indtraf Orlogsskibet
Prins Frederik som havde faaet en Del af c Tumlerens » Mandskab om Bord. Den danske Flaade talte nu 22 Orlogsskibe og
kunde gaa angrebsvis til Værks.
I de første Uger efter den svenske Flaades Udløb havde
Gyldenløves Optræden været lige ud ad Landevejen og hverken fortjent særlig Ros eller særlig Dadel. Han havde bogstavelig fulgt sin Ordre at vige for Overmagten og ikke søgt at optræde som forvoven Søhelt. Han kunde vel nok have regnet
noget med den svenske Flaades mindre gode Tilstand; men det
var dog bedre at være forsigtig. da et Nederlag kunde drage
meget skadelige Følger efter sig. Sin Retræte ledede han med
Dygtighed; i god Orden og uden nævneværdige Tab naaede han
Dragør og indtog en Stilling, som Fjenden ikke kunde forcere.
Medens han laa her, fik han en betydelig Forstærkning, og den
svenske Flaade gik bort. Opgaven blev nu en ganske anden, og
hans Optræden maatte rette sig derefter.
Den zode September udstedte Kongen, der var ankommen
til København fra Stift Bremen 2), en ny Sejlordre"], der gik ud
paa, at Gyldenløve skulde løbe til Stevns og der fra søge Oplysninger om Fjendens Bevægelser, hvor efter han skulde søge Kamp,
selvom hans Flaade var 3-4 Orlogsskibe svagere end Fjendens
Helst maatte Sammenstødet finde Sted Vest for Bornholm under
Iagttagelse af «al Forsigtighed og Konduite». Hvis den fjendtlige
Transport til Rygen elIer Wismar endnu ikke var udført, skulde
han af al Magt søge at hindre den; dersom den blev ført til
Danzig, maatte han ikke følge efter; men var den ført til Pommern, og de AlIierede af den Grund opgav Stralsunds Belejring,
skulde han efter Samraad med Sehested hjemføre det danske Be' ) Bind I u, S.
') do. S. 480.
:I) Geh. Ordre.
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lejringsartilleri. Skønt han formelt stod under Czaren, maatte han
ikke af denne lade sig beordre til at lægge Flaaden saa nær
Land, at den derved blev udsat for Fare.
Den 2sde September afgik Flaaden til Stevns; den 26de udsendte den Krydsere mod øst og Syd og foretog forskellige Evolutioner. Dagen efter kom Flaaderne i Sigte af hinanden. Den
26de havde Wachtmeister faaet nogenlunde Rede paa de Danskes
Styrke, og, da han observerede Fjenden kommende for en N. V.
Vind med 22 Orlogsskibe, 7 Fregatter, 3 Brandere og 2 «Långbåthers (Hukkerter), gjorde han «Sein. (Signal) for at lette og
rangerede i Slagorden ad skaanske Vallen til. Fjenden drejede bi
og holdt sig til Luvart. Ud paa Aftenen gik den svenske Flaade
over Stag for ikke at komme bort fra Transporten, og ved Midnatstid ankrede den med Chalouperne ude til Luvart for at iagttage Fjenden og afvise Brandere 1).
Gyldenløve synes ikke at have bemærket Fjendens Ankring 2);
for ham var det Hovedsagen at faa Fordelen af Vinden, saa at
han ikke kom i Læ af sin Modstander. Hele Natten holdt han
gaaende bi de Vind med smaa Slag.
Den 28de ved Daggry rangerede den svenske Flaade i Slagorden og søgte at komme op til den danske, der laa 2 Mil til
Luvart. Vinden var N. V. til V., smukt Vejr. Ved Middagstid
bar de Danske af men drejede atter til, hvor efter de Svenske
braste bak for at indbyde dem til Slag; Gyldenløve modtog dog
ikke Udfordringen, og den svenske Flaade vendte atter ned mod
Rygen for at dække Transportflaaden; de Danske gjorde samme
Manøvre og holdt sig atter til Luvart. Ved Midnat sprang Vinden
til S. V. med Regn; Svenskerne holdt gaaende hele Natten og
søgte at naa Dornbusch. Smaafartøjerne havde de oppe til Luvart
for at følge Fjendens Bevægelser S).
Gyldenløve havde ingen Interesse haft i at kæmpe med den
svenske Flaade den 28de. Af hans Manøvrer fremgaar det klart,
at hans Øjemed var: med Fordel af Vinden at komme imellem
den svenske Flaade og Transporten. Wachtmeister synes ikke at
have forudset Vindspringet, ellers havde han næppe fortsat saa
') Bilag til Gen. Adm. Rapp., underskr, af sarntl . svsk . Flagmd. og Kapt. Psilander.
2) t Elefanten >S Journal.
") Anf. Bilag.
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langt Nord paa, øjensynligt i den Hensigt at drage sin Modstander
saa langt bort fra Transportflaaden som muligt, for at Udladningen i Ro kunde fortsættes. For den danske Flaade var Vindforandringen en stor Fordel; den ene af Hovedbetingelserne for
at kunne angribe Transportflaaden var nu til Stede.
Den 2gde September var Vinden S . V., mørkt Vejr med
Smaaregn. Om Morgenen befandt den svenske Flaade sig paa
Grund af Storm og Vindforandring neden for Wittrnund, d. v. s.
øst for Arkonas Meridian, meget spredt og langt i Læ. Der blev
gjort Sein for, at Flaaden skulde komme op til General-Admiralen,
hvorfor de læ Skibe forcerede, medens de, der var mest til Luvart,
mindskede Sejl l). Den danske Flaade var KJ. 51/2 Morgen vendt
Syd over (d. v. s. S. S.O.). KJ. 8 pejledes Møns Sydhuk. N. N .V.
i 2 1/2 Mils Afstand. KJ. 2 holdt Gyldenløve af med Flaaden og
KJ. 4 pejledes Dornbusch i Syd til Ost, 11/2 Mil 2). Hvad Gyldenløve ved sine Manøvrer havde arbejdet hen til, var nu naaet:
Den svenske Flaade i Læ, Vinden ud fra Land, og selv laa han
mellem begge Svenskernes Afdelinger. Saa snart han kom Dornbusch nær nok, sendte han Snaven Maagen ned til Kaptajn Lange
paa e Søridderen» med Ordre til at løbe ind paa den svenske
Transportflaade sammen med «Ørnen s , «Lossen», eR a a» og «Lovendals Galej» for at ødelægge og tage den i det videst mulige
Omfang. Hukkerterne Prins Christians, justitias , Tre Løvers og
Sophie Hedevigs Baade, samt en Chaloupe fra «Lossen. fulgte
Fregatterne.
Den zSde September KJ. IO Formiddag forlod Stenbock
Lanekenhof for at give Ordrer angaaende Artilleriets og Trænets
Udskibning og Bespænding. KJ. 3 rejste han til Stralsund efter
at have beordret Kaptajn Krechel til med Spaniefarerne at afvise et muligt Angreb af de danske Fregatter og Smaafartøjer;
var Fjenden for stærk, skulde Skibene løbe op paa Landgrunden.
Kommandoen paa Udskibningsstedet overdrages til Generalløjtnant
Taube med Bistand af Generalmajorerne Aschenberg og Patkul S).
Allerede K1. 2 E. M. den 2gde September havde Wachtmeister sendt eHvita Oms ned mod Landgangsstedet for at signalere
' ) Anf. Bilag.
" ) e Elefanten ss

Journal.
' ) Sylvins Journal J 7.128. Sptbr,
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Faren og lade lette Anker, men, skønt den gav Signal med Flag
og Gøs og skød svensk Løsen, lykkedes det ikke Fregatten at
vække Transportflaadens Opmærksomhed, Afstanden var for stor,
og Vejret for tykt. Imellem KJ. 4 og 5 fik Kapt, Krechel øje
paa de danske Fregatter; han tabte Hovedet, og, i Stedet for at
angribe dem med sine vel armerede Spaniefarere, signalerede han,
at alle skulde lette og staa til Søs. Denne Ordre lod sig imidlertid ikke udføre paa staaende Fod. Mange af Skipperne var i
Land, andre ude af Stand til strax at sejle; men nogle fulgte
dog Signalet; dækkede af Skumringen lykkedes det omtrent 40
Skibe at lette og liste sig langs Kysten til Flaaden. Da de var
udenfor Fjendens Rækkevidde, hastede de af Sted til Sverig i vild
Forvirring uden senere at kunne give nogen fornuftig Forklaring
af, hvad der var sket 1).
Det ses ikke, at Kaptajn Lange eller nogen anden har haft
Overkommandoen over de danske Fregatter; det lader til, at hver
af Skibscheferne har handlet paa egen Haand og søgt at udrette
det mest mulige. Men det var ogsaa en smuk Samling af raske
og determinerede Søofficerer, der førte an ved denne Lejlighed:
Lange, ]. A. v. Paulsen, C. Giintelberg, A. Neuspitzer og P. WesseL
Resultatet blev da ogsaa fortrinligt.
Oplysninger om Affæren findes i de endnu bevarede Skibsjournaler. P. Wessel beretter, at, da de danske Fregatter nærmede sig,
kappede nogle af de svenske Skibe deres Tove og løb paa Land,
medens andre stak til Søs. Blandt dem var 2 Spaniefarere. cLøvendals Galej» og .ørnen» løb tæt ind paa dem, gav dem et glat
Lag og søgte at lægge sig paa Siden af den største, men en
svensk Fregat (cHvita Øm») kom den til Hjælp. c Vi havde ved
den Tid faaet Skud gennem Fokkemasten og Takkelagen; den
svenske Fregat, som var paa Pistolskuds Distance, vilde lægge
paa Siden, men vi stak i Vinden, gav den vort hele Lag og løb
alt, hvad vi kunde, uden Virkning beskudt af den svenske General
og 2 andre Orlogsskibe samt temmelig medtagne. Kom tilbage
til Flaaden paa Førstevagten- B) (8-12 Nat). Helt korrekt er Joursode Septbr,
' ) Se bl. a. det af Sylvin, den fungerende Generalauditør,
Ok
holdte
rste
tbr,
Forhør.
') eLøvendels Galejas Journal. l . E lefanten . s Journal hedder det, at eLøvend.
Gal .s kom til Flaaden Kl. 2 1/., eØrnen s Kl. 3.
6
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nalens Beretning ikke. Den svenske «General» kom ikke ned til
Transportflaaden, men foruden cHvita ørn» naaede et Par Orlogsskibe til Ulykkesstedet og «kom i rencontre med en dansk Fregatts '],
Wessel maatte næste Dag skifte sin Forstang og reparere, han kom
derfor ikke til at deltage videre i Affæren. Meget betegnende for
ham er det, at han valgte at jage det største Vildt,
e Lossen s havde Etatsraad Adder og Søfiskalen om Bord;
disse Herrer maatte først bringes over paa eLovises , og Neus p i tzer kom derfor lidt senere end de andre; han saa nogle Transportskibe under Sejl, sendte en armeret Slup ind under Land, tog
2 Priser, stak Ild paa 3 andre og talte, inden han vendte tilbage
til Flaaden, 22 brændende og en Mængde strandede Skibe t).
eSøridderen e kom i Mørkningen ind under Land; Kaptajn
Lange bemærkede ligeledes en Del Transportskibe under Sejl,
han udsatte sine Baade, tog 3 Priser, stak 6 Skibe i Brand og
observerede i alt 16 brændende Skibe; efter hans Beretning blev
der gjort 12 Priser P]. Paa Hundevagten (12 - 4 Nat) naaede han
tilbage til Flaaden.
Den svenske Brigantin Wådurens Chef, Kaptajnløjtnant Le w e,
som var Øjenvidne til Katastrofen , beretter, at K!. 4 1/ 2 E. M. løb S
danske Fregatter, I Jagt og I Pram ind paa Transportflaaden og beskød den. Efter at have omtalt Kaptajn Krechels Forhold ~), beretter
han videre, at 3 Hukkerter løb ind til de Skibe, der laa ved Wittow Posthus, ødelagde eller tog dem. «Waduren» kunde ikke
komme til Hjælp, da den stak 7 Fod, medens der kun var 5 paa
Barren 5). Næste Morgen fik Lewe Ordre til at gaa over Banken
til Posthuset; han maatte udtage Kanoner og Ballast, slap da
ogsaa over, men, medens han var i Færd med at indtage sit Artilleri igen, korn c Søridderen s og beskød «W ad uren s saa eftertrykkeligt, at den løb fuld af Vand; heftig beskudt med Geværer
og Kanoner satte Lewe sit Skib paa Land og stak Ild paa det.
Kaptajn Lange tog nu en Galiot og stak en anden i Brand, hvorefter
han sendte sine Fartøjer i Land for at brænde flere; men disse blev
') Wachtm, Rapp, ·~ /9.
«L ossene s J ournal.
I) cSøridderen»s Journal.
4) Jfr. Side 81.
~)

' ) Genadjut, A. Wachtrneisters Beretn, af
forrige Dag.

21 de Septbr,
om Sylvins Forhør af
aden Oktbr,
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modtagne af en saa heftig Ild, at de maatte gaa tilbage. KJ. IO l h
Aften forlod «Søridderen s Kysten l).
Om den svenske Hovedflaades Forhold under Ødelæggelsesværket beretter Wachtmeister: cemedan wor flotta, som då låg
alt for långt i La, sampt blef genom Fiendens afhallande på osz
benågen att rangera uthi Ordre de Bataille åth Sion eftersom distancen emellan Landet och Flottan war alt for kort, och wor
Flotta deszutan - så frampt wi rangerad åth Wallen blifvit
forårsakrat at fårfalla alldeles i La, dy war får osz ornogligst
at komma emoth winden up dem tillhiålp och undsåtning eller till
at betåcke dem, wachtat wi strax, och så snart wy woro någonlunda i Linea, wånde åth Wallen och forcerade Segel så mycket
som moge1igst war, då några Skepp och Fregattan Hvita Ørnen
i Morelmingen hinte så wyda, at de toge de Transportskeppen
som komma afseglandes i Betackning sampt fOrjagade en danske Fregatt, som hade trangt sig ibland dhem, och hånde sig deraf, at
de Danske med dheras Fregatter, Espingar og Chalupar kommo
till at ruinera dhe Transportskepp, som blefwe qvarliggande. Havde
Transportflottan itida lettet, då war allt gåt godt). Natten til
den 30te manøvrerede begge Flaader Nord for Rygen. Om Morgenen var Vinden S. V" Svenskerne 3 1/2 Mil i Læ (d. v. s. øst
ude); Wachtmeister beretter, at han søgte at krydse s ig op til
den danske Flaade. KJ. 12 holdt Gyldenløve af for at nærme sig
sin Modstander; han havde hidtil holdt sin Styrke i Skakorden.
formeret paa Kompasstregen V. N. V., men gik nu over til Kølvandsordenen og nærmede sig Fjenden paa 3 Kvartmil. Viceadmiral Raben førte Avantgarden, medens Barfoed, paa hvem
Gyldenløve ikke stolede, kommanderede Arieregarden. Svenske. ne
udsendte 2 Brandere mod • Elefanten ) ; KJ. 2 løb . ø rnen» og -Raa s
dem i Møde; de fortrak, men Fregatterne blev stærkt beskudte
af -Bremens og cF rederica Arnalia s , saa at de ilde tilredte men
uden Tab af Menneskeliv maatte søge tilbage til Flaaden 2}. KJ. 3
var Arrieregarden sakket en Del af. Raben, der var begyndt at
beskyde Fjenden, fik Ordre at mindske Sejl, for at Lin ien kunde
' ) cSøridderens Journal; Kaptltnt, Lewes Rapp. af 2&/ 0 (Adrn.koll ank. bref).
Han beretter, at han blev angreben af 3 danske Fregatter, meden. Lange
siger, at han angreb 6 eKapere s foruden . Wliduren •.
' ) l Wachtm. Beretning hedder det, at 2 dan ske Fregatter - uvist i hvilken
Hensigt - vilde clopa har igenom flottan s, at de blev afviste og den enes
Chaloupe med 20 Md. skudt i Sænk.

6*
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sluttes bedre; derefter skød den danske Flaade paa ny frem, og
Ilden fortsattes uden synderlig Virkning. idet Flaaderne jævnsides
løb øst over. I cDelmenhorsts sprang en Kanon, hvor ved en
halv Snes Mand blev dræbte eller saarede; paa svensk Side blev
cCarlskrona»s Fokkemast skudt itu, og dette Skib fik lige som forskellige andre nogle Kugler i Skrog og Takkelage; paa «Hedevig
Sophia» blev en Mand saaret af en Splint, ellers var der intet Tab.
KJ. 5 ophørte Kanonaden, Svenskerne faldt af og løb O. N. O. hen;
den danske Flaade kneb til Vinden, som da var sydlig.
Wachtmeister udtaler, at der var et Øjeblik, da Gyldenløve
kunde have gennembrudt hans Linie, som dengang ikke var sluttet;
dette er rigtigt; Øjeblikket frembød sig, netop da Barfoed var
sakket af, og det er muligvis hans Skyld, at Chancen ikke blev
benyttet. Han blev ogsaa senere tiltalt af Fiskalen, men Kongen
resolverede, at han skulde være fri for Tiltale 1). Han fik imidlertid
aldrig senere nogen Udkommando.
Den svenske Flaade fortsatte Rejsen til Carlskrona. Flere
af Skibene havde lidt Skade i Kampen, andre var meget lække,
hele Flaaden havde stor Brist paa Ankertove; der fandtes knap
Proviant for 14 Dage, Sygdomme havde taget saadan Overhaand,
at kun Halvdelen af Besætningen i adskillige Skibe kunde gøre
Tjeneste . Den zden Oktober løb Flaaden ind til Carlskrona ; det
var Wachtmeisters Agt atter at løbe ud, naar han havde faaet
lidt Proviant om Bord, og naar 15 -1600 Heste var indladede i
de til Carlshamn indkomne Transportskibe ~).
Ogsaa Gyldenløve søgte hjem. Den t ste Oktober ankrede
han ved Stevns; den 3dje kom .ørnen» og eRaas , der havde
været paa Kryds, tilbage med 3 Priser og Efterretning om, at
Fjenden var i Havn . Den 4de afgik . Søridderen . med de z smaa
Snaver, Maagen og flyvende Merkurius, foruden 6 Hukkerter til
Rygen for at gøre mere Bytte . De kom alle tilbage den r yde
med 3 Priser og nogle Skibsankre. Den I zte blæste det op til
en Storm paa Køge Bugt. Adskillige Skibe kom i Drift; , Wenden»
mistede en Del af sin Rejsning, og flere Ankere gik i Løbet.
Flaadens Virksomhed var forbi for dette Aar. Nogle Proviant' ) De meget vidtløftige Forhør afholdtes i den sidste Halvdel af 1713. Af Sao
gens Akter faar man nærmest det Indtryk, at Barfoed ikke bar haft afgørende
Indflydelse paa den danske Flaades Optræden 3% , men at hverken han eller
hans Chef har været synderlig opsat paa at slaas for Alvor.
') Wachtm, Rapp. " /u t z.
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skibe eskorteredes til og fra Christiansø, 4 Orlogsskibe og nogle
Fregatter posteredes Syd for Stevns for at modtage Sehesteds
Eskadre. der ventedes fra Pommern. Den kom til Flaaden 5te
December og fortsatte til København. Herefter blev hele Flaaden
hjemkaldt; den 15de løb den ind paa Reden, og Juleaften var
Togtet endt l).
Man kan gerne sige, at Gyldenløve ikke samlede Laurbær
paa sit Togt, og dog har han indlagt sig uvisnelig Fortjeneste.
Den Maade, hvor paa han gik frem for - hvis Forholdene kom
ham til Hjælp - at føre Stødet mod Transporten, fortjener al
mulig Anerkendelse. Alle hans Manøvrer saa vel som hans Ordrer til Fregatcheferne viser tydelig nok, at han har handlet maalbevidst, og Maaden, hvor paa Angrebet blev udført og dækket. var
i enhver Henseende formaalstjenlig. Man har bebrejdet ham, at
han, efter at have faaet den fornødne Forstærkning, gav sig saa
god Tid, at han først den zSde var ud for Landgangsstedet; i
Virkeligheden kom han netop i rette Øjeblik; havde han truffet
Transporten i Søen, havde der altid været Mulighed for, at denne
under Wachtmeisters Beskyttelse kunde være naaet uskadt tilbage.
Svenskerne har fundet det mærkeligt, at han ikke modtog Slag under
Rygen; men dette tjener ham netop til Ære. Før Maalet: at
komme Transportflaaden til Livs, var naaet, kunde og burde han
ikke indlade sig paa en Kamp. Derimod kunde han maaske have
udvist større Aktivitet under den løbende Kamp den 30te September. Den Dag synes hverken han eller Wachtmeister at have
været ivrig for at lade det komme til en virkelig Styrkeprøve.
Gyldenløve benyttede ikke den mulige Chance for at gennembryde
den svenske Flaade: han var ingen Niels Juel, veg tilbage for
Ansvaret og gav Barfoed Skylden. Ung var han i Alder og Erfaring navnlig i Sammenligning med sin berømte Modstander, og
Bevidstheden herom manede til Forsigtighed; men det er al Ære
værd. at han formaaede at hævde sig med underlegen Styrke,
uden at gøre Fejl eller give sig nogen Blottelse. og forstod at
gennemføre en af Krigskunstens vanskeligste Opgaver: at tilføje
Fjenden det størst mulige Tab uden selv at lide noget.
Om Transportflaadens Tab savnes udtømmende Efterretninger.
Fuldt paalidelig er Listen i Søfiskalens Protokol over de den 27de
September tagne Skibe med Oplysninger om deres Værdi og
') Gyldenl. Rapp. i Gehejmer. Sehesteds Arkiv; samme til Konseil.

2"/,.
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om Navnene paa de Fartøjer, der tog dem l ). Her opføres 19 Priser
til en Værdi af c. 34,000 Rdlr., men der mangler Oplysninger
om brændte og strandede Skibe. En anden udførlig Liste,
hvis Oprindelse ikke har kunnet udfindes, angiver 15 tagne og
42 opbrændte Skibe 2), men den har heller ingen Oplysninger om
strandede. «Elefanten ss Journal angiver det samlede Tab af
tagne og ødelagte til 80. I en Meddelelse fra den danske Flaade
til de Allierede nævnes 25 tagne og 70 ødelagte"). Wachtmeister
taler i sin første Rapport kun om højst I 5 a 16 c fuhru skutor
och Crejare», men, da han indgav den, kunde han kun være
højst ufuldstændig underrettet. De Flygtninge, som allerede den
30te begyndte at indkomme til Carlshamn, kunde ikke give nøjagtige Oplysninger; de havde Fornemmelsen af, at svenske Krigsskibe havde grebet ind og fordrevet de Danske ']. For det Forhør
Stenback lod afholde rste Oktober, mødte 34 Skippere, der alle
klagede over, at Flaaden havde ladet dem i Stikken, og at Kaptajn Krechel ikke havde udført sit Hverv tilfredsstillende. Nogen
klar Oversigt over Tabet gav Forhøret ikke; men efter Krigskommissær Drlisells Udtalelser blev der kun reddet et ringe Kvantum
Proviant og det tilmed i til Dels havareret Tilstand 5). Mange af
de Skibe, der slap bort, var ikke udlossede. Det nøjagtige Tal
paa de tagne og ødelagte Skibe kan saaledes ikke opgives; men
langt fra 70 kan det ikke have været.
Wachtmeister var klar over, at der var sket en stor Ulykke,
og at man vilde tillægge ham Skylden for den; han anmoder
Kongen om Fritagelse for Ansvar og om Beskyttelse mod sine
Avindsmænd, der nok vil vide at bagvaske ham 6). Alt dette
vidner om en mindre god Samvittighed. Skippernes Klage over
Flaaden gjorde et pinligt Indtryk paa Raadet, der var meget
modfaldent, men dog mente, at General Admiralen maatte have
Lov til at forsvare sig. Hans Forhold den 29de fortjente heller
I) Bilag I.
' ) O. Fr. Bind II Bilag P N. 3. Opgives at stamme fra cKung1. Danska Geheime Arkivet»; men Originalen har ikke været til at finde.
3) Fabrice til Robethon O/IO 12 •
•) Ljunggren til Stenb, " /0 (E. A.).
21 de Septhr.
") Alurik Wachtmeisters Rapp, 2den Oktbr, 12 •

•'} Gen.Adm. Waehtmeister til Kongen

' 1/"
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ikke særlig Dadel. Hans Forseelse gik tilbage til den Dag, han
forlod Sundet.
Der gik nogen Tid hen, inden Stenbock blev klar over Ulykkens Omfang og Følger. Han meldte Kongen, Raadet og Vellingk,
hvad der var sket, udtalte sin Græmmelse over den Plet, der var
sat paa Flaadens Ære, alene fordi Wachtmeister ikke havde fulgt
hans Anvisninger og ydet Foretagendet tilbørlig Støtte. Selve
Skaden ansaa han for mindre betydende, selvom de Danske vilde
puste deres Bedrift op til noget stort. Der var kun tabt nogle
Skuder med Sæd og Tømmer, og de kunde altid erstattes; det
vigtigste var , at Hæren var i Behold, og at den var landet uden
at miste en eneste Mand eller et eneste Gevær. Snart vilde han
staa i Spidsen for en fortrinlig Hær paa 18-20,000 Mand, og,
naar han fik det Rytteri, der skulde komme med de senere Transporter, vilde han kunne udrette noget betydeligt.'). Vellingk saa
imidlertid dybere i Sagen og udtalte, at, selvom Begivenheden
ikke havde medført noget stort materielt Tab, havde den dog hos
Sverigs Venner svækket Tilliden til den svenske Sags Fremgang,
og Udsigterne for de senere Transporter var meget smaa 2). Efter
Haanden aabnedes ogsaa Stenbocks øjne; nu udtalte han, at
Ulykkens Følger var uoverskuelige, og at det saa ilde ud med
Hærens Underhold; naar de Danske spillede Mester i Østersøen,
var al Tilførsel afskaaren. Da Orlogsflaaden stod til Søs. berøvede
den Hæren Levnedsmidler, Ammunition og Beklædning. Rygen
var udspist, Pommern udpint; spærrede Fjenden nu ogsaa Adgangen til Mecklenborg, blev Tilstanden kritisk S) . Selv fralagde
Stenback sig enhver Skyld og betonede nu, som saa ofte tidligere,
at han kun efter Kongens og Raadets Ordre var gaaet til Rygen.
Ingen synes at have haft øje for, at Kongen var gaaet ud fra
den Forudsætning, at Binnenwasser var i de Svenskes Hænder;
dette var nu ikke længer Tilfældet, og· nu forestod der et betydeligt Arbejde, meget langvarigere end at transportere Hæren over
Søen og landsætte den paa aaben Strand, nemlig at føre den
gennem Øen til Stralsund; det vilde tage 2-3 Uger; indtraf
der saa Hunger eller Sygdom, blev det umuligt at udrette noI) Stenb. til Kongen 19./3°. Septbr., til Raadet h /U, III Vellingk. s. D. (gI. St. ).
:) Vell . til Stenb, 18/ 10 12 .
' ) l en Efterskrift til sit Brev III Kongen af 16/ U udtaler Stenb , at dette alt er
sket. Som det senere skal ses, var det dog ikke Tilfældet.
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get l). Jo længere Felttoget skred frem, desto mere fik Stenbock
Forstaaelsen af, hvilket dræbende Slag der var tilføjet Expeditionen. Han havde mistet sin Handlefrihed, Tabet af Krigstilbehør
var saa stort, at der - selvom Fjenden havde været mindre
overlegen - ikke kunde være Tale om at sprænge Jæmringen
om Stralsund og rykke ind i Polen.

I en Skrivelse til Kongen t] angiver Stenbock den overførte
St yr ke til:
1800 Ryttere,
7600 Infanterister.
Men allerede i Slutningen af September var Styrken under
Gevær ikke saa lidt ringere 3):
Rytteri.
4

Vestgøta Rgt. ) .
Enkedr, Livrgt.,

766 Md.,

737 Heste.

989

95 1

---------1755 Md., 1688 Heste.
Fodfolk.

3. Komp., ]ønkøping Rgl.
. 420 Md.
Dalregimentet
. 1159 •
Helsinge Rgt.
. 997
0stgøta Rgt. .
. 1089 •
Nerike-Vermland Rgt •.. . ... 9 88
Vestgøra-Dal Rgt.
. 12 34 •
Vestmanlands Rekrutter
.
57
Kronobergs
>
90 »
Elfsborgs
174

6208 Md.
Stenb, til Rnadet 2' /n, til VelIingk. 24/n, til Kongen 20/n, Adm .kolI. 7 , IH gl. St.
Mere fortrøstningsfuldt udtaler Stenb, sig i et Brev til Genlt, E. Sparre 4 [i« ;
men det var vel. for at denne kunde give det franske Hof et lysere Billede af
Tilstanden,
' \ Stenb, lil Kongen ,o/n 12 gl. St.
• I.iste for 1· /n_·O/n 12 (Stenb . acta milit. E. A.).
4) 234 Md., 234 Heste var efterl. i Sverig .
I
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Paa Listerne opføres yderligere 251 Syge, deraf kun 8 Ryttere; der mangler altsaa henved 1200 i Tallet eller, naar de 140
Artillerister regnes fra, ove r 1000 Md. Noget kan det vel ligge
i, at flere Afdelinger ikke har opgivet Tallet paa de Syge, medens andre har medtaget prima plana, der paa adskillige Lister
ikke er medregnet.
Garnisonen i Stralsund havde paa samme Tidspunkt følgende Styrke under Gevær"):
Rytteri.
Bremiske Rytt ere . ...• .. .. . . 600 Md.
Pommerske » . . . .• • •. •.. 629
Adelsfanen
. 1 89
Bremiske Dragoner
. 1151
Verdiske
»
. .•. .. .. • 910 •
Pommerske
•.. . .. ... 1062
Polske
.
55

4596 Md .
c. 4000 H este.
Fodfolk.
Sødermanlands Regiment . . . .
J ønkøping
»
Elfsborg
Vestmanland
Ribbi ngs
Schoultz'
Ekeblads
Wrangels

521 Md .
387

820
688
34 0
644
81 7
93

•
•
»
»

4 3 10 Md.
Hertil kom 797 Syge, der af 175 Ryttere.
Artilleriets Styrke er ikke opgivet, men var antagelig 150 Md.

Den samlede Præsensstyrke bliver altsaa :
6,35 I Ryttere og Dragoner,
10 ,518 Infanterister,

c.

300

Artillerister.

17,169 Md.

Hertil kom mindst 1100 Syge ; den samlede Styrke har saaledes været 18-19,000 Md.

') Diicker til Stenb,

11/..

(Acta milit F.. A.).

90

Pommerns Undsætning.

Hvor utroligt det end lyder, er det ikke desto mindre sandt,
at der hengik en hel Uge, inden de Allieredes Hovedkvarter fik
Underretning om Stenbocks Landgang; man arbejdede stadig paa
Forberedelserne til Rygens Erobring om end ikke med udpræget
Energi. Den 26de September besatte Mandskab fra Prammen
Ebenetzer Øen Vilm mellem Palmer Ort og Thiessowerhowt. Dagen efter rekognoscerede Kommandørkaptajn Carl paa ny Kysten,
og Natten til den 28de sejlede «Arca Noæ s , «Helleflynderen»,
«Svenske Sophie», de 3 Brandere, I LodsgaIiot og en stor Del
Dragørjoller, alle besatte med Soldater, over ad Palmer Ort til.
Czaren var med paa Expeditionen, der den zSde gik mod N. O.
langs Kysten, stadig observeret og beskudt af Ducleers Kavalleri.
Ud for Putbus iagttog man et stærkt Rytterkorps. der ansloges
til 3000 Heste. Nu kom Kong August og Sehested til; man
raadslog om, hvor man bedst kunde lande; men ud paa Aftenen
vendte man om, og den 29de var Monarkerne atter i Greifswald I).
Den 30te September. den Dag de 2 Hovedflaader kæmpede,
hørte man vel en stærk Skydning fra Søen, men kunde ikke
forstaa, hvad den betød, og spekulerede ikke videre derover s).
Flemming foretog en Rekognoscering, og den rste Oktober ankom fra Wolgast 17 Jagter, der sammen med nogle andre Smaafartøjer skulde bruges ved Landgangsforetagendet. Det var Hensigten at overføre Fodfolket i 4 Echeloner, hver paa c. 2500 Md.,
og derefter 4500 Ryttere s). Det berettes at «Kronen- den iste
Oktober ved Lodsens Forsømmelse løb paa en Sandbanke overfor
et svensk Batteri, der tilføjede den Skade paa Skrog og Takkelage ja endogsaa sendte den en Kugle gennem Krudtkammeret ;
men Admiralens gode Dispositioner og Officerers og Mandskabs
flinke Optræden reddede Skibet'). Næste Dag samledes Landgangstropperne, og der indløb Efterretning fra København om
Flaadens Udløb af Drogden 5). Den 3dje Oktober var Czaren og
Kongen af Polen hos Sehested . I ste Echelon gik om Bord; i det
fjærne saas nogle Skibe, der antoges at høre til den danske Flaade .
' ) Ditmarskems Journal; Journ. d. porn . Camp. '8 /"_ ~n l" .
' ) Fabrice til Robethon ' /ln.
3) Udførlig Fremstilling af 1.and gangskor pse ts I nd deling 1Il. v.
Breve til Hertugen l /IO Durelizuge Vol. 108 Schwer in .
') Journ. d. pom. Camp . 1/'0 12.
") do. ' /10; Fahrice ' /10.
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Majestæterne sejlede tilbage til Greifswald l). Næste Morgen tidlig
indtraf Sehested i Hovedkvarteret med vigtige Nyheder fra Gyldenløve, overbragte med Snaven Serpenten. Først nu erfarede
Czaren Stenbocks Landgang og Transportflaadens Ødelæggelse.
Strax kontremanderede han Landgangsexpeditionen, vistnok med
et let Hjærte; selv længtes han kun efter at komme bort fra
Hæren til Carlsbad, og Menschikoff var aldrig stemt for rask
Handlings]. Den ste Oktober ankom Løvenørn fra København
sammen med den sachsisk-polske Gesandt ved det danske Hof,
des Brosses, og bragte Bekræftelse paa cSerpenten»s Melding;
den følgende Dag mødte en Trompeter fra Stenbock med Brev
til Flemming om Afslutningen af et Kartel, og den 7de indtraf
en svensk Desertør, en Sergent, der meldte, at Stenbock havde
overført 8000 Md. S).
Czarens Helbred blev - sagtens paa Grund af hans Umaadelighed - stadig daarIigere; han havde ikke Tanke for andet end
Carlsbad, og den 8de Oktober rejste han. Kommandoen over
Hæren overlod han til Kong August, hvem han tillige overdrog
Omsorgen for sin Hustru Katharine'). Han havde meddelt Sehested, at han vilde lade sine 2S,OOO Mand blive i Pommern, saa
længe der kunde skaffes Føde til dem, og Admiralen stræbte derfor af al Magt at sikre Tilførslen. Han foreslog Kong Frederik,
at der blev givet Konvoj til de 9 polske Kornskibe, der laa i
Grønsund, og disse førtes da af «Svenske Sophie» sammen med
S danske til Greifswald, hvor de ankom 1 sde Oktober med 4888
Tdr. Rug . Han opnaaede ogsaa, at «Neptunus» paa ny blev
sendt til Wismar, e Makrelen s , e Lovise s s og «Sophie Hedevig -s
Baade til Rostock, for at Trafikken fra Lybæk over Rostock til
Hæren kunde foregaa uhindret af Wismarske Kapere. Han beo
gærede endelig, at 2 Orlogsskibe og nogle Fregatter skulde holde
krydsende ud for Jasmund for at sikre Passagen til Neutief, og
at Hovedflaaden skulde dække Tilførslen fra de polske og preussiske
østersøhavne ved at tage Station melIem Stevns og Møn, hvorfra
den ogsaa kunde hindre nye Transporter. Ogsaa dette tilstod
Kongen ham; han gav Gyldenløve de behørige Ordrer, men tillod
' ) Journ. d . pom, Camp . "h a; Sehested til Kongen
' ) Journal o. 5. V. 4 / 10; Fahrice ' 8i9- 0/1O.
3) Journal "/ 10 - 7/1 0 lZ .
4) Fabrice 6/ 10; Journal d. p. C °h u.
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ham først at fylde Vand i Køge Bugtl) . Som alt omtalt viste Flaaden sig dog ikke mere i Østersøen .
Planerne mod Rygen var jo opgivne for dette Aar ; men
Kong August holdt vedblivende fast ved Tanken om at bombardere Stralsund. Hertil behøvede han det danske Artilleri; men
den 5te Oktober havde Løvenørn overbragt Sehested en Ordre ~),
der gik ud paa, at hvis Czaren ikke kategorisk lovede inden Udgangen af Oktober at angribe Rygen, skulde Admiralen efter
Samraad med Gyldenløve forberede Artilleriets Hjemsendelse og
Sikringen af Neutief. Denne Ordre foreviste han Kong August,
der erklærede, at han kun brød sig om at beholde nogle 12 Pds.
Kanoner og nogle Morterer til Brug ved Bombardementet foruden
et Antal Kanoner, deriblandt 16 18 Pd .s, der skulde anvendes paa de
Værker, som tjente til Beskyttelse for Magasinerne ved Greifswald.
Sehested raadede Kongen til at imødekomme dette Ønske og
fremsatte følgende Forslag til Sikring af Binnenwasser, naar han
selv var afgaaet med Artilleriet"}: Prammene, Fregatterne Kronen, Phønix og Gravensteen, 2 Brandere, Snaverne La Diligente
og Bonne Esperance samt Hukkerterne Havfruens og Mars' Baade
skulde blive ved Osttief. Naar Frosten indtraf, kunde Prammene
aftakle i Anklam, de andre Skibe efter Omstændighederne gaa
hjem eller lægge sig ind paa Peenen ved Wolgast eller højere
oppe. "Christiansø), der gik til København med 9 andre Skibe,
ligesom den selv ladede med Tømmer, kunde maaske afløse «Kronen» . Samtidig sendte Sehested Kongen Afskrift af et Brev til
Czaren fra Kong August, der foreslog at bombardere Stralsund,
forstærke «Linierne) og drage de danske Tropper fra Wismar
til Tribsees. Han ønskede, at Sehested skulde angribe Hencks
Eskadre, opbrænde den og derefter sende Skibe til Stettiner
Haff for at fordrive de svenske Kapere og forsænke Indløbet ved
Swine. Sehested erklærede det for umuligt at løbe op til Stralsund, da Svenskerne havde Batterier paa Rygen; derimod var
han villig til at opfylde Kongen af Polens andet Ønske, naar Lejlighed gaves; men han pointerede, at han maatte have Penge til
sine Folk, som ellers løb bort. Paa denne Indstilling svarede
Kong Frederik , at Artilleriet snarest skulde indskibes og under
' ) Sehested til Kongen ' ''';
' ) Gehejme Ordrer 2ho 12 .
•) Sehest, til Kongen "Io ,.•

e

Ditmarsken s s Journal; Kg!. udf. Exped.
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Konvoj af Hovedflaaden føres til København. Det overlodes Sehested at træffe Foranstaltning til Sikring af Neutief og efterlade
de dertil fornødne Fartøjer; efter Omstændighederne kunde e Dit marsken» eller eKronen» blive dernede; men Kongen af Polen
maatte skriftlig forpligte sig til at forsyne Søekvipagen med Forplejning og sikre den mod al Molest ved indtrædende Frost.
Vilde han ikke det, maatte intet Fartøj efterlades. Samtidig fik
Gyldenløve Ordre til at give Konvoj-]. Samme Dag tilsendte
Kongen Czaren en paa Dansk affattet Haandskrivelse af samme
Indhold 2). Den rode indberettede Sehested, at Kongen af Polen,
under Paaskud af, at der var Fare paa Færde, havde ladet en
Del Artilleri bringe til Greifswald; dette tog den danske Konge ham
ilde op og befalede Admiralen snarest at indskibe Skytset S). Paa
des Brosses' Forestillinger gav han dog Tilladelse til, at Sehesteds
Eskadre kunde blive, og efter en direkte Henvendelse fra Kong
August af 2sde Oktober indrømmede han denne det Artilleri, han
havde anmodet orn-), og befalede Sehested at indskibe Resten,
træffe Aftale om Forplejningen og foretage den ønskede Expedition til Stettiner Haffet"). Opnaaede man ikke Enighed om Forplejningen, skulde Eskadren sejle hjem.
Den Hærstyrke. Kong August raadede over, bestod af følgende T rapper 6) :
Sachs isk Rytteri.
Livregiment.
Kurprinz.
Alexander.

l

Eichsledt.
Damnitz.

Etatsmæssig Styrke:

3000

Md.

Sachsiske Dragoner.
Bayreuth
Brause.

I

Weissenfels,
Goltz,

Etatsrn æssig Styrke:

2400

Md.

l) Kgl . udf, Exped, 18lto 1995 -96.
' ) Geh . Reg. 18/ 10•
3) Geh . Reg. »t.:
<) Jfr. Side 92.
' ) Geh . Ordre 31/ 10 •
6) Styrken er angiven i en Liste i Sekretær Wiebekings Indb. til Hertugen af
8/ 9 (D urchz, 108 Schwerin) j fr. Europ. Fama B. Xl, S. 996 ff.
De meget
forvanskede russiske Navne er rettede efter F. v. Stein: Gesch. d. russ , Hee res. Harmover 1888. De sachsiske efter VerpflegungsregI. 1712 . (Dresden).
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Sn c h s i s k Fodfolk.
Bataillon Garde.
Fursten berg.
Wackerbarth.
Etatsmæssig Styrke : 1980 Md.
Russiske Dragoner.
Livregiment.
Kioffski.
Troilzki.
Astrakanski.
Pskowski.
Nikowski.

I Rostowski,
Arkangelski.
Ingermanlandski.
Jamhurgski.
Ustjugski,
Nowotroitzki,

Etatsmæssig Styrke: 12,000 Md.
Russisk Fodfolk.
Preobraschenski.
Ssemenowski.
I ste Grenaderrgt.
2det
»
Butyrski,
Ingermanlandsk i.
Kioffski .
Wladimirski.

Nowgorodski.
Astrakanski.

Smolenski,
Twerski,
Tsernigowski.
Bielogorodski,
Rostowski,
Jaroslawski,
Permski.
Wjatkaski.
Narvaski.
Kargopolski.

Etatsmæssig Styrke : 26,000 Md .
Hertil kom 30 ru ssiske Kanoner.

Den allierede Hær skulde saaledes tælle henved 45,000 Mand;
men i Virkeligheden var Styrken langt ringere. I September angav Czaren den samlede Styrke til 39,000 Md. I); midt i Oktober
anslog man den til 30,0002). Sundhedstilstanden var ikke god,
Blodgang epidemisk. De sachsiske Tropper var gennemgaaende i
god Stand, men de russiske Regimenter havde mange Vakancer,
og Dragonerne manglede et meget stort Antal Heste S}.
Hele Oktober gik hen, uden at den talrige Hær foretog noget
som helst overfor Stenbock, der i Ro kunde træffe sine Forbere-

'0'.

' ) Geh. Reg .
12.
2) Fabrice 18lto 12.
~) Wiebekings Indb. i Septbr,
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redeiser. Den Usikkerhed, der herskede med . Hensyn til den
polske Konges Raadighed over det danske Artilleri, bidrog i
nogen Grad dertil.

Der hengik fulde 4 Uger, inden Stenbock fik den landsatte
Styrke ført over til Fastlandet. Han havde altsaa god Tid til at
overveje, hvad han skulde gøre med den betydelige Styrke, hvorover han raadede. Først og fremmest maatte han skaffe sig Rede
paa de politiske Forhold, indhente Oplysninger om, hvorledes han
kunde skaffe sig Venner, og om der var Mulighed for at løsne
Forbindelsen mellem Sverigs Fjender. Det laa nær at henvende
sig til Vellingk, til hvem baade Raadet og Kongen havde henvist
ham, og hvem han endnu betragtede som «en stor General og
Politiker paa en Gang» l). Under sit første Ophold i Stralsund
bad han Vellingk som den særlig Sagkyndige meddele ham Hoffernes Stemning, for at han kunde rette sig derefter 2), og da den
svenske Hær var ankommen til Rygen, bad han ham udvirke Venskab med England, Preussen og Hannover, bl. a. for at man
kunde faa lidt Penge"), Nogle Dage senere gentager han sine
Forespørgsler og Anmodninger, særlig spørger han, om der er Udsigt til en Forsoning mellem Stanislaus og August 11 4 ) . Vellingk
besvarede det første Brev med at udtale sin Beklagelse over, at
man ikke havde bestemt sig for at lande paa Sjælland i Stedet
for paa Rygen; derved kunde man have naaet store Resultater ogtvunget Danmark til Sa:rfred. Paa Efterretningen om den svenske
Flaades Udløb var Frederik IV strax ilet t il København for ikke
som i 1700 at blive afskaaret fra Hovedstaden. Harmover var
for saa vidt venlig sindet, som det holdt Ottersberg og Verden
besat. Men Magternes Holdning beroede ganske paa Stenbocks
') Stenb, til Vell. 26/ 2
28de Aug.
") Do.
8de Septbr,
24de Septbr,
' ) Do. -'----:::~
5te Oktbr,
4) Do. 29de Sepl~
rode Oktbr.

12.
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Held; vandt han en Sejr, vilde nogle af dem nok erklære sig for
Sverig, allerede nu viste flere mindre Kulde l). I et følgende Brev
beretter Vellingk, at England til Foraaret vil sende en Flaade til
Østersøen 2). Mindre fortrøstningsfulde lyder hans Udtalelser, efter
at Meddelelsen om Transportflaadens Skæbne havde naaet ham:
Nu kunde man ikke vente Hjælp hverken af Hannover, England
eller Preussen, og. da Stift Bremen var erobret, kunde der ikke
skaffes Penge. Fulgte Heldet Stenbock, kunde han tage Vinterkvarter i Polen, Sachsen eller Holsten. Deraf afhang Rekruteringen,
som muligvis kunde finde Sted i Preussen, Sachsen, Bøhmen, Hamborg, Lybæk eller Holsten S). Paa Stenbocks sidste Brev svarede
Vellingk, at alle nu ventede, at han snart skred til Handling. Den
danske Flaade var i daarlig Stand, Øjeblikket derfor inde til at
oversende nye Transporter. Om Forholdet mellem de to polske
Konger kunde han ingen nærmere Oplysninger give '].
Stenbock havde haabet paa Hjælp fra Preussen. der stod
noget køligt overfor de «Nordiske Allierede». Som omtalt havde
han sendt en Generaladjutant til Gesandten i Beriin strax efter at
have sat Foden paa Pommerns Grund 6) for at faa Oplysninger
om Tilstanden. Kongen af Preussen var ikke uvillig til at træde
i nærmere Forbindelse med Sverig, ikke saa meget af Sympati
for denne Magt som af Frygt for Rusland. Allerede i Marts var
hans Afsending, Oberst Eo s a n d e r, kommen til Bender for at
levere Carl XII en Haandskrivelse. der udtalte hans Tilbøjelighed
til at slutte Forbund. Tilnærmelsen blev veloptagen, og Eosander sendt hjem med et Svar, der blev Indledningen til Underhandlinger. I Juni indtraf Vellingk i Berlin og forhandlede i største
Hemmelighed med den højt betroede Minister Ilgen. Han ankom
samtidig med Menschikoff, der dog snart rejste til Pommern.
Kongen af Preussen lod erklære, at han næppe længere kunde
holde sig neutral: Han vilde søge at sprænge den eN ordiske Alliances ved at lokke en eller anden af Deltagerne ud af den.
Danmark havde ikke vist sig uvilligt, men havde afbrudt For-

') ven.

til Stenb, 15/ " 12 (E nsk. Ark. Sv. K A.).
Vell. til Stenb. II /I O (E . A.. I el Brev til v. Miillern af 5/ 8 havde v-u. udtalt. at kun Englan d kunde tænkes at gøre noget alvorligt for Sverig. Holland
var for interesseret af Czaren. [Ve ll, Saml. Sv. R . Ark.),
' ) Vell. til Stenb. 18/ 10 (Ensk, Ark.) .
2)

4)
~)

""o

Do.
do.
St enb, til Friesendorff

'°/8

12

(E. A. )
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handlingerne, da Tyrkiet i April sluttede Fred. Polen var vist
mere tilbøjeligt til at bryde ud, da Alliancen med Rusland var
farlig for det; men saa maatte August II rigtignok anerkendes
som Konge, hvad Stanislaus dog næppe var uvillig til, naar man
lovede ham Sukcession . Preussens Forslag gik da ud paa, at
Kredsdirektørerne og England skulde retablere Freden i den nedersachsiske Kreds, og August II optages i Forbundet, uden at Carl XII
behøvede direkte at alliere sig med ham, medens Stanislaus renoncerede, men fik en Pension og sine Besiddelser udleverede . Czaren
skulde fordrives fra Polen og Østersøprovinserne, Danmark maatte
opfordres til at tiltræde Koncerten, Sverig, Polen og Preussen skulde
stille en Hær paa 60,000 Mand. Vellingk turde dog ikke antage
Forslaget, da han indsaa, at Carl XII ikke vilde slippe Stanislaus;
Grundlaget for Forbundet var heller ikke videre solidt; det var jo
meget tvivlsomt, om Danmark og Sachsen-Polen lod sig vinde,
desuden var der en Betingelse, som absolut maatte realiseres,
inden man kunde skride til Handling. nemlig at Carl XII vendte
hjem og overtog Kommandoen over den kombinerede Hær. Men
dermed havde det lange Udsigter, Kongen vilde ikke opgive Haabet om endnu en Gang at faa Porten til at bryde med Czaren.
Imidlertid blev Eosander i August endnu en Gang sendt tilbage
til Bender med Allianceforslag ; han kom først hjem i December
med den Besked, at Kongen gerne vilde slutte sig til Preussen,
men ikke kunde gaa ind paa de foreslaaede Vilkaar '). I Mellemtiden havde Frederik I set sig nødsaget til at forhandle med de
Allierede, der var ham saa nær paa Livet. I August fik Russerne
Lov til at proviantere sig fra Preussen, og Czaren udstedte den
2sde September
D kl
.
h
' h
I
d d
S
.
6te Oktober
en
e aration,
von an ove e et tettin,
hvis det vilde hindre et svensk Angreb paa Polen og Sachsen;
men herpaa turde Kongen ikke indlade sig ; den svenske Hær var
jo landet paa Rygen.
De politiske Forhold var altsaa for Øjeblikket ikke videre
gunstige. Hos Friesendorff og Vellingk fandt Stenbock kun ringe
Trøst. Sidst nævnte sammenlignede Sverig med en Mand, der
l) B. Lundberg: De dipl, forbind . mellan Syer. och Preussen 17°9-1715. Lund
1893. S.49-62; F. F. Carlsen : Fredsunderhandl. 17°9-1718. Stkhlm.1857,
S. 32 ff.
7
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var ved at drukne i den oprørte Sø; Tilskuerne vilde ikke vove
Livet for at redde ham; bedst var det at gaa ind paa Preussens
Forslag, for Kong Stanislaus vilde ingen ofre sig I). Men det var
jo netop Ulykken, at Kong Carl ikke vilde læmpe sig efter Forholdene, og saa var han tilmed saa langt borte, at hans Bestemmelser maatte komme for sent, naar han endelig besluttede sig
til noget. Paa det Tidspunkt, da Stenbock kom til Pommern,
var Vellingk klar over, at Kongen ikke vilde følge Preussen, men
anede ikke hvad han egentlig havde i Sinde; kun var det afgjort,
at man for sent vilde faa det at vide 2) . Maaske kunde Sverig ty
til Frankrig, hvis Konge nu stod sig godt med England. Ludvig
XIV interesserede sig ikke for Czaren eller Kong August, men
yndede Kong Carl, og Frankrig var Garant for den Oliviske Fred li).
Hvis Stenbock havde staaet i Spidsen for en vel udrustet og
vel forsynet Hær, kunde han have angrebet og slaaet Kong August.
Men hvorhen skulde han derefter have vendt sig? Sverig havde
jo ingen Alliancer og var for svagt til ene at indlade sig paa
flere polske eller russiske Æventyr. En Sejr vilde dog have haft
stor Betydning; den vilde have skaffet Stenbeck Tid til at afvente de andre Transporters Ankomst, og Sverigs lunkne Venner
havde maaske taget dets Parti for Alvor. Men nu var Hæren
hverken vel udrustet eller vel forsynet . Der kunde ikke være
Tale om at angribe den overlegne Fjende i hans stærke Stillinger,
og der var heller ingen Mulighed for at vente og se Tiden an.
Stenbock besluttede da selv at skaffe sig Oplysning om Kong
Augusts Stemning og indbød Feltmarskalk Flemming, med hvem
han fra Ungdommen var meget lieret, til en Sammenkomst under
Paaskud af at forhandle om Afslutningen af et Kartel til Brug
ved Fangers Udvexling s], Selvfølgelig handlede han i fuld ForstaaeIse med Kong Stanislaus, der ikke vilde være en Hindring
for Freden , naar denne kunde befordre Kong Carls Ære og Polens
Vel. Hvis Flemming antydede, at Stanislaus tidligere havde udtalt sig tvetydigt, skulde Stenbock svare, at Kongen ikke havde
kunnet tage Standpunkt før efter sin Ankomst til Pommern, hvor
l)

v-u, til

v. Mullem l°fto (Vell. Saml.

s-, R. A.l.

2) do. •/0.
S) do . 20/ 11•

Ved Freden i Oliva (1660) var Estland og Lifland afstaaede til
Sverig.
4) ]fr. Side 91.
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han - om fornødent gjordes - kunde kæmpe for sin Sag med
Sværdet i Haanden I).
Flemming tog imod Indbydelsen; Sammenkomsten fandt Sted
i Putte 8 Kilometer Vest for Stralsund, og her mødtes de 2 Ungdomsvenner den I I te Oktober. Begge medførte en Eskorte paa
50 Ryttere. I Stenbocks Følge var bl. a. Generalmajorerne Patkul
og Mevius, i Flemmings den russiske General Bruce og Sekretær
Wesseloffski samt de danske Oberster B. Meyer og Løvenørn"].
Mødet forløb under de behageligste Former. Før Middagen talte
Stenbock og Flemming sammen i Enrum, først nævnte bragte
Stanislaus' Indflydelse hos Carl XII paa Bane og udtalte, at man
burde give ham Litauen, men det Forslag forkastede Flemming.
Samtidig passiarede Wesseloffski med de svenske Generaler og udtalte, at de Allierede var tilbøjelige til Fred, men at Svenskerne
stadig havde vist sig uvillige. Efter Bordet var de to Feltmarskalker atter ene; Stenbock udtalte. at han vilde ønske, de
c i den store Sag» var lige saa gode Venner som i Privatlivet,
men - som Stenbock udtrykker sig - om Varetagelse af Kong
Stanislaus' Interesser vilde Flemming ikke høre Tale '], han gik
hverken ind paa Sukcessions Spørgsmaalet eller paa en Forhandling om Polens Deling, men indrømmede dog, at han gerne
vilde ud af Alliancen med Rusland, og ikke tvivlede om, at Dan mark var af samme Mening. Det var ikke umuligt, at der ved
Preussens Mægling kunde komme en Overenskomst i Stand mellem Kong August og Stanislaus; men først nævnte gav ikke Slip
paa Kronen og gik aldrig ind paa at fornye Altranstadt Freden .
Stenbock udtalte, at England, Frankrig og Tyrkiet holdt paa
Stanislaus, men Flemming erklærede, at alle var enige om, at
han maatte opgive sine Krav paa Kronen. «Nævner man Kong
Stanislaus,» siger Stenbock, e er det, som om man nævnede den
Onde. s 4) Om Kartellet blev der ikke talt ret meget; Flemming
tog Sagen ad referendum og lovede den sin Støtte. Det Haab,
man havde næret i de Allieredes Lejr, at Venskabet mellem de
Stan. til Stenb, IO/IO 12; findes baade i Acta hist. og i Stenb. Pap. i dansk
R. Ark .
2) Stenb, til Raadet 7./I 8. Oktbr, Det er ikke lykkedes at finde nogen Relat,
fra de danske Obeister ; men i de sachs.vpol. Ges. Rel, er der ogsaa en
Lakune.
' ) Stenbock til Kongen 4. /15. Oktbr.
4) Stenb, til v-u, 14. /25 . Oktbr,
1)

JOO
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to Feltherrer skulde føre til Fred mellem de krigsførende Magter'),
blev skuffet, og Mødet maa betegnes som resultatløst 2).
Stanislaus vilde dog ikke opgive Sagen, og paa hans Initiativ
afholdtes den zzde Oktober et nyt Møde i Brandeshagen Sydøst
for Stralsund, skønt Stenbock ansaa det for unyttigt S). Denne
Gang var Rusland repræsenteret af Generalmajor Pflug, Danmark
af Oberst B. Meyer; Løvenørn var nogle Dage forinden rejst til
København. I Stenbocks Følge var foruden Generalmajor Asehenberg Obersterne de la Gardie og Bassewitz; sidst nævnte var omkring den rode Oktober rejst fra Hamborg til Stralsund "). Om Kartel1et blev man let enig 5 ) , men de hemmelige Forhandliger havde
ingen Fremgang. Stanislaus havde medgivet Stenbock et i I I Punkter
affattet Forslag til et Forlig mellem ham og August Il6). Han
forlangte Sukcession og Pension, Afstaaelse til Sverig af Kurland
og Lifland, samt at Polen skulde erklære Rusland Krig; Stenbock
havde fraraadet Stanislaus at nedlægge Kronen; men denne vilde
bringe dette Offer for at frelse Sverig fra Undergang. Stenbock
havde da under fire øjne forhandlet med Flemming, og begge
havde tilsagt hinanden Tavshed; «den, der røbede noget, var en
uærlig Mand ». Flemming gentog, at han gerne skilte sig fra
Rusland, men en «General Fred. maatte være Paaskuddet. Hvis
Kong August og Kong Carl sluttede Forlig, kunde Polen følge
Englands Exernpel og træde ud af Forbundet. Saa kunde Rusland
tvinges til Fred; men det var nødvendigt at lade Czaren beholde St.
Petersborg, og Duna rnaatte blive Grænsen mellem Polen og Lifland.
Stanislaus skulde faa sine Godser tilbage, men Europa vilde ikke
se ham paa Polens Trone. Hertil svarede Stenbock, at der dog
var dem, der holdt paa ham, men at Polen vilde komme til at
angre sit Forbund med Rusland. Det sidste indrømmede Flemming , men baade han og General Pflug, som ogsaa var villig til
Forhandling, beklagede, at Stenbock ingen Fuldmagt havde, og
da denne udtalte, at Altranstadt Freden maatte danne Grundlaget
l) Journ. d. pom. Camp. 11 /10.
2) Foruden i Stenb, Breve til Kongen, Raadet og Vellingk er Mødet skildret i
Flemmings Beretning. (Trykt i O. Fr . B. III, Bilag B.)
3) Stenb. til Stanis1. 10./2 l. Oktbr. og dennes Svar s. D.
' ) Gen. Rantzaus Mern. 13/ 10•
5) Journ. d. pom, Camp .
6) Stenb, Pap. i D. R. Ark.

Pommerns Undsætning.

101

for enhver Fredsforhandling, og at Kongen ikke vilde afstaa en
Fodsbred Land, blev dette ikke vel optaget-].
Medens disse frugtesløse Forhandlinger gik for sig, blev der arbejdet paa at koncentrere den svenske Hær i og omkring Stralsund,
Efter Landgangen maatte man forblive paa Rygen og tære paa den
medbragte Proviant. Den 8de Oktober gik Tropperne i Kantormement paa Øen, Furage og Proviant for 14 Dage blev indsamlet
og sendt over til .F astlandet t]. Den 17de Oktober begyndte Overskibningen S) og ventedes tilendebragt den 30te; saa maatte der
skrides til Handling; thi der var ikke Forraad for 14 Dage, og
man havde allerede 15°0 Syge, mest Diarrhoe og Blodgangs].
Sine Anskuelser om Situationen fremsatte Stenbock i en Promemoria af 9./20. OKtober til Generaler og Oberster 5). At man
maatte gribe Offensiven var afgjort, men der var 2 Alternativer at
vælge imellem: et frontalt Angreb paa Linierne eller en Omgaaen
af disse gennem Meklenborg. Lykkedes det at forcere Stillingen,
blev Fjendens Magasiner Svenskernes Bytte. Men Ingen vidste, hvor
stærke Linierne var, om Moradserne kunde passeres, om Landet
mellem dem og Peene var udspist, eller hvorledes Overgangene
over denne Flod var beskafne. Indrykningen i Meklenborg var
ikke let; Moradserne, der dannede Grænsen, var vanskelige at
passere, Overgangene vistnok befæstede og efter Forlydende beo
satte af de Danske med 6000 Mand 6). Men lykkedes denne
Manøvre, vilde den berede Fjenden store Vanskeligheder; hans
Operationslinier vilde blive truede, al Tilførsel afskaaren, medens

1) Stenbock til Raadet i Oktbr., til Kongen 13./24., til Vell, 14./25. Obtkr,

2) Pommeranlea. Indkvartering.
S) Sylvins Journal.
') Stenb. til Vell. 14./25. Okt . ; Stenb. ank . href 15./26. Okt. (E. A.).
6) Acta historica,
') C. Paladan-Muller siger i Hist. Tidsskr. 4. VI, S. 22, at <de allieredes Hær stod
i sine befæstede Linier bag Recknitz Floden fra Tribsees til Ribnitz.. Dette er
ganske urigtigt. <Linierne. gik fra Grimmen til Greifswald. Recknitz Passerne
var ikke befæ stede, kun observerede. Midt i Juli stod 30 Ryttere i Ribnitz,
Hertugen af Weissenfels rekognoscerede 2S/7 Ribnitz og Damgarten; Resten
af Sommeren stod der kun smaa danske eller sachsiske Kommandoer i Ribnitz : den 2./t. 180 Md., l/U 200 sachsiske Ryttere. (Magistraten i Ribnitz
til Hertugen 18/ 7, !Bh, 28/tO, l /U. DurchzUge . Schwerin.) I O. Fr. B. III,
S. 8 omtales, at General Rantzau stod i Omegnen af Ribnitz med sit Rytteri ;
ogsaa dette er ganske urigt igt. R. kom ikke ud over Wismar. Hans Forhold
vil nedenfor blive udførlig fremstillet.
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den svenske Hær vilde finde Underhold i Meklenborg. En rask
offensiv Optræden vilde skaffe Sverig Alliancer. Man maatte dog
ikke glemme, at de Allierede kunde bryde ind i Meklenborg og
i Forbindelse med de Danske bringe den svenske Hær mellem
dobbelt Ild, eller at de kunde vende sig mod Stralsund og Rygen;
de Danske var jo desværre Herrer i Binnenwasser.
De samme Betragtninger havde Stenbock fremsat i sine Breve
til Kongen. Han havde udtalt, at Linierne var for stærke til at
angribes i Fronten; en omgaaende Bevægelse gennem Meklenborg
havde bedre Chancer. Preussen vilde næppe sætte sig imod denne
Operation; men et Angreb paa Sachsen vilde det ikke taale, og
Stenbock var ikke klar over, hvad han vilde gøre, hvis Fjenden
veg tilbage til Polen, om han da skulde følge følge efter - muligvis med de Danske i Hælene - eller maaske hellere se at skaffe
sig Vinterkvarter i Holsten og retablere sin Hær der l). Senere
udtalte han, at han under alle Omstændigheder vilde angribe,
«det hedder: Vogel friB oder stirb » (et Udtryk han ofte bruger),
men Arbejdet blev haardt, Linierne var stærke, Voldene høje og
Gravene dybe; de gik fra Greifswald til Grimrnen ~).
I flere Dage forhandlede Krigsraadet; alle var enige om, at
en Indmarche i Meklenborg var at foretrække for et frontalt Angreb. Dels var Angrebet paa Recknitz Linien lettere, da Passet
ved Damgarten hverken var ordentlig befæstet eller bevogtet, Dels
kunde Meklenborg ernære Hæren, og endelig var der Haab om,
at zden Transport kunde løbe ind til Rostock eller Wismar ').
Stenbock besluttede da at bryde op den 31 de Oktober og sendte
Kongen Meddelelse derom l).
Inden Afmarchen fandt Sted maatte Stralsund forsynes med
Garnison. Generalmajor Ekeblad, der skulde med i Felten, blev
som Kommandant afløst af Generalmajor Mevius, Overjægermester
og Chef for den pommerske Adelsfane ; han var 60 Aar gammel,
men kraftig og nøje kendt med de lokale Forhold. Ekeblad havde
sat Fæstningen i god Stand; Batterierne var vel forsynede med
Ammunition, og Borgerskabet besjælet af den bedste Aand 5).
I) Stenb, til Kongen 19./30. Sept.
") do. 4. /15 . Okt.
3) Krigsr. Fhdlg.prot. (O. Fr. B. 111, S. 13).
<) Stenb. til Kongen 13.i24. Okt.
') Ekebl. til Stenb. "/10 (E. A.); sammes Tak ti! Magistraten
acta. Stralsunds Stadsark.],

Ib /IO

(Belagerungs
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Der blev udstedt en Instrux for Kommandanten, hvori det bl. a.
paalagdes ham at forsvare Fæstningen til det yderste, vaage over
Gudsfrygt, vedligeholde god Forstaaelse med Borgerskabet, hjælpe
en eventuel Transport og holde Forbindelse med Stenbock I). Som
Garnison i Stralsund efterlodes 2) :
]ønkøping Lens Rg t.
21 Off., 45 Uoff.,
Ribbings
. . . . . . . . . . . . . . . . 17
32
»
I Bat. af Schoultz' Rgt
.
Wrangels Rgt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
21 »
Dragoner
.

757 Md.
33°
156

>

89
IS°

Hertil kom de af den mobile Hær efterladte Syge, der overlades
til Mevius' Omsorg. Midt i November var deres Antal følgende
ved de marcherende Regimenter') :
Sodermanlands Rgt. .
.
Dalrgt
.
Helsinge
Rgt
.
Vestrnanl and
.
Øst gøta
.
Vestgata-Dal
.
Elfsborg
.
Nerike·Vermland »
.
Vestgøta Ryttere . . . . . . . . . . . • . .. . ... . .. .
Aschenbergs Rgt
.
Pommerske Ryttere
.
Brem iske
Marchaleks Dragoner
.
Mardefelts
Strom felt s

176 Md .
126 >
15 8 >
139 >

SI
106

>

235
65

>

4

>

18

>

4

>

I

»

14

»

20

>

25

>

1142

Md.

De Regimenter, der havde overvintret i Stralsund, havde de fleste,
Rytteriet - so.m sædvanligt - de færreste Syge. I ovenstaaende
I) Instr. f. Mevius 13./24. Okt. (Acta hist. ; trykt hos O. Fr. IlT, Bilag C).
2) Styrken er Præsen tstyrken.
S) O. Fr. B. III, S. 16 angiver yde rligere I Bat. Sødermanland ; de tte er urigtigt ; alt, hvad der kunde gaa , rykkede i Fe lten, ku n Syge efterlodes (Ob erst
Schlippenbach til Def.kom . u / n 12. Zimmermann forteck . Sv. R. Ark .], I
Schw. Fama , B. XIV. S. '34 er glemt Wrangels Rgt.
4) Belagerungsacta 16/ U (Stralsund).
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Fortegnelse er Garnisonsregimenterne ikke medregnede. Den z6de
Oktober havde:
Jønkøping Rgl.
Ribbings
Schoultz'
»
Ekeblads
Wrangels

'"

91 Syge .
54
87
68
16
316 Syge').

I alt har de Syges Antal saaledes været r4-15002) . De fleste
var let angrebne; allerede 9de November kunde 500 som Rekonvalescenter sendes til Rygen, og midt i December blev næsten
hele Resten ført derover for at samle Kræfter H).
Den Styrke, der kunde rykke i Felten, var følgende 4) :
Ryttere og Dragoner.
Vestgøta Ryttere . . . . . . . ..
Aschenbergs Rgt .. . . . . . . .
Brem iske Ryttere........
Pommerske
. . . . . . ..
Stromfelts Dragoner
Marschalcks
Mardefelts
Schmiegelskis

777 UofT. og Men ., 747 Heste.
1007
983
607
551
610
549
1225
1042
1014
900
1051
924
So
S0
6341 Uoff. og Men., 5746 Heste.

Herfra skal vistnok drages de 150 Dragoner, der forblev i Siralsund.
Fodfolk.
Sødermanlands Rgt.
.
590 UofT. og Men .
,.
Dalregiment.
. 1142
Østgøta
Rgt
. 1091
Helsinge
. 1°33
Elfsborg
,
.
874
Vestgøta-Dal
..•...... • ... . ... 115 2
Vestmanland
.
9°4
Nerike-Vermland » . .. ... .....•.....
854
.»
Schoultz'
. C·500
Ekeblads
910
9050 UofI. og Men.
l) Duckers Liste 28/' 0 12 (Acta hist.] .
•) Jfr. Cochenhusens Journal i Stadsark.
") Belagerungsacta "/11 , 19/'2 (Stralsund).
4) DUckers anf. Liste.

Stralsund, der nævner

1311.
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Hertil kom Rekrutterne af Kronobergs Regiment, der skulde til Wismar, men som
blev ved Stenbecks Hær; det var henved 100 Mand l).
Artilleri.

c. 400 Md.
3 0 (1) Kanoner ' ).

I alt har Hæren saaledes talt henved 16,000 Mand foruden
Officerer, en efter den Tids Forhold ret anselig Styrke. Den var
godt kommanderet; i Spidsen for den stod en Taktiker af høj
Rang: Magnus Stenbock, og ved hans Side Generalløjtnanterne
Taube og Ducker. Generalmajorerne Aschenberg, Schornmer, Marschalck, Mellin, Ekeblad og Patkul. De fleste Regimentschefer
var duelige Mænd, Officerskorpset talrigt; i Spidsen for Artilleriet stod en Kapacitet som Cronstedt. Rytteriet var fortrinligt,
udelukkende sammensat af gamle Regimenter og i det hele godt
beredent. Fodfolket bestod i Hovedsagen af inddelte Regimenter;
det var vel udstyret med Befalingsmænd, ret godt indøvet og
bevæbnet. Artilleriet var godt kommanderet, men Materiellet
uensartet og Bespændingen slet. Gennemgaaende maatte Hærens
Personel kaldes godt; Soldaterne var besjælede af den bedste
Aand og opfyldte af Tillid til deres Førere; men Udrustningen
lod meget tilbage at ønske. Det skortede paa Ammunition, flere
Regimenter var daarlig beklædte, og Trænvæsenet i en elendig
Forfatning. Megen Bagage var efterladt i Sverig ; Fodfolket
manglede Heste; Bromateriellet blev ødelagt, inden det kom i
Land, en højst uheldig Omstændighed, da den eventuelle Krigs.
skueplads var gennemskaaret af Vandløb. Men værst af alt var
l) Disse Rekrutter er af flere Forf. (O. Fr. og Annerstedt) gjorte til en Bal,
Kronoberg, der fra Wismar fulgte Hæren. Om denne cKronobergske Bat.s
vil der nedenfor blive Tale.
2) Nogen samlet Opgørelse af Artilleriets Styrke er ikke funden. Det var paaregnet, at der i Forbindelse med det overførte Artilleri skulde findes 34 Felt.
kanoner og 4 Haubitzer i Stralsund Ofr. Side 40); men det vides ikke sikkert,
hvor meget der fulgte med Transporten, da Stenbock kun brød sig om de
Cronstedske Kanoner. Ved Gadebusgh talte Artilleriet efter Loenbom B. III,
S. 256 30 Piecer; samme Tal angives i Mnskrpl. F. 104 i Upsala, Ved
Kapitulationen i Oldenswort overgaves 2 I Kanoner (Klinkowsstroms Liste
18/ 6 13.
Trykt i O. Fr. III, Bilag U); dette passer med Indtægtsregnskabet
i dsk, Reserve- u. Feldart.rechn, 8/8 13. Som det senere vil blive paavist,
gik en Del Kanoner tabt i Kampene foran Tønning. Det er saaledes rimeligt
at antage, at Stenbock har medført henved 30 Kanoner.
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Manglen paa Penge og Proviant, Hæren blev derved hæmmet i
sine Bevægelser, nødsaget til at søge Egne, der kunde ernære
den. Transportflaadens Sprængning var et Slag, der ikke kunde
forvindes, Katastrofen ved Wittow lammede den svenske Hær for
hele Felttoget. Den tvang Stenbock til at forlade Stralsund og
begynde et Vinterfelttog under meget vanskelige Forhold; men her
var intet Valg. Fra den 28de- 3 Ite Oktober blev Fæstningens
Porte holdt lukkede. Sidst nævnte Dag tog Stenbock højtidelig
Afsked med Stadens loyale Borgerskab; næste Dag tiltraadte han
Marchen mod Meklenborg.

Medens Sverig af al Magt rustede for at kunne overføre en
Arme til Pommern, var den danske Hovedhær optaget af Stift
Bremens Erobring!). Den 7de September kapitulerede Stade; Felttoget var hermed til Ende, og al Kraft burde nu være sat ind
paa snarest at bringe Hæren i en saadan Stand, at Danmark virksomt kunde gribe ind i de Begivenheder, der forberedtes; thi at
de svenske Rustninger gjaldt en Expedition til Tyskland, derom
kunde der ingen Tvivl herske. Det gjaldt da om at føre Hæren
over til Holsten med Undtagelse af den Besætning, Stift Bremen
krævede, og holde alt rede til en nøje Samvirken med de Allierede.
Den lille Garnison i Rostock og Blokadekorpset for Wismar 2) var
nærmest at betragte som Fortropper, der sikrede Fremmarchen.
Den 27de September var Hæren overført til Holsten undtagen
2 Rytter- og 3 Fodfolksregimenter, der - saa længe Omstændighederne tillod det - skulde underholdes i Bremen, og Størstedelen af Tropperne lagdes i Lejr ved Blankenese s). Kongen var
alt den Ilte rejst til København; man vidste, at den svenske
Flaade var løbet ud, og at en større Transport snart vilde forlade
Sverig, utvivlsomt for at gaa , til Tyskland. Skønt alt saaledes
manede til at gøre Hæren rede til hastigt Opbrud, blev Tiden og
' ) Bind III, Afsnit XIII.
' ) Bind lIT, S. 443.
' ) do. S. 481.
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Tropperne anvendte til et Foretagende, der kun indirekte havde
noget med Krigen mod Sverig at gøre.
De frie Stæder: Hamborg og Lybæk - særlig først nævnte havde i Løbet af Krigen paa mange Maader generet Danmark.
De skulde jo betragtes som neutrale; altsaa kunde de danske
Tropper ikke rykke gennem deres Territorier, men spildte megen
Tid ved at marchere uden om. Dette fik endda være; men værre
var det, at Hamborg tjente som Fristed for Danmarks Fjender,
der her i god Ro kunde konspirere, spionere og hverve Tropper; en anden Ulæmpe var det, at Fristædernes Handelsskibe
anvendtes i de svenske Interessers Tjeneste. Forholdet var da
ogsaa spændt; Danmark fortrædigede Hansestæderne paa mange
Maader, og disse klagede jævnligt til •Riget> 1). Efter Erobringen af
Stift Bremen var Danmark Herre over begge Elbbredder, Rivningerne blev følgelig hyppigere og mere intensive. For at faa Ende
paa Sagen beordrede Kongen Gehejmeraad D. Vibe og Residenten
i Hamborg, Etatsraad Hagedorn, til at aabne Forhandlinger med
Hamborg; de skulde meddele, at Kongen vilde behandle Staden
mildt og skænke den sin Naade, naar den gjorde sig værdig dertil 2) . Sin Værdighed kunde Hamborg bedst bevise ved at betale
en større Pengesum, og for at gøre Staden tilbøjelig dertil besluttede Kongen at anvende Hæren fra Stift Bremen mod den. I den
Anledning skulde Scholten, under Paaskud af at Hamborg «plejede
skadelige Forhandlinger med fremmede Ministre, der vilde forhale
Sagen», tage Opstilling mellem Ottensen og Eppendorf, føre 10- I 2
Morterer til Altona og true med at belægge Vierlandene"}, Scholten
mente, at Borgerskabet herved vilde blive foranlediget til at øve
et Tryk paa Magistraten, men at denne i Tillid til udenlandsk
Bistand nok vilde holde sig stiv. Den rode Oktober agtede han
at sætte sig i Marche, samtidig skulde Hagedorn stævne de
hamborgske Deputerede, og saa kom der vel nok snart Fart i
Sagerne"}. Tilstanden ved Hæren var i øvrigt daarlig: Dronningens, Krags og Staffeldts Regimenter, der havde været 5/4 Aar i
Felten, manglede Munderinger og Telte; mange Regimenter havde
Avance og Rekrutpenge til gode. Rent galt var det med Furagen;

1)

Kongen til F. Weyberg, dsk, Gesandt ved Kejserhoffet " ]«

2) Fuldmagt af "/0 12 (Geh . Reg. ).

s) Kongen til Scholten
•) Scholten til Kongen

l/ IO

7 / 10

(Dsk. Kgrs. Hist. 258 a)•
12 (Scholt. Koncepter).

12

(Geh. Reg. ),
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Rytteriet havde man set sig nødsaget til at splitte; Garden og
Jyske Landkyrasserer laa ved Nienstedten og i Altona, t ste Sjællandske paa Pestkordon ved Itzehoe, Gliickstadt og Rendsborg,
Ungarske Dragoner ved Oldesloe med 300 Mand paa Kystvagt,
og zdet Fynske ved Hurnmelsbuttel ; kom de 4 Regimenter fra
Wismar og de 2 fra Bremen til Holsten, vilde Tilstanden blive
utaalelig. I Stillingen ved Hamborg blev man nødsaget til at
udfuragere Vierlandene l).
Den rode Oktober stod Scholten i den anviste Stilling med
følgende Tropper:
Rytteri.
Garden til Hest,
Jyske Landkyrasserer.
Fodfolk.
2
2
l

2
2

Batailloner Garde,
Grenaderer,
Dronningen,
Marine,
»
Arnoldt,
Staffeldt,
Zepelin,
Krag,
Aalborg Stift ,
Ribe
Viborg
Aarhus.

Wilster havde Ordre til at sende [2 Morterer til Neumiihlen ved
Altona; Scholten tog Hov~dkvarter i Eimsbuttel t). Tilstanden i
Lejren var ikke videre hyggelig, Jordbunden var fugtig, Vejret raat,
stormende og regnfuldt, i de usle Telte laa Folkene og frøs i deres
tynde Klæder. Som Scholten havde forudsagt, var Borgerskabet
villigt til at falde til Føje, men de fremmede Ministre satte Mod
i Magistraten. Kejserens, Sømagternes, Preussens, Hannovers og
Wolffenbiittels Ministre kom ud i Lejren og bad om, at Hæren
maatte blive fjærnet fra Staden, saa skulde de nok skaffe Danmark Satisfaktion, hvis det havde Ret dertil; ligeledes udtalte de
Ønsket om, at Vierlandene og Billwarder maatte blive skaanede. Men
I) Scholten til Kongen ' /i o,
") do. I1ftO.

7/ 10 12.
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Scholten, der nu var bleven klog af Skade l), erklærede, at han intet
kunde love uden Kongens udtrykkelige Befaling; han skræmmede
tværtimod Hamborgerne yderligere ved at rømme det Hus, han
besad i Staden. Helt rolig var han dog ikke; blev det til noget
med «den almindelige Fred», fik Harmover Raadighed over sin Hær
og kunde hjælpe Hamborg; disse Fremtidsudsigter var dog noget
fjærne S). Kongen havde ganske vist forlængst faaet et kejserligt
«Dehortatorium s , der advarede mod at fortrædige Hamborg og
lovede at undersøge Danmarks Fordringer S); men dertil plejede
man ikke at tage Hensyn. og, da han havde Hastværk, bemyndigede han Scholten til «med Orden og uden Insolentiers at udfuragere de nærmeste hamborgske Landsbyer og belægge Senatorernes og Borgmestrenes Landejendomme udenfor Staden; man
skulde undgaa at komme i Kollision med Kredstropperne; men,
hvis de ikke var komne, maatte man spærre dem Vejen ved at
besætte Vierlandene '], Der var imidlertid kommen Tropper fra
Hannover, Wolffenbiittel og Preussen, saa at der med Hamborgernes egne fandtes henved 4000 Soldater i og ved Byen. Scholten
var ikke videre glad ved Ordren; de omtalte Landejendomme laa
meget spredt, ingen af dem kunde optage mere end 3-400 Md.,
og saadanne smaa Besætninger vilde blive et let Bytte for Hamborgerne og deres Forbundsfæller; det var vist heller ikke nødvendigt at trykke Hamborgerne yderligere; alt tydede nu paa, at
Sagen vilde blive ordnet i Mindelighed. Det bedste var vist at
lade dem levere nogen Furage og saa se at faa Hæren i Vinterkvarter P]. Det synes næsten, at Scholten har betragtet Stenbocks
Landgang paa Rygeri som en Sag, der ikke kom Danmark ved.
Underhandlingerne gik imidlertid deres Gang. Hagedorn mødtes
med de hamborgske Deputerede, forklarede dem, at det nu var
Alvor, og betydede dem, at, hvis de kom med Udflugter, vilde
Kongen sælge deres beslaglagte Skibe og tage andre Repressalier.
Derefter blev Fordringerne nærmere præciserede af en Kommission med Landdrost Berckentin som Formand, Hagedorn og
Generalkrigskommissær v. Platen som Medlemmer. De skulde fordre
300,000 Rdlr. men kunde gaa 50,000 ned, desuden skulde de paaI) Jfr. Bind III, Side 381.
!) Scholten til Kongen " / 10

12.

Kejseren til Kongen 1 0 /. (Dsk. Kgrs. Hist . 258 f.).
") Kongen til Scholten 10/10 , 1'/1 0, 1./10 ; Kg!. udf, Exped,
h) Scholten til Kongen " / 10 •
0)

16/

10

1978.

IlO
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lægge Hamborgerne at gøre Ende paa deres talrige Stridigheder,
Processer m. m. med danske Undersaatter "). De hamborgske Deputerede, Dr. H. J. Faber og M. Schliiter, søgte at besværge
den Fare, der truede deres Godser, ved at erklære, at der ikke
var fremmede Tropper paa Marche til Hamborg, og Berckentin
bad saa Scholten om at udsætte Indmarchen 2). Generalen føjede
ham; men det skulde han ikke have gjort, for baade han og
Kommissærerne, paa Platen nær, fik paa Hovedet af Kongen,
fordi de havde udsat Udførelsen af hans Befaling s), og Hamborgerne blev overmodige; i et Møde, Borgerskabet holdt, blev det
vedtaget ikke at give mere end 15°,000 Rdlr. Nu maatte der
tages haardere fat, og den 29de Oktober rykkede de danske
Tropper ind paa hamborgsk Territorium. Generalløjtnant Oewitz
gik med 3 Batailloner og 3 Eskadroner til Bergedorf, hvor igennem Vejen til Vierlandene førte. Byen var besat af hamborgske
og lybske Soldater, da den tilhørte begge Stæder. De aabnede
ikke Portene, før Dewitz truede med at anvende Magt; han efterlod 4 Kompagnier i Byen, hvor Hanseaterne i øvrigt fik Lov til
at blive i Fred, og marcherede videre ind i Vierlandene. Med en
lignende Styrke gik Generalløjtnant H o h e n d o r f ind i Billwarder ;
her laa de Kredstropper, der før havde staaet i Stade s}; de lod
Vindebroen gaa ned, gav de Danske fri Passage og fik overladt
et Hjørne af Distriktet. Scholten selv gik med Generalløjtnant
We d e l, 3 Eskadroner og 3 Batailloner til Hamm og Horn; han
traf en preussisk Styrke, der vilde ind i Hamborg; den blev holdt
tilbage og belagde en Del af Hamm . I Lejren ved Ottensen blev
Generalløjtnant Palle Krag staaende med Garden, Grenadererne
og 3 nationale BatailIoner. Mortererne kunde nu føres tilbage til
Gluckstadt, da Indmarchen gjorde tilstrækkelig Virkning. De opskræmmede Hamborgere sendte Deputerede til Scholten og spurgte,
hvorledes de kunde erhverve Kongens Naade, Han svarede, at
det kun kunde ske, naar de betalte den forlangte Satisfaktion og
leverede hans Tropper Furage og Brændsel; han kunde dog ikke
love dem at forlade deres Territorium uden særlig kongelig Ordre 5).
Hamborgerne fortrød dog snart deres Eftergivenhed; formodentlig
1) Kongen til Berckentin 12/ 10 (Dsk. Kgrs. His t. 258 L).
' ) Hagecl. og Berokent. til Scholten " /io, 2S / 1O (s. o.),
S) Geh, Reg. 1/ 11 12.
4) Bind III, S. 467 .
") Scholten til Kongen 28/10 _ 1/ 11 12 (Scholt. Koncepter).
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var det Vellingk, der indbildte dem, at Stenbocks Fremmarche
snart vilde tvinge de Danske bort fra Hamborg; de nægtede at
betale og truede med at tage Kredstropperne i Ed, en Plan, som
de dog frafaldt, da Scholten forsikrede, at han i saa Fald drog
yderligere 3 Regimenter til sig l). Tiden trak ud, men Svenskerne
viste sig ikke; Hamborgernes Mod sank atter, og de begyndte
at give Køb. Den 5te November tilbød de 23°,000 Rdlr. foruden
16,000 i Exekutionspenge 2). Kommissærerne krævede yderligere
20,000, og Forhandlingerne trak atter ud; thi, skønt Kongen
vilde nøjes med 23°,000, mente Scholten, at det var bedst at
tage, hvad man kunde faa . Den r yde endte Forhandlingerne
med, at de danske Kommissærer tog imod de 246 ,000 Rdlr."],
og den zzde ratificeredes Forliget, i Følge hvilket Hamborgerne
foruden den fastsatte Pengesum lovede at skaffe de danske Undersaatter Ret og at sende en Deputation til Kongen i København;
til Gengæld lovede denne at rømme Territoriet, naar Kvittering
præsteredes, at frigive beslaglagte Skibe og ikke opbringe flere.
Pengene skulde betales i 3 Rater i Løbet af 3 Maaneder'], Det
var ganske vist gaaet lettere og hurtigere for Scholten end for
Stenbock med at faa samlet 250,000 Rdlr., men en kostbar Tid
blev spildt, og et slet Indtryk gjorde det paa de Allierede at se
den danske Hær optaget af at presse Penge ud af Hamborg paa
et Tidspunkt, da der havde været god Brug for den andet Steds.
Jævnlig var der bleven kaldt paa den, men den havde ikke haft
Tid. Medens den laa for Hamborg, var der passeret vigtige Begivenheder ved den pommersk-meklenborgske Grænse .

Da den svenske Flaade løb ud, henvendte Kong August sig
til Frederik IV og bad om at faa noget dansk Fodfolk til Pommern; Kongen svarede, at hans Flaade skulde gaa den svenske i
Møde, men han havde Brug for sine Tropper i Bremen og HolI)

Seholte n til Kongen </11 ; til Eiekstedt s. D

2) do, 8/11.

s) Kongen til Sch , 8/ 11 ; Sch. til Kongen Il /Il , 16/ 11, 18/ 11•
•) Platens Mern. 18/ 11•
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sten, for Wismar og i Rostock, ligesom han ikke turde blotte
Sjælland; for Resten kunde Hæren i Pommern ikke trænge til
Forstærkning, da de Allierede efter eget Udsagn raadede over
39,000 Mand l). Man kunde dog maaske hjælpe dem ved at sende
Rantzaus Korps fra Wismar til Pommern, og Kongen befalede
SchoIten at udtale sig herom 2). Denne mente, at Rantzau med
20 Eskadroner kunde marchere til de Allierede; hans 2 BataiIloner
skulde da gaa til Rostock, hvor Brigader M. Krag kunde tage
Kommandoen . Men Kongen af Polen maatte beholde de danske
Tropper Vinteren over og forpleje dem ligesom Aaret forud. Ved
den Lejlighed blev Wismars Garnison ganske vist fri, men Hæren i
Holsten var stærk nok til at hindre dens Strejferier "). Den lade
Oktober resolverede Kongen, at Rantzaus Korps paa de af Scholten
angivne Betingelser kunde afgives til de All ierede ; dog forlangte
han, at disse skulde bevogte Passet ved Damgarten godt og forpligte sig til, hvis Svenskerne alligevel forcerede det, at følge
dem i Hælene. Vendte Svenskerne sig mod Polen, skulde Korpset
gaa til Rostock og blive der '}, Kongen var ikke særlig blidt
stemt mod Czaren, der selv havde forbrugt de Danmark tilsagte
Subsidier. Til Scholten gik der Ordre, at Rantzau paa første
Rekvisition skulde afmarchere med sit Korps, hvis de Allierede
vilde forpleje det 5). Længe inden disse Resolutioner var naaede
over til Pommern, havde Kong August sat sig i direkte Forbindelse med Rantzau, hvem han under 6te Oktober meddelte, at
Stenbocks Landgang paa Rygen havde umuliggjort Udførelsen af
Planerne til Øens Erobring; nu maatte man tvinge Fjenden ved
Hunger, hvad der ikke var vanskeligt, da Transportflaaden var
ødelagt. Kongen af Danmark havde givet sit Minde, og Generalen maatte snarest marchere til Tribsees"]. Rantzau kunde af
mange Grunde ikke følge denne Opfordring; Dels havde han ingen
Ordre, Dels var hans Korps ikke marchedygtigt. • Avancen»
var udebleven, flere Afdelinger manglede Klæder, Livdragonerne
og t ste Jyske Rytterregiment havde mange Syge og manglede
' ) Geh. Reg. 30 / 0•
~) Kg!. ude. Exped. 3/10 1903.
") Scholten til Kongen 7lt o 12 (Koncepter).
<) Geh, Reg . lI /lO, 15/ 10 (til Ob. Meyer og Sekr. Falck).
"~J Kongen til Scholten IO/IO 12 (Dsk, Kgrs, Hist, 258 a).
U) Aug. II til Rantzau O/ IO (Bilag Iii R.s Mern. af 8/10 K!. 5 E. M.).
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et stort Antal Heste. Disse Regimenter maatte afløses, Krags
Bataillon ligesaa, og de Allierede love at overtage Forplejningen.
Skulde Korpset afmarchere, inden Afløsningen havde fundet Sted,
vilde Rantzau have sig frabedt at faa Kommandoen over det.
Som Generalløjtnant havde han i Brabant ført 8-10,000 Mand og
kunde nu ikke indlade sig paa at kommandere 2500; selvom man
gav ham Ungarske Dragoner med, løb Styrken ikke nær højt nok
op l). Rantzau havde sendt Scholten en Afskrift af Kong Augusts
Brev, og denne meddelte strax Flemming, at intet kunde gøres,
inden Kongens Resolution var falden 2); samtidig skrev han til
Svigersønnen, Oberst Meyer, Gesandt ved det polske Hof, at han
først nu havde faaet at vide, at man ønskede Tropper til Pommern; havde han anet det tidligere, vilde de forlængst være afgivne, naturligvis mod Sikkerhed for Forplejningen B). Til Rantzau
udtalte han, at han ikke turde afløse Regimenterne for Wismar;
han mente heller ikke, at Kongen vilde fritage Generalen for
Kommandoen, der jo ikke var saa uanselig endda; Rostocks
Garnison kom nemlig ogsaa til at staa under hans Befaling '].
Personlig var Scholten stemt for at afløse Rantzau, hvis Helbredstilstand var slet; han forhandlede med Overkrigssekretæren derom
og foreslog, at Generalløjtnant Dewitz overtog Befalingen, hvortil han var vel skikket. Ungarske Dragoner og Jyske Landkyrasserer kunde afløse de to medtagne Regimenter, saa blev Korpset
et meget pænt Kommando paa 24 Eskadroner og 4 Batailloner,
hvoraf dog Fodfolket og 5 Eskadroner maatte forblive i Rostock.
Afløsningen vilde være forbunden med visse Vanskeligheder, da
baade Hannover og Lybæk vilde protestere mod, at man marcherede gennem deres Territorier. Men igennem maatte man joD).
Saa snart Kong August havde faaet den danske Konges Løfte,
skrev han til Rantzau: cJeg antager, at De ufortøvet udfører Hs.
Majestæts Ordrer, der er af største Betydning for den fælles Sag . •
Korpset skulde tage Opstilling mellem Ribnitz og Tribsees og
hindre Svenskerne i at passere Recknitz; Stenbock gik nu fra
Rygen over til Fastlandet, men var nødsaget til at bryde ind i
' ) Rantz, Mern. B/,O, l°ft o; samme til Eickstedt 'O/'O 12.
Scholten til Flem, 14/ 10 12.
' ) do. til Meyer U /IO.
4) do. til Rantz, 14ft O.
~) do. til Eickstedt SI /IO 12.
2)

8
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Meklenborg for at leve; man vidste, at han havde ladet Passet
ved Damgarten rekognoscere og tilvejebragt et Brotræn ; det var
nødvendigt at ile, for at Fjenden ikke skulde kile sig ind imellem
de Allieredes Hovedhær og de Danske. Men om at forpleje
Rantzaus Korps kunde der ikke være Tale '}, Rantzau blev ikke
begejstret over Ordren og meddelte Scholten, at det saa galt ud:
Fjenden var energisk og virksom, havde samlet alle Baade fra
Darss i Stralsund og vilde sikkert gaa til Meklenborg. Rostock
var truet, Garnisonen for lille, Borgerskabet ildesindet, Værkerne
svage, Modstand umulig. August n's Ordre kunde ikke udføres,
Linien Ribnitz-Tribsees var alt for lang for Rantzaus lille Styrke,
Tropperne kunde hverken forplejes eller underbringes, da der
manglede Landsbyer; det var umuligt at rykke i Felten uden
Penge, Furage og Proviant. Selv var han saa medtagen af Podagra og Kiragra, at han ikke kunde røre sig, end ikke skrive
sit Navn. Han forlangte bestemt at faa at vide, hvad han skulde
gøre, hvis Fjenden faldt ind i Meklenborg, om han skulde drage
Rostocks Garnison til sig og gaa til Holsten, eller om man vilde
forstærke ham med nogle Tusinde Mand 2).
Rantzau behøvede naturligvis ikke at følge Kong Augusts
Ordrer, da denne jo havde afslaaet at forpleje Korpset; men hans
Betænkeligheder var i øvrigt vel grundede Grænsen mellem Pommern og Meklenborg laa aaben. I Tribsees stod 300 Sachsere, og
i Ribnitz fandtes den 28de kun en lille Postering fra Rostock.
August II havde rigtignok anmodet Hertugen af Schwerin om at
besætte Grænsen, men herpaa kunde der ikke gøres Regning"].
Den russiske Gehejmeraad Schleunitz havde været et Par Dage
hos Rantzau, der af hans Udtalelser havde faaet det Indtryk, at
der var «Jalousie» mellem Czaren og Kong August paa Grund
af Flemmings Forhandlinger med Stenbock, og at man kun
' ) Aug . Il til Scholt, og Rantz. IO/IO (Dsk. Kgrs. Hist. 258 e). I Virkeligheden
var August Il ude af Stand til at forpleje Ranlzaus Korps; han kunde knap
nok skaffe sine egne Tropper Føden. Czaren havde rigtignok udtalt, at den,
der fik Tropper under sin Befal ing. ogsaa maatte forpleje dem, men her var
intet at forpleje med (jfr, Flem. Korresp. med Lagnaseo 17/ 11 (Dresden) og
Faleks Relat. af 7/11 (Russ, Ges. Rel.) .
2) Rantz, til Seholt. " !to 12 (Dsk, Kgrs, Hist. 258 e). Sammes Mern. "/10.
") Rantz, Mern. '"/10; Mag. i Ribnitz til Aug. II "'/10 ; Aug. Il til He rlugen :('/.0
(Durchzuge, Sehwerin).
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kunde vente en lidet energisk Optræden fra de Allieredes Side l).
Et slet Tegn var det, at General Hallart havde forladt den russiske Hær for at gaa i polsk Tjeneste. Alt tydede paa, at Svenskerne vilde faa Lov til at husere i Meklenborg efter Behag 2).
Det var ogsaa en mislig Sag at gaa helt bort fra Wisrnar ; i den
lille Garnison fandtes ganske vist mange Syge, og den havde
lidt en hel Del ved de Danskes Blokade til Lands og til Vands,
men Efterretningen om Stenbocks Ankomst til Rygen havde hævet
Modet og vakt Haab om Befrielse. De raske Rytterførere. Bassew i t z og hans Oberstløjtnant, R e i c h e l, foretog stadig længere
eller kortere Exkursioner og havde ofte heldige Sammenstød
med Rantzaus Ryttere. .Schoultz var godt underrettet og sendte
jævnlig Stenbock paalidelige Efterretninger om Forholdene ved
Hamborg, i Holsten, Bremen og Meklenborg , bl. a. om Rantzaus
paatænkte Marche til Recknitz s).
Næsten lige til den Dag, da Stenbock virkelig gik over
Grænsen, blev der snakket frem og tilbage om, hvad Rantzau
skulde gøre. Fra København havde Kongen befalet Brigader
Sponneck at marchere til Rostock med I Bataillon Dronningen og I Zepelin; dog skulde Scholtens Udtalelser først høres').
Dennes Stilling var yderst vanskelig; Flemming og Kong August bestormede ham med Opfordringer om og Befalinger til
at hjælpe dem, medens Rantzau skildrede Sagen som ganske
haabløs; men Scholten kunde intet love paa egen Haand. Han
korresponderede ivrigt med de Allierede og med Oberst Meyer,
udtalte sin store Beredvillighed til at sende Rantzau til Recknitz, men erklærede samtidig. at det var ham ubegribeligt, at de
Allierede med 48 Batailloner og 91 Eskadroner ikke kunde klare
sig alene; man kunde jo ganske rolig lade Stenbock gaa ind i
') Legationssekretær Falck, der fulgte Czaren til Carls bad , giver i sin Relation
af 2D/lo et interessant Referat af en Samtale, denne havde haft med Løvendal i
Leipzig. Czaren havde beklaget sig over sine Allierede, og Løvendal havde
da forklaret ham, al deres Misstemning skyldtes den slette Behandling, de fik;
naar Czaren sveg sine Løfter overfor Kongen af Danmark, der bar Krigens
tungeste Byrder, maatte han finde sig i, at denne ikke viste ham Tillid, men
gik sine egne Veje .

") Rantz. Mern.

17 / 1 D•

3) Schoultz til Stenb. II/O, u/o, 1"/10,
4) Kg!. udf, Exped. 18/ 10 1997.

11/ 10

(E. A.).
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Meklenborg og falde ham i Ryggen, medens han passerede Defileet
ved Damgarten. Vilde man endelig ha ve det danske Korps, maatte
man forstærke det med russisk Fodfolk og desuden forøge Garnisonen i Rostock l). Rantzau fik Paalæg om at sørge for paalidelige Efterretninger og holde Forbindelse med Oberst Meyer. Tillod
de Allierede Stenbock at passere Grænsen, skulde Rostock opgives, Garnisonen slutte sig til Rantzaus Korps, og hele Styrken
gaa til Holsten 2). Til Kongen skrev Scholten, at Rytteriet ikke
burde sendes til Recknitz, da de Allierede vilde stille det den
uløselige Opgave at forsvare hele den udstrakte Linie S). Inden
Kongen havde faaet denne Udtalelse, havde han allerede sendt
Ordre til Rantzau om ikke uden særlig. Befaling at efterkomme
Kongen af Polens Ønske, og til Oberst Rosenørn i Rostock om
- saa snart Svenskerne gik over Recknitz - at forlade Byen,
gaa til Wismar og sammen med Blokadekorpset marchere til
Oldesloe']. Planen at gaa til Recknitz var saaledes definitivt opgivet, og dertil var intet at sige. Det vilde have været umuligt
med 3000 Ryttere at hindre Stenbock i at passere Floden. Dels
var Styrken for ringe, Dels var Opgaven af rent defensiv Natur og kunde kun løses af Fodfolk og Artilleri. Rytteriet kunde
først optræde, naar Fjenden var sluppen over; men hvad formaaede 4 Regimenter mod Fjendens hele Hær?
Forsvaret af Recknitz var saaledes overdraget til de Allierede
alene. Hertug Johan Adolf af Sachsen Weissenfels stod den 29de
Oktober med 2 sachsiske Rytterregimenter i og omkring Redderstorf i Meklenborg s]. Han udskrev store Rekvisitioner, udspredte
Rygter om, at et større dansk Korps var i Anmarche, og fortalte, at 4 sachsiske Regimenter kunde ventes samme Dag. Hvorledes det forholdt sig med de Danske, er allerede meddelt; med
Sachserne stod det ikke stort bedre til. Hertugen sendte henved
200 Ryttere til Ribnitz ''] og ventede paa Forstærkning; men med
den trak det ud.
') Scholten til Aug. II. Flemming, Meyer, alle af ~O {IO.
") Scholten til Rantz , 2°fto.
:I) do. til Kongen og Eickstedt "8/ 10•
<) Kg!. udf, Exped. 2"/10 2045 .
5) Hertugen af Sachs. Weis. til Hertugen af Schwerin ""/10: Mag . i Rostock til
samme SO/IO (Schwerin).
li) Mag. i Ribnitz til Hertugen af Schwerin 1111 (Schwerin).
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Den 3 I te Oktober sendte Stenbock Oberst Bassewitz til Flemming i Greifswald for at foreslaa et nyt Møde. Af Samtalen fik
denne det Indtryk, at Svenskerne troede, at de Allierede ikke turde
krænke Meldenborgs Neutralitet og derfor vilde undlade at følge
efter dem, hvis de rykkede derind . Han sagde da, at dette Hensyn ikke skulde holde dem tilbage, hvorefter Bassewitz udtalte, at
Stenbock stod i Begreb med at passere Grænsen; i øvrigt meddelte
han, at Vellingk var bemyndiget til at forhandle om Fred, og bad
om positivt Svar paa Spørgsmaalet, om de Allierede var villige til
Forhandling. Flemming svarede undvigende og forlangte et nyt
Møde med Stenbock; dog udtalte han, at, hvis Svenskerne oprigtig ønskede Fred, gik de Allierede nok med til Forhandling.
Baade Oberst Meyer og Sekretær Wesseloffski overværede Mødet.'].
Flemming ilede nu til Tribsees og befalede, at man den zden
November skulde sende Weissenfels I Rytterregiment med 6 Kanoner, samt at 2 andre Regimenter paa første Vink skulde komme
ham til Hjælp fra Tribsees. Den 3dje skulde Generalmajor Bose
med 3 sachsiske Batailloner bryde op fra Grimrnen og lade 2 af
disse i Ilmarcher begive sig til Damgarten Passet og forskanse sig.
De 2 Generaler skulde i Fællesskab observere og forsvare Overgangene over Recknitz. Kunde Fjendens Passage ikke hindres,
skulde Rytteriet gaa til Tribsees eller Demmin, Fodfolket til Rostock t) . Den sidste Bestemmelse ændrede Flemming, da Oberst
Meyer havde meddelt ham, at der ingen Hjælp var at finde i
Rostock, og nu hed det: cT ropperne maa altsaa blive sammen
for at kæmpe eller vige. Gud fri os for det sidste !» S) Han bad
dernæst Kongen udvirke hos Menschikoff, at General Pfl ug med
sine russiske Dragoner blev holdt rede til at støtte Sachserne i
Meklenborg, at den russiske Garde afløste det sachsiske Fodfolk
i Grimrnen, og at Russerne holdt Linierne herfra og til Eldena
godt besattes]. Den zden November var den pornmersk-meklenborgske Grænse altsaa saa godt som aaben; langs Recknitz fandtes
i første Linie kun 3 smaa Rytterregimenter med nogle faa Kanoner;
Reserverne var for svage og desuden for langt borte. Paa Rusl) Meyer til Kongen "/11 12 (Sachs.-polske Ges. Re!.).
' ) Flem. Ordre, dat. Tribsees ' /11 12 (Grev Llilzelburgs Papirer. Dresden).
' ) do. dat. Grimmen '/11 (do.).
' ) Flern . til Aug . II, dat. Tribsees ' /11 12 (.Danica . Dresden); journ, d. pam.
Camp. ' /11.
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serne kunde der kun gøres liden Regning, paa de Danske slet
ingen. Flemming fralagde sig al Skyld. Hensynet til Meklenborgs Neutralitet havde gjort det umuligt at befæste Recknitz
Passerne; man havde stolet paa, at de Danske vilde spærre Overgangene, de havde i sidste Øjeblik afslaaet det, og saa havde
Sachserne sendt 5 Regimenter til de truede Punkter!).
I) Correspondance du comte de
(D resden).

Flemming avec le comte de Lagnasco 17/11

II. Felttoget i Meklenborg.
Meklenborg som Krigsskueplads.

M

eklenborg hører til den nordtyske Lavslette og udgør
den nordvestlige Del af det saakaldte Baltiske Sødrag. Søernes
Antal er over 300, blandt hvilke Miiritz er 133 D Kil., medens
Schweriner Søen, som er den næststørste, kun er 61. Fra Lybæk
Bugt strækker en lav, bred Landryg sig henved 250 Kilometer i
sydøstlig Retning; den tiltager i Højde, jo mere den fjærner sig
fra Havet; Ruhner Berg, 15 Kilometer Syd for Parchim, er 178
Meter højt, og samme Højde naar Helpter Berg længst mod øst
i Strelitz. Foruden denne Ryg kan der paavises et Antal c. 4
Kilometer brede, men temmelig lave Højdedrag, der gaar fra
Nordvest til Sydost; de er meget stenede og opløser sig under
Tiden i Rækker af isolerede Høje. Særlig i øjne faldende er føl.
gende 4: Fra Kliitz ved Wismar Bugt til Hohen Viecheln ved
Nordspidsen af Schweriner Søen, fra Neu Bukow N. O . for Wismar
til Feldberg øst for Neu Strelitz, fra Doberan over Schwaan til Malchiner Søen og endelig fra Ribnitz langs Grænsen til Demmin.
Terrænet er saaledes temmelig kuperet; Rummet mellem Ryggene
og de enkelte Høje udfyldes ofte af Søer eller Moser, Meklenborg
er overordentlig rigt paa Tørv. Landet var ved det r Sde Aarhundredes Begyndelse temmelig skovrigt, men store, nu beplantede
Arealer henlaa dog som Heder og Sumpe. Det sydvestlige Hjørne,
begrænset af Elben og Linien Hagenow -Ludwigslust-Grabow,
var og er til Dels endnu lyngbevoxet, ogsaa Terrænet mellem
Fleesen- og Dobbertin-Søerne ligesom Strækningen langs Østersøen
mellem Warnemiinde og Ribnitz, der nu er bevoxede med store
Fyrre- og Bøgeskove, var øde Hedestrækninger.
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Dc fleste Vandløbs Hovedretning er fra Syd til Nord, en naturlig
Følge af Højderyggenes Retning og Beliggenhed, og Vanddragene
deler Meklenborg i en Række Afsnit. Det østligste begrænses i
øst og Sydøst af Recknitz, der udspringer Sydvest for Laage,
. løber mod Nordost til Siilze og derfra mod Nordvest til Ribnitz;
Afsnittets Vestgrænse dannes af Warnow, Sydgrænsen af Nebel,
der fra Krakower Sø løber mod Nordvest gennem Giistrow og
derfra til Biitzow, hvor den falder i Warnow. Omtrent 20 Kilometer Syd for Nebel ligger en ny Vandlinie, dannet af en Række
Søer, af hvilke Miiritz er den sydøstligste, Sternberger Sø den
nordvestligste. Fra Damerower Sø indtil Warnow løber Mildenitz,
der gennemstrømmer de mellemliggende Søer.
Warnow, hvis nedre Løb danner det følgende Afsnits Nordostgrænse, kommer fra Neukloster Sø, løber mod Syd gennem en
Række Søer, drejer ved Weitendorf mod Nordost, og falder 55
Kilometer derfra i Østersøen ved Warnerniinde. Sydostgrænsen
er den ved Mildenitzfloden forbundne Sørække indtil Plauen Sø,
og Sydgrænsen dennes Afløb Eide, der i store Krumninger og
Bugtninger løber Vest paa forbi Parchirn, indtil den 15 Kilometer
Vest for denne By drejer mod Sydvest og falder i Elben ved 00mitz, Vestgrænsen dannedes af Schweriner Søen, dennes nordlige
Afløb, Wal1ensteins Graben, og sydlige Tilløb, Størfloden, der i
Forbindelse med Elden afvandede det store Sumpdrag Lewitz
Bruch, der nu er kanaliseret og opdyrket, men som ved det r8de
Aarhundredes Begyndelse var ret uvejsomt.
Det vestligste Afsnits Sydgrænse var Elben, Vestgrænsen
dannedes af Schaal- og Roggeliner Søerne samt Maurine Aaen, der
falder i Travens nedre Løb; en i militær Henseende bedre Grænse
dannedes af Schaal- og Ratzeburg-Søerne, Wackenitz og Trave,
men den laa udenfor Meklenborg. Vandløbet Stepenitz, der fra
Nenmuhlen Sø, Vest for Schwerin, løber mod Nordvest og falder
i Dassower Sø, en Vig af Lybæk Bugt, gennemskærer dette Afsnit som en Diagonal; ved Borzow optager det Radegast, der udspringer lidt Syd for Gadebusch og løber i en Bue Nord paa. De
omtalte Vandløb havde - med Undtagelse af Warnow - kun
ringe Betydning som Forbindelsesveje, men sammen med Søerne
lagde de store Hindringer i Vejen for en Hærs Bevægelser. Deres
Bredder var side, paa lange Strækninger sumpede. Naar det ikke
frøs stærkt, kunde de ikke passeres udenfor Overgangsstederne.
Meklenborg var ualmindelig rigt paa Købstæder og Herre-
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gaarde, derimod forholdsvis fattigt paa Landsbyer; det var ikke
særlig veldyrket , men frembragte dog et ret betydeligt Overskud
af Landbrugsprodukter. Kommunikationerne var daarlige; ved
Østersøen fandtes kun 2, ikke særlig gode Havne: Rostock og
Wismar, af hvilke den sidste tilmed hørte under Sverig. Ribnitz
havde nok en lille Havn, men den laa for Enden af en lang, lavbundet Fjord og var uden Betydning. De vigtigste Forbindelsesveje mellem Holsten og Pommern gik over Lybæk - WismarRostock-Ribnitz, eller over Oldesloe-Ratzeburg-GadebuschSchwerin-Criwitz-Giistrow-Malchin til Demmin eller Anklam.
Fra Schwerin gik Vejen til Hamborg over Molln, til Luneburg
over Boizenburg og til Berlin over Parchim. Vejene var gennemgaaende i slet Stand, Bivejene i Vintertiden næsten impassable,
Vandløbene kun nødtørftig forsynede med Broer. Fra Schwaan
til Rostock, d. v. s. paa en Strækning af 17 Kilometer, fandtes
ikke en eneste Overgang over Warnow.
Paa alle Sider omgivet af mægtige Naboer uden selv at besidde nogen nævneværdig Militærmagt eller nogen virkelig Fæstning '] var Meklenborg idelig bleven benyttet af de tilgrænsende
Magter, Dels som Krigsskueplads, Dels til Gennemmarche 2).

Den rste November forlod Stenbock Stralsund og marcherede
mod Vest") . Avantgarden førtes af Generalløjtnant Ducker og bestod af:
Bremiske Ryttere,
do.
Dragoner,
Verdiske
do.
6 Kanoner.

Den skulde marchere til Damgarten, sætte sig fast der og
slaa Bro, inden Fjenden blev samlet. Efter Avantgarden kom Generalløjtnant Taube med:
I) Mange af Byerne besad endnu. gamle, ubrugelige Fæstningsværker.
' ) I det Schwerinske Gehejmearkiv findes en meget omfangsrig Serie af Arkivalier,
benævnt cD urchzilge • •
3) Fremstillingen af Marchen er efter Sylvins Journal (Acta hist. XVI, II. Sv,
R . A.).
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Vestgøta Ryttere,
Enkedronningens Livregiment,
Pommerske Ryttere,
Ekeblads !nfanteriregiment.

I Groset marcherede under Stenbocks egen Kommando, med
Generalmajor Patkul som Fører for Arrieregarden:
Pommerske Dragoner,
9 Infanteriregimenter,
Artilleriet,
Trænet.

I Løbet af Dagen korn Ducker til Redebas, Taube til Karnin, Stenbock, med hvem Kong Stanislaus fulgte, til Putte, kun
8 Kilometer fra Stralsund. For at sikre venstre Flanke udsendtes
Generaladjutant Loppenow til Franzburg og derfra mod Sydvest.
Den zden November naaede Ducker til Damgarten. Taube ventede
paa Stenbock og fortsatte med ham Marschen til Langenhanshagen,
hvor de blev staaende Natten over. Den 3dje ved Middagstid
stod hele Hæren ved Damgarten. Marchen havde været uhyre
anstrængende, Regnen skyllede ned i stride Strømme, Vejen blev
et komplet Morads; Soldaterne var stærkt belæssede, de maatte
bære 6 Dages Proviant og slæbe en Masse Brædder, der skulde
bruges ved Overgangen. Om Natten fik de ingen H vile; de
manglede Telte, og, da man marcherede med Flanken mod
Fjenden, maatte man stadig være kampberedt l).
Recknitz Floden, der løber forbi Damgarten og i sit nedre
Løb danner Grænsen mellem Pommern og Meklenborg, var i og
for sig en betydelig Hindring, og Floddalen, som er 1 Kilometer
bred, var dengang meget sumpet uden andre Overgange end Broen
ved Damgarten, som de Allierede havde afbrudt 2). Fra disses
Side var der i øvrigt kun gjort meget lidt for at hindre Svenskernes
Indbrud i Meklenbcrg "). Den lille Styrke i Ribnitz blev allerede den
zden November fordreven af Duckers Kanoner; den bestod af 1 So
sachsiske Ryttere og en dansk Kornet med nogle faa Ryttere af
Dewitz' Regiment fra Rostock-). I Løbet af den jdje November
,
26de Okt.
') Stenb, til Genltnt. E. Sparre ~N ov .

12.

") Beskrivelse af Floden og Passet findes i Bind lU, S. 187 f. og 272 f.
B) Jfr. Side 116 ff.
' ) Scholten til Kongen 8/ 11• For saa vidt er det rigtigt, naar Schw. Fama XV
S. 238 beretter, at Passet var besat af danske og sachsiske Tropper.
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stødte Generalløjtnant Liitzelburg med 3 sachsiske Rytterregimenter og 3 Feltkanoner til Hertug Johan Adolf mellem Marlow
og Sulze, og sent paa Dagen kom Generalmajor Base til sidst
nævnte By l), hvor Flemming selv indtraf den 4de; han havde
været i Marlow og rekognosceret hen ad Ribnitz til"). Stenbocks
Front var saaledes ikke truet; men der var heller intet, der tydede
paa, at Fjenden vilde angribe ham i Flanke eller Ryg. Den zden
November meldte Loppenow fra Franzburg, at han havde patrouilleret til Grimmen uden at støde paa noget fjendtligt; han havde
erfaret, at nogle Tusinde Sachsere var marcherede til Sulze. Dagen efter indberettede han, at han havde set Spor af fjendtlige
Husarer, der kom fra Tribsees; med disse havde han senere et
heldigt Sammenstød B).
Under disse Qmstændigheder havde Stenbock temmelig frit
Spil. Han tog Hovedkvarter paa Plummendorf, 2 Kilometer ovenfor Damgarten, hvor der var Mulighed for at tilvejebringe en
Sumpbro '}, og lod 400 Mand af Sødermanland og Dalregimentet
med 8 Kanoner under Cronstedt over sammenslaaede Bræddeflager gaa ned til Flodbredden for at dække Broslagningen. Den
velrettede Ild fra de hurtigskydende Kanoner fordrev snart de 2
sachsiske Regimenter, der stod paa den anden Side, og i Løbet
af Dagen og Aftenen blev Broen slaaet. Diicker havde allerede
den zden taget fat paa at reparere Broen ved Damgarten, som
endnu samme Dag kunde benyttes af Enkeltmand 6); i Løbet af
den jdje blev den sat i fuldt brugbar Stand, og Avantgarden
rykkede over"], Selvfølgelig blev ogsaa den nyslagne Bro ved
Plummendorf offensivt besat. Næste Morgen var alt klart til
Overgangen. Stenbock havde bestemt, at Avantgarden, forstærket med Vestgøta Ryttere, Schoultz' og Elfsborgs Regimenter,
skulde benytte Broen ved Damgarten, Resten den ved Plum mendorf, der ved en Sumpbro blev ført helt over til fast Grund
paa den anden Side; men, da Fjenden var gaaet bort, lod han
hele Rytteriet passere ved Damgarten, og førte selv Resten af
l) Ob. Rosenørns Mern. 6/U; samme til Scholten 7/11•
' ) FJern. til LUtzelburg 4/11 (D resden); Obltnt, Berner til Hertugen "lu (Sc hwerin).
8) Loppenow til Stenb. '/u, 8/ U (E. A.) ; Sylvins Journal.
' ) Bind III, S. 188 .
") Rosenørns Mern. af 6/ 11, baseret paa Meldinger fra Kornetten af Dewitz' Rgt.
6) Berner til Hertugen, dat. SUlze 8/ 11 (Schweri n). Det synes som om der ved
den Lejlighed har fundet en ubetydelig Fægtnmg Sted (Scholten til K ongen 6/u )
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Hæren med vajende Faner og klingende Spil ind i Meklenborg
over Broen ved Plummendorf. Paa meklenborgsk Grund opmarcherede han og lod affyre Glædessalver, alle var stolte og glade
over deres Bedrift. «Aldrig har Eders Majestæts Lurifax været
udsat for noget værre, ~ skrev Stenbock til Kongen 1). Han tog
Hovedkvarter i Ribnitz, Hæren gik i Lejr ved Freudenberg,
medens man ventede paa Trænet, der ikke havde kunnet vinde
med.
Da Sachserne havde erkendt Umuligheden af at hindre Svenskerne i at komme over Floden, gik de 3 sidst ankomne Rytterregimenter tilbage til Sulze, hvor Fodfolket stod, medens de 2
andre med Hertugen og Generalløjtnant Liitzelburg red til Bentwisch nær Rostock; det lille Artillerikommando : 1 Kaptajn med
21 Mand, 3 Kanoner og 4 Vogne fulgte dem. Den 3dje KJ. IO
Aften indløb Meddelelse til Kommandanten i Rostock, Oberst
M. Rosenørn, om Sachsernes Ankomst, og næste Morgen KJ. 3
fik han Anmodning om at modtage Artilleriet, da Hertugen vilde
afmarchere. Rosenørn bad ham blive, da hans Garnison var
meget svag. men Johan Adolf vilde over Laage og Malehin marchere tilbage til Pommern; Artilleriet kunde derimod følge Rostocks Garnison. Samtidig fik Rosenørn ved en af Flemming udsendt Officer Meddelelse om, at Svenskerne stod i Meklenborg
med «20,000 Mand og 36 Kanoner», og at det sachsiske Fodfolk
i Sulze gik tilbage til Pommern. Skønt der endnu ikke var kornmen Ordre til Tilbagegang, besluttede Rosenørn at rømme Rostock;
han afleverede i Hast Lokaler og Inventar til Magistraten og afmarcherede den 4de November KI. 9 Aften med sine 2 Eskadroner, 2 Batailloner og de 3 sachsiske Kanoner 2). Dagen efter lod
Hertugen af Schwerin I. Bataillon Landmilits og 60 Preussere
som Kredstropper rykke ind i Rostock '']. General Rantzau havde
ladet Oberst Bibow med 500 Heste besætte Passet ved Schwaan,
for at Rosenørn ikke skulde blive afskaaret '}; det er maaske dette
Kommando, der har foranlediget Beretningen om, at Rantzaus
Rytteri stod d trakten af Rosrock s 5).
Flemming befalede Liitzelburg at gaa til Tessin, efterlade en
l) Stenb. til Kongen 8,It 12.
') Rosenørn Mern. »t« .
") Rantzaus Mern. 6/ 11 ; Resident i Harnb . Lehmann til Aug. II.
') Scholten til Kongen 6 / 11.

') O. Fr., B. III, S. 8.

Il /It

(D resden .

Felttoget i Meklenborg,

12 5

Postering der og med Resten marchere til Tribsees l
I Siilze
stod endnu den 5te, foruden de 3 Batailloner, 2 Eskadroner med
Sikring mod Marlow 2). Da August II vilde hindre Stenbock i at
trænge ind i Pommern og tage Linierne i Flanke og Ryg, besluttede han at tage Stilling bag Recknitz' øvre Løb mellem
Tessin og Siilze og traf Forberedelser til Troppeforskydninger
mod den nye venstre Fløj. Rytteriet, 87 Eskadroner, var talrigt
nok, men de 55 russiske duede ikke stort S); August II gjorde da
et sidste Forsøg paa at faa fat i Rantzaus Ryttere; han meddelte
Generalen, hvilken StiIling han stod i Begreb med at indtage, og
opfordrede ham til snarest at møde med sit Korps; det gjaldt
om at spærre Vejen for Fjenden, og Rantzau paatog sig et uhyre
Ansvar ved ikke at yde sit Bidrag til Løsningen af den fælles
Opgaver], Denne havde imidlertid gennem Scholten modtaget
den kongelige Ordre af 29de Oktober, der lød paa øjeblikkelig at
bryde op, naar Rostock var rømmet, og dens Garnison stødt til
ham, han svarede derfor strax, at han ikke kunde følge Kongen af
Polens Opfordring"). Den 6te lod han Brigader Krag med Fodfolk,
Artilleri og Bagage afmarchere; Dagen efter afgik han selv med
Resten, den rode November passerede han Trave ad en af Scholten
slaaet Bro og gik gennem Plan til Oldesloe. Dengang var Kommandoet fra Schwaan endnu i Meklenborg, men Rostocks Garnison havde selvfølgelig forenet sig med Rantzau. Generalen
var syg til Døden, kunde hverken staa eller gaa, men maatte
blive i Plan under Lægebehandling. Kommandoen overtoges af
Generalmajor Gregers Daa 6). De Allierede maatte saaledes se
at klare sig selv. Den jdje November var Kong August rejst
fra Greifswald til Linierne, og den 6te begav han sig til Tribsees,
hvor han traf sammen med Flemming 7) . Denne havde strax efter
Stenbocks Overgang ved Plummendorf sendt ham en Generaladjutant, nærmest for at spionere, som Bassewitz nylig havde gjort,
men tillige for at foreslaa et Møde, som ogsaa fandt Sted 5te No' ) Flemm, til Ltitzelburg 4/ H 12 (Dresden).
' ) Berner til Hertugen. Sulze 5/H (Sehwerin).
S) Meyer til Kongen 5/H [Sacha-polsk Ges. Rel .),
4) Aug. II til Rantz, dat. Grimrnen 5/ll •
5) Rantz , Mern. 6/ll; samme til Scholt, 7/ U•
°i Efterskr. til Seholt. Mern. 8/ U; Rantz , Mern. ID/ll.
7) Sehested til Kongen 5/ ll, Meyer til Kongen 5/ U, 7/ ll (alt i sachs.-polsk Ges.
Rel. ), Journ. d. pom. Camp . 4(ll _6(ll ; Berner til Hertugen 5(U (Sehwerin).
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vember i Carlewitz, Sydost for Ribnitz l). Noget positivt Resultat
gav det ikke, men en Vaabenhvile var vistnok paa Tale. og Stanislaus udtalte, at han vilde tage til Bender for at faa Kongen til
at gaa ind paa hans Tronfrasigelse. Stenbock lovede at sende en
Kurer forud for at forberede Kong Carl paa den polske Konges
Komme; denne vigtige Sendeise blev betroet Generalløjtnant
Taube, der næppe var uvillig til at overtage den, da han og
Ducker kun daarligt kunde enes; han rejste 9de November").
Mødet i Carlewitz foraarsagede ingen Standsning i Operationerne.
Den 7de November kom en Del russiske Tropper til Tribsees, hvor
Menschikoff indtraf samme Dag; han syntes nu «velsindets og
lovede med hele Hæren at følge efter Fjenden ind i Holsten S).
Fra Tribsees sendtes 1000 russiske Dragoner til Tessin, hvor de
2 sachsiske Regimenter var bleven staaende I).
Viceadmiral Sehested ankom til Tribsees den Sde November.
Han havde den 3dje forgæves søgt Kong August i Greifswald,
vel sagtens for at overbringe ham Resolutionen af 2sde Oktober ''}; ved sin Ankomst modtog han imidlertid Svaret. som udsagde, at Kongen af Polen vilde gøre Udveje til at forpleje
Eskadren, skønt han egentlig ikke var forpligtet dertil; han vilde
dog hellere give rede Penge end Proviant 6). Dette blev hurtigst
muligt rapporteret Kongen, der den r zte resolverede, at Eskadren
indtil videre kunde forblive i Neutief, og at Sehested skulde forhandle med Kongen af Polen om en maanedlig Ydelse af 8000
Rdlr., hvis der ikke kunde opnaas mere 7). Sehested var nemlig
gaaet ned til dette Beløb, hvormed han mente at kunne hjælpe
sig . Proviant antog han at have til zode Februar næste Aar, fik
han Levnedsmidler for yderligere 6 Uger og slap af med Artilleriet, haabede han at kunne klare sig April Maaned ud. Han
ansaa det for nødvendigt at lade Skibene blive i Neutief og bedyrede med en Ed, at Menschikoff ellers forlod Kongen af Polen,
I) Meyers Relat, 7/U.
e) Jfr. Armerstedt S. 27 S. Under II. Decbr, mel der Stiernhook fra Wien, at
Taube, ledsaget af Genadjut. Loppenow lige er ankommen dertil (Stenb , Pap.
i. n. R. Ark.),
") Meyers Relat. 7/11.
") Berner 8/11 ; Journ. d. pom, Camp. 7/11.
r.) Jfr. Side 93 .
6) Sehest, til Overkrigssekr. -t.. 12.
') Kg!. udf. Exped , 12/u Kr. 2113.
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gik bag Peene '] og lod Stenbock gaa til Holsten , Bremen
eller hvor han lystede. Selvfølgelig var Sehested ked af de idelig
vex\ende Ordrer om hans Eskadres Forhold. "Mig er det lige
meget, blot jeg maa faa bestemt Befaling til at hjælpe eller fordærve, som Hs. Majestæt behager» 2).
Om Artilleriet var der ikke mere Tale, det blev indskibet
paa nær 6 12-Pd.s Kanoner, der førtes til Tribsees, hvorfra de
dog snart sendtes tilbage til Greifswald . I Løbet af November
blev Indskibningen tilendebragt, og 6te December var Belejringsparken atter i København B).
Medens Sehested forhandlede med Kongen i Tribsees, samledes Hæren omkring denne By. Den gde November kom det
russiske Fodfolk; den 8de havde Kosakkerne ødelagt Broen ved
Damgarten. Det sachsiske Rytteri og Fodfolk besatte Linien
Tessin-Siilze. Den t zte gik Kong August med Russerne over
Grænsen og tog Hovedkvarter paa Niitschau, 7 Kilometer Sydvest
for Tribsees '}, Den bedste Del af det russiske Rytteri under Generalløjtnant Ba u e r stod endnu i Pommern, Generalløjtnant Ba udissin med et sachsisk Rytterkorps ventedes fra Polen . Hæren
bestod af :
9 sa chsiske Rytter- og Dragonregimenter t],
3
»
Batailloner,
6 r ussiske D ragonregimenter,
16
Fodfolksregimenter.

Den samlede Styrke ansloges til 8000 Ryttere og 14,000 Infanterister i Geledd et 6 ) .

l) Menschikoff havde sagt til Ob. Meyer, at han havde Frederik IV's Tilladelse
til al gaa bag Peene og intet at foretage mod Stralsund eller Rygen. .Jeg
har ondt ved at tro det. siger Meyer i sin Rel, 8/ 11• Om Menschikoffs Paastand vil der senere blive Tale..
1) Sehest. til Overkrigssekr. 8/ 11 •
a) Sehest. til Overkrigssekr. 8/11 ; Løvenørn og Meyer til Kongen 28/11 (sacha -polsk
Ges.-Re!. ). Om Eskadrens videre Virksomhed vil der blive berettet i Bind V.
4) Journ. d. pom. Camp. 8/ 11 , °/11 ; Løvenørns Relat. U/1I (russ, Ges. Re!. )•
•) Goltz' Rgt. var afløst af Flemmings, der kom fra Usedom (Hallart til Flemming 7/11• Dresden).
G) Gehr, Plessen til Hertugen 7/ 11 (Schwerin). Viceadm, Sehested til Gehejmerand Sehested 5/11 (sachs.-polsk Ges. Rel. ),
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Efter Indrykningen i Meklenborg anmodede Stenbock Hertugen om fri Gennemmarche og Tilladelse til forskudsvis at
udskrive den fornødne e Subsistance». Til Indbyggerne udstedte
han en Proklamation (Universale). hvori han udviklede Grundene
til Indrykningen og lovede at overholde strængeste Disciplin l).
Dette Opraab foranledigede de Allierede til den 7de fra Tribsees
at udstede en Svarproklamation, hvori de erklærede, at Stenbock
tvang dem til mod deres Vilje at rykke ind i Meklenborg, de fralagde sig ethvert Ansvar, forlangte dobbelte Leverancer og lovede
strængeste Disciplin 2) . Hertugen klagede ynkelig til Kejseren
over Sverig og dets Fjenders), og den 16de Januar (!) udstedte
denne et «protectorium s med tilhørende c dehortatorium» 4) ; det
kom lidt post fcsttau, hvad der dog var uden Indflydelse paa
Virkningen.
Hvad vilde Stenbock nu efter lykkelig at have ført sin Hær
over paa meklenborgsk Grund? Til sin Ulykke var han «sat
under Vellingks Formynderskab» 5); lige inden sin Afmarche fra
Stralsund havde han fra denne modtaget 2 Breve"], der raadede
ham til at handle, inden de Danske havde forenet sig med Kong
August, og som i det hele fremhævede Nødvendigheden af snarest
muligt at vinde «en Fordel». Stenbock svarede med at bede ham
overveje, hvad gavnligt der kunde udrettes, og meddelte tillige,
at han stod i Begreb med at forlade Stralsund 7). Vellingks Svar
lød meget fortrøstningsfuldt; han mente, at Stenbock vilde være
i Stand til at bryde igennem ved Damgarten, og erklærede, at
Hertugen af Meklenborg var rede til at hjælpe og vente med Betaling til bedre Tider. Han kunde nu diktere de Allierede Love;
de blev nødsagede til at opgive deres stærke Stillinger og vente
Svenskerne enten omkring Stettin eller udenfor Pommern for at
dække Sachsen. Turde Russerne slaas, vilde det komme til Bataille, og da var der Haab om, at Fjenden vilde retirere til Polen
eller Sachsen. Herefter lyder det rigtignok noget overraskende,
l) Stenb. til Vell. '/ll, Proklarnat. er dateret Stralsund
2)
")
')
')
O)

7)

i Europ, Staatskanzley. B. XX .
Pakke: Pohln.-Schw. Krieg (Dresden).
Europ. Staatskanz. B. XX.
do. B. XXI.
Nemeitz: Verntinft. Gedanken B. III, S. 146.
Af 18/ 10 og .1/10 12.
Stenb, til Vel!. .9/10 (Vel!. S.).

l /Il

og er trykt bl. a.
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naar Vellingk raader til at tage Vinterkvarter i «Kongen af Danmarks holstenske Lande» l). Grunden hertil har han udviklet for :
Oberst Schwerin, der havde overbragt Stenbocks Skrivelse P) .
Vellingk brugte baade ved denne og senere Lejligheder at give
mundtlig Besked, naar et Brev kunde komme til at kompromittere ham.
Hvis Stenbock skulde omgaa de Allieredes Linier og gaa ad
Stettin til, eller hvis han vilde vende sig mod Sachsen, maatte
han passere preussisk Territorium; det kan derfor have nogen Interesse at se, hvorledes Kongen af Preussen stillede sig til den
nye Situation. De første Efterretninger lød ganske lovende. Preussen opstillede Tropper i Ukermark ved den sydøstlige Grænse af
Meklenborg-Strelitz under Paaskud af at værne om Neutraliteten,
men i Virkeligheden for at hindre Russerne i at c slippe ud igennem de Huller, de var komne ind ad». I Berlin var man forbavset over, at Stenbock ikke havde sat sig i Forbindelse med
den preussiske Regering; Sverigs Aktier var stegne efter Indmarchen i Meklenborg, Stenbock vilde sikkert kunne faa Passage
gennem Preussen, enten han forlangte den eller ej. Hvis det ikke
hastede for stærkt med at rykke ind i Sachsen eller Polen, kunde det
være heldigt først at holde Afregning med Danmark, som burde
tvinges til at give Bremen tilbage. Ved at forlade Rostock og
Wismar havde de Danske vist deres Respekt S). Stenbock havde
selv 6te Oktober skrevet til Kongen af Preussen, bedet ham
ikke optage det ilde, at han tog Rostock, og i det hele anmodet
om Hjælp. Det varede en Stund, inden der kom Svar, og det
lød ikke gunstigt : Kongen af Preussen saa ugerne Stenback i
Meklenborg; han vilde paa enhver Maade modsætte sig, at hans
Land blev Krigsskueplads; foretog Stenbock noget Forsøg i den
Retning, kom han sikkert til at angre det; thi Preussen vilde
forblive neutralt-). Kongen mente, at en Vaabenstilstand burde
tilstræbes, da der derved kunde vindes Tid; men Friesendorff skrev,
at det hele ikke var saa slemt ment; nylig var den sachsiske
Generalløjtnant Baudissin uhindret rykket gennem Landet; ligesaa
1) vsu. til Stenb, l{n 12 (Vell. S.).
2) Do.
a) Friesendorff til Stenb., Berlin 9/11 (Ensk. Ark. bref till Stenb.),
4) Kongen af Pr. til Stenbock 19/11 (Srenb, Pap. i D . R. A.) .

9

130

Felttoget i Meklenborg.

Russerne; det samme kunde Svenskerne ogsaa gøre; de stod for
Tiden højt i Berlin 1).
At Preussen ikke vilde modtage ham med aabne Arme, vidste
Stenback, inden han forlod Stralsund. Bekræftelse derpaa fik han
nu. Hertil kom, at han for at naa preussisk Territorium maatte
foretage en lang Marche. Af strategiske Hensyn maatte han lægge
Warnow mellem sig og Fjenden og gaa Syd paa, for ved Grænsen at dreje mod øst over Fiirstenberg ind i Ukermark. Men
Aarstiden var ugunstig, Hæren slet udrustet og lidet marchedygtig. Ved at gaa Syd paa tabte han Forbindelsen med Moderlandet og maatte opgive Haabet om den zden Transport. Katastrofen ved Wittow lammede stadig hans Handlefrihed.
Den 7de November marcherede Stenbock til Valkenshagen
paa Vejen til Rostock, som det var hans Agt at bemægtige sig;
han havde Brug for dens Havn og vilde anlægge Magasiner i
Byen. Dagen forud havde han sendt Oberst Bassewitz med 600
Dragoner derhen for at forlange Gennemmarche, men Kornmandanten, Oberst G. du Puits, havde afslaaet det. Han Iod saa
Generalløjtnant Taube paa Gennemrejse gennem Schwerin bede
Hertugen indrømme ham samme Fordele, som de Danske havde
faaet; et Afslag vilde han betragte som en fjendtlig Handling 2).
Den 9de forlagdes Hovedkvarteret til Bentwisch tæt Nordost for
Rostock, og her indløb Hertugens Svar: De Danske havde mod
hans Vilje taget Rostock; paa hans Klage til Kejseren havde
denne gjort de Danske Forestillinger, og disse havde rømmet
Byen; nu havde Preussen som «director agens» i den nedersachsiske Kreds lagt Tropper derind . Herpaa svarede Stenbock, at
Sverig selv var director agens, Preussen kun «vica rius s ; det
maatte altsaa have Ret til at indlægge lige saa mange Tropper som
sidst nævnte Magt"), I Bentwisch indtraf et Brev fra VelIingk med
gode Nyheder: England havde stillet et Forslag til Polens Deling,
som vilde gøre god Virkning, hvis Kongen gik ind paa det; der
var Haab om Pengehjælp fra Frankrig, og den danske Flaade var
i en saa ussel Tilstand, at zden Transport sikkert kunde komme

l) Friesend. til Stenb, 2°/ 11 [2 .
") Stenb, til Vell. B/II .
:I) Do. II /Il [2. Det sagdes ellers almindeligt at Hertugen havde givet Sten bock
Tilladelse til at besætte Rostoek. (Raad til Stenb, 2&/ 11, Stenb, Pap. i D. R.
Ark. ),
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uhindret over l). Det hastede med at komme i Besiddelse af Rostock, og takket være Basse witz' Snildhed og Raadsnarhed , lykkedes det Natten til den 14de November Generalmajor Schom mer
at tage Byen uden Blodsudgydelse."). Garnisonen fik fri Afmarche
til Schwaan og Biitzow, sidst nævnte lille Fæstning blev de meklenborgske Troppers Fristed . Stenbock lod Staden beholde sine
Privilegier og lovede den skaansom Behandling. Hæren passerede
nu Warnow ad Broerne i Ros tock og gik i Kantonnement paa
venstre Flodbred. Nerike-Vermland og Sødermanland blev Garnison i Byen Schommer Kommandant.
Stenbock havde nu
Forbindelse med Wismar, kunde modtage zden Transport der
eller i Rostock og leve af Landet, som blev hjemsøgt med haarde
Udskrivninger 5).
Fra sit Hovedkvarter i Schwaan gav Stenbock Kongen en
Oversigt over sine Handlinger og Hensigter: Baade han og hans
Hær higede efter Kamp, men Fjenden vilde ikke slaas , skønt han
havde dvælet 3 Dage ved Ribnitz for at lokke Russerne og Sachserne til at angribe. Nu var ogsaa de rykkede ind i Meklen borg, men han havde lagt Warnow mellem sig og dem og derved
hindret deres Forening med de Danske. Da Hertugen af Meklenborg ikke vilde hjælpe, havde han set sig nødsaget til at tage
Rostock, han optraadte dog med Skaansel i det neutrale Land men
havde derfo r svært ved at faa Proviant. Han vilde nu undersøge,
hvor vidt Forholdene tillod ham at omgaa Fjendens venstre Fløj,
hvad han tvivlede paa. For at gaa igennem Brandenburg krævedes en fyldt Pengesæk; thi Kongen af Preussen havde tilladt
«innoxium transitums uden Nattekvarter og mod kontant Betaling
for alle Ydelser. Stenbock klagede lidt over, at han var Kong Stanislaus underlagt og skulde følge hans Raad og Befalinger ; men hvad
der især laa ham paa Hjærte var zden Transports Udeblivelse-l).
I

l) Vell.

til Stenh.
28de Okt.
12te Nvbr. (?).

8/11 ; jfr. Stenb, til

E. Sparre

11/11;

Stenb. til

Kongen

' ) I Europ. Fama B. XII, S. 439 og O. Fr. B. III, S. 24, findes nærmere De·
tailler om denne Affære.
") Schw, Fama B XIV, S. 141 If. Denne Kilde er i øvrigt ofte upaalidelig; de
fleste Fejl i O. Fr. skyldes den .
4) Stenb. til Kongen 11. /22. November. (Acta hist. Stenb. Br.),
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Hvis Wachtmeister var bleven liggende ganske rolig ved Indløbet til Drogden, vilde rste Transport være kommen godt over,
let og hurtigt efterfulgt af zden, Nu gik det anderledes; det
var ikke nok med, at mange Transportskibe blev tagne eller
ødelagte, men Førere og Besætninger paa de undslupne Fartøjer
var vilde af Skræk, nogle satte deres Skibe paa Land paa Skaanes
og Blekings Kyster, andre forlod dem for at bjerge sig selv '},
Efter Haanden lykkedes det dog i Carlshamn at samle 40 Skibe,
der kunde rumme 1700 Heste, men mange af dem var Havarister"].
Raadet interesserede sig levende for Transporten, gav Ordre til
at proviantere Flaaden og Transportskibene for en Maaned, skyndede
paa Wachtmeister, drev paa Afsendelsen af de 2000 Ryttere og
gav Stenbock Frihed til at træffe de Foranstaltninger og give de
Anordninger, han ansaa for hensi gtsmæssige"] . Det var Generalløjtnanterne Skytte og Bur e n s k io l d , som i Forbindelse med
Landshøvding Ad lersten skulde udruste og afsende Transporterne.
Uheldigvis virkede de ikke godt sammen, og Burenskield var jævnlig paa Kant med de to andre Herrer. Generalerne naaede dog at
komme til Enighed"}, Burenskield paastaar i al Fald selv, at
han har opfyldt alle Adlerstens Ønsker og efter bedste Evne søgt
at udføre de Ordrer, Stenbock havde givet ham 5). Skytte præsterede et betydeligt Arbejde, sørgede for, at Rytteriet var rede,
sendte Proviant til Carlshamn og hjalp med at skaffe Flaaden
Forsyninger 6). Midt i Oktober sendte Slotsfoged Ljunggren
Stenbock den behagelige Efterretning, at Transporten var saa
godt som klar, og Flaaden rede til Udløb i den allernærmeste
Fremtid 7) . Den z yde meddelte Skytte, at Transportflaaden var
provianteret og sejlfærdig, Tropperne parate til at gaa om Bord;
man ventede kun paa Konvoj li).

l) Major Zengerlein af Schommers Rgt. nævner 6 Strandinger (Adm.koll, ank.
bref 21/ 0); G. Arbien melder 3 Skibe uden Hesætn, strandede ved Skanør
(Sten b. ank. br. "/10 E. A.).
1) Gerilt . Skytte til Adm.koll. "9/0; Adlersten til sa mme " /0 lFI. Ark.).
3) Raad, til Stenb. 2/ 10 12.
4) Arbien til Stenbock 2/ 10 .
5) Burensk. til Stenb. 30/ 0 (E. A.).
ro) Skytte til Stenb. l/ I O (E. A .).
7) Ljunggren til Stenb, "/10 (E . A.).
S) Skytte til Stenb, H /IO (E . A. ).
Det var Østgøta og Smålandske Ryttere, der
skulde afgaa (Randet til Stenb. 2/ 10).
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Under disse Omstændigheder kunde Stenbock have grundet
Haab om at· faa Forstærkning, medens han var i Meklenborg.
Inden sin Afmarche fra Stralsund gav han Generalmajor Mevius
Instruktion for det Tilfælde, at han skulde komme i Forbindelse
med Transporten 1). Ulykkeligvis var Forberedelserne ikke saa
vidt fremskredne, som Stenbock efter de indløbne Efterretninger
maatte tro.
Transportskipperne gjorde mange Vanskeligheder,
Katastrofen havde gjort stærkt Indtryk paa dem, de begærede
højere Betaling og forlangte deres Fartøjer assurerede. Bedre blev
det ikke, da de Skippere, som havde mistet deres Skibe, kom tilbage"]. De største Vanskeligheder rejste sig imidlertid fra Flaaden,
hvis Mandskab sygnede hen og døde. Midt i November laa 3000
Mand syge, medens I ZOO var døde Alene Uplands Regiment havde
mistet 100 Mand og havde 700 paa Sygelisten S). Admiralitetet
klagede ynkelig til Raadet, der med stort Besvær skaffede baade
Mandskab og Penge. Alle disponible Soldater stilledes til Raadighed, og Eskadren i de finske Farvende hjemkaldtes; men en Ting
formaaede Raadet ikke: at give Flaaden en ny Øverstkommanderende, og dertil trængtes der haardt. Wachtmeister var gammel
og svag, hans Kræfter aftog daglig, Ansvaret tyngede ham saa
stærkt, at han bad om, at et af Raadets Medlemmer maatte blive
adjungeret ham, saaledes som Tilfældet var i Holland, hvor en af
Generalstaterne fulgte den kommanderende Admiral og stod ham
bi med Raad og Daad 4). Fra Meklenborg anraabte Stenbock
Raadet om endelig at afsende zden Transport, baade han selv og
Fæstningerne Stralsund og Wismar trængte meget til Forstærkninger og Tilførsel; til sidst nævnte Havn burde Transportflaaden
afgaa 5). Men trods hans Nødraab og de svenske Myndigheders
Bestræbelser gik Værket kun langsomt fremad. Først Ilte December kunde Overkommissær Lagerbielke meddele, at 18 Orlogsskibe og 3 Fregatter var rede til at konvojere Transporten 6).
Nu var Aarstiden imidlertid saa langt fremskreden, at Naturforholdene kunde lægge Transporten store Hindringer i Vejen; men
1) Instr. 13./24. Okt.
2) Adlersten til Stenb, U/l O; Stenb, til Raad, 9./20. Okt.
8) Ljunggren til Grevinde Stenbock 2/ U (E. A.) i Raadet til Kongen 81/10•
4) Raadet til Stenb, 2/ 10 , til Kongen 4/11, 8/ 1, til Adm.k oll, 2/11 ; Adm.koll, til
Raad, 27/10 •
b) Stenb, til Raad. 7./18. og 8./19. Nvbr,
6) Lagerb. til Stenb, 80/u (Slenb. Pap. i D. R. A.).
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fra den danske Flaade truede ingen Fare. Vel havde Kong Frederik
lovet sine Allierede, at den skulde holde Søen saa længe som
muligt og hindre nye Transporter'), men dens Tilstand var daarlig, og den lagde saa tidlig ind, at den ikke kunde lægge Sven.
skerne Hindringer i Vejen t}.

J Stillingen Vest for Warnow vendte Stenbock Fronten mod
Russerne og Sachserne, Ryggen mod de Danske; men af disse
havde han foreløbig intet at frygte. Hovedhæren var optaget af
at blokere Hamborg, og de til Meklenborg fremskudte Styrker var
gaaede tilbage til Holsten. Det laa imidlertid i Sagens Natur, at
de Allierede vilde gøre alt muligt for at drage den danske Hær
til sig, og Danmark kunde heller ikke i Længden holde sig tilbage. For at tilvejebringe Samvirken blev Oberst Løvenørn sendt
til Kong August. Han var lige kommen hjem fra sin SendeIse
til Czaren 5) sammen med den polske Gesandt, des Brosses, og
havde bragt den ubehagelige Efterretning om de russiske Subsidier'] .
Løvenørn afrejste den zden November fra København og
medførte Kongens Resolution af z8de Oktober, som fastslog de
Betingelser, paa hvilke han vilde overlade August II Rantzaus
Ryttere og Sehesteds Eskadres]. Det paalagdes ham at paase, at
Kongen af Polen egenhændig underskrev sit Svar, der maatte affattes i bestemte og bindende Udtryk, endvidere skulde han forlange at se det Brev, Menschikoff paastod at have faaet fra Kongen,
')
!)
')
')

Geh. Reg. 2/ 10•
Puchler 6 / 11; Vell. til Stenb, 21 JO. Jfr. Side SS.
Jfr. Side 91-100.
Geh. Reg. 16/ 10: j fr. Side 112. I sin Rel, af 8/ U fra Carlsbad beretter Falck
om en Samtale, han i den Anledning havde haft med Czaren, som ellers ikke
holdt af at tale om Forretninger under Kuren. Han spurgte om, hvad der var
blevet af Czarens Løfter, der var bekræftede med saa mange dyre Eder, og
da denne undskyldte sig med sin Pengetrang, henviste Falck til Forholdet
mellem Ruslands og Danmarks Kræfter og paaviste, hvor meget større Byrder
dette Land maatte bære.
6) Geh. Reg. 'B/ IO•
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hvori denne havde fraraadet Foretagender mod Rygen og Stralsund l). Nogle sachsiske Regimenter skulde spærre Passet ved
Damgarten, og Løvenørn maatte sørge for, at Flemming ikke forhandlede med Stenbock, med mindre denne foreviste Kong Carls
Fuldmagt, og aldrig uden i hans og Oberst Meyers Nærværelse.
Til Kong Augusts Raadighed stillede Kongen lige saa mange
Morterer, som han selv havde faaet fra Dresden. Alle danske
Hjælpetropper skulde forplejes 2).
Efter en stormfuld Rejse kom Løvenørn den 9de November
til Greifswald, hvor han traf Sekretær J essen for Hjemgaaende
med Efterretninger fra c det triste Felttog i Pommern», særlig om
Flemmings og Stenbocks Møde i Carlewitz 5). Han fortsatte Rejsen
til Tribsees 4) og fulgte i hele November Hovedkvarteret som en
opmærksom Iagttager, en trofast Forkæmper for sin Konges Interesser, dygtig støttet af Oberst Meyer.
Den af August II . ønskede Samvirken med den danske Hær
var ikke blevet til noget; den af ham foreslaaede Form var jo
heller ikke heldig, Rantzaus Ryttere vilde ikke have formaaet at
hindre Stenbocks Passage over Recknitz. Der maatte nu findes
paa noget andet, og Scholten var stærkt optaget af de Overvejelser, som den nye Situation medførte. Den 7de November fik
han gennem Rantzau Efterretning om Svenskernes Indrykning tillige med en nogenlunde rigtig Angivelse af deres Styrke 5). Han
var nu meget spændt paa, hvad Stenbock vilde gøre, om han vilde
til Polen eller Holsten, og om de Allierede vilde følge efter; han
haabede det sidste, da de jo var overlegne. Foreløbig maatte han selv
forholde sig defensivt, optage Rantzaus Korps og sammen med
det værne Grænsen, hvis Stenbock vendte sig mod den . Da det
svenske Rytteri var talrigt og godt, vilde Scholten inddrage Pestkordonerne og beordre Rytterregimenterne fra Bremen over til Holsten. Det var næppe rimeligt, at Stenbock gik mod den danske
Grænse, da han saa kom imellem dobbelt Ild, men gjorde han det
alligevel,. maatte Scholten have Bemyndigelse til at levere Slag.

' ) Jfr. Side IZ7, Note I. Czaren erklærede ikke at kende en saadan Bestemmelse, som vilde stride mod de fælles Interesser (Falcks Rel, ' In).
' ) Løvenørns In stru x og Nebeninstr. af '9/10 Geh, Reg.
3) Jfr. Side IZ5 f.; Meyers Rel, 7/ n (sachs , polsk Ges . Re!.).
' ) Løvenørns Re!. 9/11 (do.) .
b) Dagen efter kom en lignende Meddelelse fra Oberst Meyer.
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I alle Tilfælde var det heldigt at have et Rytterkorps
borg, hertil kunde anvendes:

Meklen

Dewitz'
Kyrasserer,
Brockdorffs
Jyske Landkyrasserer,
adet Fynske Rytterregiment,
Ungarske Dragoner.

Det var 27 Eskadroner, som kunde komme til at lægge et
afgørende Lod i Vægtskaalen. Men blev de Allierede slagne,
kunde Korpset næppe komme tilbage, og saa laa Grænsen aaben.
Situationen var prekær; Hæren maatte samles; men uden Penge
og Magasiner kunde den ikke forplejes '}.
Hvis Scholten skulde forholde sig defensiv, vilde han lægge
Rantzau ved Oldesloe med 28 Eskadroner og 4 Batailloner medens
han selv med Resten tog Opstilling ved Grande; herfra kunde
han forsvare Billeovergangene og lade Rantzau angribe en over
Stecknitz fremtrængende Fjende. De 2 Korps kunde let støtte
hinanden og i Forening forsvare Traven. Denne Gruppering foretrak Scholten for den af Kongen henstillede, men ikke paabudte
Opstilling bag Trave. Dels var denne Linie ikke udsat for Angreb, og Dels var det ikke raadeligt at lade Linien OldesloeBergedorf ligge aaben 2) . Fra Flemming modtog Scholten Opfordring til at sende de 27 Eskadroner ind i Meklenborg "}, og selv
var han - ikke mindst af Forplejningshensyn - meget stemt
derfor: «Landet bliver jo alligevel udpint, saa vi kan gerne
tage vor Part deraf»; dog vilde han ikke gaa videre end til midt
mellem Gadebusch og Lauenborg; Korpset kunde da let rep liere
sig paa Hovedstyrken J). Til de Allierede udtalte han, at den
danske Hær ikke kunde operere alene; den var svag, og de Regimenter, der i 1 1 / 2 Aar havde været i Felten, var i alle Henseender meget medtagne s].
Mindre velvillig stillede Frederik IV sig til Sagen; skønt
Kongen af Polen direkte henvendte sig til ham 6), holdt han stift
I)

Scholten til Kongen

2) Scholten til Kongen
3) FJem. til Sch . 12/ 11 •

8/ 11, U/II.
II /II,

15/ 11;

Kongen til Sch.

' ) Scholten til Kongen 15 / 11 .
',) Samme til Aug. Il 17/11, til Flern. s. D .
0) Aug II til Fr. IV 5/ 11 •

[2 / n .
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fast ved sit Princip ikke at svække Styrken ved Detacheringer og
modstod alle Scholtens Forestillinger saa vel om Fordelen ved at
ernære en Del af Hæren paa fremmed Bekostning som om Nødvendigheden af at gøre noget for at animere de Allierede og sikre sig
mod Partierne fra Wismar, Om direkte Samvirken med de Allierede
kunde der for Øjeblikket ikke være Tale; Scholten vidste, at disse
spærrede Svenskerne Vejen til Pommern, men paa den anden Side
indsaa han ogsaa, at Stenbock havde en fordelagtig Stilling med
Hensyn til at hindre de Danskes Forbindelse med deres Forbundsfæller . Da Kong August opfordrede Scholten til at marchere til
Warnow, svarede denne, at dette var ugørligt, da Svenskerne
havde Rostock og Schwaan inde; desuden kunde de 12 Batailloner,
der i Sommer havde staaet for Stralsund og i Rostock, ikke foretage lange Marcher, selvom de nok kunde slaas. Som Herre
over Warnowpasserne, kunde Stenbock angribe og slaa sine Modstandere hver for sig; han havde Fordelen af de indre Linier l).
For alle Tilfældes Skyld havde Scholten ladet v. Holtzen i Hannover forhøre sig, om der kunde ventes en cinnoxius transitus»
gennem Lauenburg for 4-5000 Ryttere, hvortil Minister Bernstorff
havde svaret, at man ikke skulde søge Gennemmarche, men selv
tage 'den ; Kongen lod sig dog ikke rokke, han vilde ikke have
et fremskudt Rytterkorps i Meklenborg og mødte alle Scholtens
Overtalelsesforsøg med et Afslag 2).
Den 19de November brød Hæren op fra Hamborg og rykkede
ind j et Kantonnement, som Generalkvartermester Schee l havde
forberedt 5). De anviste Kvarterer var følgende:
Hovedkvarter: Pinneberg og Rellingen
Garden til Hest
3dje Sjællandske Rytterregiment.
Herskabet Pinneherg.
t ste Fynske
»
Jyske Landkyrasserregiment. Utersen Klostergods.
Livregiment Dragoner.
)
Ungarske
.
Se eber Amt.
rste Jyske Rytterregiment.
g
g
Dewitz' Kyrasserer.

l
J

Artilleri. } Ottensen,
Staldetat.

1) Sch, til Kongen 16/ 11, 18/ 11; til Aug . II l1 / ll•
') Scholtens Protokol 1"'11: til Kongen » i.:
8) Scholtens Prot. 1"/11.
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Garden til Fods. Elmshorn og Neuendorf.
Grenaderkorpset. Barmstedt og Omegn.
Dronningens Livregiment. Wedel og Schulau,
Staffeldts Regiment. Urersen.
Aarhus Bataillon
Aalborg
Ribe
Altona.

1
J

Viborg
Frijs'
Regiment.
Zepelins
Marine
Arnoldts
Krags

Blankenese og Nienstedt.
Segeberg og Mozen,
Bramstedt. Kellinghusen.
Ulzburg, Kaltenkirchen .
Oldesloe, Leezen, Neversdorf.

Alle i det Pinnebergske forlagte Tropper skulde i Tilfælde af
Alarmering møde omkring Poppenbuttel ved Alster I).
Kvartererne var temmelig daarlige, Belægningen meget tæt.
Mange Steder kunde man paa Grund af Pesten ikke faa Kvarter;
særlig gjaldt det Utersen, der ikke kunde modtage sit Regiment.
Scholten bad indtrængende om at maatte belægge de 4 Gottorpske
Amter") . Frijs' Regiment og en Bataillon Prins Christian, der i
øvrigt ikke stod paa Dislokationslisten, kom den z jde over fra
Bremen, I ste Fynske og 3dje Sjællandske Rytterregiment den
26de S) . Fra den 14de stod stærke Rytterposteringer ved Krummesse og Nusse for at holde øje med Stecknitzpasserne, og
den I Ide November blev Jyske Landkyrasserer forlagte til Egnen
mellem denne Flod og Oldesloe, da der gik Rygter om, at Bassewitz og Schmiegelsky med stærke Partier færdedes i det vestlige
Meklenborg. Det hed sig endog, at de vilde slaa Bro over Trave,
hvorfor Scholten bad Magistraten i Lybæk om at drage alt Baadmateriel ind til Byen l). Efterretningsvæsenet var underlagt Generalmajor Daa, men det synes at have været vanskeligt at skaffe
paalidelige Spejdere"]. Den 27de November stod den danske Hær
i 2 Grupper henholdsvis omkring Pinneberg og omkring Segeberg,
sidst nævnte under Generalløjtnant D ew itz med stærke Posteringer
fremskudte mod Stecknitz.

')
')
")
")
•)

Scholtens Prot. 2°/11•
Scholten til Kongen ""/11.
Scholten til v. Eynden " /11; til Kongen "5/1I.
Sch, til Genrn, Daa "°/11 ; til justitsr. Brandis s. D .
Sch , til Daa 1°/11.
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Det var saaledes ikke store Bevægelser, den danske Hær
foretog i November, men heller ikke Svenskerne eller de Allierede
indlod sig paa større Operationer. Navnlig de sidste holdt sig
strængt defensiv og indskrænkede sig til at udvide deres Stillinger,
efter Haanden som der ankom flere Tropper. Den 14de tog Kong
August Hovedkvarter i Laage ved den øvre Recknitz; den r zde
gik han til Glasewitz 7 1/ 2 Kilometer fra Giistrow, som den zode
November blev taget fra Meklenborgerne ved Overrumpling; den
fik en sachsisk Garnison paa 1000 Infanterister og 60 Ryttere; der
blev oprettet Magasiner i Byen; me-n Hovedkvarteret blev paa
Herregaarden Mierendorf Nordost for denne. I Laage, Tessin og
Sulze laa stærke russiske Besætninger. I Løbet af Maaneden indtraf Generalløjtnanterne Bauers og Baudissins Rytterkorpser fra
Pommern og Polen, og ved dens Slutning stod de Allierede i en
stærk Stilling bag Recknitz og Nebel; den nærmeste Warnowovergang, Fæstningen Biitzow ved Nebels Udløb, var som omtalt
besat af Schwerinske Tropper l]. Forholdet mellem Sachserne og
Russerne var ikke godt. Under Czarens Fraværelse hverken kunde
eller vilde Menschikoff udføre noget. Den russiske Hær befandt sig ogsaa i en maadelig Forfatning; af de 10,000 Dragoner
var kun 6000 beredne; Soldaterne fik ingen Lønning og begik derfor mange Excesser 2). Ellers lød der kun Lovord om det rus siske Soldatermateriale, medens Officerer og Generaler ikke udmærkede sig synderlig"], Størstedelen af Hæren kamperede og
led meget af det slette og raa Vejr. Om Tilstanden hos Fjenden
var man daarlig underrettet; først den t Sde erfarede man, at Ro stock var taget; Efterretningen kom gennem Gehejmeraad Plessen.
hvem Hertugen af Schwerin strax efter Indrykningen havde sendt
som Kommissær til Kong Augusts Hovedkvarter t).
Den svenske Hær var i endnu højere Grad end den allierede
henvist til at leve af Landet, og der blev klaget endnu stærkere over dens UdsugeIser. Særlig store Udskrivninger blev der
foretaget paa de Godser hvis Besiddere var i dansk Tjeneste;
I

Oblt. Berner til Hertugen 1</", 16/ 11 , 17/ 11, 21/11 ; Gehr. Plessen til samme
Løvenørns Re!. IS/ll. 18/11 , '"/u; Meyers do. I II!'
') Rundskr, til sachs, Ges, (udat, Koncept i Cab, Canzl. N. 3 I. Dresden); Fa.
brice til Robethon 18/11 12.
I ) C. D. Reventlow lil Kongen 16/ 12 12.
<) Løvenørn til Gehr. Sehested 181l i ; Plessens Ind. 5.-20. Nvbr. (Sch werin)
1)

18/11, '7/U (Schwerin) ;
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Oberst Bassewitz skulde udføre Exekutionerne, men de var planlagte af Vellingk som Hævn for Stade. Kontributionspatentet blev
dog ikke udgivet før Stenbocks Indmarche; indtil da havde
det Wismarske Tribunal holdt det tilbage. Hertugen af Schwerin
ærgrede sig meget over, at en indfødt Meklenborger skulde anvendes til at udsuge hans Undersaatter. Han gik da paa Akkord
med Stenbock; de fleste Stæders Ydelser blev fastslaaede, og Adelens Bidrag sat til 10- 12 Rdlr. pr. «Hufs , Bassewitz fik Ordre
til at afholde sig fra Exekution og til at c menagere» de preussiske
Tropper, han maatte træffe paa 1).
Skønt den svenske Hær egentlig ikke led Nød, var dens Stilling i Længden uholdbar; særlig vanskelig vilde den blive, naar
de allierede Hære nærmede sig hinanden. Stenbock besluttede da
at tage Offensiven, benytte Fordelen af de indre Linier og slaa
Russerne og Sachserne, inden de Danske var stødt til dem. Hertil
blev han opmuntret af Vellingk, der af sine Samtaler med den
russiske Resident i Hamborg havde faaet det Indtryk, at Russerne
var misfornøjede med Sachserne og næppe vilde gøre synderlig
Modstand, naar Stenbock i den nærmeste Fremtid angreb dem.
Han kunde let faa dem til at forlade Stillingen bag Recknitz ved
at passere Warnow højere oppe og derved omgaa deres venstre
Fløj. Han kunde saa efter Behag angribe dem eller vinde nogle
Dagsmarcher fra dem og marchere ad Stettin til for derfra at gaa
til Sachsen eller Polen 2). Om Stenbock nu har handlet under
Paavirkning af Vellingk eller selv har taget Initiativet, faar staa
hen S); men -saa meget er vist, at han beredte sig til at omgaa
Fjenden og forlade Meklenborg. Han sendte sine Syge og en
Del af Trosset til Wismar-], samlede Krigsraadet den zode November og foreslog at passere Warnow ved Kloster Riihn 4 Kilometer ovenfor Butzow og marchere til Teterow 27 Kilometer øst

l) Vell, til Stenb. " /11 (Ensk. Ark. Stenb, Br. ) : Hert, af Schwerin til Kejseren

'8/U (Europ.

Staatskanz. B. XXI, S. 372 ); Stenb, til Bassew, 15./26 . Nvbr.
12 (E. A. ).
2) Yell. til Stenb, " /11 (Yell. Sam. Sv, R. A.l. Indh. af Brevet var kendt i
Hamborg (Hagedorns Re!. 26 / U).
") Saa vel O. Fr. som Armerstedt holder paa det sidste. Førstnævntes Fremstilling (B. III, S. 27) er uklar, delvis urigtig. Fjendens højre Fløj stod i k k e
vecl Giistrow; det var snarere den venstre, og det danske Rytteri var i k ke i
Anmarche fra Lauenborg.
') Hagedorns Rel . »t.:
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for Giistrow l). Generalerne billigede Planen, og Stenbock udfærdigede et Opraab til Armeen, hvorved han i ildfulde Ord opmuntrede
sine Krigere til at underkaste sig de Strabadser, der nu krævedes
af dem, men som var nødvendige for at besejre Fjenden.
Planen var lagt under den Forudsætning, at Fjenden stod
bag Recknitz, men netop den zode besatte Sachserne Gustrow.
Stenbock agtede heller ikke at handle i Blinde, men befalede Generalløjtnant Diicker forinden at rekognoscere Marcheruten og
Fjendens Stilling. Resultatet af Rekognosceringen var, at Fjendens Hovedstilling laa mellem Laage og Giistrow, med en stærk,
fremskudt Postering ved Zepelin, nær Biitzow; han var dækket af
Nebel. Passerede man nu Warnow ved Riihn, kom man Fjenden
i Ryggen, ikke i Flanken, han behøvede da kun at skifte Bred
og stod saa i en uangribelig Stilling, dækket i Fronten af Nebel,
i Flankerne af Recknitz og Warnow . Vejene var daarlige, men
ikke impassable 2). Stenbock opgav nu alle Angrebsplaner og besluttede efter Kong Stanislaus' Tilskyndelse atter at sIaa ind paa
Underhandlingernes Vej.
Stenbock havde ikke tabt Forbindelsen med Flemming. I
Tiden mellem den I I te og rode November havde han vexlet flere
Breve med ham, udtalt sin Beklagelse over. at Czaren havde forkastet Kartellet, men tillige sit Haab om, at dennes Tilbagekomst
til Hæren vilde bringe Fart i Forhandlingerne; han havde udbedt
sig et Pas for VeIIingk, der skulde lede disse, og Flemming havde
tilstaaet ham det og udtalt, at Czaren havde forkastet Kartellet,
netop fordi den forestaaende Fred gjorde det overflødigt S). Stanis' ) Marcheruten kan ikke bestemt angives. l Følge O. Fr. III, S. 27, der henviser til den i 1713 trykte Beretn, om Sej ren ved Gadebusch, gik den over
Ruhn, Nord om Gttstrow videre gennem Krakow og Waldershagen til
T'e t e r o w, Dette er aabenbart ganske urigtigt. For det første ligger Krakow
17 Kilometer Syd for Gustrow i en højst uvejsom Egn, hvorfra man paa Grund
af Søen kun kan naa Teterow ved at gaa tilbage ad samme Vej, ad hvilken
man er kommen, og endelig findes der i Meklenborg ingen Lokalitet, der
hedder eWaldershagen s , Hvis man i Stedet for .Krakow læser Krassow og
i Stedet for Waldershagen Wattmanushagen, kommer man vist Sandheden
nærmere.
2) Duckers Rapp. dat. Tarnow 12./23. og 13./24. Nvbr, (Eriksbergs biogr, Saml.
og Stenb, acta rrulit, E. A.). Jfr. Loenbom B. III, S. 229.
s) Stenb. til Flern , " /", 13/11, 16/11, 17/ 11 j Flem, til Stenb, '°/11, 10/" (Afskr, i
sachs .spolske Ges . Rel, 1712 ).
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laus raadede indtrængende til at forhandle; han indestod for Følgerne; det var den eneste Udvej til at frelse Kong CarJl).
I de Allieredes Hovedkvarter var Stemningen ikke den bedste.
Da Sekretær Jessen rejste fra Pommern til København 2), medbragte
han en i en meget bitter Tone holdt Skrivelse fra Kong August
til Frederik IV, som denne ikke engang vilde besvare, da den
efter hans Mening indeholdt lutter ufortjente Bebrejdelser. Danmark var jo den eneste af de Allierede, der i dette Felttog havde
udrettet noget: Bremens Erobring, Aabningen af Binnenwasser,
Transportflaadens Ødelæggelse. Oberst Meyer fik Ordre til at
meddele Kong August dette i læmpelige, Flemming i haarde Udtryk. Kongen vilde ikke finde sig i, at der blev forhandlet om
Fred, uden at han var med, og dette skulde finde Sted i Lybæk "].
Løvenørn og Meyer havde en ubehagelig Stilling i Hovedkvarteret;
man viste dem Mistillid, holdt Krigsraad uden dem og gav dem
halv Besked; Flemming udtalte for dem, at man ikke vilde forhandle, men kun se Vellingks Fuldmagt. De danske Udsendinge
holdt imidlertid tappert ud og gjorde alt muligt for at hindre Forhandlinger med de Svenske"). Det lykkedes at tilvejebringe en
ny Overenskomst angaaende Eskadren i Binnenwasser, som Kongen
af Polen lovede at garantere mod al Fortræd. Han vilde lønne
Mandskabet fra rste December og levere Proviant fra 2sde Februar indtil Hjemrejsen ~).
Vellingk benyttede ikke det Pas, der var tilstaaet ham . Han
nøjedes klogelig med at sende Oberst Klingstedt, der mundtlig
skulde meddele Stenbock hans Mening og bringe Besked med tilbage. Han var saa syg, at han ikke kunde skrive end sige rejse,
og maatte derfor renoncere paa a t tale med Stenbock og opvarte
Kongen af Polen 6). Derved vilde Forhandlingerne ganske vist
tabe i Betydning; men Stemningen i de Allieredes Lejr var afgjort
for Fred, og man forhandlede uden ham . Den 23de November
afholdtes i Hovedkvarteret i Mierendorf et Krigsraad, hvortil
Løvenørn og Meyer var indbudne. Den polske Storkansler, Grev

l) Stanis!. til Stenb, 21/11 (St. Pap. i dsk, R. A.l.

Jfr. Side 135 .
") Kongen til Meyer Ir'/ lI (Geh. Reg. .
<) Meyer og Løvenørn til Kongen »i.;
b) Meyer og Løvenørns Re!. ' 8/,1; Aug . II Resolut. zo 11.
O) v-n. til Stenb. tb/u, 17 /U (Vell. S. Sv. R. A.).
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Szembeck førte Ordet; han udtalte, at Kong August heller end
gerne vilde .levere Slag; men det slette Vejr og den daarlige Forplejning havde uheldigvis svækket Fodfolket, og det russiske
Rytteri var ubrugeligt; det var nødvendigt at gaa i Kantonnement,
for at lade Folk og Heste komme til Kræfter; dette kunde imidlertid
kun ske, naar man fik Vaabenstilstand, da man ellers blev over faldet i Kvartererne af de langt bedre forplejede Svenskere. Oberst
Meyer udtalte paa de danske Udsendinges Vegne, at de var uden
Instruxer, men at Løvenørn var villig til strax at afrejse for at
skaffe dem. Hertil erklærede Krigsraadet, at man ikke kunde vente,
Tropperne maatte indkvarteres, og man var for Øjeblikket ude af
Stand til at angribe. Løvenørn bemærkede, at det var ufatteligt,
at det russiske Rytteri, der skulde tælle I z,ooo Mand, nu var
saa svagt; men derpaa fik han intet Svar 1).
Flemming meddelte nu Stenbock, at man var rede til at forhandle om Vaabenstilstand, og begærede et Møde med ham.
Kong Stanislaus, hvem Brevet blev forevist, erklærede, at en
Vaabenstilstand var den eneste Maade, hvorpaa den svenske Hær
kunde komme ud af sin vanskelige Stilling. Følgende Betingelser
skulde søges opnaaede:
I. Landet fordeles mellem Hærene.
z. De Danske forbliver i Holsten eller vender tilbage dertil.
3. Fjenden maa ikke modtage Forstærkning. Hvis zden Transport er indskibet, har Stenbock Ret til at drage Forstærkning
til sig fra denne eller fra Garnisonerne.
4. Vaabenstilstanden skal vare 3 Maaneder.
S. Kurerer fra begge Sider har fri Passage; den svenske Hær
fri Forbindelse med Sverig.

Stanislaus indestod med sit Liv for, at denne Sag ikke skulde
skade Stenbock hos Kongen l). Derefter blev der aftalt et Møde
i Liissow c. 6 Kilometer Nordost for Gustrow.
Den zsde November samlede Kong Stanislaus Hærens Generaler og øvrige højere Officerer i Schwaan og fremstillede gennem Stenbock sin Opfattelse af Situationen. Han paaviste, at
Fjendens Stilling var stærk, og at et Forsøg paa at omgaa den,
kun vilde føre til, at man overlod de Allierede Warnow og Rol) Krigsr, i Mierendorf 21/11 (Pohln.- Schw. Krieg.
' ) Starrisl. til Stenb. 'H / Il 12 (St. Pap. D. R. A.).
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stock, hvorved deres Stilling blev endnu stærkere. Der vilde da
ikke være andet at gore end at gaa til Polen eller Sachsen, men
saa stødte man paa Preusserne, der vilde betragte en Grænseoverskridelse som en fjendtlig Handling. Allerede fra Stralsund
havde han ved at aabne Forhandlinger med Sachserne undersøgt
Mulighederne for at skille dem fra Russerne. Selv vilde han ofre
alt for Sverigs Vel. Blev der nu Fred med Kong August, fik
Kong Carl frit Spil med Moskovitterne, naar han gik fra Bender.
Flemming havde givet Haab om sin Herres Tilslutning, men tillige
udtalt, at det ikke gik an at støde Russerne for Hovedet; man
maatte forhandle om en almindelig Fred. Stenbock eller Vellingk
maatte have Fuldmagt fra Raadet eller Kongen. Hæren svævede
i den yderste Fare, hvis de 3 fjendtlige Armeer forenede sig,
Sverigs Skæbne vilde afhænge af et Slag, og dette var uforsvarligt; først maatte man prøve at skille Sachsen-Polen, maaske
ogsaa Danmark, fra Rusland. Fra Berlin raadede man til Stilstand, og Preussen vilde erklære sig mod den, der ikke gik ind
derpaa. Stenbock udtalte dernæst paa egen Regning, at han ikke
vilde dølge de Vanskeligheder, der stod i Forbindelse med Vaabenstilstanden. Man korn til at fravige Kongens Forhandlingsgrundlag: Altranstadt-Freden, og man kunde komme til at krydse
hans Planer med det tyrkiske Hof.
Generalerne udtalte, at de gerne udgød deres sidste Blodsdraabe, naar det blot kom til Slag, men hidtil havde Fjenden
ikke villet kæmpe; trak han nu Baudissins, Bauers og Dewitz'
Rytterskarer til sig, stod der 15,000 Heste mod Svenskernes 5000;
under saadanne Forhold vilde det være heldigt at splitte Fjenden,
hvad der kun kunde ske ved en Vaabenstilstand. Under denne
kunde man faa Kongens Vilje at vide og drage zden Transport
til sig. Stillingen var farlig; at rykke ind i Polen var halsløs
Gerning, naar man ikke vidste, om Kongen og Tyrkerne var der;
faldt man ind i Sachsen, blottede man eget Land og fik Fjenden
efter sig.
.
Stenback bad nu Kong Stanislaus betænke, hvor stort det
Offer var, han vilde bringe, og overveje, hvorledes han vilde
vinde Kong Carl og sørge for, at den Beslutning, man nu tog,
ikke blev skæbnesvanger for den paatænkte Samvirken med Tyrkerne: men han svarede, at, naar det gjaldt Sverigs og Polens
Frelse, var intet Offer for stort; han vilde ikke raade til Fred
eller Vaabenstilstand, hvis et heldigt Resultat kunde naas ved
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Vaabenmagt, men hertil var ingen Udsigt. En Vaabenstilstand,
indtil Kongens Vilje kunde indhentes, vilde bringe alt paa Fode-].
Strax efter Krigsraadet drog Stenbock til Liissow, ledsaget
af Generalmajor MeIlin. Han hilste paa Kong August, der besøgte Enkehertuginde Magdalene Sibylle i Giistrow 2), men næppe
deltog i Mødet. Til Stede var bl. a. Flemming, Menschikoff,
Obersterne Meyer og Løvenørn ; Stenbock udtalte sin Tilbøjelighed
til Fred og foreslog som Bevis herpaa en Vaabenstilstand; han
mente, at Vellingk havde Fuldmagt, men at den var for indskrænket. Efter at have modtaget Forslaget traadte de 3 Allieredes Repræsentanter sammen for at forhandle om Svaret. De
enedes om at erklære, at Kongen af Polen (August II) var rede til
at vise sin Fredskærlighed, han indvilgede i en Vaabenhvile,
men en Vaabenstilstand kunde først indrømmes, naar ezarens og Kongen af Danmarks Mening var hørt. Stenbock forlangte da et Forslag for at kunne forhandle med sine Generaler,
og det fik han S) . To Dage efter Mødet sendte han Oberst Bassewitz og Sekretær Sandberg til Flemming for at forhandle med
denne om Betingelserne for en Vaabenstilstand, særlig om Fordelingen af Landet mellem Hærene; der maatte holdes paa, at Svenskerne fik Warnow og Schweriner Søen som Grænser, og at de
allierede Hære ingen Bevægelser foretog; blev der foreslaaet Ændringer i Forslaget, skulde de tages ad referendum. Ønskedes et
nyt Møde med Stenbock, maatte de fornødne Passer udstedes.
Endelig skulde de meddele, at Stenbock havde underrettet Kongen
af Preussen om, at man vilde oppebie Kongen af Sverigs Ordre
om at ende Krigen, da man haabede, at Preussen vilde sørge
for at Vaabenstilstanden blev opretholdt, indtil Svaret korn" ).
Den Besked, de to Udsendinge bragte hjem, har næppe været
tilfredsstillende; thi den 29de udtalte Stenbock i et Brev til Flemming sin Utilfredshed med, at de Allierede ikke vilde garantere
1) Krigsraadsfhdlg i Schwaan u /n (Acta hist. Handl. ror. Nord. Krig).
~) Journ. der p. Camp. " /11 (Dresden).
8) Rundskr. til de sachsiske Gesandter, dat. GUstrow n /u (Pohln.- Sch w. Krie g.
Dresden). Hverken i danske eller svenske Arkiver er det lykkedes at finde
Oplysninger om delte Møde, som Stenbock flygtig berører i et Brev til Vell.
af t6/11•
') Instr. for Bassew, og Sandb. dat. Schwaan t7 / U (Acta hist. Handl. ror. Nord.
x-, 1).
IO
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for, at Danmark holdt sig tilbage under Vaabenhvilen. Han vilde
sende en Expres til Kong Frederik, erfare hans Vilje og derefter
konferere med sine Generaler. Flemming svarede omgaaende, at
man ikke kunde foreskrive Danmark noget, men man begyndte at
mistænke Stenbock for at søge Udflugter-). Dagen efter indløb i
August lI's Hovedkvarter en af 8 svenske Generaler underskreven
Erklæring, der indrømmede, at Kongen af Danmark og Czaren
maatte udtale sig, om de vilde have Fred; man vilde nøjes med
en Vaabenhvile paa 14 Dage, indtil Svar indløb 2).
For at faa Sagen endelig afgjort traadte Stenbock den 30te
November paa ny sammen med Flemming i Lussow. Rusland
var repræsenteret af General Pflug , Danmark af Oberst Meyer;
Løvenørn var efter det første Møde rejst til Kongen. Man op·
satte flere Artikler skriftlig, men intet blev underskrevet.
Meklenborg deltes med Hensyn til Forplejningen mellem de 2
Hære; saa vidt det kan ses, skulde Grænsen dannes af \Varnow,
Schweriner So og dennes sydlige Tilløb. Der kunde udsendes
Partier, forsynede med Passer fra Generalerne. Marodering forbødes; Handel og Postgang skulde foregaa som i Fredstid, og
Tvistigheder afgøres af dertil beskikkede Generaler. Vaabenhvilen
skulde vare 14 Dage fra I ste December 5). Til Danmark var der
intet Hensyn taget ved Fordelingen af Landet. Da Oberst Meyer
gjorde opmærksom herpaa, svarede Flemming, at den Sag paatog
han sig at ordne, og dette bekræftede Kong August.
Overenskomsten i Liissow havde en ganske provisorisk Karakter - karakteristisk er det, at den ikke blev underskrevet.
Rent øjeblikkelig tilfredsstillede den vel nok Stenbock og Flemming, der trængte til nogen Tids Ro; men der var stor Sandsynlighed for, at Czaren og Kong Frederik vilde misbillige den, og
det var afgjort, at Kong Carl aldrig gik ind paa en Vaabenstilstand, der skulde indlede en Fred, hvis Betingelser han ikke
kunde tiltræde. Deraf havde Stenbock ogsaa en meget levende
Fornemmelse. Hensigten med Taubes Sendelse ' ) var jo at forberede
Kongen paa, at man maatte søge Fred, og at meddele ham, at
Stenb, til Flern, 29/ 11; Svar s. D,
Bilag til Meyeis Re l. af \ ' 12 ,
0) Meyers Rel. 'h2; Europ. Fama B. XII S. 489. Under ""/11 skriver Ohlt.
Herrier til Hertugen: cStenbock var her 1' 1. I I ; der er saa godt som sluttet
Fred paa en Konference. . (Schwerin),
' ) Side 126.
l)

2)
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Kong Stanislaus var villig til at ofre sin Krone. Under de senere
Forhandlinger skød Stenbock sig stadig ind under denne, etil
hvem han skulde henvende sig i alt, hvad der angik Krigsoperationerne s .
I Krigsraadet den 2sde November optraadte han
nærmest som den polske Konges Talerør, men var fuldstændig
enig med ham i, at Tilstanden var fortvivlet, og at man hverken
kunde optræde defensivt eller offensivt. Han mente, at en Stilstand var fordelagtigere for Svenskerne end for de Allierede, der
ikke maatte forstærke sig; en Fordel var det ogsaa, at Kongen
kunde faa Tid til at indrette sig med Tyrkerne. Men han var
dog bekymret for, hvorledes Kongen vilde stille sig, og fandt
stadig flere og flere Undskyldninger: Fjendens Stilling var virkelig
saa stærk, at man ikke uden uhyre Ofre kunde angribe den; intet
kunde foretages, før Frosten i Januar indfandt sig . Hverken han
eller hans Generaler trak nu Værget for første Gang; men Spillet
var for højt; havde man ønsket at slaa et fortvivlet Slag, var
man aldrig gaaet ind i Meklenborg. Under en Vaabenstilstand
kunde zden Transport komme; indtraf den ikke, var Hæren alligevel fortabt. I alle Tilfælde fik man Tid og Lejlighed til at
fylde Magasinerne; Stenbock havde gennem Vellingk faaet 4050,000 Rdlr., saa nu kunde der hjælpes lidt paa den c Uregelmæssighed s , der hidtil havde kendetegnet Rekvisitionerne; særlig
Bassewitz og Schmiegelski havde været haarde, men Meklenborgerne havde ogsaa været træge l). For at diskulpere Stenbock
tilstillede Kong Stanislaus ham en Skrivelse, hvori han udtalte,
at en Vaabenstilstand, saaledes som Kongen af Preussen havde
foreslaaet, var den eneste Udvej til at bevare Hæren. <Det er
en saadan, jeg anbefaler Dem at slutte med Fjenden, medens jeg
hos Hs . Majestæt arbejder paa at faa ham til at træffe Bestemmelser, der kan tjene hans sande Interesser
jeg rejser
I) Stenb, til Vell, 24de, 26de, 2gde Novbr, 3dje og 8de Decbr. n. St. (Vell. S.)
I Brevet af "/12 udtaler Stenbock Haahet om, at Stanislaus vil kunne drage
I eller 2 Fjender ud af Spillet, saa man faar frie Hænder; han haaber ogsaa
at han vil kunne berol ige Kongen og Tyrkerne. Der var ingen Stilstand
sluttet, «og marcherer de Danske, gaar jeg imod dem og gør, hvad jeg kan,
tor at slaa dem for Hovedet og føre Krigen ind i deres eget Land, og vil
hellere gaa til Grunde der end andet Steds, hvis jeg intet kan udrette mod
de andre. Med D. E. vilde jeg gerne tale» . I Brevet af 8/12 hedder det, at
han stadig har prote steret mod Vaabenstilstand, men har maattet lyde Stanislaus. Han beder Vellingk om Raad, selv lover han dristig Udførelse, men at
sikre et godt Resultat gaar over hans Forstand.
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personlig til Kongen for at overtage Ansvaret for alt; De maa
uden Vaklen gaa videre ad den Vej, vi er slaaede ind paa » l).
Den 29de November, altsaa Dagen før det sidste Møde i Liissow,
afrejste Kong Stanislaus tj; han var opfyldt af de ædleste Hensigter og handlede i den bedste Mening; men hans Mission mislykkedes aldeles; han blev opsnappet af Moldaus Hospodar og
bragt til Bender, hvor han blev behandlet som en Slags Krigsfange et helt Aar, og slet ingen Lejlighed fik til at tale med
Kongen, som var ført til Demotika s). Man kan imidlertid rolig
gaa ud fra, at dette hverken gjorde fra eller til; Kong Carl lod
sig ikke paavirke.
Selvfølgelig medførte Kong Stanislaus en Memorial med Oplysning om Hærens Tilstand, men Stenbock lod det ikke blive
herved; baade han og Di.icker afsendte i de nærmeste Dage efter
Vaabenhvilens Indtræden Breve til Kongen. De beklagede, at
Tiden ikke havde tilladt at indhente hans Bestemmelser; men
Hæren var gaaet til Grunde, hvis man ikke havde fulgt Kongen
af Polens Forslag; de havde søgt at holde ham tilbage, men
kunde ikke nægte, at den af ham anviste Vej var den eneste,
der førte til Frelse 4). Disse Breve, der afsendtes med Major De
la Val, naaede ualmindelig hurtigt til Bender og satte Kongen i
yderst slet Lune. Nu havde det lange Udsigter med Stenbocks
Ankomst til Polen, nu vilde han ikke kunne love sine tyrkiske
Allierede, at de vilde træffe en svensk Hær der. Fuld af Harme
skrev han den 17.128. December et højst unaadigt Brev til Stenback, hvem han i de haardeste Udtryk bebrejdede, at han havde
vovet at forhandle med Fjenden. «Vi havde aldrig formodet, at
I uden Ordre skulde understaa Jer til at foretage noget saa uhørt
og uforsvarligt som dette uden Vor Vilje og Befaling at slutte en
Stilstand, langt mindre at indgaa den ringeste Handel med Fjenden, hvilket ikke er tilladt nogen General eller noget Krigsraad
at foretage langt mindre i Værk sætte uden Vor særlige Fuldmagt». I strænge Ord minder han Stenbock om den Lydighed,
han skylder sin Konge, og erklærer sluttelig alle de trufne Afl) Stanis1. Breve af " /11, 24/ 11, :S/11 n. St. (Stenb. Pap. i D. R. A.).
' ) Ste nb. til v-n. 2°/ 11, S/ . s.
") Jfr. Stan til Stenb, Ih 13.
4) Breve af rste og zden Decbr. n. St. Jfr. Armerstedt S. 281 f. Om Starusl.
Rejse og Afsendelsen af disse Breve indeholder Hagedorns Rel, af Ufl. rig ·
tige Efterretnmger.
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taler ugyldige og magtesløse. Stenbock skal strax hæve Vaabenstilstanden og edelogeres Fjenden. Kun ved at oprette sine Fejl
kan han vente Kongens Tilgivelse, da han jo ikke har handlet af
ond Vilje. Dette Brev modtog Stenbock først den r jde April i
Tønning paa et Tidspunkt, da Kongens Unaade maatte ramme
ham særlig haardt, og til en Tid, da Fejlene umuligt kunde rettes.
I Slutningen af Januar havde han modtaget et tidligere Brev,
skrevet 2./ 13. December under Indtrykket af Efterretningen om det
første Møde med Flemming, hvori Kongen paa det bestemteste
forbød ham enhver Forhandling med Fjenden . Som sædvanlig
kom Ordrerne fra Tyrkiet for silde l).
Hvis Stenbock ikke havde kunnet sige sig selv, at Carl XII
vilde tage hans Forhandlinger ilde op, saa meddelte Vellingk ham
det tydelig nok; men rigtignok ogsaa noget sent. Ved Efterretningen om det første Møde i Lussow udtalte han, at han inderlig
ønskede men ikke stolede paa, at den Vej, Stenbock og Kong
Stanislaus var slaaede ind paa, førte til Maalet. Ved det tyrkiske Hof vilde det skete blive ilde optaget; Sultanen vilde
lade sin «Dessein s , at angribe Czaren, fare, og det var sikkert,
at Kongen blev vred. Ja, kunde man endda opnaa, at Fjenden,
stik mod sin sande Interesse, lod Hæren i Fred til Vaaren, saa
var meget vundet, men dertil var ingen Udsigt. Danmark samlede Tropper ved Grænsen, August II trak Forstærkning til sig
fra Polen 2). Da Vellingk senere fik fuld Besked om det sidste
Møde og dets Resultater, blev den gamle, drevne Diplomat yderst
betænkelig; han frygtede, at Stanislaus' Rejse vilde vise sig frugtesløs; Sagen var næppe velovervejet; der havde været andre og
sikrere Veje at gaa end den valgte. Havde han vidst, at en
Vaabenstilstand var ønskelig, vilde han have ladet England mægle
den. Dronningen var stærkere end Kongen af Preussen, hendes
Forslag, støttet af Frankrig, vilde have haft mere Eftertryk. Alt
tydede paa, at hverken Czaren eller Kongen af Danmark gik ind
paa en Stilstand. Dybt beklagede (l) han, at hans Helbredstilstand
ikke havde tilladt ham personlig at træde i Forbindelse med Kong
Stanislaus, saa var Resultatet blevet et andet og bedre '].
l) Brevene findes i Stenb. Pap. i D. R. A. Det af 17./28. ogsaa i Vell. Saml.
i Afskr.
2) ven. til Stenb. 29/ U (Yell. S.).
I) v-n, til Stenb, 9/12; til v. Mullem 1/U (Yel\. S.). Hagedoms Rel. af »t«
indeholder interessante og korrekte Oplysninger om Yellingks Standpunkt
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Vellingk havde Ret. Stenbocks og Stanislaus' Handling gjorde
et uheldigt Indtryk paa Sultanen. Efterretningen om Stenbocks
Ankomst til Pommern havde givet det svenske Parti ved det tyrkiske Hof Vind i Sejlene og fremkaldt et Storvizirskifte. Den 30te
November udstedtes en Krigserklæring mod Rusland, den 3dje i
Løbet af 2 Aar. Det var Ruslands - i øvrigt let forstaaelige Nølen med at forlade Polen, der gav Paaskud hertil. Alt kunde
nu have faaet et for Sverig heldigt Udfald, hvis Stenback havde
formaaet at sprænge Indeslutningshæren og trænge ind i Polen, men
Transportflandens Ødelæggelse forhindrede dette. Indrykningen i
Meklenborg viste sig ikke at være Indledningen til Operationer
mod Polen, og Efterretningen om Vaabenhvilen slog yderligere
koldt Vand i Blodet paa det tyrkiske K rigsparti , der indsaa, at
Udsigten til en militær Samvirken med Sverig nu var saare ringe.
Under disse Omstændigheder kunde Sverigs Fjender vække Sultanens Mistanke om, at Carl XII spillede falsk Spil l). Denne
kom i en yderst vanskelig Stilling og blev optændt af V rede
mod dem, der havde afsluttet Vaabenhvilen. Den lange Afstand
hindrede ham i at øve nogen øjeblikkelig Indflydelse paa sine
Undergivnes Handlinger, og Sultanen synes nu at have troet, at
den sikreste Garanti for, at den svenske Hær traadte aktivt
op, var, at Kongen selv overtog Kommandoen; herved forklares
hans Iver for at faa ham bort fra Bender og hans heftige Forlangende om, at Rejsen skulde tiltrædes strax. Kongen, der
ikke godt kunde rejse uden stærk Eskorte, og som manglede
baade Heste og anden Udrustning, gjorde Indvendinger. Den
Iver, Sultanen viste for at overvinde disse, og de Ordrer, han i
saa Henseende gav, men som vist nok blev misforstaaede og for
energisk gennemførte, foranledigede Kalabaliken i Bender. Under denne kom Efterretningen om Sejren ved Gadebusch. Ilbud
sendtes fra Sultanen til Bender om ikke at røre Kongen, men nu
var det for sent.
Hos Sverigs andre Venner blev Efterretningen om Vaabenoverfor Vaabenhvilen, der var afsluttet uden hans Vidende og Vilje. Han
havde udtalt sin Forbauselse over, at Stenbock havde haft Fuldmagt. (I)
l) Under '2/ S 13 skrev Ob . Bassewitz fra Hamborg til Stenbock, at Sultanen havde
faaet den Tro, at Sverig vilde slutte Særfred med sine Fjender. Flemming
skulde have sendt det tyrkiske Hof alle Oplysninger og senere udtalt, at
Stenbock havde troet at overliste sine Fjender, men selv var bleven overlistet.
(Stenb. Pap. D. R. A.).
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hvilen ikke vel optaget; i Frankrig gjorde den et slet Indtryk, i
Utrecht modtoges den med blandede Følelser, i Wien med Forbavselse l).
Overenskomsten i Liissow var afsluttet uden Czarens og Kong
Frederiks Vidende og Vilje. Først nævnte var den 16de Oktober
kommen til Carlsbad; her vilde han bruge Kur i 3 Uger, gennemgaa en 8 Dages Efterkur i Toplitz og derefter over Dresden og
Berlin rejse tilbage til Hæren. Skønt han under Kuren nødig
gav sig af med Statssager, havde han dog beskæftiget sig en Del
med Tanken om et Møde med Frederik IV . Den danske Sekretær Falck, der fulgte ham, fraraadede det og henviste til Sammenkomsten i Crossen 2) som et advarende Exempel ' ); men Czaren holdt fast ved sin Plan og foreslog i et Brev af 26de Oktober
et saadant Møde paa dansk Grund; der var Tale om Nykøbing
paa Falster, og Rejseruten blev omhyggelig drøftet"). Kongen
gik ind paa Tanken og udtalte, at intet vilde være ham kærere
end at se og omfavne en kær Ven; han vilde dog skaane ham
for den Ulejlighed at rejse til Falster og foreslog ham i Stedet
derfor at tage til Altona; de kunde saa mødes i Pinneberg, hvor
Kongen vilde indtræffe i de første Dage af December"]. Der blev
sendt Ordre til Landdrosten i Pinneberg og Residenten i Hamborg
om at træffe Forberedelser til den høje Gæsts Ankomst"), De
antog en fransk Traktør, men havde meget vanskeligt ved at finde
et passende Logis, da der blev konstateret Pest i Altona. Czaren
skiftede imidlertid Sind og opgav Mødet") for senere at optage
Tanken paa ny.
Den rode November kom Czaren til Dresden; herfra skrev
han til Frederik IV og besvor ham «venligst og broderligst» at
rejse til Holsten og sammen med ham angribe Svenskerne. Selv
rejste han, endnu syg og lidende, til Hæren 8). Han blev imidlertid nødt til at dæmpe sin Karnplyst, da han den 27de i Berlin
Cronstrdrn til Stenbeck 16/12 i Palmqvist .°/12 i Stiernhook 1' /11 (Stenb, Pap. i
D. R. A.).
') Bind III, S. 283.
8) Falcks Rel, Oktbrv--Novbr 1712 .
' ) Falck til Gehr. Sehested "/11.
6) Kongen til Csaren 18/11 (Geh. Reg .)
0) Ordre til Berokentin og Hagedorn al 19/11 (do.)
' ) Hagedorns Re!. ' 6/11, 0°/11 , 8/12, "/I~ , 9/1 ~.
8) Schuyler: Peter the great, B. II , S. 284.
l)
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af Kongen af Preussen fik Meddelelse om, hvad der gik for sig
i Lussow; ehan bandede fælt» derover l), og det har vel næppe
været med noget let Hjærte, at Flemming og Menschikoff den
zden Decbr, afrejste fra Giistrow til Berlin for at forsone den
vrede Czar. De var dog ikke komne længere end til Neu Brandenburg, da de fik at vide, at Czaren Natten til den 4de vilde
passere Friedland; de rejste saa derhen for at modtage ham.
Herved svandt det Haab om Støtte fra Kongen af Preussens
Side, som Flemming saa sikkert havde gjort Regning paa"), og
Mødet forløb næppe rigtig behageligt; Czaren skal have truet
med at hugge Hovedet af Menschikoff") men fulgte ham dog til
Herresædet Wardow ved Laage, hvor begge indkvarterede sig.
Vred var han alligevel, og misfornøjet med Vaabenhvilen vedblev han at være 4).
Den, der var mest misfornøjet, var dog Kongen af Danmark, og det med Rette; thi ved Vaabenhvilen var der ikke
taget det ringeste Hensyn til ham, som netop nu beredte sig til
aktiv Optræden. Uden at ane Svig rejste han den 2sde November fra København 5). Naar og hvor han modtog Efterretningen om Vaabenhvilen, vides ikke bestemt; den første foreløbige
Efterretning om Underhandlingerne har han vel faaet af Løvenørn.
og den endelige gennem Meyers Depeche af r ste December. Den
zden kom Kongen' til Oldesloe, hvor Stenbocks Generaladjutant,
Kl in ckows tr o m, opholdt sig. Det var formodentlig den .Expresser>, som Stenbock havde omtalt, at han vilde sende til Kong
Frederik 6). Klinckowstrorn, der medbragte Breve af 29de November
og tillige skulde forhandle om et Kartel, blev affærdiget den 3dje,
kom igen den ste med et nyt Brev fra Stenbock, der nu var i Wismar, og forlod Hovedkvarteret definitivt den 6te December '1). Officielt Svar paa Henvendelsen om Kartellet og om Fredsforhandlingen
blev først afsendt den r yde. Det gik ud paa, at Kongen var rede
til at udvexle fangne Officerer, naar dette kunde ske i Meklenborg,

n.

I) B. Meyers Relat.
s,
') Flem. til Aug. II "12, Sin (Danica. Dresden); Oblt. Berner til Hertugen 4112
(Schwerin).
S) Hagedorn til Gehr. Sehested 6/10•
<) Berner 7/1, (Schwerin).
' ) Puchler til Kurf. 26/ 11 (Hannover),
") Side 146.
7) Sachs. Legat.sekr, P. A. Lehmann til Aug. Il 6 / 1s,
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og at han gerne vilde forhandle om Fred, hvis Kongen af Sverig
stillede antagelige Forslag, og Stenbock havde Fuldmagt l). Til
København kom Efterretningen om Forhandlingerne i Lussow den
6te December og vakte megen Bestyrtelse; det hed sig, at Sverig
havde sluttet Fred med Polen og Rusland med Udelukkelse af
Danmark 9).
Overfor de Allierede gjorde Kongen foreløbig gode Miner,
udtalte sin Glæde over, at han og Kong August var enige,
og tilføjede, at Grev Reventlow og Løvenørn var paa Vejen til
ham med forskellige mundtlige Udtalelser. paa hvilke han ventede
hurtigt Svar"). Til Christian Ditlev Grev Reventlow var der
allerede den 16de November udstedt Ordre om at begive sig i
særlig Mission til det polske Hof. Kongen havde valgt ham,
fordi han maatte have «en Minister af Distinktion og Autoritet»
til at varetage sine Interesser hos de Allierede, og fordi baade
Czaren og Kong August havde Tillid til Greven. Han skulde forestille disse, at de alene var Skyld i, at Felttoget hidtil havde
været resultatløst; nu maatte de handle med Kraft, Danmark
samlede sin Hær ved Grænsen for at kunne optræde med Eftertryk. Endelig skulde han anmode de Allierede om at «skrive til
Os i mere sømmelige Udtryks 4). Det er formodentlig denne Sendelse, der gav Anledning til Rygtet om, at Reventlow atter skulde
tages til Tjeneste som General, «dog uden at træde Scholten for
nær. 5). Fra Haderslev, hvor Reventlow var den 23de November,
satte han sig i Forbindelse med Scholten, meddelte, at han vilde
komme til ham, saa snart hans Vogn var i Stand, for at blive
sat grundig ind i den militære Situation og for at faa en Eskorte.
Mødet fandt Sted den 29deR); men Kongens Ankomst og Vaabenhvilens Indtræden maa have forhalet Afrejsen; thi først den 5te December passerede han Elben, rejste i største Hast til Berlin, hvor
han maa have udført et nu ukendt Hverv, og indtraf den r rte i
Giistrow 7).
Reventlow skulde jo meddele Kong August sin Konges MeI) Geh. Reg. 1&/12; heri omtales Breve fra Stenb, af 24de og 29de Novbr,
~)

Geh, Reg . ' /12; Puchler til Kurf, 5. D. (Hannover).
") Geh. Reg. ' /12.
') Instrux og Kreditiv for C. D. Reventlow (Geh, Reg. 16 -17. Novbr.)
5) Puchler til Robethon ·'/u.
0) Reventl. til Sch , 28 / 11; Sch. til Kongen 2V/II •
•
1) Hagedom 6/ 12 ; Reventl, U /II (Russ, G. Rel. ); Reenberg 11/ 12 (Preus, G. Rel.).
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ning, og hvis det er den, han har udtalt i et meget karakteristisk
Brev til Flemming, dateret Oldesloe 4de December, saa var den
ikke blid. Efter at have meddelt, at Hæren var marchefærdig,
paataler han i djærve Udtryk, at Flemming har sluttet Vaabenhvile paa det Vilkaar, at Svenskerne fik den Del af Meklenborg,
der laa Danmark nærmest. Herved fik de Lejlighed til at fortære
den Furage, de Danske skulde have, og til at besætte de Defileer,
disse maatte passere for at slutte sig til de Allierede. Ganske
vist havde Flemming sagt, at han vilde marchere, naar han kendte
de Danskes Planer, men der under stak formodentlig en Underfundighed. «Nu maa De ved Deres Handlinger vise, om De er Fugl
eller Fisk; nu kan Verden sige, at 15,000 Mand har betvunget 60,000,
der var ved at opsluge dem. Saa længe De staar i Spidsen for
Regering og Hær, haaber jeg, at De varetager vore sande Interesser, hvortil De ved Ære og Samvittighed er forpligtet» l ). Flemmings Svar var holdt i en spydig Tone. Reventlows ubeherskede
Udtryk tilskrev han «det landlige Liv, han nu saa længe havde
ført». At den danske Hær var marchefærdig, var vist en «facon
de parler», lavet efter Vaabenhvilen; denne var netop afsluttet,
for at Danmark i Ro kunde fuldstændiggøre sine Forberedelser 2).
Man kunde ikke godt give de Danske en Del af Meklenborg,
naar man ikke vidste, om de vilde derind; man havde handlet
efter Reglen «uti possidetis» . Frederik IV havde jo selv til Skade
for de Allierede bestemt at ville staa samlet bag Bille. «Jeg maa
le ad Bebrejdelsen for, at I S,000 Mand dikterer 60,000 Love;
det er de Danske, der er Skyld i Adskillelsen». Sluttelig udtalte
Flemming, at han havde forhandlet med Stenbock aabenlyst og
efter Czarens Ordre"), Det sidste var jo urigtigt; men sandt var
det, at de Danskes Foretagende mod Hamborg havde slugt en
Del Tid, der burde have været anvendt til at sætte Hæren i
marchedygtig Stand; dette kunde dog ikke gøres uden Penge, og
Czaren havde selv brugt dem, han havde lovet Danmarks). Nu
var det imidlertid paa høje Tid, at man kom i Felten; hver Dag,
der gik, tærede paa de sparsomme Forraad; man maatte ind i
Meklenborg, inden dette var fuldstændigt udspist.
') Reventl . til Flem. ' /12. (Vermischtes aus d . Gesandsch. zu Kopenh . Dresden).
Denne Tanke har Flemming allerede givet Udtryk i et Brev til August II af
" / 12 (Concepta. Danica.
Dresden).
~) Udat. Koncept (Verm, a. d. Ges.sch, z. Kopenh.).
') Jfr. Side 134.
~)
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Foruden Reventlow blev ogsaa Løvenørn afsendt til de Allieredes Hovedkvarter; hans Sendelse, der var foranlediget ved
Oberst Meyers Efterretninger om Vaabenhvilen, havde dog en
anden Karakter. Han skulde meddele de Allierede, at Kongen
forlangte klar Besked paa, om Krigen skulde fortsættes, eller
om den egenmægtig sluttede Vaabenhvile, som Kongen
ikke kunde billige, var Indledningen til Fredsforhandlinger.
Var det Meningen at fortsætte, maatte der af Løvenørn og de
Allieredes Generaler udarbejdes en fælles Operationsplan og Marchetableauer. Kongen tænkte i Løbet af 5 Dage at naa Gadebusch; tog Fjenden intet Hensyn til denne Bevægelse, skulde de
Allierede lade deres venstre Fløj nærme sig Criwitz, Syd for
Schweriner Søen, og i øvrigt blive staaende for at hindre Svenskernes Marche til Polen eller Sachsen. Gik Fjenden derimod den
danske Hær i Møde, stolede Kongen paa, at de Allierede strax
brød op og ilede ham til Hjælp. Han haabede nu, at de gjorde
alt deres til, at den danske Hær snarest kunde rykke ind i Meklenborg. Skete dette ikke, kunde Danmark nødes til mod sin Vilje
at slutte Særfred. I alle T ilfælde maatte Aftalerne med Løvenørn
snarest bringes i Orden; inden hans Tilbagekomst kunde Operationerne ikke begynde 1) . Løvenørn rejste omtrent samtidig med Reventlow, men ad en anden Vej, var allerede den 9de December i
Gustrow og fik Flemmings neden for omtalte Promemoria tilstillet
tillige med en Skrivelse fra Czaren , der søgte at fremhæve Fordelen ved at forlænge Vaabenhvilen endnu 2-3 Uger "). Strax
derefter rejste han tilbage til Kongen; men Ankomstdagen kan
ikke bestemt angives.
Det var imod Kongens Ønske, at Hæren ikke inden Vaa benhvilen var rykket ind i Meklenborg. Fra København havde
han givet Scholten Anvisning paa med Magt at inddrive Proviant
og Furage i Meklenborg og udskrive Levnedsmidler uden Betaling
i det Lybske, Eutinske og Plonske '']; han havde befalet ham at
efterlade de ikke marchedygtige Afdelinger i Holsten og med
Resten snarest muligt at gaa over Grænsen; det henstilledes til
ham, om han vilde gaa Syd om Schweriner Søen til Gustrow
l) Kg!' udf, Exped, 4/12 2162.
' ) Sirle 158 f. ; Hagedorns Rel , 6/12; Czarens Skr. dat. Wardow 28. Novbr., trykt
hos Brasch , S. 395 . D e i B,'s Værk indeholdte Meddelelser om Løvenørns
Færden i 1712 er i øvrigt gennemgaaende urigtige.
a) Kongen til Sch, " III.
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eller Nord om den til Egnen Syd for Wismar '] . Scholten erklærede, at Livregiment Dragoner, i ste jyske Rytterregiment.
Dronningens Livregiment, Krags og Staffeldts Regimenter var l
saa daarlig Stand, at de maatte efterlades: Aalborg og Ribe Stifts
Batailloner havde saa mange Syge, at de ikke var marchedygtige ;
tilbage blev 42 Eskadroner og 14 Batailloner. At marchere til
Giistrow var baade farligt og overflødigt, da Byen nu var i de
Allieredes Hænder; bedre var det at gaa til Eichsen og Cramon
Sydvest for Wismar, hvorved Vejen til Holsten ikke kom til at
staa de Svenske aaben, bedst var det dog at gaa til Gadebusch
og faa de Allierede til at sende en Del af Hæren til Criwitz.
Selvfølgelig skulde hele Hæren snarest samles og rykke ind i
Meklenborg, men han bad indtrængende baade Kongen og Eickstedt, om at hele Fodfolket maatte blive i Holsten. Han gik
uden Fortrøstning til Værket, ventede, at Fodfolket til Dels vilde
gaa til Grunde, og nærede kun ringe Haab om at faa Forbindelse med de Allierede 2).
Den z yde November befalede Scholten de i Pinneberg og
Grevskabet Rantzau liggende Tropper at marchere tilOIdesioe
og indlagde dem i de omliggende Landsbyer, ligegyldigt om de
tilhørte Kongen, Lybæk eller hvilken som helst anden; thi Tropperne maatte under Tag ') .
Den 30te var Hæren disloceret som følger:
Rytteri et.
I ste Linie, langs St e c k n i t z . ).
Ungarske Dragoner, Brockdorffs Kyrasserer, Jyske Landkyrasserer, Dewitz' Kyrasserer,
Iste Jyske Rytterregiment.
z d e n Linie, mellem Segeberg og T'r i t t a u,
r ste og andet Fynske Rytterregiment, r ste Sjællandske, Garden til Hest, 3dje Sjællandske, Livregiment Drag-oner.

Fodfolket.
Mellem Segeberg og Oldesloe.
Zepelins, Staffeldts. Arnoldts Regimenter, Grenaderkorpset, Garden til Fods, Marineregimentet, en Bataillon Prins Christian, en Bataillon Aarhus og en Viborg, Krags
og Frijs' Regimenter.
l) Kg!. udf. Exped , 19/ 11 2134.
' ) Scholten til Kongen o. 11.
') do.•9/11•
') Afdelingerne fra venstre til højre.

Felttoget i Meklenborg

157

Artilleriet.
4 Kilometer Sydvest for Segeberg.
Hovedkvarteret var i Oldesloe 1).

Det var Scholtens Hensigt at afmarchere med 46 Eskadroner
omkring den rste December, gaa over Grænsen og tage Stilling
foran Ratzeburger Søen; her agtede han at oppebie Fodfolket,
der skulde afgaa I Dag senere. Marchen vilde blive langsom, da
Vejene var meget slette. Til Grænsens Dækning tænkte han at
efterlade 6 Eskadroner og 6 Batailloner af de mest medtagne. Liv regiment Dragoner og rste Jyske Rytterregiment vilde han alligevel tage med, da de selv ønskede det og ikke var synderlig
daarligere end de andre 2). Hæren var saaledes for saa vidt rnarcheberedt; men den manglede Penge. De assignerede Midler var for
en stor Del ikke rede. Den Oldenborgske Kasse kunde kun betale 11,000 Rdlr. af de 9°,000, der var anviste paa den. Man
gjorde saa et godt Greb i den Hamborgske «Satisfaktion) og opnaaede derved at kunne udrede Avance til t yde November og
betale Proveditørerne et saadant Afdrag, at man kunde faa Brød .
Lønning til Mandskabet havde man indtil nu kunnet skaffe; men,
hvor længe det kunde blive ved, var ikke til at sige. «Jeg indberetter dette for at være fri for Ansvar,» skriver Scholten, «vi
marcherer zden December uden Avance og uden Penge i Kassen» S)
Generalmajorerne Brockdorff og Rosenauer skulde kommandere
de i Holsten efterladte Tropper, hvis Styrke blev noget ringere
end paatænkt, idet de 2 Eskadroner Dewitz og den ene Bataillon
Prins Christian, der skulde have været efterladte, blev indlemmede
i Felthæren 4). Herefter bestod Styrken af :
2

Eskadroner Brockdorff,
rste Jy ske,
rste Sjællandske,
!:lataillon Dronningen
Staffeldt,
Krag,
Aalborg,
Ribe.

1) Scholtens Protokol 28/11, hvor detailleret D islokationsliste findes.

') do. 29 / 11 (til Kongen).
") do. SO/li (til do.).
') Scho1ten til os, Meyer 8/12.
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3 Eskadroner og z hvervede Batailloner skulde staa mellem Oldesloe
og Segeberg, de 2 nationale Batailloner i Altona, Resten ved
Hurnmelsbtittel '},
Saa vidt var man kommen, da Kongen den zden December
indtraf ved Hæren. Dengang har man endnu ikke vidst Besked
om Vaabenhvilen. Vel opsatte Kongen Afmarchen, men han be o
falede Scholten at meddele Flemming og Menschikoff, at man den
9de vilde staa ved Gadebusch, idet man stolede paa, at de snarest
vilde træffe hensigtsmæssige Foranstaltninger til Samvirken i). Snart
efter maa Meddelelsen om Vaabenhvilen være indtruffen, og nu
blev Afmarchen paa ny opsat; thi skønt Kongen selv ikke var
bunden, var det ikke muligt før den r yde at kooperere med
de Allierede. Det var dog Meningen at marchere den rode og
naa Gadebusch den I4de med 48 Eskadroner og 18 Batailloner,
selvom Løvenørn ikke forinden var vendt tilbage med Meddelelse
om de Allieredes Planer. Gik Fjenden Kongen i Møde. stolede
han paa, at de Allierede gik over Stor og forenede sig med de
Danske eller fulgte etter Fjenden og faldt ham i Ryggen S).
Medens der herskede Travlhed ved den danske Hær, tog de
Allierede Sagen med stor Ro. Czaren sendte sin Generaladjutant
Jagousinski tilOIdesioe med Underretning om, at han med
fuld Kraft vilde angribe Svenskerne, og Kongen udtalte sin
Glæde herover og sit Haab om at træffe ham i Giistrow eller
Schwerin ']. Endnu den r zte stod Russernes Hovedstyrke omkring
Sulze og Gnoien. Det havde været Meningen, at Sachserne i Begyndelsen af December skulde marchere til Stor, men Kong August
turde ikke fjærne sig saa meget fra Russerne. Den 9de tilstillede
Flemming Løvenørn en Operationsplan, der gik ud paa, at alle
3 Hære skulde bryde op den I zte ; den r yde skulde de Danske
være ved Dassow, venstre Fløj af det sachsiske Rytteri ved Parchim, højre ved Dobbertin, hvor venstre Fløj af det russiske samtidig vilde staa. Den I6de kunde den danske Hær være ved
Gadebusch, men den burde fortsætte Marchen til Wittenburg, hvorved Foreningen vilde lettes. Gik Svenskerne over Warnow for at
Scholten til Genm. Brockdorff 1/12.
2) do. til Flem, S/12; til Menschikoff s. D. Af disse Breve fremgaar det, at man
ikke siden 28/11 havde hørt fra de Allierede. Om Foranstaltningerne se
Side 155.
:I) Scholten til Meyer II 12.
4) Kongen til Czaren !I/12 (Geh. Reg.).
1)
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angribe de Allierede, maatte de Danske gaa over Står for at falde
dem i Ryggen. Blev de derimod staaende, skulde de 3 Hære
den Igde samles ved Criwitz. Ved Sulze og Tribsees vilde 4000
Russere blive staaende, indtil Dobbertin var naaet. Gik Svenskerne
tilbage over Damgarten, vilde man rykke ind i de gamle Linier l].
Den r jde December tog Sachserne Parchim og indlagde 800 Md.
i Byen; det gik ikke af uden Blodsudgydelse, en Borger og nogle
Soldater af Landmilitsen blev dræbte 2).
Strax efter sin Ankomst til Gustrow fik Grev Reventlow
Audiens hos Kong August, der modtog ham meget naadig og
førte ham med til Czaren ; men denne fejrede just Andreasfesten
og vilde intet høre om Marcher og Forretninger. Dagen derpaa
var han saa medtaget af Festens Strabadser, at han udeblev fra
et aftalt Møde. Kong August og Reventlow begav sig saa hen
til ham; han var nu nogenlunde ædru, men ikke synderlig viljekraftig. Han udtalte, at han vidste, Svenskerne vilde marchere
til Gadebusch; da Reventlow dertil bemærkede, at i saa Fald
maatte det russiske Rytteri gaa til Står, svarede han, at det var
umuligt, det laa alt for langt ude paa højre Fløj; men næste Dag
agtede han at lade sit Fodfolk marchere til Giistrow. Kong August
vilde samtidig sende sit Rytteri til Dobbertin og beordre 1000
Ryttere over Parchim til Neustadt paa den højre EIdebred, kun
30 Kilometer fra Wittenburg; det var jo imidlertid muligt, at de
Svenske allerede stod der, og saa maatte den danske Hær bane
det sachsiske Rytteri Vejen. Alt dette lovede jo ingen energisk
Krigsførelse, og Reventlows Indtryk af Czaren og hans Generaler
var ikke ubetinget gunstigt. Han var sikker paa, at, naar Russerne var komne i Marche, og der under Vejs trembød sig en
Mulighed for at tjene 500 Rdlr., vilde de opgive at slaas for at
stryge denne Gevinst. Han bad Kongen ile, saa at han den r yde
kunde staa ved Stor, ellers gik det galt. Russerne kom aldrig
over Floden, de havde intet Bromateriel. En Trøst kunde han
dog bringe: Stenbock vilde ikke faa Vaabenhvilen forlænget, selv
om han bad derom S).

') Flern, Promemoria 9/12 (Pohln.-Schw. Krieg. Dresden).
Borgmester og Raad i Parchim til Hertugen 19h2 (Schwerin ).
1) Reventl, til Kongen 1~/12 (Sachs.-polske Ges. Re!.).
~)
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Den svenske Hær forholdt sig rolig under Vaabenhvilen. Stenbock begav sig til Wismar, hvortil han ankom den jdje December,
ledsaget af et Par af Kong Stanislaus' Officerer, Generalmajor
Poniatowsky og Grev Br a h e-}; Schmiegelsky var allerede den
29de November t) rejst til Polen; det efter ham opkaldte Frikorps
førtes fremtidig alene af Major Stenflycht 8). Stenbock var syg og
bekymret for Fremtiden, men arbejdede dog utrættelig paa at
sætte Hæren i Stand til at gennemføre den Fortsættelse af Felttoget, som ikke kunde undgaas. Han samlede Levnedsmidler,
forfærdigede et Bromateriel-] og bad Vellingk om Penge og gode
Raad . Først nu fik denne af Stenbock officiel Meddelelse om, at
det var efter Paalæg af Raadet i Stockholm, at han henvendte
sig til ham 5). Sandberg overbragte Stenbocks Bønner og Klager.
men Vellingk spillede den Fornærmede, fordi Forhandlingerne i
Lussow var foregaaede bag hans Ryg, og lod, som om han troede,
at Kongen havde givet Stenbock 2 Instruktioner: en der bød ham
at rykke ind i Polen, og en der bemyndigede ham til at slutte
Fred. Først nu erfarede han, at dette ikke var Tilfældet, men at
Stenbock var henvist til at adlyde Kong Stanislaus i alt, hvad
der vedrørte Krigsoperationerne. Han havde rigtignok altid troet,
at Forhandlinger om Fred og Stilstand hørte ind under det diplomatiske Departement. men den Sag vilde han nu lade ligge; dog
var han sikker paa, at Kongen med Uvilje vilde optage, hvad
Stenback havde gjort. For Øjeblikket var der 3 Ting at vælge
imellem:
At sætte sig fast ved Wisrnar.
At bryde ind i Holsten. naar den danske Hær rykkede ind
i Meklenborg.
3. At bryde igennem Linierne og gaa til Polen.
I.

2.

l) Schrøder "/12.
' ) Meyers Re!. "/12.
s) I sine (utry kte) Erindringer fortæller Stenflycht, at han selv i 17 l l havde
dannet sit Frikorps af Polakker, supplerede med Dragoner, han havde hvervet i Tyskland. Da Stenb, 1712 kom til Pommern, talte Korpset efter Stenfl.
Angivelse '50 vel beredne Folk. <Man kaldte det dragons de Smigelsky,
der fordum var en herømt Partigænger i Polen . (Genlt. Stenflycht. Enskilda
Ark. Sv. R. Ark.).
4) Schrøder 5te og 8de Dcbr.
' ) Stenb, til Vell. 6te og Sde Dcbr.
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Det første Alternativ forbød sig af sig selv paa Grund af de der.
med forbundne Omkostninger. Alene Brød og Furage for 1/2 Aar
vilde koste 5 Tønder Guld, og saa var man endda udsat for at
komme til at overgive sig paa Naade og Unaade. Brød man ind
i Holsten, forlagde man Krigsskuepladsen til Danmark, hvad der
saa ud som en Fordel; men Hæren gik uundgaaelig til sin egen
Kirkegaard, den kunde ikke slippe ud igen, og Fjenden vilde følge
efter. Der var ikke andet for end at bryde ind i Polen, hvor
vanskeligt det end var; herved blev Pommern og Meklenborg beo
friede, Tyrkerne opmuntrede til «Diversion », og man kom Kongens
Mening nærmest.
Inden Sandberg var dimitteret med denne Besked, kom Stenbocks Brev af Sde December, der skildrede Hærens fortvivlede Stil.
ling og indtrængende bad om Haad , Vellingk syntes vel, det var
noget sent, han fik at vide, at han skulde være Stenbacks officielle
politiske Raadgiver, men fandt intet yderligere at tilføje, end at
Stenbock burde modtage den Forlængelse af Vaabenhvilen, som
Czaren stillede ham i Udsigt l) ! samme Besked fik Generaladjutant
Tiesenhausen , der indtraf nogle Dage senere, udsendt af Stenbock. Vellingk gav ikke andet skriftligt Svar fra sig end en
Meddelelse om, at Sandberg mundtlig skulde gengive hans Betragtninger, samt en Udtalelse om, at han haabede, Generalen
selv vilde vælge de bedste Raad ~). Som bekendt, yndede Vellingk
at give sine Raad mundtligt; han gjorde det altid, naar de var
daarlige, hvad de unegtelig maa kaldes i dette Tilfælde. Det var
nu heller ikke let at give Stenbock gode Raad; thi hans Stilling
var overordentlig vanskelig. Transporten, for hvis Skyld han tildels havde sluttet Vaabenhvilen, udeblev bestandig; Fjenden mod tog stadig Forstærkninger, medens han selv ikke kunde vente
Hjælp af nogen Art. Om faa Dage kunde Fjendtlighederne beo
gynde paa ny; der var intet andet at gøre end at angribe en af
Modstanderne, inden de havde forenet sig . Diickers Rekognosceringer
havde overbevist ham om, at de Allieredes St illing var for stærk;
derimod var der Udsigt til, at han kunde slaa de Danske ved at
gaa dem i Møde, hvor nødig han end rykkede mod Vest. Den
I rte December afsendte han et Brev til Raadet og skildrede Til1) Jfr. Side 155.

2) Vell. til Stenb, IO/n ; Sandbergs Fremstilling;
(Vel!. S.).

ven, Promemoria, Bilag til
Il

samme

162

Felttoget i Meklenborg.

standen i gribende Ord: Han drog nu mod Fjenden, skrev maaske
for sidste Gang til Senatet, tog Gud til Vidne paa, at han havde
slidt og arbejdet for Kongens Redning og Fædrelandets Frelse.
Han beskrev de Lidelser, han og hans Hær havde gennemgaaet,
men de vilde kæmpe til sidste Stund som uforsagte, svenske Mænd.
Sin Skæbne lagde han i Guds Haand i det Haab, at Herren
vilde frelse Kongen og Fædrelandet, selvom Hæren ramtes af
Ulykken.
Den I ate December forlod Stenback Wismar, hvor han havde
opholdt sig siden den 3dje. Inden Afrejsen samlede han i Borg.
mester Kuhlmanns Hus Medlemmer af Tribunal, Raad og Borgerskab, formanede dem til at holde trofast ud og anbefalede dem
i Guds Varetægt l). Rejsen gik over Neukloster, og den I4de
kom han tilbage til Schwaan 2). Hans Ankomst var Signal til
Opbrud, og man var just i Færd med at afbryde \Varnowbroen,
da en af Menschikoffs Generaladjutanter, Brockenthal, indfandt sig,
rimeligvis for at spionere; han blev holdt tilbage ved Hæren, der
brød op fra sine Kantonnementer den I sde og marcherede til
Neukloster, hvor den kamperede S). I Løbet af den 16de indtraf
Garnisonen fra Rostock i Lejren, og her stod nu Stenback ved
Vaabenhvilens Udløb lige midt imellem de Danskes og de Allieredes
Hovedkvarter. Angreb han den ene af sine Modstandere, kunde
den anden ikke rettidig komme til Hjælp med sin Hovedstyrke.
Hæren var nu udhvilet og vel forplejet ; men det havde ikke
været muligt at afhjælpe alle Udrustningens Mangler eller at skaffe
fuld Erstatning for det, der var gaaet tabt ved Transportflaadens
Ødelæggelse.
Om Svenskernes Opbrud og Marcheretning fik man i Tide
Underretning i de Allieredes Hovedkvarter:']. Ogsaa Stenbock var
godt underrettet om Forholdene hos Fjenden Dels gennem Strejf.

l ) Schrøder H / 12•
") Lehmanns Rel. 17/12 (D resden).
2) Rel, aus d. schw, Arrnee, was bey deroselben vom 15. bis 2 I. December incl.
Hæren er
passiret. Mnskrpt. F. 104 Upsal. Univ, bibI. (citeret som F. 104)
næppe gaaet i Mødeopstilling inden Afmarchen. I et Brev fra Hamborg at
1°/12 (Pohln-Schw, Krieg. Dresden) hedder det, at den samledes ved Wardow,
men det var Czarens Hovedkvarter (!). Heller ikke kan det antages, at den
samledes ved Schwaan, da flere Regimenter saa havde maattet gøre en stor
Omvej.
4) Reventl, Rel. af 1·1t~. Efterskr,
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korps og Dels gennem Spioner. Fra Zarrentin holdt Stenflycht øje
med den danske Hær paa Grande Hede, og hans Patrouiller omsværmede den, da den rykkede ind i Meklenborg l).

Den gde December traf General Scholten de sidste Forberedelser til Afmarchen. Generaler og Regimenter fik de sidste Ordrer
og Anvisn inger, Ammunition uddeltes, og Meddelelse afgik til
Kong August om, at den danske Hær, 48 Eskadroner og 18 Batailloner, den t ade vilde staa ved Gadebusch. Nu maatte man
enes om fælles Optræden i den fælles Sag 2) .
Den rode December var Hovedkvarteret i Nusse, den I I te i
Giesensdorf. Rytteriet var den Dag passeret Stecknitz og kamperede ved Fredeburg midt imellem Molln og Ratzeburg. Fodfolk og Artilleri fulgte efter i en Dagsmarches Afstand. Den I zte
gik Rytteriet til Ziethen, Fodfolket til Fredeburg. Kongen var
fulgt med Rytteriet og havde overnattet paa Ritzerow, i Malin
og paa Meichow . I Lejren mellem Ziethen og Meichow indtraf
Fodfolk og Artilleri den I 3de; næste Dag gik hele Hæren i
Kantonnement omkring Gadebusch, hvor Hovedkvarteret blev, og
hvor Kongen tog Ophold sammen med en Bataillon af hvert af
Garderegimenterne. Kantonnementet strakte sig omtrent g Kilometer Nord og ligesaa langt Syd for Gadebusch; dets Dybde var
henved 7 Kilometer. Rytteriet laa i forreste, Fodfolk og Artilleri
i bageste Linie S). En saa udstrakt Stilling var kun forsvarlig, saa
længe man var sikker paa ikke at blive foruroliget af Fjenden; den
I6de, da Vaabenhvilen udløb, blev der da ogsaa givet Ordre til , at
Tropper og Bagage skulde bryde op fra Kantonnementerne, rnarchere til Højden ved Liibsches Thor udenfor Gadebusch og gaa i
Lejr efter Generalkvartermesterens Anvisning. Nu stod de 2 Hære
lige langt fra den svenske. Angreb de samtidig, kunde de faa
den mellem dobbelt Ild, og der blev forhandlet ivrigt med dette
Maal for øje. Men hvor vilde Svenskerne hen?
I) Genlt, Stenflycht (Ensk. Ark.).
' ) Ordrer m. m. Scholt, Pr ot. B_o /12•
8) Scholt. Pr ot, 14/ 12, hvor hver Afdelings Kantonnement findes opg ivet.
11*
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I de Allieredes Lejr tænkte man sig, at Stenbock enten
vilde søge at naa Polen, gaa tilbage over Damgarten eller muligvis marchere til Wismar. I alle Tilfælde skulde de forbundne
Hære følge ham i Flanke eller Ryg. Et Gennembrud frygtede
man ikke; selvom det lykkedes, var man overlegen nok til at
falde Sejrherren i Ryggen. Den 14de December skulde Reventlow
samles med begge Monarker og deres Generaler til Raadslagning;
men Czaren og Menschikoff havde atter festet, og der var intet
at stille op med dem. Kong August og Flemming var derimod
tilstrækkelig klarhovede og kamplystne, og Planen for Sammendragningen blev lagt. Den r zde December skulde Bauers Dragoner staa ved Tarnow (S. O. Biitzow), Pflugs Dragoner ved Gr.
og KI. Raden (N. Sternberg), Sachserne i 3 Grupper hver paa
3 Regimenter ved Zulow, Kladen og Dobbertin med et Detachement i Neustadt-}; det russiske Fodfolk i Omegnen af Gustrow.
De Danske skulde marchere ud over Gadebusch mod Criwitz og
Banzkow; Rytteriet maatte ile med at passere Stor for at naa
disse Punkter; Fodfolket kunde iRo marchere bagefter. Da denne
Plan blev lagt, kunde man ikke vide, at Svenskerne Dagen efter
vilde være i Neukloster; dette erfarede man den r yde om Aftenen,
og samtidig indløb Meddelelse om de Danskes Ankomst til Gadebusch. Vel var det endnu ikke sikkert, hvor hen Stenbock vilde
marchere, men det var afgjort, at , blev de Danske staaende ved
Gadebusch, og vendte han sig imod dem, kunde de Allierede,
hvis længst bortliggende Afdelinger først nu blev dragne frem,
ikke komme til Hjælp. Reventlow beklagede i bitre Udtryk, at
Kongen var bleven staaende ved Gadebusch; var han uden Tøven
gaaet over Stor, var Samvirken med de Allierede sikker, nu kunde
han kun gøre Regning paa det sachsiske Rytteri i Neustadt, og
alt stod paa det uvisse 2). Ingen af de Allierede var i Stand til
at ofre sine Særinteresser: De Danske tænkte kun paa at spærre
Fjenden Vejen til Holsten, Russerne og Sachserne vilde hindre
ham i at naa Polen eller Sachsen.
I det danske Hovedkvarter havde msn imidlertid udarbejdet
en anden Plan, hvis Grundtræk allerede tidligere er omtaltes],
') Jfr. Side 159. De t ankom til Neustadt den
Schwerin).
2) ReventI. til Kongen 1° / 12 (Russ, Ges. Rel.) .
•) jo. Side 155.
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Man gik ud fra, at Svenskerne stod bag Warnow mellem Rostock
og Biitzow, og at de Allierede ikke turde angribe dem i denne
Stilling. De burde derfor med de mindst marchedygtige Dele af
Hæren besætte Passerne ved Siilze, Tessin, Laage og Giistrow
samt Warnowovergangene ovenfor Biitzow. Resten af Hæren skulde
med sin venstre Fløj besætte Sternberg samme Dag, som den
danske Hær naaede Egnen mellem Wismar og Hohen Viecheln;
man skulde saa angribe Fjenden i Flanke og Ryg eller manøvrere
ham tilbage til Damgarten, med mindre han selv foretrak at løbe
Panden mod Recknitzpasserne. Gik Fjenden ind i Pommern,
maatte man indespærre og udhungre ham. Skulde Svenskerne
finde paa at angribe de Allierede ved Sternberg, vilde de Danske
gaa dem i Ryggen fra Egnen mellem Wismar og Hohen Viecheln
og strax detachere hele Rytteriet; det samme ventede man af de
Allierede, hvis de Danske blev angrebne. Vandt denne Plan ikke
Bifald, udbad Kongen af Danmark sig 20 Eskadroner og den
russiske Fodgarde, saa vilde han selv angribe Svenskerne, i Tillid
til at de Allierede holdt Overgangene over Nebel og Recknitz
godt besatte og sendte Hovedmassen af deres Rytteri til Warnowfloden for at demonstrere. Naar Svenskerne forlod Floden for at
vende sig mod de Danske, skulde Demonstrationen gaa over til
et Angreb i Fjendens Ryg 1). De Allierede tilstræbte saaledes en
Forening Syd, de Danske Nord for Schwerinersøen. Om en energisk Offensiv var der ikke Tale; man syntes heller ikke at vente
nogen saadan fra Fjendens Side, men gik ud fra, at han blev
staaende ved Warnow. Denne Forudsætning bristede, som bekendt; den 15de erfarede man i de Allieredes Hovedkvarter, at
Stenbock var gaaet til Neukloster, og den 16de havde Kongen
samme Efteretning i Gadebusch 2). Han havde lige givet Løvenørn
de sidste Instruktioner og udfærdiget en Ordre til Reventlow om at
forelægge de 2 Monarker Planen af t yde December og gøre alt
muligt for at faa dem til at gaa ind paa den 5). Nu kunde der
intet gøres, før man havde rekognosceret og faaet noget mere at
vide om Fjendens Hensigter 4). Løvenørn blev dog sendt afsted,
og Generalmajor Lewetzow gik med 4 Eskadroner til Hohen
' ) Scholtens Pro t. '";'2.
Revent!. til Kongen 16 /12; Kongen til Czaren
") Kongen til Reventlow 16 / 12 (Geh. Reg. ),
4) Kongen til Czaren 16 / 12•
2)

16 / 12

(Geg. Reg. ).
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Viecheln, hvor han traf paa svenske Tropper, som han fejlagtig
antog for Fjendens Avantgarde l}; den 17de havde man i det danske
Hovedkvarter Melding herom, og strax blev en Kurer afsendt til
de Allierede. Det var nu uden for al Tvivl, at Stenbocks Marche
gik mod Holsten; en Forening Syd for Schwerinersøen vilde være
hensigtsløs; Stenbock kunde da uhindret rykke ind i Hertugdømmerne og bemægtige sig Tønning, hvor der i Forvejen laa en
svensk Bataillon, ja han kunde gaa helt op i Jylland for fra Fladstrand at sætte sig i Forbindelse med Gøteborg. Samledes alle
3 Hære ved Sternberg, kunde Stenbock ogsaa gaa Vest om Schwerinersøen til Tyskland. Gik de 3 Armeer over Stor imod ham,
kunde han ganske rolig vende om og gaa over Sternberg og
Plau til Sachsen. Der var ikke andet for end at forstærke de
Danske med 1000 Dragoner foruden dem, der stod i Neustadt,
helst ogsaa med 3000 Infanterister. Fjenden havde selv afkastet
Broerne over Warnow, det blev derfor overflødigt at besætte Overgangene over Recknitz; en mindre Besætning i Gi.istrow var tilstrækkelig. Nu maatte de Allierede snarest opgive, hvilken Dag
de kunde staa mellem Sternberg og Briiel, samme Dag skulde
den danske Hær staa mellem Wismar og Hohen Viecheln. Disse
Betragtninger blev under Form af Bemærkninger til de Allieredes
sidst indsendte Plan indførte i et Brev til Reventlow og overgivne
til hans e Insinuations ; Besked tilbage ventedes med Løvenørn ~) .
Betragtningerne kunde jo i og for sig være rigtige nok, men de
indeholder baade en Overvurdering og en Undervurdering af den
svenske Hær. I det ene Øjeblik anses den for at være saa bevægelig, at den kan smutte udenom de Allierede og bryde ind i
deres Lande, i det andet gaar man ud fra, at den vil blive staaende
ubevægelig og finde sig i, at Nættet trækkes sammen om den.
Ejendommeligt er det at se Kongen opregne de Fordele, der venter
Stenbock. naar han rykker ind i Jylland; her er ikke Tale om
nogen «Kirkegaard . S) .
1) Kongen til Reventlow 17/12 (D sk . Mag. 5. R. VI, S. 243); Scholten til Lewetzow 18/ 12; F . 104 beretter, at de danske Fortropper var skudt frem til e Hohen
Fiquel s : begge Parter har altsaa forvexlet ( Par tier> med Fortropper. Armerstedt (S. 290 No te I) har ikke kunnet læse Navnet, der er blevet ti! e Hohen
Figure» (?). Et Blik paa Kortet vilde sikkert have hjulpet ud over Van skelig.
hederne.
'!) Dsk, Mag. 5. R. VI, S. 243 ff.; Geh, Reg. l i 12.
a) Jfr. Side 16 I.
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Inden denne Depeche ankom , havde Reventlow, Meyer og
Løvenørn en Sammenkomst med Czaren og Kongen af Polen.
Her blev det bestemt, at Flemming den r8de om Morgenen skulde
marchere til Stor ; da Teten af det sachsiske Rytteri stod ved
Criwitz, og rooo Ryttere i Neustadt, vilde han kunne naa den
danske Hær i god T id; hvis Kongen rykkede mod Hohen Viecheln,
maatte Flemming have betimelig Underretning om, hvor Foreningen
ønskedes. Czaren vilde med sit Fodfolk marchere ad Sternberg
til, men rs Batailloner - deriblandt Garden - vilde han sende
til Kongen af Danmark; de kunde imidlertid ikke naa Gadebusch
før den zzde Decernber-] , Reventlow havde forsonet sig med Sacho
serne; han fandt, at Kong August havde vist sig som en tro Forbundsfælle, bad Kongen modtage Flemming med den Honnør, der
tilkom en kommanderende General, og vise ham fuld Tillid. Kongen
burde nærme sig de Allierede og marchere mod Hohen Viecheln,
og det saa snart som muligt; endnu var der Fare for, at Fjenden
kunde bryde igennem ved Giistrow og marchere ad Polen til, naar
de Allierede svækkede sig ved at sende Kærnen af deres Rytteri
til den danske Hær. Med denne Besked rejste altsaa L øvenørn,
der tillige skulde meddele, at Kong August den r8de vilde begive
sig til Warschau 2) .
Kongens og Scholtens Anskuelser havde saaledes sejret; Marchen mod Stor var opgivet ; der skulde opereres Nord for Schweriner Søen ; kun var det uheldigt, at man stadig overlod Fjenden
In itiativet. Stenbock blev ikke staaende, og, sk ønt hans Bevægelser
ikke var overvættes hastige, beholdt han stadig Fordelen af de
indre Linier. Den danske Overkommando havde tilstrækkelig nøjagtige Efterretninger s}; Kongen havde udsat Offensiven, indtil
Sachserne indtraf'-].

l)

Om Russernes og Sachsernes Stilling den

17 / 12

se Side 164.

2) Reventl, til Kongen 17/12 (Rus. Ges . Rel. ); Kongen til Czaren 19/12 (Geh,

Reg. ).
Vibe lil Reventiow 18/12 (Geh. Reg.).
4) Kongen til Czaren 19/12 (Geh , Reg.). Heri beder han Peter I beholde sine
15 Batailloner ved Sternherg, da Fjenden absolut maa h indres i at bryde
igennem til Polen.
B)
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Den r6de December om Aftenen brød den svenske Hær op
og tiltraadte Marchen til Gadebusch. Den korteste Vej gik over
det meget omtalte Pas ved Hohen Viecheln, men dette blev holdt
under Observation af de Danske, der jo selv havde tænkt at benytte
det under en eventuel Fremmarche. Stenbock marcherede derfor
i Nattens Mørke til Wismar, hvor igennem i hvert Fald en stor
Del af Hæren defilerede den I7de!). Af Garnisonen var om Natten
600 Mand med 12 Kanoner rykkede ud og havde besat Overgangen over \Vallensteins Graben ved Mecklenburg, og under Dækning af denne Styrke kamperede Hæren indtil den rSde om Eftermiddagen omkring Karow. Den store Bagage og de Syge efterlodes i Wismar, af hvis Garnison Bassewitz' Regiment blev afgivet
til Hæren 2). Medens denne hvilede, havde Efterretningsrytteriet
under Bassewitz og Stenflycht nok at gøre. Patrouillerne naaede
Hohen Viecheln, der fandtes rømmet, Schwerincr-Fahr og Eulenkrug. Den rSde modtog Stenback en vigtig Melding fra Stenf1ycht, dateret Drispeth (r 5 Kilometer Syd for Wismar). Af denne
fremgik, at der om Natten ingen danske eller sachsiske Tropper
fandtes ved Schwerin, men at der ved Eulenkrug, et vigtigt Pas
ved Stepenitz Aaen paa Vejen herfra og til Gadebusch, stod c. 400
danske Ryttere, og at danske Patrouiller fra Mi.ihlen Eichsen i
Løbet af Natten havde været i Daliendorf og Bobitz Vest og
Nordvest for Drispeth, medens det ikke var lykkedes Svenskerne
at faa Indblik i, hvad der foregik bag det sumpede Terræn mellem Muhlen Eichsen og Eulenkrug. Senere hen paa Dagen meldte
Stenflycht, at der ved Schweriner Fahr, Syd for Søen, var set
nogle faa Sachsere S). Om Eftermiddagen brød Stenback op og
marcherede ad til Dels meget slette Veje over Dambeck til M ete l n,

Schrøder beretter under 17/1~, at Husdørene holdtes lukkede, for at ingen under
Marchen skulde forstikke sig.
2) Dette Regiment betegnes af O. Fr. og Armerstedt med Urette som enyuppsat - ;
det var oprettet i 17JO (Bind III, S. 218 f.). Naar de fleste danske og svenske
trykte Kilder anfører, at en Bataillon Kronoberg ogsaa sluttede sig til Hæren,
er dette ganske urigtigt; thi i Marts 1713 stod hele Regimentet med li Kompagnier og fuldtalligt Officerskorps i Wismar (Schoultz til Def.korn. 22/" 13).
Ved Kapitulationen i Oldenswort nævnes ganske vist 16 Md. af Regimentet,
men det var sikkert af Rekrutterne, der var fulgte med fra Sverig (j fr.
Side 88).
") Stenflychts Rapporter (Stenb, Pap. i D. R. A.).
l)
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hvor han tog Hovedkvarter 1). Nattehvilen blev kort. Den I9de
KJ. 3 Morgen fortsattes Marchen til Eulenkrug 2).
At Eulenkrug var besat, vidste Stenbock, her ventede han at
støde paa Modstand, maaske vilde han træffe paa hele den danske
Hær, der kunde tænkes at være paa Marche for Syd om Schwerinersøen at støde til de Allierede. Han forstærkede derfor Avantgarden, som hidtil havde bestaaet af 300 Dragoner af Marschalcks
Regiment under Oberstløjtnant C. E. Le w e n h au p t , med Resten
af Regimentet, Stromfelts Dragoner, 200 Pionerer under Major
B. O. T a u b e B), 500 Mand Helsinge under Oberstløjtnant A. L.
v. Bo h n e n , 8 Kanoner under Oberstløjtnant C. Cronstedt, I BatailIon Schoultz og 2 Ekeblad under Generalmajor J. B. Se h o mm er. Den forstærkede Avantgarde førtes af Generalløjtnant C. G.
Ducke r']. Passet fandtes aabent, og Marchen fortsattes ad Gadel) Schrøder 18 1/. ; Mecklenb. Journal 1806, S. 219; F. 104.
•) De hidtil gængse Beretninger om Stenbocks Marche til Gadebuseli er urigtige.
O. Fr., Annerstedt, Vaupell m. fl. lader Stenbock marchere til Muhlen Eichsen,
medens han i Virkeligheden allerede ved Bobitz forlod Hovedvejen og gik
Syd paa. Den bekendte «Schwedischer Bericht v. d. Bat. b. Gadeb. • siger
kun : den 18 / 12 des Abends langte die Armee zwischen GreifsmUhlen u. Gr.
Eichsen an >; denne Angivelse er i den Grad hen i Vejret, at ingen har
turdet følge den. Vaupell citerer derimod et Brev fra Scho1ten til Genm.
Lewetzow af 18/12, der begynder saaledes : cDa Fjenden nu staar ved Eichsen
Mølle o. s. v. • (I , Side 456 ); men dette Citat er urigtigt, Brevet begynder
saaledes: c \Veillen aus dessen an den Hernn Genlt. Dewitz eingesandten
Schreiben vernommen, wie der Feind nun an Marche wåre und diesen
Morgen nnweit Mu h l e n Eichsen zu stehen kommen wUrde u. s. W. ';
men dette betyder jo kun, at Fjenden, hvis han fortsatte sin Marclie i samme
Retning, vilde komme Iii M. E. Af F. 104, som Armerstedt selv har benyttet,
fremgaar ellers tydeligt nok, at Hovedkvarteret var i Meteln, saaledes som det
angives af Schrøder og i Mecklenb. Journal 1806. Det var rimeligt nok, at
Stenbock vilde have Stepenitz Dalen mellem sig og Fjenden
3) Disse kan af de Side 168 Note 2 anførte Grunde ikke, som af O. Fr. antaget,
have hørt til Kronobergs Rgt., hvorved der heller ikke stod nogen Major
Taube ; Major Bernt Otto Taube stod ved Schoultz' Rgt. (Scholt, Ark .),
C) Her er nærmest fulgt Relationen i Linkøping Stiftsbibliotek: Ofwerst-Lieutenanten Gref Leyonhaupt med 300 haster sandes til avanguardie, soutinerade
af 2 Regementer dragonner etc. ' Denne Version er bedre end den gængse:
. So ward der Oberstlieutenant Graf Ldwenhaupt mit 300 Pferden commandiret
die Avantgarde zu souteniren, welche aus 2 Dragoner Regimenter u. s. w. bestand. » Sidstnævnte Relation har bl. a. O. Fr. fulgt, men det synes temmelig
urimeligt at formere en saa stærk Avantgarde saa langt fra Fjenden og endnu
urimeligere at omtale en forholdsvis saa ringe Forstærkning. Indtil Meteln var
en Fordækning tilstrækkel ig, da man var sikker paa ikke at støde paa Fjenden.
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busch-Schwerin Vejen; da man nu kun var 8 Kilometer fra Fjenden, indtog Hæren en Formation, der tillod en hurtig Opmarche,
nemlig i 5 Kolonner, af hvilke Artilleri og Træn dannede den
inderste, Rytteriet de 2 yderste 1). Ved Herregaarden Liitken Briitz
gik Hæren i Bivuak 2).
Vejen fra Schwaan over Neukloster, Wismar og Meteln til
Eulenkrug er 7 I Kilometer eller henved IO tyske - ikke svenske Mile lang, og den svenske Hær havde anvendt 5 Dage til at tilbagelægge den S) . Det var altsaa ingen Ilmarche, men alligevel
anstrængende nok: Vejene var usle, Regimenterne manglede Telte,
Beklædningen var mangelfuld, Forplejningen utilstrækkelig, Vejret
koldt og raat I). Utvivlsomt har Tropperne døjet meget".
Den 19de om Aftenen vidste Stenbock, at de Danske endnu
stod ved Gadebusch, og at det sachsiske Rytteri var paa Vej dertil; det var nemlig lykkedes Stenflycht at opsnappe nogle Breve fra
Flemming og at fange en dansk Officer med Eskorte paa Tilbagevejen
fra Sachserne til det danske Hovedkvarter ti). Stenbock var ogsaa
paa det rene med, at Russerne endnu ikke var saa langt fremme,
at de kunde gribe ind i en Kamp den følgende Dag. Den svenske
Hær blev staaende i sin Bivuak Natten over, selvfølgelig under
fornøden Sikring. Formodentlig har Eulenkrug været besat, og
Forposter udstillede paa Vejene til Gadebusch og Wittenburg.
Hver Soldat fik udbetalt 2 Karoliner, de, der ønskede det, blev
betjente med Sakramentet. Legeme og Sjæl skulde styrkes til de
forestaaende Anstrængeiser og Farer.

l) Relat. i Linkøping StiftsbibI. angiver, at Hæren indtog denne Formation strax

2)

3)
4)

')

,')

efter at Avantgarden var bleven forstærket ; det er dog næppe rimeligt. at
Stenb. allerede paa dette Tidspunkt har paalagt sine Tropper den Anstræn.
geJse at marchere udenfor Vejene.
En Lokalitet af dette Navn finde ; ikke mere i Mklbg.; det maa være den,
der nu hedder Rosenhagen. Stenllycht angiver i øvrigt, at Stenb, laa i Gr.
Brutz.
De gængse Beretninger taler om 15 svenske Mil; at delte er urigtigt, gø r
Armerstedt dog opmærksom paa.
Den rSde og 19de frøs det haardt (Schrøder, j fr. v. d. Weydes Selvbiografi.
Personalh, Tidsskr, 3-1, S. 112 f.),
En levende Skildring af Marchens Besværligheder findes i Løjtn, H. J. Munck s
Dagbog (H ist. Handl. Ny Foljd. B . IV I ' Den gængse, men urigtige Beretning om, at Infanteriet sad op hag Rytterne, findes i den ofte citerede tyske
Relat,
Se nærmere Side 17 I.
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Det sachsiske Rytteri i Neustadt, 2 Regimenter under General major Eichstedt, brød op den Igde om Morgenen længe før
Dag og marcherede til Banzkow '], Herfra gik det utvivlsomt
Nord paa og sluttede sig ved Schweriner Fahr til Flemming, der
kom fra Criwitz med Hovedstyrken. Tidlig paa Eftermiddagen
naaede Korpset Egnen om Pampow, og her fra sendte Flemming
den danske Brigademajor F. Schlanbusch til Hovedkvarteret for
at melde Sachsernes nær forestaaende Ankomst. I Nærheden af
Gr. Rogahn traf denne paa Stenflycht, der var paa Rekognoscering
med 50 Dragoner af sit Frikorps, og blev fangen tillige med sin
Eskorte; kun Vejviseren, en Borger fra Gadebusch ved Navn Kuhberg, undslap og bragte Scholten Melding"]. Denne afsendte en
ny Kurer til Flemming, meddelte ham SchJanbuschs Skæbne, takkede for Efterretningen om den forestaaende Ankomst, oplyste,
at Svenskerne stod ved Lutken Briitz, og bad ham fremskynde
sin Marche, saaledes at han den zode KJ. 7-8 om Morgenen
kunde støde til den danske Hær. Var dette ugørligt, maatte han
dog nærme sig saa meget, at han kunde gribe ind i Slagets
Gang og falde Fjenden. i Flanke og Ryg "]. Det havde været heldigt, om Flemming først var ankommen, efter at Kampen var
indledet; men det vides i øvrigt ikke, om han har modtaget
Scholtens Opfordring; thi kort efter, at Schlanbusch havde forladt ham, stødte hans Forspids i Nærheden af Pampow paa Stenflycht, der kastede den , og da Sachserne ikke var sikre paa, at
det kun var et «Parti», de havde kæmpet med, slog de ind paa
en anden Vej end den, de først havde tænkt at følge 4). Formodentlig gik de nu over Strahlendorf og Gr. Welzin i Stedet for
over Gr. Rogahn og Gr. Briitz .
I Løbet af den Igde December naaede den russiske Garde
frem til Criwitz, hvor Czaren selv indtraf om Aftenen. Det russiske Rytteri stod sammen med 4 sachsiske Regimenter mellem
Criwitz og Linien Giistrow-Sternberg, Fodfolkets Hovedstyrke i
Omegnen af Gustrow, Det var Czarens Hensigt den zode at gaa
til Schwerin og Dagen efter til Gadebusch. Om Svenskerne havde
han ingen Efterretninger; først den aode om Morgenen erfarede
' ) Mag. i Neust. til Hertugen 10/1~ KJ. 4 F. M. (Sehwerin).
' ) Seholten til Flem, 10 / 12 ; Stentlyehts Rapp, af 10"~ (Stenb. Pap. i D. R. Ark .);
jfr. Meklbg. Journal 1806, S. 196 og J. F. H. Francke : Die Schlacht b. Gadeb.
") Scholr, Prat. 1°/12.
4) Genlt. Stentl. ( Ensk. Ark .).
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han, at Stenback fra Wisrnar var gaaet ad Schwerin til, men i
hvilken Hensigt anede man ikke 1).
Fra den danske Lejr ved Gadebusch var der fremsendt større
Rytterkommandoer, der skulde søge at faa Føling med Fjenden;
baade Generalmajor og Oberst Lewetzow var i Aktivitet. De
maatte ikke indlade sig i Kamp, men skulde ved Hjælp af Srnaapatrouiller paa en Officer og 5-6 Heste nærme sig Fjenden saa
meget som muligt. De bragte Oplysninger om Tilstanden ved
Hohen Viecheln og om Afmarchen fra Karow. Den r Sde fik de
Ordre til at repliere sig paa Lejren ved Fjendens Nærrnelse, men
holde Føling med ham ved Hjælp af Patrouiller"). Den Gang
stod Generalmajor Lewetzow ved Eulenkrug"], Den I Sde mente
man i Hovedkvarteret, at Fjenden vilde komme over Mi.ihlen
Eichsen; den 19de vidste man, at Stenhock var gaaet Syd paa.
Da den svenske Avantgarde kom til Eulenkrug, gik de Danske
langsomt tilbage og observerede, at Fjenden gik i Bivuak ved
li.itken Brutz. Der blev givet Befaling til at træde an, naar der
blev skudt dansk Løsen 1). Ved Midnatstid faldt det t ste Alarmskud ; da det 3dje lød, stod Hæren marchefærdig og satte sig
strax i Bevægelse. Man var nu paa det rene med, at Stenback
vilde omgaa Radegast Aaen og passere den ved dens Udspring.

Slaget ved Gadebusch.
(Wakenstådt.)

T'e r r æ nb es kr iv e ls e "]. Omtrent 3 Kilometer Syd for Gadebusch ligger den lille Landsby Wakenstadt, Nogle faa Hundrede
Meter øst for denne udspringer Aaen Radegast, der løber lige
' ) Legalionsraad Joh. Ad . v. Losz til Aug. II "2 / 12 (Concepta danica. Dresden).
Losz fulgte Czaren i hele den krit iske Periode til Foreningen merl den danske
Hær fandt Sted.
2) Scholt. Pro t. IB/, 2.
3) Til Genm . Lewetzows Detachement vecl Aalkrog
leveret I S0 Brød, til Ob,
Lewetzows Rgt . 31 Sl 3 (Wohnsens Regnskaber),
' ) Pers. Tidsskr. 3. III, S. 113.
") Se Plan 3. Terrænbeskrivelsen støtter sig til en af Genm. A. Tuxen i August
1905 foretagen Rekognoscering. Den Skitse, der ledsager O. Fr. Fremstilling

Felttoget i Meklenborg.

173

mod Nord, og som omtrent 1500 Meter Nordost for Landsbyen
optager 2 smaa Bække, en der kommer Vest fra gennem en smal
Slugt, og en der kommer fra Sydost. Aaløbet er smalt og ikke
ret dybt - Broen ved Gadebusch er kun 8 Meter lang - men
Dalen er moradset lige fra Udspringet og naar allerede 1000
Meter Nord for dette en Bredde af 5-600 Meter; ogsaa det sydøstlige Tilløb har en meget moradset Dal at gennemløbe. Selv
om Sommeren er disse smaa Vandløb vanskelige at passere, og
ved Juletid 17 l 2 har Radegast sikkert været impassabel lige fra
det Punkt, hvor den optager sine første Tilløb. Henved 3 Kilometer Sydsydvest for dette Punkt begynder en Mose, der har sin
største Udstrækning - 2 Kilometer - fra Nordost til Sydvest,
medens den paa det smalIeste Sted knap er r Kilometer bred.
Mosen ansaas for at være impassabel; det viste sig dog, at dens
nordlige Kant kunde bære Tropper. Det 3 Kilometer brede Defile
er vanskeligt at passere; den nordlige Halvdel udfyldes af den
ikke absolut impassable, men dog ikke let fremkommelige øvre
Aadal, den sydlige optages af Landsbyen og den lille, tæt Syd
herfor liggende Skov. Igennem denne fører den eneste fra øst
til Vest gaaende Vej.
Terrænet er ikke meget overskueligt. Fra Wakenstadts
østlige Udkant ses tydelig Vejen Schwerin-Gadebusch, men det
melIemliggende 2 Kilometer brede Terræn kan ikke overses, opfyldt, som det er, af lave Højder med melIemliggende Dale og
Smaalunde; derimod er det temmelig frit for Bebyggelse; i sydøstlig Retning begrænses Oversigten af Højderne ved Vorwerk
Pokrent. Aadalen ligger i død Vinkel; vil man ophæve denne,
maa man 200 Meter længere frem mod øst, og saa er den endda
kun overskuelig til Gaarden Abbau zu Wakenstadt. Fri Udsigt
over hele Dalen faas først endnu 300 Meter længere mod øst, men
saa har man Aaens øverste Løb i Ryggen. Fra Bakken 800 Meter
Nordost for den nordligste Gaard i Wakenstadt (Kote 50) har man
af Slaget, er udarbejdet efter Undersøgel-er paa Stedet, foretagne af Løjtnant
Mankell. Den er i Hovedsagen rigtig, dog er Vejnættet konstrueret, og
Troppetegnene urigtigt indlagte. Skitsen i Vaupells danske og norske Hærs
Hist. I, S. 459 er en daarlig Gengivelse af den af Generalkvartermester Scheel
udarbejdede Plan, som senere var i General Styrups Eje (Plan 4). Denne er
baade desorienteret og fortegnet, men kan dog benyttes med noget Udbytte.
Af de sachsiske Tropper er flere Regimenter paa denne Plan betegnede med
urigtige Navne.

J.
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en fortrinlig Udsigt over hele Dalen helt op til Gadebusch. Fra
den østlige Udkant af den lille Skov Syd for Byen overses det
c. 600 Meter brede Terrænbælte til Højderne ved Vorwerk Pokrent,
medens man i nordlig Retning kan se gennem hele Dalen op til
Gadebusch; fra Syd- og Sydostkanten er der Udsigt til Alt Pak rent
(800 Meter) og til de Vest herfor liggende Skove.
Vest for Wakenstadt er Jordsmanet bølgeformigt og uoverskueligt, men det er let fremkommeligt, frit for Moradser og Vandløb til Linien Ganzow-Salitz, Vest for hvilken den sumpede Skov
ved Roggendorf begynder.
Det Terræn, hvor Kampen skulde afspilles, laa mellem Vejene
Ratzeburg-Gadebusch og Schwerin-Gadebusch. Nu til Dags er
disse 2 Hovedveje kun forbundne ved en 9 Kilometer lang Tværvej fra Kaselow til Ganzow . Den gaar omtrent 700 Meter Syd
for Wakenstadts sydligste Hus igennem Skoven og strejfer Mosens
Nordrand ; paa det Punkt, hvor den forlader Skoven, skærer den
Vejen Gadebusch-Wakenstådt - Neuendorf, der folger Skovens
Vestrand. Lige Syd for Wakenstadt danner denne Vej en Gaffel,
hvis anden Gren gaar over Alt Pokrent til Pokrent. Fra Midten
af Wakenstådt gaar en dybt nedskaaren Hulvej i østlig Retning
til Aaen, passerer denne og drejer Nord paa for at ende blindt
ved det sydøstlige Tilløb; der findes endnu Spor af, at denne
Vej tidligere har været fortsat til Schwerin Vejen. Alle disse Bi:
veje er endnu den Dag i Dag i en maadelig Forfatning og har i
1712 næppe bestaaet i andet end et Hjulspor. Den Lethed, hvormed den Slags Veje i mindre veldyrket Terræn kunde flyttes og
omlægges, forklarer de jævnlig' forekommende Uoverensstemmelser
mellem Vejnættet paa ældre og moderne Kort, selvom Terrænet - saaledes som Tilfældet er her - i det væsentlige er
uforandret.
Det Pas, Stenback maatte rykke igennem for at omgaa Radegast Aaen, laa imellem Abbau zu Wakenstadt og Mosen Sydvest
for Byen. Hvis Forsvareren besatte Stillingen rigtigt, kunde den
kun tages ved et Gennembrud, som vilde være meget vanskeligt
at gennemføre, da Forsvarerens Fløje kunde vende sig mod Angriberens Flanker. Det rent frontale Forsvar vilde i øvrigt ikke
være let, da Terrænet foran Fronten var lidet overskueligt, og
selve Stillingens Centrum saaledes beskaffent, at det besværliggjorde Sammenholdet mellem Afdelingerne. Den skematiske Opstilling, som brugtes i aaben Mark, var her uanvendelig. En
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Flankestilling med venstre Fløj støttet til Radegast Dalen og Front
mod Syd vilde have været mest hensigtsmæssig, men den laa
udenfor det rutinemæssige.

Den danske Ordre de Bataille '],

Kong Frederik IV.
Gebejmernad V. E iekstedt, Overkrigssekretær.
Oberst P. V. Løvenørn, } Generaladjutanter.
C. Gre ve Frijs,

Generalstab.

l

General J. Scholten, kommanderende General.
Oberstløjtnant P. Motzfeldt,
H. V. J. Lindau, G
I d'
. C. L ere h e,
enera a jutariter.
'
l"aptaJn
A. Vinding,
Generalløjtnant P. Krag.
Generaladjutantløjtnant H. Hoff.
Generalløjtnant F . J. Dewi tz,
Generaladjutantløjtnant B. E. Prehn,
Generalløjtnant L. Hohendorf,
Generaladjutantløitnant M. Lerche,
Generalløjtnant F . Leegaard,
Generaladjutantløjtnant G. V. Heldreieh.
Generalløjtnant E. Greve Wedel.
Generaladjutantløjtnant C. Fr. Wangelin.
Generalmajor J. Bruin,
Generaladjutantløjtnant C. Selmer.
Generalmajor Gr. Jue!'
Generaladjutantløjtnant J. A. Melling.
Generalmajor Gr . Daa.
Generaladjutantløjtnant J. Kruse.
Generalmajor Th. Lewetzow,
Generaladjutantløjtnant C. B. Rauch,

I

1) Der foreligger hverken Ordre de' BatailIe eller Styrkelister; det har været
nødvendigt at konstruere disse paa Grundlag af de kun ufuldkomment bevarede Regnskaber, af hvilke Brødregnskaberne fattes. I Gltiekstadts og Rendsborgs Fæstningsregnskaber findes Lister over Styrken efter Slaget, i Res. u.
Feldartill.rechn, Lister over udleveret Ammunition før Slaget, og iSeholtens
Protokol 81/10 1713 Fortegnelse over de enkelte Regimenters Tab af Vaaben
i Slaget; dette er omtrent de eneste Holdepunkter, der haves.
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Generalmajor Chr. Juel.
Generaladjutantløjtnant C. Reichau.
Generalmajor Ch. J. Møsting.
Generaladjutantløjtnant J. J. Bulekenburg.
Generalmajor B. J. Mørner.
Generaladjutantløjtnant S. F. Brockott und Mettich,
Generalmajor A. Gaffron.
Generaladjutantløjtnant F. A. Sprengel.
Generalmajor M. Wilster, Chef for Artilleriet.
Oberst H. H. Scheel, Generalkvartermester.
H. C. v. Platen, Generalkrigskommissær.
O. H. Gøe, Geueralvognmester,
A. Hoff, Feltprovst,
H. Bornemann. Generalauditør.
J. V. T. Hoffmann, Generalstabskirurg.
J. Fischer, St ab smedikus.
G. Recker, Feltapoteker.
S. J unge, S tabssekretær.

Rytteri 0R Dragoner.

Afdeling og Chef (Kommandør)

Livgarden til Hest,
Oberst H. F. Oertzen .. .
t ste Sjællandske Rytterregiment,
H . BrockenhuusLovenhjelm ..
Brigader S. H. Donop ..
3dje
rste Fynske
Generalmajor Chr. Juel . .
zder
Oberst M. Rosenørn ... .
r ste Jyske
H. Eyfler ...... .
Ungarske Kyrasserregimen t,
Brigader U. O. Dewitz ..
Brockdorffs
Oberst H. Brockdorff . ..
Jyske Landkyrasserer.
Chr. Fr. Lewetzow
Livregiment Dragoner,
Brigader R. H. Bulow . . .
Ungarske
Oberst E. G. Bulow

Eska·
droner

3

c·5 00 Md.

3
3
5
3
3
6

c·400
c·4 00
c·5 00
c.4 00
c·400
c.800
c. 500
c. 800
c.800
c.800

4
6
6
6
48

1)

Styrke

c. 6300 Md. 1)

I sm ofte citerede Retænkn ing af 27/9 1718 angiver Gehejmeraad D . Vibe det
danske Rytteris Styrke til 6000 Md. , hvad der passer godt med ovenstaaende,
paa Grundlag af Ammunitionsregnskabet beregnede Styrke.
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Fodfolk!).

Afdeling og Chef (Kommandør)

Brigader Schack de Wittenau ,
Generalmajor A. Gaffron .....
Brigader G. W. v. H. Spormeck
Oberstløjtnant P. B. Johannsen
Prins Christians Regiment, Oberstløjtnant J. H. Mtinster .
Oberst A. Andichou .........
Marineregimentet,
D. E. Zepelin ........
Zepelins Regiment,
H, J. Arnoldt ........
Arnoldts
Frijs'
»
J. Frijs .............
Staffeldts
C. F. Staffeldt .......
Brigader M. Krag ...........
Krags
Oberstløjtnant B. Meitzner ....
Viborg Stifts >
P. Rosenørn ...
Aarhus
Garden til F ods,
Grenaderkorpset.
Dronningens Livregiment.

BatailIoner

2
2

}

Styrke

C.1200 Md.
C. 1100
c. 600

2
2
2
2
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c. 55 0
C. 1100
C. 1000
C. 900
C. 1000
c. 600
c. 5 00
c. 4 00
4 00
c.9350 Md.

Artilleri.
4 Kompagnier c. 300 Md. med 13 2) 3 og 4 Pd.s Kanoner.
Den samlede Styrke henved 16,000 Md.")

') Styrken er beregnet efter Ammunitionsregnskabet af '8/12, der dog kun angiver Antallet af udleverede Flintestene ; regnes I pr. Md., faas ovenstaaende
Resultat, der stemmer godt for de Afdelingers Vedkommende, hvis Styrke ad
anden Vej kan beregnes. Antallet af Syge og .Kommanderede. kendes ikke.
Garden og Grenadererrie havde i Elmshorn efterladt 94 Syge (Acta B. XII,
308. Slesvig). Vakancernes Antal var ringe (Scholtens Prot, 80/U).
2) Dette Tal opgives i alle Beretninger; Res. u. Feldart.rechn, opfører som tabtgaaede 4 4 Pd.s og 6 3 Pd.s; det maa antages, at hele Artilleriet gik tabt,
de resterende Kanoner er sandsynligvis de 3 sachsiske, der fulgte med fra
Rostock (Side 124).
8) Vaupell anfører (I, S. 458 ):
5760 Ryttere,
5600 Infanterister,
300 Artillerister.
11,600 Md.
Men det kan ikke ses, hvorfra disse Tal stammer.
12
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Det sachsiske Ry t te r ko r p s ").

Afdeling

Eskadroner

Kyrasserregiment Koniginn
... .. ... ..... ..
Kurprintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnston . . " .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .
Printz Alexander. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dragonregiment Bayrenth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baudissin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weissenfels
Brause . .• . . . ..... ..... •. . . . . .. . ...

4
4
4
4
4
4
4
4
32 Esk. c. 3500 r.ld.')

Den samlede Hær kan saaledes anslaas til c. '9,000 Md.; men Styrken under
Gevær var sikkert en Del ringere.

Den svenske Ordre de Bataille,
Generalstab.
Greve M. Stenbock, kommanderende General.
P. D.
M.
Greve
H. H.
C. P.

J.

Sparre,
Klinckowstrdm,
Alaric Wachtrneister,
v. Tiesenhausen,
v. Schwerin,

1

J Generaladjutanter "),

') Korpsets Sammensætning er givet efter O. Fr. III, S. 42. Lislen stemmer ikke
med den paa Scheels Plan anførte, men at den er rigtig, fremgaar af Gluckstadts Fæstningsregnskab, hvor der under '0/, '3 angives Navnene paa de
Regimenter, hvis Saarede forplejedes i Fæstningen. Ogsaa Rendsborgs Fæstningsregnskab bekræfter Listens Rigtighed, idet det under 18/. giver en Liste
over det sachsiske Rytteris samlede Styrke, der udviser, at de ovenfor nævnte
8 Regimenter er i en paafaldende Grad svagere end de andre 4.
' ) Regimentets etatsrnæssige Styrke var 600 Md., men det vides, at de i længere
Tid ikke var rekruterede, samt at de 2 Regimenter i Neustadt tilsammen talte
1000 Md. Regimenternes Gennemsnitsstyrke kan vist nok anslaas til 450 Md.
Efter Slaget var de kampdygtige Rytteres Antal c. 2300 Md., Tabet var c.850,
og de Syges Antal kan vel nok anslaas til 350.
•) Loppenow, der tidligere nævnes som Gen.adjut., var vistnok paa Vej til Tyr kiet (Side 126 Note 2), Vassolt tiltraadte først i Jan . '7'3 (Dticker til Stenbock ' /l [Stenb, Pap. i D. R. A.). Begge nævnes af O. Fr. som Deltagere i
Slaget.
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Generalløjtnant C. G. Ducker.
Generalmajor, Greve C. L. Asehenberg.
Friherre G. R. Pat kul.
»
C. J. Ekeblad,
J. B. Schornmer,
»
C. G. Marschalck,
Greve C. G: Mellin.
Oberst C. Cronstedt, Chef for Artilleriet.
A. F. Bassewitz, Generalkvartermester.
P. Malmberg, Generalkrigskommissær.
C. Ennes, Feltprovst.
N. Sylvin, Generalauditør.
Dr, Holstein, Armelæge.
L . Dalman, Stabssekretær.

Ryttere og Dragoner.

Afdeling og Chef (Kommandør)

Vestgøta Ryttere,
Oberst C. G. Wulfrath . . . . .
Enkedronningens Livregiment, Generalmajor C. L. Aschenherg
Pommerske Ryttere,
Oberst A. G. Rosen
J. F . v. Fersen . . ..•
Bremiske Ryttere,
J. C. Stromfelt......
Bremiske Dragoner,
Verdiske
F. C. Marschalck....
Pommerske
A. P. Mardefelt . . . . .
Bassewitz'
C. U. Bassewitz . . . . .
Polske
Major J. Stenflycht
.

Eska·
droner

6
8
4
4
ro
IO
IO

4 ')

57

Styrke

695 Md.t)
900 »
c. 500
c. 50 0
109 6
9 0S
c. 900
c. 4 0 0
c. 100 »
C.

c.6000 Md.

') l Scho1tens Arkiv, Pakke Kapitulationer l findes angivet den Styrke Ve stg.
Ryttere, Stromfelts og Marschalcks Dragoner, Ve s tg ø ra-Dn l, Vestmanland, Elfsborg og Ekeblads Inf.rgtr. havde i Slaget ved Gadebusch,
") Bassewiiz Rgt. havde 8 Komp. [Scholt, Ark. Kapitulat, Il).
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Fodfolk.
BatailIoner

Afdeling og Chef (Kommandør)

Sødermanlands Regiment,
»
Elfsborgs
Nerike-Vermland
Vestmanland
»
Vestgøta-Dal
Dalregimen tet,
Østgø ta Regiment,
Helsinge
Ekeblads
Sch oultz'

Oberst C. R. v. Schlippenbach
Oherstløjtnant J. A. Lillie
Oberst P. Adlerfelt
M. Falkenberg
»
N. Palm felt
M. J. De la Gard ie
Oberstløjtnant P. Stierncrantz
Oberst R. H. Horn
J. Jager
J. G. Schwanlod

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Styrke

2

5°0

2

9°1

2

C.

700

82 7

2
2

10,8

2

c. 800
c. 800

2
2

C.IOOO

2

c. 700
c. 500

19

c.7800

> ')

Md,

Artilleri.
5 Komp., c. 3008) n.fand, med c. 30 Kanoner og Haubitser.
Den samlede Styrke kan saaledes anslaas ti! noget over

14,000

Md. ').

Den allierede Hær var saaledes meget overlegen i Rytteri,
lidt overlegen i Fodfolk, men meget underlegen i Artilleri.
Det danske Rytteri var gennemgaaende godt; dog havde
Livregiment Dragoner og rste Jyske Rytterregiment lidt en Del
ved at staa i Felten uafbrudt i 1 1/2 Aar, Brockdorffs Kyrasser.
regiment og det Ungarske Dragonregiment var mindre godt øvede
og sammenarbejdede.
Det danske Fodfolk lod, paa de 2 Garderegimenter nær,
en Del tilbage at ønske. De Batailloner, der havde staaet i Felten
siden forrige Sommer, var stærkt medtagne, og deres Udrustning
mangelfuld.

'l' Ob. Schlippenhach til Def.korn. 11/" 12.
' } Ob. Horn til Def.kom, ; dat. Wismar " /' 13.
Sj Heri vistnok medregnet Kronobergs Rekrutter' i hvert Fald gjorde deres
Løjtnant, P. Angel, Tjeneste ved Artilleriet. (Hylten-Cavallius : Kgl. Kronob.
Rgt.s Officersk år.].
4) Denne Angivelse stemmer nøje med en Udtalelse af Ducker, omtalt i et Brev
af 22/ 12 fra en Mand i Lybæk, der lige havde talt med den saarede General.
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Det danske Artilleri var svagt, og Skytset af ringe Kaliber.
Det sachsiske Rytteri var godt øvet og godt beredent,
men noget medtaget af forcerede Marcher.
Det svenske Rytteri stod særdeles højt, og dette gjaldt
baade de 2 gamle nationale og de 5 tyske Regimenter, som Ducker saa fortrinlig havde forstaaet at bevare. Bassewitz' Regiment
var nyt, men bestod i Hovedsagen af Mandskab, afgivet fra de
gamle Regimenter; det var vel øvet og havde under den dygtige
Chefs Ledelse faaet fortrinlig Færdighed i Partigængerkrigen ; det
samme gjaldt Stenflychts lille Korps.
Det svenske Fodfolk stod i Kvalitet meget tilbage for
Rytteriet; de 3 nationale og de 2 tyske Regimenter, der havde
overvintret i Stralsund, var meget svækkede. Af de fra Sverig
sidst ankomne var kun Vestgøta-Dal gammelt, de andre genoprettede 1708- I o og til Dels atter fornyede efter det skaanske
Felttog. Østgøta, Helsinge, Vestgøta Dal, Elfsborgs og Vestmanlands Regimenter havde endnu bevaret Piken som Bevæbning
for l/S af Mandskabet l). Flere Regimenter gik klædte i Pjalter.
Det svenske Artilleri var - særlig hvad en Del af Materiellet
angik - af god Beskaffenhed og besad i Oberstløjtnant Cronstedt
en udmærket Fører.
Den svenske Overgeneral stod meget højt over den danske,
som tilmed hæmmedes en Del af den sachsiske Feltmarskalk, der
stødte til Hæren, ret som Slaget skulde begynde.

Den danske Hærs Opmarche !).

Den zode December KJ. 4 Morgen lød det 3dje Alarmskud,
og strax efter marcherede den danske Hær ud af Lejren ved
l) Skr. i Scho1tens Ark. Kapitulut. II, undertegnet Klinckowstrøm, Ved Kapitulationen var klin goo Piker i Behold.
l) Materialet til Beskrivelsen af Slaget den 2°!t2 er ikke saa godt eller righoldigt, som ønskeligt. Af officielle Relationer findes r ) Scholtens Beretning til
Kongen af 8U/ S 17'3; (Scho1tens Kopibog); den er udgivet af Vaupell i Dsk,
Saml. 2. R. I, S. 270-78 efter en meget slet Afskrift i cKrigsforhold under
Fr . IV . • og daarlig gengivet i O. Fr. Ul, Bilag J. 2) Flemmings Beretning
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Gadebusch l). Efterretningen om, at Fjenden stod ved Lutken
Brutz, lod formode, at Stenbock vilde omgaa Radegast Aaen, og
nu vilde man stille sig i Vejen for ham. Vejret var slaaet om;
det var Ruskregn og Taage med vestlig Vind 2). Trænet blev
sendt til Roggendorf, og ved Gadebusch efterlodes til Bevogtning
af Broen et Kommando paa 300 Mand under Oberstløjtnant L. N.
Fuchs af Arnoldts Regiment. Dette Detachement var ganske
uden Forbindelse med Hovedstyrken S). I Nattens Mørke opstillede
til Fr. IV (Vermischte a. d. nord . Kr. bezttgl, Pap., Dresden); den er trykt i O.
Fr. III, Bilag H, 3) Sammes Beretning til Aug. II af 22/12 (Danica. Dresden),
4) Stenbocks Beretning: «Utfiirlig berdttelse
Stkhlm, 1713, 5) Afkrift af Krigsretsdommen over en Del danske Deltagere i Slaget (Ref. Sag.
1726 • :I N. I I). Den '!J/" 13 nedsattes en Kommission nnder Forsæde af
General C. D. Reventlow til Undersøgelse af Aarsagerne til det ulykkelige
Udfald af Slaget i samme Dag udgik Ordre til Scholteu om at udtale sig om
de ham underlagte Generalers og Regimentschefers Forhold, og til samtlige
Generaler om at indberette, hvilke Befalinger de havde modtaget og udstedt,
og hvorledes deres Undergivne havde opført sig (Kgl. udf, Exped. 524-526).
Arbejdet endtes '°/8 13 (do. 1908) og 8% nedsattes en Overkrigskommission
under Generalløjtnant F. Leegaards Forsæde for at dømme de Officerer, hvis
Forhold var undersøgt. Ved et Tilfælde er ovennævnte Afskrift funden, ellers
er Kommissionens Papirer tilsyneladende forsvundne.
l Dresden (Danica)
findes 6) en udateret Koncept til et Brev fra Flemming til C. D. Reventlow,
udfærdiget i Anledning af hans Beskikkelse til Formand i nævnte Kommission.
7) Stenbocks Brev til Vellingk af 2' /, 2 med Relation (W. R. N. lSI, Sv, R.
Ark.), Af danske ikke officielle Beretninger mærkes a) Kort og sandfærdig
Beretning o. s. v., der ganske vist er kort, men ikke sandfærdig, b) H. BielkeKaas' og v. d. Weydes Selvbiografier (Pers. Tidsskr, I. R. IV og 3. R. I),
c) Torms Optegnelser (Suhm, Nye Saml. II, 4), d) Extr, af et Brev af 20/1.
(D sk , Saml. 2. R. I.. Af svenske Relationer findes en stor Mængde, der i
Hovedsagen er Gengivelser og Bearbejdelser af den under 4) anførte. Saadanne Ber etn , er bl. a. trykte i Theatr. Europ. XIV, Schw, Fama XV, og Hist.
Nachr, v. d. nord. Kr. l. Endvidere mærkes Utforl, Relat, (Linkoping Stiftsbibl.Mnskrpt.), Schw. Bericht v. d . Bat. b . Gadeb, (Dsk. Genst. Mnskrptsmlg.),
og Utforl . Relat. (Acta hist. Sv. R. A.'. Endelig findes spredte Bidrag i en
Del i det følgende citerede Breve i det svenske Rigsarkiv og i det sachsiske
Hauptarchiv. I Hist. Handl. Ny Foljd IV findes trykt Ltnt. Muncks Dagbog,
der indeholder adskillige Meddelelser om Slaget.
' ) Torms Optegn.
") Pers. Tidskr. 3. R. I, S. I 13, jfr. anonymt Brev af 22ft. ( H andl. ror. nord. Kr.),
3) Utfiirl. Rel. Vaupell angiver, at Styrken var en Hat. af Arnoldts Rgt. Delle
er næppe rigtigt. Scholten og Scheel opfører 18 Batailloner som Deltagere i
Slaget. I Styrkelisterne af ' /1 og " " 13 (Glilckst. og Rdsb. Fæstnrgskb.)
er Bataillonerne af Arnoldts Regiment ganske vist af ulige Styrke, men det
kommer af, at den ene af dem i Slaget optraadte paa et Sted, hvor den kun
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Scholten Hæren efter Ordre de Bataille og det brugelige Skema
tværs over Udgangen af Defileet ved Wakenstadt, Da det dagedes,
"blev Artilleriet opplantet og et og andet forbedret, som man ikke
ret kunde observere om Natten, og Rangeringen af Hæren i et
og andet ændret efter Terrænet» l). Det synes ikke, at der i de
foregaaende Dage har været foretaget nogen Rekognoscering af
Egnen om Gadebusch 2).
Opstillingen var følgende :

I

Højre Fløj.
ste Lin ie : Generalløjtnant Dewitz,
Generalmajorerne Mørner og Gr. Juel.
4 Esk. L ivregime nt Dragoner.
3
Livgarde til Hest.
6 » Dew itz' Kyrasserer.
3 » 2det Fynske Rytterregiment.

zden Li nie: Generalmajor Gr. Daa.
2 Esk, Livregiment Dragoner.
3
rste Sjællan dske Ryttc rregiment.
4
Brockdorffs Kyrasserer.

Co r p s de Bataille.
rste Linie: Generalløjtnanterne P. Krag og L. Hohendorf.
Generalmajorerne J. Bruin og A. Gaffron,
2 Bat. Garde til Fods.
2
Marineregimentet.
2
Frijs,
2
Arnoldt,
2
Grenaderkorpset.
zden Linie: Generalløjtnant E. \Vedel.
Generalmajor Møsting.
Bat. Dronningens Livregiment.
Staffeldt,
Aarhu s.
Viborg.

led ringe Tab (se nedenfor). Hele den ved Gadeb, efterladte Styrke blev
fangen den H/n; men dette Tab har sikkert fordelt sig paa flere Regimenter;
i hine Tider brugte man gerne eKommanderedea til særlige Hverv.
I) Scholtens Relat.
z) Derimod beretter Stenfiycht, at han under Vaabenhvilen har rekognosceret
Egnen omkring Wakenstddt.
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2

Bat. Krag.
» Zepelin .
Prins Christian.

Venstre Fløj.
rste Linie: Generalløjtnant F. Leegaard.
Generalmajor Chr. Jue!.
3 Esk. 3dje Sjællandske Rytterregiment.
5
2det Fynske
3
rste Jyske
3
Ungarske Dragoner.
eden Linie: Generalmajor Th. Lewetzow,
6 Esk. Jyske Landkyrasserer.
3
Ungarske Dragoner.

K1. 6 var den foreløbige Opstilling fuldført. Inden Afmarchen
skal der mellem Scholten og Generalløjtnant Dewitz have fundet
en Disput Sted om Valget af Kamppladsen, som sidst nævnte
med Rette fandt mangelfuld. Terrænet var kun egnet for den
rene Defensiv, altsaa uheldigt for en Hær, der raadede over et
talrigt Rytteri og kunde vente betydelig Forstærkning af samme
Vaabenart ') , Stillingen var i og for sig ikke god, og passede
overmaade slet for den skematiske Maade, hvorpaa Scholten havde
opstillet Hæren med Rytteriet paa Flojene og Fodfolket i Midten;
foran højre Fløj laa Skoven, foran venstre Aadalen, som ikke
kunde overses end sige bestryges, foran Centrum Landsbyen,
der ikke var indrettet til Forsvar, men som hindrede Oversigten.
Kort sagt Rytteriet kunde ikke attakere, Fodfolk og Artilleri ikke
skyde. Med Fodfolk og Artilleri lod Stillingen sig bedre forsvare;
fra Skoven Syd og Bakken Nordost for Wakenstadt kunde Fjendens Flanker beskydes, naar han passerede Defileet, medens Rytteriet kunde hindre hans Opmarche, naar han vilde prøve paa at
trænge igennem Wakenstadt. Saaledes havde Stenback tænkt sig
Stillingen besat 2), men han havde for gode Tanker om Scholtens
taktiske Blik.
I) Torm siger, at Dewitz foreslog at tage Opstilling ved Roggendorf, hvor Terrænet skulde være bedre; dette kan ikke være rigtigt, da denne By ligger i
en Skovudkant med hele Skoven foran sig. Dewitz har vistnok snarere tænkt
paa Byen Radegast 2 Kilometer Vest for Wakenstadt. Her havde der været
en god Tumleplads for Rytteriet.
I) Beretn, i dsk. Gen.stab.
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I denne slette Stilling stod nu Hæren opstillet Time efter
Time; KI. 7 begyndte Sneen at falde, temmelig tæt endogsaa,
men snart gik den over til Regn; Marken blev opblødt, Folkene
frøs, det gode Humør svandt, og Kongens Forsøg paa at opmuntre Soldaterne ved gentagne Gange at ride op og ned ad Linierne frugtede intet-). Omtrent KI IO kom Feltmarskalk Flemming. Han var ilet forud for sine Ryttere, der fodrede og holdt
Hvil, antagelig ved Pokrent. Han traf Kongen paa Hærens venstre Fløj og rejste strax Indvendinger mod Stillingen og dens
Besættelse. Vel indrømmede han, at Terrænet var ham ubekendt,
men saa meget kunde han dog se, at Hæren vendte sin venstre
Flanke mod Fjenden, at højre Fløj maskeredes af Skoven, og at
det derværende Rytteri ikke kunde røre sig . Stillingen maatte
besættes som en Fæstning, erklærede han , i selve Defileet Fodfolk,
flankeret fra Skoven, og bag dette Rytteriet rede til at kaste sig
over Fjenden, hvis han brød igennem 2). Dette syntes Scholten
overmaade lidt om; han paastod, at da Fjendens Fodfolk var
overlegent, maatte man holde sit eget «en Corps», De danske
Generaler gav imidlertid Flemming Ret, og, skønt Scholten «ikke
kunde give disse sentiments Bifald», maatte han bøje sig 3 ) og
beordre Brigader Sponneck til med 4 Batailloner, 1 af Dronningens Livregiment, I af Marineregimentet, I Frijs og 1 Arnoldt, at besætte den meget omtalte Skov 4). Samtidig rykkede
Garden og de 2 andre Batailloner Frijs og Arnoldt frem til det
højere Terræn 200 Meter øst for Wakenstadt, hvor Kanonerne
blev anbragte i 2 Batterier 5). Medens Flemming red tilbage til
Torm; jfr, Pers. Tidssk. 3. R. 1. S. 114.
Flem, til Fr . IV ., samme til Reventl, (Dresden).
3) Scholt, Relat. 3°/3; denne er holdt i en ejendommelig gnaven Tone; han vil
ikke indse, at hans oprindelige Stilling var slet , men tilskriver Nederlaget, at
man opgav den.
4) Seheels Plan. Vaupell angiver, at det var cSponneeks Fodbrigades : 1 Bat.
Dronningen, 1 Staffeldt, 1 Aarhus og I Viborg; men dette er ganske urigtigt;
de 3 sidst nævnte Bat. blev helt oprevne, hvad V. meget godt ved (S. 467 ff.),
medens de 4 Bat . i Skoven netop kom tilbage i god Orden og uden overvældende Tab.
") Scheels Plan , jfr, Flem. Rel, Efter Seholtens Fremstilling blev disse Bat. han siger S, i saa Fald har Pr. Chr. været med først trukne frem, da
Fjendens Angrebsretning var klar; Flemming derimod udtaler, at man strax
lod dem rykke frem. Uoverensstemmelsen er kun tilsyneladende ; Seholten
siger nemlig, at Bat . rykkede frem gennem 2 Linier Ryttere, d. v. s.
Fremrykningen skete inden Saehsernes Ankomst.
1)

~)
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sit Korps, trak det danske Rytteris venstre Fløj sig sammen til
højre bag det fremskudte Fodfolk, og hele Linien foretog en lille
Frontforandring fremad til venstre. Fodfolkets tilbageblevne Batailloner kom herved i 4de og 5te Linie.
Flemming havde spurgt om, hvor hans Tropper skulde staa,
og faaet det Svar, at de selv kunde vælge deres Plads (I), han erklærede da, at han vilde opmarchere bag det Fodfolk, der havde
besat Skoven, for at kunne falde Angriberne i Flanken, naar de
brød igennem; men da hans Ryttere ankom, havde de danske
Fløjregimenter allerede optaget Pladsen 1). Sachserne tog da Opstilling bag zden Linie af det danske Rytteri. Regimenternes
Rækkefølge kan ikke bestemt angives 2), men har sandsynligvis
været følgende fra højre til venstre: Bayreuth, Baudissin, Printz
Alexander, Kurprintz, Johnston, Koniginn, Brause, Weissenfels.
Omtrent ved Middagstid '] var Opmarchen fuldført; man havde
taget noget Hensyn til Flemmings Forslag, men kun taget halve
Forholdsregler og derved opnaaet et endnu slettere Resultat, end
om man var bleven staaende ved Scholtens oprindelige Opstilling,
der, hvor slet den end var, dog var en Helhed og i hvert Fald
færdig . Henved Halvdelen af Fodfolket stod nu opstillet foran
Stillingens hejre Fløj og Centrum, medens venstre Fløj var ubesat. Den dominerende Højde 500 Meter N. O. for Wakenstadt,
hvor Scholten dog havde anbragt 3 Eskadroner Dragoner, havde
mistet sin Besætning, . da Rytteriet trak sammen til højre Fløj ').
Bag den forreste Fodfolkslinie og Artilleriet holdt Rytteriet paa
3 Linier, mellem hvilke der kun var 25- 30 Skridts Afstand .
Regimenterne, der stod klinede op ad hinanden, var ude af
Stand til at bevæge sig, men dannede et kompakt Maal for
Fjendens Artilleri. Bag Rytteriet stod Resten al Fodfolket; det
havde for saa vidt Plads nok, som flere Regimenter var tagne
ud af Linierne, men det kunde ikke bruge sine Vaaben og
ikke forstærke sin forreste Træfning; derimod var det i høj Grad
' ) FJem . ReI. til Fr. IV.
' ) Som allerede omtalt opføres paa Seheels Plan 2 Dragon- og 2 Kyrasserregimenter, der ikke deltog i Slaget, medens 4 andre Regimenter mangler.
' ) De foreliggende Beretninger indeholder kun meget faa Tidsangivelser ; i de
fleste Tilfælde kan man dog nogenlunde regne sig til, naar Begivenhederne
indtraf.
<J Seholten angiver, at han i Genm, Chr, Juels Nærværelse anbragte 3 Esk,
Ung. Drag. paa Bakken, men at disse uden hans Befaling forlod den.
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udsat for at blive redet over Ende af eget Rytteri. For Fodfolkets Vedkommende var Kommandoforholdene ganske forstyrrede;
Generalløjtnanterne Hohendorf og Krag havde ikke mere noget at
kommandere over; endelig foregik Opmarchen saa at sige lige for
Fjendens øjne, ja endogsaa under hans Ild. Trods Overmagten
var Chancen for et heldigt Udfald af Slaget paa Forhaand overmaade ringe.

Den svenske Hærs Opmarche,
Inden Daggry gik Oberst Bassewitz og Major Stenf1ycht frem
fra Bivuaken med 200 Dragoner for at rekognoscere. At den
danske Hær havde forladt Gadebusch, sluttede man sig til af de
Alarmskud. man havde hørt om Natten. De danske Patrouiller
gik tilbage uden Kamp, og Bassewitz nærmede sig Defileet. Hans
Hovedindtryk var, at Skoven og Radegast Dalen kun lod en Passage af 1000 Skrids Bredde staa aaben. Henved KJ. 9 var han
hos Stenbock og meldte ham Resultatet. Hæren var brudt op
KJ. 7 Morgen og nærmede sig langsomt, formeret som den foregaaende Dag i 5 Kolonner. Efter modtagen Melding satte Stenbock sig til Hest, syg og forp int, som han var '], og rekognoscerede, ledsaget af Di.icker, personlig Forholdene. Hvor nær han
har været Stillingen, vides ikke, antagelig har han været fremme
ved Sonnenberg Højden, der dengang næppe var skovbevoxet.
Han indsaa snart, at Fjendens højre Fløj ikke kunde omfattes,
men at det blev nødvendigt at forsøge et Gennembrud af Stillingens forholdsvis svage Centrum. Paa Grundlag af denne Rekognoscering lagde han sin Angrebsplan; men skønt han drev paa
Artilleriet og Fodfolket, der kun langsomt kom frem, blev Klokken
over I I, inden Opmarchen kunde begynde. Personlig gav han
Generalerne og Regimenterne sine Ordrer; i djærve Ord opmuntrede han sine kamplystne Soldater, der med høje Raab lovede at
gaa løs paa Fjenden og i Gerningen vise deres c Karlek for Konung och Fadernesland s 2). Hvilken skærende Modsætning mellem
1) I de sidste 14 Dage havde han lidt af en voldsom . slencolique • .
2) Muncks dagbok.
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Kong Frederiks Ridt langs sine tavse, ventende Linier og Stenbocks Mønstring af sine fremrykkende Soldater! Men det er netop
Forskellen mellem Defensiven og Offensiven!
Opmarchen foregik under Dækning af Artilleri. Med 12 Kanoner kørte Cronstedt op «med ogemen snabbhet» og aabnede
henad KI. I I 1/2 Ilden mod Skoven og den danske højre Fløj paa
7-800 Meters Afstand; kort efter kom Major Stiernhoff med
Resten af Artilleriet, og i længere Tid blev de fjendtlige Eskadroner og Batailloner heftig beskudte t}. «Skønt Kuglerne rev
store Huller i dem, blev de dog staaende og veg ikke af Opstillingen, hvorover vi i Begyndelsen studsede», skriver en svensk
Deltager i Kampen 2). Ilden gjorde betydelig Virkning; den besværliggjorde de Danskes Opmarche og hindrede den fuldstændige
Gennemførelse af Flemmings Plan. I Læ af denne Artillerimasse,
hvis umiddelbare Beskyttelse var overdraget en Bataillon af Ekeblads Regiment, ordnede Stenbock sine Angrebskolonner. Bag
Midten var der i rste Linie 2, i zden 2 Kolonner a 3 Batailloner.
Den forreste til højre førtes af Generalmajor Schommer og bestod
af I Bataillon Ekeblad (Major Usedom), I Schoultz (Oberst Schwanlod), I Nerike-Vermland (Ob. Adlerfelt). Den forreste til venstre
under Oberst De la Gardie var sammensat af 1 Bataillon NerikeVermland (Major Starenflycht), 2 Vestrnanland (Oberst Falkenberg,
Oberstløjtnant Groninger, Major Braunjohan). Den bageste til højre
under Generalmajor Patkul bestod af 2 Batailloner Elfsborg (Oberstløjtnant Lillie, Major Spalding), 1 0stgøta (Major Modee] og den
bageste til venstre under Generalmajor Ekeblad af 2 Batailloner
Vestgøta-Dal (OberstPalmfelt, Oberstløjtnant Mentzer, Major Didron),
I Dalregimentet (Major Leyonhufvud).
Bag hver af Artilleriets Fløje formeredes 2 Fodfolkskolonner,
sammensatte som de foran nævnte, hvis Opgave det var at dække
den store Angrebskolonnes Flanker. Den til højre bestod. af 2
Batailloner Sødermanland (Oberst Schlippenbach, Major v. Essen),
I 0stgøta (Oberstløjtnant Stierncrantz); den til venstre af 1 BatailIon Dalregimentet (Oberstløjtnant Fuchs), 2 Helsinge (Oberst
Horn, Oberstløjtnant v. Bohnen],
De 2 yderste Kolonner dannedes af Rytteriet. Til højre rykkede Generalmajorerne Marschalck og Mellin frem med Bremiske
I) L. R. Hammerskiold i Svsk , Art. tidskr. 1906, S. 141 ff.
") Huss til Klinckowstrom (Acta. hist . Sv. R. A.)
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Dragoner (Obersterne Stromfelt og Lovenstern. Majorerne Bremer
og Waldow), Vestgøta Ryttere (Obersterne Wulfrath og Frolich,
Oberstløjtnant Kobler, Major Lagercrantz), Bremiske Ryttere (Oberst
Fersen, Oberstløjtnant Tettenborn, Major v. d. Kuhla], Bassewitz'
Dragoner (Oberst Bassewitz, Oberstløjtnant Reichel).
Yderste
venstre Fløjs Kolonne, under Generalmajor Asehenberg og Oberst
Mardefelt, var sammensat af Verdiske Dragoner (Oberst MarschaIck,
Oberstløjtnant Lewenhaupt, Major Bijl), Enkedronningens Livregiment (Oberstløjtnant G. W. Fersen, Major Meyerhelm), Pommerske Ryttere (Oberst v. Rosen, Oberstløjtnant Brunner, Major
WeicheI), Pommerske Dragoner (Oberstløjtnant Oppenbusch, Major Harenc) 1). Af sidst nævnte Regiment blev en Del anvendt til
Trænbedækning ved Kaselow,
Klokken var vistnok paa det nærmeste 121/2, da den svenske
Hær stod opmarcheret, ordnet til Fremrykning.

Kampen paa den danske venstre Fløj 2).
KJ. 12 1/9 lød en Trommehvirvel fra den BatailIon Ekeblad,
der dannede Skytsbedækningen ; det var Angrebssignalet. Under
Løsenet «med Guds og Jesu Hjælp. rykkede Kolonnerne frem
med Geværet paa Nakken, i dybeste Tavshed, uden at røre Spillet.
Forrest gik ArtiIIerilinien med sin Bedækning; efter Cronstedts
«Invention» S) førtes Kanonerne frem med Mundingen mod Fjenden; jævnlig standsede de, affyrede e Hurtigskud s og fortsatte
Fremrykningen. Det var første Gang, det nye System anvendtes
i Felten; det virkede fortrinligt, ganske som Opfinderen havde
') Kolonnernes Sammensætning er given efter Relat , i eHandl, ror . Nord. kriget »;
den stemmer ikke fuldt med den af O. Fr. meddelte. At den er rigtigere,
fremgaar dog bl. a. af Huss' Brev til Klinckowstrom, hvoraf det ses, at Hassewitz' Rgl. var paa højre Fløj.
2) Paa Gruncl af de Forskydninger, der foretoges um iddelbart før Slaget, blev
eCorps de Batallles i den Grad splittet, at der ikke mere kunde være Tale
om noget egentligt Centrum. men kun om 2 Fløje. Af Fodfolkets Afdelinger
kom Grenaderkorpset og det meste af zden L inie til al kæmpe paa venstre
Fløj ..
") Bind III, S. 68 f.
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ventet l). Efter Artilleriet fulgte Kolonnerne, livlig beskudte af de
danske Kanoner, da de passerede Skraaningen, der førte ned i
Dalen. Skønt Vinden drev dem Sne og Krudtrøg i Ansigterne, fortsatte de rolig Marchen ned i Dalbunden, hvor de formerede Linie;
men da Pladsen var knap, foregik Opmarchen langsomt og med
Besvær. Inden den var fuldført, blev Major Usedoms Bataillon,
der var paa højre Fløj af forreste højre Midtekolonne, paa Flernmings Initiativ angrebet af Oberst Eyfflers t] Rytterregiment. Hvis
Ordren var bleven rigtig udført, havde det set galt ud for BatailIonen, hvis højre Flanke var udækket, men Eyffler manøvrerede
kejtet og trak til højre i Stedet for til venstre; hans Regiment
blev beskudt af den fjendtlige Nabohataillon og Artilleriet, muligvis
ogsaa af eget Fodfolk, og maatte gaa tilbage, ganske vist i Orden
og uden overvældende Tab; men den fejlagtige Manøvre gav Anledning til Uro i Rytteriets Linier, tilvejebragte et Hul i Slaglinien S) og, hvad der var endnu værre, bortledede Opmærksomheden fra, hvad der foregik yderst paa venstre Fløj.
Medens denne Kamp gik for sig, fortsattes Fremrykningen
over hele Linien, og den højre svenske Rytterkolonne avancerede
ubemærket Nord om Sonnenberg ind i Ellekrattet, der omgav det
Sted, hvor Abbau zu Wakenstadt nu ligger. Stromfelts Dragoner,
der havde Teten, passerede med nogen Besvær den sumpede Aadal, hvor Hestene idelig sank i 4), naaede ubemærket Højden, som
den danske venstre Fløj havde forladt, og kastede sig over de
intet anende Ungarske Dragoner, der først opdagede dem, da de
var paa 30-40 Skridts Afstand. For sent gik t ste Linie frem til
Angreb, den blev kastet tilbage paa zden rI), og hele Regimentet
trængt ind i Weissenfels Dragoner, der stod umiddelbart bag
det; Slagordenens yderste venstre Fløj styrtede i største Uorden
l) Svsk, Art. Tidsskr. anf, St.
2) I O. Fr. Fremstilling fejlagtig kaldet eSteyffler s,
3) Scholtens Relat.; Flemming til Reventl, ; samme til Fr. IV. I sidstnævnte
Brev hedder det, at Rgt. stod • t i l h ø j r e paa venstre Fløj, der stod saaledes,
al den ikke kunde avancere uden al passere gennem D. M. Fodfolk>. Her
skal aabenbart staa «til v e n s t r e s, hvilket stemmer med Ordre de Bataille,
Det vilde ogsaa have været ganske urimeligt at foretage Fremstødet med det
Regiment, der havde den længste og vanskeligste Fremrykuingslinie.
ol) HannI. ror . Skand, Hist. B. Il, S. 223 .
I) Krigsretsdommen (Ref, Sag 4h J ]26). Naar O. Fr. lader Stromft:lt under
Fremryknmgen tage 7 danske Kanoner, kan dette ikke være rigtigt; disse
stod længere til højre, og Ove rraskelsen vilde da ogsaa være udebleven.
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og Forvirring tilbage til Terrænet Nord og Vest for Wakenstådt l). Jyske Landkyrasserer, der holdt til højre for Ungarske
Dragoner, greb ind i Kampen. Oberstløjtnant West, som førte
yderste venstre Eskadron, trak til venstre og huggede ind;
men Naboeskadronen, Ritmester Eichstedt, holdt sig tilbage og
lod sig trykke ud af Linien af højre Fløjeskadron, Ritmester
v. Deden, der vilde frem. Der kom Uorden i Regimentet, som
maatte vige tilbage til Terrænet omkring Wakenstadt 2). hvor
efter Haanden hele venstre Fløjs Rytteri samledes i uordnede
Klynger.
Kongen havde fra Terrænet øst for Wakenstådt set paa
det svenske Fodfolks Opmarche i Dalen, gik derpaa tilbage til
venstre Fløj, tog Afsked med Generalerne, «satte sig paa en sort
Ilest og red bag den opstillede Armee for at komme til Guardierne til Hest, samme han agtede at anføre ». Under dette Ridt
slog en Kanonkugle ned knap 50 Skridt fra Kongens Hest. Men
han havde ikke været i Fare for at blive fangen, og forlod venstre
Fløj, inden Deruten var indtraadt"] .
General Scholten holdt ved Kampens Begyndelse med sin
Stab «en corps de batailIe for at se, hvad der overalt passerede,
for at kunne give de nødvendige Befalinge r»; han havde sendt
en af sine Adjutanter tilbage for at hente nogle flere Batailloner
frem til forreste Linie, og var nu optagen af Kampen i Fronten,
da en anden Generaladjutant udbrød: «Nu viger vor venstre Fløj.s
Først fik han Indtrykket af, at det var en ganske lokal Tilbagegang, «en Eskadron, der var repousseret og snart vilde sætte sig
igen»; men det varede ikke længe, inden han opdagede, at et
stort Antal Tropper flygtede ad Wakenstadt til, forfulgt af Fjenl) Den senere saa berømte Marskalk Moritz af Sachsen, der som Volontør stod

ved We issenfels Dragoner, skal selv have omtalt, hvor overraskende Angrebet
kom (Handl. ror. Skand, Hist. anf. St .).
") Krigsretsdommen. Eichstedts Esk, havde aldrig før været i Ilden, men havde
i Pestaaret gjort Strandvagt paa Sjælland. Det maa ogsaa erindres, at Rgt,
havde været udsat for en længere Kanonade, og at en Del forsprængte Dragoner var kastede ind paa det.
S) Saaledes beretter Torm, der som kgl. Lakaj overværede Kampen i Kongens
Følge. Vaupells Fremstilling er sikkert urigtig. Kongen holdt ikke stille
• foran venstre Fløj og befandt sig pludsel ig lige over for Svenskerne. i lige
saa urigtigt er det, at det var de svenske Kanoner, der fordrev det Ungarske
Dragonregimentj det var det sven ske Rytterangreb, hvad der tydelig nok
fremgaa r af Krigsretsdommen.
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den. Han lagde ogsaa Mærke til, at Dele af Jyske Landkyrasserer,
rste Fynske og 3dje Sjællandske Rytterregiment huggede ind paa
Forfølgerne, medens de selv blev tagne i Ryggen af andre fjendtlige Eskadroner l]. Scholten ilede nu «sporenstreichs s ned til
Landsbyen og traf her en Del «debanderede » Tropper, vist 16[8 Eskadroner. Det lykkedes Hertugen af Weissenfels at faa
Hold paa nogle af Folkene og at foretage nogle Indhug, men
Stromfelts Dragoner vandt stadig Terræn og blev forstærkede af
de efterfølgende Regimenter 2).
iste Jyske Rytterregiments uheldige Angreb og den snart
derpaa følgende Panik paa den danske venstre Fløj gav det fremrykkende svenske Fodfolk Luft. Medens den store 4-dobbelte
Midtekolonne opmarcherede og langsomt rykkede frem med de
stadig fyrende Kanoner i Bataillonernes Mellemrum, fortsatte den
højre Flankekolonne Marchen gennem det Terræn, Rytteriet havde
forladt, og naaede uantastet den oprindelige 1 ste Linie af det
danske Fodfok. Af denne var nu kun Grenaderkorpset tilbage,
men ogsaa zden Linie var stærkt svækket; herfra havde Scholten
nemlig taget de Batailloner, der skulde forstærke den fremskudte
Linie, vist nok Bataillonerne Krag, Viborg og Aarhus; saaledes
at i det højeste Prins Christians ene, Zepelins 2 og Staffeldts ene
Bataillon var tilbage M).
De svenske Batailloner opmarcherede og angreb Grenaderkorpset; Sødermanlands Regiment og Stierncrantz' Bataillon af Østgøta
tog Wakenstadt og kastede Grenaderernes ene, maaske ogsaa Prins
Christians Bataillon tilbage efter en heftig Kamp, hvor Pikenererne
gjorde Udslaget"). Zepelins Regiment havde selv fuldt op at gøre
og kunde ikke yde Grenadererne Bistand, heller ikke Rytteriet
l) Scholtens Relal.; Krigsretsdornmen.

2) FIem. Re!. til Fr. IV . Denne er pan delle Sted misforståaet i O. Fr. III,
S. 49 f. Flem, taler i de følgende Linier i k k e om den danske ven s t r e,
men om den højre Fløj.
v. d. \Veyde (Pers. Tidsskr. 3. R. r, S. 115) der fortæller, hvorledes han
var Øjenvidne til Grenaderkorpsets Forsvar af Wakenstådt (ved en Fejlhuskning nævner han her Radegast) og hvorledes han, der stod ved Zepelins Rgt,
kunde se hen til Staffeldts Bat ., der i den oprindelige Ordre de BatailIe var
skilt fra hans Rgt, ved Krags og de 2 nationale Bat.
<) v. d. Weyde fortæller om, at edet svenske Dahlkarle Regiment med fælled
Picque trang ind paa een BatailJon af vores Grenadeer Chor s ; men Dalrgt.
var ikke paa denne Fløj og havde heller ingen Piker, hvad derimod østgøta
havde.
a)

Jfr
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kom til Hjælp, skønt «et hee1 Regemente Cavallerie holdt bag ved
os (Zepelins Regiment) med trockne Pallascher hængendes paa
Haanden i en Rem som en jagtpidsk s l).
Skønt Scholten, støttet af Generalmajorerne Chr. Juel og
Lew e tz o w, af al Magt stræbte at bringe Orden i Forvirringen,
lykkedes det ikke at faa venstre Fløj formeret. Han skildrer
selv, hvorledes han søgte at standse Flygtningene, «men al Flid
for at ordne disse Folk og faa dem til at gøre Front mod Fjenden
var unyttig, da der næsten ingen Officerer var til Stede, og alt,
hvad man sagde til Folkene med det gode eller onde, intet vilde
hjælpe». Hans Adjutanter nedskød et Par flygtende Ryttere 2),
men intet Middel hjalp; Flygtningene, der bestod af «nogle af
D. M. Cavalleri og Resten af Sachserne, som var de fleste», var
ikke til at standse. Forgæves søgte man at ordne nogle Troppe
ved et Hegn mellem Wakenstadt og Landsbyen Radegast, de
styrtede afsted gan ske cdispendiert S) aus einander und in confusion » og kunde ikke samles i Trop, langt mindre i Eskadron.
Saaledes fortæller Scholten; det gik ham næsten, som det var
gaaet J. Rantzau ved Helsingborg: han blev revet med i Hvirvlen
og tabte ganske Kommandoen. Om selve Kampen faar man gennem hans Beretning intet Begreb af den simple Grund, at han
ikke anede, hvad der foregik. Det var en fortvivlet Ide af ham
at styrte sig ind i Tummelen; han burde have bestræbt sig for
at optage de Flygtende ved Hjælp af endnu intakte Tropper fra
højre Fløj, hvad der muligvis havde kunnet lade sig gøre, da Tilbagegangen gik over Radegast, og venstre Fløj ikke var saa fuldstændig opløst, som Scholten mente.
Scholten omtaler i sin Rapport ikke med et eneste Ord Generalløjtnant Fr. Leegaard, Føreren for venstre Fløj, hvis Forhold dog maa have været dadelfrit, siden han blev Formand i den
Overkrigsret, som dømte de Officerer, der havde holdt sig slet i
Slaget. Gennem Flemmings Beretninger v] ved man imidlertid, at
1) V. d. Weyde.
2) Her har Vaupell misforstaaet Scholten og beretter, at en af dennes Adjutanter
blev nedskudt og 2 saarede af Flygtningene; skønt han senere ikke opfører
nogen af dem blandt de faldne eller sanrede Officerer, er han ikke bleven
opmærksom paa sin Misforstaaelse, som i øvrigt havde været udelukket, hvis
han havde benyttet den onginale Rel, i Stedet for den slette Afskr.
3) debandiert,
4) Flern. til Fr. IV og til Aug. Il.
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det lykkedes Leegaard og Hertugen af Weissenfels at faa Hold paa
en Del af venstre Fløjs Ryttere, med hvilke de deltog i Slaget
indtil dets Slutning. De hjalp venstre Fløjs Fodfolk under dets
fortvivlede Kamp mod det svenske Fodfolk og Rytteri, der blev
støttet af Artilleri, og skarpt blev der kæmpet i Terrænet om
Wakenstådt, hvor der endnu i Slutningen af Januar henlaa 450
dræbte Heste t). «Saa snart Stram fel t angreb en dansk Bataillon
og kastede den, angreb Sachserne ham i Flanken, men da Oberst
Wulfrath (Vestgøta Ryttere) saa det, kom han til Hjælp; men
længe varede det ikke, før en dansk Eskadron kastede sig over
Stramfelt og vilde have forjaget ham, hvis ikke Bassewitz' Regiment havde skaffet ham Luft og givet ham Tid til at ordne sine
Folk. Da dette var sket, stødte han paa den 4de danske Bataillon,
som han kastede, og som blev græsselig medtaget af vort Infanteri, saa at de fleste maatte bide i Græsset s 2). Denne Fremstilling, der skriver sig fra et svensk Øjenvidne, viser, at ikke hele
den danske venstre Fløj forlod Valpladsen uden Kamp. End ikke
det saa ilde omtalte Ungarske Dragonregiment blev helt opløst;
Major Fr. H. Bu l o w samlede 2-3°0 Mand, med hvilke han flere
Gange gik frem til Modangrebs],
F o cl fo lk e t værgede sig godt. Den ene Grenaderbataillon
forsvarede med Tapperhed Wakenstadt, medens den anden besatte
Rac1egast for at optage Flygtningene. Alle de svenske Beretninger
udsiger, at de kastede Batailloner stadig «satte sig. og uforfærdet
modtog Angrebene. Zepelins Batailloner blev skilte; Oberstløjtnantens kom i nogenlunde god Behold tilbage, medens Livbataillonen
næsten blev tilintetgjort."). Den stod ene mod 3 fjendtlige, gik tilbage for at søge Hjælp hos Rytteriet men kom i Uorden ved at passere en Hæk og et lille Vanddrag. Generalmajor Møsting befalede
Obersten at ordne den og paa ny føre den mod Fjenden; dette
skete, men Folkene var saa medtagne, at de ikke kunde skyde
Salver, og de fleste af dem blev nedhuggede eller fangne af de
svenske Ryttere. Oberst Zep e l i n saas til det sidste ved Fanen;
i yderste Øjeblik slap han bort paa Kaptajn Gyldenstjernes Knægts
l) Skarpretteren i Gadebuseli til Hertugen 26/ 1 13; Borgmesteren samme Steds til

sarrune 2{:. (D ur chzilge Vol. 90 Schwerin).
2) Huss til Klinckowstrorn (Acta hist. ),
' ) Genm. Chr, Juels edelige Udsagn for Overkrigsretten.
4) Den 2/1 13 talte c1ens Kompagnier fra 5-11 Md., medens den zden Batnitlens
mønstrede 70-80 (Rdsbg. Fæstnrgnskh.),

Felttoget i Meklenborg.

195

Hest '}; hans egen maa formodentlig være skudt under ham. Haardt
saaret faldt Fændrikken Poul Mathias Harbou i Fjendens
Hænder; men Fanen havde han revet af Stangen, og den bragte
han frelst hjem ved Udvexlingen 2).' Som det gik Zepelins BatailIoner, gik det de fleste andre, saaledes ogsaa Viborgske, der, saa
vidt det kan ses, blev stoppet under sit Forsøg paa at naa frem
i t ste Linie. Den gik tilbage, passerede et sidt Ellekrat, hvor
Officerernes Heste blev stikkende, kom i Uorden, blev atter ordnet,
men sluttelig redet ned og for største Delen taget til Fange").
Vejret, søm i Begyndelsen af Slaget havde været ugunstigt for
Svenskerne, blev nu til Fordel for dem; deres Piker og Pallasker
trodsede «det smutzige og fugtige Vej n , medens de Danske ikke
kunde lade og skyde, da «Hænderne blev vaade og klamme) 4),
og Fængkrudtet vaadt.
Resultatet af den danske venstre Fløjs Kamp blev, at de Afdelinger, som endnu holdt Stand, trængtes tilbage til Linien Wakenstådt Skov-Radegast med Front mod Nord. I sidst nævnte
By satte den ene Grenaderbataillon sig fast, og Mellemrummet
mellem den og Skoven udfyldtes efter Haanden af Regimenter af
højre Fløjs bageste Linier. Flygtningene hastede over Gr. Salitz
ad Roggendorf til, hvorfra nogle fortsatte Flugten langt ind i det
Lauenburgske t}; andre gik Syd paa til Wittenburg, hvor en Del
af det sachsiske Træn holdt 6).
Stenbock havde personlig ledet Kampen mod de Danskes
venstre Fløj; selvfølgelig havde han ikke blandet sig i Nærkampen
som Scholten, der flere Gange var paa Nippet til at blive fangen;
han havde beholdt Overblikket og dirigeret Afdelingerne derhen,
hvor der var Brug for dem. Her vandt han en afgjort Sejr: de
danske og sachsiske Afdelinger blev fuldstændig slagne, Fodfolket
næsten tilintetgjort, Rytteriet for Størstedelen forjaget eller sprængt.
Kampen mod de Danskes højre Fløj havde han derimod fra Begyndelsen ikke kunnet lede. Her kæmpede Diicker, Asehenberg
og Mardefelt mod Flemming og Dewitz, der blev udmærket
') Overkrigsretsdommen•
•) Ref. Sag. '4'S 1713 N. 35.
3) Overkrigsretsdommen.
4) v. d. Weyde.
S) Kirkebogen i Gr. Salitz (Mecklenb. Journal 1806).
") v. d. Weyde.
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støttede af Baudissin, Gregers j u e l, Gregers Daa og Grev
Sponneck, her blev der gjort kraftig og aktiv Modstand, Terrænet blev godt benyttet, og Kampens Udfald var længe tvivlsomt.

Kampen paa den danske højre Fløj.
Venstre Fløj af det svenske Centrum, der førtes af Generalmajor Ekeblad og Oberst De la Gardie, kom op af Radegast
Dalen samtidig med de højre FløjbatailIoner, men stødte paa
Fodfolk og Artilleri og blev opholdt i sin Frernrykning ']. Vel
lykkedes det ret hurtigt det overlegne og godt betjente svenske
Artilleri at bringe de danske Kanoner til Tavshed, og snart blev
disse tagne af Fodfolket t}; men de bag dem staaende Batailloner
gjorde lang og sejg Modstand. I første Linie gjaldt dette om
Garden, der blev angrebet af venstre Flankekolonne, i hvis Tete
Oberstløjtnant Rutger Fuchs' Dalkarlebataillon befandt sig. Det
berettes, at denne udholdt 5 Salver, medens den endnu var i
Kolonne; men da den var opmarcheret, kommanderede Fuchs:
«Gor Eder fårdige ! Lågg an! och når den salfvan var gjord,
voro ej många igen af hela danska Gatdiet - g). Det sidste er nu
ikke rigtigt; Garden var saa langt fra at være tilintetgjort, at den
længe modstod Angrebet. hvori efter Haanden hele Dalregimentet
deltog, støttet af Helsinge. Fuchs blev haardt saaret, efter Sigende
i Tvekamp med Major F. H. Gl as sau '], hvem han nedlagde.
Dalregimentet havde r6 saarede og faldne Officerer og mistede
henved Fjerdedelen af sit Mandskab rI); Helsinge led ligeledes
l) Venstr-e Fløj marcherede i bataille rangee o~ blev staaende paa Plænen foran
Skoven (Stenflycht).
~) De svenske Kilder angiver 13 tagne Kanoner; i det danske «Res: u. Feldart.
Rechn :» opføres kun IO Kanoner som tabte i Slaget; samme Tal har Vaupel1,
der næppe har kendt denne Kilde. Det er dog ganske utænkeligt, at den
slagne Hær har kunnet redde en eneste Kanon; som alt omtalt Side 177 Note 2,
har de 3 resterende Kanoner vist nok været sachsisk e,
' ) Munchs Dagbnk.
' ) Hos O. Fr. fejlagtig kaldet Glasenapp.
~ 'O m Regimentets Deltagelse i Slaget se A. Pihlvtrøm Kgl. Dalrgt.s Hist. III,
Forord og S. 217-220.
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meget. Ogsaa Marinebataillonen og de andre fremskudte Batailloner ') værgede sig tappert, men tilsidst maatte de vige; i god
Orden, «so vil moglichs førtes de af Generalløjtnant Krag
tilbage til Linien Radegast-Wakensttidt Skov, hvor Scholten nu
befandt sig 2) ; denne gav Ordre til at føre «alt som kunde samles »
til Roggendorf. Grenaderkorpset dækkede Tilbagetoget ved sit
haardnakkede Forsvar af Radegast ; det led meget store Tab,
mistede de fleste af sine Officerer og talte efter Slaget knap 400
Mand, medens Garden mønstrede noget over 1000 S). I Kampen
om Radegast har Rytteriet kun deltaget i ringe Grad, her laa
efter Slaget kun 30 Hestes]. Den svenske højre Fløj har sikkert
forfulgt den til Roggendorf tilbagegaaende Styrke, endnu ved Gr.
Salitz kæmpedes der 5) . I øvrigt havde baade Stromfelts Dragoner
og Vestgota Ryttere lidt store Tab og var komne i Uorden.
Nøjagtigt kan det ikke angives, naar Fodfolkskampen var til
Ende - de foreliggende Beretninger mangler næsten ganske Tidsangivelser - man kommer dog vistnok Sandheden temmelig nær
ved at antage, at det danske Fodfolk - paa Spormecks Batailloner
nær - forlod Valpladsen KJ. 3 Eftermiddag"].
Svenskernes venstre Rytterfløj kom ikke saa overraskende
frem som den højre. Fra Wakenstadt Skoven beskød Spormecks
Batailloner Kolonnen, der rykkede frem gennem Lavningen mellem
Sonnenberg og Højden ved Vorwerk Pakrent ; den søgte at unddrage sig Ilden ved at trække til højre, men herved opstod nogen
Uorden og Tidsspilde. Generalløjtnant Diicker blev alvorlig saaret
i Halsen af en Musketkugle og maatte føres bort. Dew itz' Kyrasserer, der stod til højre for Garden, noget fremme foran det
øvrige Rytteri 7), kastede sig over de Verdiske Dragoner og drev
dem tilbage paa Enkedronningens Livregiment, der var ved at
opmarchere. Livgarden til Hest, zdet Fynske Regiment, Livdragonerne og de sachsiske Fløjregimenter gik ogsaa frem, og paa
Marken ved Alt Pokrent udfægtedes en skarp Rytterfægtning, der
l) Nogle Kilder angiver -

foru den de paa Scheels Plan opførte - ogsaa < Prins
Christian» om hvis D eltagelse i Slaget der ellers intet bestemt vides . ] fr. .
Side 185 Note S og 192,
~) Scholtens Beretn,
8) Schoitens Prot, 81 /10 13.
') Skarpt. anf. Br.
5) Overkrigsretsdommen.
O) Jfr. O. Fr. III, S. S I, Pihlstrørn III, S . 219 .
7) Seheels Plan .
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kostede de 2 forreste svenske Regimenter store Tab; 500 dræbte
Heste bedækkede Kamppladsen l). Brødrene Dewitz, Generalmajorerne M orn e r og G r. J u e l samt den sachsiske Generalløjtnanr Baudissin udviste baade Mod og Dygtighed, siger Flemming, idet han samtidig beklager, at de danske Eskadroner var
saa optagne af Rytterkampen, at de ikke kunde bringes til at
svinge ind og gøre Indhug paa det svenske Fodfolk, der angreb
Garden og dens Nabobatailloner. Derved havde de sikkert gjort
mere Gavn end ved at splitte nogle Eskadroner af Enkedronningens Livregiment og Pommerske Ryttere"). Der var imidlertid i
det mindste et Regiment, der fulgte Flemmings Opfordring, og
det var zdet Fynske, som under Oberst M. Rosenørn og Major
H. Bi e l k e Kaas var «anrykket paa det fiendtlige Infanterie, hvis
Cavallerie alt var slaget. Infanteriet havde Canoner og Piqvenerer.
General Dewitz kom ridende og raabte at giøre Halt, vi havde giort
som brave Folk; thi vi gik lige ind paa Piqverne» 3). Da Regimentet,
stærkt medtaget, gik tilbage, kom en af dets Eskadroner ind i
Brockdorffs Kyrasserregiment, der holdt paa venstre Fløj af Rytter.
fløjens zden Linie, hvis Opgave det nærmest var at angribe det
fjendtlige Fodfolk, medens t ste Linie kastede det fjendtlige Rytteri.
Regimentet blev bragt i Uorden, og da det tilmed blev beskudt
med Kardæsker, kom det i fuldstændig Forvirring. Regiment.
chefen paastod senere, at han ingen Ordre havde faaet hverken
af General Dewitz eller af Brigader H . R. B li lo w, der holdt nær
ved Regimentet, indtil han faldt. Det synes ogsaa at være rigtigt,
at Regimentet først fik Befaling til Fremrykning, da zdet Fynske
vendte tilbage efter sit Indhug paa det fjendtlige Fodfolk; men
da var det for silde; i fuld Flugt ilede de 3 Eskadroner over
Markerne ad Gr. Salitz til, medens den 4de uden Modstand lod
sig tage af det fjendtlige Fodfolk; den blev ført af Major A. L.
v. Enden, der senere paa Grund afsin Fejghed blev dømt til Døden,
men ved Flugt reddede Livet. Under Tilbagegangen fik Brockdorff
I) Skarpr. anf. Brev.
Huss' anf. Br.
") Genlt. Bielke Kaas' Selvbiografi. Pers. Tidsskr., rste Række IV, S. 195 .
Denne Heltebedrift blev meget paaskønnet; i det følgende Aar præsenterede
Kongen Reg imentet for Czaren og fortalte, at det e hcvdc gjort -aa vel udi
Batalllen ved Gadebusch s , og det blev - som Bj. K. siger - etvende Gange
betakket» .

") Jfr.
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dog nogenlunde Hold paa de 3 Eskadroner, der blev bragte til
«at sætte sig» og afvise Forfølgernes Angreb t).
Kongen maa have forladt Valpladsen omtrent samtidig med
Brockdorffs Regiment. Da han ankom til højre Fløj var Hestgarden
«i Marche for at attaquere. Da Garderne andrnarcherede, var den
ganske venstre Fløj alt slagen . . . og Marken bag os var fuld af
Desenteurer (Flygtninge) som toge Flugten og iagede ind i det
Lybske og Meklenborgske ... Geheime Raad Wibe og Eickstedt '
bade Kongen at forlade Bataillien; det stod haardt, inden han
vilde, han svarede: «Ich will bey meinen Leuten bleiben und
seyn» . Endelig efter adskillige Overbevisninger og Persuasioner
blev han overtalt og red bort. s Saaledes fortæller E. Torm, og,
skønt hans Skildring er skrevet mange Aar efter Begivenheden,
maa den vel staa til troende. Det Indtryk, han dengang har faaet,
hører ikke til dem, der lader sig udviske.
Naturligvis var der ikke Tale om, at den danske højre
Fløj kunde forfølge sin partielle Sejr; den maatte være tilfreds med at hævde Stillingen til Mørkets Frembrud og binde
saa stor en Del af den fjendtlige Hær som muligt. Kampen
varede endnu en rum Stund, men de bevarede Skildringer er lige
saa forvirrede som den selv. Det synes, som om Generalløjtnant
Dewitz har taget Kommandoen over den nye venstre Fløj, der
vistnok bestod af Livgarden til Hest, zdet Fynske og rste Sjæl.
landske Rytterregiment, Kyrasserregimenterne Koniginn og Kurprintz samt det Kommando, Generalløjtnant Leegaard og Hertugen
af We issenfe ls havde samlet. Højre Fløj, der omfattede Skoven
og Terrænet nærmest Vest for denne, førtes af Generalløjtnant
Baudissin og Generalmajor Gregers Juel; den bestod afSponnecks
Batailloner , Dewitz' Kyrasserer, Livregiment Dragoner og de
sachsiske Regimenter Bayreuth og Baudissin. Flemming synes
at have ført Overkommandoen. Medens højre Fløj navnlig kæmpede mod det svenske Rytteri, der stadig søgte at trænge
ind i Skoven, men idelig afvistes af Spormecks Batailloners Ild 2)
' ) Overkrigsretsdommen ; Genaudit. Bornemanns Mem. 13/2 14.
en fantastisk Fremstilling af, hvori ede, ede nationale
jydsk e Rgtr. Aarhus og Viborg, førte af P. Rosenørn og Maisner (sic), brøde
frem fra Skoven og forfulgte Svenskerne tværs over Mosen l. Hertil er at
bemærke, at nævnte Rgtr, slet ikke var i Skoven, at Mosen laa S.V. for denne,
medens Svenskerne kom fra ø. og 5.0., og endelig at Datidens Fodfolk af
gode Grunde ikke gav sig af med at forfølge Rytteri.

2) Vaupell giver S. 465
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og de sachsiske Dragoners Flankeangreb Syd om Skoven, synes
den nye venstre Fløj navnlig at have været optaget af Kampen
mod det svenske Fodfolk og Artilleri. Paa begge Sider blev der
kæmpet med hensynsløst Mod. Gang efter Gang attakerede de
danske og sachsiske Ryttere og Dragoner, ofte i Kolonne, trodsende Piker, Kugler og Kardæsker. Førerne skaanede sig ikke.
Flemming og Dewitz animerede Tropperne og foregik dem med
det bedste ExempeI. Generalmajor Mørner og Oberst Løvenhj e Im fik Hestene skudte under sig og faldt saarede i Fjendens
Hænder, Generalmajor Daa fandt Heltedøden, ogsaa flere af de
sachsiske Generaler blev saarede. «Flere Gange troede vi, at Sejren
erklærede sig for os», siger Flemming. Men Slaget var uhjælpelig
tabt, og et Øjeblik saa det ud til, at ogsaa højre Fløj skulde
splittes. Det var lykkedes Leegaard at tilbagevise et Angreb paa
den yderste venstre Fløj, men et nyt og voldsomt Angreb bragte
de danske Eskadroner til at vakle. «Vi blev drevne lidt hastigt
tilbage,» siger Flemming; det lykkedes dog at tilvejebringe Ro,
og Svenskerne standsede, da der paa ny blev gjort Front. Mørket
faldt paa; Kampen kunde ikke fortsættes, og der var ingen Mening
i at prøve paa at blive Natten over paa Valpladsen . Flemming
og Dewitz besluttede at gaa tilbage med de endnu kampdygtige
Tropper, og Baudissin fik Befaling til at afbryde Kampen. Hertugen af \Veissenfels førte Arrieregarden; Decemberaftenens Mørke
og Fjendens Udmattelse lettede Tilbagegangen. Hen paa Aftenen
kom Rytteriet til Roggendorf, hvor Scholten opholdt sig, og ud paa
Natten indløb Melding fra Grev Sponneck, der med sine 4 Batailloner var kommen til Ganzow, om at han saa sig nødsaget til at
blive staaende der Natten over, da hans udmattede Folk ikke
kunde marchere videre. Næste Morgen gik alle de danske og
sachsiske Tropper til Zierhen l).
Den svenske Hær var under Kampen kommen i Uorden; alle
Afdelinger havde været i Ilden, flere af dem havde lidt betydelige
Tab. Mørket var indtraadt, Vejret slet; om en energisk Forfølgning kunde der ikke være Tale. Stenbock samlede og ordnede
sine Regimenter, saa godt det lod sig gøre, og blev staaende om
Natten paa Valpladsen i Slagorden med de talrige Fanger i Midten,
1) Scholtens og Flemmings Relationer.

Armerstedt lader S. 304 Flemming gaa
eøsterut s og forene sig med Russerne; det er formodentlig VaupeIl {S. 470),
der alter har ført ham paa Vildspor.
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omgiven af dræbte og saarede Mennesker og Heste. c Det var
den længste og uhyggeligste Nat, jeg har oplevet" skriver et
Øjenvidne, «Marken var vaad og opblødt som en Lerpøl ; intet
Sted kunde man sidde, de som ingen Hest havde, maatte staa i
Mudder til op paa Benene, og under alt dette hørte man de Saaredes ynkelige Graad og Klage, hørte hvor inderlig de bad om,
at man vilde forbarme sig over dem ved et Skud eller et Stød ) J).

Slaget ved Gadebusch, som det med Urette er kommen til
at hedde, er en glimrende Afslutning paa den lange Række Sejre
fra Sverigs Stormagtstid. De svenske Tropper havde kæmpet
fortrinligt, og Stenback atter vist sig som den fremragende
Taktiker, han var. Som sædvanlig bevarede han Overblikket,
beholdt Tropperne i sin Haand, anvendte Vaabenarterne efter
deres Ejendommeligheder og satte Styrken ind der, hvor den
skulde og kunde virke. Sjældent saa man i hine Tider en saa
fortrinlig Samvirken mellem Vaabnene, og aldrig havde man set
en saa virkningsfuld Anvendelse af Artilleriet, der baade indledede
Kampen og støttede de andre Vaaben lige til dens Afslutning.
Med Fasthed gennemførte Stenback sin Angrebsplan, som ikke var
lagt efter et Skema, men bygget paa Kendskab til Terrænet og
Fjendens Stilling, under tilbørligt Hensyn til de foreliggende Forhold. Sejren skyldtes ikke det blinde Tilfælde, ikke heller Fjendens numeriske Underlegenhed eller Mangel paa Lyst og Evne til
at kæmpe. Nej, Æren for den tilkommer i første Linje Stenbacks
overlegne Feltherredygtighed, hans rigtige Forstaaelse af Offensivens absolute Overlegenhed og hans enestaaende Evne til at indvirke paa sine Undergivne, saa at alle fra Generalløjtnanten til
den menige Soldat underordnede sig hans Vilje og gjorde den til
deres egen.
Selvom den dansk-sachsiske Hær havde været den svenske
fuldt jævnbyrdig - og det var den vel nok, alt overvejet - var
den dog fra første Færd viet til Nederlaget. Feltherren havde
valgt den rene Defensiv og tilmed dispo~eret slet over de to
' ) O. Fr. S. 54 (Cilat).
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Faktorer, hvormed han skulde arbejde: Tropperne og Terrænet.
Fra første Færd var han numerisk overlegen, om end kun i meget
ringe Grad; Flemming tilførte ham en betydelig Overmagt, men
Forholdene tillod ham ikke at benytte det Overskud af Kraft,
hvorover han kom til at raade; og, hvad værre var, ved Flemmings Ankomst blev Enheden i den forud ikke overvættes energiske Kommando brudt. Den fremmede Troppefører, der i Indsigt synes at have staaet ikke saa lidt over Scholten, blandede
sig i dennes Anordninger, tog Humøret fra ham og bidrog sit til
at bringe Forstyrrelse ind i den oprindelige Opstilling, der vel
var ringere end den af ham foreslaaede, men som havde den Fordel at være færdig, hvad Flemmings aldrig blev. Havde de danske
Eskadroner og Batailloner i Slaget staaet Side om Side, støttende og
dækkende hinanden, kunde Scholten have bevaret Overblikket og
ført sine Tropper som ved Ramellies ; nu blev Sammenholdet, der
for ham var det afgørende, brudt. Og det gjaldt ikke blot det direkte Sammenhold mellem Tropperne, men ogsaa Kommandoforholdene. Hele Kampen paa den danske venstre Fløj førtes uden
Kommando, de enkelte Eskadroner og Batailloner optraadte paa
egen Haand. Bedre gik det paa højre Fløj, hvor Førerne beo
holdt Tropperne i deres Haand, og hvor Flemming virkede i god
Harmoni med de danske Generaler. Kong Frederik optraadte
som sædvanlig med megen Takt; han viste stort personligt Mod
men blandede sig ikke i Føringen 1).
Der blev kæmpet dygtigt paa begge Sider, navnlig fortjener
det svenske Artilleri stor Anerkendelse; men ogsaa Fodfolket optraadte tappert, og højre Fløjs Ryttere afgjorde fra første Færd
Kampen til Svenskernes Fordel. De fleste af Forsvarernes Afdelinger sloges imidlertid ogsaa bravt; den Ro og Mandhaftighed,
hvormed de udækkede Linier udholdt den fjendtlige Artilleriild,
vakte Svenskernes Beundring, Garderegimenternes Forhold i Kampen var som sædvanlig mønsterværdigt, mange Batailloner gjorde
l) Det hedder sig . at Scholten inden Slaget frarandede at indlade sig i Kamp,

førend Foreningen med de Allierede var fuldbyrdet; han vilde forskanse sig
og indestod da for, at Svenskerne fik braadne Pander; men da Kongen ikke
vilde indlade sig herpaa, erklærede han: • D. 1\'1 . VII absolut slaas ; jeg skal
gerne udsætte mit Skind og handle som brav Mand , men det vil gaa galt. og
jeg vil intet Ansvar håve (P uchler ' h 13.. Denne Historie er sikkert apokryf;
det beroede jo slet ikke paa Kong en , om han Vilde slaas eller ikke; han
kunde ikke unddrage sig Kampen.

Felttoget i Meklenborg.

2°3

kæk Modstand, og de fleste Rytterregimenter viste baade Kamplyst og Manøvredygtighed. Med Urette er Sachsernes Forhold i
Slaget betegnet som slet '}; man tør paa ingen Maade give dem
Skyld for Nederlaget, saaledes som det ' saa ofte er sket; Sandheden er, at de opførte sig ganske paa samme Maade som de
Danske; paa venstre Fløj flygtede de, paa højre holdt de Stand.
Der var imidlertid dengang - særlig i København - megen
Uvilje oppe mod Tyskerne. «Danskerne er yderst uforskammede
mod Tyskerne og giver dem Skyld for alt hvad der gik galt i
Slaget », hedder det i et Brev fra Hovedstaden, og det var ikke
blot mod Sachserne, Misstemningen gav sig Udslag, den gjaldt
ogsaa Tyskerne i den danske Hær; med Forkærlighed fremhævede
man Landmilitsens Afdelinger paa de hvervede Regimenters Bekostning s). Sikkert er det jo, at de Ungarske Dragoner og Brockdorffs Kyrasserer, der næsten udelukkende bestod af hvervede
Tyskere, holdt sig slet, medens Garderne, hvor det dansk-norske
Element var det overvejende, kæmpede godt; men Dewitz' tyske
Kyrasserer viste megen Bravur, lige saa Spormecks 4 Batailloner,
der væsentlig bestod af Tyskere. Paa den anden Side er det
tvivlsomt, om de 2 jyske Landmilitsbatailloners Forhold virkelig
var saa glimrende, som man sagde i København S); sikkert er det
i alle Tilfælde, at de havde uforholdsmæssig mange usaarede
Fanger og forsprængte Folk. Viborgske Bataillon, hvis Forhold
kan følges gennem Overkrigsrettens Akter, kæmpede hæderligt,
men ikke særlig beundringsværdigt. Nej, Troppernes Holdning
afhang mest af Førernes; Oberstløjtnant W es ts Eskadron af
Jyske Landkyrasserer optraadte flinkt, Ritmester Eichstedts
slet, Oberst M. Rosenørns Ryttere angreb med Kraft, medens
Oberst Eyfflers tog kejtet og valent fat; blandt de Officerer, der
efter Slaget hædredes for godt Forhold, var der lige saa mange
Tyskere som Danske, dog maa det tilføjes, at alle, der blev straffede, tilhørte først nævnte Nation 4). De talrige danskfødte Generaler viste alle personligt Mod og gjorde deres Pligt efter Evne,
1) Se f. Ex. A. Hojer, S. 234, eAllein da die Sac hsen arn linken FlUgel so fort
wiche ro ,
1) Pitchler til Rebethen 141t, "I" 13. l sids tn, Ure,' omtales den beken d te
Schouthynacht Dan. W ilsters Sag (J fr. Bind HI, S. 419 f.) med følgende O rd:
«Da han er af tysk Race, "il man intet fursø mme for at ødelægge ham ».
3) Pitehler 31 /12 12.
' ) Kg\. udf. Exped. 14/ 1 14. N. 93 -98: Over kri gsretsd ommen .
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men de eneste højere Førere, som udrettede noget virkeligt og kastede nogen Glans over den sørgelige Dag, var Tyskerne Fr. J. og
U. O. Dewitz samt Grev Sponneck. At Hovedmassen af de Flygtende var Sachsere, saaledes som baade Scholten og Torm erklærer,
ligger, i at de stod i bageste Linie, og at de danske Ryttere blev
kastede ind paa dem og bragte dem i Uorden, inden de selv
havde set Fjenden; at de under disse Omstændigheder, anstrængte,
som de var, efter en lang Nattemarche, blev grebne af den almindelige Panik, kan ikke undre nogen. I det hele stod Sachserne
ikke tilbage for de danske Tropper; Kongen erklærede sig
ogsaa tilfreds med deres Tapperhed og med Flemmings gode
Forhold l). Det er i øvrigt værd at lægge Mærke til, at Tyskerne
ogsaa var stærkt repræsenterede i den svenske Hær. Paa 2 Regimenter nær bestod hele Rytteriet af Tyskere; i Fodfolket fandtes
3 Batailloner med tysk Mandskab, og en Mængde af Hærens
højere Officerer bar Navne, der hørte hjemme i Sverigs baltiske
og tyske Provinser. En af de brillanteste Rytterførere, Oberst
Bassewi tz, var Meklenborger ").
Bevæbningen i de 2 Hærs var noget forskellig . Som alt omtalt, havde Halvdelen af de svenske Fodfolksregimenter endnu Pikenerer, medens de danske udelukkende brugte Bajonetgeværet, som
dengang var et daarligt Stødvaaben, hvis Brug ikke engang blev indøvet. Denne Omstændighed blev der fra flere Sider tillagt stor
Betydning, ligesom ogsaa mange mente, at den svenske Opstilling
paa 6 Geledder var mere modstandsdygtig end den danske paa 4.
At det svenske Artilleri i enhver Henseende stod over det danske,
er jævnlig omtalt; det er da ogsaa forstaaeligt, at de Danske efter
Felttoget indførte baade Piker og hurtigskydende Kanoner. Men
den svenske Hærs Overlegenhed laa hverken i Nationaliteten, Bevæbningen eller Troppernes Beskaffenhed; heller ikke Underførernes Brugbarhed spillede nogen afgørende Rolle; den beroede
paa Feltherrens langt overlegne Dygtighed.
T a b e n e var paa begge Sider meget betydelige. De danskes kan dog kun opgives tilnærmelsesvis rigtigt. Vel befalede
Kongen et Par Uger efter Slaget, at samtlige Regimenter skulde
I Fr. IV til Aug . II ' ,l 12 12 (Geh. Reg .).
") De svenske militære Aktstykker er for en meget stor Del affattede paa T) sk,
Generalerne Ducker. Meyerfelt. Schoultz , Mellin. Marschalck, Stackelherg 1lI. fl.
bruger i deres indbyrdes Korrespondance næsten altid dette Sprog, S O Ill selv
Stenbeck og N. Gyilenstierna gerne benytter.
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opgive Tabene efter et meget detailleret Skema-j, men disse Lister,
der tillige skulde angive Afdelingernes Styrke i Slaget, har ikke
været til at finde 2). Imidlertid er det muligt efter de endnu bevarede Regnskaber at angive de samlede Tab nogenledes rigtigt,
men det kan ikke beregnes, hvor mange der skal opføres som
Faldne, Saarede, Savnede eller Fangne") . I alt mistede den danske
Hær ca. 5000 Mand, hvoraf ca. 4000 tilhørte Fodfolket. Af usaarede
Fanger indbragtes til Wismar 2 543 ~). Herefter skulde Antallet af
Faldne og Saarede beløbe sig til ca. 2500; i Virkeligheden har
det dog været noget større, da de. hvis Saar tillod dem at marchere, ikke er medregnede. Det danske Fodfolk havde mistet
Halvdelen af sin Styrke; flere Batailloner var helt oprevne. Rytteriets Tab var forholdsvis meget mindre, og efter Slaget var det
endnu fuldt kampdygtigt. Artilleriet mistede ikke mange Folk,
men Materiellet gik fuldstændig tabt.
Sachsernes Tab angives til 14 Officerer og ca. 850 Mand,
deraf ca. JOO Fanger '). Af de Saarede faldt kun faa i Fjende.
haand 6).
Svenskerne mistede 15 - 1600 Menige og 9 I Officerer. De
detaillerede Tabslister afviger kun i mindre betydende Enkeltheder
fra hinanden 7).
Af højere Officerer mistede de Danske Generalmajor Gr. Daa
og Brigader R. H. Bi.ilow, der faldt, Generalmajor Mor n er og
Oberst Løvenhjelm, som blev saarede og fangne; af højere svenske Officerer faldt Oberst Palmfelt, medens Generalløjtnant Ducker
og Oberst Horn blev haardt saarede.
Af Trofæer fik Svenskerne efter egen Angivelse 13 Kanoner,
2 Par Pauker, 23 Faner og Standarter 8).

1) Kg!. udf, Exped. 4/1 13 N. IS, 6/t N. 22.
2) Dette gælder, som omtalt, i det hele Memorialerne fra 1713.
3) De beregnede Tabslister for de enkelte Afdelinger findes i Bilag II.
4) Genm, Sehoultz til Kongen 2.'13. Juli 1713 (Wismarensia). I en Skr . af
27/2 13 udtaler han, at der efter Slaget indbragtes 3000 danske Fanger og
2000 saarede og syge Sven skere.
0) Schuster u. Francke Gesch, d. sik hs. Arrnee S. IS6.
0) I Gluckst, fandtes 1°/1 13 221 saa rede Sachsere af 5 Rgtr.
6) Bilag Il I.
s) Staffeldts, Arnoldt og Frijs' Rgtr. mistede hvert en Fane, 3dje Sjællandske
Rytterr. et P. Pauker (Scholt, Prot.).
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I den mørke Aften kom K o n g F r e d e r ik efter adskillige
Æventyr til Ratzeburg, men fandt Vindebroen optrukken og Portene
lukkede; han maatte vende. om og naaede med megen Besvær
Malin. Det var vanskeligt at faa en paalidelig Vejviser; den første
løb sin Vej, den næste maatte man behandle som Fange. Under
hele Ridtet talte Kongen og hans Følge udelukkende Dansk, siger
Torm, og han blev ikke kaldt Majestæt, men kun «naadig e Herre ».
Ved sin Ankomst til den lille lauenborgske By blev han kendt og
indladt af Kommandanten, der var averteret om hans Komme.
Suiten bestod kun af 5-6 Personer, men en Del af Følget var
tidligere ankommen og havde sørget for et Maaltid, det første
nogen af dem nød den Dag. Kongen var aldeles ikke modfalden.
.T æ rningerne ligger paa Bordet, » ytrede han, . Gud kan endnu
vende alt til det bedste.» Efter Maaltidet kørte Kongen med Gehejmeraaderne Vibe og Eickstedt til en Landsbyen Mils Vej
derfra; her overnattede han og rejste næste Dag til Oldesloe,
hvor Hoffet foreløbig forblev l).
Den 2 I de December samlede Scholten et Krigsraad i Ziethen;
da Forhandlingerne var endte, afgik Oberst Løvenørn til Kongen
med et Projekt, der gik ud pan enten at blive staaende ved Ziethen med Rytteriet og afvente Russernes Komme eller, hvis Fjenden
forlod Valpladsen, at marchere ad Gadebusch til og søge at gøre
ham Afbræk 2). Rytteriet stod i, hvad man nu vilde kalde, Kantonnemcntsbivuak i de nærmeste Landsbyer, medens Fodfolket
samledes mellem Ratzeburg og Oldesloe. I Løbet af den z zde
fik Scholten af den lauenborgske Overlanddrost We r p u p Meddelelse om, at det svenske Fodfolk stod ved Gadebusch, medens
Rytteriet var fremskudt henad Ganzow til; de danske Efterretningspatrouiller havde ikke kunnet komme videre end til Roggendorf, og
man var nu paa det rene med, at Fjenden ikke - som Rygtet sagde
- var gaaet tilbage til Briitz. Af Frygt for at blive afskaaret fra
Stecknitz lod Scholten Rytteriet Natten mellem den zzde og z jde
gaa til Schmilau og beordrede Fodfolket til Oldesloe. Tilstanden
ved Hæren var ikke holdbar; Mandskab og Heste stod for Størstedelen under aaben Himmel. Det kneb med Furage og Proviant;
vel var det danske Forplejningstræn ikke taget af Fjenden; men da
Kolonnerne var forladte af Bedækningen, havde Bønder og Maro' ) Udførlige Oplysn, om Kongens Oplevelser efter Slaget findes hos Torm .
Scholt . Rel- 3°is '3.

~)
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dører plyndret og ødelagt en Del; det lykkedes dog at redde saa
meget, at Folk og Heste ikke ligefrem led Nød. Ved Schrnilau
forefandt Scholten 22 sachsiske og 33 danske Eskadroner, næsten
alle i god Stand; det hed sig. at IO sachsiske og 7 af de resterende
danske var gaaede til Russerne; om 8 danske Eskadroner savnedes
alle Efterretninger. I Løbet af den 23de indtraf dog alle de 25
Eskadroner ved Hovedstyrken men rigtignok i en temmelig daarlig Forfatning. Mange Ryttere og Infanterister var i smaa Hobe
gaaede til Holsten. Da Fjenden endnu stod paa Valpladsen, bortfaldt Planen om at marchere derhen; til Russerne hørte man intet.
Scholten foreslog derfor Kongen snarest at lade det endnu kampdygtige danske og sachsiske Rytteri marchere til Czaren, medens
det cdelabrerede Rytteri » sammen med Fodfolket, af hvilket kun
Spormecks 4 Batailloner var fuldt kampdygtige, samledes ved
Oldesloe, hvorhen man kunde dirigere Reg-imenternes forsprængte
Mandskab 1).
Flemming var allerede den azde indtruffen i Oldesloe og gav
sig strax i Færd med at udfærdige udførlige Beretninger om Slaget
saa vel til sin egen Konge som til Frederik IV2) .
Samme Dag, Scholten indsendte sit Forslag, resolverede
Kongen, at han skulde give Generalløjtnant Dewitz Kommandoen
over de 24 bedste Eskadroner og aftale med ham, hvorledes han
kunde støde til de Allieredes Hær; hvorefter han selv med
Garden, det øvrige Fodfolk og det edelabrerede s Rytteri skulde
marchere tilOIdesIoe B). Herefter synes det, som om Initiativet
til det danske Rytteris Detachering er taget af Hovedkvarteret,
og at Ideen ikke, som tidligere paastaaet, skyldes Gehejmeraad
Holstein 4); heller ikke C. D. Reventlow kan have haft Del i den,
men han sluttede sig varmt til Tanken, og allerede den 24de bad
han indtrængende Kongen meddele ham, der stadig fulgte med
Czaren, hv ilke Bevægelser Rytteriet skulde foretage for at søge
') Scholt. til Kongen 2' /12
2) Flem . til Aug . 11, dat. Oldesloe 22/12 (Danica.

Dresden).
3) Kgl. udf, Exped. 23/ 12 Nr. 2221.
4) Hojer I, S. 234. H.s Fremstilltng af Slaget er i det hele ukorrekt. Naar
Vibe i sin ofte citerede Beretning siger, at Kongen tog den ' p rompte, glorieuse
und generense Resolution . at sende Dewitz til Czaren, betyder dette jo ikke.
at Kongen eller hans Omgivelser har taget Initiativet, men kun . at han billigede Tanken og befalede den udført.
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Forening med Russerne; kom denne ikke i Stand, vilde hverken
Czaren eller Menschikoff foretage noget som helst l).
Den Styrke Dewitz blev sat i Spidsen for, var sammensat
om følger:
Livregiment Dragoner
Ungarske
» . .. .
t ste Sjællandske Rytterregiment
3dje
i ste Fynske
adet
Iste Jyske
Jyske Land kyrasserer
Dewitz' Kyrasserer
Brockd orffs

.
.
.

3 Eskadroner.
6
2

3
l
2

.
.
.

6
2

4

30 Eskadroner.

Generalmajorerne Gregers og Chr. Juel samt Th. Lewetzow
underlagdes Dewitz 2). Som det ses, bestod Hovedstyrken af venstre
Fløjs Rytteri, medens højre Fløjs Regimenter, der havde kæmpet saa
tappert men ogsaa lidt meget, var svagere repræsenterede. Disses
Eskadroner var stykkede sammen af Officerer, Mandskab og Heste
fra alle Kompagnier. Saaledes talte Eskadronen af zdet Fynske 139
Ryttere og 24 Knægte, af hvilke 2/S var afgivne af Oberst Rosenørns og Major Bielke-Kaas' Kompagnier, Resten af de 4 øvrige 3).
Brockdorffs Eskadroner talte hver kun 100 l), de 2 Eskadroner af
I ste Sjællandske 130, de 2 af I ste Jyske 126 Kombattanter 5). I alt
bestod det detacherede danske Rytteri af c. 3500 Underofficerer og
Menige med c. 300 Knægte. Den 27de afgik Ordre til Dewitz om at
overtage Kommandoen over Detachementet og sammen med Sacho
serne marchere til Storfloden for at slutte sig til Czaren. Marchen
skulde tiltrædes, saa snart der var modtaget Brød for 4 Dage 6).
Sachserne skulde forplejes paa dansk Regning 7); deres Styrke var
2240 Mand 8).
l) Russ, Ges . Ret
' ) Sammensætningen findes i Scholtens Prot, '7 / 10 12.
3) Rdsbg. Fæstn. Rgnskb.
4) do. Af de 4, der deltog i Slaget, blev I fangen (Side 198); det ses ikke,
Om der er dannet en ade ved Afgivelse fra de andre 3, eller om en af de i
Holsten efterladte er hidkaldt.
5) Rdsbg. Fæstn. Rgnskb.
6) Kg!. udf, Exped. •7/•• 2231
7) Flern, til Aug. Il ,uh. (Danica. Dresden).
8) Wohnsens Rgnskb, 31/1 e,
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Dew itz modtog Ordren sent paa Aftenen den 27de i Alt
Malin, 2 K ilometer Vest for Malin . Om Natten red han de IO
Kilometer Nord paa til Behlendorf for at træffe Aftale med Generalløjtnant Baudissin, og gav alle sine Afdelinger Ordre til at
blive, hvor de var, i Stedet for, som af Scholten befalet, at rykke
i nye Kvarterer. I Løbet af den 28de blev alle Forberedelser
trufne, og næste Dag tiltraadtes Marchen . Dewitz beklagede i
øvrigt , at der ikke var truffet nogen Bestemmelse om, hvor vidt
han eller Baudissin skulde føre det samlede Korps, e SO hatte Niemand zu raisonnieren oder zu protestierens ; i Tjenestens Interesse
var han villig til selv at underordne sig og finde sig i alt '].
Det danske Rytteri var saaledes ikke mere medtaget, end at
det faa Dage efter Slaget med en større Styrke kunde begive sig
paa en længere udgaaende Expedition. Værre saa det ud med
Fodfolket, hvis Styrke i Slutningen af December var følgende 2) :
Garden til Fods
. 1014 Md.
Grenaderkorpset
. 393 >
Dronningens Livregiment
. 1°9° >
Marineregimentet
'
. 81 3 >
Zepelins Regiment
. 597 >
Stalfeldts
. 695
Frijs'
. . •... ... . . . . . . ...• . .• 7 22 >
Krags
. ... . . ... . . . .. . ...•. .. 5°5
Arnoldts
. 649 >
Prins Christians Bataillon
. 12 9 >
Viborg
. 18 5 >
Aarhus
. 13° >
Aalborg
._
. 606 >
Ribe
. 43° >
7958 Md.

I numerisk Henseende var Styrken ikke helt ubetydelig, men
dens Kampværdi var temmelig ringe. Af Dronningens, St affeldts
og Krags Regimenter havde den ene Bataillon været efterladt i
Holsten, netop fordi den var mindre feltdygtig, og det samme var
Tilfældet med de 2 nederst paa Listen opførte Landmilitsafdelinger ;
Mange Batailloner var i Slaget reducerede til Smaahobe, til Dels
I) Dewitz' Mern.

!1 j12

Kl.

II

E. M.

! ) For de 2 første Rgtrs. Vedkommende efter Scholt. Prat. 31/10 13, de 6 næste

Rdsbg. Fæstn.rgn skb. II /n, de 6 sidste Glckstd ts, do.
Garnisonerne er ikke medregnede.

'h, IOh, 5h, 1/1 , 41t, 5h.

210

Felttoget i Meklenborg.

bestaaende af vaabenløse og saarede Folk; fuldt kamdygtige var i
Øjeblikket kun Gardens 2 og Spormecks 4 Batailloner.
Garnisonerne i Holsten bestod, foruden af de smaa Frikornpagnier paa Hitler Skanse og i Frederiksort samt Artillerikompagnierne, af Oberst Hansens Bataillon i Gliickstadt, 464 Mand l),
og Obersterne Baartigs og Callenbergs i Rendsborg, henholdsvis
c. 400 og 200 Mand 2). Disse Tropper var ganske uanvendelige
i aaben Mark, og kunde desuden lige saa lidt undværes i Fæstningerne som Fynske hvervede Regiment og den Bataillon Prins
Christian, der laa i Stift Bremen. I Kongeriget fandtes af hvervet
Fodfolk kun Jyske Regiment, der var i god Stand. De 7 nationale Regimenter havde afgivet 4 Batailloner til Felthæren og kunde
ikke undvære mere, naar Tjenesten i Fæstningerne og paa Krigsskibene skulde bestrides forsvarligt. De 3 norske Regimenter,
som i Oktober var beordrede ned til Danmark, laa i Begyndelsen
af December omkring Laurvig; men de manglede Konvoj, hvorfor
der foreløbig ikke kunde gøres Regning paa dem 3). Man gav sig
strax i Færd med at reorganisere det stærkt medtagne danske
Fodfolk, men dette Arbejde krævede Tid og Ro; man maatte
bringe det i Sikkerhed, naar Fjenden nærmede sig, og ellers af
al Magt virke for at faa det russiske Fodfolk, der i alt Fald var
talrigt og intakt, ført frem til den danske Hær.
Den zSde December fastslog Scholten Kantonnementerne for
den Del af Hæren, der stod i Holsten. Garden til Hest og de
18 Batailloner, der havde været i Meklenborg, supplerede med de
3 hvervede. som var efterladte, anbragtes tæt Vest for Linien
Segeberg-Oldesloe. I sidst nævnte By laa Kongen og Scholten
med Hoffet og Hovedkvarteret; de øvrige Generaler blev ved
Tropperne. Generalløjtnant F. Leegaard dækkede Kantonnementerne med det delabrerede Rytteri, der bestod af Dele af Livregiment Dragoner, rste og 3dje Sjællandske, t ste og zdet Fynske,
tste Jyske, Dewitz' og Brockdorffs Regimenter, deriblandt de i
Holsten efterladte Eskadroner. Han fik Stabskvarter i Kathel ved
Bille, 22 Kilometer Sydvest for Oldesloe; under ham stod Brigader Donop i Kronsforde ved Stecknitz og Generalmajor Br o ckI) Glckstdt. Fæstnrgnsk, 81h.
' ) Rdsbg. do. 1/1 _18/ 4 13.
") Bind III, S. 403 f.
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d O rff ved Grande. Bevogtningslinien gik fra Reinbek over Grande,
Nusse, Kronsforde langs Trave til dens Udløb. Leegaard fik
«Kundskabspenge» til Spioner og skulde sende Efterretnings.
patrouiller frem til den meklenborgske Grænse; mod fjendtlige
Partier skulde han optræde angrebsvis. Hans Styrke' talte 2100
Mand, hvoraf dog kun 1100 var godt beredne og feltdygtige-).
Gik Fjenden med samlet Magt over Grænsen, skulde Leegaard med hele sin Styrke gaa til Bramstedt, videre over Rendsborg til Fredericia, eventuelt Fyn, Generalløjtnant P. Krag med
de 3 Garderegimenter til Flensborg, Generalløjtnant L. Hohendorf og Generalmajor Bruin med Dronningens Livregiment, Marineregimentet, Zepelins, Staffeldts, Frijs' Regimenter og 100 Ryttere til Rendsborg, Brigader M. Krag med sit Regiment over
Preetz til Frederiksort, Generalmajor Møsting med Arnoldts Regiment, Bataillonerne Prins Christian, Aarhus, Viborg, Ribe og
Aalborg til Gliickstadt. De 2 sidste skulde sammen med Generalmajor Rosenauer støde til ham i Hohenfelde, kommende fra
Altona 2). I Rendsborg fik Hohendorf Kommandoen i Stedet for
Generalmajor Schnitter, der blev forsat til Kronborg, men som
paa Grund af Pesten foreløbig maatte blive i Fæstningen. I Gluckstadt og Frederiksort blev Møsting og Krag Overkommandanter
med de tidligere Kommandanter under sig; i samme Stilling blev
Generalløjtnant Krag ansat i Fredericia. De til Rendsborg og
Gltickstadt bestemte Tropper skulde af Hensyn til Pesten, saa
længe som muligt, blive liggende i Fæstningernes Omegn S).
Af Artilleri fandtes i Gltickstadt Oberst Arentskjolds og Kaptajn Eggers Kompagnier, der efter Slaget var vendte tilbage til
deres Garnison; i Rendsborg laa Livkompagniet, Oberstløjtnant
Buchners, Kaptajn v. d Pfordtens og Haandværkerkompagniet. Ved
Nytaarstid udgjorde Styrken 3-400 Kombattanter foruden c. ISO
Haandværkere, Knægte, Minører og Pontonerer'], Af Feltmateriel
fandtes 14 4 Pd.s og 30 3 Pd.s Metalkanoner med Tilbehør P).
Den Gltickstadtske Ekvipage blev foreløbig ikke udrustet; kun
' ) Scholt. Prot, 28/ 12 12, »t. 13.
' ) Samtlige Ordrer i Scholt, Prot. '8 / 12.
' ) Kg!. udf, Exped. 29/ 12 2239-2241; Scholt. Prot.
4) Fæstningsregnskabeme.
b) Res. u. Feldart.rechn,

'8/ 12.
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fik Søetatens Generalkommissariat Ordre til at beholde tilstrækkeligt Mandskab til nogle Jagterl).
Trængte Stenbock ind i Holsten, vilde den danske Hær være
som blæst bort.

Den zode December om Morgenen stod Czaren med sine
Garderegimenter i Criwitz; det var hans Agt samme Dag at marchere til Schwerin for den 21 de at forene sig med de Danske ved
Gadebusch 2). Garden var allerede brudt op, da der Kl. 5 om
Morgenen ankom en Expres fra Menschikofis Generaladjutant, Oberst
Ld wen w o ld e , som var sendt forud til Schwerin for at gøre
Kvarter. Han meddelte, at man om Natten havde hørt 3 Kanonskud, og at Svenskerne var paa Marche fra Wisrnar ad Schwerin
til. Heraf sluttede Czaren, at Stenbock havde faaet Nys om hans
Marche og vilde kaste sig over ham, inden Foreningen med de
Danske havde fundet Sted. Paa Menschikoffs Raad kaldte han
Garden tilbage og sendte Bud efter de 4 sachsiske Rytterregimenter
samt Pflugs og Bauers russiske Ryttere og Dragoner, der stod
mellem Criwitz og Linien Gustrow- Sternberg. KJ. 1 Eftermiddag
kom Efterretning fra Schwerin, om at Stenbock var marcheret
mod de Danske, og Kl. 5 meldte en ny Staffet, at der var hørt
stærk Kanon- og Geværild. General Hallart var nu ankommen
med de sachsiske Ryttere, og Pflugs Division var lige i Nærheden;
men Czaren besluttede at blive staaende indtil nærmere Efterretninger indløb. Ved Midnatstid meldte Oberst Lowenwolde personlig, at den meklenborgske Kaptajn Winterfeld, der var i Flemmings Følge under Slaget, havde indberettet, at de Danske var
slagne, den venstre Fløj flygtet uden videre Kamp, Infanteriet
oprevet efter tapper Modstand, medens højre Fløj havde holdt
sig godt. Kongen skulde med en Del af Rytteriet være gaaet ad
Molln til. Czaren blev i højeste Grad alarmeret og udtalte, at
hvis Kongen efter hans Raad var marcheret til Stor, var denne
Ulykke ikke sket. Han brød strax op med alle sine Tropper,
') Kg\. udf, Exped,
' ) ]fr. Side 171.

S/l
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marcherede de 22 Kilometre mod Nordost til Ziilow og indtog en
Forsvarsstilling bag Mildenitzfloden og den lange Række Søer,
den gennemløber. Selv rejste han den azde til Giistrow, hvor
han holdt Krigsraad '},
Til Kong Frederik sendte Czaren en Kondolenceskrivelse,
hvori han lovede at staa ham bi, naar han kendte hans Hensigter; til sine Omgivelser ytrede han, at, hvis Svenskerne faldt
ind i Holsten, vilde han følge efter. Han sendte ogsaa Flemming
et Brev, hvori han udtalte sin Længsel efter at tale med ham 2).
I sin Takskrivelse udtaler Kongen sin Glæde over, at Czaren vil
vise sig som tro Forbundsfælle; han viste nu selv sin gode Vilje
ved at sende ham 30 Eskadroner og det sachsiske Rytteri : Svenskerne havde lidt saa meget i Slaget, at det ikke vilde være dumdristigt at angribe dem 5).
Czarens f1ugtlignel1de Bortgang fra Storlinien var næppe foranlediget alene af Frygt for Stenbocks Hær; denne var efter
Slaget ikke i Stand til strax at angribe en ny, intakt Modstander;
det er mere sandsynligt, at den nys indtrufne Efterretning om
Sultanens Fredsbrud har røvet ham Besindelsen. Czaren meddelte
Nyheden til Grev Reventlow, der modtog den med stor Skepsis,
da Kong August i sin Tid havde fortalt ham, at Czar Peter
kun søgte et Paaskud til at forlade den allierede Hær med sine
bedste Tropper for at gaa til Finland. Den sachsisk-polske Repræsentant ved det russiske Hovedkvarter fik slet ingen Meddelelser fra Czaren, og da Reventlow fortalte ham, hvad han
havde faaet at vide, vilde heller ikke han tro det ; den 25de
December fik han imidlertid sikker Efterretning om, at den russiske Gesandt i Konstantinopel var kastet i de 7 Taarne '] . Reventlow lod sig dog ikke overbevise om, at den russiske Hær af
l) Hele Fremstillingen af Czar Peters Forhold d. aode-s-z rde Dcbr støtter sig

paa et Brev til Kong August fra den sachsisk-polske Legationsraad Losz, der
var var attacheret det russiske Hovedkvarter (Concepta danica, Dresden). Det
er altsaa en Fabel at Czaren, som anført hos Loenbom III, S. 273, paa Slagdagen spiste til Middag hos Hertugen i Schwerin.
' ) Losz til Aug. II 22/1,; samme til Fabrice af z r de, hvor det bl. a. hedder:
«De Danskes Nederlag sætter os i Forlegenhed, men Stillingen er ikke for.
tvivlet ; vi gaar blot et Par Skridt tilbage for at kunne springe frem .•
") Geh , Reg. u/n. I et samtidigt Brev til Aug . Il udtaler Kongen, at han vil
gøre alt for at opnaa el godt Resultat; naar Foreningen med Czaren har
fundet Sted, vil han angribe.
<) Reventiow til Kongen " /I.; Losz til Aug. II '8/1,.
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den Grund burde forholde sig rent passiv, men indgav til Czaren
en Memorial, hvori han foreslog ufortøvet at rykke frem med
hele Hæren til Storfloden. forskanse Overgangene og desuden forhugge Passet ved Hohen Vieehein . Herfra var det let at følge
Fjenden i Hælene, hvis han rykkede over den danske Grænse.
Gjorde han ikke det, vilde Kongen af Danmark se sig
nødsaget til mod sin Vilje at slutte Særfred med Sverig.
Kongen af Polen havde sendt virkelig Hjælp, nu ventede man
det samme af Czaren ; Kongen trængte haardt dertil l).
Allerede den 23de havde Czaren paa General Hallarts indtrængende Anmodning bifaldet, at Rytteriet gik til Stor, medens
Fodfolket skulde blive paa den anden Side Warnow, indtil Flemming kom. Men Reventlow lod sig ikke nøje med halve Forholdsregler; han vilde have hele Hæren frem . Han frygtede for, at
Czaren pønsede paa at knibe ud, og bad derfor indtrængende
Kongen af Danmark sende sit Rytteri frem til Staren. Czaren
havde nemlig udtalt, at hvis Foreningen ikke skete hurtigt, maatte
han med sin Hovedhær ile Tyrkerne i Møde og kunde kun efterlade
de i Crossen stipulerede 6000 Mand 2) . Reventlow følte sig aldeles
ikke sikker paa Czaren, men var forberedt paa, at denne en skønne
Morgen, paavirket af «sin uduelige Favorit Menschikoff», var forsvunden. Disse to var de eneste « irraisonable s , alle de andre Russere higede efter Kamp med Svenskerne. I øvrigt gjorde Reventlows Trusel sin Virkning, og Czaren lovede bestemt at følge Svenskerne i Hælene, hvis de brød ind i Holsten. Han maatte dog
snarest ha ve Besked om, hvor Foreningen skulde finde Sted; vel
var han ikke videre bange for Tyrkerne, men Sagen med Svenskerne vilde han gerne snarest mulig have Ende paa. Han haabede,
at de Danske faldt dem i Ryggen, hvis de angreb ham S) .
Paa Flemming kunde Czaren faa Lov at vente længe . Den
azde sendte Feltmarskalken ham en Kurer med beroligende Efterretninger om Tilstanden ved den danske Hær; men selv var han
alt andet end rolig. Rygterne om Tyrkiets Fredsbrud skræmmede
ham; var de sande, kunde man ikke holde paa Russerne. Til
Czaren vilde han under ingen Omstændigheder; han forudsaa, at
I) Reventl, til Czaren '~ JI' (Russ, Ges. Rel .),
") Jfr. Bind III, S. 283.
s) Revent!. til Kongen Hh. (Russ, Ges . Rel. ).
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denne vilde rejse bort og give ham Kommandoen over en Hær
uden Magasiner og uden Penge. «Kongen af Danmark ønsker
mig her, Czaren kalder paa mig, og jeg burde være hos Deres
Majestæt,» skriver han til Kong August l).
General Hallart besatte Storlinien med sachsisk og russisk
Rytteri og fremsendte Efterretningskommandoer ; allerede den 23de
strejfede et Parti paa IOO regulære Ryttere foruden Kosakker og
Kalmukker helt op til Wismar, hvor de forøvede en Del Excesser
ved Rothenthor t) . Den 26de indberettede Generalen, at Svenskerne stod i Begreb med at afmarchere, hvorhen vidste man
ikke; muligvis gjaldt Angrebet Russerne; Storlinien maatte forstærkes. Efter lang Parlamentering med Czaren og Menschikoff
fik Hallart Raadighed over 2 sachsiske og 6 russiske Batailloner,
medens Resten af Fodfolket blev holdt i Beredskab. Men Czaren
var ubeslutsom, Menschikoff søgte at faa ham til at marchere til
Polen, medens Reventlow og Losz stred mandelig for at faa ham
til at opfylde sine Pligter som Forbundsfælle; stadig klagede han
over, at han havde for lidt Rytteri, og da der om Aftenen den
26de indløb Melding om, at Svenskerne over Rehna marcherede
til Holsten, udtalte han, at han endnu intet vidste om, hvor de
danske og sachsiske Tropper befandt sig, eller i hvilken Tilstand
de var S).
Denne Mangel blev dog snart afhjulpen; den 27de om Morgenen ankom Oberst Løvenørn til Gtistrow med Breve til Czaren
fra Kongen og Flemming, der bragte den kærkomne Efterretning,
at Dewitz og Baudissin vilde støde til den russiske Hær med et
godt og talrigt Rytteri. Nu fik Hallart Ordre til at modtage denne
længselsfuldt ventede Forstærkning, og det russiske Fodfolk fik
Befaling at marchere til Criwitz for at være ved Haanden, naar
Foreningen havde fundet Sted , Kongen foreslog et Møde i Dannenberg, Sydvest for Dornitz paa preussisk Grund, og Czaren modtog med Glæde Indbydelsen; den 29de December vilde han rejse.
Menschikoff skulde imidlertid føre Kommandoen-).
Kong Frederik lod Reventlow meddele Czaren, at Foreningen
med det danske og sachsiske Rytteri kunde have fundet Sted for
')
'l
")
<)

Flern. til Aug. II dat. Oldesloe '5/12 ; jfr, Losz til samme
Schrøder " /t2.
Losz til Aug . II 16/t , .
Reventlow til Fr, IV 27 /12 ; Losz til Aug . II 18 /t!.
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længe siden, hvis Russerne ikke i Utide havde forladt Storlinien.
lovrigt var Dewitz beordret til at falde Svenskerne i Ryggen,
hvis de mod Forventning vendte sig mod Russerne 1). Den zode
December afmarcherede det danske og sachsiske Rytteri, og samme
Dag sendte Kongen med en Kurer Meddelelse til Reventlow om,
at 62 Fskadroner var paa Vej til Czaren, at Svenskerne var i
Færd med at passere Traven, at det danske Fodfolk gik til Fæstningerne, og Resten af Rytteriet til et Sted, hvor fra det senere
kunde støde til Czaren; Reventlow skulde skynde paa Russernes
Marche og love dem Brød og Furage t).
Den 3 I te December om Formiddag eabboucherede» Generalløjtnant Dewitz sig med Generalløjtnant Hallart ved Besendorf,
12 Kilometer Vest for Stør ved Landevejen Zarrentin-i-Wittenburg
Banzkow. Han tog Stabskvarter i Gammelin, de danske Ryttere belagde Kantonnementer omkring denne By indtil Wittenburg, medens
Sachserne laa Nord for Landevejen omkring Pampow. Nytaarsdag skulde de 4 efterladte sachsiske Rytterregimenter og I russisk
tillige med hele det russiske Artilleri slutte sig til Dewitz og
Baudissin S).

Efter Slaget gik de Danske og Sachserne mod Vest, Russerne
mod øst. Jærnringen, der havde truet med at lægge sig kvælende
om den svenske Hær, var udvidet, men det var et Spørgsmaal,
om Stenbock var stærk nok til at sprænge den. Som naturligt
var, saa han i det første Øjeblik, opfyldt af Sejrsglæde, ret lyst
paa Sagerne. Han undervurderede sine egne Tab, som han anslog
til nogle faa Officerer, højst 100 faldne og 390 saarede Menige,
medens han antog, at Fjenden havde mistet 3 - 4 Generaler, 4000
Fanger, 2000 Faldne o. s. v. 4 ) Snart fik Stenbock dog bedre Op' ) Geh. Reg. 27/12.
2) do. 29/ 12•
:I) Dewitz' Mern. '1 /12.
' ) Stenb. til Vell. ~l/l2 (W . R. 151. Sv. 1<.. A. ). L. Dalman skriver strax efter
Slaget til Grevinde Stenbock, at Tabet var 500 Md. (E. A.) . Samme Tal
genfindes i et Brev dat. Vietlubbe v. Gadeb, 2' /12 (Acta A VII Nr. 550.
Slesvig); her nævnes 4 faldne danske Generaler, 3000 Faldne, 5100 Fanger
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lysninger, og 4 Dage efter Slaget udtalte han: c Men jeg har heller
ikke spundet Silke, jeg savner flere end jeg troede, dog ikke over
1000 Mand.s l)
Med Rette var han dog stolt af sin Sejr. Fjenden havde tænkt at narre ham med Vaabenhvilen, men «bocken
var dem for slugs ; Sejren var netop en Frugt af Vaabenhvilen,
uden den var e Lurifax» ikke naaet saa vidt"), Han var dog strax
paa det rene med, at Sejren ikke kunde forfølges. «Hæren er
delabreret,» skriver han til Kongen; han maa blive, hvor han er,
til han faar den «refrigerat» (I) og har sørget for de Saarede;
Fjenden er endnu langt overlegen - ogsaa hvad Rytteri angaar.
Han har mistet mange Heste, Artilleriet mangler Bespænding,
umuligt at rykke frem inden Hæren har faaet «noget i Madposens
og er bleven forsynet med Penges).
Stenbocks Opfattelse af Sejrens Betydning havde saaledes meget
hurtigt klaret sig; han indsaa, at han kun havde faaet et Øjebliks
Pusterum, men i Virkeligheden var meget langt fra at have knust
sin overmægtige Modstander. Han overvurderede ikke Virkningen af
sin glimrende Vaabendaad; men et Slag i Luften var den dog heller
ikke; den maatte virke oplivende paa Svenskerne og deres lunkne
Venner, nedslaaende paa deres Fjender. Fra Sverig indløb talrige
Lykønskninger, Rigsenkedronningen og Prinsesse Ulrika tolkede i
naadige Ord deres Glæde; trindt i Landet lød Lovsange over «det
svenske Riges Sværd og Skjold». Kongen godkendte endelig Stenbocks Ret til den Feltmarskalkværdighed, Raadet havde givet ham
efter Slaget ved Helsingborg; men Oprejsningen kom for sent,
Stenbock havde endt sin Feltherrebane, da han fik Kongens Brev.
Kongen af Preussen sendte varme Lykønskninger og udtalte Haabet
om en gunstig Fred; det samme gjorde Hertugen af Schwerin; i
foruden de Saarede, Ganske lignende Udtalelser findes i et Brev fra Genm,
Schoultz af 2'/12 og i et fra Lybæk af s. D. (Acta hist.). Rekorden sættes
dog i et Brev fra Hamborg af 28h. (Acta hist.), der beretter, at 11,000 Danske
blev dræbte som Hunde tillige med 3000 Sachsere, Dewitz var fald en , Scholten
havde mistet begge Ben, og Kongen var haardt saaret, Svenskernes Tab var
2400 Md.
') Stenb. til Kongen, dat. Renen (Rehna) 13/ 12 (Acta hist .),
2) Stenh. til Genit. E. Sparre .3/12 (H d!. ror . Skand. hist. Bo VI).
8) Stenb. til Kongen It/u ; Promemoria til F iskal Lang, der skal bringe Raadel
Underretning om Tilstanden; Stenb. til Vel1. "/12. I cMem. concern, I. Cleo
de Sten b . » S. 15 f. udtaler Hofraad Nerneitz, at St.enbock havde mistet mange
Off., havde mange Saarede, manglede Artil1eriheste og kunde f. T. ikke hruge
sit udmattede Rytteri. Han maatte søge Dækning under Wismars Kanoner.
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Frankrig vakte Efterretningen om Sejren megen Glæde, Kong Ludvig kundgjorde selv den store Nyhed ved Nytaarstaffe1et. Ogsaa i
Harmover erfarede man med Tilfredshed Stenbocks Held, og fra
Holland meddeltes, at Efterretningen om Sejren havde bestemt
Nederlandene til at slutte Fred l). Sultanen befalede - rigtignok for
sent - at Kong Carl ikke med Vold maatte tvinges til at forlade
Bender ; men størst Virkning gjorde Sejren paa det gottorpske Hof.
Administratoren saa vel som Gehejmeraaderne Go r tz og Baner
sendte varme Lykønskinger, samtidig med at de indledede den
diplomatiske Rolle, som de følte sig kaldede til at spille, med et
Tilbud om Mægling. «Vellingk, der kendte det danske Hof, misbilligede denne Tanke, og han havde Ret.» 1) Af alle disse Udtalelser faar man det Indtryk, at ingen af Brevskriverne saa til
Bunds i Sagerne; de kendte aabenbart ikke den svenske Hærs
Tilstand.
Paa de Danske og Sachserne gjorde Svenskernes Sejr et langt
ringere Indtryk end paa Russerne, og det skønt de direkte var
ramte af Nederlaget. Flemming ønskede sig ganske vist bort fra
det hele og foretrak Opholdet i Polen for der at «va retag e den
vigtigere Mission som Minister» S); men alle de sachsiske Generaler var stemte for at angribe. Kong Frederik viste ingen Modløshed; han var optaget af at samle en ny Hær og reorganisere
den slagne. Heller ikke Generalerne havde tabt Modet; det fremgaar af den Raskhed og Resoluthed, hvormed Afsendelsen af
Rytteriet blev bestemt og gennemført. At man med Resterne af
det slagne Fodfolk maatte ty til Fæstningerne, laa i Sagens Natur;
et afgørende Sammenstød inden Russernes Komme maatte undgaas. Flemming kritiserede stærkt, at Statsministrene var optagne
af Landets Forsvar, dette sknlde de overlade til Generalerne, medens de selv søgte at opretholde Enigheden mellem de Allierede
og tilvejebragte en Plan for en fælles Optræden; en saadan paastod han selv at have udarbejdet 4) . I København synes Efterretningen om Nederlaget ikke at have gjort noget stærkt nedslaaende Indtryk, og det skønt den fulgte efter Rygtet om en

I) B I eve fra Kongen a f Preussen,
i Paris, Harmover og Haag ; de
' ) Gortz til Baner 9ft 13 (Pakke i
' ) Flern. til Aug. II "!t2 (D aruca,

' ) do.

'9/12.

Hertugen af Schwerin, de svenske Ge sa ndter
findes alle i Stenb, Pap. i D. R Ark.
Scholt. Ark.: Tønnings Belejring 1713-14 1.
Dresden).
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komplet Sejr. Endnu den 27de December var man ikke naaet
videre end til at tale om en uafgørende Kamp. Det hed sig, at
Kongen efter venstre Fløjs Nederlag havde begivet sig til Oldesloe,
og at Seholten havde sendt en Officer til ham med Efterretning
om, at Russerne var i Nærheden, og med Anmodning om Bemyndigelse til at angribe. Denne fik han, og Svenskerne blev
drevne ind under Wismars Kanoner"). Da saa endelig den fulde
Sandhed kom frem, trøstede man sig med, at det var de tyske
Allierede og de tyske Lejetropper, der var Skyld i Ulykken, og
da man fik at vide, at Dewitz var sendt Russerne i Møde, slog
man sig ganske til Taals i det sikre Haab, at alt endnu kunde
blive godt. Kort sagt: de Danske saa med Fortrøstning Fremtiden i Møde.
For Stenbock maatte det Spørgsmaal snart fremstille sig,
hvorledes han skulde bruge Sejren. Om at tilintetgøre Fjenden
kunde der ikke være Tale; Hæren var ikke i Stand til at foretage et nyt Angreb. Efter Slaget vendte de Ryttere, der var
sendte frem til Forfølgning, tilbage, førende de trætte Heste ved
Haanden 2). Selv udtalte Stenbock, at hans Ønske var at gaa
til Polen for der at møde Kongen; men saa maatte han gaa
gennem Brandenburg, og da vilde Preusserne behandle ham som
Fjende S) . Hverken Stenbocks Sejr eller Portens nye «Ruptur »
havde formaaet at faa Kongen af Preussen til at støtte Sverig
med Vaaben; da den svenske Hær var rykket ind i Holsten, søgte
han at faa flere andre Magter til at oprette en Neutralitetsarme. der
med det gode eller onde kunde faa de Nordiske Allierede ud af
Tyskland, men deraf blev intet-). De Allierede vidste i øvrigt godt,
at Preussen nødig saa Krigen fortsat paa tysk Grund; da Czaren
passerede Berlin, havde Kongen endogsaa sagt ham, at hvis Russerne og deres Forbundsfæller forlod Nordtyskland, vilde han faa
Stenbock til at gøre det samme . Da de Danske og Sachserne
var slagne, mente Czaren, at Øjeblikket nu var kommet til at paakalde Preussens Intervention; dette meddelte han den 2sde December
I) Puchler 27/12. Denne Beretning om Scholtens Bud fra Valpladsen til Oldesloe

figurerer ogsaa i Huulbechs Fremstilling af den St. Nord. Krig (Museum 1895.
zdet Halvbind).
2) M. Lilliebeoks Mem. 9/. 13 (Annerst. S. 310 Note r ).
.
22de Dcbr. 12
' ) Stenbock III Carl XII
d
J
' 18./29· Jan. 13·
2 en an 13
' ) Lundberg, S. 78 f.
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i Gi.istrow til Losz og Reventlow, der fraraadede det, da de ikke
stolede paa Preussen, men han udtalte, at det ikke kunde skade
at skrive. Det blev saa paa hans egen Regning, da Danmarks
og Sachsens Gesandter ikke havde Instruktioner l).
Stenback har ikke for Alvor tænkt paa at rykke ind i Brandenborg for ad den Vej at naa Polen. I sit Brev til Vellingk af
2 I de December siger han: «Min Mening er at blive i Nabo!aget,
skaffe mig de nærmeste, skadelige Fjender fra Halsen, søge at
befrie Bremen og samle nogle Penge i den tomme Kasse.» Stenback, der jo var forpligtet til at søge Vellingks Raad i politiske
Sager, sendte den zzde December Oberst Lo w e n s te r n til ham
med Beretning om Slaget 2) og Anmodning om Hjælp og Vejledning. Den z yde havde Stenback endnu intet Svar faaet P}; han
sendte da Oberst Schwerin afsted med en ny, udførligere Beretningo!) og Meddelelse om Lowensterns Sendeise : Denne var jo dødelig, skrev han, og det var Grunden til at der var afsendt en ny
Kurer med en ny Relation, der gerne skulde afgaa til Kongen, for at
denne kunde se Vaabenhvilens gavnlige Følger. Var zden Transport
kommen, havde man vundet en afgørende Sejr; nu udeblev den,
og Hæren led Mangel paa alt. Nu maatte Vellingk, der jo kendte
Forholdene, gribe ind; han maatte sige, hvad der skulde gøres.
Sverigs Venner kunde maaske vækkes og drives til Handling"). Den
26de, Dagen efter Schwerins Afrejse, skrev Sekretær Sandberg
til VeIlingk og bad ham indtrængende opsætte et Manifest og
angive, hvor Hæren skulde hen. Ellers gik det galt. Der var
noget i Gære, som man skjulte for ham; Flemming havde skrevet,
e mais Dieu
merci sans audience» 6). Vellingk havde imidlertid
allerede den 2sde December egenhændig udfærdiget en fransk
Skrivelse til Stenback. I varme Ord lykønsker han ham til Sejren
og udtaler sin Glæde over hans Berømmelse, hvorefter han til·
føjer: «Som Gengæld for den lykkelige Efterretning har jeg den
Ære at meddele Dem den glimrende Maade, hvorpaa Kongen til
Slut har sejret over Misundelsen. Disse to lykkelige Begivenheder,
l) Reventl. til Kongen "'/n; Los? til Aug. Il »t«
' ) Formodentlig det tidligere citerede Brev af .1/12.
s) Lowenstern synes først al være kommen til Hamborg 2°/ 12 (Lehmann til
Aug. II " /12 pohln.ischw, Krieg. Dresden).
0) Vistnok den, der senere blev trykt i Hamb.
') Stenb. til Vell. Rehna 14/ 12 12 (Vel l Saml.).
0) Sandb. til Vell, Wismar 26!t 2.
Hvad han egentlig mener, ses ikke klart.
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indtrufne samtidig mod alles Forventning, vil bringe vore Sager
helt paa Fode. Jeg billiger Deres Planer. Oberst Lowenstern vil
meddele Dem mine Anskuelser og forsikre Dem o. s. v.' l) Paa
denne Maade fik Stenbock Meddelelse om Tyrkernes Krigserklæring; men en skriftlig Instrux fik han ikke; han maatte nøjes med
den mundtlige Besked, Lowenstern bragte ham. Den gik ud paa
følgende: Hæren skulde strax rykke ind i Holsten og afbrænde
Altona, medens en Adjutant meddelte Kongen af Danmark, at det
var Gengæld for Bombardementet af Stade, og at alle holstenske
Stæder vilde gaa op i Flammer, hvis de Danske ikke forlod Stift
Bremen. Den danske Garnison i Stade skulde gøres til Krigsfanger,
da de svenske Fanger var tvungne til at tage Tjeneste, og Vellingks
Bataillon, der nu var i gottorpsk Tjeneste, besætte Fæstningen.
Som Erstatning for de i Bremen udskrevne Kontributioner burde
Stenbock udsuge Holsten; han kunde magelig leve der med hele
Hæren, rekrutere den, oprette nye Regimenter og udskrive en
Million Rdlr. Hamborg maatte tvinges til at betale Sverig den
samme Sum, som det - trods Vellingks Protest - havde ydet
Danmark. Artilleriheste til Hæren paatog Vellingk sig at skaffe t).
Dette Program viser Vellingk som en meget lille Mand, der
satte sin egen private Hævnlyst over det Heles Vel. Desto værre
for ham selv fulgte Stenbock Raadet, som Vellingk efter Sædvane havde givet mundtligt. Uden Betænkeligheder lystrede han
dog ikke; han henstillede, om det ikke var bedre at c plukke
1) Vell. til Stenb, ' 5/12 (W . R.).

' ) Lowenstern til Stenb, dat . Wismar 'th. (Acta hist. Skr. til kg!. Maj. fra
Generaler XVI. II. Stenb, 1713-14» Vell, afsendte endnu en Off., Kapt,
Numers af Vell. Bat. i gott. Tjeneste, med samme Besked som Lowenst, fik.
At der ikke blev givet skriftlig Ordre, skyldtes kun Frygt for, at Fjenden
skulde opsnappe den (I), skriver Vell, (Stenb, Pap . i D. R. A.). Armerstedt
citerer (S. 314 f.) et udat. Brev (refereret i Gesch. d. herzog. Gott, Hofes,
Frkft, 1774, S. 24), hvori Vell. raader Stenb, til at brandskatte hele den
jyske Halvø. Danmark er værgeløs t, Sachserne og Russerne følger , ikke efter;
de sidste maa rykke mod Tyrkerne. Skulde de alligevel følge efter, vil han
skaffe ham Tønning, hvor fra han siden kan gaa hl Jylland og enten faa
Forstærkning fra Sverig eller lade sig overføre til Gøreborg. Med Ild og
Sværd skal han over alt sætte sin Vilje igennem. Dette Brev, der ikke findes
i Original, er næppe ægte ; det ligner ik ke Vellingk at give en saadan Instrux
skriftlig. I alle Tilfælde er det ik ke, som af Armerstedt antaget, Vellingks
første Brev til Stenbock efter Gadebusch. Det første er uden Tvivl det ovenfor citerede af '5/u., der ikke tidligere har været kendt, da Ingen har tænkt
paa at søge det i det Vellingkske Regiments Papirer.
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Altona . end at brænde det, om det gik an at ødelægge Landet,
naar Russerne nærmede sig, om det ikke vilde skade Svenskerne
i c Riget», naar de gav sig til at brænde; han spurgte om, hvorledes Hamborg- kunde tvinges til at kontribuere, om man turde
gaa ind i Vierlandene, om Hertugen af Gottorp skulde gaa helt
fri; han troede at Hæren vilde lide derved; endelig udbad han sig
en Udtalelse om, hvor vidt de andre Fyrster skulde ekontribuere s
i samme Forhold som de kongelige og adelige Distrikter, om Hertugen af Gottorp ikke i Nødsfald burde hjælpe med sine Tropper
og stille Tønning til Disposition, om Landet skulde betale, hvad
det i 171 I - 12 havde ydet Danmark, og endelig hvad der skulde
gøres med Kieler Omslag l].
Medens Stenbock forhandlede med sin politiske Raadgiver,
eller rettere Formynder , arbejdede han paa at faa sin Hær bragt
paa Fode efter den blodige Kamp . "T ilstanden efter Slaget var
værre, end jeg har villet bekende for nogen eller kan beskrive,»
ytrer han i et Brev til Kongen 2) . Knap 2000 Heste kunde gøre
Tjeneste, og Fodfolket manglede blandt andet Sko og Strømper ;
det fornødne maatte skaffes i Fjendens Land.
Efter Slaget kamperede Hæren paa Valpladsen, og den z r de
om Morgenen afgik Oberst Bassewitz med et Kommando til
Gadebusch, hvor Oberstløjtnant Fuchs med hele sin Styrke blev
taget til Fange. Det var ikke faldet ham ind at vedligeholde
Forbindelsen med den kæmpende Hær; han havde godt hørt Skydningen, men, da han om Natten hørte Svenskerne «læske» deres
Geværer, mente han, at Slaget stadig varede ved; at det var tabt,
anede han ikke S). Da de udsendte Efterretningspatrouiller bragte
Melding om, at Russerne havde trukket sig tilbage, gik Hæren i
Kantonnement i Landsbyerne omkring Gadebusch, og Stenbock
tog Hovedkvarter i Rehna 4). Først og fremmest gjaldt det om at
sørge for de svenske Saarede, der i Dagene efter Slaget indbragtes
til Wismar ; her blev de indlagte i forskellige Privathuse ; Sygepassere udtoges, der blev beskikket Officerer til at føre Tilsyn
1) Stenb, til Vell, ~h (Vell, S.; Koncept i Stenb. Pap. i D. R. A .). Dette Brev

viser tydeligt nok,
Stenb. Tønning.
Stenb, til Kongen
") Relat. i Acta hist.
• Skr. fra svsk. Lejr
(Acta hist. ).

at VeIlingk i hvert Fald ikke dengang har lovet at skaffe
18./29. Jan. (Acta hist. XVI. Il).
Handl. ror. Nord. Kr. T . 1.
ved Riiling " /u. Stenb. Breve i disse Dage er dat . Rehna
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med dem og antaget det fornødne Antal Feltskærer med Svende.
Af Syge og Saarede var der ikke mindre end 2000 l). Saa skulde
der sørges for de danske Fanger, som den 26de i højtideligt Optog førtes ind i Fæstningen sammen med Trofæerne under Eskorte
af Kronobergs Regiment 2).
Efter Slaget skal der i Landsbyerne omkring Gadebusch have
henligget c 1500 danske og sachsiske Saarede uden Tilsyn og
Plejes] . Stenbock bad Hertugen af Schwerin om at sende Læger
til Gadebusch, hvad han ogsaa lovedes}, I Begyndelsen af Januar
kom den danske Stabskirurg Hoffmann til Byen, hvor han fandt
300 Saarede, som han til Dels fik evakueret til Rehna; Forholdene i Gadebusch var elendige, Borgerne var løbet bort, og
ingen tog sig af de Ulykkelige. Hoffmann fik da oprettet et
Hospital i Byen, Borgmester Reusch førte Tilsyn med det og
nogle danske Feltskærer overtog Lægetjenesten 5). Hospitalet blev
hævet i September 17 I 3; Udgifterne beløb sig til 2455 Rdlr., deraf
204 til Præst og Graver. Borgmesteren synes at have udført sit
Hverv med megen Nidkærhed og at have sørget godt for Forplejningen.
Stenbock paastaar at han har skaffet Lægehjælp og Forplejning
til de Saarede og sørget for de Faldnes Begravelses}; men det gik
i hvert Fald grumme smaat dermed. Endnu midt i Januar henlaa
over 1000 Døde paa Valpladsen. Bønderne var ude af Stand til
at begrave dem, da de var fuldt optagne af Ægtkørsler. Hertugen
af Schwerin kommanderede da Borgerne i Rehna til at gøre Gravertjeneste, og sidst i Maaneden var Ligene nedlagte i 8 Alen dybe
Kuler; Arbejdet havde været meget besværligt, da Frosten var
trængt 11/ 2 Alen ned i Jorden 7). Hestene blev først nedgravede
Genm. Schoultz til Raadet 27/ 2 13 (Wismarensia) ; Schrøder U-27/ U ; Li ste i
Wism, Stad sark. Der klagedes over, at den danske Ammunition gav særli g
ondartede Saar, saa at mange døde af Koldbrand (Ob, Horn dat. W ism, 21/ 2 13.
Hels. Rgt. Zimmermann forteckn.).
Ol Schrøder 28 / 12; Brev fra Wism . s. D. i Acta hist.
a) Lehmann til Aug. Il 28/ 12 (D resden)
4) Ob, de la Gardie til Hertugen 26/ 12 ; dennes Svar af s. D. (Schwerin).
6) Hoffmann til Hertugen 4/1 j Amtmd, Busch til samme 18/1 (Schwerin). Kg\.
udf. Exped, 1714 8/ 4 742, 28/ 2 1739, 27/ 9 1945.
l)

0) S

b 'l K
22de Dchr.
ten . ti
ongen zden Jan.

' ) HofTmanns og Buschs Breve
i Rehna 27ft (Schwerin).

' /1 , IS/l; Hert, Ordre 18/1; Melding fra Borgnistr.
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den zzde Februar efter i 2 Maaneder at have forpestet Luften og
foranlediget en uhyre Korrespondance. Ikke mindre end 300 Md.
blev satte i Gang med at grave 1).
Hvis Stenbock kun sørgede daarligt for de fjendtlige Saarede
og Døde, kan det undskyldes med, at han havde mange mere paatrængende Sager at tage Vare paa: der skulde lægges Operationsplan, og Hæren maatte sættes i feltdygtig Stand. Den z yde December kom han til Wisrnar, hvor et Bromateriel var bleven
forfærdiget; dette sendte han strax efter Lowensterns Tilbagekomst
sammen med en Del Fiskerbaade og et Antal Tømmermænd til
Schlutup ved Trave. General Schommer blev sendt til Lybæk
med Anmodning om Assistance her fra 2). Den 28de December
kom de første svenske Ryttere til Schlutup, og samme Dag afrejste Stenbock fra Wismar, ledsaget af 300 helbredte Syge og
vistnok ogsaa en Del danske Fanger, der havde taget svensk Tjeneste "). I Løbet af Dagen samledes Hæren ved Grevesmuhlen og
marcherede til Dassow, Den næste Dag begyndte Broslagningen ved
Herren F åhre ; Svenskerne tog et Antal lybske Fartøjer i Israelsdorf og indbyggede dem. Floden var tillagt, og en Del Fodfolk
gik over Isen, men Hovedstyrken passerede den 30te ad den 250
Meter lange Bro, hvis Bygning Generalmajor Ekeblad havde ledet.
Felttoget i Meldenborg var til Ende, Svenskerne betraadte en ny
Krigsskueplads under meget gunstige Auspicier; thi Dagen efter,
at Stenbock havde forladt Wismar, indløb den svenske Postjagt i
Havnen med nogle Officerer, der bragte den glædelige Tidende,
at zden Transport var under Opsejling. Den blev beordret til
Travemiinde").
') Breve fra Skarpretteren i Gadeb , Amund. i Gadeb, og Borgmstr, i Wittenburg
(D urchzilge. Schwerin).
' ) Stenb, til Mag . i Lybæk 27 /12 (L ybæk).
, Tidligere Fanger fra Wismar og Stade.
.
22de Dcbr,
") Stenb, til Kongen dat . Struckdorf
I
J ; Schrøder 26 -28/t2; forskellige
2( en
an.
Breve til Mag. i Lybæk (D urchzilge. Lybæk ).

III. Felttoget i Holsten og Slesvig.

Saa snart Efterretningen indløb om Stenbocks Overgang over
Trave, foretog de danske Tropper de for dette Tilfælde foreskrevne
Bevægelser"], Den 29de om Eftermiddagen rejste Kongen fra
Oldesloe over Neumunster til Flensborg, hvor han indtraf Nytaarsaften ledsaget af Gehejmeraaderne Vibe, Holstein og Eickstedt 9).
Samtidig med Kongen forlod Scholten Oldesloe og tog Ophold i
Hamborg S) . Flemming fulgte Kongen, men rejste den 3dje Januar
fra Flensborg over Ditmarsken til Hamborg, hvor han indtraf den
6te 4 ) . Den 30te December kom Artilleriets Staldetat til Bramstedt,
hvor Generalløjtnant Leegaard 2 Dage efter indtraf med 15°° Heste 5).
Samtidig fik Gliickstadt og Rendsborg de for dem bestemte Besætninger, der dog foreløbig anbragtes uden for de pestbefængte
Byer. I først nævnte Fæstnings Omegn indlagdes de mest medtagne Batail1oner; her indtraf større og mindre Hobe af forsprængte, til Dels vaabenløse Soldater og en Mængde lettere
Saarede, bl. a. 22 I sachsiske Ryttere. De bedst bevarede Regimenter samledes omkring Rendsborg ; begge Fæstninger blev satte
I) jr-, Side 211.
' ) Lehmann til Aug. II u /n (Dresden) ; Zeitsch r. d. Ge selsch, f. d. Gesch, Schl.
Holst. u. Lauenb. B XVII og XVIII, S. 84 og 103. Torm siger, at Kongen
den 4de eller 5te Jan.• brækkede op . fra Oldesloe ; men dette er urigtigt.
B) Lehmann 31/12 •
4 ) FJern. til Aug . Il '9/ 12, Losz til samme Bj, j Diarium fUr Nord Ditmarschen
(T hottske Saml. 1665. 4°) i specielle Befehle an . Gen. kom. Kie sewetter (Krisgark. Dresden).
"~ l Acta B. IX. 3. Nr. 159 (Slesvig ).
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i Forsvarsstand, Ammunition fordeltes paa Voldene, Borgerskabet
blev forsynet med Vaaben, og Regimenternes Udrustning kornpletteret fra Tøjhusene l); overfor et voldsomt Angreb var de
sikre, og om en regelmæssig Belejring kunde der ikke være Tale.
Rendsborg og Gluckstadt gjorde nu, som i flere tidligere Krige,
fortrinlig Nytte.
Et Par Dage efter Kongens Ankomst til Flensborg rykkede
de 2 Garderegimenter til Fods ind i Byen, medens Hestgarden
gik i Kantonnement i Omegnen 2). Til Leegaard udgik Ordre om
at sende den største Del af sin Styrke, deriblandt alle Syge og
Uberedne, til Fredericia efter at have besat alle Ejderovergange øst
for Rendsborg samt Mysunde med stærke Detachementer, der ved
Relæsposter stod i Forbindelse med Flensborg; alle Efterretninger
skulde sendes til Kongen. Naar denne tillige med Garderegimenterne
gik til Fredericia, skulde hele "det delabrerede Rytteri » begive
sig derhen og kun efterlade 50 Ryttere i Flensborg~) . Den 5te
Januar rejste Kongen til Fredericia for at organisere Jyllands Forsvar; men Leegaard blev med den kampdygtige Del af sin Styrke
staaende i et vidtløftigt Kantonnement omkring Rendsborg og
evakuerede ca. r rOO Mand over Snoghøj til Fyn l).
Det gjaldt nu om at skaffe friske Stridskræfter til Hæren;
Hertugen af Wiirttemberg fik Ordre snarest at tiltræde
Marchen til Stift Bremen med de 6000 Mand, der havde staaet i
engelsk Tjeneste, men som blev disponible ved Fredsslutningen 5),
og Generalløjtnant Hausmann i Norge fik Befaling til strax at
nedsende de 4000 norske Soldater, som for længe siden var beordrede til Danmarks], Rytteriet paa Sjælland: Landkyrassererne,
Dele af rste Sjællandske og af zdet Fynske fik Ordre til at holde
sig marcheberedte, Fredericia blev forsynet med Besætning, Proviant og Ammunition 7). Men det vilde vare en Stund, inden
Forstærkningerne kunde komme, Stenbock vilde ikke finde nogen
Modstand, naar han overskred Grænsen.

l) Fæstn.rgnskb,
~)

")
I)
',)
")
')

Glasemeyers Bericht (Zeitschr. d. Ges. f. d. Gesch. Schl. Holst. u. Lauenb, B. XVII ).
Kg\. udf, Exped. l/l 13 N. 3, "/1 37.
do. 1°/1 73, 77, 81: 15ft 116.
Kg!. udf, Exped, 61t 48.
do. ' /1 56; jfr, Bind III, S. 403 f.
do. 3h IO - I l ; 'It 49-57 .
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Allerede den 30te December KJ. IO F. M. stod de svenske
Fortropper foran Lybæks Porte l). Den 3Ite tog Stenbock Hovedkvarter i Schwartau og udstedte her fra et aabent Brev til
Holstens Indbyggere; han lovede stræng Mandstugt, henviste til,
hvorledes han havde straffet Excesser, der var begaaede i Meklenborg, tilsagde saa vel neutrale som kongelige Undersaatter god Behandling, men advarede samtidig mod .at forlade Landsbyerne,
borttage Kvæg, Furage o. l. 2). Da Hæren med Træn og Tros
havde passeret Broen, blev denne afbrændt; Nytaarsdag marcherede
Stenbock ad Segeberg til og tog Hovedkvarter i Struckdorf; den
3dje forlagde han det til Segeberg og forblev her til den 5te Januar. Tropperne blev anbragte i et ret sammentrængt Kantonnement med Bespisning hos Kvarterværterne ; de opførte sig i det
hele godt, men tog naturligvis selv Proviant, naar der ikke blev
budt dem noget, og ødelagde de forladte Huse. Oldesloe fik
Besøg af nogle Partier, der borttog Magasinet og plyndrede en
Del S). Om Fjenden vidste Stenbock den 3dje Januar, at Generalløjtnant D ewi tz med et talrigt Rytteri den 30te var passeret gennem
Gudow i Lauenborg, og at en stor Del danske Ryttere omtrent
samtidig var indtruine i Bramstedt; endvidere havde han erfaret, at
Russerne endnu ikke var vendte tilbage til Stor, men at Sachserne
stod ved Elden og ventelig vilde slutte sig til Dewitz s].
I de første Dage efter Indrykningen i Holsten stod den svenske
Hær saaledes bag Trave. Dels havde Stenbock endnu Haab om,
at zden Transport kunde komme til Travemiinde, Dels havde
Vellingk tilstillet ham en Operationsplan, hvori denne Flod spillede
en vigtig Rolle: Da det lod til, at Russerne og Sachserne alligevel
fulgte Kongen af Danmark, og da det syntes, at denne hellere
vilde tillade, at hans Land blev gjort til csedem belli», end at
Svenskerne gik til Sachsen eller Polen, saa burde Stenbock følge
Baners (sic) Exempel fra 1644. Denne havde narret sin overlegne
Modstander, der troede at have ham i en cul de sac i Holsten,
l) Etatsr, Hannecken til Kongen l°h (Acta B. IX. 3. N. 159. Slesvig).
2) Europ, Staatskanz, XXI, S. SIS.
") Hannecken anf. Br.; Stenb, "It til Kongen og til Vell.; 8/. til Kongen og til
Senat i Lybæk (dat. Segeberg); b/l til Vell, (do.); Tyske Kom. Kopibog
21/ 1 13 N. 67. Oblt, Stenflycht melder Ih fra Oldesloe, at han har taget 2000
Skpr. Havre og 200 Læ s Hø i Oldesloe (Stenb, Pap D. R. A.).
4) Stenfl. Melding 21t; Geh .raad Krassows Brev fra Schwerin 80/12 (Stenb. Pap.

D. R. A.).
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og var, efter at have udhvilet og styrket sin Hær, smuttet ud af
Hertugdømmet mellem Havet og Lybæk. Noget lignende maatte
der kunne gøres nu, da Czaren paa Grund af Tyrkernes Fredsbrud ikke turde blive længe i Holsten. Stenbock kunde f. Ex.,
naar de Allierede rykkede over Grænsen ad en Vej , slippe over
den ad en anden, naa Dassow, gaa over Schweriner Fahre Syd
for Søen, faa 2 - 3 Dagsmarchers Forspring og uantastet naa
Polen eller Sachsen. Endnu vidste man dog ikke, om Fienden
gik over Nusse eller Grande I).
Denne Plan, som meddeltes Stenbock skriftligt, stemmede
kun lidt overens med den, der m u n d t I i gt var meddelt ham gennem Lowenstern ; derimod faldt den ret godt i Traad med Udtalelserne i et andet Brev fra Vellingk af 31te December, hvori han
raadede til for enhver Pris at unclgaa Slag, i hvert Fald i de første
3 Uger, thi saa længe holdt Russerne vel nok ud i Holsten, men
efter den Tid vilde de forlade Landet og kun efterlade 6000 Mand
til de Danskes Raadighed 2). Stenbock svarede, at han havde tænkt
meget paa Baners Forhold i 1644 (!) og smigrede sig med at
kunne efterligne ham li). Hvis Defensiven ikke længere kunde holdes,
vilde han slaa til. Inden Hæren var fuldstændig restitueret og
forsynet, turde han dog ikke tænke paa at gaa gennem Meklen borg og Brandenborg til Polen. Han klagede bittert over den
daarlige Støtte fra Moderlandet; zden Transports Udeblivelse
havde hindret ham i at udnytte sin Sejr; nu havde han opgivet Haabet om den og vilde derfor marchere til Pinneberg;
imellem denne By og Hamborg ønskede han meget at træffe Ve1lingk ').
Den 5te Januar tiltraadte Hæren i 3 Kolonner Marchen over
Sulfeld til Pinneberg, hvor Stenbock tog Hovedkvarter den 7de5).
At han ikke blev staaende bag Trave, naar Transporten ikke
l)

v-u. til

Stenb. 2/1 ( Yell. S.).
Bilag D. i Stenb. Skr. til Kongen 18.129. Jan.;
under E findes ovenst Brev af 2{I, som dog her er dateret 8/ 1•
"J Hverken Vell, eller Stenb. har været synderlig stive i Krigshistorien. siden de
kunde forvexle Torstenson med Haner; da Stenbock senere fik sin Fejltagelse
at vide, erklærede han, at han ikke heller kendte Torstensons Bedrift, og udtalte sig i det hele meget ringeagtende om Krigshistorie i Almindelighed
(Stenb, Forsvarsskrift 1716). Scholten derimod kendte meget godt Begivenhederne i 1644.
4) Stenbock til ven. 5/ 1 13 (Yel!. S.).
r" Hannecken anf, Br.; Stenb, til Kongen 8ft n. St. ( Acta hist .),
2) Dette Brev medfølger som
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kom, er forstaaeligt nok; Stillingen kunde alt for let omgaas, og
den svenske Hær var for lidt manøvredygtig til at kunne rykke
ind i Meklenborg. Men hvad han vilde i Pinneberg, er ganske
ufatteligt; ganske vist paalagde Vellingk ham stadig mundtligt at
afbrænde Altona l); men det var dog for galt at handle stik mod
alle strategiske og humane Principer blot for at føje dennes private
Hævnlyst. Stenbock siger da ogsaa, at han kun modvillig gik ad
Hamborg til epersuaderets af Vellingk; hans egen Hu stod til at
rykke ind i Danmark ad den korteste Vej, følge Carl Gustavs Exempel og tvinge Frederik IV til Fred"]. Men stod den Vej da aaben?
Ja, han kunde for den Sags Skyld marchere lige til Skagen uden at
træffe paa Modstand, og, hvis det var Alvor med Tyrkernes Angreb, vilde den dansk-sachsiske Hær, kun suppleret med 6000
Russere, næppe forfølge ham særlig energisk li). Tvinge Danmark
til Fred formaaede han dog sikkert ikke; maaske kunde han fra
Fladstrand slippe tilbage til Sverig eller binde den danske Hær
til Halvøen og derved muliggøre et Angreb fra Skaane paa det
næsten forsvarsløse Sjælland. Den sidste Mulighed var dog yderst
ringe, da der i Sverig kun var meget faa feltdygtige Tropper,
medens den danske Flaade mindst var den svenske jævnbyrdig.
Ved at gaa Nord paa vandt han alligevel nogle Chancer, som han
ganske forspildte ved at rykke ind i det egentlige Holsten og
blive staaende der; thi derved gav han Czaren Tid til at nærme
sig og Mulighed for at fremtvinge en Afgørelse i Løbet af kort Tid.
Om den svenske Hær i Øjeblikket var i Stand til at marchere
til Jylland, er ikke let at afgøre. Den led jo Brist paa mange
Ting og havde langt fra ikke forvundet Følgerne af Transportflaadens Ødelæggelse. Ved sin Ankomst til Holsten søgte Stenbock strax ved Udskrivninger at skaffe det fornødne. Først
forlangte han, at Lybæk skulde yde ham det samme, som de
Danske havde faaet 1711-12; men da Senatet beviste, at Staden
') Under disse Omstændigheder tager det sig underligt ud, naar Vell, i et Brev
af ";1 til GenI. DUcker bittert dadler, at Stenb . har forladt Stillingen ved
Trave, og naar han i sine Breve til Kongen og Raadet anklager ham for den
overilede Marche til Pinneb. Til Stenb selv skriver han aldrig herom.
: ) Stenb, til Kongen 18./29. Jan.
') Man har næret Frygt for, at Stenb, vilde gaa til • Welsussel s, hvor det vilde
blive svært at naa ham paa Grund af eOhlborger See» (Fabrice til Robethon 21/1).
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intet havde betalt, frafaldt han sine Fordringer 1). I de «Universalia > , Stenbock den 30te December udstedte i Herren Fahre,
krævede han af de gottorpske og plønske Amter pr. Plov 80 Rdlr.,
120 Pd. Brød, 120 Pd. Kød 60 Kdr. 01, 30 Pd. Smør eller Flæsk,
7 1/2 Kdr. Ærter eller Gryn, desuden 8 Skpr. Havre, 960 Pd. Hø
samt Halm og Hakkelse. Dette skulde svare til, hvad disse Amter
i 171 I havde ydet de Danske, og der truedes med Exekution
med Ild og Sværd, hvis Leverancerne udeblev 2). Samme Kontributioner paalagdes de kongelige Amter. Det gik imidlertid smaat
med Udskrivningen; den 3dje Januar skrev Stenbock derfor til Administratoren, at han var nødsaget til at behandle de fyrstelige
Amter paa samme Maade som de kongelige, og henstillede, at
det paalagdes Adel og Embedsmænd at levere Artilleriheste i
Stedet for andre Afgifter. Administratoren sendte Gehejmeraad
J. Baner til Stenbock med et Brev, hvori han udtalte, at dette
var en underlig Maade at behandle en venskabelig Magt paa. De
fyrstelige Undersaatter havde intet ydet 171 I, og han vilde ikke
befale dem at kontribuere; vilde Stenbock inddrive noget, maatte
det gøres med Magt. Gottorp havde fulgt Raadets af Kongen
billigede Plan ved at erklære sig neutralt"). Stenbock lovede nu
intet at indkræve, men at betale kontant, naar han nødsagedes til
at betræde fyrsteligt Territorium 4). Det er ganske interessant at
se, hvorledes Gørtz opfattede Situationen. I et Par Breve til
Baner beklager han levende Stenbocks falske Opfattelse af
Gottorps Stilling, hvorom de Patenter vidnede, som han havde
tilstillet de gottorpske Amter, tillige med de Udskrivninger, Basssewitz havde foretaget i Bordesholm- og Neumunster Amter. Følgen
af denne Behandling fra deres Side, «som vi altid havde betragtet
som vore Beskyttere og bedste Vennen, vilde blive, at de Danske
og deres Allierede gjorde Gengæld, saa at de fyrstelige Amter
blev ruinerede i Bund og Grund. Der var al Udsigt til, at den
allierede Hær vilde nærme sig Rendsborg for at forene sig med
de ventede Normænd og de danske Tropper paa Halvøen; nogen
Mulighed var der dog for, at den «anden Transport», som
ventedes til Neustadt, kunde genere de barbariske Gæster en Del.
Stenb, til Senatet 8/ 1, Svar af "/1 ( D urchzuge. Lybæk). jfr. Senat til Stenb,
291t,-"1t (Stenb, Pap. D. R. A.).
") Aeta hist. Hdl, ror. Nord. Kr. Il.
:I
Stenb, til Adm . "/1; Svar 8/1 ( Hdlg. ror Nord. Kr. IL).
' ) Stenb, til Adm. 81t (do. ; findes i Afskr, i Scholt, Ark.).
l
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Forbavsende var det, at Vellingk turde paastaa, at Gottorp under
Krigen havde ydet den danske Hær 80 Rdlr. pr. Plov; Hertugens
Undersaatter havde kun leveret Furage. Gørtz tilbød at være
Stenbocks Gissel, indtil Sandheden var bevist. Ridderskabet havde
ganske vist betalt 80 Rdlr., hvoraf Kongen og Hertugen hver fik
Halvdelen, men det var ikke til Krigen. Stenbocks Trusler om
at fare frem med Ild og Sværd mod de kongelige Undersaatter,
kunde synes ikke at vedkomme Gottorp. men vilde let føre til,
at de Allierede forgreb sig paa de fyrstelige Besiddelser. Kunde
Stenbock ikke slippe bort til Polen eller Sachsen, maatte han
hellere slaa til strax, medens Fjenden endnu havde Skrækken i
Livet; lod han den allierede Hær naa Rendsborg og forstærke sig
der, udsatte han sig for at blive spærret inde i en cul de sac, medens Fjenden vilde faa Tid til at fatte sig. Det Haab, Baner
havde om at faa Universalierne kasserede, trøstede dog noget l).
Ridderskabet forhastede sig ikke med at betale, og den 9de
Januar udstedte Stenbock fra Pinneberg et Patent, hvori han beklagede, at hans Manifest af 30te December havde været virkningsløst; han paalagde nu hver Plov et Bidrag paa 60 Rdlr., der
forhøjedes til uoo for dem, der stod i kongelig, men nedsattes til
30 for dem, der stod i hertugelig Tjeneste. Inden 14 Dage skulde
de første 30 Rdlr. indbetales til Herman Fock i Lybæk, Barthold
Huswedel i Hamborg eller den svenske Generalkommissær, efter
som det faldt Ud rederne bekvemmest t). De kongelige Amter betalte naturligvis heller ikke godvilligt, og l I te Januar udstedtes fra
Elmshorn et Patent, der forlangte, at de 80 Rdlr. pr. Plov indbetaltes inden 8 Dage. Det var Indbyggerne umuligt at opdrive
saa mange Penge med saa kort et Varsel S). Men Penge skulde
Stenbock have, og de maatte tages fra Indbyggerne, da de kongelige Kasser var bragte til Fæstningernes] . I Reinfeld udpressede
Svenskerne i de første Dage af Aaret 3500 Rdlr. og udskrev 65
Heste; dette skulde afskrives i Kontributionerne, der beløb sig til
12,240 Rdlr."). I Grevskabet Rantzau maatte hver Plov levere en
l) Gdrtz til Baner dat. Gottorp 7h og 9/1 (Pakke i Scholt, Ark ., Tønnings Belejring 1713-1714).
' ) Hd!. ror. Nord. Kr. II.
") Hannecken til Kongen 1&/1 (Acta B. IX, 3. N . J 59. Slesvig).
4) Ordre dat. Oldesloe 29/ U (Acta B. II, I. Slesvig).
b) Acta B. VIII. 3. N. 233 Slesvig.
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4 spændig Vogn, fuldt lastet med Proviant I). Om det saa var
det fyrstelige Nordditmarsken. maatte det ud med 6000 Rdlr. til
den svenske Hær s], Ja endog Flensborg blev sat i Kontribution
og taxeret til 62,000 Rdlr., hvoraf den største Del virkelig indkom. De udskrevne Penge var ikke udelukkende bestemte for
Hæren; Stenbock selv og adskillige højere Officerer og Embedsmænd fik deres rundelige Part; fra Flensborg saaledes 5000 Rdlr. S).
Der indkom meget betydelige Summer"), men endnu mere var der
indkommet, hvis man havde modtaget den af Altona tilbudte
Brandskat.
Den 7de Januar modtog Stenbock i Pinneberg s) et Brev fra
Vellingk af den foregaaende Dag, som meddelte, at der blev
sendt meget Brød fra Altona til Grande, hvor Undsætningshæren ventedes. Stenbock maatte derfor ødelægge Altona samme
Nat og tage saa meget Brød som muligt, ellers kom Russerne
ham i Forkøbet. I hidsige Udtryk raadede Vellingk til med Ild og
Sværd at ødelægge alt, hvad der kunde komme Fjenden til Nytte.
Altona maatte afbrændes, saa kreperede Fjendens Heste, der ikke
kunde æde Aske. cExtrema facit cui extrema infliguntur 6). I
Altona var der imidlertid kun højst ubetydelige Forraad. Ved
Nytaarstid fandtes der ganske vist 2000 Tdr. Havre, men da
Svenskerne kom, var knap 700 tilbage. Af Brødkorn indeholdt
Magasinet slet intet; det rummede kun nogle Maal og 300 tomme
Sække 7).
Allerede den 7de om Aftenen kom Oberst Bassewitz til
Altona, og ud paa Natten indtraf Oberst Stromfelt med et større
Kommando Dragoner. Magistraten med Overpræsident Clausen
i Spidsen havde fejgt forladt Byen den 3dje Januar, og Raadssekretær Cliiwer løb sin Vej, da Svenskerne kom til Pinneberg.
Kompastor Daniel Sass med nogle Borgere maatte tage Affære
og forhandle med Fjenden. Bassewitz tilføjede ikke Byen Skade,
hjalp endog med at slukke en tilfældig opstaaet Ildebrand, men
') Acta B. XII, N. 308 . Slesvig.
' ) Acta B. I, b. l. N . 426. Slesvig.
3) Flensb, Rgnskber (Zeitschr. d. Ges. f. d. Gesch, Schl. u. s. w. B. XVII, S. l I l ff.).
<) En Del af Pengene var bestemte til at bstale de store Masser af Underrnunderingssager, som Stenbeck bestilte i Hamborg og Lybæk.
") I Pinneb. log Svsk. et Furagemag. (Pinneb . Rechn. Amtsforv. Grabow).
ro) Vell, til Stenb, "I l [3 (Bilag B. til Stenb. Brev til Kongen [8 ./29. Jan.).
') J. P. Himmelstrups Regnskaber.
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meddelte den omtalte provisoriske Kommission, at Stenbock var
meget vred paa Staden, der maatte formilde ham med en
stor Pengesum. Feltmarskalken korn den 8de og spurgte strax
efter de kongelige Magasiner og Bagerier; han var i ondt Lune,
vred over, at Magistraten var flygtet til Hamborg og over,
at man ikke havde sørget ordentlig for hans Modtagelse. Paa
Raadhuset var der iskoldt i alle Rum, man maatte ty til et Privathus. Mod Kommissionen var han højst unaadig; han lod den
arrestere, talte om de Grusomheder, Sverigs Fjender havde øvet,
og ytrede, at han maatte tage Repressalier. Stenbock vidste, at
Altona i 17°° havde betalt 5°,000 Rdlr. i Brandskat l). Bassewitz raadede Kommissionen til at byde samme Sum; men den
turde ikke gaa ud over 36,000, og da Stenbock efter Frokost lod
den kalde for sig, stod den endnu vaklende og tøvende 2). Han
begav sig nu til Hamborg for at træffe Vel1ingk og meddelte ham,
at Byen tilbød 5°,000 Rdlr., hvilken Sum man burde modtage,
da Hæren trængte til Penge. Vellingk holdt imidlertid paa, at
man skulde afbrænde Altona efter skriftligt at have meddelt Borgerne, at det var Gengældelse for Stade. Herimod indvendte
Stenbock, at Fjenden saa kunde tage Repressalier i Bremen og
Pommern; selv havde han i sine Universalier tilsagt Indbyggerne
Sikkerhed for Liv og Ejendom, naar de kun blev hjemme; brød
han sit Løfte, mistede han al • Kredits ; og det vilde være en Ynk
at se Kvinder og Børn, syge og elendige Mennesker jages bort
fra Hus og Hjem. Men Vel1ingk var ubøjelig og Stenbock svag
nok til at føje ham 3).
KJ. 5 E. M. vendte Stenbock tilbage til Altona. Pastor Sass
og hans Fæller søgte, støttede af Bassewitz, at stemme ham gunstigere ved at tilbyde at forhøje Brandskatten til 5°,000 Rdlr.,
men han forlangte nu 100,000, at betale «inden Lyset skulde pudses ~,
hvad der var det samme som et Afslag. Saa oplæste Bassewitz
• Brandbrevet v, hvori det hed, at, da Sverigs Fjender ikke havde
betænkt sig paa at ødelægge Stade, havde man været nødsaget
til at tage Repressalier mod Altona; skulde dette foranledige
Fjenden til nye Voldsgerninger, vilde de andre holstenske Byer
l) Dette var ikke ganske rigtigt; Brandskatten var bleven ned sat til 38,000 Rdlr.
(Bin,l I, S. 3f3).
2) Wichmann: Gesch, Altonas, S. 113 ff., j fr. Miuh. d. V. f. Hamb. Gesch..
1880. S. 82 ff.
~) Stenb. til Kongen dat. Pinneb. 9/t (Acta hist. XVI, II . Sv, R. A.).
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lide samme Skæbne. Det berettes, at Pastor Sass efter et sidste
Forsøg paa at blødgøre Stenbock udtalte, at naar denne handlede
efter højere Befaling og personlig var uskyldig, vilde han lyse
Velsignelsen over ham. Dette gjorde han da, og senere har Stenbock selv hentydet dertil: «Denne Velsignelse blev mig til Forbandelse» l). Nu fik Oberst Stromfelt skriftlig Ordre til at sætte
Ild paa Staden; der blev befalet at lade Indbyggerne føre
ud, og udstedt Forbud mod Plyndring. Branden begyndte
ved Midnatstid; at man maatte anvende danske Overløbere, da
Svenskerne ikke vilde lade sig bruge som Mordbrændere, er sikkert
en Fabel, Stromfelts Dragoner var jo desuden Tyskere, og vist
nok er det, at Soldaterne efter Ordre hindrede Slukningsforsøgene.
Der brændte 959 Huse med 1546 Lejligheder; kun ca . 400 Huse
med henved 700 Lejligheder blev skaanede, deriblandt de Byg ninger, som grænsede op til hamborgsk Territorium; der siges, at
de fra Hamborg udsendte Vægtere reddede mange Huse ved at
foregive, at de tilhørte Indbyggere i denne By. Pastor Sass og de
andre Borgere førtes som Fanger til Pinneberg og løslodes først
den 9de. Da Udaaden var fuldbragt, marcherede Svenskerne bort,
først da kunde Hamborgerne bringe Hjælp. Man har jævnlig
udtalt, at de med skadefro Glæde saa Nabobyen brænde, men
dette er urigtigt. At de skulde være Danmark særlig hengivne,
var for meget at forlange; de havde jo nylig lidt en meget ilde
Medfart fra den Side, og officielt kunde Hamborg ikke hjælpe
Altona; men der blev sendt baade Mandskab og Brandredskaber,
Levnedsmidler, Penge og Telte til de Brandlidte, hvem man paa
Grund af de Pesttilfælde, der forekom blandt dem, ikke turde
modtage indenfor Voldene. Den private Velgørenhed var stor;
selv Vellingk skænkede 500 Rdlr.P].
Altonas Brand var en ganske uforsvarlig og unyttig Voldsdaad. At tage Repressalier for en Fæstnings Bombardement ved
at afbrænde en aaben, forsvarsløs By stred endogsaa mod hine
Tiders c Krigsræson - .
Stenbock havde allerede forinden en
stærk Følelse af, at det var en urigtig Handling, Vellingk tilraadede ham, forgæves søgte han ved personlig Forhandling
I) ] fr. Armerstedt S. 328 f. Den eærværdiges Pa stor Sa ss var født 1672 og saaledes endnu en yngre Mand
Han var i øvrigt Kapellan, ikke Provst.
' ) Hagedorns Rel. I D/I, 15ft; jfr. Wichmann og Mitthei lungen d. Ver. f Hamb,
Gesch, anf. SI. l disse trykte Kilder tales intet 0111 Stenb, Fhdl. med Vell.,
der altsaa har været Forf. ubekendte.

Felttoget i Holsten og Slesvig.

235

at afværge dens Udførelse, og strax efter, at Vellingks Ønske
var sket Fyldest, rørte hans Samvittighed sig. «Da Vellingk holdt
paa sin Mening,» skriver han Dagen efter til Kongen, «har jeg
ladet Staden afbrænde. Gid den Skade, som derved forvoldes Danmark, maa gavne Deres Majestæt . . . Blot nu ikke Indbyggerne
forlader deres Huse og lader Hæren uden Subsistance s l). Nogle
Uger senere fortsætter han: «Deres Majestæt ved, at jeg aldrig
har været blødhjærtet, hverken naar det gjaldt at drukne eller
brænde, dræbe eller myrde, naar det var D. M. til Behag eller
Nytte; men, hvad Altona angaar, ser jeg ikke rettere, end at D. M.
havde været bedre tjent med 50,000 Rdlr. til Skjorter, Sko eller
Strømper end med en Haandfuld Aske) 2). Senere kommer han
oftere tilbage til den ulyksalige Brand og ser i de Ulykker, der
ramte ham og hans Hær, Himlens Straf for den begaaede Brøde"],
Hvorledes Sverigs Fjender betragtede den «uhørte Voldsdaad s ,
fik Stenbock snart at mærke. Allerede den 8de Januar tilstillede
Scholten og Flemming ham fra Hamborg en Skrivelse, hvori de udtalte deres Forbavselse over en Handling, der stred mod Stenbocks
egen Karakter og Følelse; han havde nu givet et Exernpel, som
man blev nødsaget til at følge, hvor nødigt man end vilde. Den
lade svarede Stenbock fra Elmshorn og sendte tillige Gehejmeraad
Vibe et af Vellingk konciperet Brev, der i Afskrift tilstilledes
Scholten og Flemming '], hvori der udtaltes, at han kun havde
taget Repressalier. Han anbefalede Kong Frederik at hindre Czaren
i at øve Gengæld i Pommern, da dette vilde komme til at gaa
ud over de kongelige Undersaatter. Herpaa svarede Vibe den
22de, at Czaren ikke trængte til Raad; Danmark var aldrig optraadt paa den af Stenbock antydede Maade; hverken i Skaane
eller Viken havde man forøvet noget lignende, saa lidt som Flaaden
havde hærget de svenske Kyster. Trods sin medfødte «Clemenee »
saa Kongen af Danmark sig nu nødsaget til at betale med samme
Mønt. Brevvexlingen fortsattes i nogen Tid, og Vellingk blev
inddraget i den; han søgte at paavise Analogien mellem Altonas
og Stades Brand, mellem Ødelæggelser forøvede af russiske Soldater og de svenske Dragoners Optræden i Altona, men Scholten
') Stenb. til Kongen D/I.
~) do. 18./29. Jan. 13 .
S) Under 21/ 2 13 skriver Stenb, til Resident Lilhestedt: «Meget mod min Vilje
afbrændtes Altona, hvorved Guds Velsignelse veg fra mig_ (Vell, Saml. ).
4) v-n. til Stenb. ID/I 13.
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og Flemming havde let ved at paavise, at man hverken kunde sammenligne Bombardementet af en Fæstning med Afbrændingen af en
aaben By, eller Marodørers Excesser med organiseret Mordbrand l).
Paa Czaren gjorde Efterretningen om Branden et stærkt Indtryk
og bidrog meget til at fæstne hans Beslutning at marchere ind i
Holsten.
Den rode Januar brød den svenske Hær op fra Pinneberg og
marcherede til Elmshorn ; Dagen efter gik den til Neuenbrook,
c. 7 Kilometer Syd for Itzehoe ~). Under sin Marche mod Nordvest var Stenbock stadig beredt paa at gøre Front mod Sydøst ;
de Stillinger, hvor han hvilede, dækkedes sukcessivt af Pinnau,
Kriickau og det af Kanaler og dybe Grøfter gennemskaarne Terræn ved Neuenbrook. Det var aabenbart, at han nu havde med
andre Modstandere at gøre end de danske Tropper i Hol sten;
i hvert Fald mente han det selv .

Den Dag, det dansk-sachsiske Rytterkorps sluttede sig til
Czarens Forposter ved Stor") , skrev den danske Legationssekretær Falck til Kongen , at Peter I inderlig ønskede et
Møde. Han havde beordret Menschikoff til, saa snart Foreningen med Dewitz var gaaet for sig, uden yderligere Ordre at
gaa lige løs paa Fjenden ; men selv ønskede han at træffe Kongen et eller andet Sted ved Elben for at aftale med ham, hvorledes man med samlet Magt kunde angribe Stenbock Blev denne
blot slagen, vilde Tyrkerkrigen ikke volde ham synderlig Bekymring. Dette Brev er dateret Pinnow nær Lenzen 3 I te Decernber'].
Czaren havde altsaa begivet sig paa Vej til Dannenberg for at
træffe Kongen. Efter disse Udtalelser at dømme skulde man tro,
at han brændte efter at komme i Kast med Svenskerne, og at
') Korr, er aftr . iSamlebindet Hjelmstjerne Nr. 2993 (Kgl. Bibl.), Kopier og
Koncepter findes i Stenb . Pap. i D. R. A.
") Stenb, til Kongen 9ft , 1. /12 . Jan. ; til Vell, Il/t ; jfr. Skr. 111 Hertug Joach.
Fr . af Pløn a f '2/t, IS/t (A cta A. VII Nr . 550. Slesvig).
' ) Jfr. Side 216 .
•) Russ, Ges. Rel, 1712. Pinnow ligger paa preussisk Grund paa Vejen til Elbovergangen ved Lenzen.
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Indmarchen
Holsten var nær forestaaende; men det var langt
fra at være Tilfældet. I Pinnow fik Czaren Nytaarsdag at vide,
at Kongen havde forladt Oldesloe og var gaaet Nord paa. Han
opgav da Rejsen til Dannenberg og begav sig til Grabow, for
der at afvente Meddelelse om, naar og hvor han kunde møde
Kongen; men her indtraf den zden Januar en Kurer fra Frederik IV, der meddelte, at han ikke kunde forlade sit Land, da Fjenden var trængt ind i det; han maatte blive der for at organisere Modstanden, men bad indtrængende Czaren om at falde
Fjenden i Ryggen. Peter I rejste samme Dag til Neustadt, 12
Kilometer Nord for Grabow, og overnattede her. Menschikoff
stod med en Del af Hæren ved Criwitz l], I Grabow havde Reventlow og Losz forhandlet med Czaren, der lovede at holde
Krigsraad den 3dje for derefter med hele sin Styrke at gaa løs
paa Fjenden. Reventlow havde hørt, at Svenskernes zden Transport skulde være kommen til Travemunde. og frygtede, at denne
Efterretning vilde gøre et uheldigt Indtryk paa Menschikoff og
Czaren. Denne udtalte dog kun sin Glæde over, at Kongen af
Danmark ikke havde tabt Modet, men energisk arbejdede paa at
bringe Sagen til en god Afslutning 2). Rygtet om zden Transport
var heldigvis falsk, men sikkert var det, at der j Slutningen af
December og Begyndelsen af Januar blev arbejdet energisk for at
overføre den S). I Neustadt udtalte Czaren, at han vilde gaa rask
frem, søge Fjenden og levere ham et Slag, der absolut maatte
falde heldigt ud ,Il
Den 3dje Januar sent paa Dagen kom Czaren til Pampow,
7 Kilometer Sydvest for Schwerin. Dagen efter holdt han Krigsraad og lod Generalerne Hallart og Dewitz indgive skriftlige Vota.
Først nævnte holdt paa, at man snarest skulde passere Stecknitz
og rykke ind i Holsten, men undgaa Slag, indtil Foreningen med
de Danske havde fundet Sted; Dewitz derimod mente, at man
snarest muligt skulde angribe; selv uden det danske Fodfolk - der
i Øjeblikket ikke var meget værd - var man tilstrækkelig overlegen. De to Generaler maatte kæmpe en haard Kamp, inden
de fik Czaren med; Menschikoff søgte nemlig energisk at faa ham
' ) Losz til Aug. II. Neustadt ~ /l 13.
' ) Reventl, til Fr. IV, dat. Grabow ~/, 13 (Russ, Ges. Re!.).
") Breve fra Wachtrn. og Lagerbjelkc af 16/12, 1°/12 IZ, " /1, U/l 13 [Stenb. Pap .
i D . R. A.). En Fremstilling af zden Transports Skæbne gives nedenfor.
4) Losz til Aug . II 'It 13.
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til at gaa til Polen med Hovedhæren og kun efterlade Danmark
det lille Hjælpekorps, der var tilsagt det. Han gjorde gældende,
at Czaren løb Fare for at miste hele sin Hær, der ikke havde
noget Sted at repliere sig paa, hvis den blev slagen i Holsten;
man maatte tænke paa at dække Ukraine mod Tyrkerne. Czaren
vaklede og var lige ved at give efter, da Dewitz slog et afgørende
Slag ved kategorisk at erklære, at hvis Russerne ikke med
hele Hæren kom Kongen af Danmark til Hjælp, saa denne
sig nødsaget til at slutte Særfred med Sverig; til denne
Erklæring sluttede Losz sIg paa Kongen af Polens Vegne. Det
hjalp! Czaren lovede nu at rykke ind i Holsten med he le sin
Arme).
Det ser underligt ud, at Menschikoff nu saa ivrigt bekæmpede
Planen at rykke ind i Holsten. Han havde jo Nytaarsdag aftalt
Fremrykningen med Dewitz og Hallart og sat Scholten i Underretning derom 2). Denne havde da ogsaa truffet Forberedelser til
de Allieredes Modtagelse . Brød blev bestilt i Altona, Lybæk og
Hamborg, Generalløjtnant Hohendorf fik Ordre til paa første Vink
at afmarchere fra Rendsborg med S Batailloner, Generalmajor
Møsting fra Gliickstadt med 2 , og Brigader Krag fra Frederiksort
med I. Generalløjtnant Leegaard skulde med sine Ryttere slutte
sig til Hæren. De danske Tropper kunde dog ikke bryde op,
før den allierede Hær havde naaet Segeberg, da Fjenden for øjeblikket stod mellem dem og den holsten-lauenborgske Grænse.
Selv vilde Scholten slutte sig til Hæren, naar den var kommen
til Oldesloe, men Dewitz maatte skaffe ham Eskorte og sørge for
Konvoj til Brødforsendingerne. Scholten var overtydet om, at
Stenbock vilde gaa til Ejdersted, og det skønt Gehejmeraad G.
v. Dernath havde forsikret ham, at Svenskerne ikke slap ind i
Tønning, hvor fra man for Sikkerheds Skyld havde forlagt den
Vellingkske Bataillon til andre Egne af Hertugdømmet; heller ikke
synes han at have fæstet Lid til det i Hamborg udbredte Rygte, at
zden Transport ventedes til Neustadt, hvad Stenbock selv heller
ikke synes at have troet paa 5). Kongen approberede Scholtens Be1) Losz til Aug

Il Bit 13. Gennem et Brev fra meklenborgsk Gehejmeraad
Mardefeld, dat. Sehwerin 4/1, fik Stenbeck at vide, at Czaren havde holdt
Krtgsraad, men Efterretningerne gik ud paa, al han vilde vende sig mod
Rygen og Stralsund, der nu var blottede for Tropper (Stenb, Pap. i D. R. A.).
~) Dewitz til Seholt. dat. Gamelin ·It.
, Scholren til Kongen 6/1, til Dewitz s. D . (Seholt. Prot.).
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stemmeIser, dog med den Ændring, at der kun skulde afgives
4 Batailloner fra Rendsborg, hvor Generalmajor Bruin skulde
føre Kommandoen, rigtignok under Brigader Sponnecks Formynderskab 1).
Der var stadig ingen Fart i Czarens Operationer. Først den
6te Januar lod han Rytteriet, hvis Hovedstyrke stod mellem
Gammelin og Hagenow, marchere til Zarrentin ; selv gik han
med Fodfolket til Bakendorf, IO Kilometer øst for Wittenburg,
hvor han tog Hovedkvarter. Næste Dag fortsattes Marchen,
Czaren gik med Fodfolket til Goldenbow, og Rytteriets forreste
Afdelinger naaede Stecknitz. Den næste Dag stod dets Hovedstyrke ved Mølln, hvor Dewitz slog 4 Broer over Floden 2). Men
nu indtraadte der en Standsning; Czaren erklærede, at han havde
Feber, og meddelte Generalerne, at han vilde blive nogle Dage i
Goldenbow. Alle Indvendinger og Overtalelser var forgæves; Sygdommen var sikkert fingeret , men han var ikke til at drive videre. Czaren syntes at have faaet Retænkeligheder med Hensyn til sit Forhold
til • Riget» ; fra Pampow havde han den 4de sendt Fyrst Nariskin
til Kongressen i Brunsvig ') for at fremsætte de Grunde. der havde
tvunget Russerne til at rykke ind i Meklenborg; desuden var han ogsaa ængstelig for Følgerne af et Nederlag, naar Hæren ingen Tilflugt
kunde finde i Tyskland. I saa Henseende blev han dog beroliget,
da den hannoveranske Minister F a b r i c e, der passerede det russiske Hovedkvarter paa Gennemrejse til den svenske Hær. i Kurfyrstens Navn lovede ham venlig Modtagelse i Hannaver og udtalte, at det romerske Rige vilde stil\e sig velvilligere til de Nordiske Allierede, hvis de fulgte efter Svenskerne ind i Holsten 4).
l) Kgl . udf. Exped, 8/1 59.
' ) Losz 8/1; Kammerdirektør A. G. Babbe til Hert. af Pløn O
/I (Acta A VII
Nr . 550. Slesvig).
a) Denne var et eKonvent af neutrale Rigsstænders , som paa Kejserens Initiativ
traadte sammen i November og bestod af Ombud fra Kejseren, Hannover,
Preussen, Wollfenbuttel, Mtmster og Hessen Cassel. Kongen af Danmark forlangte forgæves al blive repræsenteret; man holdt paa, at der her ikke var
Tale om et «Kredsmøde s. Den 23 / 12 enedes Kongressen om et sccnclusum s,
der gik ud paa Opstillingen af en Neutralitetshær, der skulde tvinge de krigs.
førende Magter til Fred. (S. Schartau : Forhållandet mel. Sverige o. Hannover
17°9-1715, S. r i a f.)
• Losz 12/1• I Modsætning til Broderen, der fulgte Carl XII, synes Fabrice
ikke at have næret svenske Sympatier. I et Brev til Robethon af sI/n ytrer
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Frederik IV bestormede Czaren med Opfordringer til at gaa
over Grænsen 1); og Reventlow, der i øvrigt blev kaldt tilbage
fra sin Mission og afløst af Dewitz '], bekæmpede sammen
med ham Menschikoff med saadant Held, at Czaren den I I te
brød op og næste Morgen indtraf i Mølln, hvortil Menschikoff var
ankommen den foregaaende Aften. Den r zte passerede det russiske Fodfolk Stecknitz og marcherede til Trittau, hvor Czaren
tog Hovedkvarter; her vilde han afvente nærmere Efterretninger;
de sidst indkomne lød paa, at Stenback efter at have afbrændt
Altona var marcheret ad Rendsborg til S).
Medens Czaren dvælede i Goldenbow, var det sachsiske Rytteris Hovedstyrke bleven staaende øst for Stecknitz, som den
først passerede den I ate 1). Fortropperne var langt videre fremme;
den t ode stod Brigader Dewitz i Poppenbiittel ved Alster, IO
Kilometer Nord for Hamborg, medens Baudissin med 2 sachsiske Regimenter havde belagt Hamm og Horn tæt Sydost for
denne By. Resten af Avantgarden laa omkring Trittau "). Den
12te havde Generalløjtnant Dewitz bestilt Kvarter i Bargteheide 23 Kilometer Nordvest for Harnborg P] , Den r jde Januar
havde Rytteriets Fortropper passeret Alster; dets Hovedstyrke
indtog Kantonnementer øst for Floden og blev liggende her i
5 Dage 7). Den rade kom Ritmester J. G. Røder af Dewitz '
Kyrasserer til Elmshorn, hvor han fangede 5 svenske Officerer og
Sekretær Sandberg , der medførte vigtige Breve. Samme Dag
naaede den russiske Generalløjtnant Ba u e r med 15°° Heste Pinneberg og indtraf næste Dag i Elmshorn. Den 16de laa der 6 Rytterregimenter i det Pinnebergske ").

')
sJ
')
t)
5)

")
')
8)

han , at han vist faar Grovheder af Stenbock, da han har udtalt, at Russerne
burde gaa ind i Holsten ; og da han 1~/l fik Ordre til at fortsætte Rejsen til
Stenbock, udtalte han, at det blev en delikat Mission, da alle hans Udtalelser
i Schwerin var rapporterede til de Svenske (til Robethon 14/1). Han kom i
øvrigt ikke til at følge Stenbock.
Kongen til Czaren l/l , S/l; til Reventlow ' /1; til Goloffk in " jl rGeh. Reg .),
Kreditiv og Instrux af S/ l Geh . Reg. j .
Losz 1·/1; Breve fra Mølln ul l og NUsse U/I (D urch zuge, Lybæk); Ohlt.
Berner til Hertugen " /1 (Durchzttge. Schwerin).
Churhannov, Marcheliquidat, (Kr.ark. Dresden ).
Babbe til Hert. af Pløn u. D., men sikkert fra rode eller I Ile Jan.
do. l./t.
Lehmann til v. Werthern It l (Dresden); Haged. Relat, l'/t; Acta B X. I.
Nr. 664. Slesvig.
Haged. Relat. 1' /1; Hohenclorf til Eickstedt 18ft; Lehmann " Il ; Pinneb, Rechnungen,
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Den t jde Januar forlod Flemming Hamborg og begav sig til
Czaren l), der den r yde tog Hovedkvarter i Wandsbek; den 17de
besaa de i Forening Altonas Ruiner og skænkede de Brandlidte store Pengesummer 2). Samme Dag holdt den allierede Hær
Bededag, og næste Dag skulde man bryde op. Siden den 14de
havde Armeen staaet langs Alsteren; men Czaren var længe
ikke til at drive frem, skønt Reventlow og Dewitz, støttede af
Scholten og Flemming, bearbejdede ham af alle Kræfter. Den
16de havde de to først nævnte haft en længere Debat med ham;
i en Memorial forestillede de paa ny, at Kongen af Danmark
maatte slutte Særfred , hvis Czaren ikke ilede ham til Hjælp;
men herpaa resolverede denne, at han ikke havde givet nogen
Grund til Klage; det vilde berøre ham pinligt, om han skulde
have Skyld for, at Danmark foretog et for Alliancen saa skadeligt
Skridt; han havde gjort alt, hvad man kunde forlange af en tro
Forbundsfælle; trods den fra Tyrkerne truende Fare havde han
overladt Kongen sine bedste Tropper og stolede nu paa, at denne
med al sin Magt vilde samvirke med ham, der selv var rede
til Afmarche, saa snart hans Tropper fik Proviant og Furage"].
Under den derpaa følgende Sammenkomst med Czaren udtalte
Flemming, at, hvis man fik stærk Frost, og Stenback over
Øerne gik til Skaane, maatte man følge ham. Peter I svarede
først: «Du bis doll,» men' blev efter Haanden blidere og erklærede til sidst, at han gerne skulde gaa til Stockholm, hvis
det blev nødvendigt. Forstaaelsen var nu genoprettet, og Forholdet tilsyneladende kordialt; man enedes om, at Scholten med
Generalkvartermesteren og Kommissariatet skulde følge det rus siske Hovedkvarter og ordne alt, hvad der angik Marcherne').
Men Genvordighederne var ikke forbi; Czaren fik paa ny Betænkeligheder. Vel brød Rytteriet op ved den fastsatte Tid og
marcherede ad Rendsborg til, medens Generalløjtnant Bauer med
3000 Dragoner gik til Ditmarsken for om mulig at indhente den
svenske Arrieregarde; men da Scholten stod i Begreb med at begive sig til det udsete Hovedkvarter, Ulzburg s], fik han Meddelelse om, at det russiske Fodfolk ikke var brudt op. Han ilede
l) A. Kap. II Nr. 743 (Kr.ark, Dresden).

' ) Haged, 17/1; Lehmann s. D.i Vell, til Stenb, s. D. (Stenb, Pap. i D. R. A.).
S) Resolut. dat. Wdsbk, 5.116. Jan. (Bilag til Russ. Ges. Relat, af 17/1).
4) Revent\. og Dewitz til Kongen 17It (Russ, Ges. Rel.),
6) Kaldes i alle Beretninger Olseburg.
16
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nu til Wandsbek og traf Czaren, der erklærede, at han var rede
til at afmarchere, naar Forsyningerne indtraf. Dette skete dog
først den Igde 1 ) . «Jeg kan ikke beskrive, hvilken Møje det har
kostet Reventlow, Dewitz, Flemming og mig at faa Czaren til at
fortsætte Marchen. Var vi komne af Sted et Par Dage tidligere,
kunde vi have generet Fjenden meget; nu er hans Forspring for
stort. Czaren har lovet at følge os, hvor hen det skal være, for
at angribe Fjenden. Var det blot sket nogle Dage forud.s 2)
Den svenske Hær havde virkelig faaet et stort Forspring.
Netop den r Sde Januar gik den over Ejderen.

Krigsskuepladsen i Sydslesvig").
Ligesom i Aaret 1700 skulde det sydvestlige Hjørne af Sydslesvig tages i Brug som Krigsskueplads. Forholdene var nu en
Del større, idet begge Parter raadede over langt anseligere Stridskræfter; men Forsvarerne var uheldigere stillede, end den lille
gottorpske Hær dengang havde været. De optraadte i fremmed
Land, havde ikke Raadighed over Fæstningen Tønning, Stillingens Reduit, havde ringere Udsigt til fremmed Hjælp og savnede
Tid og Lejlighed til i nævneværdig Grad at forstærke Stillingen.
De Værker, hvormed Hertugen i sin Tid havde spærret Adgangene
til Ejdersted 4), var sløjfede og ikke genopførte ; nu havde Angriberen kun de naturlige Hindringer at overvinde, men disse var
i og for sig ikke helt ringe.
En Hær, der fra Holsten vilde rykke ind i det Ejderstedske,
kunde gaa gennem Ditmarsken og slaa Bro mellem Frederikstad
og Tønning eller passere over Isen, hvis Floden var ti1lagt. Men
en Broslagning under Fjendens lid var en vanskelig Sag, og da
de Allierede naaede Ejderen, var Isen ikke bæredygtig. Man
maatte altsaa gaa over Floden højere oppe enten ad den faste
1) Scholt, til Fr. IV 18/1; Haged . Rel. 20/"
2) Scholt. til Fr. IV 18/1•
S) Se Plan S.
<) Bind I, S. 262-269.
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Bro i Rendsborg eller ad Feltbroer mellem denne Fæstning og
Frederikstad ; men i begge Tilfælde fik man derefter Trenen at
passere. Kun ad 2 Veje kunde man øst fra komme ind i Ejdersted: over Koldenbiittel eller Husum, men begge frembød store
Vanskeligheder. Fra Rendsborg gik Hovedvejen til Frederikstad
over Krop, Reide, Biinge og ned gennem Stapelholm, hvor den
ved Norderstapel optog en anden Vej, der fra Rendsborg over
Fokbek og Hohn førte til Erfde; den var kortere, men ringere
og kunde let afbrydes, da den gik over Sorgflodens forskellige
Arme. Var man saa endelig kommen ind i Stapelholm, havde
man endnu langt til Maalet; thi den smalle Gestryg mellem Ejderog Trenemarsken kunde spærres ved Oversvømmelser eller Feltværker, og saa skulde man til sidst forcere Frederikstad, det
vanskelige Pas ved Ejderens og Trenens Sammenløb. Vejen fra
Gestryggens vestlige Ende til Byen førte gennem et moradset
Marskland, der kunde sættes under Vand; det var saaledes ingen
let Sag at naa til Ejdersted over Frederikstad, navnlig hvis Forsvareren havde Tid og Midler til at supplere de naturlige Hindringer. Man kunde imidlertid omgaa Frederikstad og komme
ind i Ejdersted ad den sydlige Indgang uden at passere gennem
Stapelholm; men det var en lang Omvej. Man maatte da gaa
over Trenen ved Hollingsted og derfra over Ostenfeld og Winnert
til Svabsted, hvor fra man ad Herrenhalligs nordlige Grænsedige
kunde naa til Koldenbiittel.
Den store Siidermarsch kunde sættes under Vand og danne
en vaad Grav foran Ejdersted paa hele Strækningen mellem Ramsted og Husum. En fra Rendsborg kommende Hær maatte, naar
den ikke vilde gøre en meget stor Omvej, passere Trenen for at
komme til Husum; de Bropas, der herved nærmest kom i Betragtning, var Hollingsted og Treja. Ved først nævnte By var
Floden saa bred og dyb, at Fremrykningen vilde sinkes meget
naar Broen var afbrudt, selvom Passet ikke blev forsvaret; ved
Treja var Bredden og Dybden vel ringere, men ved at afbryde
Broen og forsvare Passet kunde Forsvareren dog i høj Grad besværliggøre en Fremrykning øst fra. Selve Husum var ikke befæstet, og den Skanse, der havde spærret Vejen her fra til Ejdersted, var ikke genopført siden 1700.
Den direkte Adgang til Husum kunde forsvares af en Hær,
der tog Opstilling paa Mildsted Gest mellem Milde- og Husum
Aaer. Den vilde have Ryggen fri og Fløjene støttede, medens
16*
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Rytteriet kunde tumle sig paa Gesten . Fra Husum gik Vejen til
Ejdersted langs det nuværende Sødige forbi Finkenhaus: men i
1713 laa der uden for dette et stort Stykke inddiget Marskland.
det saakaldte Lundenborg Herred, som bestod af den 1717 bortrevne men 1861 genvundne Simonsberg Kog og den nuværende
Simonsberg Bugt med Halligen Padelak.
Selve Landskabet Ejdersted er et Marskland med faa Gestpartier. Ved Witzwort findes en smal Aas, der gaar fra Nordvest
til Sydøst, og som mod Nord og Vest begrænses af udstrakte
Mosedrag. Af langt større Udstrækning er den c. 14 Kilometer
lange, men intet Sted over 1250 Meter brede vestlige Gestbanke,
en forholdsvis høj, sandet Ryg, der med flere Afbrydelser strækker sig fra Kathrinenheerd over Garding til Havet. Mellem sidst
nævnte By og Tating findes en Afbrydelse paa c. 1900 Meter, og
mellem Tating og Ording en lignende paa 600 Meter. Disse
Huller, hvor igennem der tidligere snoede sig forskellige Arme af
Ejderen, var i 1 II 3 forlængst forvandlede til inddigede Koge.
Sydvest for Tating i St. Peters Sogn findes en mindre Gestø, og
mod Havet er Kysten her bræmmet af Sandklitter.
Med Gestpartierne som Kærne er Resten af Landskabet
dannet ved Inddigninger. der skal være paabegyndte omkring ved
Aar 1000, og fortsatte indtil de nyeste Tider. Ejdersted bestaar
saaledes af en Mængde inddigede Partier, de saakaldte Koge.
Oprindelig har Digerne dannet Kogens Grænser mod Havet og
Ejderens tidligere talrige Arme, men efter Haanden som disse er
bleven overdigede og det fra Havet indvundne Forland inddæmmet,
er de oprindelige Hav- og Floddiger blevne til Mellemdiger, som
man har været nødsaget til at lade blive staaende, da Havet
stadig søger at tilbageerobre de Landstrækninger, man har fravristet det . Men ogsaa af andre Grunde maa man beholde dem,
da de i Forbindelse med Gestryggene og de opkastede jordhøje.
de saakaldte Værfter, danner de eneste brugelige Byggegrunde, og
der ikke gives andre anvendelige Færdselsveje. Marsklandet, der var
gennemskaaret af en uendelig Mængde Afvandingsgrøfter og Kanaler, kunde kun passeres af Fodgængere, forsynede med Brædder
eller Springstakke ; enkelte af Kanalerne var sejlbare for Smaafartøjer. Gennem Sluser i Havdigerne afvandes Kogene, hvis
Grøfter udmunder i Kanalerne. Omtrent midt paa det nordlige
Sødige ligger de Sluser, der afvander Kogene Nord for Garding
Gest, hvis Vande samles i en Kanal, som fra Osterkog løber mod
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Nord til Tetenbiill Spieker, hvor ogsaa en øst fra kommende
Kanal har sit Udløb; den optager Vandet fra Altneukog. En
endnu anseligere Kanal, Norder Bootfart, afvander Junkernkog og
gaar over Kotzenbiill til Tønning. Disse 2 Kanaler dannede en
næsten sammenhængende Linie her fra til Tetenbiill Spieker. Vest
for Norder Bootfart gaar Suder Bootfart, en sejlbar Kanal, fra
Garding til Kating Siel. Ved Reimersbude udmundede den Kanal,
der afvandede Ulvesbiills og Witzworts Marsk- og Mosejorder, deriblandt den udstrakte Haimoor, og midt mellem denne og Norder
Bootfart laa den saakaldte Alte Ejder, en tidligere Arm, der ved
Rothenspieker stod i Forbindelse med Hovedfloden.
Naar Forsvaret af Hovedindgangene ved Husum og Frederikstad maatte opgives, hvad der snart vilde ske, hvis Siidermarsch
ikke var sat fuldstændig under Vand, kunde Stillingen Ulvesbiill
Reimersbude forsøges; den var kun 6 1 / 2 Kilometer lang og havde
temmelig utilgængeligt Terræn foran sig; særlig ved Ulvesbiill og
Sandkrug var Adgangen vanskelig. Reimersbude kunde derimod
næppe holdes ret længe, naar Fjenden var Herre over venstre
Ejderbred. Maatte denne Stilling forlades, kunde man gaa bag
Norder Bootfart, hvis højre Fløj blev forsvaret af Tønning, medens stærke Posteringer ved Kleihorn, Worrnhorn og Kåltenhorn
spærrede Adgangen ad Digerne. I en mild og fugtig Vinter var
denne Stilling vanskelig at forcere. Angriberen kunde ikke komme
frem udenfor Digerne, og selv disse var meget uvejsomme og
paa lange Strækninger ufarbare for Artilleri i Tøvejr. Paa den
anden Side var Forsvarsstyrkerne ikke i Stand til at understøtte
hinanden, Reserverne kunde næppe nok komme dem til Hjælp,
og den klægede Jordbund var saa besværlig at arbejde i, at den
fornødne Dækning kun vanskelig kunde tilvejebringes.
Marsken var vel yderst frugtbar, men for Størstedelen udlagt til Græsning og uden betydelig Kornavl. Vinterforraadene
af Brødkorn og Furage var derfor ikke overvættes store. Bebyggelsen var noget spredt, Forbindelsen mellem de beboedede
Steder vanskelig, Drikkevandet genuerngaaende slet.
Alt i alt var Ejdersted en ugunstig Krigsskueplads. Adgangene kunde ikke holdes, men Forsvarshæren var let at indespærre,
og Forbindelsen mellem dens forskellige Led vanskelig. Indkvarterings- og Forplejningsforholdene var ikke særlig gode. Kun
Artilleri og Fodfolk kunde optræde ved Marskens Forsvar, for
Rytteri var Terrænet derimod i højeste Grad ugunstigt. Angriberne
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kunde let skille sig af med deres overflødige Kaval1eri, men Forsvareren var nødsaget til at beholde og forpleje sit, skønt det i
Virkeligheden kun faldt til Besvær.
Ejdersted kunde egentlig kun anvendes som Reduit for en
Hær, der først og fremmest skulde vinde Tid. Til aktivt Forsvar
var Landskabet uanvendeligt. Naar Forsvareren ikke var Herre
til Søs, kunde han ikke engang slippe bort. Kom der ikke virksom Hjælp udefra, var Overgivelsen kun et Tidsspørgsmaal. Ved
at rykke op i den jyske Halvø bragte den svenske Hær sig i en
vanskelig Stilling, men da den kastede sig ind i Ejdersted, var
dens Skæbne beseglet.

Den I zte Januar rastede Stenbock i Egnen Syd for Itzehoe
med Hovedkvarter i Neuenbrook '] , Næste Dag viste de svenske
Partier sig i Nordditmarsken, og Dagen efter rykkede de første
svenske Dragoner ind i Heide; skønt Landskabet tilhørte Gottorp,
udskrev Oberst Bassewitz drøje Kontributioner 2). Den I 3de Januar
fortsatte Stenbock Marchen til Schenefeld, 12 Kilometer Nord for
Itzehoe paa Vejen til Heide; næste Dag forlagdes Hovedkvarteret
til Alversdorp (nu Albersdorf) i Ditmarsken, og den Isde kom det
til Heide"]. Herfra udstedte Stenhock et Manifest til Holstenerne,
1) Loenbom B. III, S. 37.
~)
3)

Diarium f. Nordditrnarschen (Thottske Saml. 1665. 4°).
Den Marcherute. der meddeles i O. Fr. III, S. 66, er urigtig. Herefter skulde
Stenb, den 12te have ligget i «Nienbrook», den I3de-14de i eStruckendorfl s
og den ,sde i «Heydedorff J ; men de 2 sidste Lokaliteter existerer ikke. Loenbom lader ham den J zte og 13de raste i Nienbrook og net ikke existcrende
Struckendorff; herefter marcherer han til Schønfeld \Schenefeld) og derfra til
GrUnenthaI ; dette er Navnet paa en Kro c. 3 Kilometer Syd for Alversdorp,
og her kan Stenbock muligvis have boet. Det omtalte Diarium angiver Landsbyen som Hovedkvarter, meddeler videre, at Stenbock kom til Heide den
ISde, . som var en Søndag s , og giver en omstændelig Beskrivelse af den afbrudte Gudstjeneste. Annerstedt, der ved, at Stenbocks Brev til Vellingk af
14/, er dateret Schenefeld, angiver, at han kom til Heide den '0/,. I Zach.
Wolfs Journal staar urigtigt, at Svenskerne I2te-I3de Januar var i N. Ditmarsken. Den " ', skriver Stenb, til Vell, fra Neuenbrook (Vell, Saml. ); 12/1
skriver han fra samme Sted til Kongen (Acta hist. XVI. II), at han 'U
!, brød
op fra Pinneberg og efter 3 Dages Marche kom hertil i Aftes (I). Brevet af
Ul, fra Schenefeld maa være skrevet om Morgenen inden Afmarchen.
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hvori han som sædvanligt udførligt og veltalende skildrede Fjendens Grumhed og advarede mod at hjælpe ham. Af den svenske
Hær blev IS Regimenter indkvarterede i Nordditmarsken, der var
temmelig stærkt belagt, Resten forlagdes i Sydditmarsken.
Endnu tænkte Stenback at gaa Nord paa og fortsætte Marchen over Fyn til Sjælland «som Kong Gustav med Døden for
øje » 1). Hans Ophold i Ditmarsken skulde ogsaa kun vare, til han
havde tilvejebragt en Overgang over Ejderen. Floden var tillagt,
og Isens Tykkelse skal have varieret mellem 8/ 4 og 2 Alen; den
kunde til Nød passeres med Vogne, men var ikke helt paalidelig 2). Rekognosceringen maa være foregaaet den I sde Januar, paa
hvilken Dag Generaladjutant Tiesenhausen forgæves søgte at
faa Adgang til Tønning "], og den I6de meldtes til Hovedkvarteret,
at Floden kunde passeres-). Ved St. Annen skraas over for Frederikstad gik Fortroppen samme Dag over Ejderen 5); der var ikke
slaaet nogen egentlig Bro, men ved Planker og Brædder havde
man styrket de svageste Partier af Isen. Den I7de gik Stenback
selv over til Frederikstad 6), og efter Haanden kom hele Hæren
ned til Ejderen; Broen synes ikke strax at have været fuldt paa·
lidelig , men den rSde var alt i Orden; i klart Vej r og stærk
Frost gik Fodfolket over selve Isen, Rytteriet, Artilleriet og Trænet
over Isbroen 7). I 2 Kolonner fortsattes Marchen, den ene gik til
Svabsted, den anden til Husum. Med Artilleriet og 4 Regimenter
forblev Stenback i Frederikstad, indtil Overgangen var endt, saa
forlod han Byen uden at efterlade nogen Besætning og tog med
denne Styrke Kvarter i Husum By; Resten af zden Kolonne forlagdes i Amtet. Stærke Rytterkommandoer under Obersterne Stramfelt og Bassewitz sendtes til Bredsted, Flensborg og Aabenraa.
Treneovergangene Hollingsted, Treja og Solbro blev besatte"],
1) Stenb. til Lilliestedt 21/1 13 (YeIl. S.).
2) Bockmanns Bericht.; et 20 Ctrn. tykt Isdække regnes eIlers for tilstrækkeligt
til at bære aIle Slags Køretøjer.
3) Wolfs Journal; Hagedorns Relat. 17/1; Tiesenhausen til Stenb. dat. Heide 16/1
(Stenb. Pap. i D. R. A.).
4) Diarium 16/1.
6) Hagedorns Relat. 17/1.
6) Diarium 17 li; jfr, Loenbom B. III, S. 44.
7) Melding om Passagen kom 20/1 til Rendsborg med Vognmand Hein. Wulff
fra ltzehoe, der af Svenskerne var taget med som Ægtkusk (Hohendorf til
Eickstedt 20/ 1 ) .
8) Lasz beretter, at de første Svenskere viste sig i Husum den 15/1; den 17/1
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Saaledes stod nu Stenbock - uden at vide det - ved Enden
af sin Operationslinie. Fra Herren Fahre gik Marchen til Husum,
ikke ad den lige Vej over Neumunster, men i en kroget og bugtet
Linie over Segeberg-Pinneberg-Itzehoe-Heide. Hvad var Hensigten med den lange Omvej? Feltherren havde jo frie Hænder,
ingen Fjende stillede sig i Vejen for ham, Forfølgerne var saa
langt borte og fulgte saa sindigt efter, at de ikke engang havde
Føling med Svenskerne. Ja, Stenbock fulgte viljeløst de Raad, han
fik af Vellingk, der jo kun tænkte paa at tilfredsstille sin private
Hævnlyst og samtidig fri sig selv for ethvert Ansvar. Marchen til
Pinneberg var ganske uforsvarlig, hvis det ikke var Meningen at gaa
over Elben ind i Stift Bremen; men en saadan Operation havde
været lettere at udføre direkte fra Meklenborg og vilde desuden
sikkert have medført en Konflikt med Harmover og de andre
Magter, der deltog i Kongressen i Brunsvig '). Vellingks Raad
maatte absolut virke forvirrende; saaledes modtog Stenbock den
I4de Januar ved Ditmarskens Grænse et Brev, hvori han anbefalede
at gøre Infanteriet beredent og igen begive sig til Traven, en
Plan, som nu umuligt kunde udføres, da Fjenden stod i Holsten og spærrede Vejen. Stenbocks Sekretær, Nemeitz, der i øvrigt
ikke fulgte med til Holsten, men var rejst til Paris med Feltmarskal kens Sønner, siger, at det var Stenbocks Ulykke «d'avoir
ete mis sous la tutelIe du comte de Welling» 2); det bliver alligevel et stort Spørgsmaal, om Stenbock, selvom han havde været
frit stillet, kunde have undgaaet sin tragiske Skæbne. Det kan
ikke stærkt nok fremhæves, at Stenbock, selv efter Sejren ved
Gadebusch, var «en mærket Mand ». Det var Chr. Th. Sehested
og Ulr. Chr. Gyldenløve, der ved Erobringen af Binnenwasser
og Ødelæggelsen af Transportskibene afgjorde Felttoget, saa at
sige inden det var begyndt.
Hensynet til z d e n Transport spillede en stor Rolle i Stenbocks Operationer. Først oppebiede han den i Stralsund, og, da
mellem 11-12 Nat gik et Dragonregiment gennem Byen til Arlevad. Den
kom Generalitetet med 3 Regimenter og 1 Bataillon (Samrnelung einiger
Husum. Nachr. II, S. 40). Wolfs Journal anfører urigtigt den 19de og z rde
Jan. som Datoerne for Stenbocks Ankomst til Frederikslad og til Husum.
Den ovenfor omtalie Vognmand Wulff havde fulgt Stenbock den r Sde til
Husum, forlod Byen den /9de og kom den zode til Rendsborg.
l) Jfr. Side 239 Note 3.
2) Verntlnftige Gedanken B. III, S. 141.
18 / 1
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han ikke mere kunde blive staaende her, holdt han sig saa
længe som muligt i Nærheden af Østersøen for efter Omstændighederne at kunne modtage den i Rostock, Wismar, Travemiinde
eller Neustadt. For dens Skyld sluttede Stenbock den skæbne.
svangre Vaabenhvile. Med Transporten ventede han den Forstærkning af Rytteri, som han ansaa nødvendig for at blive sine
Modstandere jævnbyrdig, og disse frygtede den i lige saa høj
Grad som han selv haabede paa den. Rygter om dens Komme
svirrer stadig i Luften. Allerede i Slutningen af Oktober mente
man i København, at Svenskerne, der kendte den danske Flaades
mindre gode Tilstand, vilde overføre nye Tropper til Rygen. I Begyndelsen af November vidste man, at der samledes Proviant i Carlsharnn, og at Rytteri koncentreredes ved denne By. Da Efterretningen
om Vaabenhvilen naaede København, fandt man vel, at Flemming
havde gjort Uret ved at byde Stenbock en Chance, men trøstede
sig med, at Transporten ikke kunde komme afsted før sidst i
December!), og deri havde man Ret. Den 29de December meldtes
fra Hamborg, at der til Wismar var ankommen en Brigantin med
5 Officerer, som bragte Efterretning om, at en Transportflaade med
3000 Ryttere og 2000 Infanterister om Bord var under Vejs; den
hamborgske Korrespondent vidste tillige at berette, at Transporten
af Stenbock var beordret til Travemunde t]. Det hed sig, at Rytteriet
ikke medførte Hestes], Rygtet om Ankomsten, der havde naaet
den russiske Hær, blev snart dementeret; men man ventede dog,
at Transporten vilde lande i den nærmeste Fremtid 4).
Det forholdt sig rigtigt nok med de svenske Officerers Ankomst til Wismar 5); det var ogsaa sandt, at Transporten var løbet
ud og nær ved Maalet; men den naaede det aldrig. Saa vel
fra Raadets som fra Admiralitetets Side var der sat meget ind
paa at skaffe Stenbock den højst fornødne Hjælp, men Vanskelighederne havde været meget store. Den første Transport havde
krævet en uhyre Kraftanstrængelse, og derpaa fulgte som altid en
stærk Afslappelse. Orlogsskibenes Besætninger var meget med tagne af Sygdom, Transportflaaden ødelagt og splittet; den Panik,
Katastrofen ved Wittow havde fremkaldt, varede længe. Hertil
1) Puchler til Robethon 21/10, blu, Bit " IO/a 12.
' ) Lehrnann til Aug. 11 ~ /1'l. Jfr . Side 224.
2) Hagedorns Re!. alt 13; Puchler l°lt.
4) Reventl, Rel, ' h; Hagedorns do. B
h 13.
") Schrt ider 20 In.
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kom, at General Admiralen var svækket og i høj Grad trængte til
Afløsning eller Medhjælp, og endelig, at der var stor Mangel paa
Penge. Trods alt lykkedes det dog efter Haanden at skaffe baade
Penge, Mandskab og Skibe; Orlogsflaaden blev udrustet og bemandet, Proviant indkøbt, Transportfartøjer lejede og Tropper
indskibede. Den 9./20. December tilstillede Wachtmeister Viceadmiral G. Watt rang en udførlig Instrux om, hvorledes han havde
at forholde sig ved Overførelsen af Transporten til Wismar: Naar
alt var klart, skulde han med Flaaden gaa til Farvandet mellem
Dornbusch og Møn og oppebie Transporttlaaden, der vilde støde
til ham under Konvoj af 4 Krigsskibe. Det var Hovedflaadens
Opgave at holde den danske Flaade i Skak, medens Kaptajn
J. Krechel med Førselsskibene og deres Konvoj gik til Wismar.
Efter endt Udskibning skulde Wattrang optage og hjemføre Transportflaaden l). Admiralitetet havde holdt paa, at hele Flaaden
burde ud; men, da man erfarede, at den danske Flaade var indlagt, besluttede man at nøjes med 12 Orlogsskibe og 7 mindre
Krigsfartøjer. Fra den 18de-2.6de December foregik Indskibningen
under Generalløjtnant Skyttes Ledelse. I 60 Skibe indladedes
0stgøta, Smaalands, en Del af Livregiment Ryttere, nogle faa
Infanterister og ret anselige F orraad; den 27de afsejlede Eskadren
med god Vind, medførende 2 soo Ryttere og 470 Infanterister 2);
men allerede den 30te kom Transportskibene tilbage; Vinden var
bleven ugunstig. Den 3dje Januar løb de atter ud, men kom 2 Dage
efter tilbage, Vinden vilde stadig ikke føje sig. Den 8de gentoges
Forsøget for 3dje og sidste Gang; ved Hanø sluttede Transportskibene sig til Orlogsskibene, Dagen efter løb hele Expeditionen
ud, og den rode saas fra Hammershus c. 20 Krigs- og c. 70
Transportskibe for god Vind sejle Sydvest hen. Men Vejret slog
om, det blev Modvind med Storm, Sne og Frost; Flaaden, der
havde faaet Rygen i Sigte, maatte vende om og søge tilbage.
Transporten blev splittet; en Del Skibe naaede Carlskrona og
andre svenske Havne, nogle sprang læk i Søen og maatte sættes
paa Land. Ved Knudsker paa Bornholm strandede Natten til den
14de Januar et Rytterskib. Hestene og en Del af Besætningen
druknede, men Skipperen, 5 Matroser, en Officer, 2 Underofficerer
l) lnstruxen er trykt i O. Fr. B. III, Bilag, Litra S.
' ) Senatet til Kongen 8/1 13; Wachtm, til Stenb, " /12; Lagerbielke til samme
1./ 12 (Stenb, Pap. i D. R. A.).
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og 33 Mand blev reddede; I Skib strandede ved Perd paa Rygen,
et andet med I Underofficer, 40 Ryttere og lige saa mange Heste
løb paa Land ved Elmenhorst 7 Kilometer Nordost for Traverminde ; Besætningen kom i Land og naaede Wismar, skønt Kaptajn J. Friis paa «Andrikken» søgte at hindre det ']. Fra dansk
Side blev der ellers intet foretaget mod Expeditionen; man indskrænkede sig til at udsende Fregatterne Lossen og Søridderen,
Galioten "Vest Vlieland og Snaven La Diligente for at rekognoscere.
De 2 sidste Smaaskibe naaede med stort Besvær Heiligenhafen,
hvor de frøs inde, og hvor fra de midt i Januar indsendte en
Del paalidelige Andenhaandsefterretninger om Troppebevægelserne
i Holsten. Fregatterne indberettede den Ilte Januar, at Transporten, der oprindelig talte 90 Skibe, var gaaet tilbage til Carlskrona. Fra Vagtskibet i Store Bælt, «Jagt Elefanten» [Kaptlt, Hegelund) og fra «Andrikken» ved Travemunde sendtes forskellige mere
eller mindre korrekte Efterretninger om Transporten, men alle
havde de Ret i Hovedsagen: Expeditionen var komplet mislykket,
selvom den ikke, som Friis skriver, var «destrueret fra hinanden» ~) . Havde Transporten været i Stand til at løbe ud i Oktober, vilde Stenbocks Chancer have faaet et stort Plus; endnu
i Slutningen af December kunde den have gjort Nytte; men det
sidste Forsøg var dødfødt. En Landgang i Wismar den IlteI zte Januar havde ikke hjulpet det mindste; den lille Forstærkning
kunde ikke engang faa Forbindelse med Hovedhæren, der stod i
det vestlige Holsten, adskilt fra den ved hele den langt overlegne
fjendtlige Arme.
Da Stenbock passerede Ejderen, var han endnu ikke fast besluttet paa at blive i Ejdersted men tænkte stadig paa at trænge
op i Jylland. Herpaa tyder ikke blot hans Ord, men ogsaa hans
Handlinger. Han efterlod ingen Besætning i Frederikstad, men
sendte stærke Rekognosceringskommandoer mod Nord og Nordøst. Det viste sig imidlertid snart, at Marchen til Jylland frembød
store Vanskeligheder; de udsendte Kommandoer meldte, at mellem Flensborg og Haderslev stod Landsbyerne tomme, Indbyggerne havde forladt Hus og Hjem S); desuden havde Aarstiden
') Raadet til Kongen 8/1 (g!. Stil ) ; Ref. Sag. -t. og 2~f~ 13; Wattrangs Rapp.
af 71t.
' ) Admiralitetet Indk. Sag.: judiehærs Papirer; Ref. Sag. ~~f•.
3) Bassewita til Stenb• • 81t (Acta hist. ); j fr. H . Reventlows Udtal. til Stenb, 111t.
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gjort Vejene yderst vanskelige at passere for det svenske Infanteri,
der ikke havde faaet det i Hansestæderne bestilte Fodtøj. Stenbock forhandlede da med sine Generaler, der alle var enige om,
at man hellere maatte «chikanere Fjenden» i det gennemskaarne
Terræn, hvori man nu befandt sig, end marchere derhen, hvor
Hunger vilde blive den værste Fjende l). Skulde den svenske Hær
imidlertid blive staaende i Sydslesvig, maatte den paa en eller
anden Maade arrangere sig med Gottorperne og først og fremmest
have Ret til at benytte Tønning som Reduit.
Den hertugelige Regering havde, siden Carl XII forlod sit
Rige, befundet sig i en overmaade vanskelig Stilling. Dens Sympatier var paa Sverigs Side, som jo saa ofte tilforn havde været
dens Hjælper i Nøden, men den sunde Fornuft bød den at holde
gode Miner med Danmark, saa længe den svenske Konge med
sin Hær færdedes paa Æventyr i fjærne Lande. Kong Carls
Nederlag ved Pultava og paafølgende Flugt til Tyrkiet manede
yderligere til Forsigtighed, men Sejren ved Gadebusch og Tyrkernes
Krigserklæring fik de g-amle Følelser til at blusse op. De varme
Lykønskninger er tidligere omtalte 2), og allerede før Indrykningen
i Holsten havde Stenbeck udtalt, at Gottorperne burde støtte ham
med deres Tropper og stille en Fæstning til hans Raadighed S).
Tanken var heller ikke fremmed for Vellingk, der skal have tilsagt Stenbock T ønning som Basis for en Fremrykning mod Jylland. Det synes imidlertid, som om Initiativet til Tilnærmelsen
ikke udgik fra Svenskerne, men fra Gottorperne. Da Stenbock
befandt sig i Frederikstad, altsaa den I7de Januar, indtraf Gehejmeraad J. Baner hos ham og meddelte, at Gehejmeraad He i nrich Greve Reventlow opholdt sig inkognito i Byens] og
havde en vigtig Meddelelse til ham. Stenbock forhandlede nu med
de 2 Gehejmeraader, der fortalte, at Fjenden stod i Rendsborg
hvad der i øvrigt var urigtigt at Kongen af Danmark
havde sammendraget en Hær af danske og norske Tropper i Jylland ogsaa urigtigt - og at Indbyggerne i de Egne, Stenbock skulde passere, naar han gik Nord paa, var flygtede. De
' ) Stenb, til Carl XII 18./29. Jan. og

3/2 13.

2) Jfr. Side 218.

s) Stenb, til Vel!. 2/1 (Vell. S.).
' ) At Mødet fandt Sted i Frederikslad fremgaar af Genrn , Patkuls Mern. Nvbr. 13
(A cta hist. ), Stenb. til Raadet s/2, samt af C. Wulfraths Skr. til Stenb. dat.
Fr.stad 16/1, der medd. at Baner er i Byen (Stenb. Pap. i D. R. A.j
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fraaraadede derfor Marchen til Jylland og udtalte, at Administratoren var rede til at yde Hjælp. For at faa at vide, hvor
langt Gottorp vilde strække sig, forlangte Stenbock et Laan paa
100,000 Rdlr, men dette blev afslaaet med den Motivering, at det
vilde være et aabenbart Neutralitetsbrud, og at man ikke havde
saa mange Penge i Kassen. Stenbock siger selv, at han efter
dette Svar ikke regnede paa virksom Hjælp, men kun halvt i
Spøg foreslog Reventlow at indrømme ham Tønning. Til hans
store Forundring tog Greven Sagen ad referendum og rejste til
Gottorp l).
Det er vist nok rigtigt, at Stenbock selv - skønt næppe
for Spøg - var den første, der nævnede Tønning. Generalmajor
Patkul fortæller , at Reventlow efter at have paavist, hvor vigtig
Tønning var for den svenske Hær, krævede visse Fordele for det
Holstenske Hus og for Administratoren selv. Gehejmeraaderne
bad om, at Sagen maatte blive holdt hemmelig for Generalerne
og Kancelliet; gennem den gottorpske Sekretær i Stockholm vilde
de selv ordne det fornødne. Videre kom man ikke paa Mødet i
Frederikstad ; Stenbock vilde ikke blive her, men fortsætte Marchen,
maaske vove et Slag "].
Stenbock tillagde altsaa ikke de gottorpske Tilnærmelser saa
stor Betydning, at han for deres Skyld vilde ændre sin Operationsplan. Han lod foreløbig T ønning ligge, marcherede den rSde
til Husum og Omegn for at skaffe Hæren Hvile, indkøbe Heste,
anskaffe Undermundering, indsamle Proviant og Penge t], sammenkaldte den azde Januar sine Generaler og en Del højere Officerer til et Krigsraad og forelagde dem følgende Spørgsmaal:
Om man vedblivende skulde forholde sig defensiv eller lade det
komme an paa en «hazards og gaa imod Fjenden. Om man
i sidste Tilfælde skulde lokke Fjenden op i Egnen om Kolding,
hvad der kunde være hensigtsmæssigt, hvis Forplejningen var
sikret; om man under Fremrykningen skulde ødelægge Landet for
at hindre Fjenden i at følge efter, hvad der dog næppe vilde føre
til noget, da han kunde basere sig paa de ikke ødelagte Dele af
Holsten; eller om man skulde gaa til Ejdersted, bemægtige sig
den neutrale Fæstning Tønning eller under dens Kanoner afvente
l) Se Paludan MUller anf, Afhdl. S. 42 og Armerstedt S. 338.
") Patkuls Mern. Nvbr, 13.
S) Stenb. Relat. l8/S (K oncept i Stenb. Pap. D. R. A.).
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Hjælp fra Sverig. Krigsraadet svarede enstemmigt, at Kongens
Interesse, Hærens Tilstand, Feltmarskalkens Grunde og Vejrliget,
der gjorde alle Veje bundløse, talte for, at man burde marchere
ind i Ejdersted og holde sig der, til Tyrkernes Fremrykning, Proviantmangel eller fremmede Magters Mellemkomst tvang Fjenden
bort. Man burde nu sikre sig Adgangene til nævnte Landskab.
At vove et Slag var uforsvarligt; selv efter en Sejr kunde Hæren
ikke naa Polen. Lige saa utilraadeligt var det at marchere til
Jylland; man burde ikke forlade den fordelagtige Stilling, man nu
havde, og udsætte sig for at blive omringet i et ugunstigt Terræn.
Trængte Fjenden paa, vilde man værge sig tappert; anden Udvej til Hærens Bevarelse saa man ikke l). Det var ikke første,
blev heller ikke sidste Gang, at Stenbock i dette Felttog holdt
Krigsraad; nogen Nytte gjorde disse Henvendelser til hans underordnede Generaler dog aldrig. Med Undtagelse af Di.icker, der ikke
mere var ved Hæren, stod de aJle saa langt under ham, at han
let kunde paaoktroyere dem sin Mening. Det hele synes at vidne
om, at Stenbocks Selvstændighedsfølelse havde faaet et Knæk; fra
første Færd henvist til at lyde Kong Stanislaus' Ordrer og søge
Vellingks Raad, synes han nu, da han var bleven ene, at have
følt Trang til at formindske sit Ansvar ved at have et Krigsraads
Beslutninger at støtte sig til. I Husum modtog Stenbock et Brev
fra Vellingk, der raadede ham til at forholde sig defensivt og
sikre sig Tønning, da Russerne kun kunde blive 6 Uger i Holsten 2). Muligvis har dette givet Stødet til Afholdelsen af Krigsraadet.
Saa vel Stenbock som Vellingk og det gottorpske Hof har
utvivlsomt tænkt paa at spille Tønning over paa svenske Hænder; det gjaldt kun om at finde en Maade, hvorpaa dette kunde
ske uden at vække alt for megen Opsigt. Dette Arbejde paatog Gottorperne sig; den 23de mødte de 2 Gehejmeraader fra
Frederikstad, ledsagede af Sekretær Stam bke, i Hovedkvarteret
l) Kopi i Stenb, Pap . i D. R. A.

Originalen blev sendt til Bender. Datoen
maa være rigtig; men det er vanskeligt at forstaa, at Stenbock vilde holde
Krigsraad den 22de, da han endnu ikke kunde vide, til hvilket Resultat de
knap begyndte Forhandlinger med Gottorperne vilde føre. Imidlertid blev
der i Følge Patkul den 2Sde, da Forhandlingerne var endte, holdt et nyt
Krigsraad, hvor Forsvaret af Ejclersted definitivt vedtoges. Se nærmere nedenfor.
') Patkuls Mern.
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i Husum og forelagde Stenbock en Plan, som var bleven endelig udarbejdet under deres Ophold hos Administratoren paa Gottorp. De medførte 5 Aktstykker; det første var en Anmodning
fra Stenbock til Administratoren om at overlade ham Fæstningen; den skulde selvfølgelig ikke holdes hemmelig, men i sin
Tid, suppleret med et Afslag, fremlægges for Offentligheden for
at rense det gottorpske Hof for enhver Mistanke. Det næste
var et Udkast til en Traktat mellem Stenbock og Regeringen
paa Gottorp, udstedt i den umyndige Hertugs og den svenske
Konges Navn l). I Indledningen hed det, at Administratoren paa
Stenbocks indstændige Begæring af Hensyn til Sverig vilde tillade den svenske Hær at benytte Tønning, men at Sagen var
saa delikat, at alle mulige Forbehold maatte tages. Stenbock
kunde anlægge sine Magasiner under Fæstningens Kanoner, og
her kunde ogsaa Hæren søge Tilflugt, naar det blev nødvendigt.
Administratoren vilde lade de nødvendige Instruxer og Ordrer udfærdige. Skulde nu Gottorp i den Anledning komme i Fortræd,
indestod Stenbock for, at der ikke blev sluttet Fred med Danmark,
før Hertugen havde faaet Erstatning for tilføjet Skade: Segeberg
Amt og Herskabet Pinneberg kunde passende indlemmes i hans
Besiddelser. Fik Stenbock Brug for Hjælp fra Tønning, maatte han
ikke forlade Landet, før han havde sikret Hertugen disse Fordele;
fik han ingen Anvendelse for den, kunde han gaa, hvor hen han
vilde, da Gottorp i saa Fald havde bevaret Neutraliteten. Ogsaa
i andre Henseender skulde Stenbock holde sin nye Allierede skadesløs; særlig maatte han i Kongens Navn love at underholde det
hertugelige Hof, da det fyrstelige Rentekammer løb Fare for at
miste alle sine Indtægter. Dette var selve Traktaten, og i den
var der kun Tale om Fæstningens Kanoner, men ikke om nogen
Overladelse af selve Tønning. Aftalerne herom var forbeholdte
Separatartiklerne, hvori det udtaltes, at, hvis Stenbock blev slagen
og ikke følte sig tilstrækkelig sikker under Fæstningens Kanoner,
kunde han rykke ind i denne med sin Hær; dog maatte han
love kun at benytte Tilladelsen i yderste Nød, at lade den fyrstelige Kommandant vedblivende fungere som saadan, rømme Fæstningen, naar Fred blev sluttet, og ikke blande sig i den fyrstelige
l) Traktaten er underskreven af Gørtz, H. Reventlow og Baner. Patkul nævner
v. Dernath blandt Underskriverne; det er urigtigt, han var dengang i Danmark.
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Regerings Sager; frem for alt maatte han ikke løslade den fængslede
Gehejmeraad Wedderkopp. Traktaten var dateret Gottorp og
Husum z rde Januar 1713 1) .
Det tredje Dokument var et fingeret Brev fra den umyndige
Hertug Carl Frederik til Kommandanten i Tønning, dateret
Carlberg 23. Juli 1712. Heri lod man den tolvaarige Dreng udtale,
at det var meddelt ham, at han kunde gøre Kongen af Sverig
en yderst vigtig Tjeneste ved at aabne Tønnings Porte for Stenbock, hvis denne trængte ind i Holsten for at tvinge Danmark til
Fred. Det vilde være Kommandanten bekendt. hvad Hertugen
skyldte Kongen for al den Godhed og Kærlighed, han fra sin tidligste Barndom havde nydt ved dennes Hof; derfor vilde han ikke
tage i Betænkning efter Evne at befordre hans Tarv. Det paalagdes Kommandanten under Truselom Æres og Livs Fortabelse
at tillade Stenbock at søge Beskyttelse under Fæstningens Kanoner
eller i Fæstningen selv, naar han blev haardt trængt af Fjenden
og foreviste denne Ordre. Dog skulde Wolf forbeholde sig Kommandoen i Tønning og vedblivende udøve denne. Brevet sluttede
med en Gentagelse af Truslerne om Straf i Tilfælde af Overhørighed og med Forsikringen om, at Hertugen i øvrigt forblev ham
«mit Gnaden wohl beygethan» 2).
De to sidste Aktstykker var Reverser henholdsvis for Kommandanten og Stenbock og gik ud paa, at først nævnte aabnede
Fæstningen, medens sidst nævnte lovede fremdeles at betragte
ham som Kommandant.
Det hertugelige Brev blev renskrevet af Krigsraad Mårten
Li lli e h o o k ; H. Reventlow og Stambke forfalskede Underskriften,
medens Baner forsynede Dokumentet med det hertugelige Segl.
Stenbock skal have gjort en Del Indvendinger mod at gaa med til
de mange Falsknerier, men Ministrenes Overtalelser og den pinlige
Stilling. hvori han allerede nu befandt sig, bevirkede, at han overvandt sine Betænkeligheder og underskrev saa vel Traktat som
Revers. I øvrigt er det ikke rigtig klart, hvor megen Del Stenbock selv har haft i Intrigespillet; de gængse Fremstillinger af
hvad der skete den 23de Januar, støtter sig i det væsentlige kun
') Traktaten er trykt og findes bl. a. iSamlebindet Hjelmstjerne 2993 Kgl. BibI.
En Afskr, findes i Acta hist. Handl. ror. nord. Kr. II .
' ) Trykt s. o.
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paa hans egne, ret uklare Udtalelser l). Det gjaldt jo om at redde
det fyrstelige Hus, og Vellingk , der satte dettes Interesse langt over
den svenske Hærs, paalagde Stenbock at bevare e Seeretessan af
det, som uti c1en Tonningska affairen ar passerats . Kom Sandheden
ud, blev efurstliga Huset i grund fordarfvat», han skulde derfor
udsprede, at han havde benyttet samme Krigslist, som de Danske
i Skaanske Fejde havde anvendt overfor Oberst Carl Hård, Helsingborgs Kommandant: de havde forfalsket Kong Karl XItes
Signet og eftergjort hans Haand 2). Stenbock synes ret villig at
have paataget sig Skylden; ja der foreligger endog et Brev, hvori
han meddeler Vellingk, at han ved sin Afrejse fra Sverig af
Hertug Carl Frederik fik en meget stræng Ordre til Kommandanten i Tønning om uden Indvending at tillade ham at lægge
Besætning i Fæstningen eller benytte den, som han fandt for
godt S). Dette Brev er naturligvis ikke noget Forsøg paa at føre
den sikkert vel underrettede Vellingk bag Lyset; det har blot
skullet tjene til at narre andre. VeIlingk lod længe, som om
han troede paa det hertugelige Brevs Ægthed, og i en Skrivelse
af 27de Januar besværger han Stenbock e at benytte den Ordre,
han har medført fra Sverig- ']. Komedien fortsættes med et Brev
af r yde Februar, hvori Gehejmeraad Baner, gift med Vellingks
Datter, meddeler sin Svigerfader, at Kommandanten i Tønning
efter Hertug Carl Frederiks Ordre. som Stenbock har forevist,
har optaget svensk Garnison i Fæstningen 5). I en Beretning
til Kong Stanislaus skriver Stenbock, at han kom ind i Fæstningen «halvt ved stratagerne. halvt ved connivence »6). Her ind rømmes, at der ogsaa var god Vilje paa den anden Side; og da
Stenbock efter Kapitulationen begyndte at tale om sin «Krigslist»,
l) Se Loenbom B. lY, S. 57 . Stenb. Forsvarsskr. af 1716 er vist nok hans
eneste Kilde.
:) v-n, til Stenb, " /s, JO/, 13 (Vell. S.).
') Brev uden Dato og Underskrift i Vell, Saml. Det er ikke skrevet med Sten
bocks Haand og er sandsynligvis et Falskneri.
4) Stenb, Pap. i D . R. A. Under Brevet har Stenbock skrevet: .Denne Ordre
er en fingeret Sag, bevirket af Administratoren og hans Gehejmeraader, der
siger, at vor Undergang ellers er uundgaaelig overfor Fjendens Magt, der bestaar af 42,000 Kombattanter mod vore 9000.. Denne Note fra Stenbocks
Haand viser, at Paludan Muller ikke har Ret, naar han (anf. Afhdlg. S. 44)
hen peger paa Muligheden af at Stenb, char digtet den unge Hertugs Ordre a,
') Brevet, der findes i Vell, S., er egenhændigt, men uden Underskrift.
6) Koncept i Stenb. Pap. i D. R. A.
17
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var der ingen der troede ham; han fik det Svar, at man vidste
bedre Besked l). At Hertugens Brev var et Falsum, vidste Stenbock og Gottorperne; at de sidste havde konciperet det, og at
det blev renskrevet for Stenbocks øjne, derom kan der ikke herske
Tvivl; højst sandsynligt er det ogsaa, at Vellingk fra første Færd
af Svigersønnen har været indviet i Falskneriet, selvom den snu
Diplomat har forstaaet at fjærne Beviserne for, at han var Medvider 2).
Nu gjaldt det om at sætte Tønnings Kommandant, Oberst
Zacharias Wolf, ind i Situationen. Selvfølgelig skulde han
ikke være Medvider i Falskneriet men tvært imod føres bag
Lyset. Han havde jo allerede faaet de strængeste Ordre fra Administratoren til ikke at optage fremmede Tropper i Fæstningen,
havde ogsaa den r yde Januar afvist Stenbocks Generaladjutant og
maatte tro, at Regeringen vilde holde sig strængt neutral. De to
Gehejmeraader rejste den 23de, ledsagede af Stambke, til Tønning og foreviste Kommandanten Hertugens «Orig inalb rev s ; men
Obersten svarede, at han vel havde underdanigst Respekt for
denne naadige Ordre, men ikke uden Administratorens Befaling
turde adlyde den. Dette Svar var for saa vidt Gehejrneraaderne en
Streg i Regningen, som det nu blev nødvendigt at føre Adrninistratoren frem paa Scenen; men de var belavede derpaa og fremlagde et af Christian August den rode Januar underskrevet Reskript s], der paalagde Wolf at udføre, hvad Gehejmeraaderne i
hans Navn befalede, selv naar det stred mod tidligere Ordrer. De
forklarede videre, at dette Brev, som Stenbock først for faa Dage
siden havde forevist, havde sat Administratoren i stor Forlegenhed,
da han mente, at den absolute Neutralitet baadede Landet bedst.
Han indsaa imidlertid, at Gottorps Taknemlighedsgæld til Sverig
var saa stor, at der maatte gøres noget alvorligt for at betale
lidt af paa den. Offentlig turde Administratoren ikke bryde Neutraliteten, da han derved paadrog sig Danmarks Had og udsatte
sig for, at Kongen bemægtigede sig Hertugens Lande; men paa
den anden Side var der ogsaa Fare for, at det fyrstelige Territorium alligevel blev ruineret; uden at man fik ringeste Erstatning.
' ) Stenb, til VelI. 3'/5 rv-n. S.).
") Armerstedt udtaler (S. 347) at han ikke tør afgøre, om Yellingk vidste, at
Brevet var et Falsum. Noget direkte Bevis foreligger der ikke; men han kan
vel dømmes paa Indicier.
") Hjelmst. N. 2993.
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Strængt taget havde Danmark og dets Allierede allerede krænket
Neutraliteten ved at behandle de fyrstelige Provinser som fjendtligt
Land, og Enden paa Sagen kunde blive, at disse blev ødelagte i
Bund og Grund af begge Partier, uden at nogen takkede Hertugen, fordi han havde overholdt Neutraliteten. Skinnet vilde
Administratoren bevare, og offentlig vilde han udtale sin Utilfredshed med Hertugens Brev; i Virkeligheden billigede han dog
Ordren og befalede nu gennem sine Gehejmeraader Kommandanten
at være den følgagtig, skønt det skulde hedde sig, at Administratoren ikke havde samtykket deri. Alt dette meddelte Gehejmeraaderne W olf, som nu erklærede sig rede til at adlyde; Sagen
blev ført til Protokols, og Kommandanten tog en bekræftet Udskrift her af, hans Revers blev udleveret ham l} tillige med en Ordre
til Vicekommandanten Oberst Grum bkow, som dog først skulde
have den, naar Stenbock efter at være rykket ind i Fæstningen
havde leveret Kommandanten sin Revers og Hertugens Ordre 2).
Fra Tønning begav Baner sig til Husum for at udlevere Stenbock Hertugens Brev og give ham Meddelelse om Rejsens Resultat, medens Reventlow drog til Gottorp for at faa Administratorens Underskrift paa Traktaten og levere ham Stenbocks
Begæring om fri Raadighed over Tønning. Den 25de var han
atter i Husum med den underskrevne Traktat. Administratorens
Svar blev dateret den 28de Januar og udtalte, at han vilde udsætte Landet for Ødelæggelse ved at efterkomme Stenbecks Ønske S}. Alt var nu klappet og klart; den 25de holdt Stenbock
Krigsraad, man vedtog at modtage den gottorpske Regerings Tilbud og Vellingks Forslag om Tønning '], Stenbock fremlagde
Traktaten med Administratoren og Brevet fra Hertugen, men
Baner tog begge Traktaterne i Forvaring, skønt Stenbock burde
have beholdt det af Administratoren underskrevne Exemplar. Han
fik imidlertid en af de svenske Generaler bekræftet Afskrift 5} .
l) Hjelmstjerne 2993.
") Z. Wolfs Journal u h; jfr, Pal. Muller S. 45 ff. og Annerstedt 344 ff .
s) Se bl. a. Nordalbingische Studien 1858. Afhdlg. om det Holst. ceu. Hofs
Fhdlgr. 1713.
') Patkuls Mern. Nvbr, 1713.
5) Aftrykt i Hjelmstjerne 2993. Armerstedt siger (S. 345 f.) at Reventlow bortførte Originaldokumenterne, men at det lykkedes Stenbock, churu ar svart at
saga» , at tage en Afskrift og faa den vidimeret af sine Generaler. Det er dog
øjensynligt, at de har set Originalen, siden de bekræfter, at • Kopien er lig
den Original, som Baner har taget med sig •.
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Den gottorpske Regering søgte saaledes paa enhver Maade
at dække sig og holde Ryggen fri. Selvfølgelig skulde ogsaa
Kongen af Danmark føres bag Lyset. Samtidig med at Stenbock
af Administratoren og Gørtz modtog- de varmeste Lykønskninger i
Anledning af Sejren, fremsatte sidst nævnte -i Flensborg over for
Kongen de højtideligste Forsikringer om Bevarelsen af den fuldstændigste Neutralitet, og kort efter mødte Grev v. Dernath op i
Fredericia med et Kreditiv af r jde Januar, der udtalte Ønsket om
under de nærværende Forhold at knytte Baandet mellem Kongen
og Hertugen endnu fastere l). Greven kom med mange Løfter og
Forsikringer og udtalte, da der ytredes Frygt for, at Administratoren vilde overlade Stenbock Tønning, at han satte sit Hoved i
Pant paa, at ikke en svensk Soldat kom ind j Fæstningen, hvis
Danmark respekterede Gottorps Neutralitet"},
Endelig blev Kongen underrettet om, at Administratoren havde
afslaaet Stenbocks Anmodning om Tønning, og denne Meddelelse
synes at være bleven taget for gode Varer t]. De gottorpske Statsmænds Forhandlinger er et højst indviklet Væv af Intriger og
Løgn . De søger at narre Stenbock, Kommandanten i Tønning og
Kongen af Danmark; i Længden blev deres Rænker dog til Fordærvelse for den Sag, de tjente med saa slette Midler.

Medens Forhandlingerne stod paa, laa den svenske Hær Syd
for Arlaa og Vest for Trenen. Hovedgruppen stod i Husum og
mellem denne By og Ostenfeld, en mindre Gruppe mellem Svabsted og Oldersbek (Helsinge, Elfsborg og Mardefelts Regimenter).
Trenen blev bevogtet af Pommerske Ryttere og Marschalcks Dragoner. I Frederikstad var der stadig ingen Besætning; alle Broer
over Vandløbene, undtagen den ved Hollingsted var afbrudte. Her
stod Oberst Løwenstern siden den t Sde, .og her fra udsendtes
l) Hjelmstjerne 2993 ; jfr. Faber Europ. Staatskanz, B. XXV, S. 281.
~)

Pal. Muller S. 40 f.
') PIlehier skriver 11/2, at man i Kbh. er meget tilfreds med Adm. Svar til
Stenb, som har gjort Gott, en slet Tjeneste. Svaret er aftrykt hos Faber
B. XXI, S. 524.
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Patrouiller, der skulde skaffe Oplysning om Fjenden. Stromfelts
og Bassewitz' Dragoner var paa længere udgaaende Expeditioner ').
I Forhandlingerne er der stedse kun Tale om Tønning, men
aldrig om den hertugelige Hær; denne spillede ogsaa kun en
meget lille Rolle, da de fleste fyrstelige Tropper var afgivne som
Rigskontingent eller udlejede til .Sømagterne s). I Hjemlandet
fandtes kun:
2

Batailloner Livregiment.
Obe rst Joachim Grumbkow. . . . . . .. c.
Vellingks Reg iment ,
Carl Bogislaw v. Rosen. .. .. c.
Artilleri,
Major Carl Otto Hopken . . . . . . . .. c.

1200

I

600

c.

1900

100

Md.
•
)

Md.

Af disse Tropper havde 3-400 Mand under Major de la Barre
i broderlig Forening med de kongelige dannet Pestkordon om
Rendsborg og Neurnunster, Ved Nytaarstid var de hjemkaldte,
da Pesten næsten var ophørt S). Da Svenskerne gik over Ejder,
var hele Styrken samlet i Tønning paa nær 150 Mand, der laa
paa Gottorp. Det lille Korps kunde til Nød besætte Fæstningen,
men selvfølgelig ikke hævde det af saa mange spredte Dele .sammensatte Lands Neutralitet. Tønning var i god Stand, Bestykningen
rigelig og Forraadene tilstrækkelige for Besætningen, men rigtignok ikke for hele den svenske Hær. Kommandanten, Oberst
Zacharias Wolf, var en dygtig Ingeniørofficer og i det hele sin
vanskelige Stilling voxen.

De Allieredes Fremrykning mod Ejderen foregik i ret langsomt Tempo. Den zode Januar naaede Rytteriets højre Fløj 4)
Linien Bornhoved-i-Neumunster, venstre Fløj 5) passerede Bram Au
l) Lowenstern til Stenb, 18,'1, 19/1, 22{1 (Stenb. Pap. i D. R. A.), Lasz Saml. II,
S. 40; Zeitschr, d. Gesellsch. f. d. Gesch, Schl, u. s. w. B. XVIII, S. 112; Lehman n til Aug. Il 24/1; Stromfelt til Stenb. 2211; Optegnelser i Kirkebogen i
Hollingsted. Nøjagtige Opl. om Disloceringen foreligger ikke.
2) Om disse Tropper, der i Slutningen af 1713 kom til at spille en vis politisk
Rolle, vil der blive nærmere Tale i Bind V.
8) Dens fuldstændige Ophør indb. Hohendorf til Eickstedt den U /l.
') Vistnok 48 sachsiske Eskadroner.
S) Vistnok 36 danske, 15 russiske Eskadroner.
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ved Barl og gik i Kantonnement Nord for Aaen. Fodfolket belagde Egnen mellem Neumiinster og Hitzhusen . Hovedkvarteret
blev i Bramstedt, der allerede siden den Isde havde været besat
af russiske og danske Ryttere, og hvortil Flemming var indtruffen
den I gde med 200 Heste lj. Under Marchen begik Russerne grove
Excesser, plyndrede, nedbrændte Huse og jog Beboerne bort.
Scholten maatte gøre Czaren alvorlige Forestillinger for at faa
ham til at hæmme dette Uvæsen, der truede med at umuliggøre
Hærens Forplejning 2). Fra Bramstedt beordrede Scholten Generalmajor Møsting til den z rde med 2 Batailloner at marchere fra
Gliickstadt over Itzehoe til Rendsborg i 3 Dagsmarcher; Bauers
Division i Ditmarsken sikrede hans Marche S). Den 2 Ide kom
Hovedkvarteret til Neurnunster, højre Fløj til Vollstedt, venstre
til Brammer, Centrum til Schiilp, næste Dag naaede Hovedkvarteret Rendsborg, og hele Hæren forlagdes mellem denne Fæstning
og Kiel. Højre Fløj mellem Moorsee og Barkau, Centrum omkring
Gr. og KJ. Schierensee, venstre Fløj omkring Osterrade l).
Sammen med Flemming og C. D. Reventlow overvejede
Scholten nu, hvorledes Operationerne skulde fortsættes. Det bestemtes at lade Fodfolkets Hovedstyrke passere Ejderen ved Osterrade, Rytteriet af højre Fløj skulde gaa ind i Slesvig over Qvarnbek, medens venstre Fløjs Rytteri og en Del af Fodfolket defilerede gennem Rendsborg. Den første Nat skulde Hæren bivuakere
mellem Witten See og Sorgens nedre Løb for næste Dag at paabegynde en Svingning til Venstre; man vilde derved faa Front
parallel med Trenen, venstre Fløj ved Bergenhusen, højre noget
ovenfor Hollingsted. Hvor Floden skulde passeres, beroede paa
Omstændighederne; det gjaldt om at finde et Terræn, hvorfra
man, dækket af Træer eller Bygninger, kunde fordrive Fjenden
fra den modsatte Bred, inden man begyndte paa Broslagningen.
Tillod Terrænet hinsides Overgangsstedet Fjenden at «agere :> med
sin samlede Styrke, maatte man lade Rytteriet gaa over baade
oven- og nedenfor dette for at true hans Flanker. Var man først
kommen ind i Marskterrænet, blev det Fodfolket, der maatte
I) Scholt. Prot, »t.. Acta B. IX, 3. N. 159 u /l og 2°/1 (Slesvig)
til Czaren '°/l.
,I) Scholt. til Møsting 20/1, til Fuchs s. D.
' ) Scholt, Prot, 20. -21. jan. : l Rdsbg. forp!. 22/ 1 den russ, Storkansler med
Kancelli og den sachs. Fortifikat, og 25/ 1 130 af Czarens Heste (R dsb . Fæ stn.

2) Scholt.

rgnskb.),
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trække Læsset; i Kampen om Digerne kunde Rytteriet ikke deltage. Enten Fjenden tog Opstilling mellem Husum og Frederikstad eller mellem Husum og Treja, blev Fremgangsmaaden den
samme: en mindre Styrke maatte faa fat paa Diget, -der frå Svabsted fører ind til Ejdersted, medens Hovedstyrken tog Direktion
mod Husum. Tønning maatte observeres, og Rytterposteringer
holde øje med Overgangsstederne ved Erfde, Pahlen, Siiderstapel
og Frederikstad. Det var jo ikke umuligt, at Fjenden kunde finde
paa at passere Ejderen paa ny; skete det, skulde hele Rytteriet
i Ilmarche gaa tilbage over Rendsborg, Osterrade og Quarnbek
for at komme ham i Forkøbet l).
Den 2sde forlagdes Fodfolket paa begge Sider af Rendsborg
med højre Fløj ved Gr. Nordsee, venstre ved Breiholz, og hele
Rytteriet blev anbragt øst for dette; højre Fløj fik Stabskvarter i
Cronshagen, venstre i Flemhude. Tanken om at lade en Del af
Rytteriet gaa gennem Rendsborg var saaledes opgivet, hvad der
maa billiges, da denne Vaabenart under den videre Fremrykning
kun kunde anvendes paa Hærens højre Fløj; desuden var Bauers
og Pflugs russiske Dragondivisioner allerede den zade og 23de
passerede igennem Fæstningen. For at sikre Holsten mod Strejferier
fra Wismar, blev Oberstløjtnant Rosenkrantz Schack detacheret
med soo Ryttere, hvoraf 200 fik Station ved Oldesloe med Ordre
til at patrouillere mod Stecknitz og Bille; Resten blev posteret
mellem Lybæk og Travemunde t).
Medens Hovedhæren stod Syd for Ejderen, havde mindre Afdelinger været fremskudte Nord for Floden og var komne i Berøring med Fjenden. Indtil den rode stod en Del af Leegaards
Rytteri Nordvest for Rendsborg; den i Sde blev en Løjtnant med
nogle Ryttere ved Sorgbriick fangne af en af Lovenstems Patrouiller,
og samme Dag konstaterede en Ritmester, at Hollingsted var
besat af en større svensk Rytterstyrke. Den følgende Dag gik
Leegaard tilbage over Ejderen, forenede sig med Hestgarden og
belagde W. og ø. Ronfeld med flere Byer Syd for Rendsborg "].
Hans Korps var ikke solidt nok til at møde Fjenden og blev derfor afløst af mere feltdygtige Tropper. Omtrent samtidig med
l) Scholt, Prot,

25j"

Scholt. til Geh.raad , Provst Reventlow '°/1 , samme til Ob lt, Rosenkrantz
Schack '6ft.
s) Leegaard til Eickst. 19ju; Hohendorf til samme '0 /1; Ldwenstern til Stenb,
18 jl, 19/1 (Stenb. Pap. i D. R. A.).
2)
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Leegaard havde ogsaa de danske Garderegimenter til Fods forladt
Sønderjyllands Grund; de var afmarcherede fra Flensborg den 17de
Januar og kom nogle Dage senere til Fredericia J).
Den z t de gik de første Tropper Syd fra over Ejderen; det
var noget sachsisk Rytteri, som red til Arnholt og Lyrskov ; Dagen
efter kom 300 Ryttere under Oberstløjtnant Ahlefeldt til Krop og
gik den 23de til Gr. Reide. Den z ade passerede Generalløjtnant
Bauers Division Rendsborg og marcherede mod Nordvest; den
24de kom Generalløjtnant Pflug og Dewitz (vistnok Brigaderen)
med 3000 Ryttere til Krop, hvor fra de synes at være gaaede ad
Hysby til; den 26de var de dog atter i Krop 2). Disse Tropper kom
for sent til at hindre Oberst Bassewitz' Brandskatning af Flensborg
den z r de og azde. Den bekendte flensborgske Patriot Frands
Bo ckm a nn havde i Osterrade hentet 200 danske Ryttere, som
Natten til den azde blev færgede ove r Slien ved Mysunde "}; de
havde i Klapholt Skov Sydost for Flensborg et heldigt Sammenstød med et svensk Parti, men vilde ikke have formaaet noget
mod Bassewitz' 600 Dragoner. Om Sachsernes Tilstedeværelse i
Lyrskov vidste Boelemann intet. Flensborg maatte af med en
Brandskat pan 62,000 Rdlr., som den 24de-25de for Størstedelen
indbetaltes i Husum; heraf skulde Stenbock og flere af hans Officerer, som tidligere anført, have de 5000!l).
Om de ovennævnte Troppepevægelser fik Stenbock Efterretning; han besluttede at hindre Passagen over Trenen og gav
Oberst S c h Ii P P e n b a c h Ordre til med 500 Mand af Sødermanlands Regiment og 4 Kanoner at støtte Oberst Lowensterns Rytterpostering ved Hollingsted, hvor den sydlige Landevej fra Slesvig
til Husum passerede Trene over en 40 Meter lang Vindebro. Den
23de ankom Schlippenbach 5) til Broen, der laa Vest for Landsbyen, rekognoscerede Terrænet og anviste sit Fodfolk og Artilleri

1) Om Garden og Grenadererne i Flensb, se Zeitschr. d. Gesellsch. f. d. Gesch.
Schlesw, u. s. w. B. XVIII, S. 107-117 ; j fr. Kg!' udf, Exped, 11ft 91-95,
lS It 98, 18/ 1 136.
•) Rdsbg. Fæstnrgnskb.: Tholtske Saml. 1665 4"; Lehrnann in Aug. II »i. "'!"
'1,,; Acta A XX 1298 (Slesvig).
s) Oblt. Sten fl. til Stenb, ,s /l.
' ) Se Bockmanns Optegn. i anf.• Zeitschr.. Bind XVII. De er skrevne længe
efter Begivenhederne og er ganske uden Tidsangivelser. De her angivne Datoer
findes i Flensb, Regnskaber. jfr, Side 232.
L) Lowenst, Melding !Sft.
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deres Fægtningsstilling. Han red saa over Broen og traf i Byen
Lowenstern, der bad ham besætte Kirkegaarden med et Par Hundrede Mand. Skønt han ikke havde Ordre til at besætte Passet
offensivt, efterkom han Oberstens Ønske og lod nogle Kompagnier marchere over paa venstre Bred. Den zade ved Daggry blev
Lowenstern alarmeret; han samlede sine Eskadroner ved Præstegaarden ; Schlippenbach besatte Kirkegaarden og kørte Kanonerne
op paa det højre Trenedige. KJ. 8 angreb Russerne under Generalløjtnant Bauer med overlegen Magt, vistnok henved 4000 Mand 1) ;
efter nogen Modstand blev Lowenstern kastet , men Ilden .fra Kirkegaarden standsede Forfølgerne. Generaladjutant A . Wachtmeister,
der med en lilJe Trop havde besat et Hegn, tilføjede ogsaa Russerne en Del Tab; de opgav Frontalangrebet og søgte at omgaa
Byen for at naa ned til Broen. Schlippenbach forlod nu Kirkegaarden og gik, dækket af en stærk Bagtrop, under Kamp tilbage
over Trenen. En halv Time blev der kæmpet om Broen, saa opgav
Angriberen at tage den men forsøgte med Held at passere over
Isen 2). Efter endnu en Times Kamp, hvorunder de Cronstedtske
Kanoner bragte det overlegne fjendtlige Artilleri til Tavshed 8),
gik Russerne tilbage til Landsbyen, som de vedblivende holdt
besat. Svenskerne havde 33 Døde og Saarede, deriblandt 3 Officerer, Russernes Tab kendes ikke, men var sikkert betydeligt.
Om Natten ødelagde de Svenske en Del af Broen og afbrød den
helt nogle Dage efter, da de fjendtlige Partier hyppig viste sig
i den af Indbyggerne forladte By, som de plyndrede og hærgede').
Den ubetydelige Affære ved Hollingsted havde meget vigtige
Følger. Da Stenbock den 24de Januar fik Meddelelse gennem
Oberstløjtnant Stenflycht om, at Russerne nærmede sig Trenen,
antog han, at hele den fjendtlige Hær var i Fremrykning. Han
samlede derfor sine Tropper og opstillede dem paa • Mildstedtska
I) Rdsbg. Fæstnrgnskb.
Schlippenbach siger , at de gik over etil venstre »; men om det betyder oveneller nedenfor Broen, ses ikke.
') Svsk, Art . Tidsskr. 1906 anf. Afhdlg.
4) Schlippenbach til Stenb, l /S (Acta hist. ); Gehr, H. Reventlow til Gortz 27 ft
(Afskr. i Hagedorns Rel.); Optegn. i Hollingst, Kirkebog; Stenflych ts Melding
26 / 1 (Stenb. Pap . i D. R. A.). Schlippenb. angiver, al Kampen fandt Sted 26 / 1 ;
alle de andre Kilder har 24/1, Kirkebogen endog eTirsdag 24ft.. Denne Dato
er altsaa rigtig.
~
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faltet » '}, hvor han blev staaende paa 3dje Døgn «under blå himmeln l . Sin højre Flanke sikrede han ved en til Frederikstad
detacheret Styrke, bestaaende af Mardefelts og Bassewitz' Regimenter 2). Angrebet paa Hollingsted og de fra Efterretningspatrouillerne indløbne Meldinger om fjendtlige Troppebevægelser
i Terrænet mellem dette Bropas, Krop, Store og Lille Dannevirke P] maatte yderligere fæstne Troen paa et nærforestaaende
Hovedangreb ; men Fjendens Hovedstyrke var jo langt borte"), og
Angrebet udeblev. Hæren led meget i det ublide Vejr, Tilstanden
var uholdbar, Krigsraadet traadte sammen og besluttede at opgive den fremskudte Stilling, «føde Hæren i Ejdersted og bruge
Tønning til Retræte, naar ingen anden Udvej var mulig», Den
26de Januar opsloges Hovedkvarteret i Oldenswort "). Forberedelser
til Indrykningen i Ejdersted var trufne allerede nogle Dage for
inden ; den 2sde var Stenbocks Bagage ført til Oldenswort 6).
Den 26de Januar blev Kvartererne fordelte som følger 7):
Fod folk.
Vestgøta Dals Regiment
. Kating.
Ekeblads
. Garding.
Nerike-Vermlands»
. Kathrinenheerd.
Vestmanlands
»
.... ..•.•.. • • Tønning Landsogn.
Dal regimentet
. U1vesbUlI.
Sødermanlands Regiment
. Witzwort,
Elfsborgs
. KotzenbUlI.
Østgøta
. Oldenswort Sogn.
Schcultz'
Helsinge
Dele af Tønning Landsogn
»
og Kotzenbttll.

}

I) Betegnes i O . Fr . B. IlI , S. 80 mindre rigtigt som i «trakten af Friedrichsstadt•.
O) Stenb, til Raadet 0/" nl Kongen 18/ 3 (Koncepter i Stenb, Pap. i D . R. A.).
") Meldinger fra Bassewitz, Mardefelt og Stenflycht (D. R. A.). Jfr. Side 264.
') Jfr. Side 263.
5) Ordre dal. Hovedkv. Oldenswort 06/ 1 (D. R. A.). Naar Annerstedt S. 352
siger, at Stenb. stod ved Mildsted i 3 Dage .frlin och med den 27de jan.»,
er dette urigtigt. Gehejmeraad H Reventlow skriver den 21!J fra Neumunster ;
sDa jeg forlod Husum, havde Svenskerne staaet i Slagorden 24 Timer> (jfr.
Side 259). Det samme fremgaar af Stenflychts Rapp, af 26/ 1• Anledningen til
Fejltagelsen er sandsynligvis den, at Stenb. første Relat. fra Oldenswort er
dat. 29/ 1 ; men i Stenb, Pap. i D. R. A. A 25, 26 og 28 findes talrige Breve
og Ordrer, daterede Hovedkvarteret Oldensw, 26de og 27de Jan. Fra dette
Sted skrev Stenb. ogsaa 01 /1 til Yen.
") Il. Wulfrath lil Stenb, dat. Oldensw. .." (D. R. A.).
1) Dislokationsskitsen i Stenb, Pap. i D. R. A. A 25 og 28.
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Artilleri

Kathrinenheerd.
Rytteri.

Mardefelts Regiment . . . . . . . . . . . . . . ..
Bassew ita.
II
• • • • • • • • • • • • • • ••
Aschenbergs
Bremiske Ryttere
"
Marschalcks Regiment . . . . . . . ... . . . . .
Pommerske Ryttere
.. . ..
Vestgøta
Stramfelts Regiment.

Poppenbiill.
Oste rhever .
Tating.
Westerhever,
TetenbUll .
Dele af Tating og Garding
Sogne.
St. Peter og Ording.
Welt og Vollerwiek,

Indgangene til Ejdersted blev besatte saaledes ']: Ved Reimersbude I Oberstløjtnant med 300 Infanterister, 20 Ryttere og 4 Kanoner anbragte i en lille Skanse ved Vejsammenstødet. Ud ad
Vejene var der fremskudt Feltvagter, som holdt indbyrdes Forbindelse ved Patrouiller. Henved 2 Kilometer Nordvest herfor ved
Sammenstødet af Vejene Reimersbude-Oldenswort og W itzwort
- O ldenswort stod 2 Kaptajner med IS0 Infanterister, 6 Ryttere
og 2 Kanoner; i W i tzwort I Oberst med 200 Infanterister, 40
Ryttere og 4 Kanoner; ved Sandkrug I Major med 250 Infanterister og 4 Kanoner; ved Vejknækket 1800 Meter Nord herfor
I Kaptajn med 50 Infanterister, og endelig ved Ulvesbiill I Kaptajn og So Mand til Observation af Havdiget. Bevogtningsstyrken
skal i alt have talt: af Fodfolket 3 Stabsofficerer, 12 Kaptajner,
24 Løjtnanter og Fændrikker, 60 Underofficerer, 1000 Mand; af
Rytteriet: I Ritmester, 5 subalterne Officerer, 8 Underofficerer, 80
Dragoner; hertil kom 14 Kanoner. Stillingen blev an vist af Gehejmeraad Ba n er og Oberst Wo l f; Besættelsens Enkeltheder be o
stemtes af Generalmajor Stackelberg, Stades tidligere Kommandant, der var udvexlet mod Generalmajor Mørner 2).
I Ejdersted blev der gjort Kvarter til følgende Styrker"}:
l

Fod folk.
Vestgøta Dal
Ekeblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ne rike-Vermland
Vestmanland . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dalregiment

1000

Mand

800
800
800
800

' ) Ordre dat. Oldensw, ~ 8/ , (D. R. A.).
Kroki i D. R. A.
") Repartition paa Indkv, i Ejderst. " /, (Stenb. Pap. i D . R. A. Pakke • Diverse »).

~)
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Sødermanland
500 Mand.
Elfsborg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 800
Østgøta
1000
Schoultz
400
Helsinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
7800 Mand.
Artilleri... .... . .......... .. . .. . . . .

780 Mand.

Rytteri.
Mardefelt
1000 Heste.
Bassewitz •. . ....... .. . ... .. . . . . . ... . 460
»
Aschenberg
1000
Bremiske Ryttere... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 650
»
Marschalck ....... . . .... . ... .. . ....• . 1000
Pommerske Ryttere . . ... . . . . .... . ... . . 600
Vestgøta
815
Stromfelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J 231

-----6756 Heste.

Herefter skulde Hærens samlede Styrke være 14- 1 5,000 Md.,
men Tallene er for «runde» til at være nøjagtige; det ses heller
ikke, om her menes Kombattanter, eller om hele Forplejningsstyrken er regnet med.
Med Stillingen i Ejdersted var Stenbock ganske tilfreds. e Fer
Fjendens Injurier kan jeg vel være sikker,» skriver han til Kongen, «men jeg skal nok, naar han mindst venter det, snige mig
ud og komme i Hælene paa ham.» I) Til Vellingk udtalte han
sig ogsaa fortrøstningsfuldt og syntes i det hele at mene sig
sikker mod Angreb i en Egn, hvor selv Indbyggerne i Fredstid
kun vanskelig kunde færdes, og hvor Fjenden vilde have svært
ved at skaffe sig Forplejning s],
Som allerede omtalt var Svenskernes Stilling svagere end
Gottorpernes i 1700. Husum var forladt og Suderrnarsch kun
delvis sat under Vand. De Værker, de havde anlagt, havde meget
svage Profiler, da der manglede Værktøj, Tømmer og Risværk;
Forbindelsen mellem dem var ogsaa vanskelig paa Grund af
Digernes opblødte Tilstand. Havde Stenbock befæstet Husum og
Frederikstad og faaet Suderrnarsch forvandlet til en Sø, kunde
han have undt sin Hær mere Ro og udnyttet Ejdersteds Hjælpe' ) Stenb. til Kongen '9/1 (K oncept i D. R. A.).
') Stenb, til Vell. 'Dit, 1/,. 4/,; til Kongen 2/" 18/ S; lil E. Sparre
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kilder bedre, end han gjorde. Angriberne ansaa imidlertid Stillingen for at være stærkere, end den var, og tvivlede om at
kunne forcere den l).
I Ejdersted modtog Stenbock Besøg af de hannoveranske og
preussiske Udsendinge, Generalmajor Hammerstein og Oberst
Lottum, der tilsagde ham deres Suveræners moralske Støtte.
Over for dem udtalte Stenbock, at der kun kunde forhandles om
Fred paa Grundlag af Traventhal- og Altranstadt Traktaterne, at
han vidste, at de Allieredes Stilling var vanskelig, og at en af
hans Soldater Kunde tage det op med 3 fjendtlige 2).
Stenbock lod sig ikke nøje med at spærre Adgangene til
Ejdersted. Bassewitz og Stenflycht færdedes stadig i Egnen
mellem Trene og Husum; i denne By og i Rodernis stod Posteringer, der patrouillerede mod Treneovergangene. Hertil kom
Mardefelts Kommando i Frederikstad, som ogsaa indhentede Efterretninger om Fjendens Foretagenders],
Efter sin Ankomst til Ejdersted sendte Stenbock Generalmajor
Stackelberg til Frederikstad med Elfsborgs og Helsinge Regimenter. Mardefelts Dragoner blev trukne tilbage, da Terrænet
var lidet egnet for Rytteri 4). Stackelberg søgte at forstærke Stillingen ved at gennernstikke Trenediget og aabne Sluserne, hvorved Terrænet mellem Btinge og Norderstapel blev sat under Vand;
han anlagde et lille Værk ved Siiderstapel for at spærre Gestiandet
og sikrede Vejen til Svabsted ved at opkaste et Retranchement
paa den gamle Ramsted Skanses Plads 6). Ogsaa ved Koldenbtittel
blev der opført en Forskansning"],

l) Flem. ti! B. Suhm 12/2 (D resden).
~) Grev Nostitz til Aug. II dat . Hannover 10/2 (Dresden) . Om Hammersteins og
LoUums Rejser findes Oplysn , i Nordditm. Diarium. Om Hammersleins Sendelse se Schartau, anf, Værk, S. I I 7 ff.
') Talrige Meld inger fra Frederikstad, Ostenfeld og Husum i Dagene 25/ 1 _5/ 2
(Stenb. Pap. i D. R . A. A IO).
') Stenb, siger rigtignok senere selv, at han lod Stackelb. staa i Frederikstad.
medens Hæren var samlet ved Mildsted. Dette kan ikke være rigtigt. Dels
ordnede Stackelb. Stillingen Uivesblill-Reimersbude (Side 267 ), Dels er alle
Meldinger fra Fr.stad indtil 28 / 1 underskrevne af Mardefelt. Det første daterede
Brev fra Stackelb. fra Fr.stad er at '°ft ; men et udateret er vistnok af !Bit
(Stenb, Pap. i D. R. A. A IO).
5) Bind I. S. 265 .
8) Stenb, til Raadet "/ s; Stackelb, Meldinger ' /2-~1/2 13 (Stenb. Pap. i D. R. A.
A IO).
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Om TroppesamIingen ved Mildsted havde de Allieredes Hovedkvarter ingen Efterretninger; derimod fik det Meldinger om Frederikstads Besættelse og Marchen til Ejdersted, og disse Bevægelser
opfattedes som Indledningen til den svenske Hærs Tilbagegang
til Holsten. Det hed sig endog, at Stenbock havde sla aet 3 Broer
over Ejderen mellem Tønning og Frederikstad, og at 3000 Ryttere var gaaede over Floden 1). Da Meldingen kom den 27de,
var den allierede Hær allerede i fuld Fremrykning. Rytteriet
havde passeret Ejderen, højre Fløj skulde marchere til Schulendamm, venstre til Borgsted 2); det danske og sachsiske Fodfolk
var ligeledes kommet over, det russiske skulde just til at defilere
gennem Rendsborg. Sent paa Dagen udgik der da Ordre til Rytteriet om snarest at vende tilbage til Holsten for at imødegaa
Svenskerne. Det danske og en Del af det russiske skulde gaa til
Nortorf, hvor Hovedkvarteret blev, Sachserne til Bordesholm, hvor
General Hallart fik Stabskvarter. Det danske og sachsiske Fodfolk, der var indtruffet i Fokbek, skulde den z Sde gaa til Nortorf"}, men naaede dog næppe at tiltræde Marchen. Af det russiske Rytteri blev Bauers Division strax dirigeret til Ditmarsken,
hvor der allerede stod en Del mindre, russiske Partier. Den 29de
Januar indtraf Bauer i Heide, og indtil den zden Februar var Ditmarsken besat af 6 regulære russiske Regimenter, en Del Kosakker
og noget Artilleri. Ved Delve slog Bauer i de første Dage af
Februar en Bro over Ejderen, den ste gik han med sine 6 Regimenter over den, marcherede til Erfde og sluttede sig til Hovedhæren, der dengang atter havde tiltraadt Marchen til Husum"}.
Ditmarsken blev dog ikke rømmet; et kombineret dansk-russisk
Kommando under Oberst M. Rosenørn bevogtede Ejderen fra
Delve til nedenfor Lunden 5). Broen blev liggende, skønt Scholten
betragtede dens Tilstedeværelse som en Fare og flere Gange beo
falede Rosenørn at afbryde den og føre Tømmeret over paa den
') Oblt. Berner til Hertugen ' Gf" 3°h (Durchzuge. Vol. 103. Schwerin); Lehmann
til Aug. II 31h (Dresden).
2) Scholt. Prot, 26/1. Marcheordre for den 27/ 1•
') Notits i Scholt, Prot. til Bef. af 26/ 1 for Marchen 27/ 1; Rdsbg. Fæstnrgnskb.
4) Om Bauers Ophold i Ditmrsk. findes gode Oplysninger i Nordditm. Diarium,
hvor Broslagningen omtales; om denne sendte Stackelberg den 4/2 Indb. til
Stenb. (D . R. A. A IO ). Jfr. Ob u, Berners Indb. til Hert, 6/ 2 (Schwerin).
6) Nordditm, Amtsrgnskb. 7/' _"/2 (Slesvig); Justitsr. Eggers til Etatsr. Helm. " ,.
(Acta B. L C. 4 N. 429. Slesvig).
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sydlige Ejderbred l). Efter Frederikstads Erobring blev den vistnok flyttet til denne By.
Om Tilbagegangen over Ejderen fik Stenback Meldinger fra
Mardefelt i Frederikstad. fra Bassewitz, der oplyste. at venstre
Fløj den 29de endnu stod ved Fokbek, og fra Stenflycht i Ostenfeld. Alle var de paa det rene med. at Bevægelsen skyldtes falske
Efterretninger om Svenskernes Indmarche i Holsten !).
Fra Nortorf udstedte Scholten til Holstenerne et Opraab, hvori
han skildrede Stenbacks Optræden mod Altona, der viste, hvad
man kunde vente sig af ham og hans Hær. Samme Dag befalede
han Rosenkrantz Schack at gaa til Nortorf uden at indlade sig i
Kamp, hvis det var sandt, at Svenskerne var landede i Travemunde"). Rygtet var imidlertid falsk.
Den 2gde kom Rytteriet til Nortorf og Bordesholm. Regimenterne havde marcheret hele Natten og en stor Del af den
foregaaende Dag; de var meget udmattede og kunde ikke strax
genoptage Operationerne. Scholten havde samme Dag modtaget
Spionefterretning om, at Fjenden var i Ejdersted '], og den 29de
var han for saa vidt klar over Situationen, som han indsaa, at
Svenskerne ikke vilde gaa over Ejderen, om ikke af andre Grunde
saa dog fordi Tøvejr og Storm havde sat Isen i Drift. Paa en
Broslagning troede han ikke.
Hidtil havde Czaren nominelt ført Overkommandoen; siden
den zzde var han i Rendsborg og udgav daglig Parolen til den
jourhavende Feltmarskalk, hvorefter den paa en meget indviklet,
men nøje fastslaaet Maade bragtes til de Underordnedes Kundskab. Stort havde man i øvrigt ikke mærket til ham; Krigen
interesserede ham ikke synderligt. Nu optraadte imidlertid Kongen af Danmark paa Skuepladsen . Den 27de fik han fra Scholten
Melding om den forestaaende Indrykning i Slesvig, brød øjeblikkelig op fra Fredericia, kom den 28de til Flensborg og fortsatte
strax Rejsen til Rendsborg, hvor han indtraf sent om Natten.
De svenske Partier gjorde Egnen usikker; Kongen rejste derfor
efter Boelemanns Raad over Ekernførde, og det fortælles, at
2 svenske Kompagnier Ryttere kom til Flensborg 1/2 Time efter,
Scholt. Prot. 12/ 2, 16/ 2•
Mardefelt 28 / 1, Bassewitz og StenBycht
6) Scholt, Prot. 28 / 1•
4) Scholt. Ark. Indk. Br.
l)

2)

29/ 1

(D. R. A.).
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at Kongen havde forladt Byen. Søndag Morgen den 29de var
han hos Czaren; de holdt Krigsraad og besluttede at begynde
Operationerne den 3Ite. Det fortælles, at de Gisler, som Bassewitz havde taget med sig til Husum, ved deres Tilbagekomst til
Flensborg meddelte Bockrnann, at Svenskerne ikke var passerede
over Ejderen, men stod mellem Husum og Frederikstad 1); han ilede
da til Rendsborg, fik Søndag Morgen Audiens hos Kongen og meddelte, at Svenskerne ikke kunde komme over Ejderen, men vist nok
vilde benytte Tønning. Da Kongen udtalte, at Gortz og v. Dernath
var gaaede i Borgen for Gottorpernes Troskab, svarede Bockrnann,
at han i Slesvig havde set, at de 2 Herrer lod alt deres Gods
læsse paa Vogne og føre Syd paa. Frederik IV tog ham med til
Czaren, og hans Udsagn hjalp til at fremme Operationerne"). Som
ovenfor omtalt havde Scholten dog allerede Dagen forud nyere og
paalideligere Oplysninger om Fjenden.
«Det kan blive interessant at se, hvorledes Kongen og Czaren
vil enes om Kommandoen,» skriver en udenlandsk Diplomat, der
fulgte Hæren. «Kongen af Danmark vil næppe være Tilskuer i
sit eget Land.» Der er heller ingen Tvivl om, at Frederik IV's
Ankomst bragte Fart i Operationerne; han var ikke længer veg
og eftergivende som i I7I I, «han er nu fast, ja næsten stædig,»
siger den samme Diplomat"),
Den 3Ite Januar brød Rytteriet op og gik den følgende
Dag over Ejderen; det danske kamperede omkring Borgsted, det
sachsiske og russiske ved Krummenort og Sorgbriick. Det russiske Fodfolk tilbragte Natten ved Rikkert, Alt- og Neu Budelsdorf, medens det danske og sachsiske blev ved Fokbek-]. Den
2den Februar passerede Hæren Sorgfloden i 2 Kolonner. Højre
Fløj gik venstre afmarcheret over Stentenrnuhl, Krop og Gr. Reide,
hvor Scholten tog Kvarter, til Dorpsted. Venstre Fløj gik højre
afmarcheret over Alt Bennebek, hvor Flemming forblev, til Barm.
Fodfolket fulgte Slesvig-Vejen og standsede mellem Mielberg og
Kropperbusch. Regimentsstykkerne forblev ved deres Afdelinger;
' ) Dette kan ikke være rigtigt, da Gislerne først frigaves 6/. (Zeitschr. d. Gesel,
f. d. Gesch, Schlesw, u. s. w. B. XVIII, S. 119); men det er muligt, al Bockmann har faaet Efterretn. af de Folk, der " /I betalte Brandskatten i Husum,
') Bockmanns Optegn.; i Torms Optegn. findes en Del Oplysninger om Kongens
Rejse.
") Fabrice til Robethon ' /" 1°/2.
') Scholt, Prot.; Wohnsens Regnsk.; Sten fl. til Stenb, "2.
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det svære Artilleri og den store Bagage fulgte Fodfolket, Rytteriets Bagage de respektive Fløje. Czaren og Kongen tog Ophold
i Krop l).
Den 3dje Februar samledes Hæren omkring Gr -. Reide t), og
her blev man meget mod Kongens Ønske staaende til den 5te.
Flemming gik personlig den 4de med nogle polske Husarer og
4 regulære Eskadroner frem mod Wolde, hvor fra han vilde søge
at naa Drage og Seeth. H vis Rekognosceringen gav et gunstigt
Resultat, var det Meningen at sende 20 Eskadroner og 12 Batailloner ind i Stapelholm for at spærre Terrænet mellem Trene
og Ejder. Da Husarerne omtrent havde naaet Norderstapel, blev
Flemming kaldt tilbage af Czaren. Det var bleven meldt denne,
at Repnins Infanteri ikke kunde marchere mere, og, skønt Kongen
og Generalerne besvor ham at lade denne Division hvile og selv
rykke videre med Resten af Hæren, standsede han Marchen og
«blev holdende hele Natten i et rædsomt Vejr midt paa Heden -s],
Czaren gik i det hele uhyre forsigtigt til Værks; han syntes nærmest bekymret for, at Svenskerne skulde angribe, og anlagde til
Sikring af Sorglinien Skanser ved Meggerdorf og Biinge. Den
første blev besat af et Detachement af Marineregimentet og Zepelins Regiment under Løjtnanterne Bugge og Hennings, den sidste
af 300 Russere-} ,
Under Opholdet ved Gr. Reide udgav Scholten nogle Bestemmelser for Troppernes Optræden i Kamp : Baade Rytteri og Fodfolk burde søge at tage og fornagle Fjendens Kanoner. Infanteriet skulde spare sin Ild og holde Geværet lavt for bedre at
kunne sigte og træffe; det maatte ikke lade sig forbløffe, hvis
eget Rytteri blev kastet, men skulde give det Tid til at samle og
«sætte sig». Rytteriet maatte ikke lade sig forlede til ubesindig
Forfølgning; naar det havde kastet det fjendtlige Kavalleri, skulde
det vende sig mod Fodfolkets Flanker og Ryg. De forskellige
Led skulde indbyrdes understøtte hinanden. De kommanderende
Generaler maatte ikke glemme at opgive, hvor de var at træffe,
l) Scholt, Prat.
") Udførl. Ordre i Scholt, Prat.
") Journal d. Pam. Campagne (Dresden) ; Fabriee til Robethon 10/,; Stenflyeht
melder ' /~ Kl. 5 E. M.: Kl. 2 kom 100 Ryttere til Norderstapel, 2 Esk, følger,
Infanteri i Wolde, I Morgen gaar Fjenden til Seeth (Stenb, Pap. i D. R . A .
A. IO).
' ) Himmelstrups Regnskaber.
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og det blev forbudt de underordnede Generaler at udsætte sig
for meget; kun naar det var absolut nødvendigt, turde de per·
sonlig føre Eskadroner og Batailloner frem. Ingen Befalingsmænd
maatte under Livs og Æres Fortabelse forlade deres Post; kunde
de ikke holde deres egne Folk tilbage, skulde de blive ved de
Afdelinger, der holdt Stand, selvom de tilhørte en anden Vaabenart. Kunde Rytteriet ikke angribe til Hest, skulde det kæmpe
afsiddet. Endelig blev det indskærpet, at alle, selv de der var
«kommanderede ~ eller paa Vagt, skulde melde sig ved deres Afdelinger, naar man rykkede ud l).
Det var en anselig Styrke, der nu var samlet under Czarens
og Kongens Kommando. Dens Sammensætning var følgendes]:
Feltmarskalker.
Fyrst Menschikoff,
Grev Flemming.
Generaler.
Scholten,
Hallart.
Generall øj t n a n t e r,
Dewitz ,
Hohendorf,
Leegaard,
l) Scholt. Prot, 5/2•
') En Ordre de Bataille er ikke funden i Arkiverne. I O. Fr. Bind III, Bilag,
Litr, N. findes en, men den er fuld af Fejl. De danske Fodfolksregimenter
eAntischow s (Marine), Staffeldt, Arnoldt og Rosenauer (Aalborg) er saaledes
blevne til Rytterregimenter ; de russiske Regimenters Navne er i Reglen ukendelige; dette gælder ogsaa Personnavnene. Leschly er saaledes blevet til Les
Lygen o. s . v. Vaupell har en Liste, der er usædvanlig korrekt (S. 480);
dog er de sachsiske Rytterregimenter fejlagtig inddelte i 3 i Stedet for i
4 Esk, (Verpflegungsregl. 1712. Dresden); de russiske Fodfolksregimenters
Navne er opgivne, derimod ikke Rytterregimenternes , og Styrkeangivelser
mangler fuldstændig. Oveastaaende Liste er udført paa Grundlag af de danske
militære Regnskaber - særlig Wohnsens, J. P. Himmelstrups og Rendsborgs
Fæstnrgnskb, - samt Scholtens Protokol. Styrken er fra Dagene 27/1_'/.;
den omfatter Underofficerer og Mandskab, derimod ikke eKnægtes, En udateret Liste i Thottske Saml. 888 og en næsten enslydende i Ny Kgl. Saml.
694 b. Fol. nævner ikke Afdelingernes Styrke, men angiver, at det danske
Rytteri talte 5300 Md., det sachsiske 5000, det russiske 7196; det danske
Fodfolk 3150, det sachsiske 1400 og det russiske 15,583. Disse Tal afviger
ikke meget fra de ovenfor angivne.
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Baudissin,
Lutzelburg,
Fyrst Dolgorucki,
Repnin,
pflug,

Bauer,
Generalmajorer.

Chr, Juel,
Gregers Juel,
Lewetzow,
Rosenauer,
Sachsen Weissenfels,
Bose,
Eichstedt,
Johnston,
Leschly,
Jacoubleff,
Ronne,
Dan sk Rytteri.
Livgarden til Hest ....... . . .....
rste Sjællandske Rgt. .. .... . .....
»
3 dje
. ..... .. ....
rste Fynske
lO . . .. ..... .. .
zdet
rste Jyske
Jyske Landkyrasserer .. .... . .. . ..
Dewitz' Kyras serer . . . . . .. .. . . . . .
Brockdorffs
Livregiment Dragoner ..... ..... .
Ungarske
.... ... ....
ao,

•

•

•

•••

•

•

••••••

••

•••

0

0.

•••

0

•

•••

•

•

•

3 Esk.
3
3 lO
4
I

li

2
6
2
4
4
4

4°3 Md.
389
344
397
140
25 2
774
411
400 »
504 "
705

36 Esk . 47 19 Md.
Sachsisk Rytteri.
Livregiment Kyrasserer .. .. .. . . . ..
Dronningens
"
...........
Kurprinsens
. . . . . . . . . ..
Pr. Alexanders
. ..... ... ..
Eichstedts
lO. • • • • • • • • • •
Johnstons
"
Flemmings Dragoner .. . ..•.....
Bayreuthske
. . . . . . . . . ..
Brauses
...........
Baudissins
. . . . . . . . . ..
St. Pauls
. . . . . . . . . ..
Weissenfels'
...........

4 Esk ,
4
4
4
4
4
4"
4
4
4
4
4

471 Md.
45 6
605
700
600
64 2 »
67 6
580
480
4 80
608"
4 80

48 Esk. 6778 Md.

IS-
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Russisk Rytteri.
Ptlugs Division.
Astrakanski
.
lngermanlandski
.
Rostowski ..... .... •... .......•
Arkangelski
.
Jaroslowski
.

3 Esk.

6Z4 Md .

3

554
62 4
462
605

3

3

3

------IS Esk. 2869 Md.

Bauers Division l).
Livregiment
.
Kioflski . . ... ..... • •• ... . .. ....
Troitzki
.
Nowotroitzki . .
.. .
Jamburgski
.
Narwaski ...... .............•..

3 Esk.
3
3
3
3
3

IS Esk. 4151 Md.
Dansk Fodfolk.
Marineregimentet
.
Zepelins Rgt . . .. . . . . • . . . . . . . . . . .
Arnoldts
.. ..•......... . ....
Staffeldts • .
.
Krags
.. . ... .• ... ... ... ..
Frijs'
.
Aalborg
.

I

Bat.

»

57 1 Md.
400
50 Z
434
45 1
5 29
43 6

-------7 Bat. 33 z 3 Md .

Sa c h s i s k Fodfolk.
Garde
Furstenbergs Rgt
\Vackerbarths .

.

.
.
.

I

Bat.

589 Md.
43 6
4 ·P

3 Bat. 14 67 Md.
Russisk Fodfolk.
Repnins Division.
Kioffski
.
N owgorodski "
Butyrski . . . . . . . . .
Bielogorodski

.
.
.
.

Bat. 1125 Md.
940
2
1140
2
950

2

2

I) Denne passerede ikke Ejderen sammen med den øvrige Hær (j fr. Side 270).
Dens Styrke er ikke specificeret i de nævnte Proviant- og Furageforvalterregn·
skaber, der kun gælder den ved Krop og Gr. Reide samlede Hær. Den sarn lede Styrke findes i Rdsbg. Fæstnrgnskb.
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Rostowski
\Vjatkaski
Narwaski

.
.
.

Bat.

Md.

14 Bat.

Md.

2
2
2

Dolgoruckis Division ').
Preobraschenskis Garderegiment.... 3 Bat.
Ssemenowskis
3
Grenaderer . . . . . . ..
S
Ingermanlandski. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Astrakanski
...
2
o

••

o

o

•

•

•

16 Bat. c. 7000 Md.
Dansk Artilleri . . .. . 16 Piecer, 16o Md. af 4 Komp .
Sachsisk
25
250
- 3
Russisk
50
» ' C 500
•
o

18,517 Md.
I alt: 114 Esk..........
40 Bat. . .... . .. c. 18,500 )
91 Piecer ") . . . . . .
c. 900 )

Den samlede Styrke var saaledes henved 38,000 Mand foruden
nogle irregulære Tropper: polske Husarer, Kalmukker og Kosakker;
hertil kom et stort Antal Nonkombattanter. I Tallet er ikke medregnet de talrige Syge. I Rendsborg forplejedes den t ste Februar
15-1600 syge russiske Infanterister'].
Den 6te Februar holdt Monarkerne Krigsraad i Gr . Reide og
besluttede at rykke mod Husum 5). Det danske Rytteri red til
Treja, Fodfolket fulgte, Artilleriet og Hovedkvarteret gik til Sylvested . De russiske Tropper marcherede «efter deres Generalkvartermesters Anvisning s ; hvor langt ses ikke 6). Den 8de Februar fortsattes Marchen i 3 Kolonner, og Hæren opmarcherede i Linien
I) Himmelstrups Regnskab ; - efter Rdsbg. Fæstnrgnskb. blev 1/. 13 6500 Md.
Repnin forplejede.
•) Styrken er ikke specificeret.
' ) IS 12 Pd.s Kanoner.

8 6
62 3
6 Haubitser.
4) Rdsbg. Fæstnrgnskb.
&) "f. melder Stenfl. , at der staar fjendtlige Tropper ved Treja og Hollingsted;
men der slaas ikke Bro.
6) Scholt, Prot, &f2; Journal d. porn, Camp . Repnins Division forplejedes 7/. fra
Treja (Woh nsens Rgnskb.),
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Ipersted-Wittbek med det danske Rytteri og Pflugs Division paa
højre, det sachsiske og Bauers Division paa venstre Fløj, Fodfolket
i Centrum. De fremsendte Rekognosceringskommancioer stødte ikke
paa Modstand, Husum blev besat den 8de 1), og Dagen efter holdt
Monarkerne deres Indtog i Byen. Kongen tog Ophold paa Slottet,
medens Czaren, Menschikoff, Flemming og de andre høje Herrer
maatte nøjes med Privathuse. I øvrigt blev Byen ikke belagt, da
den skulde afgive de nødvendige Lokaler til Bryggerier, Bagerier
og Magasiner. Fodfolket kantonnerede nærmest Husum i Mildsted,
Rodemis. V. Husum, Hokkenbøl, Skobøl, Hatsted, Vobbenbøl; det
danske Rytteri laa øst for Byen i Svesing, Ipersted, Haneborg,
Wittbek, med nogle Regimenter fremskudte til Rosendal. Det
sachsiske Rytteri belagde Rantrurn, Oldersbek, Ostenfeld, Winnert
og Wisch, medens det russiske laa længere tilbage i Arenfiolde,
ø. Ørsted, Brandenburg, Holbølhus, Fresendelf og Suderhovt, Det
svære Artilleri gik til V. Ørsted 2). Til Fjenden saa man ikke
meget; den 9de fordrevet russisk Dragondetachement et svensk
Parti, som var beskæftiget med at gennemstikke Sødiget ikke
langt fra Husum. Svenskerne mistede 15-16 Mand, hvoraf 9 Draganer og en saaret Løjtnant toges til Fange t).
Trods deres store Overmagt følte de Allierede sig ikke sikre
men traf adskillige Foranstaltninger mod mulige Ang-reb. Hollingstedbroen blev repareret, for at man let kunde komme Btinge
Skansen til Hjælp og hurtigere end Svenskerne tage Opstilling
ved K rop og byde dem en «batailIe rangee » <l).

Da Stenbock mærkede, at det nu var Alvor med Fjendens
Fremrykning'P], gjorde han sig rede til at modtage et Angreb saa
vel paa Frederikstad som paa Linien UlvesbtilI-Reimersbude. Den
1) Stenflycht melder 8/2 fra Witzwort, at Fjenden er i Husum.
' ) Scholt, Prot.
") Fabrice til Robethon 1°/2; Løjtnt. G. J. RokelI til Stenb, 11/2 (ank. br . E. A.).
' ) Scholt , Prot. "/2. I Petersens Beschr, d. Kirchsp. Hollingst. fortælles, at den
nye Bro blev opført af Tømmer fra Præstegaarden.
") "/. indb. Bassewitz fra Husum, at Fjenden med 24 svære Kanoner og stærkt
Fodfolk rykkede frem mod F rederikstad. Meldingen var urigtig.
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ste Februar blev Oberst Jager med Ekeblads og den 6te Major
Ta u b e med Schoultz' Regiment sendt til Koldenbuttel, Sidst
nævnte Afdeling blev posteret paa Vejen til Frederikstad. I og
ved den nye Ramsted Skanse stod Oberstløjtnant Lillie med
Elfsborgs Regiment, og i Frederikstad Helsingerne l). Den frem skudte Stilling i Stapelholm synes at have været uden Besætning.
Ulvesbiill-Reimersbude Linien blev stærkere besat ; Generalmajor
Patkul sendte gde Februar Vestmaniands og Nerike-Vermlands
Regimenter til først nævnte Sted, hvor Generalmajor Schommer
førte Kommandoen 2). Den rode gik Vestgøta-Dal til Witzwort,
hvor Patkul skulde lede Forsvaret. Sødermanland besatte Sandkrug, 0stgøta Re imersbude, Dalregimentet forblev ved Ulvesbiill S)_
Da Posteringen oprindelig bes tod af • Kommanderede), gav den
nye Besættelse Anledning til en Mængde T ilbagemarcher af Folk,
der søgte deres Afdelinger. Rytteriet forblev i sine Kantonnementer. Marschalcks Regiment afgav dog 400 Dragoner under
Oberstløjtnant Lewenhaupt til Generalmajor Stackelberg , og
Aschenbergs Regiment 300 Ryttere under Oberstløjtnant G. W.
Fersen til Generalmajor Schomme r. I Tilfælde af Tilbagegang
skulde man rep liere sig paa Oldenswort-).
Den rode Februar var Linien Ulvesbiill-Reimersbude besat af
6 Infanteriregimenter, st øttede af nogle smaa , armerede Væ rker
paa Adgangslinierne. I den fremskudte Lin ie foran højre Fl øj stod
4 Regimenter med nogle Kanoner, der forsva rede Adgangene fra
Stapelholm og Svabsted. Still ingen ansaas for at være ret stærk ;
særlig satte man sin Lid til de af Stackelberg etablerede Oversvømrnelser s). Uheldigvis var disse ikke tilstrækkelig gennemførte.

') os.

Jagers Rapport af 'Is (Stenb, Pap. i D. R. A. A IO) og os. Lillies Rapport af 1°/2 (Bilag til Stenb, til Raadet o/s). I Loenbom B. IV, S. 83 f. angives urigtigt, at dis se Rgtr. afmarcherede den 8/ 2•
2) Patkul til Stenb. B/ 2.
S) Stenb. til Patkul 10/2 (D. R. A. A 25); Pihlstrøm: Kgl. Dalrgts. hist. B. III,
S. 224. Naar Stenb. i en Re l. af o/s siger, at Dalrgt. blev beordret til Reimersbude, maa dette bero paa en Fejlhuskning. I Ordrerne nævnes dette
Regiment slet ikke og er altsaa blevet paa sin Plads ved Ulvesbull, Jfr.
Schommers udat. Melding (D. R. A. A IO).
' ) Stenb. Relat. af B/S.
5) Baner til Vell sOh, til Sten b, 8/2•
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Den rode Februar holdt de Allierede Krigsraad og beslut.
tede at gaa frem samtidig mod den nordlige og sydlige Indgang
til Ejdersted. Fodfolket blev fordelt i 2 nogenlunde lige store
Grupper, af hvilke Flemming skulde kommandere den nordlige,
Czaren den sydlige 1). Den I rte rykkede Hæren ind i de nye
Kantonnementer: 8 russiske, 7 danske og 3 sachsiske Batailloner
belagde henholdsvis Rodernis og N. Husum, Mildsted og Rosendal samt Hokkenbøl. Artilleriet af den nordlige Gruppe blev indkvarteret i ø. Husum. Den sydlige Gruppes 22 Batailloner belagde Svabsted, Ramsted, Wisch, Oldersbek og Rantrum; dens
Artilleri Winnert. Rytteriet, der ikke skulde deltage i Angrebet,
fik sine Kantonnementer længere mod Nord og øst: det danske
øst for Husum paa begge Sider af Husum Aa; det sachsiske Nord
for denne helt op til Arlaa; Bauers Division belagde Terrænet
mellem Linien ø. Ørsted-Ostenfeld og Trenen. Ptlugs den østlige
Del af Svabsted Amt. Mindre Rytterstyrker var tildelte de 2 Fodfolksgrupper 2).
Den I r te tidlig paa Formiddagen rekognoscerede Russerne
Stackelbergs Stilling"]. Denne fik i Løbet af Dagen Efterretning
om Czarens Ankomst til Svabsted og beredte sig paa at modtage et Angreb den følgende Dag. Den r zte Februar ved Daggry satte han sig til Hest for efter Omstændighederne at begive sig til Ramsted eller blive i Koldenbiittel hos Oberst Jager.
Næppe var han kommen i Sadlen, før et Ilbud fra Oberstløjtnant Lillie meldte, at Russerne var i Fremrykning fra Svabsted. Feltvagten, en Kaptajn med 40 Mand, blev kastet tilbage
og optaget af en anden Kaptajn, der med 50 Mand stod i Ramsted
Skansen, et Brystværn af Jord og Gødning med spanske Ryttere
foran. Fjenden standsede c. 100 Skridt fra Skansen og sendte
Patrouiller frem saa tæt ind under Brystværnet som muligt; men
Lillie fordrev dem med nogle Kardæskskud s], Med stort Besvær
bragte Russerne IO Kanoner i Stilling, aabnede Ilden og lod en
Del Mandskab gaa ned ad Diget ud i Marsken. Ved Hjælp af
medbragte Planker passerede de Grøfterne og arbejdede sig saa
langt frem, at de kom i Flanken paa Brystværnet. Stackelberg,
') Fabrice til Robethon 10 2: om Krigsraadet er de r ikke fundet yder!' Oplysn,
' ) Scholtens Prot. 10/ 2•
:I) Stackelb. til Stenb. 11 2 (Stenb, Pap. i D. R. A. A IO) .
' ) Lillies Rap. 19/ 2•
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der nu var kommen til, lod de 2 3 Pundigere fyre paa dem, men
disse var snart bragte til Tavshed af det overlegne russiske Artilleri, og Skansens Besætning blev i yderste Øjeblik trukket tilbage l). Det var Generalløjtnant Ba u e r, der ledede Angrebet paa
Ramsted Skansen. Under dette Afsnit af Kampen opdagede Stackelberg en betydelig fjendtlig Styrke under Fremrykning fra Rantrum;
han ilede da ned til Koldenbuttel, Dels for at sikre dette Punkt,
Dels for at hente Tropper, der kunde optage Lillie, naar han
gik tilbage 2). Halvdelen af Schoultz' Regiment tog han med sig;
Resten blev staaende ved Slusen i Koldenbuttel. Oberstløjtnant
Lillie var under hans Fraværelse trængt endnu et Stykke tilbage,
og da Russerne slæbte nogle Kanoner ud til et Hus paa et
Værft i Flanken paa Elfsborgs Regiment, gav Stackelberg ham
Ordre til langsomt at gaa tilbage paa den af Schoultz' Regiment
besatte Optagelsesstilling, naar den flankerende Ild gjorde Stillingen
uholdbar S).
Ved Koldenbiittel havde Oberst Jager besat det i nordøstlig
Retning gaaende Dige og aabnet Ilden mod de fra Rantrum
fremtrængende Russere. Kampen havde ganske samme Forløb
som den ovenfor beskrevne. Fjenden var vel forsynet med Overgangsmidler, passerede med Lethed Marskgrøfterne og lod sit Artilleri støtte Fodfolket. Kort efter, at Kampen paa dette Punkt
var begyndt, kom Stenbock til; han saa strax, at fortsat Modstand kun vilde medføre, at hele den fremskudte Styrke blev tilintetgjort, og befalede Stackelberg at gaa tilbage. Elfsborgs Regiment
gik nu igennem Schoultz' og fortsatte, med dette som Arrieregarde,
Marchen til det Punkt, hvor Vejen gik af til Frederikstad. Her
standsede Lillie, ordnede sin Styrke og optog Helsinge Regiment,
der rømmede Stapelholm . I det Russerne foreløbig lod Frederikstad ligge, vendte baade den fra Svabsted og den fra Rantrum
kommende Styrke sig mod Ekeblads Regiment, der i yderste øjeblik rømmede Koldenbuttel. En Del af Forsvarerne blev afskaarne,
trængte ud" i Marsken og fangne; desuden mistede Regimentet
adskillige Saarede og Faldne. Tilbagegangen til Reimersbude toregik i 2 Kolonner. Ekeblads Regiment og Lewenhaupts Ryttere
fulgte det nordlige, de 3 andre Regimenter det sydlige Dige.
I) Stackelb, 16/. ; j fr.• Brev fra Hu sum.
' ) Stackelb. 16/••
:I) Stackelb, og Lillies Rapp,

1~/2

og j ourn, d. pom. Camp (D resden).
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Russerne søgte flere Gange at bemægtige sig Tværdigerne for
derved at komme i Ryggen paa den ene eller anden af Kolonnerne, men Forsøgene strandede paa de svenske Troppers tapre
Modangreb. Mærkelig nok dannede Rytteriet Bagtroppen paa begge
Veje; under Oberstløjtnant Lewenhaupt og Kaptajn Dtiring kæmpede det med stor Bravur paa Digerne. Hovedkolonnen slap ved
egen Hjælp ind til Reimersbude, Jagers Kolonne blev optaget en
Fjerdingvej derfra af et af Stenbock udsendt Kommando. Forfølgningen standsede først ved Mørkets Frembrud l). Svenskernes
hele Tab kendes ikke; man ved kun, at de mistede henved 300
Fanger, næsten alle af Ekeblads Regiment, samt at nogle Kanoner faldt i Fjendens Hænder"). Russerne skal have mistet 50
Mand 2). Czaren tog Hovedkvarter i Frederikstad.
De Allieredes højre Kolonne besatte den I 3de Februar Simonsberg, den J 5de Ulvesbiill og Witzwort; samme Dag gik Russerne
til Oldenswort og Harblek-),
Natten efter Kampen blev Stenbock staaende med det udmattede Mandskab under Gevær. Han saa sig ikke i Stand til at
hævde Stillingen Ulvesbiill-Reimersbude og besluttede at gaa tilbage til Linien Kaltenhorn.c.Kotzenbull-c- Tønning, hvis højre Fløj
laa bag Norder Bootfart og støttede sig til Fæstningen, som nu
nødvendigvis maatte indrømmes Svenskerne. Det var Stenbocks
Tanke at indlægge Sødermanlands. Helsinge, 0stgøta, Schoultz'
og Ekeblads Regimenter i Tønning, at anbringe Vestgøta-Dal ved
Kating, Elfsborg ved Kotzenbiill, Vestmanland i Tetenbiill, Nerike
' ) Stackelb., Jagers og Lillies Rapp.
") Annerst, S. 363 Note 2. De her citerede Kilder stemmer godt med Amtmd.
Rothenburgs Skr. trl Ilert. af Plon 1°/ 2 (S lesvig) og • Brev fra Husum . 121,
(D resden) ; jfr, Oblt, Berner til Hert " /2 (Schwerin).
3) Hamb. Kernkronik citeret af Loenbom.
4) Journ. der POlO. Camp., Scholt. Prot. 19/ 2•
Denne Kolonne har næppe været
i Kamp, og paalidelige Efterretninger om dens Marclie er ikke fundne. Vaupell giver (S. 481 f.) en livlig Fremstilling af de danske Troppers Angreb paa
cKcllenball», men den er som altid ikke kildefæstet og rimeligvis fri Fantasi , bygget paa den Antagelse, at Angrebet i Svenskernes venstre Flanke
nødvendigvis maatte komme fra Husum. I samtidige Kilder f. Ex. Puchler
18{2 og Lehmann .oh siges udtrykkelig, at Russerne kæmpede u d e n d e
andre T'r o o p er s Merlvirken, og det samme fremgaar af Ordlyden af
Stackelbergs Rapport: «eine grosze Force vom Feinde sich uber Ra n t r u m
(hvor Russerne stod) nach dem Wege von Husum sich hinzog.s Da Marsken
her efter Stackelb, Angivelse bestod af ehaarde Enge» , kunde den passeres
uden for Digerne.
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-Vermland i Poppenbiittel som en Slags Repli for Marschalcks
og Mardefelts Dragoner, Dalregimentet i Kathrinenheerd som
Støtte for Artilleriet 1). Rytteriet skulde beholde sine tidligere
Kantonnementer. Han sendte derfor den 13de Grev A. Brahe,
Oberst Wulfrath og Generalkrigskommissær Malmberg til Baner
og Z. Wolf. De fremlagde «Carl Frederiks Brev» og meldte, at
Stenbock næste Dag vilde rykke ind i Fæstningen med nogle
Regimenter. Hvor gerne de end vilde, kunde Gottorperne ikke
nægte at aabne Portene, og de svenske Udsendinge vendte tilbage
med den Besked, at nogle Regimenter kunde modtages .
Den t yde sammenkaldte Wolf sine Kompagni. og højere
Chefer, oplæste for dem i Baners Nærværelse alle Aktstykker,
vedrørende Fæstningens Overladeise til Svenskerne , og tog dem i
Ed paa, at de vilde bevare Hemmeligheden. Baner vilde dog
gøre et Forsøg paa at holde Svenskerne tilbage, og, da Mødet
var hævet, red han ud til Stenbock for at overtale ham til at
blive staaende i det vestlige Ejdersted: «Paa Grund af de usle
Veje var det ikke rimeligt, at Fjenden vilde gaa udover Linien
Ulvesbiill-Oldenswort-Rothenspieker; blev det nødvendigt, stod
Vejen til Tønning altid Svenskerne aaben, afskæres kunde de
ikke. • Baner var kun kommen halvvejs til Kotzenbiill, da han
traf Stenbock, der var i fuld Tilbagegang med Fodfolket; Marchen blev forceret i den Grad, at 13 Kanoner blev stikkende i
Dyndet; først nogle Dage senere blev de optagne af de fyrstelige
Tropper og indbragte til Tønuing"], Baner maatte finde sig i,
at 4 Regimenter-] indlagdes i Fæstningen; med de 6 andre og
6 Kanoner fortsatte Stenbock Marchen til Garding efter at have
ladet 2000 Syge bringe under Tag i de nærmest Tønning liggende
Hauberge. Paa Garding Gest vilde Stenbock, hvis Fjenden ryk.
kede frem. samle sine 8 Rytterregimenter og optage Kampen.
Terrænet kunde bruges til Forsvar; der var Plads i Fronten til
6 Batailloner, og de brede og dybe Grave gjorde Angrebet vanskeligt'] . Her blev de 6 Infanteriregimenter staaende i et Par
Dage. Rytterregimenterne og Stromfelts Dragonregiment laa rolig
i deres Kantonnementer, medens de 3 andre bevogtede Stillingen
l) Stenb. Ordrer af 11/2 (D. R. A. A. 25).
2) Wolfs Journal.
3) De ovennævnte undtagen Helsinge.

") Marschalcks Rekognoscering
(Vell. Saml. ).

el'

(D. R. A. A. 24).

Jfr. Baner til Vell.
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Kaltenhorn-i-Kleihom. Disse Posteringer led meget ondt ved at
staa Dag og Nat i det opblødte Terræn; desuden kunde Fjenden,
der var Herre over Sødiget, i høj Grad genere dem ved at gaa
frem i deres venstre Flanke. Marskgrøfterne var ikke saa stor en
Hindring for det fjendtlige Fodfolk, der havde rigeligt Bromaterie1,
som for de svenske Dragoner, der ikke kunde holde indbyrdes
Forbindelse og ikke formere en Eskadron I).
Flere Omstændigheder gjorde Stillingen ved Garding uholdbar, deriblandt Proviantmangel. Baner bebrejdede Stenbock, at
han ikke i Tide havde samlet et betydeligt Magasin ved Byen 2).
Til en vis Grad havde han Ret; men det maa ikke overses, at
Transportforholdene var meget vanskelige. I Aabenraa-, Tønderog Bredsted Amter havde Bassewitz opdrevet 10- I 2,000 Tdr.
Korn; men det meste maatte han lade blive staaende af Mangel
paa Vogne . I Begyndelsen af Februar indkom henved 2000 Tdr.
til Magasinerne i Witzwort, Hoyerswort og Olclenswort; men under
det ilsomme Tilbagetog den r jde maatte disse Forraad for Størstedelen efterlades i Fjendens Hænder. Den 7de Februar sejlede
Bassewitz og Krigskommissær Huss til Vesterhavsøerne. Paa Føhr,
Nordstrand og Pelworm udskrev de 2500 Tdr. Korn og beslaglagde yderligere et Par Kornskibe, som blev sendte afsted , men
allerede den rode tagne af de Danske. Den I sde Februar blev
Bassewitz, der med et Par Smaafartøjer og 70 Mand eskorterede
4 Kornskibe fra Pelworm, angreben af 4 med 200 danske og
sachsiske Soldater bemandede Fartøjer. Paa Watterne ved Halligen Hoge kom det til en blodig Kamp, der endte med, at Bassewitz maatte efterlade sine Kornskibe i Fjendens Hænder, medens
han selv med en Del af sine Folk ved indtrædende Flod undslap
til Westerhever"], Fra selve Ejdersted blev der ikke inddrevet
stort; Vejenes Tilstand besværliggjorde Transporten; men Trop.
perne kunde godt have omgaaedes mere sparsommeligt med Furagen i Kvartererne t], og Frostperioden i Januar burde have været
bedre benyttet.
Efter at have drøftet Situation~n i et Par Krigsraad, besluttede
1) Marschalcks Rapp. 16/., 1°12 ; Bilag til Stenb. til Rand. ",.. «Situation L
Garding 13/2 •.
~) Baner til Vell. • 3/ s,
') Bassew. til Stenb. 2/.; Huss' Indb. (Stenb , Pap. i D. R. Ark. A. 12 Litra 51;
Stenb , til Senat. 0/. : Lasz. B. U, S. 42 .
I) Marschalck IS/., 18/2.
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Stenback at opgive Garding og gaa i et sammentrængt Kantonnement. Marschalcks Regiment forlagdes til St. Peter og Ording,
Bassewitz' til Tating og Westerhever, Mardefe1ts til Tating, Nerike
-Vermland og Dalregimentet til Welt og Vollerwiek, Resten af
Fodfolket til Kating '], Linien Tønning-i-Kaltenhom blev stadig
bevogtet af Dragondetachementer !). Ret længe kunde Rytteriet
næppe klare sig i Ejdersted; Furagen vilde slippe op, inden Græsset
spirede. I Nødsfald maatte Hestene dræbes og hele Styrken indlægges i T ønning S).
Tanken at modtage Slag paa Gesten ved Garding maatte op gives allerede af den Grund, at Fjenden ikke vilde angribe; men
nu tog Stenback Initiativet. Medens han ventede paa Angrebet, var
en Plan modnet, som tidligere af og til havde været fremme. Da
der ikke var Brug for Rytteri i Ejdersted, og hele Fodfolket ikke
behøvedes til Tønnings Forsvar, besluttede han at passere Ejder
med hele Rytteriet og en Del beredent Fodfolk for at slaa sig
igennem til Meklenborg. Overgangen kunde maaske gennemføres,
da næsten hele den allierede Hær stod Nord for Ejderen; men
hvad saa? Nogle fjendtlige Tropper fandtes allerede i Ditmarsken;
fra Frederikstad kunde der snart komme Forstærkning, og selv
om Stenbock var i Stand til slaa sig igennem, hvad vilde han
saa udrette med de 5-6000 Mand, han kommanderede? Det
var imidlertid Alvor med Planen, men for at sætte den i Værk,
maatte Stenback samle Hæren i og ved Tønning; thi herfra skulde
Overgangen foregaa . Den 16de Februar drøftede man i Krigsraadet
Midlerne til at redde de bedste Folk og Heste-], og Baner fik
Bud om, at nu kom hele Hæren ind i Fæstningen. Han red strax
ud for at afværge den nye Invasion, men lidt udenfor Porten traf
han Stenbock med alle sine Generaler; denne lod sig ikke afvise,
men tog strax Ophold i Tønning. Tropperne ankom til Fæstningen
i Løbet af den 17de. Da der ikke var jruffet Forberedelser til
Indkvartering, maatte de 6 Infanteriregimenter hele Natten i øsende
Regnvejr blive staaende paa Glaciset i Dynd til op over Anklerne.
Mange Officerer og en Del Bagage slap dog ind. Den r Sde blev
Fodfolket for Størstedelen anbragt i de fyrstelige Barakker; Ho' ) Stenb, til Raadet "/3
' ) Marschalck til Stenb.
") Kr igsraacl

14/9•

' ) Krigsrand

16/ 2
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spitalerne og Tørvemagasinerne fyldtes med Syge; Rytterne holdt
paa Ejderdiget helt ned til Gr. Alversum ; stærke Posteringer ved
Fæstningens Indgange hindrede dem i at komme derind. Kommandanten var højst utilfreds med Situationen; han paastaar, at Officererne havde indbildt Stenbock, at Kvartererne var udspiste, medens det virkelige Forhold var, at de havde ligget for tæt og
fortæret Proviant og Furage paa det snævre Omraade, hvor de
kantonnerede; desuden var de bange for at blive afskaarne, holdt
heller ikke af at ligge ude i Bøndergaardene, men vilde hellere bo
i Byen 1). Denne Anskuelse var ikke rigtig; Stenbock havde samlet
Tropperne, fordi han virkelig vilde passere Ejderen.

Tønnings Overgivelse til Svenskerne kom ikke den danske
Regering uventet. I en e Proposition s af I t te Februar til Czaren
og Flemrning t}, der opfordredes til at behandle de fyrstelige Lande
Jæ mpeligt for ikke at faa de tyske Fyrster paa Halsen og drive
Gottorperne til e Desperation s , hedder det, at Rygtet vil vide, at
den unge Hertug af Holsten i et Brev til Kommandanten har befalet denne at indrømme Svenskerne Tønning. For at forebygge
dette maa «Administratorens Skrivelse til Stenbock om Overladeisen af Tønning, der endnu in originali findes hen 3), snarest
tilsendes ham tillige med et Brev til Kommandanten, der paalægger denne at holde sig til de tidligere Ordrer og ikke indlade
nogen i Fæstningen. Gehejmeraad Baner burde have et Vink om
at forlade Tønning og rejse til Administratoren i Hamborg.
Hvornaar den danske Regering først fik Nys om «Hertugens
Brev», ses ikke klart. Gehejmeraad Gørtz meddelte i Begyndelsen
l) Wolfs Journal.

Til Stenbock indgaves 17/2 en af Baner, Wolf og alle højere
fyrstelige Officerer underskreven Forestilling, hvori de bad ham forlade Landet
og gaa over Ejder med alle Kombattanter. De Syge skulde de pleje i Forening, saa længe de havde noget. De skildrede Manglen paa Proviant, Brændsel
m. V" Byens Usundhed o. s. v. (Vermischte v. d. Gesandsch, z. Kopenhagen.
Dresden). I Stenb, <acta militarias (E. A.) findes en Beretn. af 15/~, hvori
en Del nærmere bestemte Regimenter beskyldes for at ødsle med Furagen;
jfr, Baner til Stenb, '7/2.
') Geh. Reg. 11/2 13.
") Jfr. Side 255 og 288.
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af Februar Hagedorn i Hamborg, at man i København for længst
havde opsnappet cen Minute af det hertugelige Reskript» 1). Dette
lyder noget mystisk, men sikkert er det, at man kendte det; der
imod er det uvist, om man kendte den rette Sammenhæng dermed.
Det synes ogsaa, som om Kongen har ment, at Administratoren
af Klogskabshensyn vilde overholde Neutraliteten; men Efterretningen om Indrykningen i Tønning rev ham ud af Illusionen. Om
Nyheden egentlig var ubehagelig, er højst tvivlsomt s}; thi nu
bortfaldt jo ethvert Hensyn, og man kunde til Bunds udnytte de
fyrstelige Landes Hjælpekilder. Der gaar ogsaa en vis fornøjet
Tone gennem den Rundskrivelse, den danske Regering under r8de
Februar fra Husum sendte sine Repræsentanter ved de fremmede
Hoffer t}: «Administratoren har vist hele Verden, at der ikke kan
bygges paa de med ham sluttede Forlig og højtidelige Traktater », Af Gottorp har man aldrig kunnet vente noget godt;
den r sde Februar har Administratoren ladet Svenskerne rykke
ind i Tønning. Hertugen har overtraadt alt, hvor til han var forpligtet, og «Vi og Vore Allierede maa nu betragte ham som en
Fjende, der selv har brudt Freden. s Vi ser Os nu nødsagede til
«at behandle de fyrstelige Lande som fjendtlige » og er uden Ansvar for de . Ulykker, som her efter vil tilstøde Huset HolstenGottorp. » Uheldigvis skulde det snart vise sig, at de Allierede
netop ikke var villige til at behandle Gottorp som Fjende. At
Sverig var den fælles Fjende, derom herskede der Enighed, men
om Forholdet til Huset Holsten-Gottorp kivedes der fra nu af. saa
længe Krigen varede.
Den officielle Meddelelse om Indrykningen i Tønning fik den
danske Regering gennem et Brev til Gehejmeraad Vibe fra Stenbock. Det var konciperet af Baner og udtalte, at den unge Hertug af Erkendtlighed mod sin kongelige Morbroder havde givet
Oberst Wolf Ordre til at udlevere Tønning; efter nogle Indvendinger var denne falden til Føje 4).
I København, hvor man i sin Tid med Glæde havde erfaret,
at Administratoren havde nægtet Stenbock Adgang til Tønning,
slog Stemningen om. Den gottorpske Sekretær blev sat under
l) Hagedorns Re!. 7 /~.
Jfr. Ptichler 2&/2: e Man er ganske glad over, at Gottorp har brudt TraventhalFreden ; man høster Fordel deraf; nu bliver da Tønning slejfet.»
°l Geh . Reg.
' ) B. Ahlefeldt til Adm. dat . Gottorp lG/~ (Nordalb. Stud. anf. Afhdl.),

~)
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Bevogtning for med første Lejlighed at sendes til Lybæk. Ingen
af de fremmede Diplomater fik Adgang til ham. At Vellingk gik
i Borgen for, at Administratoren var uden Skyld i, hvad der var
sket, gjorde kun ondt værre. Ingen troede ham l).
Administratoren gjorde de mest fortvivlede Forsøg paa at
rense sig. Da Bendix Ahlefeldt havde meddelt ham, at Stenbock var rykket ind i Tønning, uden at der var løsnet et Skud,
skrev han strax tilbage, at det maatte være en falsk Efterretning,
udspredt af Stenbock for at forvirre de Allierede. Han vilde nu
sende Sekretær Stambke til Wolf med yderligere Ordrer, animere
ham til Troskab og tilstille ham et Patent som Generalmajor 2).
Allerede den ste Februar havde Administratoren, der siden den
28de Januar opholdt sig i Hamborg, sendt Gørtz til den danske
Resident Hagedorn for at meddele, at Vellingk havde udspredt,
at Stenbock var i Besiddelse af en hertugelig Ordre til Kommandanten om at udlevere Tønning. Skulde Stenbock virkelig
besidde et saadant Dokument, var det uden Betydning, da det var
udstedt af en Umyndig, som var under Pres i Stockholm. Dette
havde Administratoren nu skrevet til Oberst Wolf og paalagt ham
at opføre sig som en ærlig Tjener. Med en saadan Skrivelse afrejste Sekretær Stambke virkelig, men den 6te kom han tilbage
til Hamborg; General Bauers Tropper havde stoppet ham. Dette
meddelte Gørtz Hagedorn og erklærede, at Administratorens Ordre
meget mod dennes Ønske ikke var naaet til Tønning "}; dertil
kom den ikke før rode Februar, men da var det for silde. Stambke
skal have fældet Taarer af Sorg over sin mislykkede Mission!
Komedien fortsattes . Den r zde kom v . Dernath til Hagedorn
og fortalte, at der gik Rygter om, at Svenskerne var i Tønning; forhaabentlig var det Usandhed; Baner og Wolf kunde ikke
handle saa ugudeligt Vellingk havde erklæret, at han intet vidste,
men fandt det rimeligt, at Svenskerne fik Tønning, da det jo
var for Gottorps Skyld, at de førte Krig med Danmark. I øvrigt
havde han aldrig raadet Stenbock til at rykke ind i Fæstningen,
og denne burde ikke have indladt sig derpaa 4). Den r Sde Februar rejste Gørtz til Husum for at tale sin Herres Sag; Gehejme') Pilehier "/2, 'I /~, ~ / s,
Brevene af te. i Nordalb, Studien anf. Bmd,
') Jfr. Side 286; Hagedorns Rel. " /1, 7/ s.
' ) do. 17/••
~)

Felttoget i Holsten og Slesvig.

raad H. Reventlow begav sig paa Vej i samme Øjemed men
blev stoppet, da han manglede Pas. Administratoren forfægtede
sin Sag baade mundtligt og skriftligt; grædende udtalte han for
Hagedorn, at hans Velfærd stod paa Spil, paa Gottorp havde han
efterladt 5 Børn og alt sit rørlige Gods; han klagede over Wolfs
Utroskab og Vellingks Forfølgelser. Alt dette lod Hagedorn estaa
ved sit Værd », men fik intet Svar, da han spurgte de gottorpske
Ministre, hvorfor de havde betroet Tønning til Wolf, der var en
født Liflænder, og Baner som var en Svensker l). Til Frederik IV
sendte Administratoren den 3dje Marts en udførlig Fremstilling
af Sagen, set fra hans eget Standpunkt: Wolf havde Hovedskylden, men de Nordiske Allierede havde selv brudt Neutraliteten
ved at behandle de gottorpske Lande fjendtligt, og Kongen havde,
ved at hindre Stambke i at komme ind i Fæstningen, vist, at
han vilde bruge dens Udlevering til Svenskerne som Paaskud til
fjendtlig Optræden mod det Holsten-Gottorpske Hus. Brevet endte
med en skarp Protest og Trusler om at søge Kejserens Hjælp 9).
Administratorens Forsikringer gjorde dog ikke noget stærkt
Indtryk paa Kongen; heller ikke de i København efterladte Medlemmer af Konseillet, der med levende Interesse fulgte Begiverihederne, troede paa Ægtheden af den gottorpske Regerings «consternations , De bad dog Kongen tilholde sine Gesandter hos Garanterne for den Traventhalske Fred at være paa deres Post, da
Gottorperne sikkert over for disse vilde søge at rense sig for deres
«aabenbare Bedragerier» S).
Det synes, at Administratorens Udsendinge fandt Tiltro hos
Garanterne. De Instruxer, Regeringen i Hannover tilstillede Fabrice, der ikke kom til Stenbock, men vedblivende fulgte det
danske Hof, kunde godt have været skrevne af Administratoren
selv; de var affattede ganske i hans Aand-], I øvrigt mente de
Allierede, at Sagen ikke havde stor Betydning; Svenskerne vilde
snart komme til at lide Hunger, Fæstningen kunde let indesluttes,
og de Danske var Herrer paa Søen 5).
Det første fjendtlige Skridt mod Gottorp var at sende Bri' ) Hagedoms Rel, 2'/2 13. Wolf var i øvrigt født i Stift Bremen og havde være t
svensk Officer. (Dsk, biogr, Lex. ),
2) Nordalbing. Studien.
3) Krabbe og Sehested til Kongen " {2.
4) Ordre til Fabrice "/2, 23/2 (H annover).
") B. v. Suhm til v. Werthern, dat. Haag 2' /2 (D resden).
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gader Donop til Slesvig med Ordre til at besætte Gottorp og
derefter Ekernforde og Kiel. Allerede den J8de var Ordren udført. Samtidig blev de gottorpske Amter underlagte kongelig
Overhøjhed og behandlede som danske Provinser; de fyrstelige
Embedsmænd afløstes af kongelige, D. Vibe fik saaledes Gottorp
Amt; de fyrstelige Soldater blev sendte som Fanger til Rendsborg '],
. Den J6de Februar indtraf Czaren i Husum og konfererede
med Kongen om, hvorledes man skulde angribe den svenske Hær.
Hvis den endnu stod ved Garding. vilde man vende sig imod
dette Punkt, var den derimod i Tønning, maatte man tvinge den
til Overgivelse ved Indeslutning og Bombardement 2). Synderlig
hurtig kunde Operationerne ikke gaa for sig paa Grund af de
bundløse Veje; endnu den t ode, da Scholten indgav sin Operationsplan, var de Allierede ikke rykkede ud over Linien Ulvesbiill-Oldenswort-Harblek. De Danske og Sachserne stod paa
højre, Russerne paa venstre Fløj med Garden i Frederikstad, Repnins Division i Harblek, Oldenswort og Witzwort. I det vestlige
Stapelholm laa Pflugs Rytterdivision, i det østlige Bauers med
Stabskvarter i Erfde "]. Naar Vejret bedrede sig, skulde Russerne
gaa til Kleihorn, hvorhen ogsaa de Danske vilde marchere. Dernæst skulde Diget mellem Harblek og Tønning gennemstikkes,
hvorved Fæstningen vilde blive isoleret ']. Naar Digerne kunde
passeres, skulde man gaa frem imod Tating o. s. v. Der er ingen
Anledning til at gaa videre ind paa Scholtens udførlige Projekt,
der endog kom ind paa, hvorledes de Allierede skulde forlade
Landet efter Tønnings Erobring, og paa hvilken Maade alle 3
Hære burde tage fat paa Wismars Belejring 5).
Efter Scholtens Plan vilde der være gaaet Maaneder hen,
inden de forbundne Hære naaede Garding; men, medens han skrev
paa den, havde Stenbock forladt Byen og var nu i Tønning,
stærkt optaget af Forberedelserne til at gaa over Ejderen. Oberst17 /~ 252; P. Koess til Adm. 18/2;
Amtmd. Bassewita til Adm. 17/ 2•
~ ) Fabriee til Robethon 16/ 2•
") Scholt, Prot, 19 / 2, jfr. Beretn. fra Tønning af ~G' 2 om Fangers Ud sag n (Stenb,
ank. bref, E. A.) og Bolten Beschr, v. Stapelholm S. 181 f.
<) Dette havde Gottorperne forgæves forsøgt 1700 (Bind I, S. 293); Baner ti I
Stenb, 8/2 13 (Stenb, Pap. i D. R. A.).
r,) Seholt. Prot, 19 / 2•

I) Fabriee til Robethon 1°/2; Kg!. udf, Ex ped.
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løjtnant Cronstedt havde faaet Ordre til at lede Broslagningen og
undersøgte nu Forholdene sammen med nogle Skippere og Tømmermænd fra Tønning. Det viste sig, at Floden var 1100 Fod
bred, og at man havde Materiel til en Skibsbro paa 637 Fods
Længde men ikke Tømmer nok til at supplere denne med en
Flaadebro '], Stenbocks Bromateriel var uheldigvis gaaet tabt
under Tilbagegangen fra Stillingen Ulvesbtill-Reimersbude. Man
besluttede da at forsøge en Overgang i Baade. Denne skulde
foregaa Natten mellem den 19de og zode Februar. Obersterne
Falkenberg og Schlippenbach skulde med 49 Officerer, 60
Underofficerer og 1500 udvalgte Infanterister, - med rigelig Ammunition, Skanseredskaber og Proviant for 4 Dage - sættes over
til den venstre Ejderbred, strax forskanse sig og dække Rytteriets
Overskibning. Naar denne var tilendebragt, skulde de vende tilbage til Fæstningen 9). Ved Midnatstid blev Fodfolket overført,
og Kl. 2 begyndte man at overskibe Rytteriet. Skipperne havde
ment at kunne overføre 1000 Md. i Timen; men Storm og Strøm
lagde Arbejdet saa betydelige Hindringer i Vejen, at kun et eneste
Kompagni af Stromfelts Regiment naaede den anden Bred inden
Kl. 6 Morgen. og, hvor meget man end sled i det den zode, fik
man kun overført 400 Dragoner. Mere naaede man over Hovedet
ikke, Arbejdet maatte indstilles, da Hestene ikke kunde svømme
i den stride Strøm, hvor adskillige af dem druknedes] .
Hvis Vind og Vejr havde føjet sig, var Overgangen vistnok
lykkedes. Oberst Rosenørn med sine 400 Ryttere kunde i hvert
Fald ikke have hindret den'). Czaren fik den zode om Formiddagen
Efterretning om, hvad der gik for sig; han sendte Bauers Division
til Lunden ad en ved Frederikstad slagen Bro 5) og marcherede
selv næste Dag dertil med Fodfolk; hans Styrke skal i alt have
beløbet sig til 9-10,000 Mand. Hans Opgave var nærmest at
spærre Vejen for den overførte Styrke; thi det svenske Fodfolks
Stilling var uangribelig; et mindre Fremstød mod den blev afvist
af Fæstningens Kanoner, og Bassewitz tilføjede de tilbagevigende
Russere et ikke ringe Tab ved et raskt Indhug. Men i Længden
kunde de faatallige svenske Dragoner ikke klare sig mod Over' ) Cronstedt til Stenb. 2°'2 (Stenb. Pap. i D. R. A.).
") Instr. af
(S tenb, Pap. D. R . A. A 25).
S) Stenb, til Raadet 2.'., O's, jfr . Woifs Journal.
' ) Fangernes Udsagn. Brev fra Tønn, 2°'2 (E . A.).
") Formodentlig den, der før havde ligget ved Delve,
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magten. Stenbock var allerede den zode paa det rene med, at
Foretagendet var strandet. I et samme Dag afholdt Krigsraad
udtalte han, at zden Transports Udeblivelse i Forbindelse med
Vellingks daarlige Raad havde bragt Hæren i den fortvivlede
Stilling, hvori den befandt sig. Offensiven maatte helt opgives;
de Ryttere, der i Løbet af Dagen kunde overføres, skulde slaa
sig igennem til Wismar eller Pommern; de tilbage blivende maatte
dræbe deres Heste paa nær 300 pr. Regiment. Han vilde saa forsøge at faa nogle Skibe fra Gøteborg og føre 4000 Mand til Stift
Bremen. Disse Forslag var ganske uudførlige og vandt ikke Bifald;
det blev fremhævet i Krigsraadet, at Rytteriet ikke kunde komme
igennem Holsten, da de Broer, det skulde benytte, var afbrudte,
og at det ikke gik an at splitte Hæren ved at sende Tropper til
Bremen l). I Virkeligheden vilde de dertil sendte Tropper intet
kunne udrette mod Stades Garnison og det under Hertugen af
Wiirttemberg tilbage vendende Hjælpekorps fra Brabant. Stenbock
befalede da at føre de overskibede Tropper tilbage. Trods det
ugunstige Vejr lykkedes det den 2 I de at overføre Mandskabet;
men Hestene maatte dræbes. Czaren gik derefter tilbage til Frederikstad med Størstedelen af sin Styrke 2).
Efter Krigsraadet den zode, og efter at Foretagendet var opgivet, blev der strax taget fat paa at reducere Rytteriet. Ved
Katingsiel blev en Mængde af de daarligste Heste skudte samme
Dag. Meningen var at spare Havren for at bruge den til Brød.
Generalkrigskommissær Malmberg foreslog at nedsalte de bedste
Stykker af Hestekøddet ; men Fordommen synes at have været
for stor, og Forslaget blev ikke fulgt 3). Det uberedne Rytteri
blev indlagt i Fæstningen, men det beredne forlagdes til Ejdersteds
vestlige Sogne og holdt stadig Linien Kaltenhorn-s-Tønning besat.
Vestgøta-Dals Regiment, der endnu var i god Stand, fik Kantonnement i Gr. Alversum 4),
Alt dette passede overmaade godt med Beslutningen om at
holde sig til den rene Defensiv; derimod er det ganske ubegribeligt, hvad Stenbock har villet opnaa med det Udfald, han den
azde lod Bassewitz udføre. Længe før Daggry gik Obersten
')
2)
')
')

Stenb, til Raadel '°/2 ; Voteringen i Krigsr.•°12 •
Stenb, til Vell. 22/.; til Raadet %; Nordditm, Diariurn,
Malmberg til Stenb. '1/2.
Wolfs Journal.
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frem med 1125 Ryttere og 200 udvalgte, beredne Infanterister for
at tage Frederikstad; han kastede Forposterne og tog en Del
Fanger, men kørte ved Reimersbude bogstavelig fast i det russiske
Infanteri 1). Han slap dog i ret god Behold tilbage, men nu indtraadte der en Standsning i Operationerne. De svenske Soldater
var udmattede og slappede.
Desertionerne begyndte saa vel
blandt de tyske som blandt de nationale Tropper 2). Af de Folk,
der var førte over Ejderen, undlod en Del at vende tilbage. Russerne Iod dem uhindret passere; de øvede adskillige Excesser i
Holsten og spredtes saa for alle Vinde; adskillige gik til Wismar"].

For de Allierede forelaa der foreløbig ingen anden Opgave
end at holde Svenskerne forsvarlig indesluttede i Ejdersted; om
noget Angreb paa Tønning kunde der ikke være Tale. Czaren
ansaa nu sin Nærværelse for overflødig; den 24de tog han Afsked
med Kongen og rejste Dagen efter, ledsaget af Storkansler Golofkin, over Heide til Gliickstadt, hvor han overraskende indtraf
den z6de. Her fra gjorde han næste Dag en Afstikker til Stade,
hvor Generalmajor v. Eynden modtog ham med megen Honnør og
forklarede ham Belejringens Gang; samme Aften indtraf han uventet
i Pinneberg, rejste den følgende Morgen over Harburg til Hannover,
der fra til Berlin, hvor han forblev til 1zte Marts, og sluttelig
over Konigsberg til Rusland"}. Tyrkerkrigen gjorde ikke Czaren
mange Sorger; efter den bekendte Katastrofe iBender, Kalabalikken, var det lidet rimeligt, at Sultanen vilde gøre noget for Kong
Carl. Legationssekretær Falck blev sendt efter Czaren, hvem han
' ) Ordre af "1/2 til Bassewitz (Stenb. Pap. i D. R. A. A. 25); Stenb, til Raad,
D/n. I dette Brev nævnes udtrykkelig Frederikstad. Stenb. udtaler i sit Forsvarsskrift 1716, at Baner, der havde været særl ig ivrig for Overgangen over
Ejderen, havde raadet ham til at angribe Frederikstad m e d h e Ie s i n
Styrke, men at dette sikkert kun var en underfundig List for at blive af
med ham.
") Stenb. til Senat. D
is.
• J journ. d. pom. Camp. (Dresden).
' ) Theatr, Europ. B. XX, S. 588; Kg!. udf, Exped. 25/ 2 331; Nordditm, Diarium
Glckstdt Fæstn. regn sk., v. Eynden til Overkr.sekr, 2/n; Pinneb. Rechn.;
Lehrnann til Aug. II. 28/ 2 (Dresden).
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først indhentede i St. Petersborg. Han skulde nøje vaage over,
at Czaren ikke gik fra sit Løfte at lade Kongen beholde hele Hæren, indtil Landet var befriet for Svenskerne; dog maatte han
stadig lade, som om man ingen Tvivl nærede om Czarens Ærlighed, med mindre denne aabenlyst gjorde Brud paa Aftalerne;
endelig skulde han minde om, at Rusland havde lovet at yde
Hjælp til Flaadens Udrustning, og bede Czaren træffe Anstalt til
at hævde Disciplinen ved den russiske Hær i Hertugdømrnerne-],
Inden sin Afrejse havde Czaren aftalt med Kongen, at det
russiske Fodfolk skulde besætte Linien fra Harblek Kog over Oldenswort til Ulvesbull, hvor de Danske tog Stilling.
Harblek
Aussenteich skulde gennemskæres med en Grav, og Landdiget
spærres med en stærk Travers. Mellem Oldenswort og Ulvesbiill
skulde Russerne anlægge en Redute, medens de Danske forstærkede deres Linie med Feltværker. Afspærringen til Søs paatog
Kongen sig at udføre. Rytteriet skulde afgive 800 Mand af hver
Hær til Indeslutningskorpset, medens Resten gik i Vinterkvarter.
Det russiske Rytteri og 4 BataiIloner besatte Ditmarsken og beo
vogtede Ejderen i Stedet for Rosenørns lille Korps, der opløstes 9).
Hestgarden blev sendt til København, Brockdorfs Regiment
til Als, Jyske Landkyrasserer til Svansen og Danischwold, rste
Fynske til Wilster Marsk og Grevskabet Rantzau, zdet Fynske til
Fyn, 3dje Sjællandske til Bredsted- og Flensborg Amter, Ungarske
Dragoner til Kieler- og Bordesholm Amter. i ste Sjællandske og
rste Jyske kom til Sjælland; Generalmajor Lewetzow fik Kornmandoen over det derværende Rytteri med Bistand af G r. J u e l.
Dewitz' Kyrasserer indlagdes i Gottorp Amt og en Del af Domkapitlets Gods, Livregiment Dragoner i Krempe Marsk og Rantzau.
De hidtil i København værende 4 Kompagnier af zdet Fynske og
2 Kompagnier af rste Sjællandske gik til deres Regimenter, Rekonvalescenterne fra Fyn vendte i stort Antal tilbage til deres
Afdelinger S) .
Oprindelig var det bestemt, at det russiske Rytteri skulde
belægge Nord-, det sachsiske Sydditmarsken, men da det viste

') Falcks Instr. '7 /. (Geh , Reg. ) ; Falck til Kongen
(Russ, Ges. Rel. ).
•) Kg!. udf, Exped, '51. 321.
") Kgl. udf. Exped. 'G /._'7/, 341-354.

11 2,

til Sehested

7 3,

,. 3
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sig nødvendigt at «elargeres Russernes Kvarterer, overlod man
dem hele Provinsen 1).
Det sachsiske Rytteri blev den a rde Februar forplejet fra
Rendsborg 2) ; det var vist nok forlagt hertil for at være ved
Haanden, hvis Svenskerne gik over Ejderen. Det blev staaende der
i Nærheden nogle Dage t] og marcherede sidst i Maaneden til sine
Kantonnementer, der var temmelig spredte. Størsteparten laa i
det østlige Holsten i Fyrstendømmet Lybæk, de Plønske Amter
samt de 4 Gottorpske: Reinbek, Steinhorst, Trittau og Trernsbiittel, enkelte Regimenter i Utersen og Rantzau 4).
Den kongelige Hær foran Tønning blev i Februar forstærket
paa forskellig Vis. Den 6te Februar hen imod Aften ankom endelig de 3 norske Regimenter s] til Fladstrands Red. Udskibningen
var fuldført den 9de6); men Tropperne blev ikke strax dirigerede
til Hæren; efter adskillige Ordrer og Kontraordrer 7) blev det den
2 I de endelig bestemt, at Bergenhusiske Regiment under Oberst
Hartvig Huitfeldt uopholdelig skulde marchere til København,
zdet Trondhjemske, Brigader V. Budde, til Flensborg og det gevorbne, Brigader F. C. Cicignon, til Haderslev og Aabenraa; hvor
fra de sluttelig efter Ordre af 27de blev dirigerede til Husum 8).
Sammen med Regimenterne kom 60 Marinere og 180 Fyrrører til
Fladstrand ; de første blev indlemmede i Garden, de sidste under
Major Koss i Grenaderkorpset efter i nogle Maaneder at have gjort
Garnisonstjeneste i Fredericia II). De 9 sachsiske Minører, Løvendal i sin Tid havde ført til Norge, kom til Danmark ved samme
Lejlighed l'l). Garden og Grenaderkorpset blev nu ogsaa sendte
l) Kongen til Menschikoff 28/, (Geh. Reg.) .
' ) Rdsbg. Fæstn.rgnskb.
S) Kgl. udf. Exped. 25/. 331.
' ) Acta B. VIII. 3. N. 233; B. IX. 3. No 159 ; B. X. r. N. 662-664; B. XII
N. 308 (Slesvig) ; Europ, Staatskanz, B. XXII 5/•.
' ) Jfr. Bind III, S. 403 f.
0) Krigskommissær Dreesen til Overkrigssekr. 9/S.
7) Oprindelig skulde zdet Trondhjemske Regiment til Ribe , Bcrgenhusiske til
Kolding, det gevorbne til Haderslev (Kg!. udf. Exped. 10/, 236 ).
8) Kgl. udf, Exped, Il/S 274, 278 -80, 2'/lI 339-340, Dl"t Bergenhusiske Rgt.
skulde have været brugt paa Flaaden, men Munderingerne var saa slette, at
Planen maatte opgive s. Generalkom. havde foreslaaet at indlægge alle de
norske Tropper i København og hjemsende de danske nationale Batailloner.
(Tyske Kopibog 21/lI).
0) Kgl. udf. Exped. •8/. 369 , IO
,,, 440; Tyske Kopibog u j7.
10 ) Tyske Kopibog ' Is.
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ned i Sønderjylland. Sidst nævnte Korps, der endnu var temmelig
svagt. gik til Ekernførde; af Garden marcherede den ene Bataillon
til Geltorf, den anden til Husum, hvor den indtraf den 28de Februar med en Styrke af 500 Menige og 43 Knægte I). Herved
voxede den danske Styrke ved Tønning til 13 Batailloner, af hvilke
de 5 norske tilsammen talte over 2700 Mand 2).
En yderligere Forstærkning var i Vente, idet de Afdelinger
af Auxiliærtropperne, der havde været i engelsk Sold S), efter mange
vidtløftige Forhandlinger den t ade Februar havde tiltraadt Hjemmarchen. Vel maatte det vare en rum Tid, inden Korpset kunde
naa Ejderen, men det vilde forholdsvis hurtigt kunne marchere
til Stift Bremen og hindre Svenskerne i at sætte sig fast her,
hvis de paa en eller anden Maade slap ud af Tønning ']. Korpset
talte 4 Rytterregimenter, 1/ 2 Dragonregiment og 5 Batailloner; Afdelingerne var imidlertid ikke komplette. Midt i Marts kom Ilertug Carl Rudolph af Wu r tt ern b e rg med Rytteriet til Oldenborg, medens Generalmajor Boysset, der med Fodfolket blev
transporteret ad Søvejen, naaede Stift Bremen et Par Uger senere S).
Korpset skulde forsvare den nys erhvervede Provins og eventuelt
i Forbindelse med det sachsiske Rytteri afvise Fremstød fra Wismar "].
En ikke ringe Tilgang fik en Del af de danske Regimenter
gennem udvexlede Fanger. I de første Dage af Januar begyndte den danske og svenske Generalauditør i Hamborg at forhandle om et Kartel. I Løbet af Maaneden enedes man om
Taxterne for de forskellige Charger 7), og den i Sde blev Overenskomsten sluttet. I de sidste Dage af April fandt Udvexlingen
Sted ved Herren Fahre, hvor Generalmajor Gaffron afleverede
de svenske Krigsfanger fra Wismar og Stade og til Gengæld gennem Oberst Fiirstenberg modtog 1220 danske Fanger fra Slaget
ved Gadebusch. De svenske Krigsfanger afgik til Wismar, hvor
' ) Kg\. udf. Exped, " /2 282; Wohnsens Rgnskb.
2) l April talte det gevorbne c. 1650, Buddes c. 1060 Korporaler og Menige
(Res. u. Feldart.rechn.),
") Bind Il, S. 57 -61.
' ) Kg\. udf. Exped, 26/2 332; Hert. af Wtirt. til Overkrigssekr. 3/1, 24/ 1, 2"/1, ' (2,
lS/S 17 1 3.
6) Hert. af wu-«. til Overkrigssekr. " /3, ' /4 1713 .
") Kgl. udf, Exped. 10/3 450.
' ) Bomemann til Overkrigssekr. Jan. 1713.
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til der den 28de April ankom 300 Mand fra Rendsborg og Gliickstadt, den zden Maj en Del Officerer med et Antal Soldater fra
Stade; de danske afgik til deres Regimenter l). Noget senere udvexledes i Helsingør 50 -60 danske Fanger mod et lignende Antal
svenske, der havde hensiddet i København 2).
Afspærringen af Ejderen tilfaldt ganske naturligt Danmark, som
i den Gliickstadtske Ekvipage besad et til Flodsejlads egnet Materiel. Uheldigvis var dette ikke i Orden; Ekvipagen havde været en
Del anvendt under det foregaaende Aars FelttogS), og Fartøjerne
trængte til Reparation; men der manglede Penge, og, da Schoutbynacht Liebedantz anmodede om 6200 Rdlr. til Afhjælpning
af de værste Mangler og Brøst-], var det tilsyneladende forgæves;
Admiralitetet, til hvilket han henvendte sig, havde nemlig Grund
til at tro, at Ekvipagen ikke skulde ud . Paa Grund af Forholdene var de Befalinger, der tilgik Liebedantz, ofte modsigende;
Admiralitetet var jo i København og Kongen i Fredericia; dets
Ordrer, der var udfærdigede paa Grundlag af ældre kongelige Bestemmelser, kom ofte senere til Gliickstadt end de nyere, direkte
Befalinger, som Begivenhedernes Gang foranledigede Kongen til
at sende Ekvipagen. Den 6te januar befaler Kongen Generalkommissariatet, at der i Gliickstadt kun skal skaffes Mandskab til
et Par jagter '], og den zode tilsender Krigskancelliet Liebedantz
en i denne Aand affattet Instrux efter at have meddelt ham, at
c Meerrnin s , c Thorenscheut » og
Schwartzer Adler» skal klargøres.
Længe forinden havde han imidlertid modtaget en af Generalkrigskommissær Platen den r rte Januar udstedt Ordre, der udtalte, at ingen
Søfolk maatte hjemsendes, men at man skulde tinge med dem om
at tjene for ringere Løn; den 26de Januar befalede Kongen yderligere, at Schoubynachten skulde udruste, bemande og proviantere
samtlige Fregatter, Jagter, Snaver og armerede Fartøjer og i det
Bornemann til Overkrigsseler . 18/ 4,21/ 4,2 / 6,6 / 6; Gaffron til samme 14/ 4, 25 / 4; Rdsbg.
og Glckstdt, Fæstn.rgnskb. : Kg\. udf, Exped, 17/4 715: Fllrstenbergs Merit.
liste (svsk, R. A.); Schrøder 21/ 4, 28/ 4, 2/ 6; en detailleret og i det hele korrekt
LisIe over de udvexlede danske Fanger findes hos Vaupell B. l, S. 468.
Genm, Schoultz skriver 16/ 4 til Raadet, at han venter 800 udvexlede svenske
Fanger til Wismar (Wismarensia).
") Genm, Ingenhaven til Overkrigssekretæren 18/ 5; Major F. H. Hohendorf til
samme 3°/6.
"J Hind III, S. 445 - 486.
4) Adm Kopibog 11/ 1 13.
0) Kg!' udf. Exped. 8/ 1 46 .
l)
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hele efterkomme Generalkrigskommissærens Ordrer-j, Nu var der
nemlig al mulig Udsigt til, at Ekvipagen vilde komme til at
spille en vigtig Rolle, hvad man ikke kunde vide den 6te. En
Følge af de modstridende Ordrer blev en vis Usikkerhed i Kommandoforholdene, som forøgedes ved de økonomiske Vanskeligheder og det slette Samarbejde mellem Ekvipagens Chef og Fæstningens Kommandant. Noget blev der dog udrettet. Den r Sde
Februar indtog «J unker» og «Prins Frederib Ammunition 2); det
kneb med at faa dem provianterede, men ved Maanedens Udgang
laa de 2 Jagter dog paa Ejderen S). Det var nu ogsaa paa høje Tid,
Stenbock havde lagt sin Hær ind i Tønning, og al Forbindelse
mellem Fæstningen og Omverdenen maatte for enhver Pris hindres. Under disse Omstændigheder var det et stort Held, at
Viceadmiral C. T . Sehested ankom til Holsten. Hans Ærinde
var at forhandle med Feltmarskalk Flemming om Flotillen i Greifswald '], men hans Opgave blev at se Liebedantz efter i Sømmene
og indblæse ham den Energi, han manglede. Faktisk blev det
ham, der fik Kommandoen paa Elben og Ejderen, og som sædvanlig, naar denne overlegne Personlighed optraadte, blev der
virkelig udrettet noget. Den 28de Februar var Sehested mødt i
Harburg for at træffe Peter I, som imidlertid lige var rejst
igennem Byen 5); men hans Kavallerer meddelte, at Czaren havde
villet paalægge ham at fremskynde Ekvipagens Afsendelse til Ejderen.
Herom havde Sehested allerede faaet Paalæg gennem en kongelig
Ordre af 2sde Februar 6) ; han skulde, samtidig med at han sendte
Indberetning om Fartøjernes Tilstand, meddele, om der i Gliickstadt fandtes Pramme, der kunde armeres og anvendes paa Ejderen. I benægtende Fald skulde saadanne anskaffes i Hamborg.
Kongen gav ham en Fremstilling af Forholdene ved Tønning og
befalede ham i Forbindelse med Kommandanterne i Gliickstadt og
Stade at træffe Forberedelser til en effektiv Blokade af Ejdermundingen. Herpaa svarede Sehested, at 3 Jagter meget snart
' ) Kg\, udf, Exped. 26/, 203 .
'1 GIckstd. Fæstn.rgnsk,
") Chefen for .Junker> til Scholten '8/2. Liebedantz havde den 2'/2 indberettet,
at de 2 Jagter var afgaaede, men at de andre først maatte repareres, hvad
der syntes at undre Kongen. (Kgl. udf. Exped, "'I. 323 ).
4) Jfr. Side 126.
' ) J fr. Side 293 .
fi) Kg\, udf, Exped, 25 / 2 330.
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vilde være sejlklare ; Liebedantz var uskyldig i, at de ikke endnu
var færdige; paa Grund af Isen var Materialerne til Reparationer
for sent komne fra Hamborg. «Stormarn» var meget brøstfældigt,
men maatte dog ekviperes til Brug. paa Elben, da Svenskerne
ellers udrustede en stor Fregat i Hamborg, der kunde fordrive
Jagterne og aabne Ejderen. Prammene syntes han ikke om, da
hver af dem vilde kræve 6 Chalouper, der vanskelig kunde skaffes.
For at hindre Gøteborg Eskadren i at komme Stenbock til Hjælp,
burde Schoutbynacht Thambsen, der laa i Østersøen med en
Eskadre, snarest have Ordre til at observere og om fornødent
forfølge den 1).
Det blev alligevel paalagt Sehested at anskaffe Pramme; han
lejede i alt 5 i Hamborg og monterede dem i Gliickstadt. Den
ste Marts fik «Meermin» , e Schwartzer Adler» og eGyllenstiernas ,
den tidligere Guvernementsjagt fra Stade, deres Ammunition udleveret 2), og i den zden Uge af Marts maa de formodentlig være
afgaaede til Ejderen 3), hvor Kommandørkaptajn P. Holst overtog
Kommandoen over de Gliickstadtske Fartøjer. For at skaffe dem
Mandskab havde man imidlertid set sig nødsaget til at tage en
stor Del af de til «St or m am » bestemte Matroser. Denne Fregat
var desuden - som Liebedantz udtrykker sig - «ganz schwach s ;
de til dens Istandsættelse fornødne Penge udeblev '], og det kan
derfor ikke undre, at den først den 9de April kunde afgaa fra
Gliickstadt under Premierløjtnant Løwe som Chef. Den naaede
imidlertid kun til Cuxhaven, hvor fra den snarest muligt maatte
returnere, meget læk og med skøre Master 5). «Stormam» kom
ikke ud i denne Kampagne; men det blev heller ikke nødvendigt, da Ekvipagen havde faaet Forstærkning fra Hovedflaaden.
Den 4de Marts udgik Ordre til Admiralitetet om snarest at afsende Fregatterne Højenhald og Lossen (Kaptlt. Neuspitzer) til
Ejderen 6). Først nævnte Skib blev erstattet af «Raa» (Kapt. Suhm).
1) Sehesteds Pakke i Gehr, Sehesteds Arkiv. Der blev udfærdiget Sejlordre til
Thambsen, men den blev ikke afsendt. da Gøteborg Eskadren ikke løb ud.
2) Gluckstadts Fæstnrgnskb.
") Viceadm. Sehested til Kongen 1/5.
4) Liebedantz Indb. til Admiralitetet af "/a, 1/ s,
") Ret Sag 29/4 N. 12 og 2/. N. 4 (Lieb edantz' Indberetninger) Fregatten blev
i Løbet af Sommeren sendt til Hamborg for at underkastes en indgribende
Reparation.
6) Kgl. udf, Exped. 4/. 402.
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Cheferne fik deres Ordre den 13de1) og den r yde afgik de til
Nordsøen. Den 19de kom de under svensk Flag til Helgoland ;
men den gottorpske Kommandant, Major Ba ld e w a h n, vilde ikke
give dem Lods til Ejderen; de gik da alene over, fik Lods fra
Kommandørkaptajn Holst og kom den 29de Marts med megen
Besvær til Ankers paa Floden. Tilstanden skildres af Kaptajn
S u h m som meget ubehagelig; Ankerpladsen var slet, Farvandet
fuldt af Grunde, al1e Sømærker inddragne, Vandforsyningen vanskelig og Generalkrigskommissær Platens Ordrer meningsløse ~).
Kort efter eRaavs Ankomst til Ejderen blev Suhm efter eget
Ønske afløst af Kaptajn Gerhard Siewers. Da Kongen ansaa
det for ønskeligt at have et større Skib ved Blokadeeskadren,
blev Kommandørkaptajn J. A . v. Paulsen den 24de Marts beordret til Ejderen med Orlogsskibet «Island » :1). Han kom 9de
April til Helgoland, kunde ingen Lods faa men saa sig nødsaget
til at tage Repressalier og opbringe et Fartøj fra Øen, hvis Indbyggere og Besætning havde angrebet og forjaget hans Baad.
«Island . gik saa til Øen Neuwerk ved Elbmundingen, og her
indtraf Sehested, der erklærede, at Orlogsskibet stak for dybt til
at bruges paa Ejderen; sammen med de 2 Fregatter skulde det
krydse ud for Helgoland, medens «Sto rmarn s deltog i den egentlige Blokadetjeneste. Blev Vinden gunstig, vilde Fregatten i Løbet
af 12- 14 Timer være paa sin Post"). Som al1erede omtalt blev
dette Haab ikke til Virkelighed, og Hovedflaadens Fregatter havde
svært ved at klare Blokaden; de kunde ikke krydse langs Land
ved paalands Vind og formaaede derfor ikke at hindre, at der paa
Nordenhøvd i Ording Sogn blev landsat Gods t il Tønning. Tjenesten paa Floden burde besørges af de Gluckstadtske Skibe og
Pramme, der ogsaa skulde krydse mel1em Ejderen, Heveren og
Helgoland, medens Hovedflaadens Skibe holdt sig i Farvandet
Vest for denne ø for at hindre fjendtlige Fartøjer i at bringe
Undsætning til Fæstningen 5).
Trods de noget ufuldkomne Hjælpemidler lykkedes det dog

')
")
")
4)

Adm. Kopib.
Suhms Indb. til Adm .
Adm. Kop ibog; Ref. Sag .l!. Nr. 9.
Adm. Indk. Sag; Sehesteds Relat. af 14i. (Ref. Sag).
i,) Kapt . Gerh. Siewers Indb. af IO ' .
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at hindre Tønnings Proviantering fra Søsiden, og, da der blev
Tale om at bombardere Fæstningen, var der tiltænkt Ekvipagens
Fartøjer en meget vigtig Rolle.

Stenbock var saaledes indesluttet til Lands og til Vands, om
end Afspærringen ikke var saa effektiv, at enhver Forbindelse
med Omverdenen var udelukket. Han maatte nu se Tiden an,
indrette sig paa at modstaa et Angreb og søge at faa Hjælp ude
fra. I Fæstningen vedblev Oberst Wolf at fungere som Kommandant; en fyrstelig Major stillede Vagtparaden, og det samlede
Artilleri stod under Gottorpsk Kommando. Regler for Bestridelsen
af Vagt-, Politi- og Artilleritjeneste, Bestemmelser for Sundheds-,
Begravelses-, Renligheds- og Brandvæsen blev givne af Kommandanten, der ogsaa fordelte Møller, Bagerier og Bryggerier mellem
det svenske og det fyrstelige Kommissariat og anviste Regimenterne deres Alarmpladser. Fæstningsarbejdet udførtes under hans
Tilsyn, men fra den 23de Februar udgav Stenbock selv Parolen 1).
Den værste Fjende var Hungeren. De med saa stort Besvær
indsamlede Forraad var gaaede tabt ' ved Indmarchen i Tønning;
Stenbock angiver selv, at han mistede 22,000 Tdr. Sæd, hvad der
vilde have været nok til Brød for Armeen i 1/ 2 Aar. I de fyrstelige Magasiner fandtes der den rste Marts 9200 Tdr. Rug"},
16,800 Sække Tørv, 6000 Oste og 5000 Pd. Tobak; desuden
havde Kommandanten af fyrstelige Penge 78,000 Rdlr. i sin Kasse.
Da Stenbock forlangte nøjagtige Oplysninger om Beholdningerne,
svarede han, at han ikke var bemyndiget til at give dem, men
at han under Tavsheds Løfte vilde meddele Feltmarskalken, hvad
han raadede over. Dette Løfte holdt han dog kun halvt; han
undlod at nævne Ost og Tobak og opgav sin Pengebeholdning
til 48,000 Rdlr. Indtil Udgangen af April udleveredes til Svenskerne 12,000 Rdlr. og 4000 Tdr. Rug "]. Fra Ejdersted havde
l) Wolfs Journal.
2) I Wolfs Journal staar der ganske vist 90200, men da Beholdningen for rste
Januar under 15/ 4 angives til 1°400, maa det første Tal skyldes en Skrivefejl.
S) \Volfs Journal l/s, 15/ 4 •
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Stenbock i Februar indført henved 1000 Stkr. Kvæg i Fæstningen,
senere formodentlig mere, og daglig blev der foretaget store Furageringer i Omegnen l), men det forslog ikke; der maatte mere til for at
underholde den store Styrke. Han henvendte sig da til Vellingk,
som anmodede Raadet om fra Gøteborg at sende nogle Fregatter
til Tønning med Korn, Malt og Kul, medens han selv i Holland
indkøbte betydelige Forraad af samme Varer, der afsendtes paa 7-8
Skibe. Disse fik Konnossementer til Ribe og andre danske Havne.
for at det kunde se ud, som om de var blevne opbragte for med
Vold at føres til Fæstningen 2). I Hamborg akkorderede Vel1ingk
med Amtsbagerne om Tilvirkning af 3°,000 Brød S). Stenbock
sendte ham Brev paa Brev og bad mere og mere indtrængende
om Hjælp: De Allierede havde forceret hans fremskudte Stillinger;
Storm og Uvejr havde i Forbindelse med Fjendens Dispositioner
hindret ham i at slippe ud af Ejdersted; fik han ikke Bistand,
maatte han overgive Hær og Fæstning, hvis ikke Folkene skulde
krepere 4). Vellingk stræbte redeligt at efterkomme hans Forlangender, men Forsøgene kronedes ikke med Held; de fra Holland
afsendte Skibe blev Dels fordrevne, Dels opbragte af de Danske,
og den i Hamborg opkøbte Proviant maatte sendes til Wismar
og Stralsund for ikke at gaa til Spilde. Vilde man skaffe Forsyninger til Tønning, maatte Ejderen aabnes med Magt.
Vellingk paadrev da ogsaa af alle Kræfter Udrustningen af Gøteborg
Eskadren, der skulde konvojere Proviantskibene. Oberst De la
Gardie og Generaladjutant Sparre, der sendtes til Sverig, fik
Ordre til at gøre alt muligt for at skaffe Hjælp. Nogle Penge
havde Vellingk ogsaa opdrevet, af hvilke Stenbock fik 12,000 Rdlr.
udbetalte af Oberst Wolf, 5000 af Baner"], Proviant lykkedes det
derimod ikke at skaffe. Stenbock henvendte sig direkte til Raadet i
Stockholm, til Dronningen af England og til forskellige Gesandter
ved udenlandske Hoffer 6). Under Tiden saa det virkelig ud til,
at man vilde gøre noget for ham; saaledes meddelte Vellingk i
' ) Wolfs Journal 28/ 8•
2) Ven. til Stenb, 1 /~, 18/ 2 (Ven Sarnl.),
") Barckhausen til Scholten 28 i2 (Sch. Ark. I. Br.). Om B. se Stolpe: «Dagspressen i Danmark s. Reg.
4) Stenb, til Ven. i alt IO Breve i Tidsrummet 8/ 2_28/ 3 (Vell, Saml.),
5) Vellingk til De la Gardie 6/ 3; til Steub. 17/8 (Ven. Sam!.).
6) Stenbeck til Dr. af EngId. 28/ 2, til Raadet '/" til Gesandterne 11/ 3 (Koncepter
i D. R. Ark.),

Felttoget i Holsten og Slesvig.

Slutningen af Marts, at Dronningen af England vilde sende nogle
Fregatter med Proviant til Ejdersted, hvis sydvestlige Del derfor maatte holdes besat; den rode April vilde en engelsk Flaade
afgaa til Østersøen medførende Bombarderskibe. Samtidig udtalte
han, at det var lykkedes at opdrive 50,000 Rdlr., som gennem
Kommandanten i T ønning vilde blive udbetalte Stenbock; men
dette var ogsaa den sidste Skilling der kunde udpresses, og dermed
maatte man omgaas yderst sparsommeligt l). Hjælpen fra England
glippede, skønt der blev gjort Tilløb til at bringe den, og af
Pengene fik Stenbock næppe mere end I 1,000 Rdlr., som Staden
Tønning efter mange Indvendinger forskudsvis udbetalte den 6te
og r jde Map). I Paris gjorde Gesandten Cronstrøm og Generalløjtnant Eri k Sparre energiske AnstrængeIser for at skaffe
Hjælp; de naaede virkelig et positivt Resultat men, som det senere
vil ses, for silde .
Den danske Regering vidste god Besked med, at Sverig og
Gottorp søgte Hjælp i England, og Gesandten i London, I. Rosenkran tz, var nøje instrueret om, hvorledes han skulde imødegaa v. Dernaths Klager over de gottorpske Landes BehandlingS).
Ganske rolig var man imidlertid ikke; der herskede en Del Spæn.
ding imellem Danmark og England i Anledning af, at nogle engelske Skibe var bleven opbragte; Pulteney i København og
Strafford i Haag førte et truende Sprog; men da den danske
Regering frigav Skibene og lovede at holde inde med Opbringelserne, blev Konflikten afværget, og England holdt sig uden for
Striden"], For i fornødent Tilfælde at sikre sig en Modvægt
havde Danmark henvendt sig til Holland, anmodet om Hjælp mod
de franske Kapere, der vilde proviantere Tønning, og bedt om,
at en Eskadre maatte blive sendt til Østersøen, hvis den engelske
Flaade gik til Sundet'].
Stenbock trængte ikke blot til Proviant og Penge men ogsaa
til gode Raadgivere; flere af hans dygtigste Oficerer var ikke
komne med ind i Tønning, og han savnede dem bittert G). Generalløjtnant Diicker blev mærkværdig hurtigt helbredet efter sit
l

l)

Vell. til Stenb.

22/ S,

!Sis (VelL Saml.),

2) Wolfs Journal.
3) Geh. Reg.
' ) Ordrer til Rosenkr, og v. Stocken af
S) Ordre til v. Stocken 20/ S.
0) Stenb, til v-u. 3/2, 13/2 t Vell. Saml.),

28/s,

til Konseillet

5/6 (Geh.

Reg.).
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alvorlige Saar i Halsen, og allerede den I r te Februar kom han
fra Lybæk til Hamborg sammen med Generalmajor Ekeblad,
Oberst De la Gardie og 10-12 andre Officerer; det hed sig,
at de «en Congnito» i Matrosklæder vilde rejse til Stenbock; det
lykkedes imidlertid ikke. Ducker drog midt i April fra Hamborg
til Holland og vilde derfra søge Dunkerque, for med en Kaperfregat at naa Tønning, men Planen maatte opgives l). De la
Gardie blev af Vel1ingk sendt til Gøteborg "), og midt i April
afrejste Ekeblad sammen med Ducker for at drage hjem over
Holland, hvad der ogsaa lykkedes S). Under disse Omstændigheder tager det sig underligt ud, at Stenbock havde Raad til at
sende 3 af sine dygtigste Officerer bort fra Tønning. Den 23de
Februar afsendtes Generalmajorerne Schommer og Stackelberg
samt Oberst Bassewitz henholdsvis til Bender, Stockholm og
Hamborg for at skaffe Hjælp-]. De kom alle tre over Helgoland til Jever; her fra rejste Schommer til Amsterdam, hvor han
oppebiede Ducleers Ankomst, opgav Bender og drog over Stettin,
hvorhen Ducker fulgte ham, til Sverig t}; Stackelberg kom over
Holland direkte dertil 6). Bassewitz, der var forsynet med et falsk
Pas som Amtmand i Husum, naaede 8de Marts Hamborg over
Delrnenhorst og Verden, vendte i April tilbage til Tønning, var
den zden Maj atter i Hamborg og rejste i Juni til Tyrkiet. Den
I8de August indtraf han i Adrianopel efter IO Ugers Rejse 7).
Det var over Helgoland, at Tønning holdt Forbindelse med
Udlandet, og paa denne ø baserede de Skibe sig, der skulde
l) Om Dtickers Forhold efter Gadebusch se:

Ducker til Kongen 16/ 1, IB/ 2, 'B/.,

"/" '7/6 13 (Generaler til Kg\. Maj. Sv. R . Ark.); Vell. til Stenb. IB/.; Hagedoms Rel. "/2, S/s, IB/., "l«, Barckhausen til Scholten "2 ; Mtinchhausen til
samme s. D . (Sch. Ark. I. Br.),
Side 302.
Ekeblads Mern. ss/o 13 ~. R. Sv, R. Ark.),
Stenb. til Kongen 2S/2, til Vell. s. D ., til Raadet ' /s (K oncepter i D. R. Ark.),
Meritlistor (Sv. R. Ark.),
Haged. Re!. 21/ s.
Bassewitz til Stenb, 27/ 2, U !; (Stenb. Pap. i D. R. Ark. ); Vell . til Stenb. 17/ B;
Haged. Relat, IO/S, "/s, SI /S . Saa vel Ob, Samsøe som Maj. Dilleben i Oldenborg søgte at faa Bassewitz og hans Ledsagere arresterede; men, da baade
Delrnenhorst og Verden var i Harmoveranernes Vold, lykkedes det ikke (Breve
til Overkrigssekr. l1/s, " /s 13). Beretningen om at Bassewitz kom tilbage til
Tønning i April, findes hos Loenbom IV, S. 1 l l f. Note .

") J fr.
")
')
")
0)
7
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bringe Hjælp l; det havde imidlertid været bedre for Stenbock,
om han havde været ganske afspærret fra Omverdenen; thi hans
Korrespondance skaffede ham kun Fjender, ikke mindst fordi han
søgte at give andre Skylden for den mislige Stilling, hvori han
befandt sig. Den z rde Februar om Aftenen, da han havde maattet
opgive Planen om at passere Ejderen, opsatte han en Relation til
sin Ven Resident J. P. Lilliestedt, der for Øjeblikket opholdt sig
i Lybæk; Meningen var, at Afhandlingen 2) skulde trykkes, for at
«Verdens kunde se, at han var uskyldig i, hvad der skete. Dette
Skridt var meget uklogt; Stenbock røbede ikke blot sin Tilstand
for Sverigs Fjender, men saarede ogsaa den Mand, hvis Bistand
han aldeles ikke kunde undvære: M. Vellingk. I Begyndelsen
af Afhandlingen hedder det nemlig, at han kun paa dennes Raad
er rykket ind i Holsten og meget mod sin Vilje har afbrændt
Altona, hvor ved Guds Velsignelse er veget fra ham. Dette havde
Stenbock allerede skrevet i et Brev til Vellingk af J3de Februar,
og i samme Aand udtalte han sig i en Skrivelse af 23de s. M. S).
Alt dette var jo sandt nok, men det var ganske unyttigt at rippe
op i den Sag, saa meget mere som Ve11ingk jo havde sørget
for, at der ingen Beviser fandtes. I en krænket Tone skrev han
da ogsaa til Stenbock, at Hr. Greven behagede at spøge; for
den Sag maatte andre tilskrive sig Æren. Det var kun under
ganske særlige Omstændigheder, at han havde raadet til at marchere ind i Holsten, det fremgik klart nok af hans Breve af rste
November og zden januar-), Det havde aldeles ikke været hans
Mening, at den svenske Hær skulde lade sig indeslutte i Ejdersted,
han havde jo henvist til . Baners » Exempel "]. Man kan ikke undre
sig over, at Vellingk fraraadede Stenbock det ubesindige Skridt at
offentliggøre Relationen; han gjorde det tilmed paa en ganske
objektiv Maade, omtalte ikke sig selv men nøjedes med at minde
om, at Stenbock kun var ansvarlig overfor Kongen; det kunde
l) Den l7/ s indberetter Hagedorn, at
Flag; en Uge senere melder han,
Stkr.: den ene viser blaat Flag, og
") Findes, i hvert Fald i Afskr., i Yen.
og hos Loenbom B. lY, S. 299 f.
0) Koncepter af 13de og 22de Febr, i
Saml, er dat. 28/e,
4) Side 129 og 228.
") Yen. til Stenb, "l," (Ven . Saml. ),

der ved Helgoland ligger 2 Skibe uden
at det er engelske Fregatter paa 30 -40
de søger Lods til Ejderen.
Saml. Trykt i mem, de. Stenb., S. 120 f.
D . R . Ark.

Orig. til sidstn. Brev i Vell,
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være ham ligegyldigt, hvad andre mente om Sagen; selv «den
gemene Mand» vilde dog let kunne fatte, at han ikke kunde staa
sig overfor den store Overmagt.'). I sit Svar indrømmede Stenbock
Rigtigheden heraf, men tilføjede, at hans Rygte var ham kært, og sit
Navn vilde han forsvare 2). I en meget udførlig Skrivelse gennemgik
han for Vellingk hele sit Forhold efter Slaget ved Gadebusch, idet
han paaviste, hvorledes alt havde sammensvoret sig imod ham og
tilintetgjort hans Planer: Fjendens Overmagt, Indbyggernes Flugt,
de slette Veje, Umuligheden af at opdrive Proviant havde tvunget
ham til at kaste sig ind i Ejdersted, og her led hans Tropper
stor Nød; de hungrede og frøs, Folkene manglede Klæder, Hestene
Beslag. Selv var han syg og ønskede intet hellere end at dø i
sin Herres Tjeneste"). Han erklærede senere, at han .aldrig havde
tænkt paa at gaa ind i Tønning uden Opfordring fra dem, som
kunde aabne Portene» 4').
Det er allerede tidligere omtalt, at Stenbock ved sine diplomatiske Forhandlinger, der kulminerede i Afslutningen af Vaabenhvilen, havde paadraget sig Kongens Uvilje f,). Sejren ved Gadebusch tilvejebragte vel en gunstigere Stemning; men det varede
meget længe, inden han fik officiel Meddelelse om, hvad Kongen havde ment om hans Optræden som Diplomat og Feltherre. Imidlertid søgte han lige saa vel som Vellingk at fralægge sig al Skyld; i sine Breve udtaler han, at han har ønsket
at forfølge sin Sejr og at levere Slag, men Vellingk har hindret
ham i at udføre sine Planer, forledet ham til Ugerningen mod
Altona og i kritiske Øjeblikke vægret sig ved at give ham
Raad 6 ) .
Forholdet til Vellingk var saaledes daarligt, og Gehejmeraad
Baner bidrog efter Evne til at forværre det. I sine Breve til
Svigerfaderen kritiserer han Stenbocks Handlinger og paaviser de
Forsømmelser, hvori denne gjorde sig skyldig; hans egne Raad til
Feltmarskalken gaar nærmest ud paa at slippe af med ham. VeIVell. til Stenb.
Stenb. til Vel!.
:I) do. Bh.
I)

17/ 3.

~)

2"/3 (Vel!. Saml).

' ) do.

21h.

' ) Jfr.

Side 148 f.

de
12. Jan., Efterskeift af 25
!an.; Brev af 28/. (a fse ndt
5te Iobr.
med Bassewitz, a nkomme n til Kongen '/B); Brev af 14. /25 . Maj [3 .

") Sten". til Kongen

I.
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lingks sande Stemning mod Stenbock var meget bitter j han udtaler til Svigersønnen, at Feltmarskalken har vist Illoyalitet ved
kun at forelægge sine Generaler Brudstykker af hans Korrespondance, hvor af disse ikke fik noget Begreb om hans virkelige
Mening"],
I sine Breve til Raadet beder Stenbock stadig om Skibe
og Levnedsmidler; han udtaler sig ikke dadlende om dets Færd,
men ønsker det Guds Velsignelse til Løsningen af de store Opgaver, der forelaa. Men i sine private Breve, som ikke blev
diskret behandlede, fremsætter han skarpe, ikke altid retfærdige
Beskyldninger mod Raadet og dets Medlemmer. Et i en meget
bitter Tone holdt Brev til hans Godsforvalter, Blackstadius, slutter
med at nedbede Guds Hævn over dem, der har ladet ham fare
uden at hjælpe og støtte ham. Disse Ytringer kom til Raadets
Kundskab, og, da de faldt saa lidt i Traad med hans direkte
Udtalelser, satte de ondt Blod; særlig gjorde disse uretfærdige
Beskyldninger et stærkt Indtryk paa Arvid Horn, hvem man
med Urette betegnede som Stenbocks Fjende. Ved sin Uforsigtighed skaffede Feltmarskalken sig mange Fjender og gjorde
sig selv megen Skade"],

At dømme efter Wolfs Journal er der i Marts Maaned ikke
passeret stort af Interesse i den indesluttede Fæstning. Hele Uger
kan gaa hen, uden at Kommandanten har andet at berette end
den dagl ig vexlende «Parol» med tilhørende «Losungs og «Feldgeschrey :t. De er for Resten i og for sig interessante nok og
giver et levende Indtryk af Stenbocks Sindsstemning. Den 4de
Marts hedder det : cA lles geht gut - wenn alle wollen - wie
ich s , den I 6de : «W ie es Gott will - das nim - flir gut», den
rode: eL ieber Gott - wende alles - zum Besten », den 30te:
cDe inen Feind - Traue - Nicht» , De fortjener i Grunden alle
at citeres; snart vidner de om Tillid til Gud og Mennesker, snart
om Resignation, snart om Fortvivlelse. At Forholdet til Vellingk
' ) Vel!. til Baner » t« 1 3.
") J fr. Armerstedt S. 381.
20 '
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endnu i Slutningen af Maaneden ikke har været helt slet, ses af
Kindes Kinder --:- Segne
Parolen for den 28de: «Wellings Gott). Det var Baners Børn med Ulrikka Vellingk, hvem de
fromme Ønsker gjaldt. I Fæstningen gik den ene Dag som den
anden; det milde Vejr anvendtes til at forstærke Værkerne; i
flere af Kontregarderne anlagdes Batterier; trods Mangelen paa
Brændsel blev der anbragt Palissaderinger, og Voldenes Piletræer
maatte afgive deres Grene til Skansekurve og Faskiner; i alle
Raveliner henlagdes Fartøjer for at sikre Forbindelsen med Hovedvolden l). Efter Stenbocks Fremstilling var Tilstanden sørgelig.
Det skortede paa Penge, Tobak, Brændevin og Medicin. Beholdningerne af Penge og Proviant vilde være opbrugte midt i April.
Der var Mangel paa Drikkevand; som alle Marskbyer var Tønning henvist til Regnvand, der opsamledes i Cisterner, men det
forslog ikke til den saa stærkt forøgede Befolkning. Sygdomme
greb om sig, særlig blandt det nationale Mandskab. Desertionen
bredte sig navnlig blandt Tyskerne. Sidst i Marts laa 2879 Underofficerer og Menige syge foruden 57 Officerer; i Maanedens Løb
var henved 630 Mand døde og lige saa mange deserterede 2). Ogsaa i den fyrstelige Garnison fandtes mange Syge. Af Desertørerne
søgte adskillige tilbage til Wismar og Pommern, men ikke faa gik
over til de Danske l). Andre Meddelelser fra Tønning skildrer
Forholdene med noget lysere Farver. Baner udtaler: «Skønt vi
mangler Delikatesser, lever vi endnu ret godt; almindelig Kost
har vi for lange Tider.» .1) Den gottorpske Kaptajn D ti r i n g,
der passerede Hamborg paa Vejen til Rigskontingentet, meddeler,
at Brændevin og Tobak ganske vist manglede, ligesom man for
Øjeblikket ikke havde tilstrækkeligt Øl paa Grund af Strid mellem
Bryggerne og Marketenderne, men af Kød og Flæsk var der
rigeligt Forraad. Han fortæller ogsaa, at Stenbock hver Aften
lod sine Komedianter optræde 5), hvilket ikke tyder paa, at han
var helt hensunken i Fortvivlelse.
I Slutningen af Februar fandtes i Tønning 3644 tjenstdygtige
l) Wolfs Journal.
") Stenb, til v-n. 111/", "7 ", """.
Ol) Hagedorns Rel, "l". Den" .l føres 117 svenske Desertører til Als (Scholt,
Prot.),
') Baner til v-n. 10/".
r,) Hagedorns Re!. "]»: Komedianterne o mtales ogsaa i Wolfs Journal "".; de
hørte med til <Generalstaben, men var ikke indbefattede i Kapitulationen.
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svenske og 126o fyrstelige Infanterister, hvis væsentligste Opgave
var at bestride. Vagttjenesten, der daglig krævede 17 Officerer og
5 17 Mand; hertil kom Artilleriet: 20 Officerer og Stykjunkere,
214 Underofficerer og Menige, samt det uberedne Rytteri. Regimenterne var meget svage: mellem 250 og 450 Mand, kun østgøta talte over 7001). Udenfor Byen laa det stærke Vestgøta-Dals
Regiment og det beredne Rytteri, som i Slutningen af Marts belagde det sydvestlige Ejdersted med Posteringer i Linien Tønning
-Kleihorn-Marne-Biittelsiel. Saa vel Havdiget som Mellemdigerne var gennemgravecle og Broerne over Kanalen afkastede.
Venstre Fløj indtil Marne var besat af Vestgøta Ryttere og Stenflychts Korps med Marschalcks Dragoner som Reserve, Centrum
af Mardefelts og Bassewitz's Dragoner, Kathrinenheerd af Stramfelts Dragoner og Bremiske Ryttere med Aschenbergs Regiment
som Reserve. Ved Kleihorn stod Majorerne Palmstruck og Bremer med et Fodfolkskommando og en Eskadron. Ogsaa Kotzen biill var besat af Fodfolk; Generalmajor Marschalck havde
Hovedkvarter i Welt. Linien var temmelig udstrakt, men kunde af
Forplejningshensyn ikke indskrænkes; den var heller ikke synderlig stærk; gik Fjenden paa med stærkt Fodfolk og Bromateriel
mellem Kotzenbiill og Tønning, løb Rytteriet Fare for at blive
afskaaret i). Den svenske Hær var saaledes ikke videre egnet til
offensive Foretagender, og de Oplysninger, Stenbock havde om
Fjenden, opmuntrede heller ikke dertil. I Begyndelsen af Marts
havde Desertører meldt, at de Danske havde forskanset sig ved
Husum og Ulvesbiill, Russerne ved Oldenswort. Det danske og
sachsiske Fodfolk laa «paa denne Side Husum», Russernes Styrke
stod til Dels i Ejdersted B). Senere Udsagn af Desertører gav
mere detaillerede Oplysninger om Troppefordelingen ; den 20de
Marts meddeltes yderligere, at Czaren var rejst til Rusland, og at
Artilleriet gik fra Husum til Frederikstad, hvor Menschikoff havde
sit Hovedkvarter 4). «En god Ven», der havde rekognosceret Fjendens Stilling, raadede Stenback til med sit Rytteri at rette et
Skinangreb mod de Allieredes højre Fløj for derved at forlede
dem til at sende Forstærkninger til den truede Del af Stillingen,
I) Stenb. acta milit, 25 j2 (E. A.).
') Generalkvartermester Ba ssewitz og Ob, Wulfraths og Lowensterns Rapp. af
(Acta milit. E. A.).
S) Desertørers Udsagn 4/ s (Stenb, ank. bref, E. A.).
4) Stenb. ank. bref ' Ojs, 21jS.
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hvorefter han med sin Hovedstyrke skulde gaa frem til Frederikstad og ødelægge Broen. Stenbock udtaler, at den, der havde
givet dette Raad, selv burde gennemføre sin Plan, da han aabenbart ikke havde Begreb om Sagen l). Et Forsøg i den antydede
Retning vilde kun have ført til en Katastrofe for Udfaldsstyrken.
Der blev dog foretaget flere Rekognosceringer for at undersøge,
om Rytteriet kunde føres frem mod Fjendens højre Fløj 2).

Stenbocks Efterretninger om Tilstanden hos de Allierede var
i Hovedsagen rigtige. Midt i Marts stod Generalløjtnant Hohendorf med 7 danske Batailloner, 200 Ryttere og nogle polske
Husarer omkring Ulvesbiill, medens Generalmajor Bose med 3 sachsiske Batailloner havde besat Simonsberg ']. I Rodemis laa Cicignons
Regiment, i Mildsted Buddes. Det russiske Fodfolk stod Syd for
det danske. Simonsberg og Ulvesbiill var befæstede, og ved Husum
og Rodemis var der anlagt 5 Værker, bestykkede med 16 Ka
noner. I Husum laa en Bataillon af Garden. Den Del af det
danske og sachsiske Rytteri, som var ved Felthæren, belagde
Svesing, Rosendal og V. Ørsted; i ø. Husum laa den Del af det
danske Feltartilleri, som ikke vår i Skanserne, medens det sachsiske den rode Marts var forlagt til Stapelholm-]. Hohendorf
havde faaet en meget udførlig Instrux for sit Forhold: Hvis Svenskerne angreb, og Russerne ikke i rette Tid kom til Hjælp, skulde
han repliere sig paa Simonsberg og Rodemis ; kom Russerne,
skulde de med samlet Magt tage Offensiven. Ogsaa for det Tilfælde, at Svenskerne omgik Reduten ved Ulvesbiill, eller rettede
et Skinangreb her imod for at skjule et Angreb paa Frederikstad, var der givet Bestemmelser. Denne Instrux kom ikke til at
staa sin Prøve; heller ikke for et Projekt, der gik ud paa at drive
28
l ) Stenb. til Vel!. 91",
1".
") O. Vietingho/f til Stenb. 161" (ank. br. E. A.); Genkvartmstr. Bassewitz og Stenflyeht til samme 5°1" (acta milit. E. A.).
o Ved Ulvesbull stod et Piket, bestaaende af 6 Md. pr. Komp., og i Skansen
ved Simonsberg laa 100 Md.
• Scholt, Prot. a ,"; Res. u. Feldart. Rechn.: Wohnsens Rgnskb.; l.asz anf. V.
S. 43 f.; Bolten: Naehr. v. Stapelholm, S. 181.
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hele den svenske Hær ind i Tønning, blev der foreløbig Anvendelse. .Scholten havde tænkt sig, at 2000 Ryttere af hver Hær,
6 russiske, 3 danske og 1 sachsisk Bataillon skulde udføre det
egentlige Angreb, medens Resten af Hæren hindrede Fjenden i
at slippe bort '). Den svenske Hærs Tilstand og Terrænets Utilgængelighed tvang imidlertid begge Parter til at holde sig i Ro.
Paa de Allieredes Side traf man forskellige Forberedelser, lavede
Faskiner m. m. og førte Ammunition til Hæren. Den dygtige Artillerist, Oberst Mushardt, fik Ordre til snarest at møde i Husum 2).
Generalkrigskommissæren og hans Betjente havde fuldt op at
gøre med at forpleje Tropper og Heste. Forsyningerne maatte
hentes langvejs fra. I Lybæk fandtes fra forrige Aar et dansk
Magasin; det havde været Meningen at sende de anselige Beholdninger til Ekernførde og Flensborg, men man nøjedes med at
sende Brød"]. Fra Rendsborg blev der i Marts leveret 100,000
Brød til de russiske Tropper i Stapelholm"], som yderligere fra
de mellemslesvigske Byer og Sogne modtog 9°,000; disse sendte
endvidere 110,000 Brød til Husum, hvor 31 Bagerier desuden tilvirkede i alt 17°,000 Stykker. Fra Jylland og Øerne sendtes
Masser af Korn og Mel, ofte i slette Varer, til Hæren. Det er
ret betegnende, at man maatte anskaffe et Antal Skobørster til at
børste Skimmel af Brødene"]. Store Masser af salt Kød, Flæsk,
Sild, Stokfisk, Brændevin og Slagtekvæg leveredes til Tropperne,
der sikkert har faaet mere, end de behøvede; de sachsiske Batailloner blev forplejede som fuldtallige, skønt de var langt fra
at være paa Krigsstyrke. Skønt Rytteriets Hovedstyrke var bortsendt, fandtes der endnu ved Hæren store Masser af Heste, som
forplejedes fra Magasinerne i Husum, Ekernførde, Frederikstad og
Rendsborg. Man saa sig nødsaget til at hente Hø i Holland,
hvad der mærkelig nok var billigere end at købe det i Indlandet"),
De fremmede Tropper lod sig ikke nøje med, hvad de fik
') Scholt, Prot. u/s.
") Kg!. udf, Exped. 16/ S 475, u /s 505; Res. u. Feldart, Rechn , ~O /S .
8) Folsaehs Rgnskb. Fbr.-Marts.
4) Rdsbg, Fæstnrgnskb.
5) Glckstdt. Fæstnrgnskb.
0) Wohnsens, J. Himmelstrups, Fleisehmanns, Altenhofers og Fleuries Regnskaber; Rdsbg. og Glekstdt. Fæstnrgnskb.; Lasz anf. V. S. 45; Sehulenburg
til Robethon !o/s 13.
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leveret men tog selv, hvad de kunde faa fat paa. Fra Egnen omkring Kiel klages der over, at russiske Marodører har bemægtiget sig alt spiseligt; fra Rendsborg Amt berettes, at de ikke
blot plyndrer og udsuger Bønder, men ogsaa Rejsende, ja endog
kongelige Postilloner; udsendte Patrouiller driver de tilbage, og
Landevejene gør de usikre. I selve Fæstningen forøver Rekonvalescenterne grove Excesser; endog de russiske Ministres Tjenere plyndrer og stjæler I). Fra Segeberg Amt klages over de
gennemmarcherende Danske og Sachseres UdsugeIser 2); Kaltenkirchen og Bramstedt er helt udplyndrede. I sidst nævnte By
har de hungrige Soldater blandt andet taget 60 Køer, 62 Faar,
71 Svin, 75 Kalve, 500 Gæs, 760 Høns, 890 Tdr. Rug, 231 Sider
Flæsk, 6132 Pd. Kød, 1837 Pd. Smør, 214 Bistader og saadanne
Masser af Furage, at den tiloversblevne Kvægbestand har maattet
søge Livets Ophold paa Heden i den heldigvis milde Vinter"]. I
Nordditmarsken udpressede Menschikoff til sit eget Skatkammer
7000 Rdlr., og saaledes gik det hele Holsten og Sydslesvig over.
Russerne var vel nok de værste, men de Danske og Sachserne
var heller ikke Engle.
Den danske Regering, der netop havde ladet de allierede
Tropper rigelig forpleje, for at de ikke skulde tage sig selv til
Rette, maatte med Sorg erkende, at Maalet ikke var naaet. «Fra
Stecknitz og her til er alt ødelagt, saa at kun de tomme Huse
staar tilbage». Kongen anmodede da Czaren om at paalægge
sine Regimentschefer under Straf af Kassation at tilbagelevere
alle egenmægtig udskrevne Heste og Vogne og holde inde med
Plyndringerne. Vejene blev afpatrouillerede af Rytteri, og Generalgewaldigeren med Profosser og «Stockenknægte s udsendtes med
Eskorter for at paagribe Røverne. En stadig Strøm af russiske
Marodører bevægede sig fra Pommern gennem Meklenborg til
Holsten; den maatte stoppes ved Grænsen 4). Czaren blev ilde
berørt og fornærmet over Kongens Klager, der ogsaa gjaldt Menschikoff, og gjorde intet for at afhjælpe dem. Saa henvendte
Kongen sig til den russiske Feltherre og bebrejdede ham, at
hans Folk ødelagde Landet; i de skarpeste Udtryk paatalte han
I) J. H. Ahlefeldt til Scholten " : 2 13 ; Ref. Sag. 2°,2 Nr.
') Acta B. IX. 3 . 159. Slesvig.
3) Acta B. I. b. I. Nr. 926 . Slesvig.
' ) Geh, Reg. 11/., 12/ 2 •
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den Hensynsløshed, hvormed de Allierede gik frem mod hans
Undersaatter, truede med Czarens Vrede og udtalte, at naar han
selv opfyldte de Forpligtelser, han havde paataget sig med Hensyn til Troppernes Forplejning, maatte han til Gengæld fordre,
at Excesserne ophørte, ellers blev Resultatet, at store Værdier gik
til Spilde, og al ordnet Forplejning blev umulig. Han vilde nu
sende en højere Officer til Generalløjtnant Bauer i Ditmarsken og
en til Hovedkvarteret for at føre Tilsyn med Forplejningstjenesten 1).
En lignende, men i meget mildere Udtryk holdt Skrivelse blev
tilstillet General Hallart, hvis Tropper var faret slemt frem i
Ditmarskens sydlige Halvdel paa Gennemmarchen til Kantormementerne 2).
.
Den norske Major B. N. Landsberg blev sendt til Menschikoff og derefter med en af denne designeret russisk Officer til
General Bauer. Hans Instrux gik ud paa at sørge for en ordnet
Levering af Furage og Slagtekvæg. Han skulde forklare Generalen, at, hvis han ikke standsede Excesserne og tilbagekaldte
sine Marodører, kunde man lige saa gerne strax lade Hæren gaa
fra hinanden, da man ikke længere kunde forpleje den. Oberstløjtnant A. F . Mø s t i n g blev attacheret det russiske Hovedkvarter;
begge disse Officerer skulde holde indbyrdes Forbindelse og virke
sammen, nedlægge Protest mod russiske Voldshandlinger, optage
Protokol over den skete Skade og ugentlig sende Kongen Indberetning om, hvad Russerne foretog til Opretholdelse af Orden S).
Midt i Marts gik Menschikoff ind paa, at hver af de 3 Hære
skulde beskikke 3 Stabsofficerer til at træde sammen i en Kommission til Undersøgelse af Excesser, begaaede i de kongelige
Amter og de øvrige Distrikter i Hertugdømmerne. Kommissionen,
der fik tildelt en Auditør og et Kommando Dragoner, traadte den
I6de Marts sammen i Heide; den fik til Opgave at fordele Kvartererne og optage Register over de Forraad, der fandtes i de
belagte Distrikter. De lokale Embedsmænd og Sognefogder underlagdes i Forplejningssager Kommissionen. Kvarterværten skulde
daglig levere Soldaten 1/2 Pd. Kød, 2 Pd. Brød og 4 Lod Salt,
men intet derudover; Antallet af Portioner og Rationer skulde
nøje opgives. Militære Delinkventer dømtes af Kommissionen,
' ) Geh. Reg. 7/8•
' ) do. 9/S•
Sj Kgl. udf. Exped , 7/8

421-422.
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der ogsaa skulde undersøge Klager over Kvarterværterne, som
dog dømtes af den civile Dommer, under hvis Jurisdiktion de
henhørte. De danske Kommissærer blev Oberst A rn o Id t , Oberstløjtnant Møsting og Major Landsberg. Menschikoff lovede at
skrive til Czaren (!) om Erstatning for de alt begaaede Excesser,
men for dem, der maatte blive forøvede i Fremtiden, skulde paagældende kommanderende Officerer være ansvarlige l). Legationssekretær Falck fik Ordre til at gøre Czaren Forestillinger om
Menschikoffs Forhold og klage over hans UdsugeIser og ulovlige
Udskrivninger"}. I Begyndelsen af Maj traf Falck Czaren i Kronstadt, men fik kun det Svar, at Menschikoff havde Fjender ved
det danske Hof; han havde imidlertid selv skrevet, at man var
tilfreds med ham og med den Disciplin, han holdt"), Kommissionens Arbejder gik ikke rigtig glat; Gang paa Gang maatte
Kongen minde Menschikoff om at paalægge sine Chefer at give
Kommissionen paalidelige Styrke- og Dislokationslister, lige som
han energisk protesterede mod, at Russerne forlangte Leverancer
forlods for 2 Maaneder ad Gangen, og egenmægtig omkvarterede
Afdelingerne 4). Skønt Kongen gik ind paa at titulere Menschikoff
«mon cousin s , blev Forholdet mellem ham og Fyrsten bestandig
køligere, og denne besværliggjorde i høj Grad det Samarbejde
mellem de Allierede, som var absolut nødvendigt, om Felttoget hurtigt skulde føres til Ende. Nogen Nytte gjorde Kommissionen dog
nok, og fra enkelte Sider udtaltes, at Forholdene blev ordnede").
I April og Maj klager Kongen ikke over Menschikoffs Overholdelse af Disciplinen, men de danske Kommissærer siger alligevel,
at deres Arbejde altid var besværligt og ofte frugtesløst I;). De
holstenske Amtsregnskaber vrimler af Klager over, at Russerne
optraadte egenmægtigt og ikke respekterede den Bestemmelse i
Overenskomsten, at Bonden skulde beholde, hvad han behøvede
til Udsæd og Underhold for sig og sin Besætning.
Heller ikke ved den danske Hær var Disciplinen den bedste;
stadig indløb der Klager over ulovlig Jagt og Marodering "], Den
l) Geh. Reg. 10is; Kg!. udf, Exped. 1°/ 3 470.

l

Geh. Reg. 2°h.
") Fa1cks Depecher " /- , 16, • •
4) Geh. Reg. 26/ S•
S) Puchler ., Is.
6) Arnoldt til Overkrigssekr. 11/_ ; Landsbergs Mern. 1"/8 1739 .
7) Scholt Prot, 7/ S, "'3, 1"/3.
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t zte Marts udstedte Scholten sin bekendte «Sub o r d in a t ion sordning», der fik blivende Betydning og helt og holdent gik
over i Infanterireglementet af 1747 l).
Trods alt var Tilstanden ved Indeslutningshæren taalelig; det
kneb med Furage, men Tilførslen af Levnedsmidler var rigelig.

I Marts hvilede Vaabnene, og Forhandlingerne begyndte. Det
var dog ingen af de krigsførende Magter, der tog Initiativet, men
en Magt, der i Øjeblikket næppe engang kunde kaldes saaledes,
nemlig Holsten Gottorp. Det lille Hertugdømmes Existens stod paa
Spil; det kunde dog reddes , hvis det var i Stand til at blande Kortene saaledes, at begge de stridende Parter fik Følelsen af at have
vundet, medens det i Virkeligheden var Mægleren, der løb af med
Profitten. Fra Begyndelsen af Marts træder Gehejmeraad Go r tz frem
paa Verdensscenen, opholder sig først i Baggrunden, men bliver lidt
efter lidt en Forgrundsfigur og naar sine Ønskers Maal : at mægle
mellem Danmark og Sverig t) . Det er allerede omtalt, hvorledes
den gottorpske Regering efter Slaget ved Gadebusch søgte at
holde gode Miner med begge Partier. Administratoren og hans
Raaders varme Lykønskninger til Sejren vidner om Bestræbelserne
for at vedligeholde Venskabet til Sverig, medens v. Dernaths Sendelse til Kongen og det gottorpske Hofs Forsikringer om sin
urokkelige Loyalitet taler højt om dets Ønske ikke at bryde med
Danmarks). Selv efter at Tønning var indrømmet Stenbock, fortsattes Bestræbelserne for at indbilde Kongen , at .Administrato ren
og hans Ministre stod ganske udenfor Begivenhederne, og at den
umyndige Hertug, Baner, Wolf og Stenback var alene om denne,
for det gottorpske Hof saa kompromitterende Handling.
1) Scholt. Prot. U/n.
2) Den Fremstilling, Armerstedt (S. 390 L) giver af Gortz' Forhandlinger, hviler

i Hovedsagen paa dennes eActenmåssiger Bericht» (Handl. ror . nord. Krig. II.
Sv, R. Ark.), en Kilde, der - som han selv bemærker - maa bruges med
stor Forsigtighed. I cHauptarch. f. d. Konigreich Sachsen > er det imidlertid
lykkedes at finde en stor Del Aktstykker, som i Forbindelse med andre h idtil
ukendte Oplysninger har gjort det muligt paa mange Punkter at sup plere og
berigtige A.s Fremstilling.
3) Jfr. Side 260.
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At Gortz var Sjælen i de Forhandlinger, der i Januar førtes
mellem Stenbock og den gottorpske Regering, er hævet over
enhver Tvivl; men naar han senere vil give det Udseende af,
at den gottorpske Regering i de Allieredes Interesse har lokket
Stenbock ind i Tønning '], gør han sig værre end han i Virkeligheden var. Administratoren og hans Raader har sikkert troet, at
de i Øjeblikket stod sig bedst ved at slutte sig til Sverig, da det
efter Sejren ved Gadebusch og Tyrkiets Krigserklæring stod nok
saa godt som de Allierede, der kunde komme i en vanskelig Stilling, naar Kejseren og Sømagterne ved den «almindelige Fred. fik
frie Hænder. Den Omstændighed, at Stenbock til at begynde med
optraadte ganske ens mod kongelige og fyrstelige Undersaatter,
taler heller ikke for, at han af Gottorperne er ka ld t ind i Hertugdømmerne. At Stenbock kom ind i denne cul de sacs , skyldes
i første Linie Vellingk, trods dennes energiske Forsøg paa at fralægge sig al Skyld . Af Gortz' Korrespondance med den gottorpske
Afsending hos Carl XII, F . E. Fabrice, fremgaar tydeligt nok,
at han slet ikke vidste, om Stenbock vilde til Polen eller til
Holsten; heller ikke Fabriee vidste Besked; han mente nok, at
det var ønskeligt ved et Indfald i Jylland at tvinge Danmark til
Fred, men, om det var tilsigtet, anede han ikke. Der er ingen
Tvivl om, at Gortz, indtil han fik Efterretning om Kalabalikken i
Bender og dens Følger, har troet, at Gottorp stod sig bedst ved
Tilslutning til Sv erig ; først efter Carl XII's Uheld er den Tanke
opstaaet hos ham at redde Hertugdømmet ved at ofre Stenbocks
Hær. Naturligvis maatte Sagen ordnes saaledes, at der ikke blev
Tale om noget Brud meel Sverig.
Den 3dje Marts om Morgenen henvendte Gortz sig til den
danske Resident i Hamborg og udtalte, at han intet havde haft
at gøre med Tønnings Overlevering, men at han paatog sig at
befrie Fæstningen for Svenskerne. Gennem Baner, der havde megen
Indflydelse paa Stenbock, vilde han formaa denne til at kapitulere
paa billige Vilkaar. Han vilde meddele Baner, at Affæren med
Tønning kunde koste ham hans Hoved; Stenbock kunde ingen
Hjælp faa, Carl XII's Sag stod slet, man burde rømme Tønning
strax, trak man det ud, faldt det hele i Russernes Hænder. Sagen
kunde let lade sig realisere; i Ulykkens Dage var Stenbock blød
og let paavirkelig. Gortz vilde byde ham Penge for at faa ham
' ) R. Kosers Afhcllg. i Zeitschr. f. Preus, Gesch, u. Landeskunde 1875.
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til at undgaa et Bombardement. Kongen af Danmark kunde trygt
stole paa hans Ærlighed og Hengivenhed; han vilde forhandle
med Baner kun om denne Sag og uden Svig; senere kunde man
tale om de Penge, Gottorp skulde give Danmark. Han haabede,
at Kongen nu vilde blive overtydet om Administratorens Ærlighed og gengive ham Formynderskabet over de fyrstelige Besiddelser. Hagedorn skrev strax om denne Sag til Gehejmeraaderne
Holstein og Vibe og anbefalede at gøre et Forsøg. Næppe havde
han endt disse Breve, før Gortz atter indfandt sig og bad om, at
Sagen maatte blive holdt strængt hemmelig for Vellingk, der
søgte at faa Administratoren til at frigive Wedderkopp-], hvad
den gottorpske Regering dog ikke kunde indlade sig paa, førend
den vidste, hvad det blev til med •den kongelige Protektion . og
i det hele med Gortz' Projekt. Tog Administratoren nu Sverigs
Parti, maatte han give Afkald paa Gortz ' Tjeneste. I en Efterskrift meddelte Hagedorn Vibe Indholdet af denne Samtale; inden
Brevet var afsendt, kom imidlertid Gortz for 3dje Gang og erklærede, at Administratoren nu maatte kaste sig i Armene paa
Danmark eller Sverig; han foretrak det første. Disse Udtalelser
indførtes da som Postscriptum i Brevet til Holstein 2).
Gehejmeraaderne ilede naturligvis med at forelægge Kongen
de interessante Breve, og denne følte sig saa tiltalt af Gortz' Forslag, at han strax tilkaldte Flemming, der stod i Begreb med at
tiltræde en Rejse til Warschau for at benytte den indtraadte Pause.
Feltmarskalken blev sat ind i Sagen og fik Hagedorns Originalbreve
tilstlllede ']. Da han havde gjort sig bekendt med dem, erklærede
han, at denne Sag vilde være til stor Fordel for de Allierede,
men den maatte overvejes i Kongens Raad. Her var man snart
klar over, hvor heldigt det vilde være hurtigt at blive af med de
fremmede Tropper, som udsugede Landet, og Kongen bad da
Flemming rejse til Hamborg, forhandle med Gortz, love ham Kon' ) Under 8js skrev Hagedorn til Kongen, at General Ducker havde forlangt
Wedderkopps Løsladelse, men at Etatsraad Callisen, hvem han skyldte denne
Meddelelse, var bleven sendt til Vellingk med den. Besked, at W. var i de
Svenskes Magt, der maatte handle med ham, som de kunde forsvare det.
") Hagedorn til Holstein 8/8j samme til Vibe 8/ S (Geheimecabinet Cantzley. 3630.
Dresden).
' ) Dette forklarer, hvorfor Hagedorns Skrivelser findes i Dresden og ikke i det
danske Rigsarkiv. I sin Relation til Kongen af 8js nævner Hagedorn ikke
Giirtz' Tilbud, men siger kun, at Administratoren begærer Danmarks Protektion
for ikke at nødsages til at kaste sig i Sverigs Arme.
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gen s Beskyttelse og i dennes Navn tilsige Administratoren, at han
skulde beholde Formynderskabet, hvis Sagen kom i Orden l).
Kongens Fuldmagt er af 5te Marts t}; saa snart Flemming
havde modtaget den, rejste han til Hamborg og traadte i Forbindelse med Gortz S), der fastholdt sit Tilbud og lovede at rejse til
Tønning efter at have faaet de nødvendige Forsikringer. Forinden
rnaatte han dog udstede Revers og love intet at foretage til
Skade for de høje Allieredes Interesser, men tværtimod af al Magt
stræbe hen mod det fastsatte Maal. I en skriftlig Udtalelse erklærede Administratoren, at han ønskede at leve i god Harmoni
med Kong Frederik og stadig vilde søge hans Venskab; beholdt
han sine Lande og Rettigheder, vilde han i alle Henseender nærme
sig det danske Kongehus og paa enhver Maade vise sin Troskab;
han var villig til at tage en dansk Bataillon i sin Sold paa samme
Vilkaar som den Vellingkske '). Disse lJokumenter er daterede
I zte Marts, og samme Datum bærer den af Flemming udstedte
• Securitetsact», der gik ud paa, at, naar den svenske Hær overgav sig, vilde de fyrstelige og biskoppelige Lande blive givne tilbage, hvorefter Administratoren med flere skulde indtræde i deres
Rettigheder, uden at høre Bebrejdelser for deres tidligere Forhold.
Alle Brandskatninger skulde ophøre, alle Udskrivninger stilles i Bero,
alle fremmede Tropper marchere bort, naar Svenskerne rømmede
Tønning; fra Danmarks Side vilde der ingen Vanskeligheder blive
gjort mod, at Administratoren vedblivende fungerede som den lille
Hertugs Formynder s). Dette Dokument blev først forelæst Gortz
efter hans Ankomst til Husum, vistnok omkring den I 5de Marts 6).
' ) Derluetion was in der negociation mit dem Graf v. Flemming und Baron
v. GOlt7 wegen Ubergabe der Holst. Vestung Tormingen vorgefallen. Geh.cab,
Cantzl. 3630. Dresden.
Findes som Bilag til ovennævnte Deduction, I Cederschiold : Riksdagen 1719 ,
Bilag, S, 33 er Fuldmagten trykt, men fejlagtig dateret 6/ 2; dette har Armerstedt bemærket S. 392 Note.
J) Annerstedt, der synes at antage, at Gortz har forhandlet direkte med den
danske Regering i Husum, mener, at ( jort7 strax deretter rejste til Harmover
for at træffe Czaren, Dette er urigtigt. G. rejste til Harmover 18" , var endnu
ikke hjemkommen 28/2, men var i Hamborg 3/3 (Haged, Rel, "'/2. ""I>, ",,).
Czaren rnaa være kommen til Harmover "/3 (Side 293 ), og Gortz har næppe
truffet ham. Schartau, der (S 119) omtaler Czarens Besøg, nævner ikke Gortz.
4 ) Gorta' Revers og Adm. Udtnl, findes i Origmal I Flem, Dedukt,
6 Bilag til Flem, Dedukt.
ro) Den hannoveranske Afsend ing, Schulenburg, skriver 'S/3 til Robethon, at han
venter Besøg af Gortz, der mener, at man nu er paa det rene med Gouorps
Uskyldighed.
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Det er ganske interessant at se de Meddelelser, Gortz i Følge
Flemmings Instrux skulde give Baner for at faa ham til at indvirke paa Stenbock. Gortz maatte være en Skuespiller af Rang
for ikke at falde ud af Rollen, naar han j Administratorens Navn
skulde spørge sin Medskyldige, hvorledes det var gaaet til ved
T ønnings Overgivelse, og hvorfor han som fyrstelig Tjener ikke
havde forhindret denne Begivenhed, der havde bragt de største
Ulykker over de Gottorpske Lande, medført, at de blevover·
svømmede og brandskattede af Fjenden, og nu vilde give Stødet
til Tønnings Erobring og Sløjfning. Vel1ingk havde erklæret, at
fra Sverig var ingen Hjælp at haabe, England og Frankrig kunde
ikke gribe ind før den almindelige Fred, og fra Holland kunde
man ikke vente Støtte, snarere det modsatte. 1 Orienten stod
Sverigs Sager slet; kort sagt Situationen var nu ' en saadan, at
Resultatet af fortsat Modstand kun kunde blive, at Hertugen
og Administratoren mistede deres Lande, medens Stenbock og
hans Hær blev russiske Krigsfanger. Hvilken Skæbne, der ventede Baner, kunde han vel nok slutte sig til. Kun ved en Kapitulation var Frelse at vente; men Stenbock maatte erklære sig,
inden Forberedelserne til Bombardementet var fuldførte . Det blev
nu Baners Opgave at formaa Stenbock til at modtage den Haand,
de Allierede rakte ham; Vel1ingk stillede ham fuldstændig frit,
men kunde ikke give ham skriftlige Direktiver, da Gortz ingen
Breve maatte tage med. Gjorde Baner Vanskeligheder ved at
forhandle med Gortz, lagde Administratoren og hans Ministre hele
Ansvaret over paa ham 1).
Naar Stenbock var bleven foreløbig bearbejdet af Haner, skulde
Gortz rykke frem med det grove Skyts, og her synes Vellingk at
have været med til at koncipere Instruxen, i hvert Fald nævnes
hans Na~n ofte; strax i Begyndelsen hedder det saaledes, at han
intet havde haft med Indmarchen i Holsten at gøre, Stenbock
kunde overmaade godt være marcheret til Polen; naar han nu
skød Skylden paa Vellingk, var det vel for at drage ham med i
Faldet. Denne havde i øvrigt modtaget Feltmarskalkens Brev af
zden Marts 2), men kunde intet udrette; det var ugørligt at føre
Hæren eller Dele af den fra Tønning til Stift Bremen, som nu var
fuldt af danske Tropper. Vellingk havde gjort alt for at redde
I) Bilag til Flern, Dedukt,
") Koncept i Stenb, Pap. i D. R. Ark . indeholder kun Klager og Anmodninger
om Hjælp.
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Stenbock ; men Gøteborg Eskadren kunde ikke blive færdig. Vigtigere end at redde Hæren var det imidlertid at bevare Fæstningen
for det fyrstelige Hus, Sverig vandt intet ved ogsaa at overgive
denne til Fjenden. Ansvaret for de Ulykker, der ramte den unge
Hertug, paahvilede Stenbock. Kong Carl var vred paa ham, fordi
han havde forladt Traven og var gaaet ind i Holsten i Stedet for
at marchere til Polen, hvorved han kunde have afværget Ulykken
i Orienten 1). Under disse Forhold kunde det vist være ganske
heldigt for ham at være Krigsfange en Stund; der kunde saa
blive Tid til at forsone Kongen; hans Generaler vilde vist ogsaa
foretrække et kortvarigt Fangenskab for et længere Ophold i Sibirien 2).
Ogsaa til Oberst Wolf havde Gortz Ærinde: han skulde
hjælpe Baner over for Stenbock, og gennem sine Officerer søge
at stemme de svenske Officerer gunstigt for en Kapitulation. Først
maatte han dog give klar Besked om, hvorledes det egentlig var
gaaet til ved Tønnings Overgivelse (I), og skulde dernæst have
en skarp Tilrettevisning for sin slette Opførsel og sit troløse Forhold. der havde medført saa ulykkelige Følger for Fyrstehuset,
hvorpaa der kun kunde raades Bod ved en snarlig Kapitulation.
Endelig skulde det betydes ham, at han ikke maatte meddele
Stenbock, hvad der fandtes i Tønnings Magasiner").
Gortz rejste nu over Slesvig til Husum, men forud for ham
ankom Legationsraad Losz, hvem Flemming havde sendt den
korteste Vej med forskellige Instruxer. En af disse indeholdt en
Anvisning til at vinde Menschikoff for Sagen: man skulde skræmme
ham med Sømagterne og Tyrkernes cJalousie», vise ham, at de
cNordiske Allierede» stod ene og gøre ham klart, at det gjaldt om
at faa Stenbock til at kapitulere i en Fart, for at man kunde
faa frie Hænder. Kongen af Danmark vilde anvende 50,000 Rdlr.
paa at faa Kapitulationen gennemført; Menschikoff skulde nu benytte sig af Flemmings Fraværelse (i) og selv tilvende sig Æren
for den svenske Hærs Afvæbning, saa kunde han i Triumf vende
tilbage til Rusland 4).
Danmarks Mellemværende med det Holsten-Gottorpske Hus
interesserede ikke dets Allierede, eller, rettere sagt, de fandt det
') Carl XU's Brud med Sultanen.
") Bilag til Dedukt,
a) do.
4) do.
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skadeligt for den fælles Sag. Flemming fraraadede derfor Beslaglæggelsen af de hertugelige Lande; hvis det var Meningen engang
at indlemme disse i Kongeriget, var det ubetimeligt allerede nu at
antyde dette og derved vække Europas cJalousie » og Medlidenhed
med det forurettede Fyrstehus. De fremmede Troppers Underhold
kostede mere, end Sekvestrationen indbragte. Det var fordelagtigt for de AIlierede at skaane Administratoren, som derved
vilde blive foranlediget til at kaste sig i Armene paa Danmark
og anvende sin Indflydelse til Gavn for Kongen og hans Forbundsfæl1er. Der kunde træffes Aftaler med ham for det Tilfælde, at
Hertug Carl Frederik skulde blive Sverigs Konge; i alt Fald vilde
den udviste Mildhed gøre god Virkning, selvom Projektet strandede.
For Øjeblikket var Kapitulationen Hovedsagen; de 50,000 Rdlr.
skulde tilbydes af Tredjemand. For at vise sin Uinteresserethed
sluttede Flemming sin Memorial med at udtale, at han handlede
mod sin Herres Interesser, da de sachsiske Tropper nu forplejedes
paa den danske Konges Regning; men for det Heles Vel maatte
Særinteresserne vige (I) l). Som man ser afgik Gortz og Losz med
fuld Ladning af Løgn og Rænkespind.
Losz begyndte strax Forhandlingerne med de danske Ministre,
der billigede alt undtagen Sekuritetsakten; det stred mod Kongens
cgloire» at indrømme, at noget var udført under falske Forudsætninger; det var umuligt at rømme Hertugens Lande strax efter
Kapitulationen, og Gottorperne maatte billigvis erstatte den Skade,
Tønnings Overgang havde forvoldt de Allierede. Sagen blev refereret
Kongen, som gav Ministrene Ret Der gik nu Bud til Slesvig efter
Gortz, som snart indtraf og erklærede sig villig til at forhandle
om en anden Form for «Sekuriteten s ; om Skadeserstatningen kunde
han ikke udtale sig , da dette Spørgsmaal ikke tidligere havde
været berørt; det burde holdes aabent, til cVærket » var fuldbragt,
og man skulde forhandle om Godtgørelse for den Skade, de fyrstelige Lande havde lidt 2) . De danske Ministre trak imidlertid Forhandlingerne ud ; Losz og Gortz skrev derfor' til Flemming, at han
snarest maatte komme dem til Hjælp, da man ellers kørte fast S).
Han kom ogsaa den azde Marts til Husum. men Forhandlingerne
var da al1erede afbrudte og Gortz afrejst. Han havde fulgt en
l) Bilag til Deduktionen.
~) Gortz' Aeterimås . Ber.
3) Flem , Dedukt
21

32 2

Felttoget i Holsten og Slesvig.

anden Rute end den sædvanlige og mødte derfor ikke Flemming
under Vejs. Gortz havde i en Samtale med Chr. Dit!. Reventlow
uforsigtig udtalt, at de Danske havde ladet det gunstige Øjeblik
gaa hen, og at Stenbock nu ikke vilde være villig til at kapitulere. Denne Ytring blev meddelt Kongen, der afbrød ForbandIingerne og lod Gortz betyde, at han kunde rejse. Flemming blev
noget forbavset ved ikke at træffe den gottorpske Gehejmeraad;
han konfererede med Kongen og de danske Ministre og udtalte.
at der intet var i Vejen for at ændre Sekuritetsakten ; disse erklærede sig da rede til at genoptage Forhandlingerne, naar det
blot fik Udseende af, at det var Gortz, der tog Initiativet. Dette
lod sig meget let ordne; Flemming opfordrede Gortz til at møde
i Husum, hvad denne ikke lod sig sige to Gange, men indtraf den
26de om Morgenen i det danske Hovedkvarter l). Efter megen
Snakken frem og tilbage enedes man 0111 en ny Sikkerhedsakt,
der blev overgivet Flemming for af ham at tilstilles Gortz, naar
Stenbock havde kapituleret.
Dokumentet, som er dateret Husum jote Marts, underskrevet
af Kongen og paraferet af Vibe og Holstein, udtaler, at Hs. Maje.
stæt, efter at Tønning ved Baron Gortz Mægling er rømmet af
Stenbock, der har overgivet sig og sin Hær, nu føler sig forsikret
om, at Svenskerne er komne ind i Fæstningen uden Administratorens og hans Ministres Vidende og Vilje. Hertugen indsættes
derfor atter i sine Lande og Rettigheder. Al Uvilje mod Administratoren og hans Raader ophører, Udskrivningerne i de fyrstelige
Lande standser, og der lægges ingen Hindringer i Vejen for Administratorens Formynderskab ~) . Langt senere, nemlig Igde April,
udstedte Menschikoff en Erklæring om, at han vilde rømme Hertugdømmerne, naar Kapitulationen var udført S) .
Der er ingen Tvivl om, at Kongen og de af hans Ministre,
som opholdt sig i Husum, har tillagt Gortz' Forslag virkelig Betydning, hvad det da ogsaa havde; men Gehejmeraad C. Se h ested og hans Kolleger i København saa anderledes paa Sagen og
' ) Schulenburg til Robethon 2"/3. 27/3; Flem, Dedukt.
") Afskrift af den udførlige Sikkerhedsakt findes i Scholtens Arkiv i Pakken
«Tønnings Belejring 1713-14>, samt i Deduktionen. Den er trykt i Hist.
Nachr. v. d. Nord. Kriege Fortsetz. l S. 217-222.
") Bilag til Deduktionen. Trykt s. o. men uden Dato, Dette er bemærket af
Annerstedt (S. 394 Note I), som ganske naturlig har ment, at Erklæringerne
var samtidige.
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viste fra første Færd udpræget Uvilje mod at indlade sig med
Gottorperne. . H vis vi ikke havde kendt den Alvor, hvormed
D . E. plejer at behandle vigtige Statssager, vilde vi være tilbøjelige
til at tro, at De kun har meddelt os dette Forslag for Løjers
Skyld og for at more Dem paa Baron Gortz ' Bekostning, ~ hedder
det i et Brev fra Konseillet til Vibe. Under alle Omstændigheder
forekom det Sehested ubegribeligt, at Administratoren og hans
Ministre i deres nuværende magtløse Tilstand kunde gennemføre,
hvad de havde lovet. Det rimeligste var , at man fra fyrstelig Side
atter havde en Rævestreg (fourberie) for I).
Den 30te Marts var Gortz endelig kommen saa vidt, at han
kunde begynde at forhandle med Stenbock . Han rejste til Tønning og blev indladt gennem Westerthor uden Feltmarskalkens
Tilladelse, hvad der skaffede den vagthavende Kaptajn nogle Dages
Arrest '']: han fik dog Foretræde og forhandlede til den zden April
med Stenbock og de gottorpske Myndigheder. De Direktiver, Flemming havde givet, har han vel næppe fulgt ; men han advarede
Stenbock mod at drive Sagen t il det yderste: han maatte jo dog
overgive sig, naar Møllerne brændte under et Bombardement;
Administratoren paatog sig alt Ansvar over for Kong Carl, naar
blot Tønning ikke -jure belli s faldt i de Danskes Hænder. Her
paa blev svaret, at Vellingks Raad først maatte indhentes S).
Gortz søgte at skaffe sig de grundigst mulige Oplysninger
om Tilstanden i Tønning og kom til det Resultat, at Beholdningen
af Rug beløb sig til 8200 Tdr., hvoraf kun 1000 tilh ørte Borgerne.
Om Styrken fik han følgende Oplysninger :

l) Geh Reg. 31/s.
' ) Wolfs Journal.
8) Stenb. til Kongen 26/. (modtaget 8/ 8) j fr. Flem. Deduktion, der fremst iller
Sagen omtrent paa samme Maade. 1 Wolfs Jo urnal hedder det under ~/4 , nt
Stenb. holdt Krigsraad, hvori det blev vedtaget at forlange at beholde Vanben
og «Trofæers ved Udmarchen af Tønning. I sin cBerichh taler Gorta ganske
vist ogsaa om Krigsraad, men da han omtaler sine 2 første Besøg i Tønning
under et, kan hans Udtalelse godt referere sig til det andet Besøg . Wolf har
selvfølgelig ikke været med i K rigsraadet, som heller ikke findes refereret i
Stenb, udførlige Krigsraadsprotokol (Dsk, R. Ark. ). Man kan sikkert gaa ud
fra, at det ikke er bleven holdt.
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. 725 Hoveder.
Knægte
. 97 8
Underofficerer og Menige .. 80 50
»
l Barakkerne
. 1200
Paa Landet.
'. 4 000
14,953 Hoveder ').

Hertil kom:
Fyrstelig Garnison
Borgerskab

1800 Hoveder.
, 3000

Herefter skulde den samlede Forplejningsstyrke være henved
Mennesker. Der vilde saaledes være Brød til ind i Juni;
men Forraadene af Vin, Brændevin, Ost, Gryn, Ærter, Krydderier,
Tobak og Medicin vilde slippe op i Begyndelsen af Maj . Hestene
maatte dræbes. Af Fodfolket var kun 1500 Mand i Stand til at
gaa paa Vagt. Af Garnisonen døde daglig 20-3°, af Borgerskabet
10-12.
Hvor vidt de tyske Knægte uden at gøre Mytteri vilde
finde sig i at leve af Vand og Brød, kunde Gortz ikke afgøre;
Tilførsel fra Søsiden var umulig, 2 Fregatter og 5 Gli.ickstadtske
Fartøjer laa paa Ejderen, et Linieskib krydsede uden for, og paa
begge Bredder vilde der blive anlagt Batterier ~) .
Gortz paatog sig at skaffe Vellingks Udtalelser og hans Svar
paa et Brev, Stenback medgav ham; den zden April forlod han
Tønning, meddelte Flemming og de danske Ministre Resultatet af
sit Besøg og rejste videre til Hamborg. Der kan ikke være Tvivl
om, at han har gjort alt muligt for at Vel1ingk skulde raade
Stenbeck til Kapitulation, men Generalguvernøren vilde ikke for
nogen Pris kompromittere sig og udtalte kun, at, da Sagen var
rent militær, hverken vilde eller kunde han give noget Raad S) .
Derimod søgte han at gøre Stenback modløs ved at meddele ham
alle de nedslaaende Efterretninger, han kunde: Udsigterne til Hjælp
20,000

') l et Brev til Kongen at "'/ 4 angiver Stenb. Hærens Styrke til IO, I 26 Md.;
men da den ved Kapitulationen talte 10,520 inkl. Ima plana, kan den af
Stenb. angivne Styrke kun gælde de Menige. Gortz har medregnet Officersknægte, formodentlig ogsaa andre Nonkombattanter, muligvis ogsaa Kvinder
og Børn.
') Gortz til ven. "I. (Yell. Saml.).
a) Denne Udtalelse findes ikke i Vell, Breve til Stenb., derimod i et Brev til
Baner. som denne har forevist Stenhock (Baner til Vell, 2,'/ .. Formodentlig
har Gortz ogsaa overbragt den mundtlig. Stenbeck omtaler den i sit Brev til
Kongen af 2' /•.
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var slette; efter den ulykkelige Begivenhed i Orienten kunde Kongen ikke støtte ham; han havde jo belavet sig paa at træffe ham
i Polen. Fra Sømagterne kunde ingen Bistand haabes; den engelske
Flaades Instruxer kendtes ikke; før der var sluttet Fred med Frankrig, havde Sverigs Venner ikke frie Hænder. Hvorledes det gik
med Rustningerne i Sverig, vidste Vellingk ikke, men Stenbock
maatte selv bedst vide, hvor meget Rytteri der skulde overføres
for sammen med Garnisonerne i de tyske Fæstninger at danne et
Diversionskorps; hans eget Rytteri var jo nu værdiløst t).
Om det virkelig er sandt, at Gortz har arbejdet paa at hindre
Tilførsel til Tønning, kan ikke bevises, skønt Stenbock paastaar
det 2); men, at han har ophidset Vellingk, der i Forvejen var tilstrækkelig ilde stemt mod Feltmarskalken, er sikkert nok; blandt
andet meddelte han, at Stenbock skriftlig var advaret mod Vellingk, der havde svoret ham Døden. Denne blev yderst oprørt;
vel bevarede han Roen i sit Brev til Stenbock, men overfor Svigersønnen gav han sin Vrede Luft i onde og ironiske Vendinger"},
Foruden disse Breve medførte Gortz yderligere fra Hamborg
to Skrivelser, hvori Administratoren højtidelig bekræftede alt, hvad
Gortz under sit forrige Besøg havde sagt, advarede mod at
trække Tiden ud, paatog sig Ansvaret over for Kongen, lovede
at sørge for Transportskibe til Hjemrejsen og at skaffe de nødvendige Pengernidler '] ,
Gortz havde saaledes Grund til at haabe, at han kunde øve
et tilstrækkeligt Pres paa Stenbock. Vellingk havde slaaet Haanden
af ham, Administratoren vilde støtte ham, og han selv kunde
skaffe ham en Kapitulation paa læmpelige Vilkaar. Her var jo
ikke Tale om Nederlag eller om Overgivelse paa Naade og Unaade;
det hele var en i og for sig for Sverig gavnlig Operation; ganske
det samme, der for ikke længe siden var timedes den kejserlige
Hær, der rømmede Katalonien og førtes til Italien 5). Hertil kom,
at Stenbock var stærkt deprimeret, Dels ved den uheldige Gang,
' ) Vell . til Stenb, T/•.
Loenbom B. IV, S. 124 Note .
3) ven. til Baner T/. (Upsaia Univ. BibI. F. 109, citeret af Annerstedt] , Baner
viste Stenb. Brevet (Haner til Vell. 12/.).
' ) Adm. til Stenb, 7/. (Stenb . Pap. i D. R. A.).
") Brev fra en holst-gott. Minister til Fabrice 2./.; fra H . Reventl. til Genlt.
Barner 17/. (N orrlalb . Stud. t858).

') Jfr.
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Felttoget havde faaet, og Dels ved de ulykkelige Begivenheder i
Orienten. Snart blev han end mere nedtrykt ved at erfare, hvor
vred Kongen var bleven over hans diplomatiske Forhandlinger
med de Nordiske Allierede; han havde dog været saa vis paa, at
de var optagne i Naade, og ansaa det for ganske ubestrideligt,
at Vaabenhvilen i December havde været yderst fordelagtig for
Sverig ').
Den 9de April kom Gortz atter til Husum. I hans Fraværelse
havde Flemming forhandlet med de danske Ministre og den russiske Ambassadør om de Vilkaar, man skulde byde Stenbock").
Bag Dolgoruckis Ryg havde han i øvrigt ogsaa med Danskerne
drøftet, hvorledes man skulde faa Russerne hastigt ud af Landet,
samt truffet Aftaler om det næste Felttog og om Byttets Deling"),
Om de paatænkte Vilkaar har Gortz formodentlig faaet nogen
Besked, inden han den rode begav sig til Tønning"'), hvor han
forblev til næste Dag. Hans Ankomst har sikkert vakt lyse Forhaabninger; thi den t ode lyder Parol, Løsen og Feltraab: «Sonnenschein - Stillwetter - Fluht; men de blev snart nedslaaede, og
om Aftenen udgaves de tre Ord: «Schweyge - Leyde - mit Gedu It. » Det var jo heller ikke lystelige Efterretninger, han bragte.
For Stenbock var det en stor Skuffelse, at Vellingk ikke vilde
have med hans Sag at gøre, han var jo den eneste «Senator» i
Tyskland og burde staa ham bi. Der var altsaa ingen Hjælp at
vente i en overskuelig Fremtid; mod en saa overlegen Fjende
kunde Stenbock intet udrette, vandt han end det ene Slag efter
det andet.P).
Gortz skal have meddelt Stenbock, at Kongen af Danmark
vilde lade ham beholde «T rofæe rne », men at samtlige Vaaben
skulde afleveres tillige med Hestene. Det berettes nu, at Stenbock
i den Anledning den rode April holdt Krigsraad, og at man her
enedes om at forlange, at den halve Styrke af hvert Regiment
beholdt Vaaben og Udrustning. Her imod skal Gortz have gjort
«meget fornuftige og vægtige » Indvendinger, idet han paaviste
' ) Stenb. til Kongen 23/4, Brevet, hvori Kongen udtalte sin Unaade, var af 14/12
(gI St.), men kom først 1"/4 Stenb. i Hænde.
") Flem, Dedukt,
") Aftaler af 11/4 mellem Flemming, Vibe og Holetein (C eh. cab, Cantzl. N. 3630
Dresden).
<) Kg!. udf. Exped . 10/. 662; Wolfs Journal.
,,) Stenb, til Vel!. 1&/4 (Svar paa Skr. af 7/ 4).
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at Kongen af Danmark aldrig gik ind paa et saadant Forlangendet).
Hvis denne Fremstilling er rigtig, maa Gortz have lovet Stenbock
«T rofæerne» paa egen Haand; i hvert Fald siger Flemming intet
om, at han har givet ham noget Tilsagn, og i Aftalerne, som
ganske vist først blev endelig formulerede, efter at Gortz var
rejst til Tønning, staar der udtrykkelig, at Faner, Pavker m. m.
skal afleveres til Kongen af Danmark. Om der over Hovedet er
holdt Krigsraad, er ogsaa meget tvivlsomt 2); men det er rimeligt
nok, at Stenbock, hvis Selvstændighedsfølelse jo havde faaet et
Knæk, har raadført sig med nogle af sine mest betroede Mænd.
Den 1 zte April samlede Stenbock et Krigsraad, bestaaende
af 4 Generalmajorer, 13 Oberster, 3 Oberstløjtnanter og z Majorer,
og fremsatte i et langt, meget indgaaende Foredrag sin Opfattelse af Tilstanden. Han udtalte, at Hæren manglede alt, at der
ingen Udsigt var til Hjælp, og at man var fordømt til Passivitet,
hvis man ikke uden Udsigt til Held, stik mod al sund Fornuft og
Krigsræson vilde opofre den lille Hob, der var tilbage, i en
Kamp mod Fjendens Overmagt. I Fæstningen fandtes kun lidt
Proviant, blev den bombarderet, vilde Møllerne gaa op i Luer,
og saa havde man ikke engang Brød . Sygdomme hærgede, og
man maatte betænke, at Tønning tilhørte en umyndig, fremmed
Fyrste. Kongens Uheld i Tyrkiet, som maaske endog vilde koste
ham Livet, tilintetgjorde ethvert Haab om Hjælp ude fra. Nu blev
det et Spørgsmaal, om man under disse Omstændigheder ikke
gjorde bedst i at indlade sig i Forhandling med Kongen af Danmark under Administratorens Mægling. Man maatte derfor overveje, om man ved at vove det yderste gavnede Kongen, Fædrelandet, Hertugdømmet, Fæstningen og hele Sagen.
Efter Foredraget oplæstes en Skrivelse fra Bender af 6./17. Februar tillige med Breve fra Vellingk, Administratoren og Gortz, der
bekræftede Stenbocks Opfattelse af Situationen; først derefter begyndte Voteringen. ABe, lige fra Major Mo d ee, der rigtignok udtalte,
I) Wolfs Journal 1°/4.

2) Krigsraadsprotokollen fra Tønning, der findes i det dsk. R. Ark., og som her

er benyttet, begynder' først med 12/ 4• I sin Skr. til Kong Carl af 14 ./25. Maj
nævner Stenbeck ingen Datum, men siger kun , at ban, efter at bave faaet
Vellingks Svar, samlede sine Generaler og Regimentschefer. Loenbom beretter,
at Stenb. i Gerts' Nærværelse lod Administratorens Breve oplæse for Krigsmadet; men dette kan ikke være rigtigt; de blev oplæste den 12/ 4 (Krigs.
raadsprot. aftrykt i O. Fr. III, Bilag S). og da var Gortz rejst.
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at Sagen laa over hans Horisont, og til Greve Aschenberg,
mente, at det foreslaaede eaccomodement» ikke burde forkastes .
Nu tog Stenbock atter Ordet, samlede i Korthed alle de Grunde,
der talte for at forsøge denne Udvej til at «konservere» Tropperne, hvad han udelukkende havde haft for øje, da han kastede
sig ind i Ejdersted, og foreslog Valg af Kommissærer. Enstemmig
udpegedes Generalmajorerne Patkul og Grev Mellin, samt Obersterne Stromfelt og Schwanlod med Auditør Hahn som Sekretær. En Instrux blev udfærdiget, og Generalkrigskommissæren
fik Ordre til at skaffe Oplysning om, hvor stort et Forraad af
Levnedsmidler der fandtes i Fæstningen. Gortz havde jo meddelt
Vellingk, at der kun var Brød til Juni, men denne havde samtidig af Andreas Sonnenberg faaet Efterretning om, at Stenbock
mundtlig havde befalet ham at indberette, at der var Brød for et
Aar, men i øvrigt Mangel paa alle andre Fødemidler og Penge.
Dette var imidlertid Løgn; Stenbock havde aldrig befalet ham at
berigtige Gortz' af Wolf edelig bekræftede Fremstilling t).
Beslutningen blev strax tilmeldt Gortz, og den r jde udstedte
det danske Hovedkvarter Passer for de svenske Kommissærer og
Generalkrigskommissær Malmberg fra Tønning til Generalmajor
Møstings «Posteringskva rter » 2). Samtidig blev der udfærdiget Instruxer for Møsting, Brigadeterne Cicignon og Mogens Krag
samt Oberst v. d. Lu h e. Det meddeltes dem, at Stenbock vilde
overgive sig med hele sin Hær; de skulde aabne Forhandlinger
og afslutte Kapitulation med hans Kommissærer paa nedenstaaende
Betingelser ; de Fordringer, Svenskerne yderligere maatte stille,
vilde være at afslaa 3).
Betingelserne var allerede approberede af Kongen den 3dje
April og gik ud paa følgende: Hele den svenske Hær overgiver
sig, men enhver beholder privat Ejendom og Sidevaaben . Kongen
bestemmer Kvarter og Marcheruter og sørger ligeledes for Forplejningen, som dog skal betales kontant. Alle Tropper transporteres. Kongen vil strængt og helligt overholde alt, hvad han har
lovet, men det staar Svenskerne frit for at søge Garanter i Udlandet. Løsesummen erlægges efter Kartellet, inden Hjemmarchen
tiltrædes. Ingen tvinges til at tage Tjeneste, og Officererne kan
' ) Krigsraadsprotokollen 12/•.
Kg!' udf. Exped, 18/. N. 700 .
') Kg!. udf, Exped. 15/. 69 8-699 .
~)
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faa Orlov mod Revers. Mandskabet faar efte r Overgivelsen frit
Kvarter. Artilleri og Trofæer afleveres til Kongen af Danmark.
Overgivelsen skal finde Sted IO Dage fra Kapitulationens Dato;
2 Generalmajorer eller I Generalmajor og I Oberst skal være
Gisler '].
En sachsisk Trompeter bragte Passerne til Tønning, men
medførte tillige et Brev af r jde April fra Gortz, der fraraadede
at udsende de Officerer, som havde faaet Pas til Ulvesbull.
Flemming havde nemlig meddelt ham, at nogle fra Tønning opsnappede Breve i Forbindelse med Desertørernes Udsagn havde
givet de Danske det Indtryk, at Tilstanden ved den svenske
Hær var saa ussel, at man ikke behøvede at gøre nogen som
helst Indrømmelse 2). Stenbock sammenkaldte nu den rade et
nyt Krigsraad ikke blot i Anledning af dette Brev men ogsaa
foranlediget af Kongens højst unaadige Skrivelse, der lige var
kommen ham i Hænde"), Den Maade, hvorpaa denne havde optaget Stenbocks Forhandlinger om Vaabenhvilen, skulde ikke opmuntre ham til at skride videre ad den Bane. Han fremsatte sine
Betænkeligheder for Krigsraadet, og man enedes om at begære et
Pas for Malmberg, der i Stockholm skulde indhente Senatets
Ordre <l).
Efterretningerne om Svenskernes ulykkelige Forfatning havde
virkelig foranlediget Kongen af Danmark til at befale sine Officerer
ikke at forhandle med de svenske Kommissærer, men kun tage
deres Forslag ad referendum; samtidig fik de Meddelelse om, at
en sachsisk og en russisk Oberstløjtnant skulde være til Stede ved
Mødet 5). Den Isde April sendte Møsting Forespørgsel til Vibe,
om man kunde lade de svenske Officerer rejse hjem, naar man
havde hørt deres Forslag; Svaret lød bekræftende og indskærpede,
at der ikke maatte forhandles; sent paa Aftenen kom der imidlertid
Bud til Husum, at Svenskerne slet ikke havde givet Møde G).
I) Kg!. Resolut. dat . Husum 8/.; atte steret af Vibe, Husum 18/4. (Scholt, Ark.
~)

")
4)

')
6)

Kapitulat, I).
Gortz til Stenb. 13/4 (Dsk. R. A.) jfr, Krigsraadsprot, 13de-14de-16de Apr.
jr-, Side 148 f.
Krigsraadsprot. 14/<.
Kg!. udf. Exped, 14/4 7°1; jfr. Flern. Dedukt,
Møsting til Vibe '"/4 og S. D. Kl. 9 E . M.; Vibe til Møsting 1,/. Kl. 6 E. M.
(Scholt, Ark. Kapitulat, l ). l alt, hvad rler vedrører Forhandlingerne, er Wolfs
Journal en højst upaalidelig Kilde. Under 15/ 4 beretler han, at de svenske
Kommissærer (som slet ikke blev udsendte) kom tilbage med Tilbud om 8
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For at faa Forhandlingerne i Gang begav Gortz sig den 16de
April til Tønning og meddelte Stenbock, at Kongen af Danmark
ikke vilde tillade, at Malmberg blev sendt til Stockholm efter
Ordrer; han vilde have frie Hænder og handle efter «Krigsræson •.
Det svenske Generalitet maatte selv afgøre, om Kongens Brev af
Ilde December hindrede det i at træffe Bestemmelser til Hærens
Bevarelse. Stenbock sammenkaldte da atter Krigsraadet, meddelte, hvad Gortz havde sagt, og lod paa ny det meget omtalte
kongelige Brev oplæse. Derpaa traadte Gehejmeraaden selv ind
og holdt et længere Foredrag for de forsamlede Generaler og
Stabsofficerer, hvem han meddelte, at Flemming og han selv med
megen Besvær havde faaet Kong Frederik til at genoptage de
Forhandlinger, som denne havde været paa Nippet til at afbryde
paa Grund af indløbne Efterretninger om Tilstanden i Tønning.
Han paaviste dernæst, at Kong Carls Brev i ingen Henseende
vedrørte den foreliggende Situation . Denne Sag var «ein pures,
militaires wesen» uden noget diplomatisk Præg. Han gav derefter en Fremstilling af den svenske Hærs øjeblikkelige haabløse
Stilling, hvor fra der kun var en Udvej: den af ham foreslaaede.
Da Foredraget var endt, begyndte Diskussionen, og Resultatet
blev, at alle som en anbefalede at optage Underhandlingerne. Der
var ikke mindre end 25 Grunde, som talte herfor, og da Krigs.
raadet blev hævet, var alle dets Medlemmer fuldt overbeviste om,
at de havde handlet til Fordel for Hæren og efter Aanden om
end imod Bogstaven i Kong Carls Brev l).
Den Ilde April tidlig om Morgenen indtraf de svenske Officerer i Simonsberg; men nu fik de Lov til at vente forgæves .
Generalmajor Møsting meddelte, at han og hans Kolleger vel
i sin Tid havde faaet en Bemyndigelse til at forhandle, men at
den nu var frataget dem 2). Først den Igde April underskrev
Kongen i Husum en ny Fuldmagt for de 4 nævnte Officerer til
at forhandle med de svenske Kommissærer og «foretage nogle
Artikler angaaende den svenske Hær i Tønning og Ejdersted . Vi
vil allernaadigst approbere og gaa ind paa, hvad Vore Kommitterede
Dages Vaabenhvile, Lige saa urigtige er de Oplysninger, han under 1°/4 giver
om danske Forslag og Tilbud. Da Krigsraadsforhandlingerne naturl igvis hlev
holdt hemmelige, kan Wolf heller ikke have været godt underrettet.
' ) Krigsraadsprot. 10 '4 •
., ) do. 21 / 4•
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forhandler med nævnte Kongelig svenske Generalmajorer og Oberster. 1).
Den aode April gik hen med at prove Fuldmagterne. Sven skerne overleverede deres Forslag og modtog som Svar Kongen
af Danmarks «Uj t i m a tu rn s af 3dje April 2). Begge Dele toges
ad referendum, og Stenbocks Kommissærer vendte tilbage til Tønning '], Det svenske Forslag gik ud paa, at Hæren skulde marchere ud af Tønning med fuld Udrustning, flyvende Faner og
klingende Spil, Kanoner, Træn m. v., hvor efter der skulde anvises den passende Kvarterer. De nationale Tropper skulde paa
Kongen af Danmarks Bekostning over Flensborg eller en anden
Østersøhavn føres til Sverig, de tyske Tropper derimod samlet
eller regimentsvis marchere til de tyske Fæstninger.
Afrejsen
skulde foregaa snarest efter Kapitulationens Afslutning, og Trop.
perne lige til Hjemkomsten forplejes paa dansk Regning. Fanger
eller Desertører fra de allierede Hære, der havde taget Tjeneste
inden Ratifikationen , maatte ikke udleveres. Al Officersbagage og
alle Arkivalier kunde frit og uhindret passere. Saa kom der en
Række Bestemmelser angaaende Transporten, som skulde foregaa
paa dansk Bekostning men med svensk Konvoj; underligt nok
tilbød Svenskerne at betale de Syges Forplejning. Udrykningen
skulde først finde Sted, naar Senatets Bestemmelse var indhentet,
og fremmede Magter havde givet fuld Garanti. Kongen af Danmark maatte helligt love at holde Kapitulationen. Blev dens Bestemmelser krænkede af hans Allierede, skulde han gribe ind i
Forbindelse med Garanterne 4).
Under de nuværende Forhold var disse Betingelser ganske
uantagelige. Formodentlig har Svenskerne taget Munden saa fuld
for at have noget at slaa af paa .
Hidtil var Russerne holdt udenfor Forhandlingerne, og meget
taler for, at Kongen af Danmark er gaaet ind paa dem for hastig
at blive af med sine besværlige Forbundsfæller. I Længden kunde
dette dog ikke gaa; den rade April fik en russisk Officer Tilladelse
til at overvære Kommissærernes Møder, og Dagen efter traadte
Holstein og Vibe sammen i Konference med Flemming og Losz,
') Ordre af

10/..

Original.

(Scholt. Ark. Kapitulut. l).

2) Side 328.
B) Møsting til Kongen ~ I. (Koncept, Kapitulat. I); j fr. Krigsraadsprot, " /•.
f) Kapitulat. 1. Afskr.

•
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Dolgorucki og Wesseloffski. Her gjorde Russerne Fordring paa
en Tredjedel af Fanger, Trofæer og det øvrige Bytte; de krævede,
at Stenbock og hans Officerer skulde forbinde sig til ikke at gaa
til Polen, at Tropperne landsattes i en Egn af Sverig, der laa
saa fjærnt fra Finland som muligt, og forpligtede sig til ikke at
tjene mod de Nordiske Allierede. Holstein udtalte, at det var
urimeligt, at Sachserne og Russerne forlangte Andel i Trofæerne;
det havde de danske Auxiliærtropper aldrig faaet, Hertil bemærkede Flemming, at med Allierede forholdt Sagen sig anderledes J).
Russerne fandt, at Danmark burde betale Hjemtransporten, men
Vibe erklærede, at det maatte blive Sverigs Sag. Flemming fastslog, at man først og fremmest maatte arbejde i Enighed og fuld
Forstaaelse med den fælles Sag for øje uden Hensyn til Særinteresser; Dolgorucki udtalte da, at hvis Danmarks Interesse
krævede, at Stenbocks Hær blev ødelagt, maatte dette ske; heri
var Flemming enig, men da han spurgte, hvem der garanterede
for, at dette kunde lade sig gøre, svarede Vibe, at det blev Ge neralernes Sag. Alle var enige om, at et Belejringsprojekt maatte
udarbejdes, men at Forhandlingerne skulde fortsættes, stadig under
Gortz ' Medvirken 2).
Kongen gik ind paa Russernes Ønsker angaaende Byttets
Deling, men krævede til Gengæld, at de bar deres Del af den
paa Kapitulationen anvendte Bekostning og af de ved Blokaden
foranledigede Udgifter, lige som han ogsaa forlangte, at Menschikoff og Dolgorucki skriftlig skulde forpligte sig til med alle de
russiske Tropper at rømme Landet ad de anviste Veje under
Overholdelse af god Orden og Disciplin 14 Dage efter, at Kapitulationen var undertegnet. Han fraraadede derimod at fastholde
Fordringen om, at Stenbock og hans Hær ikke maatte tjene mod
de Allierede; den kunde let faa Kapitulationen til at strande.
Den 19de lovede Menschikoff at afmarchere i god Orden, naar
Stenbock havde overgivet sig, og der betryggende var sørget for
de russiske Troppers Forplejning. Inden 16 Dage, efter at Marchen var tiltraadt, skulde hele det russiske Korps være ude af
Landet. Han vilde ogsaa betale Gortz Tredjedelen af de 50,000
Rdlr., som Kapitulationen skulde koste; den Rusland tilkommende
') Det maa dog bemærkes at Czaren, naar det passsede ham, slog paa, at han
var c Auxiliærs, Jfr. Side 58, og at de danske Aux.tropper beholdt de Faner,
de tog paa Valpladsen.
Flem. Dedukt, Bilag.

•
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Tredjedel af Fangerne overlod han til Danmark; de skulde udvexles
med de i Sverig fangne Russere, ligesom de Fanger, der endnu
var internerede i de svenske Besiddelser, ved Kapitulationen skulde
tilbagegives de Allierede mod Erstatning. Rusland skulde have
Tredjedelen af Trofæerne. Kongen af Danmark sanktionerede strax
Menschikoffs Ønsker l). I Forholdet overfor Svenskerne herskede
der Enighed mellem de Allierede; det saa nu ogsaa ud til, at
den oprindelige Uenighed med Hensyn til Forholdet overfor
Holsten-Gottorp skulde blive bragt ud af Verden. Ved at benytte
den Gottorpske Mægling havde Danmark gjort sine Forbundsfæller
en vigtig Indrømmelse.
Den 2 I de April holdt Stenbock et Krigsraad, hvori han fremlagde Protokol over Mødet i Simonsberg og det danske Forslag.
Derpaa oplæstes en lige modtagen Skrivelse fra Gortz, der strax
efter personlig optraadte og c producerede andre Artikler, Kongen
af Danmark var gaaet ind paa, » som supplerede «det skriftlige
Svar, der var givet paa de af de svenske Kommissærer overrakte
Propositioner». Det lader til, at disse Artikler har indeholdt den
Indrømmelse, at Svenskerne kunde faa Lov at beholde deres Trofæer og Sidegevær samt en Fanevagt paa 12 bevæbnede pr. Regiment. Hertil knyttedes rigtignok den Betingelse, at de ved
Helsingborg og Gadebusch tagne Trofæer skulde gives tilbage t),
en symbolsk Betegnelse af, at Kapitulationen udslettede disse
Nederlag. Samtidig foreslog Gortz Stenbock at søge Sammenkomst med Flemming og Menschikoff for ved deres Hjælp at
opnaa billigere Vilkaar. Stenbock havde imidlertid faaet en sand
Rædsel for diplomatiske Forhandlinger og udtalte sig i Krigsraadet
meget skarpt imod dette Forslag; han vilde hellere vove det
yderste end overlade Fjenden sine Vaaben og marchere ud af
Fæstningen uden Gevær. Krigsraadet gav ham fuldstændig Ret :
hellere kæmpe til sidste Mand end overgive Vaabnene til Fjenden.
Det fraraadede at indlade sig paa hemmelige Underhandlinger og
vedtog enstemmig at gaa ind paa de danske Tilbud, naar man
blot maatte beholde fuld Udrustning, Faner og andre Trofæer"] .
Det lader til, at Gortz har foregrebet Kongens Beslutninger;
') Bilag til Flem, Dedukt., jfr, Kgl. Versreberung

1°/4,

2) Stenb. til Kongen 14.125. Maj, jfr, Gdrtz' Bericht.
a) Krigsraadsprot. !II•.

Geh. Reg.
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hans i Krigsraadet oplæste Skrivelse manglede Underskrift 1). Offi.
cielt blev der ingen Ændringer indført i Kapitulationsforslaget ;
men den 22de April udtalte Holstein mundtligt paa Kongens
Vegne, at Svenskerne skulde faa en Fanevagt paa 12 Mand pr.
Regiment, og at man opgav Trofæerne fra Helsingborg men vedblivende ønskede dem fra Gadebusch. C. D. Reventlow erklærede
med Kongens Bemyndigelse, at Sagen ikke skulde strande paa
Spørgsmaalet om Trofæerne, og at man frafaldt Fordringen om
Udlevering af Desertører ved Udmarchen 2).
Den z rde April kom Gortz tilbage til Husum med Stenbocks
Bemærkninger til Forslagene; han forhandlede med de Allierede
den zzde og forlod saa Byen for efter eget Sigende paa ny at
underhandle med Stenbock ~). Denne havde den zzde holdt Krigsraad, hvori man vedtog skriftligt at "meddele Gortz , at man kun
efter Administratorens indtrængende Begæring var gaaet ind paa
at forhandle om Kapitulation i den Hensigt at skaane Fæstningen
og Hertugdømmet, der vilde gaa til Grunde, hvis den svenske
Hær bukkede under for Fjendens Vaaben, men at man paa ingen
Maade vilde finde sig i den Forsmædelse at aflevere Hs. Maje stæts hidtil sejrrige Vaaben; før vilde man vove den yderste
c extremite »4).
Heller ikke den 23de April var Gortz i Tønning; ogsaa den
Dag holdt Stenbock Krigsraad, og her blev det besluttet at lade
Oberst Bassewitz opsøge Gortz og «s lib rosa . tilstille ham et
Brev med Oplysninger om, hvorledes Krigsraadet optog det ved
hans Mægling ændrede Kapitulationstilbud ; dog saaledes at Brevet
skulde betragtes som uskrevet og tilintetgøres, hvis Gortz kunde
give sikkert Haab om Hjælp, da man i saa Fald ikke vilde kapitulere. I øvrigt kom der i Krigsraadet en Frygt til Orde for, at
Gortz paa egen Haand skulde slutte en Kapitulation, og at hans
gunstige Stemning over for Svenskerne vilde tabe sig, naar Forhandlingerne trak ud fJ). Samme Dag indberettede Wolf, hvorledes

»u.

l) Krigsraadsprot.
' ) Flem. Dedukt. Bilag.
S) Flern, Dedukt., jfr, Brev fra Vihe dat. Husum 22/4 (Geh. Reg.),
' ) Krigsraadsprot. '~/ •.
') Krigsraadsprot. ,s/4. Bassewitz, eler officielt rejste med Orlov .in gewi ssen
affairen unter derer (1) nordisehen alliirten s, men som i Virkeligheden skulde
til Tyrk iet for at sætte Kongen ind i Situationen, var ogsaa denne Gang
vel forsynet med Penge; men de Danske fratog ham 4900 Rdlr. og lod
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det forholdt sig med Forsyningerne i Fæstningen. Man maatte
nemlig være belavet paa, at Stenbock snart blev tvungen til at
rømme hele Ejdersted og indlægge alle sine Tropper i Tønning.
Naar den fyrstelige Garnison skulde forplejes til Udgangen af September, kunde man kun stille 1900 Tdr. Rug til Raadighed for
den svenske Hær; af Tørv vilde der den t ste Maj være 400 Læs i
Behold. Af Penge havde man 25.000 Rdlr.• akkurat nok til at
lønne de fyrstelige Tropper indtil Udgangen af September l). Disse
Oplysninger, der var givne efter Samraad med Gortz og Baner,
var ret upaalidelige. Beholdningerne var i Virkeligheden en Del
større; men Gottorperne var interesserede i, at Svenskerne snarest
rømmede Fæstningen.
Disse Meddelelser virkede nedslaaende ; thi netop nu indtraf
der fra Vellingk Efterretninger, som lød paa, at, hvis man kunde
holde ud nogen Tid endnu, vilde der komme Hjælp.
Efter
4 Ugers Rejse var Kaptajn Fahlstrøm kommen fra Tyrkiet til
Hamborg med gode Nyheder. Kong Stanislaus var i Hender modtaget med store Æresbevisninger, og den derværende Paselia var
kaldet til Konstantinopel for at staa til Regnskab for sin Optræden
mod Kong Carl 2). En engelsk Skipper, som lige kom fra Gøteborg,
havde berettet, at Greve Lewenhaupt med 7 større Skibe agtede
sig til Ejderen 3). Desværre var der ikke megen Udsigt til at faa
Proviant fra England og Frankrig, hedder det i et senere Brev
fra Vellingk -), da man forlangte, at Sverig selv skulde betale
Omkostningerne, Dronningen af England var i det hele noget
lunken; men i Holland laa en Del Skibe med fuld Ladning. rede
til at sejle, naar der kom Konvoj; løb Gøteborg Eskadren ud og om dens Udrustning havde Postjagten fra Stralsund bragt Melham kun beholde 1000. Det paast aas, at der af forskellige Officerer blev
ført 60,000 Rdlr. ud af Fæstningen, hvad der tager sig underligt ud, da der
stadig klages over Pengemangel. (PUchler '/h; Bassewita til Stenb, 28 / 5, BIl. .
Dsk. R . Ark .) ,
') Wolfs Journal.
') Disse Ef terretn inger var for saa vidt rigtige nok, hvad Stemningen mod Kong
Carl angik (jefferyes' Depeche dat. Adrianopel ~6/g 13) ; Kong Stanislaus, der i
Februar var bleven arresteret i Jassy (do. 8/ 2), ble v vel holdt i en Slags Fangenskab, men Sultanen viste ham dog Venlighed, og det hed sig længe, at
han ønskede at se ham paa Polens Trone (v. Mullem til Vell, 8/ 8 og ' /9 n.
SI. v-u. Saml. ).
SJ Vell. til Stenb, 16/4•
' ) do. 21 / 4•
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- kunde Blokaden af Ejderen sprænges. Freden i Utrecht,
vilde give Sverigs Venner frie Hænder, Fremgangen i Oriender stadig bekræftedes, og Udrustningen af Gøteborg Eskaddet var altsammen Lyspunkter, der varslede om bedre Tider.
Stenbock var imidlertid ikke tilfreds med VelIingks Optræden,
men klagede over, at han var for objektiv og hverken gav ham
Raad eller udtalte sin sande Mening!). Den 28de April afrejste
Generalkrigskommissær Mal m berg til Hamborg for mundtlig at
forhandle med Vellingkt); men inden han var ankommen dertil,
havde denne afsendt et Par nye Breve, hvori han igen poin terede, at Tabet af Tønning var skadeligere for Sverigs og Hertugens Sag end Tabet af Armeen; hvorledes Stenbock vilde forstaa dette, maatte blive hans egen Sag. De Danske havde udspredt
det Rygte, at han havde indladt sig i Kapitulationsforhandlinger,
og at en dansk Garnison skulde optages i Fæstningen; derpaa
vilde Vellingk ikke tro . Brevene indeholdt i øvrigt Meddelelser
om Udrustninger i Gøteborg og Dunkerque sigtende til at bringe
Hjælp, og om at Sverigs Sag j Orienten stod særdeles godt S).
Vellingk paastaar, at han over for Malmberg udtalte sin sande Mening: Havde man i Tide, inden Forhandlingerne med de Danske
var dreven saa vidt, underrettet ham om Sagen, skulde han i det
mindste have angivet en mindre anstødelig Fremgangsmaade, skønt
han udmærket godt kunde have holdt sig selv uden for Sagen, der
afhang af Generalernes Bedømmelse. Han havde aldrig forholdt
Stenbock sine Raad med Hensyn til Hærens og Rigets Bedste, men
altid meddelt ham sine Tanker baade efter Begæring og af egen
Drift; man havde imidlertid aldrig klart fremstillet, hvad man egentlig vilde vide. Han stod ved sit Ord, at Fæstningen havde større
Betydning end Hæren; hvis Stenbock og hans Krigsraad havde
truffet en Bestemmelse, som vandt Verdens Bifald og kunde haabe
paa Kongens Billigelse, vilde det tjene dem til megen Ære '],
At Vellingk først gennem de af de Danske udspredte Rygter
havde faaet Kundskab om Kapitulationsforhandlingerne, kan ikke
være rigtigt. Baner havde trolig holdt ham il. jour med Begiverihedernes Gang. Han havde først meddelt ham, at Kongens unaa' ) Stenb til Vell. 2°/4 (Vell. Saml.).
Origin i Vell . Saml. l Koncepten i D. R. A. staar " '/4; men dette
er urigtigt ; den Dag var Malmberg i Simonsberg.
') v-n. til Stenb, 2'/4, 'J5 (Yell . Sarnl.),

2) do . • 814.

4) do . ' " "
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dige Brev af I7de December havde indjaget Stenbeck Rædsel for
Underhandlinger, men at Gortz' Indvendinger havde faaet ham til
at opgive Modstanden og udsende Kommissærer; dernæst havde
han berettet, at de Danske fandt Stenbocks Forslag uantagelige,
men at denne fastholdt dem; og sluttelig havde han skrevet, at
Oberst Wolf havde besvaret hans Paalæg at brænde alle kompromitterende Breve, hvis Tønning faldt i Fjendehaand, med den
Erklæring, at Æren var ham kærere end Livet, og at han ikke
vilde tilintetgøre Papirerne l). Der kan heller ikke være Tvivl om,
at Gortz paa sine Rejser til Hamborg har sat Vellingk nøje ind
i, hvad der gik for sig 2) .
Gortz rejste ikke til Tønning den 22de April og kom først den
27de til Husum S). Bassewitz maa dog have truffet ham; thi den
24de sender Gehejmeraaden Stenbock et Svar og begærer en Udtalelse fra hele Generalitetet']. Den 25de kom han til Tønning,
mod Sædvane gennem den russiske Postering, og ad samme
Vej vendte han tilbage den næste Dag. Det ligger saaledes nær
at antage, at Gortz har opholdt sig hos Menschikoff, med hvem
han synes at have drevet Særforhandlinger. Den 26de var han
til Stede i Krigsraadet. I en kort Indledningstale omtalte Stenbock Tilstanden i og udenfor Fæstningen, hvor Fjenden havde
begyndt at røre paa sig. Han fremlagde dernæst Vellingks Breve,
Gortz' Skrivelse og en Relation fra Envoyeen i Haag, Palmqvist,
der talte om Hollændernes velvillige Stemning. Herefter bad han
Krigsraadet udtale sig. Voteringen blev langvarig, da Raadets
Medlemmer enkelt- eller- gruppevis afgav udførlige skriftlige Indlæg, der samledes i et e Conclusum s : Man kunde ikke tage Hensyn til Palmqvists Relation, der hvilede paa urigtige Forudsætninger; hellere end til ingen Nytte at tage en desperat Beslutning burde man betjene sig af Administratorens Mægling, forudsat
at han skaffede andre Magters Garanti for, at de Danske holdt
deres Løfter, at han sørgede for Transportfartøjer, for Løsesum
og Forplejning, for de Syges og andre Efterladtes Pleje og Hjemsendelse, samt for, at Vaaben og Heste tillige med den øvrige
1) Baner til Vell. 14/., 18/., .0/. (ven. Saml. ).
' ) Under 18/4 skriver Baner til Vell: cl mit Brev af
overbragt o. s. V. J
") Flern . Dedukt.
4) Krigsretsprot. • O
i4.

1</4, som Baron Gortz har

22 .

Felttoget i Holsten og Slesvig.

Udrustning i sin Tid blev sendt tilbage til Sverig "). At Gortz
ved denne Lejlighed har taget Ordet, fremgaar ikke af Krigsrandsprotokollen ~). Derimod skal han ved sin Afrejse have sagt til
Malmberg, at han - for at opnaa bedre Betingelser - vilde lade
de Allierede vide, at Stenbock havde faaet saa gode Efterretninger
fra Orienten, at han ikke mere brød sig om at underhandle; dette
har Malmberg saa meddelt Krigsraadet, som skal have udtalt, at
Gortz maatte handle, som han fandt for godt, blot han ikke fordærvede Sagen S).
Den zode rejste Gortz altsaa til Frederikstad, og den 27de
indtraf han i Husum. Den 29de April skrev han til Stenbock,
at Administratoren til hans Raadighed stillede de 5°,000 Rdlr.,
Danmark skulde betale for Kapitulationen, tillige med en af Kongen af Danmark udstedt Obligation paa [6,000, som nu var forfalden. Denne Sum vilde slaa til, da de Danske skulde deltage
i Udgifterne ved de svenske Troppers Transport og Forplejning.
y derligere meddelte han, at de Danske troede, Stenbock havde
forkastet deres Ultimatums}; en Fejltagelse, denne skyndte sig at
berigtige 5). Det var imidlertid for sent; Gortz havde virkelig
over for nogle af de Allierede udtalt sig som antydet for Malmberg; det var en skæbnesvanger Fejl, der fik ulykkelige Følger.
Sagen kom ind i et nyt Spor, men inden der gøres Rede her for,
vil det være rigtigst først at give en Fremstillrug af, hvorledes
Forholdene i April havde udviklet sig udenfor Fæstningen.

I) Krigsretsprot. 26 / 4 .
") I Wolfs Journal staar der under ~6/4, at Gortz' af al Magt arbejdede paa at
bringe Krigsraadet til Fornuft. Han viste, hvor slet Sagerne stod, og opfordrede til at nøjes med den Fanevagt, de Danske vilde tilstaa. Krigsraadet
vilde dog ikke vige fra de 24 Md. pr. Rgt., SOI11 man havde forlangt. Forgæves pauviste han, at de Allierede udmærket godt vidste, at Fæstningen ikke
havde Brød for en Maaned; man talte om Hjælp fra Søsiden eller c fra Himlen», fablede om de gode Efterretninger fra Orienten, «aiso vard die Sache
differiert ». Dette kan ikke være forefaldet i Krigsraadet, alene af den Grund,
al dette afholdtes 26de April.
") Jer. Annerstedt S. 403 og de der anførte Kilder.
C} Gortz lil Stenb.•9/. (D. R. Ark .).
") Stenb, til Gorlz ~ol •.
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I Slutningen af Marts bedredes Vejret, saa at man kunde begynde at tænke paa Operationerne i Marken, og, da Græsset i
April spirede frem paa Marskengene, blev det lettere at underholde Rytteriet. Den 4de April fik Generalkrigskommissæren Ordre
til at tage 2000 Ryttere af hver Hær i Forplejning, og næste
Dag fik Scholten, Flemming og Menschikoff Befaling til at aftale Mødested og Marcheruter 1). Den 9de beordrede Scholten
I ste Fynske og 3dje Sjællandske Rytterregiment, Jyske Landkyrasserer, Dewitz' Kyrasserer og Livregiment Dragoner til den r Sde
at indtræffe mellem Husum og Trenen, hvor der vilde blive anvist dem Kvarterer. Regimenterne skulde medføre saa mange af
de bedst beredne Folk, at de - inklusive de Ryttere, der alt var
til Stede ved Indeslutningskorpset - hvert kom til at tælle 400
Mand, formerede i 3 Eskadroner 2). 'Generalmajor Brockdorff
skulde personlig begive sig til Husum. Hvert af de 12 sachsiske
Regimenter stillede 140-175 Mand, som formeredes i 3 Korps,
hvert under en Oberst. Generalløjtnant Baudissin tog Overkornmandoen over det sachsiske Rytteri, som den r Sde April med en
Styrke af 1773 Mand indtraf ved Husum. Den 22de sluttede de
400 Ryttere, der havde hørt tilIndeslutningshæren, sig til Kommandoet. Samme Dag indtraf 4 af de danske Rytterregimenter ;
Dewitz' Kyrasserer var derimod meget forsinkede S}. De« Kornmanderede- af de andre danske Rytterregimenter blev paa deres
Poster. Om Russerne savnes Oplysninger.
Det danske Fodfolk ved Tønning havde midt i April følgende
Styrke i Geleddet:
Garden
,
. 873 Md.
Norske hvervede
. 1673 >
Iste Trondhjemske
. 10 50 >
Marineregimentet
. 561
Zepelin . . . . . . . . . • . . . 4 19 >
Arnoldt
. 500 J
Krag .... .. ... . .. .• . 443 >
Frijs
. 5 14 •
Staffeldt
. 475 >
Aalborg
. 438 J

-----6946 Md.

Hertil kom ca. 500 Kn ægte').

·1.

b'.

l) Kg!. udf, Exped,
624,
625 .
") Scholt. Prat.
3) Fleuries og Wohnsens Rgnskbr.
' ) Husum Magas. Rgnskb.
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De 7 sidste Batailloner dannede et særligt Korps under Generalløjtnant H oh e. n do rf.
De 3 sachsiske Batailloner talte tilsammen henved 1500 Mand,
men optræder stadig i Regnskaberne med den dobbelte Styrke I).
Af de russiske Divisioner talte Repnins 9240, Dolgoruckis
7860 Mand 2).
Den samlede Fodfolksstyrke blev saaledes c. 25,000 Mand,
Rytteriets c. 6000 i Geleddet. Om de Syges Antal savnes nøjagtige Oplysninger; men det har sikkert været meget betydeligt.
Af Zepelins Regiment laa henved 200 Mand syge i Rodemis.
Husum og Rantrum; sidst nævnte Sted fandtes desuden 62 Patienter
af Staffeldts. Der nævnes et Felthospital med 12 Knægte og 6
Vaagekoner S); men det har næppe forslaaet meget. Russerne havde
midt i Februar 1500 Mand syge i Rendsborg ; ved Udgangen af
Marts var Antallet gaaet ned til knap 500J).
I den danske Hærs Overkommando var der indtraadt den
Forandring, at Hertug Carl Rudolph afWiirttemberg havde
overtaget Befalingen over Rytteriet, medens Scholten beholdt
Fodfolket. Var Kongen til Stede udgav han selv Parolen, medens
de 2 Generaler ordnede Detaillerne hver inden for sit Vaaben. I
Kongens Fraværelse var Hertugen Overgeneral s).
Medens Flemming var i Hamborg, havde Scholten og Menschikoff i Fællesskab udarbejdet en Angrebsplan, for det Tilfælde
at Kapitulationen ikke blev til noget. De fornødne Rekognosceringer blev udførte, og Batterier anlagte til Bestrygning af Indløbet
til Tønning "). Den zode April gav Menschikoff en stor Fest for
Kongen, Ministrene og Generalerne, hvor «alle morede sig, og
mange var fulde. 1); den 24de samlede han hos sig Hertugen
af Wiirttemberg, Scholten, Flemming tillige med Generalløjtnanterne Dolgorucki og Repnin. Her blev Planen gennemgaaet for
Flemming: Russerne skulde fra Harblek gaa langs Diget over
Tofting og Kleihorn til Kathrinenheerd, de Danske og Sachserne
over Tetenbiill, Nord om Garding ned mellem denne By og
l) Flern, til Gen.kr.koll, 10/, 13 (Sachs, Kr. Ark ...
' ) Frederikstads Magas. Rgnskb. (Chr, Albr. Hansen); Rrlsbg. Fæstn. Rgnskb,
8) Husum Magas.rgnskb,
' ) Rdsbg. Fæstnrgnskb.
b) Kgl. udf. Exped, "~I, 769 -70.
0) Scholt, Prat.••, •.
7) Puchler " !•.
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Tating. Blev Fjenden staaende ved Garding, skulde han angribes
fra begge Sider; vilde han trække sig tilbage til Tønning, skulde
Russerne afskære ham ved at besætte Kating og hele Ejderdiget.
Ved Harblek skulde 20-24 Batailloner samles og tage fat paa
Belejringsarbejderne. Flemming indrømmede, at det var nødvendigt at angribe for at tvinge Stenback til Eftergivenhed, men han
troede ikke. at Rytteriet kunde anvendes paa Digerne, der var
lette at spærre. De andre Generaler holdt paa, at Angrebet skulde
gennemføres med Kraft paa den foreslaaede Maade l).
Stenbock ventede, at Operationerne snart vilde begynde. da
de Allierede var i «fuld mouvernent» S) . Den 2Sde April fandt
et mindre Sammenstød Sted ved Tetenbtill S), og den 26de udtalte Stenbock i Krigsraadet , at, da Fjenden med 10,000 Infanterister og lige saa mange Ryttere vilde fordrive Svenskerne fra
Garding, maatte det overvejes, om man skulde vove en fortvivlet
Kamp eller trække hele Styrken ind i Fæstningen. Han ansaa
Modstand for unyttig; thi Afdelingerne svækkedes daglig ved Desertion og Sygdom, medens deres Moral var rystet') . Man vedtog
at trække sig tilbage, og, da de Allierede den 27de rykkede frem
med overlegen Styrke, rømmede Svenskerne uden Kamp det ubefæstede Garding, efterladende en Del Efternølere og Desertører i
Fjendens Hænder. Ved Kating var der paa Diget anlagt et Afsnit, som de Danske og Russerne i Forening erobrede li). Ved
Gr. Alversum havde Svenskerne spærret Diget med et stærkt
Retranchernent, hvori der stod 1000 • Kommanderede». I Forvirringen blev det rømmet, men senere paa ny besat med en
mindre Styrke. og 3 stærke Feltvagter blev udstillede: en ved
hver af Hovedvejene til Tønning. Vestgøta-Dals Regimentet rykkede ind pan Glacis'et ; Rytterne slap deres Heste løse paa Engene
Vest for Byen og bar selv Udrustningen ind i Fæstningen 6).
Ejdersted blev nu besat af de Allierede, der spærrede alle
Udgange fra Fæstningen med stærke Posteringer. Det danske og
I) Scholt. Pro I. " /4
2) Krigsraadsprol. 21/4•
3) Mardefelt til Stenbock 26/ 4 tD. R. Ark.),
' ) Krigsraadsprot, 26 14.
s) Scholtens Prot, 27/ 4; Piichler til Kurf. I/S (Hannover) ; samme til Robethon 1/ 6;
Amtmand Rothenburg til HerI. af Pløn, (Slesv ig) ; Mardef. til Stenb, !DI, (D .
R. Ark.),
G) Wolfs Journal.
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sachsiske Rytteri belagde Egnen Syd for Linien Garding-KJeihorn, Fodfolket besatte Kating og Kotzenbull og kantonnerede i
Tetenbull og de andre vestlige Sogne!). I Kating tog Scholten
foreløbig Ophold; det russiske Hovedkvarter forblev i Frederikstad ; Hovedstyrken stod mellem Oldenswort og Hoyerswort, et
stærkt Detachement holdt den venstre Ejderbred besat.
Den 28de April modtog Scholten i Kating gennem Løvenørn
Ordre til snarest at tage fat paa Forberedelserne til et Bombardement. Han begav sig strax til Menschikoff og aftalte med ham,
at Russerne skulde stille r6 BataiIloner og lOOO Heste, Sachserne
og de Danske tilsammen 8 Batailloner og andre lOOO Heste. I
Harblek anlagdes et Laboratorium; her skulde de fra Rendsborg
kommende ArtiIIeriskibe udlosse deres Ladning for derefter at
hente Faskiner og andet Risværk i Frederikstad, hvor fra desuden det daglige Krudtforbrug skulde føres ned med Ebben 2). Den
rste Maj gav Kongen Ordre til at begynde Arbejdet og befalede
Hertugen af Wi.irttemberg at sende de af Scholten ønskede danske
og sachsiske Tropper til Harbleksj, hvor de indtraf i de første
Dage af Maj. Generalløjtnant Hohendorf kommanderede Fodfolket,
der bestod af"}:

2

Bat . Marineregimentet.
Krag.
Frijs.
Aalborg.
Cieignon.
Budde,
» Fiirstenberg.

Hertil kom JOa Heste fra hvert af de danske, 45 fra hvert
af de sachsiske Rytterregimenter.
' ) Himmelstrups, Altenhofens, Fleisehmanns og Fleuries Regnskaber. Naar Kapt.
Wahl i Nsk. milit, Tidskr. B. 71 S. 437 meddeler, at Brig. Budde med sit
Rgt. og en Esk. anbragtes i Kotzenbttll, beror dette paa en Fejltagelse. Denne
Opstilling blev først indtaget, da Tønning blev indesluttet efter Kapitulat,
(Scholt. Prat. 27/0).
2) Seholt. Prot. 30/ ••
a) Kg!' udf Exped, l/O 844-845.
0) Husum Magas. Rgnskb., Scholt, Pral. O/o, 7/0. Fiirstenb. Bat. omtales ikke; men
den maa have været her, da en saehs. Bat. skulde være ved Harblek, og de
2 andre var ved Kating.
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I Kating stod l):
I

Bat. Zepelin.
Arnoldt.
» StafTeldt.
Cieignon.
Budde.
saehsisk Garde.
Waekerbarth.

Generalløjtnant Dewitz førte Kommandoen Vest for Tønning
og holdt Kotzenbiill besat med et Kommando fra Kating.
Den zden Maj indgav Scholten sin Disposition til Trancheens
Aabning 2). Fodfolksstyrken inddeltes i 4 Afløsninger, hver paa
5 russiske og 2 danske eller sachsiske Batailloner under en Generalmajor. Første Nat arbejder 3dje Afløsning under Dækning af
t ste, anden Nat 4de under Dækning af zden o. s. v. Dækningskommandoet fik tildelt 250 Ryttere, Arbejdet blev ledet af Ingeniører. Under Bombardementet skulde der altid staa 8 Batailloner
i Approcherne. Naar disse i Løbet af de 2 første Nætter var
førte tilstrækkelig langt frem, vilde man anlægge en Redute paa
Diget til Beskyttelse mod Flankeangreb; over Marskgrøfterne
skulde der lægges Broer, Russerne og de Danske fik hver en
Morterkeddel at anlægge.
Natten til den 5te Maj blev Løbegravene aabnede paa begge
Sider af Hovedvejen til Oldenswort; den følgende Nat naaede
man den Linie, hvor Reduten og Kedlerne skulde lægges, c. 1000
Skridt fra Fæstningen. Natten til den 8de var man færdig; kun
Briskerne manglede. Arbejdet i det sumpede Terræn havde været
yderst besværligt; paa højre Fløj, hvor de Danske var, gik det
ganske flinkt, men Russerne, hvis Ingeniører ikke duede meget,
avancerede langsomt. «Hvad jeg anviser dem, gør de, men ikke
hurtigt», siger Scholten S). Artilleriet var ankommet; kun Prammene, 'som skulde bombardere Tønning fra Søsiden, manglede.
Kongen havde den 4de Maj givet Generalmajor W i Is te r Ordre
til at montere 2 af disse - Sehested havde i alt lejet 5 - med
2 50 Pd,s Mortere hver; dette Skyts blev dog erstattet med 96
pundige sachsiske Mortere, hvis Kastevidde var dobbelt saa stor;
de havde været brugte ved Stade og var nu magasinerede i Gliickl) Husum Magas. Rgnskb. Himmelstrup do.
2) Scholt, Prot,

a) Scholt, Prot, 5.-8. Maj.
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stadt; Flemming havde paa Opfordring stillet dem til Disposition.
Svenskerne kom ufrivillig til at betale Omkostningerne ved disse
Udrustninger; de fra Bassewitz tagne Penge blev anvendte til
Prammenes Ekvipering og «Stormam ss Reparation, efter at Skibscheferne paa Ejderen, Mandskaberne paa Chalouperne og Viceadmiral Sehested selv havde faaet deres Andel l).
Fra Fæstningen havde man observeret Arbejderne, og den
4de Maj om Eftermiddagen aabnedes Ilden fra Voldene. De følgende Døgn fortsattes Beskydningen, der navnlig var stærk Natten
til den 7de. Den var særlig rettet mod Sapehovederne, men
gjorde kun ringe Virkning. BataiIIonerne Krag, Frijs og Aalborg
havde hver en Saaret, Russerne 5. Den 6te om Eftermiddagen
foretog Svenskerne med 4 hurtigskydende Kanoner og noget Fod folk et lille Udfald fra Østerport: de afgav 30 Skud , der kostede
Russerne 6 Mand, men gik tilbage, da Løbegravsvagten rykkede
frem ~). Den 6te Maj var 3 af Prammene klare, og den r zte
indberetter Liebedantz, at de alle er afgaaede fra Gliickstadt,
monterede med Morterer samt 3- og 18 Pd .s Kanoner, til Dels
tagne fra «Stormarn» . Foreløbig blev der dog ingen Anvendelse
for dem . Den 8de Maj hørte Ilden fra Fæstningen op, og samme
Dag fik den intet anende Scholten af Menschikoff Meddelelse om,
at denne skulde til Oldenswort for at forhandle med Stenbock,
og at Fjendtlighederne midlertidig ophørte. Egentlig skulde Belejringsarbejderne standses; men da der ikke indløb Ordrer hertil,
fortsattes Beklædningsarbejdet, og Brisklægningen paabegyndtes S).
Næste Dag indberettede Scholten, at han først for et Øjeblik
siden gennem en af sine egne Generaladjutanter havde faaet at
vide, at der var sluttet Vaabenhvile for en Dag, og at Stenbock
var kommen til Oldenswort for at forhandle med Hertugen af
Wurtternberg, Flemming, Menschikoff og de danske Ministre. Han
havde rolig fortsat Arbejdet, men havde nu stoppet Mortererne,
der var under Vejs . Han var dog ilde berørt ved at være tilsidesat paa den Maade. Aldrig havde han oplevet, at den General, der ledede et Bombardement, intet havde at sige ved Forhandlingerne om Kapitulationen; alle de fremmede Generaler var
<h 879 -880, 6/ 5 9°8; Wilster til Overkr.sekr, dat. Harblek
s/s; Puchler til Kurf. </5. J fr. Side 334 Note 5.
") Scholt, Prot. 7 / 5, Puchler til Kurf, 8 , 5 (Hannover). Wolf henlægger urigt ig
Udfaldet til sis.
") Scholt. Prot. 8/5.
1) Kgl. udf. Exped.
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forbavsede over, at Hertugen af Wiirttemberg var kaldet til 01denswort, men han ikke. Det var en alvorlig Krænkelse, hvorover han bittert beklagede sig '). Det var sjældent, at Scholten
i den Grad tog Bladet fra Munden, naar han udtalte sig over for
sin Konge.

Medens Belejringsarbejderne udførtes , havde Forhandlingerne
hvilet; den indtraadte Standsning skyldtes vel i nogen Grad
Stenbocks Vægring ved at gaa ind paa de stillede Betingelser,
men nok saa meget de Danskes Lyst til at unddrage sig Gottorpernes Mægling. Denne Lyst var navnlig stærk i København.
«Jo mere vi tænker over Gortz' Forhandlinger og hans bestandige Løben mellem Kongens Hovedkvarter og Tønning, desto
mistænkeligere forekommer den Sag os», skriver Konseillet til
Vibe. Man haabede, at den ikke maatte løbe ud i lutter «amusements», og ønskede meget Oplysning om, e hvilket Navn Sagen
skulde have, naar den endelig traadte frem for Dagens Lys.
Skulde den, som det her spargeres, og endog omtales i Aviserne,
gaa ud paa Fred, ønsker vi, at denne maa blive saa hæderlig og fordelagtig som rnuligt.» Efter at have nævnet nogle
af de Krav, der maatte stilles til Sverig, slutter Skrivelsen med
meget skarpe Udtalelser om de gottorpske Statsmænd 2). Et Par
Dage senere udtaler Konseillet Frygt for, at man skal lade Fjenden slippe for let. . Nu har man bragt en uforsonlig Fjende,
paa hvem man - som Alverden ved - aldrig har kunnet tro
eller lide, i en saadan Stilling, at man kunde vente en fordelagtig
Afslutning .. . en varig, sikker Fred. » Man maatte derfor værne
sig mod hans Forsøg paa ved Smiger og Kunstgreb at slippe ud
af Klemmen, men gribe Øjeblikket, foreskrive ham sine Betingelser,
give ham en ganske kort Frist og tvinge ham ved alle til Raadighed staaende Midler, hvis han vægrede sig. Over for en saa troløs
Fjende gjaldt ingen Betænkeligheder, hellere afbryde alle Forhandlinger end lade Lejligheden fare til at drive Kongens Fordringer igennem 9).
' ) Scholt. Prot. n/ s,
") Geg. Reg . 15/•.
S) do. 18/•.
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Vibes Forsikring, at der ikke forhandledes om Fred, men
kun om at faa Stcnbock til at forlade Tønning med sin Hær,
beroligede til en vis Grad Konseillet, der udtalte Haabet om,
at denne Sag maatte blive ført vel til Ende, uden at de høje
Allierede blev «amuserede s '}; men Ch r. Sehested syntes alligevel ikke om det hele og skrev til Vibe, at det altid havde
været Danmarks Ulykke, at det var optraadt troskyldigt over for
troløse Fjender. cNu gad jeg derfor gerne vide, om det ikke er
Kongen tilladt at gøre det samme over for en Fjende, so 11 England har gjort over for sine Venner og Allierede» 2). Det var dog
sikkert værre at ,bryde det Ord, man havde givet en Ven, end
det, man havde givet en forræderisk Fjende S).
Kongens Raadgivere i København havde bidraget deres til
at stemme ham ugunstig mod Gortz. I og for sig kunde det
ogsaa være fordelagtigt at frigøre sig for den kostbare Gottorpske
Mægling og slippe for at opfylde Sekuritetsakten. Det lykkedes
ogsaa let at finde et brugeligt Paaskud til at bryde med Gortz.
Paa Tilbagerejsen fra Tønning havde denne den 27de meddelt
Flemming og Menschikoff, at Stenback og Vellingk havde modtaget Efterretninger om, at Kongen var helt udsonet med Sultanen, der snart vilde begynde Krigen, og at Feltmarskalken derfor
nu var mindre tilbøjelig til at kapitulere. I Husum havde Gortz
derimod over for Kongen udtalt, at Sagen fremdeles var i god
Gænge . Menschikoff havde skriftlig meddelt Frederik IV, hvad
Gortz havde fortalt ham, og Kongen tilstillede da den zSde April
Gehejmeraaden en Deklaration, hvori han udtalte sin Forbavselse
over hans Meddelelser om Stenbocks ændrede Sindelag. Paa Grund
af Efterretningerne fra Tyrkiet havde denne altsaa, støttet af sit
Krigsraad, besluttet at tilbagevise de engang antagne Tilbud! I
den Anledning havde Kongen bestemt, at de øvrige Punkter vedblivende skulde staa ved Magt, men Trofæerne afleveres, og
Fanevagten altsaa bortfalde. Inden 24 Timer ventede han en
Resolution herpaa, ellers bortfaldt alle Aftaler og det ikke blot
med Stenbuck men ogsaa med Gortz, siden det ikke var lykkedes
denne at tilvejebringe en Overenskomst. Naar Stenback tidlig

Konseil . til VIbe "". . Geh, Reg.
Herved sigte. til, at England havde svigtet sine Allierede og sluttet Sær fred
med Frankrig.
•) Geh. Reg. ~" /~.
I
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eller sent blev tvungen til Overgivelse, vilde Fangerne blive fordelte mellem de 3 Magter l).
Gortz ilede nu atter til Tønning, og den 30te holdt Stenbock Krigsraad. Han udtalte, at man kunde vælge mellem følgende tre Alternativer: at foretage et desperat Udfald, værge sig
til sidste Mand i Fæstningen, eller kapitulere. Det sidste blev
vedtaget; enstemmig besluttede man at gaa ind paa det danske
Ultimatum af 25de April") og nøjes med de tilbudte 400 Mand
som Fanevagt s]. Dette Svar blev meddelt Gortz, men da Kongen jo kun havde tilbudt 12 Mand pr. Regiment, udtalte Stenbock i en e Nebeninstruction s , at man ogsaa vilde være tilfreds
hermed-j ,
Den 3dje Maj blev der tilstillet Gortz en ny kongelig Deklaration 5) af omtrent samme Indhold som den forrige, dog med den
Tilføjelse, at det havde været ønskeligt, om han havde udtalt sig
over for Hs. Majestæt paa samme Maade som over for Flemming
og Menschikoff, i Stedet for at indberette, at Stenbock gik ind paa
alle Betingelser undtagen de 184 Geværer, og at Forhandlingerne gik
deres Gang. Nu havde Kongen hørt, at Stenbock ogsaa vilde give
efter i dette Spørgsmaal, og ønskede derfor at vide, hvad denne
virkelig havde sagt om dette Emne, og hvorledes han skriftlig
havde udtalt sig om denne Sag. Samme Dag mødte Gortz til
Forhandling med de danske Ministre, der forlangte, at han skulde
diktere til Protokollen, hvad han vidste om Stenbocks rette Sindelag. Han udtalte da, at Feltmarskalken antog Kongens Ultimatum;
skønt han i en Skrivelse havde «insinueret> 400 Mand, vilde han
nøjes med 12 pr. Regiment og være rede til at give Gisler; det
øvrige lod sig bedst ordne ved Kommissærer fra begge Sider G) .
Om Stenbocks Forhandlingsvillighed var der saaledes ingen
I) Kgl . DekJ. af 28/4 og al. (Geh. Reg. ) ; <Species facti » "0/. [do. ). Mærkelig
nok indrømmer Gortz i sin e Bericht » at have udtalt sig som angivet. At
Samtalen med Mensch ikoff fandt Sted den 27/., som af Annerstedt antaget, og
Ikke, som af Paludan-Muller angivet "/" følger af, al den omtales i Dekl,
af '8/4.
2) Dette vidtløftige Dokument, der findes i Geh, Reg., indeholder intet om Fanevagt.
9) Krigsraads Prot. 9°/4•
' ) Gilrtz' Bericht.
' ) Det maa være denne Datum, der ha r forledet Palv-Mttller til at henlægge
Gortz: Samtale med Menschikoff til ' /s.
6) Extr. af Prot . af "/_ Flem. Dedukt. Bilag.
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Tvivl; men nu var den danske Regering sikker paa at kunne
hjælpe sig uden Gortz' Mellemkomst. Dennes «differente Rapporter» viste tilfulde, hvor upaalidelig han var, man vilde nu
• terminere » alt med Stenbock alene og haabede at føre Sagen til
en lykkelig Ende l); efter den 3dje Maj kom Gortz ikke mere til
at forhandle med de danske Ministre. Dette syntes de Allierede
imidlertid ikke om, og den 4de indleverede Flemming en lang,
paa flere Punkter ret spydig Memorial til Kongen. Han mindede
om, at det var paa dennes Opfordring, at han havde indledet
Forhandlingerne med Gortz ; han havde i sin Tid gjort opmærksom paa, at man skulde vogte sig for at indlade sig med den
gottorpske Gehejmeraad, men det kunde ikke nægtes, at han havde
Indflydelse paa Svenskerne, og at Danmarks og Gottorps Interesser for Tiden faldt sammen . Kapitulationen var til Fordel for
de Nordiske Allierede, særlig for Danmark, der vilde slippe for
at underholde de fremmede Tropper; man burde derfor ikke lade
den strande paa det ubetydelige Spørgsmaal om Fanevagten. øje.
blikket maatte tages i Agt; den -alrnindelige Fred» og Tyrkiets
ændrede Holdning kunde medføre alvorlige Komplikationer. Det
vilde koste megen Tid at tage Tønning med Magt. Svenskernes
Modstand var ikke knækket, Proviant havde de endnu, og at et
Bombardement var virkningsløst, maatte Kongen jo vide fra 1700.
Svenskerne kunde lade en Del af deres Hær rykke ud og overgive sig men efterlade en tilstrækkelig Garnison i Fæstningen. Saa
var det dog bedre Ilden Kamp at overvinde Sejrherren fra Gadebusch. Kong August billigede Underhandlingerne; det gik heller
ikke an at bryde med Administratoren, der havde lovet at optage 300 Danske i Garnisonen; Gortz havde ikke trængt sig paa,
men var kommet efter Opfordring og havde været ganske enig
med de danske Ministre; selv havde Flemming ingen Forbindelse
med ham , men fandt, at han havde gjort Danmark en stor Tjeneste og ikke holdt de Allierede for Nar. Ved at afbryde Forhandlingerne vilde Kongen kun opnaa, at man frikendte Gottorp
for Brud paa Neutraliteten; han maatte heller ikke glemme, at
kun gennem Administratorens Venskab kunde han opnaa at indl) Rundskrivelse til Gesandterne ved fremmede Hoffer af 8/ ~ (Geg. Reg.). Paludan-Muller mener, at Giirtz har haft til Hensigt ved sine Rapporter at vække
de Allieredes Misnøje med de Danskes Fordringer. Det har snarere været
en Slags Vigtigmageri for at vise, at han kunde overvinde alle Hindringer.
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lemme det fyrstelige Holsten i sine Stater; ingen fremmed Magt
vilde hjælpe ham dertil l). I ganske lignende Aand udtalte Flemming sig i en Skrivelse til Vibe; han betonede stærkt at det ikke
var ham, men den danske Regering, der havde begyndt Underhandlingerne med Stenbock; men han havde sat hele sin Energi
ind paa at opnaa et godt Resultat og havde vundet Russerne for
Sagen. Han maatte holde paa, at Forhandlingerne enten fortsattes i samme Spor eller helt afbrødes. Han kunde ikke skifte
Holdning uden at paadrage sig fortjent Dadel 2) .
Fuldstændig Ret havde Flemming ikke i sine Paastande; det
var jo dog fra Gottorpsk Side, at Underhandlingerne var begyndte,
om det end var rigtigt, at Flemming kun var optraadt efter den
danske Regerings Ønske. Derimod er det fuldt forstaaeligt, at
Sachsen-Polen og Rusland ikke vilde have Danmarks Livssag:
det Gottorpske Spørgsmaal, sammenblandet med deres, nemlig det
svenske; de ønskede ikke gerne Garanterne for TraventhaIer Freden
indblandede i Sagen.
Den st<:: Maj tilstillede Gortz de danske Ministre en Memorial: han havde i 2 Dage ikke hørt fra dem og vilde nu gerne
vide, hvad man ønskede. Sagen med Stenbock havde han bragt
til den ønskede Afslutning; men i de sidste Dage havde man
ladet ham mangle Instruktioner") . Som Svar herpaa fik han en
Kgl. Deklaration. der udtalte, at man hermed tilstillede ham det
Pas til Hamborg, hvorom han flere Gange havde udtalt Ønske;
man gjorde det saa meget hellere, som de Underhaandsforhandlinger, han nu i flere Uger havde ført med den svenske «Senator»
Stenbock ikke havde ledet til noget for Hs, Majestæt antageligt
Resultat. De forskelligt lydende Rapporter, han havde givet Kongen og Fyrst Menschikoff, havde afstedkommet forskellige Misforstaaelser '] . Gortz svarede, at han ikke forstod et Ord af det
hele; vilde man af med ham, eller havde man skiftet Mening,
maatte det hellere siges rent ud; man kunde ikke komme bort
') Konc ept til Mern. af 4/6 i FJelD. Dedukt, Den ender saaledes : <Jeg erklærer
i min Herres Navn, at han ønsker Sagen sluttet>; men denne Passus er overstreget. I en anden Koncept af s. D. udtaler Flemming, at hans Ord kommer fra en ærlig Tjeners Hjærte, og at han kun har Hs, Maj. og de Allieredes Interesser for øje.
' ) FJern. til Vibe "/" (s. 0.).
") G6rtz til de danske Ministre (Bilag til Flem, Dedukt.).
4) Kg!. Dekl. bl. Geh . Reg.
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fra, at han fortjente Tak, og burde derfor optræde, som Hæderlighed og Taknemlighed krævede l). Denne Udgang af Sagen kom
dog ikke Gortz uventet; allerede 27de April havde han skrevet
til Vellingk, at Stenbocks Ubestemthed gav de Danske Tid til at
«fordøje », saa at der næppe blev noget ud af det hele. Forhandlingernes Ophør vilde vise, at de havde været til Sverigs Fordel,
skønt det saa ud til det modsatte 2) . I lignende Retning udtalte
han sig i et noget senere Brev til Stenbock ' },
Hermed var Gortz for denne Gang ude af Sagaen. At han
- om end dreven af egennyttige Bevæggrunde - havde gjort de
Allierede en Tjeneste, er sikkert; rent politisk set var det imidlertid rigtigt, om end mindre fint, at den danske Regering brød sit
noget overilede Løfte til ham og Administratoren . Overfor dem
maatte man have frie Hænder; vel var deres Brøde endnu ubevist,
men den Mistanke, som særlig Regeringsmedlemmerne i København nærede mod dem, var fuldt begrundet.
Efter den danske Regerings Mening maatte Stenbock nu være
gjort tilstrækkelig mør til, at man med Udsigt til et godt Resultat
kunde forhandle med ham alene Han maatte være bleven intimideret ved Vellingks og Gortz' Forestillinger, ved Synet af de
daglig fremskridende Belejringsarbejder og den daglig voxende
Nød og Elendighed i Fæstningen. Samme Dag, som Forhandlin gerne med Gortz afbrødes, blev Oberst Løvenørn sendt til Tønning med en Memorial, hvori det udtaltes, at Gortz efter egen
Begæring havde faaet Pas til Hamborg, og at alt var rede til
at begynde et Bombardement. Inden Kongen lod Ilden aabne,
vilde han imidlertid afkræve Stenbock et omgaaende Svar paa det
danske Ultimatum . Gortz.' Beretninger om Feltmarskalkens Stilling
dertil havde været indbyrdes uoverensstemmende; det kunde nu
med Sikkerhed siges, at fra Tyrkiet kunde ingen Hjælp ventes;
Kongen vilde ikke længer overlade de Svenske Trofæer eller
tilstaa dem Fanevagt, men maatte endog, hvis hans Ultimatum
ikke antoges inden 24 Timer, lade alle andre Indrømmelser bortfalde og navnlig fordele Fangerne in natura til de allierede Hære").
Stenbock modtog Løvenørn den 5te Maj; et Brev fra Gortz af
l) Gortz til Vibe Glo. Bilag til Flern. Dedukt,
") Gortz til Yell. ~ 7 ' . (YelI. Sarnl.),
:I) Gorte til Stenb.
<) Konseil til Stenb. 5/5 (Geh. Reg.); jfr. Stenb, til Kongen 14. /25. Maj 13.
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zden s. M. havde forberedt ham paa, hvad der vilde ske; i en
ny Skrivelse af ste havde Gehejmeraaden meddelt, at hans Rolle
som Mægler var udspillet, og at Stenbock nu stod alene l).
Den 6te meddelte Stenbock Krigsraadet Indholdet af de
danske Ministres og Gortz' Skrivelser. I den sidste stod, at Vellingk havde udtalt, at Tønning for enhver Pris maatte holdes;
man skulde fjærne alle unyttige Munde: Officerstjenere, de tyske
Ryttere og hele den civile Befolkning; kunde Fæstningen derefter
holdes 3-4 Maaneder, var Hjælp fra Udlandet sikker. Dette forekom Stenbock mistænkeligt; Gortz maatte jo vide, at et saadant
Forslag var uigennemførligt; der maatte stikke noget under! For
Krigsraadet fremlagde Stenbock Resultatet af en nylig afholdt
Visitation, der viste, at Forraadene nogenlunde svarede til, hvad
Oberst Wolf havde opgivet. Det vedtoges at sende Oberst Str o mfelt til de danske Ministre med Breve til dem og Kongen; Stenbocks Udkast dertil godkendtes. Sluttelig blev det bestemt, at
Stenbock med Baner skulde forhandle om, hvorledes Fæstningens
Interesse kunde varetages ved Kapitulationen 2).
I Brevet til Kongen bad Stenbock om at maatte udsende
Kommissærer. Han havde haabet gennem Gortz' Mægling at opnaa Formildelse i de tilbudte Vilkaar, men henskød sig nu under
Kongens Naade og erkendte hans Vaabens Overlegenhed. Brevet
til Vibe og Holstein var af lignende Indhold: Ændringerne var
foreslaaede paa Grundlag af Gortz' Forsikringer, Stenbock havde
aldrig tænkt paa at afbryde Forhandlingerne-j. Svarene lod ikke
vente paa sig; den 7de Maj meddelte Kongen Stenbock, at Under handlingerne vilde fremmes, hvis han personlig mødte i Oldenswort, i hvilken Anledning et Pas medfulgte. Ønskede han Sagen
afgjort med det gode fremfor med Vaabenmagt, maatte han strax
tage en Beslutning. Ministrene udtalte, at Kongen havde forbeholdt sig Trofæerne, og at de ikke saa sig i Stand til at love
billigere Vilkaar'].
Disse Breve bragte Stromfelt tilbage sammen med en Skrivelse fra den fyrstelige Sekretær S ta m b k e og en Memorial, som
Gortz havde dikteret ham; de fremhævede alle de Grunde, der
l) Stenb, Pap. i D. R. Ark.
Krigsraadsprot, °/6 •
l) Stenb, til Kongen 6/6; til Ministrene s. D. (Flem. Dedukt. Bilag).
' ) Geh . Reg. 7/6.
2)
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talte imod, at Stenback gik ind paa Særforhandlinger med Danmark, og mindede om, at Kong Carl havde forbudt ham at underhandle med Fjenden l). Den 7de skrev Gortz selv, gentog sine
Advarsler og udtalte, at Tønning var vigtigere for Sverig end
Hæren. Stenback kunde nu enten afslaa at forhandle eller ogsaa
overgive sig med Størstedelen af sin Hær og efterlade saa meget
i Tønning, at Fæstningen efter at være rømmet af Befolkningen - kunde holde sig 3-4 Maaneder. Det fyrstelige Hus'
Velfærd var i hans Hænder. Han maatte skaane det, ellers vilde
det ikke skaane ham 2).
I et Krigsraad af 8de Maj blev Sten back bemyndiget til at
begive sig til Oldenswort, søge at opnaa de bedst mulige Betingelser for den svenske Hær og udvirke, at Tønning forblev i sin
retmæssige Herres Besiddelse. Generalmajorerne Patkul og Mel1in,
Obersterne Carl Wulfrath, Stromfelt, Schwanlod og Falkenberg skulde følge med ham S).
I Oldenswort havde Menschikoff taget Hovedkvarter, og her
mødte den 8de Maj Hertugen afWiirttemberg, Gehejmeraaderne
Vibe og Holstein, Flemming, de russiske Generaler Dolgorucki og Repnin m. fl. Inden Stenbocks Ankomst førtes der en
Forhandling mellem de Allierede, hvor Flemming søgte at tale
godt for Svenskerne, men stødte paa stejl Modstand fra Russerne
og de Danske. Menschikoff udtalte, at man burde tilbagevise Forlangendet om Trofæer og Fanevagt ; han havde intet mod at blive,
til den svenske Hær var tilintetgjort. Skønt de Danske nok kunde
mærke, at han ønskede at blive i Landet saa længe som muligt,
støttede de ham alligevel. Flemming fandt, at det var rigtigt til
en Begyndelse at holde paa, at Trofæerne skulde afleveres, siden
kunde man jo indrømme Stenbock dem, men uden Vagt ; herved vilde man lette Forhandlingerne og alligevel ændre Gortz"
Disposition. Hertil bemærkede Vibe, at det var bedst at fastholde, hvad han og Holstein havde skrevet til Stenbock ; men at
de vilde tage Sagen ad referendum. Menschikoff holdt dog paa
sit, de Danske sluttede sig til ham, og Flemming bøjede sig,
idet han tilføjede, at Sagen ikke maatte strande paa Fanespørgsmaalet. Det var jo ikke en Erobring men en Kapitulation, og
') Stambkes Brev i Sv, R. Ark . (Annerst. S. 407 Note I).
' ) Gorlz tit Stenb, 7/S (D. R. Ark.),
") Krigsraadsprot. 8/s.
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man havde mange Exempler paa den Slags Indrømmelser. Det
vigtigste var, at Stenbocks Hær blev reduceret, og at man fik
frie Hænder i Tyskland. Menschikoff spurgte nu, hvad de Allierede
havde at frygte? England var dem gunstig, og fra Tyrkiet truede
ingen Fare; hertil svarede Flemming, at paa England kunde man
ikke stole, og Tyrkiet kunde bryde Freden. Efter at han og
Menschikoff endnu havde vexlet nogle Ord om Betydningen af
Gortz' Mægling, og om hvor vidt denne havde sagt, at Sagen
var endt eller kunde endes ved at overlade Svenskerne Trofæerne, sluttede Diskussionen, der viste, at i denne Sag var Russerne enige med de Danske!) .
Herefter blev Stenbock indladt. Den russiske Sekretær Wes·
seloffski bad om Ordet; men Flemming erklærede, at en af de
Danske først burde tale, og Hertugen af Wtirttemberg bad nu
Stenbock fremsætte sin endelige Beslutning. Denne, der syntes
noget skuffet ved ikke at træffe Kongen, udtalte da, at de uge·
lange Forhandlinger var førte af Gortz i Kongen af Danmarks
Navn. Siden han selv havde sluttet Vaabenhvile med Flemming
og Menschikoff, havde han ikke vovet at trodse det kongelige
Forbud mod at indlade sig i Forhandlinger; men da Gortz havde
vist ham et Brev, hvori Administratoren truede med at anklage
ham for Kongen, fordi han havde taget hans Fæstning og ødelagt hans Land, men samtidig paatog sig Ansvaret for Følgerne af Underhandlingerne, var han gaaet ind derpaa. Der var
da sendt Kommissærer og udvexlet Resolutioner med Ændringsforslag. Til Slutning var der opnaaet Enighed, idet Stenbock var
gaaet ind paa at nøjes med 12 Mand pr. Regiment som Fanevagt,
og nu beskyldte man ham for at have væltet det hele ved en
Slutningsresolution, som han aldrig havde tænkt paa I Han begreb
ikke, hvorfor man gik fra Aftalerne. Var det fordi han havde
besat Tønning? Det skyldtes de allierede Vaabens Overlegenhed
og hans egen Krigslist; men Krigslist var tilladt. Hverken Hertug
Carl Frederik eller Administratoren havde nogen Skyld; han vilde
hellere dø end volde dem Skade. Var der begaaet Fejl, var Forseelsen ene hans; han foretrak Døden for Usandhed og stolede
paa, at Hs. Majestæt nu vilde holde sine Løfter 9).
I) Flem , Dedukt. Bilag.
~)

Talen er trykt i Nordalb. Stud. 1858 omtr, enslydende med Referatet i Flem,
Dedukt.
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Efter Talen erklærede Menschikoff, at en Del af dens Indhold var ham ubekendt, men at det stod fast, at Stenbock - efter
at have modtaget nye Efterretninger fra Orienten - havde ændret
sin Beslutning og derved løst de Allierede fra deres Forpligtelser.
Forgæves søgte Stenbock at vinde Menschikoff og Flemming ved
at prise deres Højmod og Retsind; det lykkedes heller ikke at
faa de danske Ministre ind i Diskussionen. Flemming spurgte,
om man ikke kunde skille Gottorps og Sverigs Sag og først tage
fat paa sidst nævnte; han mente, det var for Gottorps Skyld, at
Kongen af Danmark havde udelukket Gortz. Stenbock svarede
med et energisk Forsvar for Hertugen og hans Formynder, men
Flemming bad ham moderere sig. Stenbock udtalte nu, at han
ikke kunde overgive en Fæstning, der ikke tilhørte ham, hvor til
Menschikoff bemærkede, at saa kunde han jo overlevere den til
dens retmæssige Herre; selv gjorde han ingen Fordring paa den
og skulde se at faa de Allierede til at frafalde deres. Flemming
vilde ikke forhandle om dette Spørgsmaal og afviste MeIlin, der
vilde tale om Tønning. Herefter meddelte Menschikoff Stenbock,
at han og hans Krigsraad kunde forhandle ene om Sagen. Paa
Stenbocks Begæring og efter Flemmings Opfordring blev der tilstillet ham et skriftligt Grundlag 1).
Den 9de Maj holdt Stenbock et nyt Krigsraad, hvor ogsaa
Gehejmeraad Baner og Oberst Wolf gav Møde") . Efter at der
var oplæst et Referat af Gaarsdagens Forhandlinger, udtalte Baner,
at Fæstningen var i yderste Fare, hvis Svenskerne gik bort uden
at have sikret den. De danske og russiske Hære var optraadte
som Gottorps Fjender; Tønning, der var af saa stor Betydning
for Kongen af Sverig, maatte bevares; derfor skulde en gottorpsk Minister deltage i Konferencen, eller ogsaa maatte Stenbock i Traktaten sørge for, at Fæstningen forblev i Hertugens
Besiddelse. Stenbock svarede, at i det Ultimatum, han havde
faaet, stod intet om Tønnings Overgivelse. Det lod til at Gottorperne mistænkte ham for at ville udlevere den, men før vilde
han udgyde sin sidste Blodsdraabe. Nu vilde han gerne høre
Gehejmeraad Baners og Oberst Wolfs Udtalelser om, hvor vidt de
troede, at man kunde holde Fæstningen saa længe, som Gortz
forlangte, uden at Officerer og Mandskab gik til Grunde, og om
' ) Flem. Dedukt.; jfr. Krigsraadsprot. 8/6.
C) I sin Journal omtaler Wolf slet ikke dette Krigsrand.
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de i benægtende Fald mente, at man skulde holde sig i Fæstningen saa længe som. muligt, eller redde Hæren ved Forhandling.
Baner svarede, at man endnu kunde friste Livet I Maaned og
5 Dage. Han kunde ikke udtale sig om, hvad der var bedst
for den svenske Hær. Flere af Krigsraadets Medlemmer gav dernæst Fremstillinger af den Nød, der herskede i Fæstningen baade
blandt Officerer og Soldater, hvorefter man vedtog en Resolution, som udførlig opregnede alle de kendte Grunde for en Kapitulation, medens den samtidig udtalte, at Fæstningen kunde
bevares for det fyrstelige Hus ved «det romerske Riges» Mellemkomst, men ikke ved de svenske Vaaben. I øvrigt gik der gen·
nem Resolutionen en stærk Mistillid til Gortz, der syntes at have
virket baade mod Sverigs og den unge Hertugs Interesser. Man
antog Fjendens Ultimatum og gav Afkald paa Trofæerne l). Meddelelse om Resultatet sendtes til de Allieredes Hovedkvarter med
Anmodning om at oplyse, hvor Underhandlingen skulde finde
Sted 2).
De 4 tidligere danske Kommissærer fik nu Ordre til den
rode Maj KJ. 8 F . M. at indfinde sig i Menschikoffs Hovedkvarter
i Oldenswort for at forhandle med Svenskerne. De maatte paa
ingen Maade fravige det givne Grundlag, mulige gottorpske Forslag skulde afvises, Ændringsforslag fra de Allieredes Side maatte
ikke behandles men skulde henvises til Hertugen af Wiirttemberg
og de danske Gehejmeraader, der var indtrufne i Oldenswort "),
Til den fastsatte Tid traadte Kommissærerne sammen i Oldenswort; baade den russiske og sachsiske Hær var repræsenterede,
sidst nævnte ved Generalmajor Bose og Legationsraad Losz. Det
danske Ultimatum blev oplæst, men da der fra svensk Side blev
forlangt, at en gottorpsk Minister skulde være til Stede, fordi
man ellers ikke kunde forhandle, svarede Generalmajor Møsting,
at Forhandling med Gottorp var udelukket. Man kørte saaledes
strax i Staa, og begge Parter var henviste til at tage hinandens
Udtalelser ad referendum . Medens Oberst Stromfelt hentede nye
Instruxer i Tønning, gennemgik de øvrige Kommissærer Kapitulationspunkterne og Svenskernes c Postulata s 4). Disse gik ud paa,
') Krigsraadsprot. o/s.
") Skr. dal . Tønn, 9/5 (Scholt, Ark . Kapitulat. I ).
8) Ordre til Møsting m. fl. 9/ 5 (do.),
4) 2 Skr. af 10/5 fra Møsting til Vibe (do.),
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at der kun skulde tales om den svenske Hærs Overgivelse, ikke
om Tønnings Rømning, at Vaabnene afleveredes paa Skibe, der
gik op ad Ejderen, at der blev tilstillet den svenske Hær en
Liste over Kvartererne, og at Kommissærerne fik Pas til Lybæk
m. fl. Steder for at leje Transportskibe. Disse Ønsker imødekom
Kongen; dog forlangte han, at Vaabnene skulde afleveres i Hoyerswort; endvidere tillod han, at Officererne sendte deres Bagage
hvorhen de vilde , at Svenskerne lejede Vogne til dem, der blev
syge paa Marchen, og at de Syge i Ejdersted blev plejede af
efterladt Personale; derimod afslog han Anmodningerne om Passer
til Sverig for Rekonvalescenter fra Tyskland og for Officersbagage
fra Wismar til Stralsund samt om Forlængelse af den i Ultimatum
fastsatte Frist for Kapitulationens Udførelse l).
Efter Krigsraadet af gde Maj tilstillede Baner Kongen, Ministrene og Flemming 3 enslydende Memorialer, hvori han udtalte sin Forbavselse over, at Gortz, der var beskikket af Adrninistratoren og antaget af Kongen, nu var afvist. Det fyrstelige
Hus' Interesser krævede, at det blev repræsenteret; han bad derfor om at maatte overtage Gortz' Funktioner efter Forhandling
med ham ~). Flemming fik samme Dag af Kongen Paalæg om
ikke at udlevere Gortz den under 30te Marts udfærdigede Sekuritetsakt t) og svarede, at han ikke vilde udlevere den men
selv beholde den; uden begge Parters Tilladelse kunde han ikke
tilbagelevere Aktstykket, da han var en hæderlig og retsindig
Mand, hvis Optræden aldrig var tvetydig (l)4). Efter Modtagelsen
af Baners Memorial skrev han paa ny til Kongen, refererede dens
Indhold og lod, som om han var bleven meget forbavset ved
at erfare, at det var bleven Gortz forbudt at deltage i Forhandlingerne. Han vidste kun, at det var det danske Hof, der havde
indblandet Gottorp i Sagen, og havde intet hørt om en ændret
Kurs. Han mente jo nok at kunne mærke en Strømkæntring, men
Kongen havde forsikret ham om det modsatte. Var det Gortz'
Person, der var Hs. Majestæt ubehagelig, saa kunde han ombyttes
med Baner; det var lige meget, blot Sagen ikke blev forhalet"),
I langt skarpere Udtryk udtalte Flemming sig i en Skrivelse af
')
')
'I)
4)
r,)

Svenske Bemærkninger (Scholt. Ark. K apiiular. l).
FJern. Dedukt. Bilag .
jfr. Side 318.
Flem, til Fr. IV 10/, (Dedukt.); j fr. • species facti s Geh, Reg. 2" ,..
Flem. til Fr . IV 10/_ (Dedukt.).
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samme Dato til Vibe og Holstein. Han klagede over at være
tilsidesat, fremhævede paa ny, at han havde maattet overvinde
sine egne Betænkeligheder for efter Kongens og Ministrenes Ønske
at forhandle med Gortz, at han med Iver havde fremmet Sagen
og nu ikke kunde finde sig i, at man ikke havde hørt ham, før
man opgav at benytte Gottorps Mellemkomst. Han vidste, at Gortz
var rejst uden at tale med Kongen af Danmark, og begærede nu
en fyldestgørende Forklaring, inden han refererede Sagen for sin
egen Konge-].
Medens de danske og svenske Kommissærer var samlede i
Oldenswort, modtog Stenbock 2 Breve fra Vellingk. Det ene indeholdt en Skrivelse af l ste Maj fra Generalløjtnant E ri k S p a r re
i Paris, der meddelte, at Stenbock sikkert vilde faa Hjælp, hvis
han kunde holde sig Maaneden ud; der stod intet i Brevet om,
hvorledes dette skulde gaa til; det hele betegnedes som et Mirakkel ; men det betonedes, at det ikke skulde koste Sverig noget,
og at Hjælpen ikke skyldtes det franske HoP). Vellingks andet
Brev meddelte, at der fra England og Holland var udsendt 5 Skibe,
deriblandt et paa 30 Kanoner og en armeret Snav; flere var i
Vente; de vilde blive liggende 14 Dage ved Helgoland, og VeIlingk havde formaaet dem "til at vente endnu 2 Uger paa Fregatternes Komme 8). Skrivelsen sluttede med, at det hed sig, at
Stenbock nu forhandiede uden Gortz, og at han vilde ofre Tønning for at frelse Hæren; men dette Rygte havde naturligvis intet
paa sig. Feltmarskalken svarede omgaaende, at han ikke skulde
svigte Holsten-Gottorp og vilde holde ud, saa længe han havde
Proviant 'l).
' ) Flem. Dedukt. Bilag.

2) I et Bre v til Vell, af "' /6 (Vell, Saml.) fortæller Sparre, at det var en Ven
af Cronstrom og ham, en M. Antoine Hogguert, der . par un exces de
bonne volonte, de grandeur d ' åme ou je ne sais par quel mouvement genereu x>, vilde betale Omkostningerne ved en Konvoj fra Dunkerque til Tønning;
dengang var Stenbock jo fangen, men at der var Alvor i Sagen, ses af Sparres
Breve af 5te, 12te og Igde Maj, hvori det udtales, at alt var rede til Afrejsen
e avec une esperance de salut fondee»,
Kongen af Frankrig havde i April
(Sparre til Ven. 24 / 4) skænket 6000 Sække Korn, men vilde eller kunde ingen
Penge give . Hogguert ønskede at baroniseres af Carl XII; vel havde Ludvig
XIV ophøjet hans Gods til et Baroni; men da han var ugift, kom dette ikke
hans Slægt til gode (Cronstrdrn til Vel\. 4/2 13. Vell, Saml.).
s) Vell. til Stenb, "/6 Jfr. Side 303.
4) Stenb. til Vell. " /5.
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I Anledning af Stromfe1ts Tilbagekomst og Vellingks Breve
traadte Krigsraadet sammen den I r te Maj. Her blev det enstemmig
vedtaget, at Kommissærerne skulde holde paa den gottorpske Mægling og erklære, at den svenske Hær hellere vilde vove det yderste
end lade denne Fordring falde. Mæglingen var jo antaget af Danmark og havde lige stor Betydning for den svenske Hær og det
fyrstelige Hus. Gik de Danske ind herpaa, skulde de svenske
Kommissærer paase, at Overenskomsten blev affattet i saa klare
og utvetydige Udtryk, at Misforstaaelse var umulig. Denne Beslutning formulerede Stenbock i en Instrux til Kommissærerne og
en Skrivelse til Kongen, der endte med, at, hvis de svenske
Fordringer blev afviste, paahvilede hele Ansvaret Danrnark-]. I
Mødet den Ilte udtalte Kommissærerne sig, som befalet, og fremhævede, at Kapitulationen vedrørte Holsten-Gottorp i lige saa høj
Grad som Sverig; indrømmedes dette ikke fra dansk Side, kunde
Sten back over Hovedet ikke indlade sig paa Forhandling. Herpaa havde de danske Kommissærer intet andet at svare, end at
de tog Sagen ad referendum, og den I zte indløb en Skrivelse fra
Kongen, der kort og godt udtalte, at Ultimatum stod fast; Menschikoffs Tilslutning var givet, Flemmings ventedes med Sikkerhed . • De gottorpske Kommissærer skal absolut exkluderes . Er de svenske Kommissærer utilstrækkelig instruerede,
kan de gaa tilbage til Tønning og afvente, hvad Krigsbegivenhederne vil bringe. Andre Betingelser vil Kongen ikke byde;
finder Overgivelsen ikke Sted senest i Morgen, fordeles Fangerne
in natura» 2). Herefter afbrødes Underhandlingerne, og Svenskerne
rejste hjem 3).
Helt trygt kunde Kongen nu ikke stole paa sine Forbundsfæller. Den l I te Maj meddelte Møsting Vibe, at der blev intrigeret
hos Menschikoff, og at Oberst Løvenørn derfor var blevet hos
denne, der holdt Sengen; først i Løbet af Aftenen kunde Generaladjutanten komme til Husum.']. Intrigerne synes at have bestaaet
deri, at Stenback og Baner forhandlede med Fyrsten, der havde beskyldt Feltmarskalken for at have givet Anledning til, at de under
Gottorps Mægling indledede Forhandlinger var afbrudte. Disse
l) Krigsraadsprot, 11/0; Stenb, til Fr. IV s. D. (Flern. Dedukt. Bilag).
I.
") ( Spe cies facti » '"I.; jfr, de danske Kommissærers Beretn, i Scholt. Ark . Kapitulat. I.
<) Koncept i Kapitulat, L

'j Scholt. Ark. Kapitulat
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Beskyldninger tilbageviste Stenbock, idet han samtidig erklærede
at ville føre Forhandlingerne til Ende, hvis han fik Garanti for, at
de gottorpske Lande blev rømmede, naar den svenske Hær forlod
Tønning, og at de Allierede ikke angreb Fæstningen l). Resultatet
blev, at Menschikoff antog sig Gottorps Sag, hvad Flemming allerede havde gjort ved overfor Møsting i Grev Mellins .Nærværelse
at udtale, at han bekræftede alle Resolutioner, der toges overfor
den fælles Modstander, men at han ikke uden Kong Augusts
Ordre turde erklære Gottorp for Fjende. Det samme udtalte han
den r zte Maj i en Skrivelse, som v. Losz overbragte Vibe, der
svarede, at det kunde han forstaa, men at Sagen var bleven forebragt Kongen i en ganske anden Form 2). Frederik IV var virkelig
bleven meget ilde berørt ved denne Udtalelse, der ikke grundede
sig paa nye Aftaler, og havde sendt Løvenørn og v. Platen til
Flemming for at forlange Forklaring. Denne bad dem formulere
deres Forespørgsel skriftligt, hvad de ogsaa gjorde; Skrivelsen
endte med at udtale, at Kongen bad ham kategorisk erklære, om
de kg\. polske Tropper i Tilfælde af et Udfald under et Bombardement vilde angribe Fjenden som paalidelige Forbundsfæller,
forholde sig uvirksomme eller maaske endog gaa bort. Hertil
svarede Flemming, at han ikke var bemyndiget til at erklære
Gottorp for Fjende; men under et Bombardement vilde hans Trop.
per under alle Omstændigheder optræde som Allierede"). Enigheden
gjaldt saaledes stadigt kun i Forholdet overfor Stenbock.
') Stenb, til Mensch. 12/5•
2) Flem. Dedukt.; jfr. «species facti s Geh, Reg. S' /5.

H) Platen og Løvenørn til Flemming 12 , ~; Flem, til Kongen (D ed uktionen . Bilag).
l Puchlers Brev til Robethon af '" /5 13 hedder det, at Platen og Løvenørn
havde spurgt, om Flemming vilde angribe de gottorpske Tropper, naar de
deltog i et Udfald, og om han vilde være med til et Bombardement; han
sagde, at det første Spørgsmaal vilde han ikke besvare j om det andet havde
han udtalt sig skriftligt. Platen havde derpaa været meget uforskammet mod
Flemming, om hvem Admiral Sehested ogsaa havde brugt haarde Ord. Sehested gjorde Flemming en karakteristisk Undskyldning (Brev af 14/5. Bilag til
Dedukt.): c . • • jeg er forbavset over, at en saa ærlig Sjæl som D. E. har
villet gaa Omveje for at faa en Forklaring; jeg giver mig Fanden, om jeg
mindes at have sagt, at D. E. modarbejder mig. Jeg har ment, at vi var
ilde farne, om D. E., efter at vi var riaaede saa vidt, vilde gøre Vanskeligheder for Huset Holstens Skyld. Det kunde ødelægge Sagen. En Soldat kan
ikke veje sine Ord,» Flemming modtog Undskyldningen og besvarede Brevet
i en meget spydig Tone. Platen maatte ogsaa gøre skriftlig Afbigt, og Flemming gav ham sin Tilgivelse med haarde Ord og i hvasse Udtryk (Dedukt.
Bilag af r yde, 2sde og ztide Maj).
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Medens Forhandlingerne førtes i Oldenswort fortsatte Scholten
troligt Belejringsarbejderne. Natten til den rode blev Beklædningsarbejderne gjort færdige, og Mortererne anbragte i deres
Kedler. Den Ilte var alt i Orden paa Ammunitionen nær, der
kom næste Nat. Den rode sprang det lille Laboratorium i Luften;
der gik 50 Brandgranater i Løbet men skete ellers ingen Ulykker. Russerne havde ikke megen Lyst til at deltage i et Bombardement; de var ikke til at drive til Arbejde, men erklærede,
at Sagen var endt ; Scholten holdt dog paa, at Forhandlingerne
kunde afbrydes, og saa var det bedst at være rede 1). Ogsaa i
andre Henseender led Scholten under Forhandlingerne; man havde
frataget ham saa mange Generaler og Brigaderer, at han kun
havde Generalløjtnant Hohendorf tilbage, der maatte slide Dag
og Nat. Forgæves søgte han at faa Generalmajor Gaffron og
Brigader Schack de Wittenau hidkaldte fra Ekernførde og
Slesvig.
Der blev ingen Brug for Scholtens Arbejder, men han kom
selv til at deltage i Forhandlingerne med de allierede Generaler.
Den t jde Maj kom Stenbocks Generaladjutant Tiesenhausen
til Menschikoff for at høre, hvad det blev til med Bombardementet. Samme Dag besøgte Kongen Fyrsten, der bad ham skaane
Tønning. Kongen inspicerede nu Belejringsarbejderne og tog saa
til Hoyerswort, hvor han traf Menschikoff, Generalerne Hallart
og Dolgorucki samt Legationsraad Losz. Her overrakte Fyrsten
ham en Memorial af det Indhold, at Czaren var tilfreds med Stenbocks Tilbud og ikke fandt Anledning til et Bombardement. Dog
vilde Menschikoff tjene Danmarks Interesser, hvis han fik Garanti
for, at man ikke derved udsatte sig for andre Magters Hævn.
Blev Tønning paa den Maade taget, skulde Stad og Land tilfalde
Kongen, og Byttet i øvrigt deles 9). Kongen tog derefter til Husum
og sendte Memorialen til Flemming, som svarede, at han i Hovedsagen sluttede sig til Menschikoff, Kongen havde jo selv i 1700
erfaret de farlige Følger af at bombardere Tønning. Havde Hs.
Majestæt Garantier for, at ingen antog sig Gottorps Sag, maatte
det meddeles ham og Menschikoff. Om de andre Punkter i dennes
Memorial vilde han ikke udtale sig, men Sagen med de Svenske
maatte snarest endes. Han vilde ikke modsætte sig, at Gottorperne
I) Scholt, Prat. rode,
' ) Dedukt, Bilag.

I

rte, 13de Maj; Res. u. Feldartrechn.
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udelukkedes. men troede dog. at deres Medvirken vilde fremme
Sagen I).
Menschikoffs Memorial var vist nok fremkaldt af Hertugen af
Wiirttemberg og Scholten, der den t jde havde været hos Fyrsten
og c i begge Dolgorucki'ers Overværelse talt ham haardt til »; de
havde forestillet ham, at man ikke kunde vide. hvad hans Mening
var. da han hver Dag skiftede Sind . Det kneb haardt med at
faa ham til at give noget skriftligt. men de tvang ham dertil 2).
Generalerne henvendte sig ogsaa til Flemming, der skriftlig udtalte. at Stenbock endnu en Gang skulde opfordres, idet man
forsikrede ham, at Tønning ikke vilde blive bombarderet, og
at Landet skulde rømmes strax efter Kapitulationen. Gik Stenbock saa ikke ind paa at overgive sig, skulde Bombardementet
begynde. En Skrivelse af samme Indhold sendte Flemming til
Menschikoff"],
Kongen var bleven vred over Menschikoffs Memorial og tilstillede ham den i jde efter Hjemkomsten en Skrivelse, hvori han
udtalte, at han vel maatte kende Czarens «aversion » mod Gottorp
og vide, hvor skadeligt dets Forhold til Sverig var. Det fyrstelige Hus havde brudt sine Løfter og undladt at opfylde sine
Pligter; heraf agtede Kongen at benytte sig. hvis hans Allierede
ikke forhindrede det"), Næste Dag sendte han v. Platen til Fyr.
sten med et Reskript. der udtalte, at han paa det bestemteste
maatte modsætte sig, at en gottorpsk Minister deltog i Forhandlingerne. Han kunde og vilde over Hovedet ikke love at skaane
Tønning, men. hvis Menschikoff opgav den gottorpske Minister,
forpligtede han sig til ikke i indeværende Felttog at skride til et
Bombardement. forudsat da, at - Stenbock gik ind paa de stillede
Betingelser; ellers vilde Ilden strax blive aabnet. Heldigt var det
at føje den Bestemmelse til Kapitulationen, at der ikke maatte
efterlades en svensk Soldat i Tønning s].
Menschikoff tilraadede da i bevægelige Udtryk » Stenbock
at give efter. tilsagde ham, at Bombardementet bortfaldt, hvis
han strax sendte Kommissærer, og lovede at de svenske Tropper
l) FJern. til Kongen 18/$ (D edukt.).
' ) Seholt. Prat. 14/".
' ) FJern. Dedukt, Bilag.
4) Geh . Reg. 13/,.
') .do, 14/6.
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skulde sløjfe Belejringsarbejderne. Meddelelse om dette Skridt
sendtes til Kongen l).
Som Vibe udtrykker sig, har Flemming, Menschikoff og
Gortz saaledes ei mange Henseender trukket i samme Ende af
Rebet» 2); den russiske og sachsisk-polske Overgeneral har snarere
besværliggjort end fremmet Forhandlingerne. Efter hvad den russiske Ambassadør Dolgorucki mange Aar senere meddelte den
danske Envoye i St. Petersborg, Westphalen, havde Gortz bestukket Menschikoff med 60,000 Rdlr. for at bevare Tønning for
Gottorp; han havde ogsaa villet bestikke Dolgorucki'erne, men
disse havde afvist ham og indberettet Sagen til Czaren 5) . Hvilke
hemmelige Aftaler der har været truffet mellem Gortz og Flernming, der næppe var synderlig hæderligere, er ikke godt at vide,
men sikkert er det, at begge Overgeneralerne havde handlet uden
Ordre fra deres Suveræner. Oberst Bendix Meyer, der den 2 Ide Maj
som dansk Gesandt havde Foretræde hos Kong August, forelagde
denne Kapitulationspunkterne, hvormed han erklærede sig tilfreds;
han fandt det endog noget haardt, at Frederik IV havde maattet
forpligte sig til ikke at bombardere Tønning inden et Aar. Nogle
Dage senere havde Kongen imidlertid faaet Flemmings Indberetninger med Klage over Gortz' Udelukkelse og Forespørgsel, om
han skulde erklære Gottorp for Fjende. Han blev nu mere reserveret og udtalte, at man for Tiden havde Fjender nok. Meyer
gav da en Fremstilling af de skæbnesvangre Følger af Gottorps
Troløshed og forklarede, at Stenbock havde maattet overgive sig
paa Naade og Unaade, hvis Tønning ikke havde aabnet sine Porte,
medens han nu slap med en Kapitulation. Han udviklede derefter Gangen i Forhandlingerne med Cortz, paaviste dennes Tvetungethed. der nødvendiggjorde, at han blev sat udenfor, og forklarede, hvorfor Danmark maatte gøre sig betalt ved - i det
mindste for en Tid - at sekvestrere Hertugens Lande. Dette
Ræsonnement syntes Kongen at billige, og han udtalte sit Mishag
med Flemmings Udtalelse til Møsting-}, som dog forhaabentlig
ikke havde gjort Skade 5) . Heller ikke Czaren billigede Menschikoffs Optræden i den gottorpske Sag; han udtalte overfor Kong
l) Flern. Dedukt, Bilag.
' ) Vibes Betænkn. af n " [718.

') Westph, Depeche
4
Side 359.
b Meyers Depecher

" 4

~ 51 ,

172'13 (Dsk. Mag. 5. R. III).
281., l/n (sach ..polske Ges. Rel.),
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August, at Danmark havde Retten paa sin Side, og at det fyrstelige Hus havde krænket Neutraliteten ved at aabne Tønning for
Svenskerne 1). De to Monarker har saaledes overfor de danske
Gesandter desavueret deres Generaler; men det hjalp ikke stort;
det gottorpske Spørgsmaal vakte vedblivende Uenighed mellem
de nordiske Allierede, og denne gav sig under hele Krigen jævnlig Udslag paa en for Danmark ubehagelig Maade.
Menschikoffs «bevægelige) Skrivelse foranledigede Stenbock
til den 14de Maj at sammenkalde Krigsraadet; han paaviste, at
det nu var sikkert, at der efter Hærens Udrykning ikke vilde
blive øvet Fjendtligheder mod Fæstningen eller Hertugdømmet, og
Krigsraadet besluttede da at give Afkald paa en gottorpsk Ministers Medvirken og at bemyndige Kommissærerne til at slutte
Kapitulationen paa de for den svenske Hær taaleligste Betingelser 2).
Under t ade Maj fik de danske Kommissærer i Oldenswort,
der forstærkedes med Generalløjtnant Dewitz og Generalkrigskommissær Platen, kongelig Ordre til at afslutte Kapitulationen efter
den givne Instrux, hvortil der blev føjet et nyt Punkt: at T ønning ikke vilde blive bombarderet, naar den svenske Hær var
udmarcheret S).
Den r yde Maj mødtes Kommissærerne i Oldenswort; næste
Dag blev Forhandlingerne førte til Ende, Kapitulationen underskrevet af Kommissærerne fra begge Sider''] og derefter ratificeret af Hertugen af Wiirttemberg, Fyrst Menschikoff og Feltmarskalk Flemming"]. De to sidste udstedte Forsikringsakt om
Indstilling af Bombardementet, Ophævelse af alle Fjendtligheder
mod Hertugdømmet og om Rasering af Belejringsarbejderne fl).
Den 17de blev disse Dokumenter bragte til Tønning af Generalmajor Patkul og Oberst Stromfelt, forelagte Krigsraadet og underskrevne af Stenbock, som i eget, Generalitetets og Regimentschefernes Navn bekræftede, hvad Kommissærerne havde vedtaget,
og lovede at efterkomme Kapitulationen i alle dens Punkter"].
l)

Udat. Kopi , vedl . Falcks Depeche af

28 / 8

13 (Russ. Ges. Rel. ),

2) Krigsraadsprot. U/6.
8) Orig. Ordre dat. Husum H/u (Scholt. Ark.
og Platen (Geh. Reg. 14'.).
<) Scholt, Ark iv. Kapitulat. 1.

6) Kgl . udf, Exped. 18/, 977 .
8) Europ. Staatskanal, B. XXII.
1) SchoIt. Ark. Kapitulat, L

Kapitulat. 1); Fuldm. for Dewitz
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Den Aften lød Parol, Løsen og Feltraab: «Endlich - Muss
thun - Gottes Hand!»
Kapitulationens Ordlyd er i Oversættelse følgende l):
I. Hele den svenske Arme, der under Hr. Feltmarskalk Grev
Stenbocks Kommando er marcheret ind i det Ejderstedske og
Fæstningen Tønning, overgiver sig med sin Chef, sine Generaler
og alle Over- og Underofficerer, Volontører og Menige til Hs.
Kgl. Danske Majestæt. Chefen, Generalerne og alle Overofficerer
som ogsaa Volontører, der efter Kartellet betragtes som saadanne,
beholder alle deres Vaaben, lige som ogsaa disse saa vel som
samtlige Underofficerer og Menige beholder deres Bagage, de Dokumenter og Skrifter, som befinder sig ved denne, ligeledes Feltkasserne og alt dertil hørende, med hvad Navn det nævnes kan,
uantastet, frit for Plyndring og Visitation, og alt dette passerer
frit over alt ogsaa til sikker Indskibning, dog saaledes, at dermed
handles uden Svig, og retter de sig i øvrigt efter den givne
Marcherute. Underofficerer og menige Soldater beholder alene deres
Sidevaaben og Mundering, men Kanonerne og Overgeværet saa
vel som Rytter-, Dragon- og Artilleriheste og alt, hvad der ellers
hører til Krigsarmaturen, hvoraf intet maa dølges eller ødelægges,
skal blive tilbage og, saa vel som alle Insignier, Pauker, Estandarter, Faner og Trommer, afgives og afleveres i Hoyerswort af
de svenske Tropper, efter Haanden som de regimentsvis ud marcherer af Tønning. De svenske Troppers Udmarche begynder
3 Dage efter, at denne Konvention er underskrevet, og skal være
tilendebragt inden 8 Dage at regne fra den t ste Udmarchedag,
saaledes som det nedenfor vil blive nævnet. Disse Troppers Marche
og Fordelingen af deres Kvarterer er overladt til Hs. Kg!. danske
Majestæts allernaadigste Behag, saaledes som den derom opsatte
Specifikation, der efter Begæring snarest vil blive udleveret af
Generalkrigskommissæren, udviser.
2. Samtlige disse svenske Troppers Transport foregaar, naar
de forinden er udvexlede med andre Fanger eller har løskøbt sig
efter Kartellet, ikke til noget andet Sted end til Sverig 2) paa
') Efter Orig. i Dsk. R. Ark. Denne stemmer ikke helt overens med Gengivelsen hos O. Fr., som er efter et Manuskr. i den Ledreb Saml. Aftrykket
i Hist. Nachr. v. d. Nord. Kriege I, S. 234-242 er i Hovedsagen korrekt, om
end nogle Enkeltheder er unøjagtige.
') I Originalen staar : « Der Transport dieser schwedischen Truppen insgesambt
. . . . geschiehet nirgends anders hin als nacher Schweden, » Dette blev fra
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Hs . Kg!. svenske Majestæts Bekostning, og i øvrigt skal alt indrettes efter Kartellet, ligesom man ogsaa paa svensk Side skal
være forpligtet til at skaffe Skibene hertil, som fra Hs. Kg!. Majestæt til Danmarks Side skal forsynes med Passer for frit og uhindret
at kunne rejse til Sverig, og faar Svenskerne Tilladelse til i dette
Øjemed at bruge Kg!. danske og fyrstelige Undersaatters Skibe,
der frivillig lader sig forhyre, og vil man paa enhver Maade være
behjælpelig hertil.
3. De svenske nationale Tropper skal ikke skilles fra de
tyske Regimenter, men samlede føres til Sverig, som nævnt i
forrige Artikkel.
4. Saa snart merbemeldte svenske Tropper er udmarcherede
af Tønning og Ejdersted, skal deres Transport, saa snart Udvexlingen eller Løskøbningen efter Kartellet har fundet Sted, snarest
muligt i Værk sættes paa svensk Bekostning.
5. Under Gennemmarchen og paa Rastdagene følges Kartellet
i alt, hvad Troppernes Forplejning angaar i de svenske Tropper
faar frit Kvarter og Lejrsted, men Søprovisionerne anskaffes paa
svensk Bekostning.
6. De Fanger, som fra Kongelig dansk eller de Allieredes
Side har taget Tjeneste ved de svenske Tropper, skal, saa vel
som Desertørerne, tilbageholdes ; dog skal de Desertører, som har
taget svensk Tjeneste, men igen begiver sig til deres Regimenter,
have Pardon. Ligesaa skal nævnte Desertører og Fanger, naar
de frivillig har angivet at ville vende tilbage til deres forrige Regimenter - hvorom der inden Udmarchen skal gives Specifikation fritages for at betale Løsepenge.
7. Af de svenske Tropper maa ingen tvinges til at tage Tjeneste, og under Udmarchen maa ingen andre end vitterlige Desertører anholdes.
8. Al Generalitets-, Stabs-, Officers- og Volontør Bagage saa
vel som Underofficerernes og de Meniges passerer, saaledes som
det alt er nævnt i t ste Artikkel, frit til Sverig efter derom indgiven Specifikation uden paa nogen Maade at antastes eller plyndres, og vil ti,l den Ende de fornødne Passer blive udstedte.
dansk Side fortolket, som om Hæren kun kunde borttransporteres som Helhed, medens Svenskerne - sikkert med Rette - mente, at Meningen var,
at Hæren skulde transporteres udelukkende til Sverig og ikke delvis til
Tyskland.
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Skulde ogsaa nogle svenske Officerer ønske at sende deres Bagage
andet Steds hen end til Sv erig, vil der ligeledes blive tilstaaet dem
Pas, efter at der først er givet Specifikation af, hvori denne bestaar.
9. Udmarchen sker brigadevis og saaledes som specificeret i
rste Artikkel, og der skal ogsaa beskikkes Kommissærer til at
føre disse Tropper og sørge for deres Underhold, alt dog paa
svensk Bekostning, og saaledes som det er forordnet i Kartellet
og reguleret i § S.
IO. De svenske Troppers Marche ordnes saaledes, at de marcherer 3 Dage og stedse holder Rast paa den 4de Dag. Men
skulde nogle Folk blive syge paa Marchen, vil man hjælpe dem
med nogle Vogne mod Betaling.
I I. De Syge, der maatte findes ved de svenske Tropper,
maa ikke blive i Tønning, men skal alle forlægges til det Ejderstedske, indtil de er blevne raske; dog skal der forud udfærdiges
en rigtig Fortegnelse over disse Syge, og de kan, naar de er
blevne raske, enten føres til deres Regimenter eller direkte til
Sverig. Lægemidler skal leveres af de Svenske, og det tillades
dem at efterlade de nødvendige Officerer, Præster og Feltskærer
hos dem.
12. De Over- og Undermunderingssager, som alt er forfærdigede j Lybæk og Hamborg til de Kg!' svenske Tropper, og
som er betalte, kan paa svensk Bekostning frit føres til Sverig,
og fra Hs, Kg!' Majestæt til Danmarks Side vil der i den Anledning blive udstedt de nødvendige Passer.
13. Alle fangne svenske Over- og Underofficerer samt Civilbetjente, der endnu maatte komme ind under Kartellets Bestemmelser, og som hensidder i Holsten og Danmark eller paa Parole
befinder sig i Hamborg eller andet Steds, skal, naar de er udvexlede efter Kartellet eller paa anden Maade har fyldestgjort
dette, frit rejse til deres Regimenter eller Poster.
14. De svenske Officerer, der mulig paa Grund. af Sygdom
eller Saar er blevne tilbage i Lybæk, Hamborg eller Wismar, og
ikke har været med i Ejdersted, vil Hs. Kg\. Majestæt til Danmark, naar der forud er indgivet Specifikation over dem, forsyne
med Passer, for at de kan blive førte til Sverig og intet andet
Steds hen.
15. Ogsaa den Bagage og de Sager, der .er blevne tilbage i
Stralsund, Wismar, Lybæk og Hamborg, og som tilhører de svenske
Over- og Underofficerer som og Civilbetjente, vil Hs, Kongelige
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Majestæt tildele de nødvendige Passer, ligeledes dog kun til Sverig, og paa den Betingelse, at der forud indgives en rigtig Spe.
cifikation derpaa.
16. Til større Sikkerhed for de svenske Troppers Transport
til Sverig tilstaas der dem en Konvoj paa 2-3 Fregatter, som
kan tjene som Eskorte dertil, og vil de hertil nødvendige Passer
blive udstedte af Hs. Kg\. Majestæt til Danmark. Ovennævnte
Troppers Transport foregaar til Carlskrona, Carlsharnn, Cimbrishamn og Ystad. Skulde under Transporten nogle svenske Skibe
blive forslaaede af Storm og kastede op paa danske Kyster, maa
de ikke paa ny anholdes fra dansk Side.
17. I øvrigt vil der fra Kgl. dansk Side bli ve sendt en Medikus og en Feltskær til Tønning for at indhente Oplysning om
de derværende Syge; ligesaa skal der fra de 3 høje Nordiske
Allieredes Side sendes Kommissærer derind for at faa Besked og
Underretning om Heste og andre Sager.
18. End videre paatager man sig fra Kgl. svensk Side inden
Transporten at løslade de Fanger fra de 3 høje Nordiske Allierede,
som endnu maatte befinde sig i de svensk- tyske Provinser og Fæstninger, og sætte dem i Frihed mod Afkortning i den Løsesum,
der efter Kartellet skal betales, lige som ogsaa den Kg\. svenske
Senator og Feltmarskalk Stenbock lover af al Formue at arbejde
hen til, at det samme finder Sted med Hensyn til de Fanger fra
de høje Nordiske Allierede, der opholder sig i Sverig.
19. Endelig har Hs. Kgl. Majestæt til Danmark pro ultimato al1ernaadigst lovet, at han ikke vil bombardere Tønning
(efter at den svenske Arme fuldstændig har rømmet den) i indeværende Aar, og kan de fra dansk Side opkastede Løbegrave og
Batterier raseres og sløjfes af de svenske Tropper ved deres Ud·
marche.
20.
Det staar de svenske Tropper frit for at søge denne
dem tilstaaede Kapitulation garanteret af andre Magter; dog maa
dette i ingen Henseende forhale de svenske Troppers Udmarche,
men denne maa være fuldstændig udført inden den fastsatte Frist
af 8 Dage.
21.
Hs. Kgl. Majestæt til Danmark, Norge o. s. v. lover at
iagttage alt ovenstaaende nøje og bestemt i alle Punkter efter
Ordlyden og - saa vidt det staar til ham - at hindre, at der
fra nogen Side handles imod disse. Allerhøjstsamme forpligter sig
hertil ved sit Kongelige Ord og Parole; ogsaa skal de al1ierede
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Hæres Overgeneralers Samtykke meddeles, fordi Hs . Majestæts
høje Allierede ogsaa har billiget ovenstaaende.
22 .
Af disse Kapitulationspunkter er der udfærdiget 2 ligelydende Exemplarer og, til fuldkommen Sikkerhed for, at de bona
tide og ubrødelig holdes i alle Punkter og Klausuler, underskrevne
af Kommissærer fra begge Sider og udvexlede.
Saaledes sket og sluttet i Oldenswort den 16de Maj 1713.
Underskreven paa Kongelig dansk Side:

F. J. DEWITZ.
C. G. MØSTING.
H. C. v . PLATEN .
F. C. CICIGNON.
A. A. v. d. LUHE .
S. JUNGE.

Paa svensk Side:
G. REINHOLD PATKUL.
JOH.

C.

STROMFELT.

CARL GREVE MELLIN.
J. G. SCHWANLOD.
SALOMON HAHN.

I det hele var Kapitulationen klart affattet. Vel kunde det
blive vanskeligt nok at skaffe de til Løsesum, Transport, Forplejning m. m. fornødne Penge; men Stenbock havde jo Administratorens Løfte om pekuniær Understøttelse, og denne var ham
megen Tak skyldig, fordi han havde bevaret Tønning for Hertugen.
Kongens Forpligtelse til ikke at bombardere Fæstningen gjaldt
ganske vist kun Aaret ud; men nu var der givet Garanterne for
Freden i Traventhai Tid til at gribe ind, og den tilstundende
«almindelige Fred» vilde snart give dem frie Hænder. Udtrykket
«ins gesambt» i § 2 kunde nok med lidt ond Vilje fortolkes i
Svenskernes Disfavør, hvis de ikke kunde skaffe det fornødne
Transportmateriel paa en Gang; værre var det imidlertid med
§ 18; her kunde man, naar det ikke lykkedes at faa de russiske
Fanger i Sverig frigivne, altid indvende, at Stenbock ikke af al
Formue havde virket herfor, og det blev da ogsaa i Virkeligheden dette Punkt, der gav Anledning til Kapitulationens Misligholdelse.
Det skal imidlertid strax siges, at Kongen af Danmark ikke,
da han bifaldt Kapitulationen, har haft nogen Bagtanke. Han var
. overbevist om nævnte Grev Stenbocks Sags Retfærdighed, foruden at det faldt ham ubekvemt længere at underholde ham og
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hans Tropper •. Saaledes udtalte Gehejmeraad Vibe sig i en Konference, der midt i September 171 3 holdtes i Slesvig mellem
Konseillets Medlemmer, Ruslands og- Sachsen-Polens Gesandter.
Det var Czaren, der paa det bestemteste krævede, at de russiske
Fanger i Sverig løslodes, inden Stenbock og hans Hær forlod
Landet!). Heller ikke Kong August var dem gunstig; han udtalte,
at Stenbocks Korps saa vidt muligt burde ødelægges eller i det
mindste gøres uskadeligt for et Aar"}, End ikke det svenske
Senat, Vellingk el1er Gottorperne støttede Stenbock forsvarligt.
Selv var han jo alt andet end Diplomat; intet Under, at han ikke
formaaede at føre Kapitulationen frelst gennem Skærene.
Efter Stenbocks Anskuelse var det nødvendigt at kapitulere.
Vel mente han ubetinget at kunne stole paa sine Officerer, men
l\Iandskabets Stemning var ikke den bedste. «Soldaten, der i 5-6
Dage ikke havde faaet Brød, raabte højt derpaa; der var intet at faa
for Penge; der var Vandmangel, Møllerne manglede Vind, Bagerne
Brændsel; der var henved 4000 Syge, ikke en halv Øre' i Kassen,
og - hvad der var det værste - Soldaten var ulydig mod sine
Officerer og truede med at plyndre Staden, hvis Elendigheden
vedblev. S). Saaledes udtaler Stenbock sig i et Brev til Kongen;
i en samtidig Skrivelse til Vellingk bruger han lignende Udtryk og beklager at «denne halve Revolte. hindrede ham i at
vove det yderste. Da Tropperne var marcherede ud, hen skød de
Bremiske Ryttere sig i Husum under Kongens Naade, og det var
en almindelig Antagelse, at de tyske Soldater hellere vilde desertere end lade sig føre til Sverig ').
Det kan ikke bestemt angives, hvor store Tab, den svenske
Hær har lidt under Opholdet i Ejdersted. I Slutning-en af April
angiver Stenbock, at der siden Indrykningen i Tønning var død
1433 Mand"}; hertil kom Tabet ved Desertion, og det var ikke
ganske ringe; jævnlig forsvandt 20- 30 Mand om Dagen; ved
enkelte Lejligheder, saaledes da Garding blev forladt, deserterede
flere Hundrede. Ved Udgangen af April angav Stenbock Hærens
Envoye We stphalens Depeche til August II N. 9 af U lD 13 (Loc , 2704,
Dresden ).
' j B. Meyers Depeche 2R
/" 13 (Sach s.vpolsk Ges. Re!.).
'j Stenb. til K ongen 14./25. Maj.
4) Stenb, til Vel!. !5/" i Puchler til Robethon s. D.
~) Stenb. til Kongen ;'/4; Wolf angiver. at der i Tønning blev begravet c. 3000
Md. af den svenske Hær, men det er vist overdrevent.
1)
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Styrke til 10,126 Mand, men Forplejningsstyrken var
større.
Den rode Maj var Styrken følgende I):

Generalmajorer
.
Stabspersoner
Artilleriofficerer og Betj
Artilleriunderoff. o. L
Konstabler o. L
Kuske
Haandværkere
Ingeniører
. ..
Officerer
Under o ffi cerer . . .. .
Ryttere. . . . . . . . . . .
Infanterister. . . . . . . . . .
Auditører
Regimentsskrivere
Kommissærer
.
Feltskærer . . . . . . . .. .
Feltskærsvende
Gevaldigere. . .
Skrivere
Spillemænd
Fanesmede
Saddelmagere
Trosknægte . . .
Profo sser. .

Sunde

Syge

3
33

l

.
.
18
.
25
.
67
.
42
22
.
..
4
. 5°1
. 580
. 4 2°3
. 24 89
.
IO
.
.
2
.
II
.
35
.
7
.
51
. 2°9
.
39
.
14
.
73
.
59

alt Fald

9
12

38
16
2

8
3

5
69
2

IO

5
293 2 ")

Den samlede Sum bliver I 1,420 Hoveder; lægges hertil 1047
Knægte '], faar man 12,467, et Tal, der i det hele passer med
den Styrke, Hæren havde ved sin Indrykning i Ejdersted og de
Tab, den maa antages at" have lidt der s).
Den rSde Maj blev Sundhedstilstanden i Tønning inspiceret
1) Liste dat. Tønning 18/5, underskr. Klinckowstrøm (Scholt, Ark. Kapitulat. I),
2) En Liste af 18/ 6 undertegn. P. Starentlycht har 2846 syge Menige og Underofficerer, og ganske samme Tal har P. Adlerfelts Liste af s. D. (Scholt, Ark.
Kapitulut. l). Wolf har 2941 Syge.
") Klinckowstrøms Liste af 1°/6.
4) jr-. Side 268. Wolf angiver Styrken til 15,146 Md., inkl. Knægte, men Kim ·
cko wstrø ms Lister er sikkert rigtigere. Med ringe Var iationer findes hans Tal
i • Extr. af et Brev fra Husum ""I, 13' (Hjel mstjern e 2993) og i Acta B. I.
b. 4 N. 429. Slesvig.
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af Medikus Meinersen med et Par andre danske Læger og Kirurger.
De forefandt ingen e Contagion s men en Mængde ondartede Til·
fælde af «hidsig Feber», et ringere Antal Tilfælde af Koldfeber
og mange af Skørbug. De allerfleste led dog af cMathed . ; Hunger
og slet Pleje var de væsentligste Sygdomsaarsager l J.

Den zode Maj begyndte Udmarchen ' af Tønning. Kongen,
Hertugen af Wiirttemberg, Fyrst Menschikoff, de danske og
russiske Generaler havde indfundet sig ved Hoyerswort, hvor en
anselig Styrke af alle 3 Hære var opstillet t) Ført af en kongelig
Generaladjutant red Stenbock, ledsaget af 4 Officerer, henimod
Kongen. Paa I5 Skridts Afstand sad han af, gik hen til Hs. Majestæt, der rakte ham Haanden til Kys, og overgav ham Styrkelisten. Paa Kongens Opfordring sad Stenbock atter op og fulgte
med til Hoyerswort; under en kort Avdiens anbefalede han sig
og sin Hær til Kongens Naade og udtalte den faste Fortrøstning,
at han vilde holde Kapitulationen , hvad Kongen ogsaa lovede.
Her efter begyndte Defileringen under Generalmajor Patkul. Først
kom Vestrnanlands Regiment, derefter Stromfelts Dragoner, hvoraf
Halvdelen var beredne, og sluttelig Vestgøta Ryttere, hvoraf ogsaa
en Del var til Hest. Marchen foregik i Stilhed, Faner og Estandarter var sammenrullede; der rørtes intet Spil. Mandskabet bar
fuld Udrustning, Officererne var til Fods med blottet Værge. Efter
Forbidefileringen opmarcheredes paa Linie'; Folkene blev opraabte
efter Rullerne og nedlagde «Overgevæo med Tilbehør; medens
Officererne beholdt deres Heste, maatte Mandskabet aflevere deres ,
ja selv Underofficererne maatte gøre det samme, skønt Hestene
var deres Ejendom S) . Under Ryttereskorte og ledsaget af danske
Kommissærer marcherede den rste Echelon til sine Kvarterer, meI) Meinersens Rapp. IS/S, 19is (Scholt, Ark.).
' ) Torm opl yser, al Flemming og de sachsiske Generaler udeblev. At denne
"ar sygemeldt fremgaar af Vibes og Holsteins Bre v til ham af ,sls (Geh . cab,
Cantzl. 3630. Dresden).
,S) Beretn. om Udmarchen er given efter Torms Optegnelser og et Brev fra Husum
af " /6, der skal være forfattet af den bekendte Postdirektør Erlund, l Følge Wol f
havde Strornfelts Rgt. 300, Vestgøta lill Heste.
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dens Stenbock, efter at have deltaget i det kongelige Taffel, vendte
tilbage til Tønning. Den 2 Ide udmarcherede Oberst Mardefelt med
Elfsborgs Regiment, Marschalcks Dragoner og Aschenbergs Ryttere,
den zzde Bassewitz' Dragoner, Bremiske Ryttere, Dalregimentet,
Nerike-Verrnlands Regiment og Artilleriet med 19 Kanoner.
I § 19 var det bestemt, at de svenske Tropper, naar Kapitulationen var underskrevet, kunde sløjfe Belejringsarbejderne. Da
Demoleringen ikke var begyndt den azde. blev Oberst Wolf beo
tænkelig og bad Stenbock standse Udmarchen og tage fat paa
Arbejdet for at hindre Fjenden i trods alt at bombardere Byen .
Oberst Mardefelt med 400 Soldater, en Del Bønder fra Ditmarsken
og Borgere fra Tønning jævnede i de følgende Dage Værkerne
med Jorden l). Fra dansk Side havde der i øvrigt ikke været Tale
om Svig. Scholten havde forlængst truffet Anstalt til at føre
Skytset bort, og dette skete, saa snart de nødvendige Fartøjer
var komne 2). Den 24de udmarcherede Mardefelts Dragoner, Schoultz .
og Ekeblads Regimenter samt det lille Stenflychtske Korps, den
z yde Sødermanland og 0stgøta. Af svenske Tropper var der foruden de Syge kun Vestgøta-Dals Regiment tilbage i Fæstningen,
men nu opstod der Tvivl om, hvor vidt den Vellingkske Bataillon
skulde betragtes som svensk eller som fyrstelig . Efter nogen Forhandling fik den Lov til at blive i Tønning s).
Den 26de gik Stenbock med sin Stab og Vestgøta-Dal ud af
Fæstningen og blev af en russisk Ryttereskorte ledsaget til Husum.
I Løbet af nogle Dage førtes de syge Svenskere fra Tønning ud
i Ejdcrsted.

Saaledes var nu den Hær, som Stenbock med overmenneskelig
Energi havde udrustet og overført til Tyskland, fangen og afvæbnet.
Den glimrende Sejr ved Wakenstadt havde ingen varig Betydning
haft. Meget Blod var udgydt, store Lidelser gennemgaaede, mange
Penge udgivne, alt sammen til ingen Nytte. De store Ofre, Sve- "
I) \Volfs Journal.
') Scholt. Prot, 17 :' , "~ / · .
") Scholt. Prot, " Ir., ~5 "~ o

Kg\. udf. Expe d . " .
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rigs fædrelandssindede Folk havde bragt, var forgæves. Sagen var
den, at Stenbocks Togt til Pommern var temmelig' meningsløst,
naar det ikke skulde være Indledning °til et nyt polsk Felttog; men
et saadant kunde ikke gennemføres alene med svenske Kræfter; det
kunde kun ske , naar Stenbocks Hær i Polen traf sammen med en'
tyrkisk Arme; først da kunde Kong Carl som Triumfator vende
tilbage til sit Rige efter at have knust Kong August og solidt
underbygget Stanislaus' Trone. Alt beroede paa Felttogets Indledning: Overgangen til Pommern fik Tyrkiets Krigslyst til at
stige, men Indrykningen i Meklenborg og end mere Afslutningen
af Vaabenhvilen bragte den til at dale . Efter Sejren ved Wakenstadt gik Kongens Aktier igen til Vejrs, men Indmarchen i Holsten fik dem til at synke ; thi nu var det polske Felttog bleven en
°Kimære. Freden i Utrecht (I l te April) svækkede i højeste Grad
Portens Krigslyst; thi Sultanen maatte antage, at Kejseren nu ogsaa
vilde slutte Fred og benytte sin Handlefrihed til aktiv Optræden
ved Donau, hvis Tyrkiet blandede sig i det sachsisk-polsk-russiske
Spørgsmaal. J April maa den tyrkiske Krigspolitik anses som
fakti sk opgivet, og i Juni aftaltes Fred med Rusland. Herpaa har
Stenbecks Kapitulation næppe influeret; hans Indflydelse paa tyrkisk Politik var jo ophørt med Indrykningen i Holsten. De «gode
Efterretninger fra Orienten » som Stenbock fik j Hænde, da han s
Underhandlinger stundede mod Enden 1), havde ikke stort at beo
tyde, egentlig kun, at Storviziren, den ubetydelige Suleiman Pascha,
var bleven aflost af Ibrahim Pascha, der var gunstig stemt mod
Carl XII, men som efter ganske kort Tids Forløb blev afsat og
stranguleret 2) H~lI1s Efterfølger, Ali Pascha, gjorde Ende paa den
personlige Politik, som Achmed III havde ført, og som havde
begunstiget Carl XII's Planer mod Czaren og Kong August.

Efter Kapitulationen forestod der Oprydningsarbejder af
• forskellig Art. Først maatte Belejringsskytset fjærnes. Allerede
den 24de Maj fik Scholten Ordre til at bortskaffe Mortererne
og indskibe Kanonerne fra Reduterne i Ditmarsken og ved Ka°l) Side 336.

i) JetTeryes Depeche

11 ,.

t3

Felttoget i Holsten og Slesvig.

374

ting '}, Dagen efter var Arbejdet i fuld Gang. Alt Artilleriet
førtes til Harblek, hvor fra det danske gik op ad Ejderen til
Rendsborg, det sachsiske til Gliickstadt og videre ad Elben til
Dresden 2). «Island», «Lossen » og «Raa» , der ikke mere beo
høvedes, fik Sejlordre til København S); de Gliickstadtske Fartøjer
blev derimod provianterede for 2 Maaneder og beordrede til at
blive; thi Indeslutningen af Tønning skulde ikke ophæves, men
fremtidig alene opretholdes af danske Tropper og Skibe. Ved
Harblek stod Generalløjtnant Hohendorf med Cicignons Regiment og 2 Eskadroner Livdragoner, ved Kotzenbiill B u dd e med
sit Regiment og I Eskadron af t ste Fynske; i Kating Generalmajor Rosenauer med I Bataillon Arnoldt, I Krag og I Aalborg
samt 2 Eskadroner t ste Fynske. Oberst J. Frijs med sin Bataillon og 2 Eskadroner Livdragoner gik til Ditmarsken og besatte
Nesserdeich, Groven og Hemmerwurt, medens Marineregimentet
fordeltes til Hoyerswort og Oldenswort. Til Bevogtning af de
Syge i Ejdersted anvendtes I Bataillon Zepelin, I Staffe1clt og r
Eskadron t ste Fynske. Ved Harblek blev 2 6 Pd.s og 2 4-Pd.s
Kanoner anbragte for at bestryge Ejderen; og ved alle Veje, der
førte til T ønning, anlagdes Reduterv).
Den 25de Maj begyndte man at føre de Syge ud af Tønning.
Den 3dje Juni laa der i Garding 1037, i Tetenbi.ill 862 og i Ka thrinenheerd 464 . De blev tilsete og plejede af 5 I Officerer, 4
Præster, IS Feltskærer og 3 14 Underofficerer og Menige. Ved
Udgangen af August var 475 døde, 557 var bortrømte eller havde
taget Tjeneste, 96 havde Orlov, I IOS var friskmeldte og 242
endnu syge"], Der var saaledes død 20 0/0, hvad der med den
Tids elendige Sygepleje ikke var noget ualmindelig højt Tal
Behandlingen og Forplejningen har næppe været særlig god; de
Danske skulde kun levere Brød, Svenskerne Resten; men de havde
jo ingen Penge. Feltskærerne fik Lov til at blive hos de Syge,
derimod hverken Officerer eller Præster; de sidst nævnte ansaas for

" l» 1060.
Do.
1075; Scholt, Prot. " '/'"
Kg!. udf. Exped, '' ' Ir. 1 122 .
Scholt. Prot. 27/,.
Adlerfelts Liste 2°1" Hornungs ' /6 (Scholt, Ark. Kapitulat, I); Adlerfelt "' 7
(Ste n b. ank. bref E. A.) ; Oblt. R. F. De la Barre -' •. H. (Stenb. acta miht,
E. A.).

I) KgI. udf. Exped.

")
')
')
r, )

24,.
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overflødige, esaasom vi alle lever under en Religion, og Guds Ord
rigeligen her i Landet, Gud være lovet, prædikes» l).
Den r Sde Maj blev Generalmajor Gaffron bemyndiget til at
modtage Trofæerne, af hvilke følgende forblev i dansk Eje 2) :
Estandarter, I hvid, I sortgu!.
Par Pauker med 2 violette, guldbroderede Paukefaner,
2 lignende Estandarter.
I hvid, guldbroderet Livestandart med Frynser, 2 blaa
Bremiske Ryttere :
guldbroderede Estandarter med Frynser.
Pommerske )
2 røde . sølvbroderede Estandarter.
Marselialeks Dragoner: 2 blaa, guldbroderede Estandarter,
l\lardefelts
I Par smaa Pauker med 2 blaa Paukefaner. 2 lignende
Estaudarter med Kg!' Monogram.
Stromfelts
2 blaa sølvbroderede Estandarter med Frynser.
Bassewita
I blaa sølvflammet Estaudart med Sølvfrynser.
Vestgera-Dal Regiment : 2 gule og sorte Faner med en Løve.
Østgøta
I rød Fane, deri en Ørn og Laurbærkrans,
Sødermanland
I hvid L ivfane merl det Kgl. svenske Vaaben, 2 hvide og
sorte Faner, deri en Huk i en Laurbærkrans.
Nerike-Vermland •
2 hvide og sorte Faner med en rød Oxe,
Dalregimentet :
2 hvide Faner med et brændende Bjerg.
Schoultz' Reg iment:
I hvid Fan med 2 gyldne Løver og et kgl. Vaaben.
Elfsborgs
3 blaa Faner med smaa gyldne Kroner.
Helsinge
2 blaa Faner med Pile i Laurbærkrans.
Ekeblads
•
2 gule Faner med en sort Grib i en Laurbærkrans.
Vestgøta Ryttere:
Aschenbergs Regiment :

2

I

I alt afleveredes i August til Tøjhuset i Rendsborg 16 Estandarter, 4 Paukefaner og 18 Faner; men ved Fordelingen i Hoyerswort fik de Danske 3 I Estandarter og 23 Faner, Russerne henholdsvis 30 og 44, Sachserne ingen S). I Gaffrons Instruktion hedder
det, at de egentlige Trofæer skulde fordeles efter Antal Batailloner
og Eskadroner, af hvilke den danske Hær havde henholdsvis 28
og 40; de øvrige Sager vilde derimod være at dele j 3 lige store
Parter I). Menschikoff skal have forlangt Halvdelen af Byttet, da
han havde 25,000 Mand, Sachserne kun 50005). Formodentlig
har disse senere faaet en Del Faner og Estandarter.
Af Kanoner fik Danmark:
7 3·Pundinger, deraf de 4 af Metal, endvidere
l

,
")
4)
r.

Bornemann til Stenb, u /o 13.
Kgl. udf, Exped, 18 / r. rooq ; Res. u. Feldart, Rechn . o R 13.
Scholt, Ark. Kapitulat.
Kgl. udf. Exped, nO/ 6 1147.
P ilehler til Robethon '~/ t..

r.
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48, mest ubrugelige Trommer,
reparable Karabiner,
1454
Flinter,
1233 Bajonetter.
61 Korsgeværer.
311 Piker.
835 Sadler l,.
1013

Hertil kom 75 Heste.

Her svarer Tallene ret godt til de ved Delingen i Hoyerswort nævnte; nogle Afvigelser er der dog, og i det hele er sidst
nævnte Tal noget større; rnaaske blev en Del af Sagerne strax
tagne i Brug ved Hæren.

Der stod nu tilbage at faa de Allierede vel ud af Landet.
Sachserne havde kun en ringe Styrke ved Tønning: 3 Batailloner,
noget Artilleri og omtrent 2000 «kommanderede» Ryttere . Marcheruterne til Stecknitz blev allerede udstedte den 22de Maj, og der
blev givet Tilladelse til at marchere gennem Rendsborg. Forplejningsstyrken var 5000 Portioner og 2850 Rationer"). Den 4c1e
Juni udstedtes Marcheruter for det sachsiske Rytteri i Holsten.
hvortil de «kommanderede ) havde sluttet sig; det brød op den
9de, og den r zte var hele det sachsiske Korps samlet omkring
Oldesloe; det blev forplejet fra Magasiner j denne By, Wesenberg
og Moisling. Den rSde befalede General Hallart, at Afmarchen
skulde finde Sted, saa snart Amterne havde betalt e Abzugsgeld s ,
17 Rdlr. 9 {j pr. Plov. Men det varede endnu længe, inden det
blev til Alvor; den 4de Juli indløb Tilladelse til at gaa gennem
Meklenborg; den t ade passerede Sachserne Grænsen, og den 27de
gik de over Recknitz ved Damgarten S). De skal have været mere
fordringsfulde end Russerne, der kunde c behjælpe sig med meget
l) Res. u. Feldart. Rechn,
: KgJ. udf, Ex ped , "'/ ~. 1074; Rr1sbg. Fæ stn, Rgnskb. " /:•.
") Meget udførlige Oplysninger om Sachsernes Marche findes I Acta H. VI l I. 3.
); . 233 og Acta A. VII N. 550 (Amtsregnsk, fra Reinfeld , og Planske Sager.
Slesvig, samt i Durehauge Vol. 104 . Schwerin . At de kom saa sent nfsted
skyldtes vist nok Russernes Nølen med at forlade Holsten.
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slet og miserabel Spise, mest tyndt Øl og Brød, Græs og andre
Rødder (!~ ringe Kost og saltede Sild». De var meget «svinske
fast i alt» og slemme til at stjæle t). Saa kan man tænke sig I
-hvorledes Sachserne var, naar Bønderne hellere vilde have IO
Russere i Kvarter end 2 af dem.
Da Menschikoff fik Marcheruterne, spurgte han, hvad han
skulde med dem; han havde selv fundet ind i Holsten og skulde
nok finde Vej 'ud igen 2) . Saa liberalt turde den danske Regering
dog ikke stille sig, men lod de 3 tidligere omtalte KornmissærerS) følge de 3 russiske Kolonner til den lauenborgske Grænse
for at beskytte de kongelige Undersaatter mod Misbrug s]. Hele
Styrken gik over Ejderbroen ind i Ditmarsken og derfra Dels
over Itzehoe og Pinneberg til Hamborgs Territorium. Dels over
Neurniinster, Bramstedt, Trittau til I.auenborg. Forplejningen udleveredes fra Magasiner 5). Synderlig behageligt har det næppe
været at følge Kolonnerne som Kommissær. Landsberg, der
var adjungeret Repnin, beretter, at han maatte barrikadere sig i
Kvarteret hver Nat, og det skønt han havde en særlig russisk
Vagt ti) Arnoldt fulgte Dolgoruckis Kolonne, hvor alt gik ordentligere til. Marchen begyndte den 4de Juni; den rade skulde
hele Styrken være ude af Holsten; men fra den I 3de-2 I de
stod Dolgoruckis Kolonne ved Wandsbek og fra den I9de-zIde
opholdt Repnins sig paa Lybæks Territorium, hvor fra han marcherede til Hahnenburg ved Malin 7). Grunden til det lange Ophold ved Hamborg var, at Menschikoff vilde afpresse Staden en
«Satisfaktion» paa 400,000 Rdlr., deraf Fjerdedelen til Generalitetet.
Kongen gav sin Resident i Hamborg Ordre til at intervenere hos
Menschikoff, der havde truet med at ødelægge det hamhorgske
Territorium, hvis han ikke fik, hvad han forlangte. Han lod sig
o

l) Torms Antegn.
' ) Puchler ,ol,.
' ) Side 314.
.
.
' ) Kg!. udf. Exped. lin 1153. Med Menschikoff var der megen Misforno jelse,
ingen Minister tog Afsked med ham, da han rejste. Kongen skænkede ham
dog en diamantbesat Kaarde og Stok til 20,000 Rdlr. og et Spand paa 8
hvide Hingste (Puchler I"/n, 1~ /r.).
", Acta A . VII N. 550 (Slesvig) ; Ref. Sag '1 /[, N . 5; Rdsbg. Fæ stn, Rgn sk.
I H. t. G, Pinneb. Reehn . " /1.
•
o Landsb, Rel n i" 1739.
1) Indb. fra NUsse III Senatet (Lybæk) ; Durchzllge 103 (Schwerin .
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nu bevæge til at nøjes med en Diskretion l). Menschikoff skal
have handlet uden Czarens Vidende og Vilje; men Gesandten,
Fyrst Dolgorucki, der stod i uvenskabeligt Forhold til ham, havde
intet imod, at han løb sig en Staver i Livet 2). Omkring den
27de Juni måa Russerne have været ved Gadebusch, hvor de afleverede den største Del af de i Holsten rekvirerede Køretøjer.
Den 27de Juni udstedte Kongen en Tak til Czaren og August II
for den ydede Hjælp s]. Den havde været kostbar, langt dyrere
end nødvendigt. Efter at Stenbock var indesluttet i Tønning,
kunde man godt have sendt Størstedelen af det overvættes talrige
Rytteri helt bort; men de Allierede har foretrukket at lade det
forpleje paa dansk Bekostning.
Den z r de Juni forlod Kongen Husum og rejste til Gottorp.
Han havde længe ømmet sig derved, da Slottet endnu var beboet
af Administratorens Familie; men Hoffets Damer, særlig «Fyrstinden af Slesvig», Anna Sophie Reventlow, holdt derpaa; han
gav efter, og de fyrstelige Børn, hvoraf flere var syge, førtes til
KieP).
Hertugdømmet Slesvig var nu i Kongen af Danmarks Magt,
og Kong Frederik havde indtaget Hertugens Plads paa Gottorp.
Vistnok holdt dennes Tropper endnu Tønning besat, men hans
Magt var brudt for stedse. For saa vidt var Felttoget afgørende.
Sverig havde lidt et alvorligt Nederlag; men skønt det havde
mistet sin eneste mobile Hær, var Rigets Modstandskraft endnu
ikke helt knækket; det varede længe, inden det af den vældige
Overmagt blev tvunget til at nedlægge Vaabnene og opgive sin
Stormagtsstilling.
') Hagedorn Rel , "/u, t,/u; Geh, Reg . '9 u; Piichler s. D . e Diskretionen a skal
have helnbet sig til 200,000 Rdlr. (Durchzuge Vol. 103 . Theatr. Europ, B. XX,
S. 617 ff.). Sidstn, Kilde beretter, at ogsaa Lybæk maatte betale en stor Sum
til Russerne, og at Sachserne fik «Satisfaktion ' af Hamborg.
•) Pliehler I%.
' ) Geh. Reg.
' ) Puchler "/0, 15/ 0, ,%. " Ih.

Bilag I.
Fortegnelse over de den 29de September ved Wittow
tagne Skibe.
Det tagne Skib
Det danske Krigsfartøj
Art

I

Navn

I

Værdi

Krejert,

St . Peder.

3 185 Rdl.

Galiot.
Krejert.
Søkane.
Skib.
Skude.
Skib.

Haabet,
St. Johannes.
St. Gertrud.
St. Paul.
Sophia.
Victoria.

1468
20 79
3 20

Krejert,
Fløjte.

Wasa,
Fortuna.

23 8 2
1426

Maagen . . . . .. . . ... . . . . . . . .

Skude.

Engel Michael.

foS8

3 Løvers Baad ..... ....... .

»

Løvendals Galej . . . . . .. . . .. .

Søridderen .. .... ..........

I~

Beskærmerens Chaloupe .. .. . {

Prins Christians Chaloupe ... .

Lossen .. .. ...... ...... .

..... .
.............

Raa ... ....... .... ........
ørnen .. .. ....

. ..

•

•••

~

n
l

Justitlas Chaloupe ....
La Diligente .

~

0.0

I

4374
6808
5 10

»
»
»

,
)

»
»
)

»

93 0

Ridder SI. Jørgen.

57 8

»

Unge Jomfru.
Forgyldte Aborre.
Carolus XII.

2400
12 70
1440

»

Jomfru Cathrina.

1121

»

Skib.

Carolus XI.

1000

»

Skib.

Herkules.

101 5

»

Galiot.

Abraham.

7°1

»

-

Galiot,

Fløjte.
Skib.
Galiot.
Skib.

II

') Søfiskalens Protokol over opbragte Priser

\

19

I

»

34. 095 Rdl.

Krigen 1709-17 (D . R. A. .

Bilag II.
Den danske Hærs Tab ved Gadebusch l).
Samlet
Tab

Afdeling

Livgarden til Hest.. ..... .
J ste Sjæll. R ytterrgt.

jdje
I

.

"

.. .
..

~
~

".................. .

ste Fynske

2det

.

.

..

.

.

iste Jyske
,
.~
Jyske Landkyrasserer "
.
.
Dewitz' Kyrasserer
..,
.
.
Brockdorffs .
. .. ... ... . . . .. . . .. .. . .. .•. I
Livregiment Dragoner . , ' "
. . . . " •. . ...
.Ungars ke
.. . .
~
~arden til Fods. ... ..
Ii
Grenaderkorpset . .
. .
I
Dronningen, Livrgt. . . . .
. . . . . . .. . . ~
Prins Christians Rgt. .
.... ..
.. ~
i\larinergt. . . . . .
.....
.. ..
.
/.epelins
Rgt. . . . . . . . .
~
Arnoldrs
.

I

Frtjs'
Kral;~

.
. ..

.

..

.

..

SlafTeldts
..
..
.
Viborg Stifts
. ..
.
.
Aarhus
.....
.
Artilleri . ~ _ ._._._. .~ ._._._._.. ~ . .~ .~

'1

. ~
.
.
. ~L.-

l alt. . .

Udvexlede
FangerS)

52')

2

50
40
50
[40
100
C. 100
C. 200
C. 1504)

13

c.
c.
c.
c.
c.

C. '-'jO
C.IOO
C. 180 b )

7006)
69 7)
c.45°
c·300
c. 400
c. 250
c. 300
c. 400
c. 400
C.200
C.200
C. 30
_
C.

C.

50008)

2

6

32

5

12
II
2

li

7
17
349
13
110
58
[47

[5
35
7
91

110

16 5
8
[225

I J fr
Side 20-l f.
' ) Tyske Kopibog "" .. 13.
I
Prov.forv, Folsachs Rg uskb. Herren Fahre ~ ' . 13.
• Næsteri alle usaarede Fanger. der antagelIg har taget svensk Tjeneste.
I Scholt . Prot . "I'." J 3.
to do .
Deraf IO Faldne, 54 Fanger, 5 Desertører (Sponneck III Overkr. vekr ' .1 I (3) .
s l det va mlede Tab er vistnok Ikke de til Holsten førte Snarede mdbefauerle.
Generalmajor Schoultz anslaar i en Skr. ul Senatet af " '! 13 Antallet af
Fanger til 3°00, medens han i et Brev til Kongen af 2. 13 . Juli nævner
2543 danske og snehviske Fanger (W rsma ren sia), Under "" meddeler han
Ducker. at han i Garnisonen har 800 danske Fanger, som har ladet ,ig
hverve (s. o.), Af de Saarede, der efter Slaget henlaa paa Valpladsen (Side 223),
er sikkert Størstedelen afgaaet 'ved Døden. Da man vistnok tør gaa ud fra,
at nogle Hundrede .da nsk e Fanger, der tidligere har staaet j svensk Tjeneste,
er tulgt med Stenbecks Hær. kan man lemme lig ';Ikkert· anslan Antallet af
dem, der faldt j Slaget eller døde af dere-i Saar, til c. 2500. Antallet af
saarerle, faldne og fangne Officerer kan ikke bestemt angives. Man kan med
Sikkerhed pauvise 50 faldne og 70 saarede, af hvilke de fleste blev fangne.
Hvor mange rier nsaarede faldt I Fjendens Hænder, kan ikke bestemt siges, '
men Tallet har næppe været stort Vaupells Fortegnelse over faldne fangne
og sanrede Officerer (S. 467 f. er fuld af Fejl. Blandt de c Døde> anføres
flere, der senere tjente nlang" AaF i den danske Hær, og and re, der aldrig
har tjent i den; adskillige, del længe før Slaget døde af Sygdom, anføres
som faldne.

Bilag III.
Den svenske Hærs Tab ved Gadebusch l).

.

"

~

-e

".. u"
~c:

Afdeling

000

Vestgøta Ryttere.. . . . . . . . . .
Enkedronningens Livrgt, . . .
Bremiske Ryttere
.

.

.11
.
.

4

75
35
26

2
. I

( 2 0)

Pommerske

IS

Brerniske Dragoner -

.

2

SI

I

I

6
4

5

10

4

2

2

135
37
(35)

3

52

X .

12

(116)
Verdiske
)
Pommerske
•
.
J
. • • • • •
Bassewitz'
Sodermanlands Rgt. . .. .
Dalrgt."

I

2

.
.

Rgl.

.

Helsinge
Elfsborg
Vestgata-Dal

20

I

7

6
(5)
1

,

35

I

2

9
(II)

( l)

2

»

36
175
(76)
15

156
( 18 9)
17

12

7

(7)
2

18

9

( I)

( IO)
6

( I O)
I

(2)
4

IS

5

1

I

. J

5

(6)

N erike Vermlands ,

4

7

• •• • •• •• •

( 5)

Østgøra

52

6

.
.

49

27
69

(4)

I

2

(2)

(J )

Vestmanlands

II

3
6

2

(6)

Schoultz'
Ekeblads"
Artilleri

>

• •• •••• ••••••

•

..

'"
' "
I alt") . . .

2
2

31
(30)

13
18
2

19

I

4

»
4

16
60 I 44
(37)
I ( 13) I 494 I (62)
(5 1 3)

39
19
10 2 1

1

(9 10 )

' ) Liste vedlagt Skrivelse fra Oberst R. · H . Horn dat . Wismar . ; . 13 (Z immermanus forteckn . Helsinge Rgt .). De i Parentes anførte Tal er tagne af den
i Loenbom Bind Hl meddelte Li ste.
Det af Horn opgivne Antal Saarede svarer temmelig nøje til Angivelsen pa n
en i Stadsarkivet i Wismar funden udateret Liste : 181; denne nævner i alt
723 Saarede af alle Rgtr., som forplejedes i Fæstningen, I et Hus laa 74 Man d
a f Nerike- Vermland, Artilleriet og Pommerske Dragoner. hvad der ogsaa stemmel' med Horns Liste. De andre Afdel inger er i den Grad blandede mellem
hinanden i forskellige Huse, at Kontrol er umulig.
SI Da Horns Liste ikke angiver Antallet af saarede Underofficerer og Menige ved
Bremiske Dragoner. er Loenboms Opgivelse fulgt.

Bilag IV.
Husum den

3~t

Marty.

An Ihro Konigl. May.

Relation
wegen der bataile von Gadebusch l).

Ewr. Konigl, May t an mich ergangenen Allergnadigsten Befehl
vom 23 t dieses zur Allerunterthånigsten folge, umb eine Allerunterthanigste ausfiihrliche und umbstandliche Relation einzuschikken, von dem, was bey der bataile bey Gadebusch vorgegangen,
und wie ein jeder so wohI von den Generals als anderen hohen
Officiern sich dabey aufgefuhret, habe meiner obliegenden Schuldigkeit nach, die wahre Beschaffenheit, und was ich dabey observiret,
in folgenden allergehorsahmbst anfuhren sollen:
pno Vias die ordres so ich denen samtliehen General-Lieutenants, General-Majors und Chefs der Regimenter ertheilet, anbetrift:
So sind selbige, wie in einer bataile ordinaire gebrauchlich, geo
wessen, neml: dass, wann eine Armee in bataile rangiret, jeder
General nach der Ordre de bataile, nebst seinen unterhapenden
General-Majors und Chefs der Regimenter solchergestalt bestehen
bleiben, und ohne Befehl des General en Chef keine Verauderung
darin machen, sondern, wann ordre, umb auf den Feind zu avanciren, gegeben wird, solches alsdann zu bewerckstelligen und den
Feind attaqviren, oder, wann der Feind, wie in diesel' bataile bey
Gadebusch geschehen, die Arrnee angreiffet, ein jeder auf seinen
FItigel und posten, wie er rangiret stehet, sich aufs beste und
vigoureuseste defendiren rnuste, bis dass ein oder andel' Fli.igel,
1) Scholtens Protokol 1713 Nr. 65. Originalen findes ikke; den er vistnok forsvunden sammen med de andre Memorialer fra 1713. Det bemærkes, at Beretningen er skrevet over 3 Manneder efter Begivenheden . Den er derfor
mindre frisk end Flemmings.

oder das Corps de bataile leiden rnochte, damit der General en
Chef alsdann durch einen Fliigel den andern konne secondiren
lassen; Anders sind keine ordres in der bataile an ein- oder
anderen en particulier zu geben, als dem General, so jeden Fhigel
commandiret, oder auch wohl ein oder anderen Regiment auf benohtigtern fall zu secondiren. Diese sind die ordres, so im anfang, wann eine arrnee rangiret, wie iiberall gebrauchlich, fest
stehen. Wiedann auch jeder General und jedwedes Regiment, nach
der . Ordre de bataile auf seinen posten, wo ein jedweder ferme
verbleiben muss (,j gestanden ; Und haben vor Anfang des Gefechts
keine andere ordres kormen gegeben werden.
2 do Ist Ewr. Konigl, May t allergnådigst bekandt, wie ich des
Nachts vor der bataile die Arrnee in Dero Hohen Gegenwart, nach
der Ordre de bataile, rangiret, die Artiglerie, so bald es tag geworden, gepflantzet, ein - und anders, so man in der Nacht nicht
wohl hat Observiren konnen, verbessert, und die Rangirung der
Arrnee nach dem Terrain in etwas verandert habe. Da dann die
Ca valerie auf den beyden Fliigeln, und die Infanterie bestehend
in 18 batailons, als IO in der ersten, und 8 in der anderen linie
in der Mitten rangiret gewessen.
Nachdehm aber der Feind mit seirren Troupen zum Vorschein
gekomen, und die Sachsiche Cavalerie angelanget, hat man, wie
Ewr, Korrigl. May t mit mehrern allergnådigst bekandt, gleich angefangen, zu raisoniren, und wollen, dass das Holtz, so vor Unserem
rechten Fliigel gelegen, occupiret, und mit Infanterie besetzet werden solte, woran ich nicht gerne gewolt, wohl wissend, dass der
Feind an Infanterie uns weit iiberlegen, und es dahero nothig ware,
unsere Infanterie en Corps beysamen zu halten.
Allein, est ist von diesel' Sache so viel gesprochen, und vel"
mei net worden, dass wir unsere gantze Infanterie, oder den grosesten Theil in solchem Holtz werffen miisten , welches dann bey
vielen I: wie Ewr. Konigl: May t Selbsten allergnådigst bewust :
grosse approbation gefunden.
Ob ich nun zwar diesem sentiment keinen beyfall geben
konnen : So habe mich doch gemiissiget gesehen, 4 batailons in
soleher Holtzung Zl1 werffen, wodurch dann Unsere Infanterie,
welche ohnedehm weit geringer an anzahl als des Feindes, sehr
verschwachet worden. Es sind auch viele in den Gedancken gestanden, dass man, wann das Holtz nul' mit der Infanterie besetzt
ware, mit der Cavalerie alleine des Feindes arrnee wiirde schlagen

konnen, welchen effect ich aber nicht davon verspuhret. und wiirde
.man, wann unsere gantze Infanterie en ordre de bataile zusamen
geblieben ware, urn so viel besser des Feindes Infanterie haben
tete machen, und vermuhtlich davon einen erwiinschteren efiect
in der bataile erwarten kormen. "Vie ich dann auch nicht gesehen,
noch gehoret, dass Unsere Cavalerie in einigen feindlichen batailons
gebrochen oder selbige ruiniret habe. Und wann ich nun
3t io "Vie man begehret, die gantze Infanterie, oder den grosesten theil derselben in der Holtzung geworffen hatte, und un~ere
Cavalerie, wie geschehen, geschiagen ware, wiirde die gesamte
Infanterie ihre retraite .aus der Holtzung nicht haben machen
konnen, sondern von der feindlichen Arrnee besetzet, und gefangen
worden seyn. Da [s) ch doch die 4 batailons, so darinnen gestanden,
noch bequehmer hinten aus retiriret haben.
4 t n Wie ich nun kurtz vor anfang der batai1c, mich in dem
Corps de bataile befindend, gesehen, dass der Fcind seine Infanterie
gegen Unsers Corps de bataile gezogen, und wir keine Infanterie
da hatten, als nur in der anderen linie; Ich aber befurchtet, dass
der Feind mit seiner Infanterie unsere Cavalcrie en Corps de bataile
iibern hauften werffen rnochte : So habe gleich durch einen meiner
General Adjutanten dem General-Lieutenant Kragh und GeneralMajor Bruin beordret, mit. Ewr, Konigl. May t Guarde zu Fuss und
3 anderen batailons durch die beyde linien zu marchiren, und sich
vor der Cavalerie zu postiren, welches auch einen sehr guten effect
gethan; Und wie ich nachgehends gesehen, dass der Feind mehrere
Infanterie hervor zoge, habe ich durch einen meiner General-Adjutants
noch 2 andere batailons um die vorige 5 zu secondiren, dorthin
ziehen lassen, welche aber etwas spaht gekommen, so dass sie
kaum zeit gehabt, sich zu rangiren. Als nun das Feuer angegangen, haben diese batailons einige zeit den Feind aufgehalten,
und wurde, wann mehrere Infanteric zugegen, oder selbe insgesambten Corps de bataile, olme separirt zu seyn, rangirt gewessen
wåre, des Feindes Infanterie weit grassere resistence gefunden, und
solchergestalt nicht haben durch dringen kormen.
sto Nachdem nun der Feind mit seiner Arrnee avancir,te und
naher heran riickte, habe ich gleich an der Artiglerie ordre geschicket, umb auf den Feind zu feuren, we1ches auch, nach des
Feindes Aussage und wie bekandt, von dem effect gewessen, dass
er viele Leute von unsern Canonen verlohren. Worauf dann weiter
das Feuer angegangen, und die Armeen in Action gerathen, als

ich eben in dem Corps de bataile gehalten, umb zu sehen, was
iiberall passirte, und so viel bequehmer die nohtige Ordres ausstheilen zu konnen, Da es nun zwischen dem feindtl: rechten und
unserrn lincken Fliigel arn ersten zur Action gekommen, und solches kaurn angegangen war, sagte mir einer von meinen General
Adjutanten, Da gehet Unser lineker Fliigel forth. Worauf ich rnich
dahin wandte, und kante ich nicht weiter absehen, als dass es
nur ohngefehr 100 Pferde waren, welche die Flucht nahmen. 'vVeshalben ich auch geantwortet, dass es nur I oder andere escadron
waren, so repoussiret worden, und sich schon wieder setzen wurden, Mir nicht die geringste gedancken machend, dass der gantze
lincke Fliigel so bald wiirde ubern Hauffen geworffen werden,
bis ich endlich gesehen, dass eine grosse anzahl von unserer
Arrnee hinter dem Dorff Wackenstede sich retirirten, und von
dem Feind verfolget worden, wodurch einige Cavalerie, so noch
von den juel- Donop- und Lewetzawschen Regimentern bey bem'<
Dorff hielten, und den Feind von vorn attaqvirten, von diesen,
so einen theil unsers lincken Flugels hinter Wackenstede verfolgten,
im Riicken wiirden attaqviret seyn.
Worauf ich mich Sporrenstreichs nach der Seite von das Dorff
begab, und aida eine grosse Anzahl debandirten Troupen, an der
Zahl meines Erachtens, wohl 16
18 escadrons vor mir fand,
welche von einigen feindlichen escadrons verfolget worden; Da
nun wahrender Zeit unsere Infanterie, so von [vor] der linie postiret,
in Action war, soll auf unser rechter Fliigel denselben mit gutem
Succefs chargiret haben, wobey ich aber nicht gewessen, zumahlen
ich die Leute, so vom lincken Fliigel gefliichtet, um dem Feind
tete zu machen, wieder suchte zu rangiren und zum stande zu
bringen, wohin ich mit meinen General-Adjutariten allen Fleiss zu
zwey iL drey mahlen anwandte, so dass ich von dem Feind fast
dariiber coupiret und gefangen genommen wåre, Allein, allen angewandten Fleisses ungeachtet, war es doch unmiiglich, diese Leute
zu rangiren und in Ordre zu bringen, umb den Feind tete zu
rnachen, zumahlen fast kein Officier dabey zu finden, und alles
was den Leuten mit Gute oder force zusprach, nichts helffen wolte,
sondern sie, so bald der Feind nur weiter annickte, davon giengen.
Und wurde, wie man selbe mit force stehend mach en wolte, einer
von ihnen, durch meine General-Adjutanten, iibern hauffen geschossen und 2 blessirt. Allein, dieses alles kante nichts verfangen, weile
sie nicht zum stande zu bringen waren.
å

Diese fluchtige bestunden theils aus elmgen von Ewr, Konigl.
May' Cavalerie, die meisten aber waren Sachsen.

Wåhrender Zeit thaten auch die General-Majors Lewetzow und
Chr. Juel I: welche ich gesehen r] was sie verrnochten, umb die bey
sich habende Troupen wieder zu setzen, aber da der Feind vom
und hinterwerts, und die vorangefiihrte fluchtige selben keine tete
machen wolten, retirirte sich der gantze lincke Flugel gantz debandiret, und wurde von des Feindes Cavalerie immer verfolget, ohne
dass man selbe zum stande bringen kante.
Mann suchte zwar hernacher und wandte alle erclenckliche
Mittel an, umb sie bey einer Hecke etwas hinter Wackenstede
wieder zu rangiren, aber alles war vergeblich, weiln sie gantz
debandirt aus einander in confusion sich retirirten, und weder in
troupen noch Escadrons zu bringen wåren.
610 . Wehrend dieser retraite kahmen diese batailons so vor
der linie gestanden, und von dem Feind repoussiret waren, nebst
dem General-Lieutenant Kragh und General-Major Bruin zu mir
und retirirten sich die von denen beyden batailons von der Guarde
noch iibrig waren, samt einigen von denen andern dabey gestandenen batailons, obgleich nur schwach, dennoch so viel moglich
in Ordre. Da imittelst, welches fast gegen abend, der rechte Fliigel
der CavaJerie ebenfals in guter Ordnung ab-marchirte und von des
Feindes Armee, beydes Cavalerie und Infanterie, wiewohl mit der
Cavalerie allemahl etwas voraus[,] ein Stiick weges verfoJget ward ,
Weiln nun die confusion des lincken Fliigels allerunterthanigst
vorerwehnter massen nicht zu redressiren stunde, ertheilte ich die
ordre, dass alles, was man zusammen bringen und versamlen kante,
sich bey Roggendorp setzen solte. Welches auch geschehen, und
sind wir die Nacht uber daselbst an den Zennen bestehen blieben,
alwo hernacher die Cavalerie von unserem rechten Fli.igeJ, nebst
dem General-Feld-Marechal Graf Flemming und General-Lieutenant
Dewitz zu mir gestossen, und wir sarntlich nach gehaltener deliberation vor guth befunden, des anderen tages in der friihe mit
denen gesamten troupen nach Zithen zu marchiren, uns aida zu
setzen und alles mas miiglich an Uns zu ziehen. Welches man
auch gethan, umb den Feind tete zu machen, imfall er weiter mit
der Cavalerie verfolgen wiirde!
Selbigen Abend aber kamen ebenfalss die General-Lieutenants
Hohendorff und Wedel ohne einige troupen bey sich zu haben
zu mir bey Roggendorp; wie dann auch der Brigadier Graf Spo-

neck des Abends, wie es schon gantz dunckel, mir bekandt gemachet, dass er mit denen in der Holtzung bey sich gehabten
4 batailons in dem nechst an Roggendorp gelegenen Dorffe angelanget wåre, aber nicht weiter zu marchiren verrnochte. Weshalben
ihm auch die Ordre ertheilet, die Nacht iiber aIda stehen zu
bleiben, mit anbrechendem tage aber von dannen auf zu brechen
und nach der Seyte von Zithen zu marchiren, so auch geschehen.
7°. Nachdehm wir nun zu Ziethen mit denen troupen angelanget, ist aIda Kriegs-Rath gehalten, und Ewr. Konigl. May t das
Project allerunterthånigst eingesandt worden, welchergestalt wir mit
der Cavalerie aIda bestehen bleiben und selbige in den nechstangelegenen Dorffern cantonieren lassen wiirden , mit dem Vornehmen, wann die Russen avancirten, mit Ewr. Konigl. May t und
der Sachsischen Cavalerie zu ihnen zu stossen und den Feind von
neuen zu attaqviren, oder falss der Feind von der Wahlstadt sich
abzoge, wiederumb dahin zu marchiren und selbigen auf ein oder
andere weysse sueheri abbruch zu thun. Weilen aber die Russen
zuruck gewichen, habe ich dem General-Lieutenant Dewitz auf
Ewr. Korrigl. May t allergnådigsten befehl 30 complete escadrons
zu 120 a 130 Pferde gemachet und 'nebst der Sachsischen Cavalerie
aIda gelassen; die iibrige delabrirte Cavalerie aber unterm GeneralLieutenant Leegardte, welcher, wie ich anzufuhren vergessen, des
Abends der bataile, ehe wir zu Roggendorp anlangeten, in der
R~traite sich bey mir eingefunden, nebst der Infanterie nach Oldesloe
marchiren lassen und zu Folge Ewr. Korrigl. May t allergnadigsten
Befehl mich in Oldesloe eingefunden.
8°. Wie aber Ewr. Korrigl. May.' allergnådigst zu befehlen geruhen, dass ich anfiihren solte, wie ein jeder General -Lieutenant,
General-Major und Chef eines Regiments, batailons oder escadrons
bey der bataile sig verhalten hette, dam it diejenige, so wohl gethan, nach meriten belohnet, die aber so ihre devoir nicht erwiesen, dafur angesehen werden mochten : So habe hierauf allerunterthånigst vorstellen sollen, wie es mir ohnrnuglich gewessen
uberall zu seyn und zu sehen, was ein jeder General gethan, oder
wie jegliche escadron oder batailon ihre Schuldigkeit verrichtet.
Nur habe dieses allergehorsambst anzufiihren nicht ermangeln sollen,
dass ich im Corps de bataile, wo ich gewessen, ehe der lincke
Flugel sich retirirte, gesehen, wie der General-Lieutenant Kragh
und General-Major Bruin, welche bey den 5 vorerwehnten und 2
von mir nachgesandten batailons gewessen, auf solehen posten und
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bey diesen batailons das Ihrige observiret, bis Sie, nach dem selbe
batailons repoussiret mit dem uberrest derselben zu mir gekommen, als ich eben angefiihrter massen im werck begriffen war,
aller rnogligkeit nach die f1iichtige Cavalerie wieder zum Stande zu
bringen. Wie ich dann
9 . So bald die Cavalerie vom lincken Fluge! repoussiret worden , und der grosseste theil davon in con fusion gerathen und die
Flucht genommen, so gleich einen meiner General-Adjutants dahin
geschicket, umb wie ich bey der Seyte von Wackenstedt zu thun
beschaftiget war, nach aller rnoglichkeit die in desordres seyende
Cavalerie wieder zu setzen und dem Feind dadurch aufzuhalten.
AI\Vo ich dann selbsten gesehen, dass die General-Majors Lewetzow
und Christian Juel alle devoirs angewandt umb selbige troupen
zum Stande zu bringen. Weilen aber, wie vorhin allergehorsahmbst
erwehnet, des Feindes Armee von vornen, und die andere. so
einen theil unsseres Iincker Fliigels repoussiret gehabt, von hinten
auf Sie angekomen, haben Sie bey so gestalten Sachen wenig
darin reussiren kormen.
IOD. Ich kan aber nicht umbhin allerunterthanigst anzufiihren,
dass ich dergleichen confusion und geschwinde retraite, als auf
einem Theil des Iincken Flugels sich zugetragen, niehmahlen belebet, oder davon genoret habe, indehm man selbe nicht einmahl wieder zum Stande zu bringen vermocht, wodurch es dann
ohnmi.Jglich war, selbige von ein- oder anderem souteniren zu lassen,
zumahlen alles in der grossesten Unordnung dabey sich befande,
ehe man einige secours hat anbringen kormen ; welches vom rechten
Fliigel ebenfalss nicht zu geschehen gewessen, weilen se Ibiger damahls schon mit dem Feinde in Action war und ohne ebenfalss
exponiret zu seyn, also keiner troupen entbehren kante; so dass
diese geschwinde confusion des lincken Fliigels auf keine Weysse hat
kormen redressiret werden, als wan n es moglich gewessen ware, die
fluchtende wieder zu setzen und zum Stande zu bringen, welches
aber angefuhrter massen nicht thunlich gewessen.
I I O, Die grosseste Uhrsache aber warumb der lincke Fliigel
an der extrernitåt gelitten, und der Feind aIda durchgedrungen,
finde ich diese zu seyn, dass, da ich 3 escadrons vom ungarisehen
Dragoner Regiment in beyseyn des General -Major Christian Juels
auf einem Hiigel vor der fronte, welcher poste von grosser Nothwendigkeit war und wo der Feind nur alrn åhlig durchbrechen
mi.Jste, postiret gehabt, selbige aber wie ich vernehme, ohne meine

Ordre oder wissen, da die bataile angegangen, von dannen weggenomen und zuri.ick gezogen worden, wodurch der Feind dann
Luft bekommen umb durchzubrechen; Wåre alsso der Nothwendigkeit, dass diesen 3 escadrons, so aida postiret gewesscn, auferleget
wiirde aus zu sagen, durch wessen Ordre sie von dannen weggezogen seyn, zumahlen daran ein grosses dependiret, und der
Feind nicht hette durchkommen konnen, ohne selbige zu attaqviren.
Wie dann auch das Eyfflersche Regiment aus der linie nach der
lincken Seyten gezogen worden, selbigen aida gegen den Feind
chargiret und ihre devoir sehr wohl gethan hat; allein hiedurch
hat doch der Feind so viel grassere Offnung in der linie und
Gelegenheit bekornrnen, umb mit seiner gantzen fronte so wohl
Cavalerie als Infanterie durch zu dringen.
Dieses ist alles, was Ewr. Konigl, May t ich von dem wahrhafften Verlauff der bataile und was dabey passieret, nachdehm es
gesehen und dabey gewessen, in allerunterthanigster Submission
habe vortragen kormen . Der Dero hohen Korrigl. Hulde und Gnade
mich allerunterthanigst empfehlend p. p.

J.
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z33, 246, 247, ZSI, z64 , z66, 269,
d. 17z8. Sv, Genm. 160. 283.
Z71, 27z, z78, z84, 291-293, 304, Brandis, Petrus, Resid. i Lybæk, justitsr.,
3 0 6, 334, 335, 337, 344.
afsk. 17z4. Etatsr, 13 8.
Bassewitz, Henning Fr., holsr-gott.Amtmd., Brandt, J., Kapt, i russ . 1'1. 62.
senere Minister, f. 1680, d. 1749. z90, Brandt, Thom. Fr., Kapt. i 1'1., d. 1725.
304.
Kemkapr. IZ.
Baudissin (Bauditz), \Volf Heinr., sachs.- ilraunjohan, Nic., sv, Maj., f. 1675, d. 1713.
188.
polsk Genlt., f. 1671, d . 174R. Rigsgr., I
Gen., Kab.min, lz7, 129, 139, 144, Bremer, Carl, sv, Maj., indtr, i Tj. 1703,
196, 198 - zo o, z09, 215, z16, 240,
afsk. 1730. Oblt. 189, 309.
z7S, 339.
Brockdorff, Bendix. Genrn., f. 1640, d. 1719.
Bauer, Georg, rus Genlt., d. 1719. 57,
157, 158, Zia, 339·
lz7, 139 , 144, 164, 240, z41, z64, Brockdorlf, Heinr. , Ob ., d. 1730 . 176,
z6s, 270, Z7S, z78, 281, 288, z90,
198, z08.
z91, 313.
Brockenthal, rus. Genadjut. 162.
Becker, Gottfr., Feltapoteker. f. 1681, d. Brockott u. Mettich (Bruck), Sylvius Fr.,
1750. 176.
d. 175 I. Major. 17 6.
Becker, Statius, Kornkapt., f. 16S I, d. 172 5. des Ilrosses (Debrosse, de Bros), Claude,
K om. r e .
sachs.-polsk os. og Dipl., f. 1666, d.
1744. Gen. 91 , 93, 134 .
Bercken tin, Cl. I lartw., Landdrost i Pinneberg, d. 1719. 109, 110, 151.
Bruce, jac., rus . Genlt., f. 1670, d . 1735 .
Berner, ;\Iatthia" meklb, schw. Oblt., senere
Genfelttøjm. 99.

I

I

I
I
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Bruin. jac., Genm., f. o. 1638, d. 1722.
175, 18 3, 2 11, 239, 384. 386, 387.
v. Brunner, Sebastian, sv, Oblt., f. 1663,
d. 1732. 189.
Bruun, M., Maanedsltnt. 50.
Bruun, Poul Chr., Ltnt. i FI., d. 1727.
Kapt, 50.
Budde, Vincens, Brig, f. 1660, d. 1729.
Genm. 295. 34 2, 374.
Bugge, Chr, Nielsen, Prmlt., kass. v. Dom
1735· Kapt. 273.
Burenskidld, Jac. Nilsson, sv. Genlt. og
Ldshvd., f. 1655, d. 1738. 8, 14, 24.
25, 32 , 38, 39, 13 2.
Busch, Peter, meklb.vschw. Amtmd., d.
1723. 223·
Bulow, Barthold, sv. Kapt., d.1712. 60 .
Bulow, Ernst Gotschalck, Ob., f. 1675,
d. 1721 . Brig. 176.
Bulow, Frants Heinr., Maj., f. 1681, d .
17 17. 194 ·
Bulow, Reimer Hans, Brig., f. 1660, d.
1712. 176, 198, 2°5·
Bockler, Joh. Henr., sv. Ob . 21.
Bockrnann, Frands, Borger i Flsbg., f. 1669,
d . 1741. 247 , 264, 271, 272 .
v. Bohnen, Ant, Laurentz, svvOblt, 169,
188.
Bokell, G. J., sv. Ltnt, 278.
Callisen, Chr., Albr., holst.-gott. Etatsr, 317.
Carl X Gustav, Konge af Sverig, f. 1622,
d . 1660 . 229, 247 .
Carl XI, Konge at Sverig, f. 1655, d.
16 97. 257 ·
Carl XII, Konge af Sverig, f. 1682, d.
1718 . 1-3,5-7,15-17,21-23,3°,
3 2-42, 65. 74, 7 6, 86-88,95,97102,124,126,13°.131,135,142-15°,
153, 160--162, 205, 217--220, 222
-224, 227-23°, 233, 235, 23 6, 239,
246, 25°-252, 254-256, 266, 268,
293, 3°4-3°6, 3 16, 320, 323--330,
333-33 6, 346, 350, 35 2-354, 357,
3 69 , 373, 380.
Carl VI, tysk Kejser, f. 1685, d. 1740.
1°9, 128, 130, 239, 289, 3 16, 373.
Carl Frederik, Hertug af Holsten-Gottorp,
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f. 1700, d. 1739 . 222 , 255-260, 283,
286, 2 87, 315, 318-322, 353-355,
3 68 .
Carl Rudolph, Hertug af Wurnemb-Neustadt, Gen ., f. 1667, d. 1742. 226 , 292,
29 6, 340, 34 2, 344, 345, 35 2, 353,
355, 3 6 1, 31>3, 371.
Carl, Chr. Thomasen, Komkapt., d. 1713.
Kom. 46, 50, 52, 56, 72, 73, 90 .
Christian August, Administrator, Prins af
Holst.-Gott.. Fyrstbiskop af Lybæk, f.
16 73, d. 1726 . 218 , 230, 253, 255,
257-260, 286-289, 315-319, 321
-3 23, 3 25, 3 27, 334, 33 8, 34 8, 350,
353, 354, 35 6, 3 68.
Cicignon, Fr. Christopher, Brigader, r. 1667,
d. 1718. Genm, 295 , 328, 368.
Clausen, Præsid. i Altona, ansat 1712
afsk 17 I 3. 232.
Clilwer, Vilh., Stadssekr, i Altona. 232.
Cochenhusen, B. M., Sekr. v. den pommerske Regering. 104.
Cronstedt (opr. Olderman), Carl, Friherre,
sv. ObIt., f. 1672 , d.1752. Præses I
Krigskell. 40, 105, 123,169,179,181,
188, 189, 291.
Cronstiema, Carl Henr., sv, Ob., d. 17 I 7.
23·
Cronstrom, Dan., sv, Diplorn., f. 1655, d.
17 19. 151, 303, 357 ·
Daa, Gregers, Genm., f. 1658, d. 1712.
59, 12 5, 138, 175, 183, 196, 200,
2°5·
Dalman, Lars, sv. Feltsekr., r. 168o, d.
1752. Ldshvdg. 179, 216.
v. Deden, Claus Jørgen, Ritmstr., f. 1683,
d.1755 . Oblt, 191.
Deichmann, Edv., Kom ., r. 1680, atsk.
1719. Schoutbyn., d. 1732 . 62 .
De la Gardie, Magn, Jul., sv, Ob., f. 1668,
d. 1741. Overhofrnarsk., Rigsraad. 100,
180, 188, 196, 223, 302, 304.
De la Val, Carl Magn., sv. Major, f. 1680,
d. 1749. Ob. 148 .
v. Dernath, Gerh., holst -gott , Gehejmer,
og Genlt., f. 1668, d. 1740. 238, 255,
26o, 272 , 288, 303, 315.
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Dewitz, Frantz Joach., Genit., f. 1666,
d. 1719. Gen. og Gehejmer. 110, 113,
13 8, 144, 169, 175, 183. 184, 195,
198-200, 204, 2°7-2°9, 215-217,
21 9, 227, 236-242, 274, 343, 363,
368, 386. 387.
Dewitz, U1r. Otto, Brig., f. 1671, d. 1723.
Genlt, 176, 197, 198, 203, 204, 240,
264.
Didron, Anton, sv, Maj., f. 1671, d. 1735.
Ob. 188.
Dilleben. Joh . Chr., Maj., d .1714. Oblt,
304·
Dolgorucki, Wassilij Lukitsch, Fyrste, russ,
Ges. i Danmk., d.1739. 63.326,332,
361, 362, 378.
Dolgorucki, Wassilij Wladimirowitsch, russ.
Genlt., f. 1667, d. J 746. Feltmarsk.
275, 340, 352, 360-362, 377 ·
Donop, Simon Henr., Brig., d.1727 . Genm.,
Amund. 176, 210, 290 .
Doss. jac., Komkapt., f.1647, d. 1718.62.
Dreesen, Dan . Det!', Krigskom ., d. 1755.
Genaudit. 295 .
Drusell, Carl, sv, Krigskom., f. 1671, d.
1740 . 86.
Ducker. Carl GUSI., Baron, sv, GenIt., f.
1663, d. 1732. Feltmarsk., Greve. 3,
5-7, 14, 42-44, 54, 59, 60, 70, 72
-74, 89, 90, 104, IOS , 121- 123,
126, 141, 148, 161, 169, 178-18°,
195, 197, 204, 205, 229, 254, 303,
304, 317, 380.
Dttring, Otto Fr., holst.sgott. Kapt., d. 1715.
Sv, Ob, 282, 308.

Eggers, Hans Heinr. (eller Chr.), Justitsr.,
Landskriver i Sydditmarsken, d. 1736.
270 .
Ehrenskiold, Nils, Kapt, i sv. Fl., f.1674,
d. 1728. Viceadm. 30.
Eichstedt, Alexander D ietr., sachs, Genm.,
d.I727. 171, 275.
Ei chstedt, Hans Heinr., Ritmstr., f. 1675,
d. 1713 (arkeb useret), 191, 203.
Eick~tedt, Valentin, Overkrigssekr., Ge'
hejmer., f. 1669, d. 1718. III, 113,

I

116, 126, 127, 156, 175, 199, 206,
225, 240, 247, 261, 263, 293, 295 297, 3 14, 344, 380 .
Ekeblad, Clas Johansson, Greve, sv, Genm .,
f. 1669, d.1737. Rigsraad. 42, 43,
73, 102, 105, 179, 188, 196, 224, 304.
v. Enden, Aug. Ludv., Major, afsk. 1713.
198.
Ennes, Caspar, sv. Stabsprovst. f. 1676,
d. 1731. 179.
Eosander, Joh. Fr., Friherre, preuss, Ob.,
d. 1729 . Sachs, Fortifikationschef. 96,
97.
Erlund, Chr., Postdirektør, f. 167:1, d. 1754.
371.
Ernst. Joh . Bartram, Politimester, f. 1663,
d. 1722. IO.
v. Essen, Henr. joh., sv, Major, f. 1674,
d. 1750. Ob, 188.
Eyfller, Hans. Ob., afsk. 1714. 176,190,
203 .
v. Eynden, Albr, Phil., Genm., f. 1665,
d. 173r. Genlt. 138, 293, 298.

Faber, Hans jac., ha mb. Raadmd., f. 1665,
d. 1729. Borgrnstr, I IO.
Fabrice, Fr. Ernst, holst.vgott. Diplom.,
d. 1727. 239, 316, 325.
Fabrice, Wiprechl Ludw., hann, Diplom ..
d. '724. Gehejmer, 86, 90, 9 I, 94, 139,
213, 229, 239, 272, 273, 278, 280,
289, 29°·
Fahlstrom, Ludv., sv. Kapt., f. 1686, d.
1759. Genm. 335.
Falck, Peter, Legationssekr., d. 1720. j ustitsr. 112, 114, 115, 134, 135, lSI,
236, 293, 294, 314, 363.
Falkenberg, Melcher, sv, Ob., f. 1677,
d. 1716. 180, 188, 291, 352.
Faltzburg, Axel, sv, Ldshvdg., Genm., f.
1645, d. 1728. Friherre. 20.
Fegerman, Ltnt, i sv, Fl., d. 1712• SI, 53.
Feif, Casten, Sekr. hos Carl XII, f.1661,
d . 1739 . Præs. i Statskont. IS, 16.
v. Fersen, Gust. Vilh., svOblt. 189,279.
j v. Fersen, Hans, Baron, sv, os., f. 1683,
d . 1736 . Genlt. 23.
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v. Fersen, Joach. Fr., Baron, sv, Ob., d' l 101, 114, 116, 123-125, 127, 128,
17 26. 179, 18 9.
I 13°, 13 1, 139, 140, 14 6, 159, 17 1,
v. Fersen. Rcinh. joh., sv. Genlt. og Kgl.
194. 213, 217. 218, 223, 240, 282.
Raad, f. 1646, d. 1715. Præs. i Sv. FriesendorlT, Carl Gustav, s,' . Diplorn., f.
Hofret. 21-23.
1663, d. 17 15. 70, 96, 97. 129, 130.
Fiseher, Joh ., Stabsmedikus, afsk, 1717 (1). Friese, Nicolaus, Søfiskal, Arkivar i Rente176.
kammeret 1698-17°8. 10,82,84,85,
FIstulator (ad l, Lagerbielke), Frans, Kapt,
379.
i sv, Fl., d. 1736 . 25, 44, 69, 70.
Friis, Jochum, Kaptlt, l Fl., f. 1676, d.
Fleischmann, Provskr, 311,342.
1745. Komkapr. 11,251.
Flemming, Felix Fr., preuss. Kammerh, 65. Frijs, Chr.• Greve, Oberst. Genadjut., f.
Flemmmg, Jac. Heinr., Greve, sachs. polsk
1691, d. 1763 . Gerilt. 175.
Feltmarsk. og Minister, f. 1667, d. 1728. Frijs, Jesper, Ob., d. 1716. 177, 374.
56,9°,98-100, 113-118, 123-125. Frolich, Hans Fr.• sv, Ob., f. 1637, d.1715.
127. 135. 136, 141 -146, 149, IS0,
189 .
152, 154, 158, 164, 167, 170, 171, Fuchs,Joh.Sigism., Brig .• d.1719. Genrn,
298.
181, 18l, 185, 186, 190, 192 , 193,
195, 198-200, 202, 204, 207, 208, Fuchs, Louis Nicolaus, Oblt., d. 1714.
213 , 215 , 218, 220. 225, 235, 236 ,
182, 222.
241, 242, 249, 262, 269, 272-274, Fuchs, Rutger, sv.Dblt., f. 1672, d . 1753 .
278, 280, 286, 298, 317-324, 326,
Genrn., Frih., Overstath. I Stkhlrn, 188,
196 .
3 27, 3 29 - 334, 337 · 339-34 1, 344,
346-349, 351-354, 356-363. 371, v. Furstenberg. Andr., Friherre, sv, Ob.,
386.
f. o. 1663. 296, 297.
Fleurie, Furageskr. 311, 339, 342 .
Fock, Herman, sv, Agent i Lybæk. 231. Gahel, Chr. Carl, Kom .• f. 1679, d. 1748.
Adm ., Stiftamtmd., Gehejrner, 62.
Folsach, Hans, Furageforv•• f. 1684, d.
Gaffron, Adam Abrah., Genm., f. 1665.
1758 . Etatsr, 31 I. 380.
Frederik IV, Konge af Danmark, f. 1671,
d. 1738 . 176, 177, 183, 296, 297,
d.1730. 5. II, 12, 13, 25,27,45,46,
360, 375.
48-50,54-58,63,68.71,73,78,84, Gautsen, Peter, Maanedskaptlt. 50.
9 1,92, 95,106-113, 115,116, 12'2 Georg Ludw., Kurf. af Hannover, f. 1660
d. 1727. Konge af Engid. 239, 341,
-127, 129. 134- 137, 139, 142, 145,
146,149.151-156,158,159, 1633H.
Glaserneyer, Math, Fr., Borger i Flensb.
167, 175, 182, 185, 186. 188, 190 f. o. 1682, d. efter 1750. 226.
193. 198, 199. 202, 204 , 206, 2°7,210,
212-221. 225-227, 229. 231, 235 Glassau, Frantz Heinr., Major. d. 1712.
-242, 25 2, 258, 260, 271-274, 278.
196.
287, 289 , 290, 293--295, 297--3°0, Golofkin, Gabr. Ivanovitsch , russ. Storkansl., f. 1660, d. 1734. 240, 262, 293.
3 12, 3 14. 3 15, 3 17, 318, 3 2 0 - 3 2 2 ,
3 26-334, 33 8, 340, 34 2, 345-351, Grabow, Jac. Andr., Kancellir.• Amtsforv.
i Pinneberg, f. 1662, d. 1749. j ustitsr,
353, 356--3 62, 364--369. 37 1, 377,
23 2 •
37 8, 3 82-384, 387, 389.
Frederik I, Konge af Preussen, f. 1657, Green, A., Maanedsltnt, i Fl. 12, 50.
d.17 13· 96, 97, 12 9, 131, 145, 147, Grib, Peter, Prmlt. i Fl., f. 1681, d. 1757.
Kapt., Færgerad. i Snoghøj. 11-13.
149. 15 2, 21 7-21 9.
Frederik Vilhelm, Hertug af l\leklbg.- Grumbkow, Joach., holst ..gott. Ob, 259,
261.
Schw., f. 1675, d.1713 . 7 2, 90, 93,
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Groninger, Joh. Fr., sv, Oblt., t. 1654, Hansen, Chr. Albr., Furageforvalter. 340.
d. 1730. 188.
Hansen, Hans, Branderkom., d. 17 16.
Kaptit. 62.
Gude, Henr, Clausen, Kom., f. 1661, d.
1730. Schoutbyn. 26, 62.
Hansen, Oluf, Etatsr., Deput., d. 1710. 64 .
Gude, Michel, Kapt, i Fl., f. 1684, d. 172 3 Harbou, Niels, os., f. 1662, d. 1722. 49.
Kom. 50.
Harbou, Poul Mathias, Fændr., f. 1692,
d. 1745 . Major. 195.
Gyldenløve, Ulr, Chr., Gen. Adrn., f. 1678,
d.17 19. 9, 25, 55. 56, 6[-65, 68, Harenc, Guillaume, sv, Major, f. 1680, d.
69, 74, 75, 78-80, 83- 85, 91-93,
1733· Ob. 18 9.
248.
Hastfehr Otto Magnus, sv, Ob., d. 17[8.
Gyldenstierne, Arild, Kapt., afsk, 1716.
22.
Major. 194 .
Hausmann, Casp, Herrn., Genlt., f. 1653,
Gyllenstierna , Nils Carlson , Baron, sv,
d. 1718. Gehejmer, 226.
Genguv., Kgl. Raad, f. [648, d. 1720. Hedevig Eleonore, sv, Enkedron., f. [636,
Greve, Fehmarsk., Præs. i Krigskoll.
d.1715. 217 .
32-34, 204.
Hegelund, Jac, Prmlt. i Fl., d. 17[7. II,
Guntelberg, Chr ., Kapt, i Fl., f. [688,
25[ .
Heldreich, Gotfr. Chr., Genadjutlt., indtr ,
d. [749. Kom. 10, 62, 81.
Gne, Oluf Hansen, Genvognmstr, 176 .
i Tj . 1690, afsk. o. 1740. 175·
Gortz, Georg ~einr., gen. v. Schlitz., holst.- v. Hel,,?, Fr. cio., E~atsr., L.~ndfoged i
gott. Gehejmer., f. 1668, d.17[9, sv,
Sydditmrsk., indtr, l kgl. 1)0 1692, d.
1744. Konferensr. 270.
Minister. 2[8, 230, 231, 255, 260,
26~, 272, 286, 288, 315-33°, 332- 1Hemstrup, Boye Nielsen, Kaptlt, i n .,
335.337. 33 8,34-5-357,362.
d. [713. II.
Henck, Michael, Kapt. i sv, Fl., d. [7 [5.
Adm. 14, 4 2, 44-4 6, 5 I -54, 58,
72, 92.
Hagedorn, Hans Statius, Resid, i neders.
Kreds, f. 1668, d.1722. Konferensr. Hennings, Fromholt, Ltnt., afsk. 1731.
[07, 109, I IO, 140, 148, [49, 151- 1 Kapt, 273.
[53, 155, 234, 24°-2.1-2, 247, 249. Himmelstrup,
Pe~ersen, Furageforv., d. [7[0. Prov.korn. 232, 273.
265, 287-289, 3°4, 305, 308, 316,
3[7, 377. 378.
274. 277, 3[1, 34 2, 343·
Hagedom. Seneca Christophersen, Kom- Htrnmelstrup, Peder. Krigskom., d. [731.
kapt., f. 1680, d. [750. Adm. 62.
Justits- og Krigsr. B. Il-lU Reg.
Halm, Salomon, sv, Auditør. 328, 368. Hjort, Peter, Korn., f. 0.1670, afsk. [719,
Hallart (Allnrd , Ludw. Nic., sachs-pclsk
d. 1733. Schoutbyn, 62.
Gen .• d. o. [726. Russ, Gen. 43, 46, Hoen, Nils, Ltnt, i sv, 1'1. 70.
55,57, [15, [27, 212, 214-216,237, HofT, Anders, Feltprovst, f. 1667, d. 1732.
23 8, 270 , 274, 3[3, 360. 376.
17 6 .
Hamilto.n, Hugo, sv. Genm., d.1724. Gen- ' Hoff. Henr. (He.rm.), Genadjut1t., f.1775,
felttøjmstr. 33, 37, 38.
d. 1750 . Major. [75 ·
Hammerstein, Alexander (I), hannov, Genm, I-1oifmann, Joh . Volckmar Tobias, General269.
I stabsk ir . 17°9- 1720, Arntmd. 17 28Handtberg. Christoph. Lauritzen , Kaptlt,
1730. 176, 223 .
i 1'1, d. o. 1745. 50.
Hogguert, Antoine. Baron, frsk. Godsejer,
Feltkom.• d. [767 . 357.
Hannecken, Anth , Gunther, Etatsr., Vicearntmd, l Segeberg, d. 1738. Konferensr, Hohendorf, Fabian Henr., Major, d. 1730 .
227, 22li. 231.
Ob. 207.
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Hohendorl, Lave, Genlt., f. 1662, d. 1729 .
110, 175, 183, 187, 2Il, 238, 240,
247, 261, 263, 274, 310 , 340, 342,
360, 374, 386.
Holst , Poul, Komkapt., d. 1713 . 299,
300.
Holstein, Joh. Georg, Gehejmer., f. 1662 ,
d. 1730. 207, 225, 317. 322, 326,
331, 332, 334, 351, 352 , 357, 371.
Holstein, sv, Armelæge. 179.
v. Ho1tzen, Joh. jac., Legationssekr., Kancellir, 137.
Horn, Arvid Bernhard, Greve, sv. Statsmd.,
f. 1664, d. 1742. 31-34, 36, 307.
Horn , Reinhold Henr.• sv, Ob., f. 1673,
d .1725. Genm. 19,180,188,2°5,223,
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, Jessen, Thom.
142.

v.n.,

Legarionssekr.

135,

Joachim Frederik, Hert, af Plon, f. 1668,
d. 1722. 236, 239. 240, 282, 341 .
Johan Adolph, Hert, af Sachs-Weissenfels, saehs. Genm., f. 1685, d. 1746.
54, 101, 116, 117, 123, 124, 192, 194,
199, 200, 275.
Johannsen, Peter Boye. Oblt., f. 1666, d .
172 I. Ob. 177.
Johnston, John, Greve, sachs. Genm., d.
1714.

275.

Judichær, Ole, Sehoutbynaeht, f. 1661,
d. 1729. Adm. 8, 25, 46-49. 61,
75, 251.
Juel, Chr., Genm. , f. 1668, d. 1717. 176,
381 .
184, 186, 193. 194, 208, 275, 386,
388 .
Horndal, Andr., Maanedslt, i FJ. 12, 50.
Hornung, Joh. Christ., Lasaretinsp.. d. 1716. juel, Gregers, Genm., f. 1667, d. 1731.
374.
175, 183, 196, 198, 199, 20~ 275,
294 .
Huitfeldt, Hartvig, Ob ., f. 1677, d. 1748 .
Gen 295.
Juel, Jllst, Viceadm., f. 1664, d. 1715. 27,
Huss, sv, Officer (I). 188,189, 194, 198.
62 , 64.
Huss, sv, Krigskorn. 284 .
Junge, Severin, Stabssekr., f. 1680, d. 1757.
Huswedel, Barth., sv. Agent i Hamborg.
Konferensr. 176, 368.
231.
Jager, joh., sv, Ob., f. 1660, d. 1729. 14,
v. Hopken, Carl Otto. hol st.-gctt, Major,
18, 18o, 279-282.
f. 1672, d. 1725 , sv, bit. 261.
v. Hopken , Dan. Niclas, sv, Statssekr.,
Kaas, Henr, Bielke, Major, f. 1686, d. 1773.
f. 1669, d. 174 1. 33.
Hård, Carl, sv, Ob, d. 1705. 257.
Gen . 182, 198, 208.
Kaisen, N. P .• Maanedsltnt, 50.
Katharina. Kejserinde af RusId., f. o. 1684,
Ibrahim Pascha, tyrk. Storvizir, d. 1713.
d. 1727. 58, 91.
373·
Kiesenwetter, Hans Chr., saehs. Gen.kom ,
Ilgen, Heinr, Rtidiger, preuss . Statsmd.,
f. 1666, d. 1744. Gen . 225 .
d. 1725. 96.
Klepping, Lothar Adolf Hein., Ob., Gen.
Ingenhafen, Joh. Pet., Genm., d. 1717.
adjut., d. 1712. 58, 7 1 , 72.
297.
Klinckowstrorn , Joh. Mauritz., sv, Genadjut., f. 1692, d. 1768. Genm, 105,
Jaeoubleff, russ, Genm. 275.
152, 178, 181 , 194, 370.
JagDusinski, Pavellvanowitseh, russ. Gen- Klinekowstriim, Martin, sv. Slotshauptmd
adjut., f. 1683, d. 1736. Gen., Kab.·
i Pommern, f. 1650, d.1717. 51, 188
minister. 158.
189.
Jansen, Roluf, Ltnt, i Fl. , f. 1660 , afsk , Klingstedt, Carl, sv, Ob, 142.
Koess, Peter, Arntsskr. i Kiel (I). 290.
1719, d . 0.1724. Kapflt. So.
Jefferyes, James, eng\. Kapt. og Afsending Koningh, Chr., Kapt, i Fl., f. 1677. d.
1749. Viceadm. 26, 62.
hos Carl XII. 335, 373.
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Lerche, Chr., Genadjut., f. 1692 , d. 175i .
Gen. , Greve. 175 .
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d. 1728. 297-299, 344.
v. Lieweu , Hans Henr., sv, Genm .. f. 1670,
I
d. 1733. Rigsraad. 23.
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Statsrnd ., f. 1670, d. 1729. 42,55-57,
Løvendal, Ulr, Fr. Valdem ., Gen., sachs.
91, 96, 117, 126, 127, 134, 139, 145,
Overhofmarsk., f. 1660, d. 1740. 3, 58,
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d. 1732. Oblt. 189.
Magdalene Sibylle, Enkehertuginde af Modee, Henr., sv, Maj., f. 1667 , d. 1743 .
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Rosenpalm, Jens, Prmlt, i Fl., f. 1685,
Reenberg,Chr., Legatsekr.iBerlin, f. 1686,
d.1715. Kapt, 11,28,62,69,75.
d. 1718. 153.
Rosenørn, Math., Ob ., f. 1676, d. 1725 . .
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Reventlow, Chr. Ditl., Greve, Gen., f. 167 I, Schack, Niels Rosenkranlz, Oblt., f. 1681,
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