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Foreliggende Bind af "Bidrag til den store nordiske Krigs Hi
storie" er udarbejdet af Generalløjtnant A. P. T u x e n; for 2. Afsnits
Vedkommende med Bistand af Oberst H. W. H a r b o u, for 3. af Kom
mandør C. L. W i t h - S e i d e li n.

Bindet, der omfatter Perioden fra Tønnings Fald til Begyndelsen
af det sidste pommerske Felttog, d. v. s. Aaret 1714 og den første
Halvdel af 1715, omhandler de politiske og militære Forberedelser
til Opgøret i Nordtyskland. I Fortalen til Værkets l. Bind udtaltes,
at Fremstillingen af de politiske Forhold vilde komme i anden Række,
og at den i Hovedsagen vilde være bygget paa den nyere Litteratur.
Dette lod sig ogsaa nogenlunde gøre for de første Binds Vedkom
mende; men , jo længere Værket skred frem, i desto større Omfang
viste det sig nødvendigt at foretage første Haands Undersøgelser og
saa paa det politiske Omraade. Sagen er nemlig den, at Perioden
1700 -1720, naar lige undtages Forstaaelsen af Fredstraktaten og enkelte
Episoder fra 17 13 og 1716, kun i ringe Grad har interesseret de danske
Historikere af Faget, af hvilke ingen har præsteret noget Arbejde,
der i væsentlig Grad har kunnet komme nærværende Værk til gode.
Heldigvis har Pe rioden i saa meget højere Grad optaget en hel Række
svenske Historikere, som i større Værker og Monografier, særlig i
"Akademiske Afhandlinger", har behandlet Tidens politiske Historie
baade grundigt og objektivt. For det foreliggende Bind har navnlig
følgende nyere Arbejder været af Betydning : B. L u n d b e r g s Frem
stilling af Forholdet mellem Sverig og Preussen 1709-1715, S. S c h a r
taus af Forholdet til Harmover i samme Tidsrum, P. Sørenssons
af Forholdet til Frankrig 1715-1 g og først og fremmest H. A I m
q v is t s Bog om Holsten-Gottorp, Sverig og den nordiske Liga 1713
-1714. St. Bonnesens Værk om August II Udenrigspolitik 1712
-1715 har destoværre ikke kunnet benyttes, da det hidtil udkomne
kun gaar til Efteraaret 1713; heller ikke B e n g t L u n d b e r g s Af
handling om "den franske Ambassadøren Croissy" i Karolinska for-



VI Forord .

bundets årsbok 1919 er fremkommen saa betids, at den har kunnet
anvendes.

Verdenskrigen har lagt Arbejdet betydelige Hindringer i Vejen;
blandt andet har det været umuligt at foretage Undersøgelser i frem
mede Arkiver; imidlertid har det i de foregaaende Aar i Udlandet
indsamlede Stof i Forbindelse med den ovenfor omtalte Litteratur i
hvert Fald i betydeligt Omfang kunnet supplere, hvad der er fore
fundet i Hjemlandet. Selvfølgelig vil dybere gaaende Undersøgel
ser i svenske, tyske, engelske og russiske Arkiver kunne bringe
mange Bidrag til yderligere Belysning af Periodens politiske Historie,
og den foreliggende Fremstilling af "den store Koalitions" Genesis
er maaske bleven noget ensidig; men den er jo ogsaa den første,
der foreligger i dansk Litteratur.

Fremstillingen af de militære Forberedelser til Felttoget 1715 er
udelukkende bygget paa første Haands Undersøgelser, og her har det
foreliggende Stof været ret fyldigt.

Den 31. December 1918 afgik Oberst H. W. Harbou ved Døden.
Han har deltaget i Udarbejdelsen af nærværende Værks l., 5. og 6.
Bind; hans store Interesse for Personalhistorie og Hærens indre Hi
storie, hans betydelige Kundskaber paa disse Omraader, hans Grun
dighed og altid vaagne Kritik har været af stor Betydning for Ar
bejdet. . De af ham i "Personalhistorisk Tidsskrift" VII, 3, S. 1-23
fremsatte "Principper for Udarbejdelsen af Personregistre", som of
fentliggjordes kort før hans Død, er fulgte i det foreliggende Binds
Navneregister. Tidligere er alle i Værket nævnte Personer optagne,
hver Gang de over Hovedet har været omtalte; nu henvises der kun
til de Sider, som indeholder virkelige Oplysninger om paagældende.

I det foreliggende Bind er den gregorianske Kalender over alt
benyttet, undtagen i Henvisningerne, hvor den originale Tidsbetegnelse
er bibeholdt.
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I. Den store Koalition mod Sverig af 1715.

VE D Erobringen af Tønning 7. Februar 1714 1) havde Danmark
naaet sit første Maal: Ophævelsen af Gottorpernes Herredømme

i Sønderjylland. Nu gjaldt det om at sikre Besiddelsen af det gen
vundne Land. Det var jo ikke første Gang, at det lille Hertugdømme
var bukket under i Kampen mod det langt stærkere Kongerige; men
hver Gang, det var i Nød, var dets Venner og Garanter traadt til og
havde tvunget Kongen af Danmark til at slippe sit Bytte. Ved For
ligene i Fontainebleau, Altona og Travendal, 1679, 1689 og 1700,
havde han rnaattet tilbagegive Hertugen hans Besiddelser og stad
fæste eller endog udvide hans Rettigheder. For at dette ikke ogsaa
denne Gang skulde gentage sig, maatte Gottorpernes Venner besejres
eller vindes; men de var talrige, og mægtige var adskillige af dem.
Først og fremmest var der S v e r i g, der saa ofte havde trukket Svær
det for Gottorps Sag; saa var der F r a n k r i g, der havde hjulpet i
1679, og som var Sverigs Ven; dernæst Sømagterne og Lyne
b o r g e r n e, der i 1689 og 1700 havde hjulpet Sverig med at tvinge
Danmark til Forlig med Gottorp, og endelig P r e u s s e n, hvem det i
1713 var lykkedes Gottorperne at faa over paa deres Side l). End
videre følte man sig ikke helt tryg overfor K e j s e r e n, der betrag
tede Hertugen som tysk. Rigsfyrste, og man vidste, at adskillige af
de tyske Magter nærede svenske Sympatier og ikke var uvillige til
at støtte Sverig og derigennem Gottorp med Tropper. Saa længe den
spanske Arvefølgekrig varede, havde det været muligt at lokalisere
den' Nordiske Krig; men ved Fredsslutningerne i Utrecht, Rastadt
og Baden 1713-1714 fik Sømagterne, Kejseren og Frankrig friere .
Hænder; de tyske Fyrster fik atter Raadighed over deres Tropper;
der blev en Mulighed for fremmed Indblanding i de "Nordiske Sager".
Ingen af Gottorps Venner var imidlertid i fuld Vigueur. Sverig havde

1) Se herom Bind V, Afsnit V.
' ) Jfr. Bind V, Afsnit 1 og IV.
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lidt betydeligt; ved Kapitulationen i Oldenswort havde det mistet

sin bedste Hær og sin ypperste General; men endnu besad det et

Par stærke Fæstning~r i Nordtyskland, hvor det raadede over en ikke
ringe Troppestyrke ; i Moderlandet stod betydelige Stridskræfter; vendte

Kongen hjem, vilde han kunne raade over en ret ta.lrig Hær og

en stærk Flaade; Sverig var bøjet, men hverken knækket eller knust,

AIle de Magter, der havde deltaget i Arvefølgekrigen. var mere eller

mindre medtagne, men dog ingenlunde saa svækkede, at man kunde

undlade at tage Hensyn til dem.

Situationen var ikke ufarlig for Danmark; det kunde vente at faa

flere Fjender ; men endnu værre var det, at det ikke trygt kunde stole
paa sine "Forbundsfæller. I Striden mod Gottorp havde de saa at

sige ikke deltaget; Sagen havde fra første Færd kun i ringe Grad

interesseret C z a r e n, og Kong A u g u S t stod nærmest sympatisk

overfor Hertugen; men heller ikke i Kampen mod Sverig havde de

støttet Danmark med ønskelig Energi: H o ved recessen i Sch wed ti}

havde med Grund fyldt Kong Frederiks Sind med Bitterhed. Bryde

med dem kunde han imidlertid ikke; skulde Sydgrænsen varigt sik

res mod Svenskerne, maatte disse fordrives fra Nordtyskland; dette

Maal kunde ikke naas uden de Allieredes Hjælp; men kunde og vilde

de yde den? Kun højst ugerne saa Kejseren Russerne optræde paa

"Rigets" Territorium, og kun nødtvungent gav Kongen af Polen sin

mere frygtede end elskede Forbundsfælle fri Gennemmarsch gennem
sine Lande; hertil kom, at Czaren egentlig var mæt; han havde op

naaet, hvad han ønskede af Landerhverveiser, og August Il higede

efter en Udsoning med Carl XII, i det Haab, at han derved kunde

faa Lov til i Ro at beklæde Polens Trone.

Formaalet for Danmarks Politik maatte blive: a t h o l d e fa s t

paa sine gamle Allierede, at vinde nye og at formaa de

af Go tt o r o s og Sverigs Venner, som ikke vilde skifte

Parti, til I det mindste at forholde sig neutrale. Skønt
Preussen og Harmover skarpt rivaliserede om den første Plads i

Nordtyskland, var der dog god Udsigt til at faa dem til at gaa sam

men, da begge ønskede at udvide deres Landomraader med Dele af

Sverigs tyske Besiddelser. Der var en noget svagere Mulighed for
at vinde England og Holland, hvis Handel paa de nye russiske Øster

søprovinser led meget under de svenske Kaperier; det var ikke sand
synligt, at det stærkt svækkede Frankrig vilde kaste sig ind i en ny

') Jfr. Bind V, Afsnit IV.
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Krig for Sverigs og Gottorps Skyld, og endelig saa det ud til, at
Kejseren ikke var meget opsat paa med Vaabenmagt at indblande sig
i de "Nordiske Sager"; gennem den af ham indkaldte Kongres i
Brunsvig søgte han paa fredelig Vis at forlige de stridende Parter.
Det skal dog straks siges, at hans Bestræbelser blev frugtesløse; der
var ingen Enighed om at modtage hans Mægling, og Sverig undslog
sig rent ud for at sende en Minister til Kongressen.

Af Danmarks Forbundsfæller var R u s l a n d den mægtigste og
paalideligste. C z a r e n havde spillet en Hovedrolle ved Betvingelsen
af Stenbock og hans Hær, og i Slutningen af 1713 .havde han ved
sin Optræden overfor den preussiske Konge bidraget meget til at
hindre denne i at gribe til Vanben for Gottorps Sag '); men hermed
var det ikke givet, at han ogsaa fremtidig vilde lægge sig i Selen
for at hjælpe Kongen af Danmark. Hans mægtige Yndling, Fyrst Me n
s c h i k o f f, havde gjort megen Skade ved de Indrømmelser, han i
Schwedt havde gjort Preussen og Gottorp 2); med Rette I!ærede den
danske Regering stærk Uvilje mod ham. Skønt Fyrsten var optraadt
paa egen Haand, uden Ordre fra sin Herre, følte man sig ikke sik
ker paa, at Czaren vilde desavuere ham, og man frygtede for, at
Peter I vilde lade sig paavirke af de Forestillinger, S c h I i p p e n b a c h
og Bassewitz i Preussens og Gottorps Navn skulde gøre ham S).

Disse Diplomater optraadte i øvrigt ikke i Forening; skønt det hed
sig, at Bassewitz rejste efter Kongen af Preussens Ønske, var hans
Ærinde dog ukendt i Berlin; men at han vilde virke til Skade for
Danmark, det var en given Sag'). Det var Menschikolf, der havde
foranlediget, at Bassewitz, hvem han kendte fra Husum, blev sendt
til Rusland; han havde paa eget Ansvar indladt sig i venskabelig
Forbindelse med det gottorpske Hus, men forudsaa, at hans Fjender
ved Czarholfet vilde udlægge dette paa en for ham skadelig Maade;
det gjaldt nu for ham om at vinde Czaren for samme Politik, og
dertil behøvede han en Støtte, som han mente at kunne finde i det
dygtige gottorpske Diplomati. Ogsaa Gørtz var ivrig for at sende et
Ombud til Czaren ; lykkedes det at vinde ham, kunde Holsten-

I) Bind V, S. 141 If.
' ) Bind V, S. 109 If.
') Jfr. Bind V, S. 142.
' ) Droysen : Gesch. d. preuss. Politik, Bind IV', S.81.
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Gottorp vente aktiv Hjælp fra Preussen. Ved Menschikoffs Bistand og
ved at paavise Czaren, hvilke Fordele, der kunde opnaas ved en Til
slutning til den unge Hertug af Gottorp, den sandsynlige Arving til
Sverigs Trone, kunde der vistnok skydes Breche i det dansk-russiske
Venskab 1). Det kunde allerede være vanskeligt nok at bekæmpe
dem, der vilde berøve Danmark Czarens Sympati, men endnu svæ
rere vilde det blive at sikre sig hans Bistand; thi han krævede noget
for noget, og for Øjeblikket var Danmarks Ydeevne stærkt begrænset.
Dets økonomiske Hjælpekilder var udtømte; efter Felttogene 1710 og
1712 havde det 2 Gange maattet reorganisere sin Hær, og dette havde
kostet mange Penge; men endnu dyrere havde det været Aar efter
Aar at udruste Flaaden, Det var denne, der gjorde AI1iancen med
Danmark værdifuld for Czaren; men nu formaaede Kongen ikke mere
paa egen Bekostning at holde den i Søen, og han meddelte derfor
sin Forbundsfælle, at Rusland i 1714 maatte afholde Udgifterne ved
Flaadens Udrustning, hvis det ønskede maritim Bistand fra dansk
Side !). Der skulde en dygtig Diplomat til for at klare disse van
skelige Opgaver, men i St. Petersborg som ved flere andre fremmede
Hoffer var Danmark kun svagt repræsenteret. Medens Rusland havde
en Ambassadør i København, havde Danmark ikke engang en Envoye,
men kun en Sekretær, KanceI1iraad P e t e r F a l c k, ved Czarens Hof.
Han var i 1709 fulgt med j u s t j u e I til Rusland og havde over
taget Forretningerne, da denne 3 Aar senere rejste hjem; han var
en brav Mand, "lovkyndig, elsket og æret", som det udtaltes ved
hans Baare"): men hans Personlighed, der jo ikke blev støttet af hans
"Karakter" (diplomatiske Charge), slog ikke til. Falck, der led meget
under den Ringeagt, som blev vist ham, bl. a. fordi han ikke kunde
taale at drikke, og som havde en levende Følelse af, at han trods
sin gode Vilje intet kunde udrette"), begærede at blive afløst; men
just juel, der blev opfordret til paa ny at rejse til Rusland som

I) Helge Almquist: "Holstein-Goltorp, Sverige och den Nordiska Ligan i den
politiska Krisen 1713 -1714". Uppsala 1918. S.l48lf. Delte Værks 5.
Afsnit indeholder en udførlig, omhyggelig kildefæstet Fremstilling af
Bassewitz' Sendeise til Rusland, der kaster nyt Lys over de hidtil kendte
Begivenheder.

') Kongen til Czaren ' j. 14 (Fr. IV Brevveksling med Czaren R. Ark. I
denne Samling findes de i det følgende citerede Breve, vekslede mellem
de to Monarker).

') G . L. Grove. Rasmus Æreboes Autobiografi. Kbhvn. 1889. S. 77, Note I.
' ) Falcks Depecher 2Ij,. 21 j" 22/., ' /. 14.
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Envoye, undslog sig, da han ikke kunde udholde nde forskrækkelige

og umenneskelige debaucher, som sker udi Drik" l), og Falck maatte

blive paa sin Post lige til 1715.
Kampen mod ' M e n s c h i k o f f blev optaget allerede i Begyndelsen

af 1714. Baade gennem Falck, der fik udtrykkelig Ordre til at med

dele, at man ingen Tillid havde til Fyrsten, og ved direkte Henven

delse til Czaren søgte Kongen at hindre, at Menschikoff fremtidig fik

noget med de nNordiske Sager" at gøre lJ); men Fyrstens Stilling var

ikke let at rokke; ganske vist gennemskuede Czaren ham; han sagde

saaledes engang til Falck, at imeIlem Menschikoff og ham selv var

der den store Forskel, at han var en redelig Mand, der ikke bedrog

nogen og ikke lod sig bedrage, medens Fyrsten holdt af at bedrage;

lejlighedsvis kunde han fare op mod sin Yndling og skælde ham

saaledes ud, at n Taarerne løb ham ned ad Kinderne"; men Kongens

Klager lod han uænsede, og, da Menschikoff i Begyndelsen af April

blev alvorlig syg og mente sig Døden nær, maatte Falck foreløbig

holde inde med Angrebene, skønt han mistænkte ham for at simulere.

Sidst i Maj var Menchikoff nogenlunde rask, men nu var Czaren paa

Flaaden og ikke til at faa i Tale B). I Sommerens Løb søgte Fyr

sten ved venlig Optræden og Indbydelser at vinde Falck og faa ham

til at holde inde med Angrebene; han havde nemlig ogsaa i selve

Landet Fjender nok, der intrigerede mod ham. Farligst af disse var

D o Ig o r u c k i e r n e; Generalen, der havde været med ved Tønning,
gav saaledes Czaren, da han endelig var kommen hjem fra Flaaden, '

en levende Fremstilling af Menschikolfs Intriger med Gørtz og Flem

ming '); det frugtede, for saa vidt som Fyrsten blev skældt drabeligt

ud 6); men han mistede ikke varigt sin Indflydelse hos sin Herre,

saa længe denne levede, og forstod endog at bevare den efter hans

Død . Imidlertid visteCzaren dog Kongen af Danmark saa meget Hensyn,

at han i længere Tid holdt Menschikolf udenfor de Nordiske Sager.

B a s s e wi t z' Sendeise var forberedt af den gottorpske Sekretær

N e g e I e i n, der allerede den 20. December 1713 kom til St. Peters

borg; han blev ret venligt modtaget af Menschikolf, men fik dog et

levende Indtryk af, at Stemningen ved det russiske Hof ikke var

') juel til Kongen ,o;e 14 (Konseil. Relat. til Kongen 1713-1715).
' ) Gehejme Reg. »t., Kongen til Czaren 27/ S 14.
' ) Falcks Depecher ' /1, IT/., " /" ' /4, 1T/4, " ,I" "'0 14.
4) Bind IV, S.358 ff.
l) Falcks Depecher ' /10 14.
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Gottorperne gunstig, selvom Czaren erklærede sig villig til at mod

tage en Afsending fra dem. At Menschikoffs Stilling var ret prekær,
kunde han ikke undlade at bemærke; han anede nok at det var

Falck, der modarbejdede baade Fyrsten og ham selv, men vidste det
ikke sikkert. I Virkeligheden havde Falck advaret Czaren mod at
give Bassewitz Adgang til sit Hof; men denne erklærede, at han

vilde have fuld Frihed i saa Henseende, selvom han ikke vilde

svigte sin Forbundsfælle. Negeleins forberedende Arbejder faldt ikke
rigtig heldigt ud; Gørtz var opfyldt af bange Anelser, navnlig var

han bekymret over, at Sekretæren i en skriftlig Promemoria havde

udtalt sig om Øjemedet med Bassewitz' Sendeise 1). Om denne kunde
Falck snart sende sit Hof Efterretninger ; alIerede den I. Februar
meddelte han, at den gottorpske Afsending skulde arbejde for en

Forbindelse mellem den 14-aarige Hertug C a r l F r e d e r i k af Hol
sten-Gottorp og Czarens Datter A n n a P e t r o w n a, der kun var 6
Aar gammel 2) ; det var at begynde i god Tid, og den højtidelige For

lovelse fandt da ogsaa først Sted IO Aar senere (5. December 1724);

men det blev alligevel Bassewitz, der fik den Ære at gennemføre

den Sag, han havde indledet. Forbindelsen mellem det Gottorpske
Fyrstehus og Czar Peters Datter affødte senere mange Ubehagelig

heder for Danmark og beredte det alvorlige Farer gennem lange Tider.

At Ægteskabsforslaget ikke var Hovedøjemedet med Bassewitz Sen

delse i 1714, vidste Falck ikke, da han sendte sine første Indberet

ninger.
Den 17. Januar 1714 kom Bassewitz, ledsaget af Schlippenbach

til Kønigsberg ; den 16. Februar blev de modtagne af Czaren i Riga.

Begyndelsen var ikke lovende; Menschikoff var ikke i Følge med
Czaren, der udelukkende havde omgivet sig med Fyrstens Fjender;

ved Schlippenbachs Hjælp fik Bassewitz den 21. Februar en ny Au

diens, hvor han efter Forlangende afleverede en kort Promemoria,

indeholdende Hovedpunkterne af hans diplomatiske Ærinde. Czaren
lovede, at der intet Ondt skulde ske Gottorperne, hvis de var uskyl
dige, og spurgte, hvorledes de vilde vinde hans Venskab; Bassewitz

') Almquist anf. Værk S. 148 ff.
' ) Falcks Depeche '/. 14. Den hannoveranske Afsending i København, B a r o n

P li c h 1e r, var saaledes ikke godt underrettet, naar han "fra god Kilde" vidste,
at Bassewitz skulde virke for en Forbindelse mellem Czarens Broderdatter
Katharina Ivanowna og den unge Hertug; det var hende, der 1716 blev
gift med Hertug Carl Leopold af Schwerln,
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svarede, at de haabede at kunne bidrage til en Fred med Sverig;
denne maatte sluttes med det svenske Senat; Administratoren vilde
gerne forhandle med Czaren om den svenske Tronfølge og vinde hans
Garanti for den unge Hertugs Arvekrav ; skulde Ulrika Eleonora
blive Tronfølger, var Hertugen nærmest til at overtage de fra Sverig
erobrede Provinser; Czaren undgik derved den ~jalousie", en Erobrings
politik medførte, og den unge Fyrste kunde fæstne sin Forbindelse
med Czaren ved at ægte en Prinsesse af hans Hus . Czaren hørte
nasdigt paa Fremstillingen uden al indlade sig paa at besvare den,
men han udtalte, at man kunde fortsætte Forhandlingerne i St. Peters
borg. Paa selve Audiensdagen ankom til Riga en ikke offic:iel Be
retning om, at Tønning var faldet i de Danskes Hænder; den skulde
ikke bidrage til at opmuntre Bassewitz, der efter Modtagelsen i Riga
ikke havde Anledning til at se fortrøstningsfuldt paa Sagerne.

Den 4. Marts kom Bassewitz til Petersborg, og Dagen efter mød
tes han med sin Drikkebroder Menschikoff; denne udtalte, at Ge
sandten gennem en ikke underskreven Memorial burde præcisere
sine Ønsker og Forslag, men fik det Svar, at han først maatte vide,
hvorledes det russiske Hof stillede sig til Spørgsmaalet om det got
torpske Hus' Restitution. Menschikoff mente, at der var gode Ud
sigter for den unge Hertugs Arvekrav paa Sverigs Trone, som Czaren
{)g Preussen nok vilde støtte; i det hele forløb Sammenkomsten med
Fyrsten nogenlul1tle efter Ønske; mindre opmuntrende var Resultatet
af den næste Dags Forhandling med Storkansler G o Io fk i n, der for
langte en skriftlig Memorial og ikke var tilfreds med et Indlæg,
Bassewitz afgav, og som gik ud paa at faa Czaren til at modsætte
sig Tønnings Sløjfning.

Midt i Marts fik Bassewitz Bekræftelse paa Rygterne om Tønnings
Fald tilligemed nogle mindre begrundede Efterretninger om, at Senatet i
Stockholm ansøg te Kejseren om, at den unge Hertug maatte blive
erklæret myndig; Hensigten hermed var , sk'rev Gørtz, at man vilde
disponere over hans Lande, naar der forhandledes med Danmark om
Særfred; dette skulde Bassewitz se at faa Czaren til at forpurre; men
i øvrigt fik han ingen nye Instruktioner. Da han søgte at faa de
russiske Ministre til at afgive Erklæring om, at Czaren ikke vilde
modsætte sig de n Afgørelse i den gottorpske Sag, som Kongressen i
Brunsvig rnaatte træffe, fik han det Svar, at man først maatte have
Klarhed over, hvad de i Tønning forefundne Aktstykker indeholdt;
han maatte ogsaa døje den Tort, at Czaren ved en Fest i hans Nær-
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værelse tømte sit Glas for den danske Konge, medens Tønnings Erob
ring fejredes med Kanonsalut. Forholdet til den preussiske Afsending
blev ogsaa mindre behageligt, idet de russiske Statsmænd kom med
Hentydninger til, at Bassewitz havde ladet skinne igennem, at Preus
sen og Holsten-Gottorp havde sluttet en hemmelig Overenskomst om
den svenske Tronfølge, hvad der foranledigede et Opgør mellem Schlip
penbach og Bassewitz.

Falck blev holdt godt il jour med Bassewitz' Foretagender; han
fik Lov at læse hans Memorialer og modtog mange Forsikringer om
og Beviser paa Czarens Forbundstroskab ; han haabede, at Fremlæg
ningen af de i Tønning fundne Aktstykker vilde foranledige Basse
witz' Bortvisning, og blev derfor noget skuffet ved at erfare, at Czaren
havde tilstaaet denne en Privataudiens den 27. Marts som en Slags
Undskyldning for den Tort, han havde gjort ham ved saa ostentativt
at vise sin Glæde over Tønnings Fald. Bassewitz var dog ikke alt
for glad derved, da man atter forlangte, at han skulde formulere sine
Forslag skriftligt; han vilde nødigt, men gav dog efter, som han selv
siger, for at man ikke skulde mene , at han var en svensk Spion
uden noget alvorligt diplomatisk Hverv. Mødet fandt Sted hos Men
schikoff, og Bassewitz forlod det med Følelsen af, at Czaren ikke
var uvillig til sammen med Preussen at garantere Hertugen Sverigs
Krone; dennes Arvelande skulde tilfalde Administratoren, medens
Danmark ogsaa skulde have noget 1).

Memorialen, som blev overgivet Czaren, var uden Underskrift og
af følgende Hovedindhold: Czaren garanterer for, at Tønning ikke
sløjfes, lover at gøre alt, for at det fyrstelige Hus snarest kan faa
alle sine Rettigheder tilbage, og forpligter sig til ikke mere at støtte
Danmark. Han tilsiger den unge Hertug sin Støtte med Hensyn til
dennes Arvekrav paa den svenske Trone og lover at skænke ham
de erobrede Provinser, som han ved Fredsslutningen ikke selv vil
beholde og ikke kan tilbagegive Sverig. Skulde Carl Frederik komme
til at bestige Sverigs Trone, vil Czaren bestræbe sig for, at han al
ligevel beholder sine Arvelande. Til Gengæld lover Administratoren

. i sin Myndlings Navn at slutte et evigt Venskabsforbund med Czaren
og fæstne dette ved en ægteskabelig Forbindelse mellem Czarens
ældste Datter og den unge Hertug; dette Ægteskab skal finde
Sted, selvom denne hverken arver Sverigs Krone eller faar nogen

') Almquist S. 164-174.
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af de erobrede Provinser. Endvidere lover man fra gottorpsk Side
at overlade Czaren Ingermanland og Karelen fra Narva til Wiborg,
eller Estland og Lifland. hvis Hertugen bliver Konge af Sverig. Man
vil søge at vinde Preussen for Hertugens Kandidatur ved at afstaa
Stettin; Wismar vil man give til Carl Leopold af Schwerin, hvem man
kunde fore~laa at ægte Czarens Broderdatter; endelig kunde Bremen
og Verden afstaas til Administratoren; paa denne Maade vilde Sverig,
selvom det blev forenet med de fyrstelige Arvelande, dog blive saa
svækket, at Czaren ikke fremtidig behøvede at være bange for dette
Rige. Vilde Czaren under et eller andet Paaskud indlægge Tropper
i Tønning, kunde denne Fæstning blive sekvestreret og overlades den
unge Hertug, naar han blev myndig. Overenskomsten skulde holdes
fuldstændig hemmelig, indtil den kunde sættes i Værk l).

Da Bassewitz meddelte sin Sekretær, C h r is t, at han havde givet
noget skriftligt fra sig, blev denne meget bekymret, men han bero
ligede ham med, at Czaren havde lovet ham kun at vise Oversæt
teren Memorialen. Da baade Schlippenbach og den sachsisk-polske
Gesandt bad ham om Kopier af Aktstykket, holdt han den første hen
med Snak og gav den sidste en forfalsket Genpart, som blev sendt
til Flemming, der vel nærede Mistanke om, at Czaren holdt Got
torperne for Nar, men alligevel tænkte sig Muligheden af, at han
kunde finde sin Fordel ved at ordne det svenske Arvefølgespørgsmaal
i Forbindelse med dem. Men Gørtz. der gennem Ugen havde er
faret noget om Bassewitz' højtflyvende Planer, blev grebet af onde
Anelser og sendte ham en Advarsel, som dog kom for silde Z).

Efter at Czaren havde gjort sig bekendt med de lovlig højspændte
gottorpske Fordringer, blev Bassevitz den 5. April kaldt op til Stor
kansleren, der overrakte ham Czarens skriftlige Resolution paa hans
Memorial. tilstillede ham hans Rekreditiv og sagde, at nu kunde han
rejse 5). I sit udførlige Svar udtalte Czaren, at han havde anmodet
Kongen af Danmark om at skaane Tønning, men ikke kunde paatage
sig nogen Garanti, saa lidt som han kunde love at svigte sine Al
lierede, hans Ære bød ham tvært imod at staa ved sit Ord: "den,

') Disse "Preliminair Puncta" foreligger i Afskrift i de Scheelske Papirer
i Generalstaben. Originalen er ikke forefunden, men Bassewitz' chif
frerede Kopi, som han den 31. Marts sendte til Gørtz, findes i Gross
herz, Haus- und Centralarchiv i Olden burg.

') Almquist S. 175 ff.
' ) Falcks Depecher 11/., ' /', 1/, 14.
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der mister sin Kredit, mister alt;" han vilde ikke modsætte sig
Hertugens Arvekrav, men maatte først vide, hvad Kongen af Preussen
mente derom l). Czaren havde intet imod at hjælpe Hertugen til at
faa Finland, men, saa længe Kong Carl levede, kunde gifte sig og
faa Livsarvinger, var der ingen Mening i traktatmæssigt at forpligte
sig til at bifalde en Ordning angaaende Delingen af hans 'Lande eller
en Forening af disse med de' gottorpske. For Tilbudet om evigt
Venskab takkede han, men om den IiIle Storfyrstindes Ægteskab var
det for tidligt at tale; det fik vente, til hun blev voksen og selv
kunde træffe sin Bestemmelse. Den gottorpske Sag skulde afgøres
paa Kongressen i Brunsvig; men Czaren maatte endnu en Gang gen
tage, at han ikke svigtede Kongen af Danmark: heIlere vilde han
forlades af sine Forbundsfæller end bryde det Ord, han havde
givet dem. Bassewitz' geniale Forslag om en Deling af de baltiske
Provinser blev pure afvist, Iigesaa den snedige Plan at svække
Sverig ved Afstaaelser til Preussen, Meklenborg og - Administra
toren; at indrømme denne Bremen Verden, som Kongen af Danmark
havde erobret, var jo et Slag i Ansigtet paa en Forbundsfælle; en
delig afvistes Forslaget om at sekvestrere Tønning. Det var umuligt
at hemmeligholde en Plan, som allerede var bekendt, inden, Forslaget
var forelagt; tilmed hvilede dette ikke paa en "god og oprigtig' In
tention", hvilket tydelig fremgik af Gottorps Forhold, da Tønning
blev overladt Svenskerne, hvad Bassewitz i alle Enkeltheder kunde
læse sig til af de Kopier"), som man havde den Ære at tilstille ham S).

Den 6. April fik Bassevitz Afskedsaudiens hos Czaren, der ind
skrænkede sig til at sige "Farvel"; han kom imidlertid ikke afsted
før den 1. Maj paa Grund af Vejenes Ufremkommelighed ; den 14.
April mødte han paa Opfordring hos Golofkin, der lod ham forstaa ,

at Czaren ikke var uvillig til at forhandle videre med ham om den
svenske Arvefølge; han fattede nyt Mod og var straks rede til at
lægge ud paa ny, men der kom ingen yderligere Henvendelse '). Me
get flov drog han bort, men alle - Preussens og Sachsens Gesandter
undtagne - undte ham denne Ydmygelse; særlig glad var naturligvis
Falck, der ikke havde ventet at Affæren vilde løbe saa godt og hur-

') Jfr. Bassewitz' Memorial.
' ) Jfr. Bind V, S. 174 ff.
") Svar paa Bassewitz' "Punkta", dat. Petersborg " /. 14 (Schee1ske Afskrifter).
<) Almquist S. 184 ff.
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tigt af"). Ved det danske Hof vakte Bassevitz; Uheld megen Glæde,
og Falck fik Ordre til at takke Czaren, fordi han ikke vilde beholde
Gottorps Gesandt hos sig 9).

Bassewitz' Sendefærd fik et Efterspil i Form af en Konflikt mel
lem ham og Gørtz, der truede med at faa de ulykkeligste Følger
for den gottorpske Politik. I Løbet af Marts og April havde Gørtz
gentagne Gange advaret sin Afse nding mod at give sig af med andre
Ting end at formaa Czaren til at øve Tryk paa Danmark i den got
torpske Restitutionssag eller til i hvert Fald udtrykkelig at love ikke
at støtte Danmark, hvis Preussen greb ind til Fordel for Gottorperne;
han havde ogsaa sat ondt for ham hos Administratoren, udtalt sin
Mistillid til hans Omdømme og pointeret, at det var det preussiske
Hof, der havde foranlediget ham afsendt i Tillid til hans Venskabs
forhold til Menschikolf. Ikke blot Gørtz, men ogsaa Sekretær Christ
søgte at fralægge sig ethvert Makkerskab med Bassewitz, og bag
dennes Ryg førte de en fortrolig Korrespondance; Sekretæren tilbød
at strække sig meget vidt, hvis man derved kunde opnaa, at hele
Ansvaret for det uheldige Forløb af den russiske SendeIse kom til
at hvile paa Bassewitz' Skuldre, og samtidig med, at denne i skarpe
Udtryk forsvarede sin Optræden 3), skrev Christ til Gørtz og fortalte
ham om den skæbnesvangre Memorial og om sine egne Betænkelig
heder over for dennes Indgivelse; han berettede ogsaa, at Bassewitz
tænkte paa at rejse til Sverig, hvad der kunde faa alvorlige Følger,
idet han ved sine Afsløringer kunde ophidse Raadsregeringen yder
ligere mod Gottorp; ogsaa i Berlin vilde han i sin Tid kunne gøre
Ulykker"). Inden Gørtz havde modtaget Bassewitz' Apologi og Christ's
Advarsler, var han klar over, at det gjaldt om at udslette ethvert Spor
af den ulykkelige SendeIse ; han havde i et Brev af 7. April anmodet
Bassewitz om at opbrænde alle kompromitterende Papirer eller lade
Christ bringe dem til ham, og en Maaned senere lod han ham vide,
at han hverken burde begive sig til Stockholm eller til Berlin for
at undskylde sig, da han paa Grund af sine Udtalelser i Rusland
var persona ingrata begge Steder; maaske vilde Administratoren sende
ham i særlig Mission til Sverig, han burde derfor rejse direkte til
Hamborg og sende Christ med Papirerne til Gørtz, som vilde være

') Falcks Depecher 0/., '.,'" J/o 14.
' ) Geh. Reg. -t, 14.
' ) 8assewitz til Gørtz »t. 14.
' ) Christ til Gørtz vt, 14.
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at træffe i Berlin eller Brunsvig. Til Christ skrev han samtidig og
befalede ham uden Bassewitz' Vidende at bemægtige sig alle fra Gørtz
stammende Skrivelser og Instruktioner og bringe dem til ham.

Bassewitz modtog sit Brev omkring den 16. Juni, et Par Dags
rejser fra Kønigsberg : han gav Christ Ordre til at rejse til Berlin,
men bad ham samtidig udlevere en Del af Legationspapirerne, der
iblandt hans egne, og Christ's Koncepter; Sekretæren maatte love at
efterlade Papirerne i en Kasse, hvortil Bassevitz fik Nøglen . Da
Christ havde læst Gørtz' Ordre, som han modtog i Kønigsberg den
18., tog han imidlertid alle Papirerne ud af Kassen, efterlod en Nøgle
der ikke passede, og rejste ad Danzig til. Først den følgende Nat
opdagede· Bassewitz Bedrageriet, optog energisk Forfølgningen, ind
hentede Flygtningen 8 Mil fra Danzig, fratog ham alle Papirerne og
bortførte dem i Triumf. Bruddet mellem ham og Gørtz var nu uhjælpe
ligt; han besluttede at give sig under Kongen af Preussens Beskyt
telse, i det han var nøje bekendt med den Animositet, der herskede
mellem Ugen og Gørtz, og det lykkedes ham at faa Hævn over sin
tidligere Foresatte og nuværende Fjende l) .

Den 28. Juni kom Bassewitz til Berlin, konfererede straks med
Ilgen og fik senere Audiens hos Kongen. Begge Steder blev han
særdeles vel modtaget og fik efter Anmodning en kongelig Rekom
mendationsskrivelse til den unge Hertug af Holsten-Gottorp. Som
det senere skal ses, bidrog hans Afsløringer til at medføre et Brud
mellem den preussiske Regering og Gørtz og derigennem med Got
torp. Fra Berlin synes han at være rejst til sine Godser i Meklen
borg; Administratoren skal have anmodet Hertugen af Schwerin om
at arrestere ham 2); heraf blev der dog ikke noget; den 23 . Juli var
han i Stralsund 3), hvor han blev venligt modtaget af General D il c k e r,
der gerne lyttede til hans Afsløringer af Gørtz og lod dem gaa videre
til Kong Carl. Et lille stralsundsk Krigsskib førte ham til Ystad, og
herfra drog han til Carlskrona, hvor han konfererede med General
M e j e r f e I t, der ogsaa var Gørtz fjendtlig stemt; den 16. August kom
han til Stockholm 4), fortrinlig rustet til at optage Kampen mod Ad

ministratoren og Gørtz.

I) Almquist S. 188-201 ; gennem Ahlefeldts og Hagedorns Relationer af ae og
O{, 14 tik den danske Regering Meddelelse om Gørtz' mislykkede Attentat.

'l v. HoJtzes Dep, '{s 14.
') Hagedorns Dep. ~'h 14.
' ) v. Dernath til Frisendorif IS/, 14 (Opsn. svsk, Br. D. R. Ark.).
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I Stockholm fandt Bassewitz Jordbunden ganske godt forberedt.
Raadsregeringen havde i 1713 givet Gørtz et Afslag paa hans An
modning om Udleveringen af en Kopist i det gottorpske Kammer,
Ste ffens, der havde skaffet Kammerarkivet til Side og deponeret
det i Hamborg, hvorefter han havde begivet sig til Stockholm for at
søge Beskyttelse hos den unge Hertug og dennes Guvernør, Kongelig
Raad A r v i d H o r n, der ikke hørte til Gørtz' Venner. Arkivet inde
holdt efter Steffens Udtalelser en Del for den gottorpske Minister
kompromitterende Papirer. Medens Gottorpemes Virksomhed i Se
kvestrationssagen ikke gjorde synderligt Indtryk paa Raadsregeringen,
havde denne ligesom den danske nedlagt Protest mod den af Gørtz
foranledigede Ordre til Tønnings Kommandant om for enhver Pris
at forhindre, Ilt den fængslede Gehejmeraad W e d d e r k o p p faldt le
vende i de Danskes Hænder. I September 1713 var Steffens bleven
sendt til Tønning med et Brev fra den unge Hertug, der advarede
General Wo If mod at adlyde Administratorens grusomme Befaling ;
paa sin Rejse synes Steffens at være traadt i Forbindelse med de
danske Gehejmeraader Pi n ci e r vo n Køn i gste in og D.Vi b e og have
vundet dem for den Tanke, at den unge Hertug burde erklæres
myndig, og at Kejserens Samtykke dertil burde søges. Ladet med
ugunstige Udtalelser om Gørtz vendte Steffens tilbage til Stockholm,
hvortil der omtrent samtidig indløb et Brev fra Stenbock, der øgede
Raadsregeringens Misstemning mod Gørtz. Af de svenske Raads
herrer var T e s s i n og H o r n stemte for Myndighedserklæringen ; selv
turde de dog ikke foretage noget Skridt til at gennemføre Sagen,
men de henstilIede den til Kong Carl i en Skrivelse, der trods sin
tilsyneladende Objektivitet aandede Mistro til Gørtz og Sympati for
hans Modstandere.

Gørtz, der lidt efter lidt fik saa meget at vide, at han kunde
danne sig en ForestilIing om Raadsregeringens Planer, pønsede paa
Modtræk; hans Tanke at sende VeIIingks Svigersøn, gottorpsk Ge
hejmeraad B a n er, som Ombud til Stockholm strandede paa den 
nes bestemte Modstand; et Brev, som Administratoren sendte til Raa
det med Klager over, at dette ikke vilde udlevere den unge Hertugs
Juveler, og over Steffens' Optræden. frugtede ikke straksj- man greb
da til at "sende Hofraad S. F. H a g e n i Mission til Raadsregeringen.
Det paalagdes ham at virke for, at Carl Frederik fik Lov til at rejse
til Tyskland; Horn skulde faa en aarlig Pension, naar han ikke læn
gere var Hertugens Guvernør ; Hertugen maatte have Raadighed over
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sine Juveler for ikke at komme i økonomiske Vanskeligheder efter
at have forladt Sverig. Hagen fik endvidere den Opgave at frem
stille Gørtz' Politik i det gunstigste Lys, forsvare Sekvestret, paavise,
at Fred kunde opnaas ved Preussens, Englands og Frankrigs Hjælp,
at den første Magts Venskab var det vigtigste, og at det maatte kø
bes ved at ofre Stettin; Raadsregeringen burde, da Kongen var saa
langt borte, paa eget Ansvar gaa ind paa en almindelig Fredskongres,
hvor de tre nævnte Magter vilde støtte Sverig; om fornødent vilde

I disse ogsaa hjælpe med at sprænge den Nordiske Liga ved at tvinge
Danmark til Fred og vinde Sachsen-Polen med det gode for sammen
med dette at knække Czarens Magt. Resten af Instruksen handlede
om Mulighederne for et fredeligt Opgør imellem Kongen af Danmark
og det fyrstelige Hus, der kunde faa Bremen, Verden, Oldenborg og
Delrnenhorst som Erstatning for sine Besiddelser i Slesvig og Hol
sten; skulde Carl Frederik arve Sverigs Trone efter sin Morbroder,
skulde Erstatningen atter tilbagegives Kongen af Danmark, der maatte
forpligtes til at støtte Hertugens Arvekrav og hjælpe Sverig med at

forsvare dets tyske Besiddelser. I en Skrivelse til Raadsregeringen
lod Gørtz Administratoren udtale, at Czaren, alene paa Grund af Her
tugens Ophold i Stockholm, betragtede Gottorp som Sverigs Allierede,
og at hans Bortrejse vilde berøve Rusland dette Paaskud til fjendtlig
Optræden. Disse Udtalelser vandt med Rette ingen Tillid i Stock
holm, og Hagens SendeIse bidrog ikke til at vinde Raadsregeringen
for Gørtz' Politik; den gottorpske Indblanding i den svenske Arve
følge og Dispositionerne over svenske Besiddelser vakte tværtimod
almindelig Harme, og enstemmigt blev det besluttet at tilsende alle
Sverigs Ministre ved fremmede Hoffer en Advarsel mod gottorpske
Intriger. l Raadet var der en Del Stemning for at lade den got
torpske Fornærmelse gaa ud over Gesandten, men Besindigheden
vandt Sejr, og man lod ham rejse i Fr - den IO. Marts, medens Ad
ministratorens Brev besvaredes høfligt, men afvisende. Dette synes
Horn dog snart at have fortrudt; efter et mislykket Forsøg paa at ind
hente Hagen og faa ham til at vende tilbage til Stockholm, sendte
han Administratoren et nyt Brev af 24. Marts, hvori han bad ham
virke for, at Preussen forblev paa Sverigs og Gottorps Side ; for ydet
Tjeneste vilde det faa en dertil svarende Belønning; paa det svenske
Diplomatis Medvirken kunde Administratoren stole. Dette Løfte
stod ikke godt til den Advarsel, der lige var tilstillet de svenske Af-
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sendinge l) og som havde vakt Ængstelse hos Gottorperne og en vis

Opsigt ved de fremmede Hoffer; dette Cirkulære i Forbindelse med
det uheldige Udfald af Hagens Mission foranledigede Gørtz til at

sende en ny Gesandt til Stockholm, og Valget faldt paa den got

torpske General, Grev G. v. D e r n a th.

Den nye Gesandt fik den 3. April 1714 en Instruktion, der kun jo

ringe Grad adskilte sig fra Hagens; han skulde dog ikke holde stærkt
paa Hertugens Bortrejse, men kun udbede sig en skriftlig Resolution i
Sagen; det eneste helt nye var et Tilbud om at overlade Sverig de
gottorpske Tropper, der var traadt ud af Sømagternes og Kejserens

Tjeneste. Ogsaa denne Gang tilstillede Administratoren, d. v. s. Gørtz,

Raadsregeringen en Skrivelse, men denne var holdt i langt skarpere
Udtryk, krævede "eine eclatante Satisfaction" og forlangte Oplysning

om de ildesindede Angivere samt om, hvad der havde motiveret Ud
talelserne om Administrationsregeringens farlige Planer.

Samtidig med, at Gørtz instruerede v. Dernath, havde Raads
regeringen gjort Skridt, der sigtede til at opnaa Særfred med Dan

mark; ved Tønnings Fald var W e d d e r k o p p kommen paa fri Fod;
han var Gørtz' erklærede Fjende, var velset af den danske Regering
og ansaas for at være den unge Hertug hengiven og loyal mod Sve

rig; han og Feltmarskalk S t e n b o c k var efter Senatets Mening sær
lig skikkede til at forhandle med den danske Regering. Sendebud
med Breve til de to Tillidsmænd afgik til København; men Sagen

kom straks i en gal Gænge, idet begge Breve blev leverede til Wed
derkopp, der sendte dem uaabnede til den danske Konge, som skær

pede Bevogtningen af Stenbock. Ruslands og Sachsen-Polens Re
præsentanter i Danmark fik Nys om de svenske Tilnærmelser; men

. Kong Frederik lod dem se Sagens Akter og overbeviste dem om sin
urokkelige Forbundstroskab. Raadsregeringens Forsøg paa at drive
Politik paa egen Haand fik saaledes et kummerligt Udfald, og Gørtz

og ' hans Venner hoverede.

Den 12. Juni kom v. Dernath til Stockholm og forlangte en For
klaring i Anledning af Raadsregeringens Rundskrivelse; Horn lod
under Haanden forstaa , at man fra forskellige Sider havde faaet Med
delelser om, at den gottorpske Regering havde indblandet sig i Sv e-

') A1mquist 226-241.
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rigs indre Anliggender; men officielt vilde han ikke udtale sig, og
endnu mindre vilde han indlade sig paa at give Administratoren og
hans Ministre offentlig Oprejsning. v. Dernath kom nu frem med
Klager over Sverigs Indblanding i Gottorps Affærer; han paaviste, at
det fyrstelige Hus altid me~ Hensyn til sin ydre Politik havde søgt
Sverigs Raad, medens det aldrig havde indblandet sig i Tronfølge
spørgsmaalet eller i nogen anden svensk Sag; til Gengæld maatte
han forlange, at Administratoren fik Lov til at hævde sin Myndighed,
saa længe han beklædte sit Embede. Horn indlod sig foreløbig ikke videre
med Generalen, men forlod Stockholm kort efter denne Samtale. De For
søg, v. Dernath herefter gjorde paa at komme i nærmere Berøring
med den unge Hertug, mislykkedes; baade han, Enkedronningen,
Prinsessen og Raadsherrerne besvarede hans Henvendelser og Til
nærmelser alene med høflige Talemaader. Kun T e s s i n indlod sig
noget nærmere med ham og udtalte, at man havde set sig nødsaget
til at være paa sin Post overfor visse af Administratorens Ministre,
og da v. Dernath erklærede, at Administratoren var solidarisk med
hele sit Ministerium, men at det øjensynligt var Kønigstein, Wedder
kopp og deres ncanailleuse Adhærenten", som til Glæde for Dan
mark søgte at stifte Uvenskab mellem Sverig og Holsten-Gottorp,
gik Raadsherren over til Angreb og erklærede, at, naar man havde
fattet Mistanke, skyldtes det ingen af de ovennævnte forhenværende
gottorpske Statsmænd, men Bassewitz' Optræden i SI. Petersborg og
Hagens mærkelige Udtalelser i Stockholm; v. Dernaths Forsøg paa
at afværge dette Angreb faldt ikke heldigt ud; derimod lyttede Tes
sin med større Velvilje paa hans Udtalelser om, at Preussens Bistand
til en læmpelig Opgørelse mellem Danmark paa den ene, Sverig og
Holsten-Gottorp paa den anden Side kunde opnaas ved en Afstaaelse
af de sekvestrerede Dele af Pommern; kun indvendte han, at Preus
sen maatte præstere noget mere for at opnaa saa stor en Belønning. .

Da v. Dernath gennem Samtaler med Kongelig Raad C ro n h i e l m
fik det Indtryk, at Horn undertiden handlede paa egen Haand uden
at spørge sine Kolleger, men at der blandt disse raadede en noget
gunstigere Stemning mod Holsten-Gottorp, søgte han' paa ny Kan
cel1ipræsident Horn, da denne var vendt tilbage; han bad om snarligt
Svar paa sine Andragender, da Administratoren var betænkt paa at
sende ham i Mission til Berlin. Horn udtalte, at man maatte for
lange en skriftlig Formulering af de gottorpske Ønsker; men v. Der
nath, der mindedes, hvorledes det var gaaet Bassewitz og Hagen,
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afværgede med diplomatisk Snildhed dette Attentat; da han klagede
over, at man indpodede den unge Hertug Mistro mod de gottorpske
Ministre, svarede Horn, at man havde fuld Tillid til Baner og v. Der
nath; men denne saa heri et Angreb paa de Ministre, som ikke blev
nævnede, ja endog paa Administratoren selv, en Insinuation, som
Horn afviste ved at udtale, at ingen fik Lov til at tale med Hertugen
om Administrationen eller andre holsten-gottorpske Anliggender. Til
Slutning henledede v. Dernath Samtalen paa Spørgsmaalet om den
unge Hertugs Afrejse fra Sverig, idet han udtalte, at Administratoren
ikke vilde forsøge paa at tvinge denne Sag igennem, men at han
ønskede en Skriftlig Besked; hertil svarede Horn kun, at Raadsrege
ringen havde henvendt sig til Kongen i alle svævende Spørgsmaal,
der angik den unge Hertug.

Den 23. Juni traadte Raadet sammen og drøftede det holsten
gottorpske Spørgsmaal; man enedes om ikke at besvare Administra
torens Forestillinger, da hele Afgørelsen nu laa i Kongens Haand;
men Horn skulde forhandle med v. Dernath og sende Vellingk Be
sked om Sagernes Stilling. Forhandlingerne kom i Gang, men førte
ikke til noget, da den gottorpske Diplomat stadig fastholdt, at Raads
regeringen søgte at sværte Administratoren og hans Ministre overfor
den unge Hertug, medens Kancellipræsidenten uden Held søgte at
afkræfte denne Paastand. Faktisk var det, at man i Carl Frederiks
Forgemak traf Personer, der ikke var velsindede mod Administratorens
Ministre, og at højtstaaende svenske Officerer havde udtalt sig ned
sættende om disse i de kongelige Herskabers Nærværelse.

Efter nøjere Overvejelse opgav v. Dernath sine Betænkeligheder
ved at in,dgive en skriftlig Memorial; den blev dateret 18/29 Juni
og indeholdt de tidligere omtalte Krav; ved at overlevere den rejste
han Spørgsmaal om, hvor vidt Horn ogsaa vilde modtage skriftlige
Forestillinger vedrørende Raadsregeringens Indgriben i Administra
torensMyndighedsomraade; Horn raadede ham fra det : siden Wedderkopp
havde knyttet sin Skæbne til Danmark, var han - baade over for
den unge Hertug og overfor Sverig - en død Mand; men herimod
indvendte v. Dernath, at Planen om at erklære den unge Hertug
myndig netop var et Skridt i Wedderkopp og hans Venners Favør;
ved en Fredsforhandling med Danmark vilde deres Interesser blive
fremmede; v. Dernath opgav dog at indgive nogen skriftlig Klage;
men Forholdet mellem ham og Raadsregeringen vedblev at være kø
ligt, og denne fandt stadig Paaskud til at udsætte Besvarelsen af

Den store nordiske I\rigs Historie. VI. 2
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hans Memorial. Foruden de storpolitiske Spørgsmaal var der en Mængde
andre Sager, der hindrede Oprettelsen af et kordialt Forhold; den
unge Hertugs økonomiske Stilling var vanskelig, men den svenske
Regering erklærede sig ude af Stand til at bekoste hans Underhold;
den vilde heller ikke udlevere hans Juveler, som den forudsaa, at
Administratoren vilde anvende i politiske Øjemed; saa klagede Horn
over, at der blev gjort visse Forsøg paa hos Kongen at undergrave
hans Stilling som Hertugens Guvernør; medens v. Dernath paa ny
rejste Besværinger over Raadsregeringens Forhold til Steffens.

Imidlertid naaede Efterretningen om Bassewitz' Eventyr paa Hjem
vejen fra Rusland den svenske Regering, der ogsaa havde faaet Nys
om, at visse Punkter i den Instruktion, Gørtz havde givet ham,
var i Strid med de venskabelige Forsikringer, den gottorpske Re
gering stadig havde givet den svenske; det hed sig, at Bassewitz
kunde ventes til Stockholm. Rygter om dennes Brud med Gørtz
kom ogsaa v. Dernath for Øre, men han vidste intet med Sikkerhed;
hans Dementier rnaatte derfor blive noget matte, og han kunde ikke
undlade at mærke, at man i Stockholm baade troede paa Rygterne
og med Skadefryd lyttede til dem; han mente at vide, at de han
noveranske Ministre, særlig Bernstorff, havde sværtet de gottorpske

og indbildt de svenske, at de tjente deres Herre daarligt: antageligt
havde Gørtz' Forsøg paa at vinde Preussen vakt "Jalousie" i Harmover l).
Paa v. Dernaths Anmodning om, at Raadsregeringen vilde love ikke
at nøjes med mundtlige Udtalelser fra Bassewitz, svarede Horn, at
det var for tidligt at afgive et saadant Løfte, og, da v. Dernath for

klarede, at det gottorpske Forslag om et Ægteskab mellem den unge
Hertug og en russisk Prinsesse kun var Lokkemad for at formaa
Russerne til at skaane det fyrstelige Hus' Lande, udtalte Horn ganske
tørt, at han intet havde hørt om en saadan Plan. Synderlig gunsti
gere modtoges heller ikke v. Dernaths Forslag om Ansættelsen ved
den unge Hertugs Hof af en Person, der var særlig inde i de hol
sten-gottorpske Anliggender, og som kunde afværge Ildesindedes For

søg paa at fremstille disse for ham i et urigtigt Lys, og da v. Dernath
gjorde Horn bekendt med, at Administratoren i et Reskript af 2. Juli
havde udtalt, at han ingen Hindringer vilde lægge i Vejen for Myn
dighedserklæringen, naar han fandt denne gavnlig for Hertugen og

' ) v. Dernath til Gørtz '8h, " /8 14. (De fleste af v. D.s Breve til G. findes
i Kopi i "opsnappede svenske Breve" i det danske R. Ark.)
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hans Land (l), men at han maatte forbeholde sig at blive hørt i Sagen,
og at han krævede Ret til personlig at overdrage ham Regeringen,
bad Horn om at maatte faa dette skriftligt, hvad v. Dernath ogsaa
gik ind paa.

Da v. Dernath endelig fra sin Regering havde modtaget udførlig
Besked om Bassewitz' Mission i. Rusland, sendte han alle Aktstyk
kerne til Horn; i dennes Fraværelse udtalte Cronhielm sin Forbav
selse over, at man fra gottorpsk Side havde vovet at fremlægge et
saadant Traktatudkast for Czaren og erklærede, at Prinsesse Ulrika
Eleonora burde gøres bekendt med det; v. Dernath udtalte, at han
ikke kunde begribe, at man kunde tiltro Administratoren og hans
Ministre at have udkastet saa latterlig en Plan; men han maatte snart
gøre den Erfaring, at Cronhielms Opfattelse - skønt den ikke var
rigtig - blev den herskende i de ledende Kredse. Hans Forsøg paa

at rense sine Foresatte strandede, og Raadsregeringen vilde ikke love,
at man under Hensyn til Bassewitz' grove Forsyndelser vilde give
ham en unaadig Modtagelse.

Den 16. August vendte Tessin og Horn tilbage til Stockholm,
hvor Bassewitz samme Dag holdt sit Indtog; han blev ikke modtaget
af v. Dernath, men fik den 17. i Horns Nærværelse Audiens hos
den unge Hertug; da ogsaa v. Dernath indfandt sig, tog han Afsked
efter at have afleveret sin Rekommendationsskrivelse fra Kongen af
Preussen. Overfor Kancellipræsidenten fremsatte v. Dernath atter
Klager over sin ubesvarede Memorial, over den venlige Modtagelse,
der var blev en Bassewitz til Del, og over den Lejlighed man gav
denne til at omgaas den unge Hertug; hertil svarede Horn, at han
skulde sørge for, at Memorialen blev tilstillet alle de Kongelige Raa
der; han kunde vanskelig hindre Bassewitz i at "opvarte" sin Herre;
derimod havde Steffens kun en Gang haft Lejlighed til at tale med
Carl Frederik, og det var kun om Arkivet.

Det lykkedes v. Dernath at opspore, naar Bassewitz næste Gang
skulde have Audiens; han indfandt sig paa Carlberg, hvor Hertugen
boede, og tvang derved Bassewitz til kun at tale om ligegyldige Ting;
men den 20 . August tog denne Revanche; han fik Lejlighed til at
tale ene med Carl Frederik, og skal da have overleveret ham et An
klageskrift mod Gørtz og en Henstilling om at lade sig erklære myn
dig. Anklageskriftet blev med alle sine Bilag den 23. August oplæst
i Raadet; de fleste fandt, at man skyldte Bassewitz Tak for hans
gode Oplysninger. Kun Cronhielm gjorde gældende, at man ikke

2"
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burde tro paa hans uskyldige Mine, da han havde andre Bevæggrunde
end "Affektion for Sverig". Den næste Dag behandlede Raadet et
Andragende fra v. Dernath om at konfiskere alle Bassewitz' Papirer
og udlevere dem til ham; ved denne Lejlighed oplæstes baade Basse
witz' Indlæg og Gørtz' af v. Dernath indsendte Apologier; man fandt,
at først nævnte havde fremlagt skriftlige Beviser for sine Paastande,
medens hans Modpart kun havde fremsat Postulater. Da man her
efter diskuterede om, hvorledes man skulde optræde overfor v. Der
nath, enedes man om, at man burde vise sit Mishag med Admini

stratorens eller rettere Gørtz' diplomatiske Konster ved at formene
ham Adgang til Hoffet; hertil gav "Rigsenkedronningen" og Prin
sessen deres Bifald. Dette meddeltes v. Dernath den 25 . August;
forgæves søgte han hos Raadsregeringen Oplysning om Aarsagen til
dette usædvanlige Skridt; alle svarede, at denne Sag kun vedrørte
Hoffet; men man lod skinne igennem, at den Bassewitzske Sag havde
berørt Prinsessen meget ubehageligt. Da v. Dernath udtalte, at han
under disse Omstændigheder lige saa gerne kunde forlade Landet,
tog Raadsregeringen den 30. August ogsaa denne Sag under Over
vejelse, da der var noget, som talte for, at man beholdt . ham som
en Slags Gissel; Resultatet af Forhandlingerne blev imidlertid, at
man besluttede at tilstille Gesandten hans Pas. Inden sin Afrejse
modtog v. Dernath den l. September et Svar paa sin Memorial, der
var præget af Bassewitz' Afsløringer : Raadsregeringen vilde stræbe
at fremme det fyrstelige Hus' Velfærd og Restitution, men maatte

overlade Kongen at bestemme Maaden, hvorpaa dette kunde ske;
den beklagede, at der var kommen Omstændigheder for Dagen, der...
kun slet forligedes med Sverigs Velvilje mod det gottorpske Hus;
men ogsaa denne Sag vilde den henvise til Kongen; endelig maatte
man med Hensyn til Spørgsmaalet om Hertugens Bortrejse fra Sverig
henvise til det Faktum, at Kongen bestemt havde fraraadet et saa
dant Skridt. I sit Brev til Administratoren udtalte Horn, at han
havde søgt at lette v. Dernath hans Hverv, men at han var smerteligt
berørt af de Begivenheder, der havde forstyrret det gode Forhold
mellem Sverig og det gottorpske Hus; han lovede at bestyrke den
unge Hertug i de "justes sentiments", denne altid havde næret over
for sin Farbroder; man lod ogsaa Carl Frederik skrive til Admini
stratoren, takke for den Fremstilling af Tilstanden i hans Land, som
han havde ladet v. Dernath give ham, og bede ham om ikke at skynde
paa Hertugens Bortrejse fra Sverig.
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Den 8. September kom v. Dernath til Ystad; den 20. var han i
Stralsund, og den 29. indtraf han hos Administratoren i Hamborg.
Udfaldet af Sendeisen, der havde været imødeset med store Forvent
ninger, var naturligvis en Skuffelse for den gottorpske Regering; men
den anerkendte hans dygtige og nidkære Arbejde.

Allerede ·inden v. Dernaths Afrejse havde Raadsregeringen beslut
tet paa ny at advare de svenske Ministre i Udlandet mod gottorpske
Intriger; derim od ansaa man det ikke for nødvendigt- at give dem
nogen Fremstilling af, hvad der var foregaaet. da Bassewitz selv
havde sørget for at gøre sine Afsløringer bekendte i videste Udstræk
ning; man beraabte sig blot paa, at disse havde bekræftet den længe
nærede Mistanke om de gottorpske Ministres utilbørlige og skadelige
Forhold overfor Sverig, hvorfor de svenske Gesandter skulde holde
et vaagent øje med dem, for at ' deres Adfærd ikke skulde blive
Sverig "till storsta skada och nackdel u • At Gottorperne og Vellingk
ikke fik noget at vide om Advarslen, er ret naturligt, men at Kon
gen ikke fik Beretning om Cirkulæret, tager sig noget mærkeligt ud.

Da v. Dernath var rejst, fik Bassewitz alligevel ikke frie Hænder;
de Kongelige Raader havde ikke fuld Tillid til ham; han havde over
for Hertugen baade mundtligt og skriftligt skildret Gørtz som en
Forræder mod Sverig og sig selv som Hertugens tro Tjener; han
vedgik det ulykkelige Traktatudkast. han havde opsat i St. Petersborg,
men erklærede, at det ikke var noget officielt Dokument, og at det
var hans Fortjeneste, at det ikke, som Gørtz havde ønsket det, havde
faaet et langt mere svenskfjendsk Indhold; han paaviste ogsaa, at
Gørtz i sin Instruktion havde erkendt, at det ikke var for at redde
den svenske Hær, at han havde aabnet Tønning for Stenbock. Basse
witz ivrede stærkt for, at den unge Hertug skulde erklæres myndig,
i det Haab, at han selv skulde blive dennes nærmeste Raadgiver,
medens Gørtz blev sat ud af Spillet; han paaviste, at Kejserens Sam
tykke ikke var absolut nødvendigt; den unge Hertug skulde blive i
Sverig, og det gode Forhold til dette Rige genoprettes ved Regerings
skiftet. Horn advarede Carl Frederik mod at lytte til Bassewitz' Op
fordringer til selv at skride til Handling i Myndighedserklæringsspørgs-,
maalet; det var en Sag, der nøje maatte overvejes af Kongen og
Raadsregeringen; han fik ogsaa nedlagt Forbud mod, at Bassewitz
talte med Hertugen i Enrum; men han kunde jo ikke hindre ham
i at tale med Prinsessen og Raadets øvrige Medlemmer.

Gørtz' Venner søgte at paavirke Raadsregeringen i hans Interesse;
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Vellingk udtalte, at Gørtz var ilde anskrevet ved det danske, russiske
og preussiske Hof; hans Indflydelse kunde spores i Uenigheden mel
lem den Nordiske Ligas Medlemmer og i Kong Augusts Uvirksom
hed ; men Vellingk var alt for kendt som det fyrstelige Hus' haand
gangne Mand, til at hans Udtalelser skulde gøre synderligt Indtryk;
større Virkning gjorde den svenske Gesandt i Berlin Frisendorffs
Indgreb; han besvarede Raadets Rundskrivelse, ikke med et Forsvar

for Gørtz, men med et Angreb paa Bassewitz, der havde et stort An
svar for Sekvesterpolitiken, og som ogsaa i den gottorp-russiske Trak
tat af 22. Juni 1713 havde faaet indført en hemmelig Artikel om den
svenske Arvefølge.

I Majorennitetsspørgsmaalet besluttede Raadet direkte at henvende
sig til Kongen; paa Forespørgsel havde den unge Hertug svaret, at
han selv ønskede at blive myndig, men vilde afvente Kongens Hjem
komst; kun hvis denne trak længe ud, saa han gerne, at Raadet be
fattede sig med denne Sag. Raadsregeringen udtalte, at den under
disse vanskelige Konjunkturer ikke var blind for de "inconvenientier
och svarigheter" der fulgte af en Myndighedserklæring; men man
havde tillige et aabent øje for den ulykkelige Tilstand, hvori Her
tugens Undersaatter var bragte ved Administrationsregeringen. I sin

Skrivelse til Kongen nævner Raadet intet om, at det var Bassewitz'
Hensigt at opsøge ham; men en Aftale herom . synes dog at være
truffet med dettes ledende Personer. Den unge Hertug forsynede
ham med Kreditiver til v. M ti l l e r n, F e i f og den gottorpske Ge
sandt hos Kongen, F a b r i c e; da han først vilde til Berlin, fik han
ogsaa et Kreditiv til Kongen af Preussen. hvori Hertugen anmodede
denne om at støtte hans Restitution og i øvrigt henviste til Basse
witz' mundtlige Fremstilling. Fra Berlin vilde han til Wien for at

udvirke Kejserens venia ætatis, og, fik han her et gunstigt Svar,
agtede han sig til Kong Carl; nægtede denne sit Samtykke, vilde
han dog paadrive Sagen videre hos Kejseren, hvem han vilde tilbyde
det gottorpske Slesvig som RigsIen l).

Den 6. November kom Bassewitz til Berlin, hvor han overfor
den danske Charge d'affaires C h r i s t i a n R e e n b e r g skildrede den
unge Hertugs Had til Svenskerne og hans Tilbøjelighed til at kaste
sig i Armene paa Danmark; Udtalelser, som Reenberg lod "staa ved
sit Værd", da de kom fra en saa fordægtig Hjemmelsmand 2). Basse-

') Atmquist S. 245-289.
' ) Reenbergs Depeche »t.. 14.
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vitz fik fri Adgang til de preussiske Ministre, men nogen Rolle kom
han ikke til at spille i Berlin, hvor man for Øjeblikket ikke syntes
at have noget imod en Forsoning med Gørtz, som man mente at kunne
have Gavn af under de Forhandlinger med Kongen af Sverig, der
kunde ventes, naar han kom hjem . Fra Berlin rejste Bassewitz den
13. November med Wien som Maal; han kom dog ikke længere end
til· Prag, hvor han forblev nogle Uger og ventede paa Carl XII; da
han fik at vide, at Kongen var kommen til Stralsund, besluttede han
at rejse derhen, traf i Breslau Grev Flemming, hvem han forgæves
søgte at faa til at forlade Gørtz' Parti, og naaede Stralsund den 12.
December. Han fik ikke Audiens hos Kongen, der allerede i De
motika var bleven kraftig bearbejdet af Gørtz' Venner, som gennem
denne selv og Vellingk havde faaet baade sande og farvede Frem
'Stillinger af Bassewitz' mærkelige Færd i Rusland; gennem sin Frænde,
Generalmajor Bassewitz, skal han have ladet Kongen overrække en
Apologi, som denne skal have læst, dog uden at udtale sig om, hvil
ket Indtryk den gjorde paa ham. Bassewitz rejste samme Dag, som
han var kommen; saa længe Carl XII levede, kom han ikke til at
spille nogen Rolle l).

Bassewitz' Sendefærd blev dog ikke uden Resultat: dels med og dels
mod sin Vilje kompromitterede han grundigt den holsten-gottorpske
Sag baade i Rusland og i Preussen; han skulde have formaaet Czaren
til at opgive Danmark eller til i hvert Fald ikke at hindre Preussen
i at angribe dette Rige til Fordel for Gottorp; han opnaaede kun at
knytte Czaren nærmere til Kong Frederik og , at gøre Kongen af
Preussen led og ked af at have med Holsten-Gottorp at bestille. I
Stockholm bestyrkede han Raadsregeringen i dens uvenlige Følelser
mod Administratoren og hans Ministre; dette fik dog mindre at sige,
da Kong Carl ikke lod sig rokke, og han var stærkere end den
hjemmeværende Regering.

Umiddelbart efter Modtagelsen af Czarens Deklaration af 16. No
vember 1713 afsendte Kongen af Preussen Overskænk S c h li p p e n
b a c h til SI. Petersborg for at virke for en Tilnærmelse meIlem de
to Lande og fremstille Kongens Optræden i det gunstigste Lys 2). Han

l) Almquist 378-391.
2) Jfr. Bind V, S. 131, 141 f.
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skulde erklære, at denne i Sekvestersagen holdt sig til den med
Menschikoff sluttede Overenskomst; vilde Czaren ikke ratificere den,
tilbageholdt Kongen den halve Erstatningssum og krævede den anden
halve tilbagebetalt; han vilde kræve Wismar rømmet af Svenskerne,
og de svenske Tropper i Stettin afløste af gottorpske; de sekvestre
rede Dele af Pommern vilde han hævde med Vaabenrnagt, og i hele
denne Sag vilde han handle "de concert" med Czaren i Haab om ved
Fredsslutningen at beholde de sekvestrerede Landsdele; hvis Czaren
tænkte paa Fred med Sveri g, burde denne Tanke gennemføres, inden
Frankrig, Kejseren med flere Magter fik Tid til at indblande sig i de
..Nordiske Sager" ; Schlippenbach maatte ikke vise sig partisk for
Sverig, heller ikke for Gottorp, for hvis Skyld Preussen ikke vilde
angribe Danmark; dog vilde det gerne sammen med Rusland virke
for Hertugens Restitution; med Bassewitz og hans Forhandlinger
skulde han holde vaagent øje, og endelig skulde han træde i For
bindelse med Menschikoff, hvis denne endnu stod i Gunst hos Cza
ren 1). Øjemedet med SendeIsen blev holdt hemmeligt, og Forhand
lingerne var strængt fortrolige, men et og andet sivede dog ud ~).

Omkring den 20. Februar overrakte en russisk Generaladjutant, an
tagelig Oberst J a g u s i n s k i, der sidst i Januar afrejste fra SI. Pe 
tersborg med København som Maal, Frederik Vilhelm en Skrivelse
fra Czaren, der takkede Kongen for hans Udtalelser i det gottorpske
Spørgsmaal, men tillige forlangte, at han skulde bekræfte disse med
en ny Sikkerhedsdeklaration. hvad der ikke faldt i den preussiske
Regerings Smag S). I SI. Petersborg slæbte Forhandlingerne sig frem;
Schlippenbach havde et stærkt Indtryk af, at Czaren ikke vilde slippe
Danmark, hvis Flaade havde saa stor Betydning for ham; fra russisk
Side søgte man at udfinde, hvor intime de preussisk-gottorpske For
bindelser var, navnlig om der fandtes en hemmelig Overenskomst
om den svenske Tronfølge. I Begyndelsen af April indberetter Falck,
at Preusserne stadig forlanger, at Rusland skal garantere dem Stettin
og Landet til Peene, men at de ikke er synderlig tilbøjelige til at afgive
den forlangte Sikkerhedsdeklaration 4). Paa dette Tidspunkt havde
imidlertid den russiske Gesandt i Berlin været i særlig Audiens hos

'} Almquist S. 161 ff.
' ) Se saaledes Falcks Depeche ' j. 14.
' ) Ah1ef. Depeche '0,. 14.
' ) Falcks Depeche "I. 14.
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Frederik Vilhelm for at afæske ham en Erklæring Anledning af
Rygterne om, at Preussen vilde slutte sig til Sverig; Kongen udtalte

ved denne Lejlighed, at han var bleven opfordret hertil, men intet
vilde foretage imod Rusland. Nogle Dage efter blev Sikkerheds

deklarationen givet; men den blev ikke fundet bindende nok, og lIgen

udfærdigede da en ny; det var nemlig Kongen meget om at gøre at
erhverve Ruslands ' Garanti for Stettin l). Da nogle af hans Ministre

advarede ham imod at knytte sig saa nøje til Rusland, at han kunde
blive revet med i Krigen, svarede han, at paa Grund af Sekvestret

rnaatte han hindre de krigsførende Magter i at foretage noget mod
Pommern; derved havde han et Paaskud til at samle Tropper og

kunde saaledes holde alle i Skak 2). I SI. Petersborg fremlagde Schlip

pen bach derpaa en Erklæring fra Kongen af Preussen, der gik ud

paa, at han ikke overfor Gottorp havde bundet sig til noget, der
kunde skade Rusland eller Danmark, og at han, saa længe denne
Krig varede, ikke vilde optræde mod disse Magter. Da Falck sagde

til ham, at man i Danmark var misfornøjet med det intime Forhold,
der herskede mellem det preussiske Hof og de gottorpske Diplomater,

svarede han, at det kun var den unge Hertug, man interesserede
sig forS). Schlippenbachs Erklæring tilfredsstillede aldeles ikke den

russiske Regering, der ikke vilde nøjes med, at Preussen forholdt sig
passivt, men krævede, at det skulde garantere Rusland Besiddelsen
af Karelen og Ingermanland, Estland og Wiborg som Gengæld for Garan

tien for Stettin og den sekvestrerede Del af Pommern; hele April

gik pen med frugtesløse Forhandlinger"): til sidst gav Kongen af
Preussen dog efter og sendte i Maj Schlippenbach Ordre til at tiltræde
Garantien 5); den 12. Juni blev Traktaten undertegnet i dybeste Hem

melighed. Trods Frisendorifs Forsøg paa at hindre det, ratificerede

Kongen af Preussen Overenskomsten; han meddelte det til Ahlefeldt;
men bad ham ikke at skrive derom til sin Konge; han gjorde det

heller ikke, men nøjedes med at indberette Sagen til Gehejmeraad
Vibe 6). Sagen var imidlertid endnu ikke til Ende; Czaren gjorde

') Ahlefeldts Depecher " /B, l7/n 14.
' ) Droysen S. 92.
") Falcks Depeche 1°/21 April 14; j fr. Ahlef. Depeche '"la.
' ) Ahlef. Depecher 17/., '/, 14.
' ) Droysen S. 92; under % indberetter Ahlef., at Preussen vil slutte sig til

Rusland .
e) Ahlef. til Vibe 'h, " h 14.
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nemlig Indsigelse mod, at Preussen garanterede mod S v e r i g i Ste
det for mod "q u o s c u n q u e" l); men denne Mangel blev endelig af
hjulpen, og den 21. Oktober indberettede den nye danske Gesandt i
Berlin, We s t p h a l, at Czaren havde ratificeret Traktaten med Preus
sen. Garantien gjaldt fra preussisk Side kun Karelen, Ingermanland
og Estland, men ikke Lifland og Kurland 2).

Det lader til, at man i Petersborg har bevaret Hemmeligheden
\ bedre end i Berlin; Falck var i hvert Fald kun daarligt underrettet.

I Begyndelsen af Oktober havde Sekretær O s t e r m a n n, den senere
saa bekendte russiske Statsmand, meddelt ham, at det havde lange Ud
sigter med at komme til Enighed, og sidst i November mente Falck
at kunne forsikre, at Preussen trods Czarens Ønske ikke vilde slutte
nogen Garantitraktat. Da Schlippenbach den 2. Oktober rejste fra
St. Petersborg, vidste Falck ikke noget om, at han førte Ratifikationen
med sig S). Baade ved det russiske og, som det senere skal ses,
ogsaa ved andre Hoffer. viste det sig uheldigt, at Danmark ikke var
repræsenteret af en Envoye; ved en Fest hos Menschikoff fandt der
saaledes et meget ubehageligt Sammenstød Sted mellem Falck og
Schlippenbach, der ikke vilde drikke et Glas med "~n Sekretær" "').
Der var ingen rigtig Enighed om, hvor vidt Tilnærmelsen mellem
Rusland og Preussen var til Gavn eller til Skade for Danmark. Ge
sandten i Berlin mente, at den nærmest var til Skade, da Preussen
nu ikke havde nogen Anledning til at søge Danmarks Venskab; men
i Virkeligheden laa der i Tilnærmelsen en Garanti mod preussiske
Foretagender mod Danmark, som Preussens Brud med Gottorperne
dog allerede havde gjort mindre sandsynlige. Alt dette var imidlertid
ikke nok for Danmark; det var godt nok, at Menschikoff var gjort
uskadelig, at Gottorperne var faldne i Unaade i St. Petersborg og i
Berlin, og at Rusland til en vis Grad værnede Danmark mod preus
siske Foretagender; men der rnaatte mere til: Danmark maatte have

l) Ahlefeldt til Vibe "I. 14.

') Naar Droysen (IV', S. 76) skriver, at Fr. Vilh. i en Randbemærkning til
lIgens Memorial af 8/" 13, angaaende den Sriiling, Preussen burde ind
tage i Striden mellem Sverig og de Nordiske Allierede, har udtalt, at
Rusland ogsaa skulde have Lifland og Kurland, beror det, som S c h i r r e n
(Gott. gelehrte Anz, !880, S.49) har paavist, paa en Fejllæsning, idet han
har læst "mit" i Stedet for "nit".
Falcks Depecher 4ho, 23

/ " , ' /I. 14.
4) Falcks Depeche 31 /8 14.
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militær og finansiel Hjælp, og herom blev der da ogsaa ført livlige

Forhandlinger mel1em København og St. Petersborg. Sidst i Januar
afrejste Generaladjutant J Il g U s i n s k i fra Rusland til Danmark for
at forhandle om Felttogsplanen for 1714 l) .

Forhandlingerne, der førtes mel1em Konseillet paa den ene, den
russiske Ambassadør og Generaladjutanten paa den anden Side, resul

terede i en Konvention, dateret København ~ ::~:. i 714 2) af følgende
Indhold: Man skal i Fællesskab gøre alle mulige Anstrængeiser for

ved et Angreb paa Carlskrona at ødelægge den svenske Flaade. I

den Anledning skal Kongen udruste saa mange Skibe som muligt
for senest i Slutningen af Maj med 18 Orlogsskibe at slutte sig 'til

den russiske Flaade mellem Øselog Stockholm. I Nødsfald skal

Reval tjene begge FJaader som Tilflugtshavn. Ved Carlskrona skal
yderligere 4 danske Orlogsmænd støde til, og denne Krigshavn skal

ødelægges saa grundigt, at den aldrig mere kan bruges, selvom Byen

engang maa tilbagegives. Alt Bytte deles ligeligt. I Begyndelsen

af Maj vil Czaren have 12 Orlogsskibe i Søen, og samtidig skal Trans

portflaaden ligge klar ved Aabo med 15000 Infanterister om Bord
og Proviant til samtlige Stridskræfter S). Czaren vil selv føre Over
kommandoen over den kombinerede Flaade, men efter gammel dansk
Skik og Brug t) skal der, naar vigtige Foretagender forestaar, holdes
Krigsraad, sammensat i Forhold til det Antal 50 Kanonskibe, hvor

med hver Magt deltager. Kongen maa ikke hjemkalde sin Flaade

uden at avertere Czaren, og før dennes Transportflaade er i Sikker
hed. Skulde mod Formodning en fremmed Flaade komme Sverig til
Hjælp, forbliver den danske hos den russiske. Da en berømmelig
Fred ikke kan naas alene ved Kampe til Søs, skal Kongen af Dan
mark, naar han er sikret mod Angreb fra Preussen og Wismar, land

sætte 24000 Mand i Skaane, hvor de skal operere sammen med de

15000 Russere. Er begge Monarker til Stede, kommanderer hver

sine egne Tropper, er kun en af dem ved Hæren, staar det hele

under ham. Plyndring og vilkaarlig Udskrivning forbydes; alle Kon
tributioner fordeles i Forhold til Styrken: Landets Hjælpekilder er.

1) Falcks Depeche 1/, 14. Allerede ,oh skriver Baron Piichler, at jagusinski
i København skal forhandle om et Angreb paa Skaane eller over den
norske Grænse.

') Traktater paa Papir. Rusland Nr. 9.
' ) Tilføjelse: etant purement impossible de les fournir d'ici .
4) Der burde snarere have staaet Uskik.
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knappe og maa ikke forødes; hvad der ikke kan faas paa Krigs
skuepladsen, maa hvert Lands Kommissarier forskaffe. Endelig lover
Czaren at gøre alt muligt for at faa Kongen af Preussen til at give
bindende Tilsagn om ikke at blande sig i de "Nordiske Sager" uden
ved bona officia, samt om at sørge for, at Wismar ikke kan forstyrre
Roen i Nedre Sachsen l).

Den 3. Marts fik Jagusinski sit Rekreditiv, og Kongen medgav
ham en Haandskrivelse til Czaren, hvem han meddelte, at Obersten
saa vel ved den gehejme Audiens som under Forhandlingerne havde
udført sin Herres Befalinger og i det hele været Kongen "til stort
Behag" ~). For saa vidt var jo alt godt; Programmet lød meget lo

vende; det var i høj Grad offensivt og vidnede om, at de Allierede

havde god Vilje til at tage fat; men dog var Projektet dødfødt; thi
Kongen stillede som en ufravigelig Betingelse for sin Deltagelse i
Felttoget, at Czaren foruden de 150000 Rdl., som han længe havde
skyldt, yderligere betalte 200000 i København eller Hamborg senest
den 20. April S). Dette var imidlertid en positiv Umulighed: Ja
gusinski kom først den 20. April til SI. Petersborg; da han passerede
gennem Berlin havde han ladet sig forlyde med, at Kongen af Dan
mark vilde sende 25000 Ma,"!d til Skaane, hvis han var sikker paa
ikke at blive angrebet af Preussen; Generaladjutanten havde her
efter stillet et Par Forslag til at hæve Kongens Betænkeligheder i
saa Henseende. Ved sin Hjemkomst var han imidlertid i slet Lune :')
og det med god Grund; han havde nemlig givet Revers "angaaende
de af Kongen af Danmark forlangte Pengeremiser, ved hvis Udebli
velse det hele falder sammen" 5), skønt han maatte vide, at Czaren

hverken kunde eller vilde betale saa mange Penge. Dette fik Falck
ogsaa at vide og det paa en ret eftertrykkelig Maade; han havde for
handlet med Czaren og Storkansieren og slaaet paa, at uden Sub
sidier kunde Danmark ikke udruste en Flaade; i Begyndelsen holdt
man ham hen med Udtalelser om, at man først kunde resolvere i

') Tilføjelse: Kongen insisterer paa, at Czarens Ministre i England og ved
andre Hoffer instrueres om med Kraft at virke For den Fælles Sag. Selv
vil han give sine Ministre et lignende Paalæg.

' ) Frederik IV til Czaren "I. 14.
a) Sehestedt til Falck 6j. 14 (Rus land. Falcks Ordrer 1711- 171S). Sam .

men med Skrivelsen, der ikke findes i Geh . Reg., fulgte AFskrift af Kon
ventionen.

<) Falcks Depeche 17 t. April 14.
") Sehested Iii Falck 10/. 14. Geh. Reg.
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Sagen, naar jagusinski var kommen hjem; men saa spurgte Czaren
ham en Dag, om det var sandt, at han havde indberettet til sit Hof,
at Rusland vilde give Danmark 300000 Rdlr. Da Falck svarede, at
han havde skrevet, at Danmark sikkert vilde faa de 150000 Rdlr.,
det havde til ' gode, og at han mente, at det vilde faa yderligere
200000, blev Czaren vred. Da han senere gennem Ambassadøren
i København erfarede, at Falck havde skrevet, at jagusinski med
førte store Pengesummer, der blev deponerede i det russiske Gesandt
skab, afkrævede han den danske Sekretær en Erklæring; denne sva
rede, at Generaladjutanten i November paa Czarens Vegne bestemt
havde lovet de 150000 Rdlr., at Storkansieren senere havde for
handlet med ham, dog uden at give noget bindende Løfte, og at han
selv derefter havde indberettet til Gehejrneraad Sehested, at han troede,
at jagusinski medførte 300000 Rdlr. Herefter udtalte Czaren kun,
at Falck havde forraadt ham 1).

jagusinski kom altsaa til SI. Petersborg den 22. April, men vilde
ikke meddele Falck noget om Udfaldet af sin Sendeise ; først nogen
Tid derefter ankom Sehesteds ovenfor omtalte Brev af 6. Marts, og
Falck gik flere Dage i stor Spænding"), Ikke længe efter General
adjutantens Hjemkomst tilskrev Czaren Kong Frederik et meget ube
hageligt Brev, hvori han udtalte sin Forundring over, at der for
forlangtes saa mange Penge; han havde altid troet, at Kongen vilde
nøjes med de Fordele, der blev stillede ham i Udsigt, og tage Hen
syn til de uhyre Udgifter, Czaren havde haft for Danmarks Skyld;
af Hensyn til de Udgifter, Krigen fremtidig vilde kræve af Rusland,
kunde han ikke opfylde Kongens Ønsker; de 150000 Rdlr. og Pro
vianten skulde Danmark dog faa ; men han vilde kun udlevere dem
til den danske Admiral, og det først naar Flaadernes Forening virkelig
havde fundet Sted. Han mindede om, at Danmark ikke havde del
taget i det foregaaende Aars Operationer, og hævdede, at det i alle
Fald var forpligtet til at "agere" mod Sverigs Kyster; Czaren havde
faaet Kongen af Preussen til at love ikke at indblande sig i de
"Nordiske Sager" og ikke at forvolde Vanskeligheder med Hensyn
til de gottorpske Affærer, saa af den Grund behøvede Danmark ikke
at holde sig tilbage; det maatte beskæftige Sverig saaledes, at dette

I) Falcks Depecher ' /a, G/I, u/a, 3/., »t, " /', "/. 14. Samme til Czaren
1"/'1 Maj.

' ) Falcks Depeche 17/18 April 14.
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ikke kunde anvende hele sin Magt mod Rusland. Czaren vilde ikke
indlade sig paa Operationer mod Wismar, som han ansaa for unød
vendige, men han vilde slutte med at sige, at, hvis Danmark heller
ikke i Aar deltog i Operationerne, vilde han ikke længere holde
Preussen tilbage 1).

Czarens Brev ankom i Begyndelsen af Juni, og den 4. udfærdi
gede Kongen sit Svar. Han begyndte med at udtale sin Forundring
over, at Czaren først nu rejste Vanskeligheder; det var jo dog ham,
der havde foreslaaet Operationsplanen, og hans Udsendinge havde
underskrevet Konventionen, der straks var bleven afsendt til Rusland,
og nu kom Svaret paa et Tidspunkt, da Foretagendet forlængst skulde
have været sat i Gang; nu var det for silde: Sverig havde forlængst
udrustet sin Flaade; kun nødtvungent havde Kongen bedt om Sub
sidier; han havde to Gange maattet reorganisere sin Hær, og Flaa
dens Udrustning havde kostet uhyre Summer, men rigtignok ogsaa
været til stor Gavn for Rusland; Tilbudet om at betale Admiralen
de 150000 Rdlr. var til ingen Nytte; Pengene behøvedes straks; uden
Penge vilde Folkene ikke gaa om Bord; for Hjælpen mod Preussen ..
takkede Kongen, men nu havde han selv gjort Skridt baade i Berlin
og i Harmover til at opnaa en nærmere Forbindelse mellem disse
Hoffer og de Nordiske Allierede, og han havde Grund til at haabe,
at dette vilde lykkes ~).

En Uges Tid efter, at det Brev var udfærdiget, indgav Konseillet
en Indberetning til Kongen om, at en svensk Flaade paa 19-22
Skibe var løbet ud for at angribe og slaa den russiske Sømagt og
derpaa vende sig mod Danmark; man maatte nu i største Hast ud
ruste 18 Orlogsskibe og straks sende en dygtig Søofficer til Riga for
at erfare, hvad Czaren havde til Hensigt, og hvor stor hans Styrke
var; under alle Omstændigheder burde der gøres en Diversion over
den norske Grænse, for at Czaren ikke skulde slutte Særfred med
Sverig under Paaskud af, at Danmark ikke havde deltaget i Felt
toget S). Den 13. Juni konfererede Konseillet med den russiske Am
bassadør og forestillede ham, at den danske Flaade umuligt kunde
slutte sig til Russerne, naar Czaren ikke ydede den aftalte Penge
hjælp ; nu var der Fare for, at den svenske Flaade slog Russerne
for derefter at bombardere København og hærge de danske Øer;

') Czaren ru Frederik IV ". 15.
' ) Frederik IV til Czaren • d 14.
") Konseillets Betænkning 12 d 14 (G eh. Reg..
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havde Czaren i Tide betalt Subsidierne, kunde Danmark have ud
rustet saa mange Skibe, at Svenskerne ikke kunde løbe ud fra Carls
krona, Hertil svarede Dolgorucki, at Czaren ikke saa nogen anden
Udvej til at betale, end den, han havde omtalt i sit sidste Brev;
men Danmark maatte lade en Hær rykke ind i Sverig for at ope
rere såmmen med Russerne; da Konseillet fastholdt, at der over
Hovedet intet kunde gøres uden Penge, udtalte Ambassadøren, at han
troede, at Czaren vilde betale, hvis ban kunde "opnegotiere" Penge
her eller i Hamborg; men at han ikke var instrueret herom 1). Det
synes da ogsaa, som om der blev gjort Forsøg paa at opdrive Penge
i Hamborg ; men det lykkedes i hvert Fald ikke!); ogsaa dertil havde
det Rygte bredt sig, at Rusland havde stillet betydelige Pengernidler
til Danmarks Raadighed; der nævnedes 300000 Rdlr., som skulde
henligge i Amsterdam S). Til Kongen, der dengang opholdt sig paa
Gottorp, sendte Konseillet i København nu en Indberetning om Kon
ferencen tillige med Koncept til et Reskript til Falck. hvem det blev'
paalagt at forestille Czaren, hvor uhyre vigtigt det var for den fælles
Sag , at den danske Flaade kom i Søen 4). Allerede den 9. Juli
havde Falck Reskriptet i Hænde; men hverken det eller Kongens
Brev af 4. Juni kunde gøre øjeblikkelig Virkning; thi Czaren var
paa Flaaden, og StorkansIeren syg. Falck søgte ham, men kunde
intet andet Svar faa, end at det vilde være en stor Ulykke, om ogsaa
dette Felttog blev resultatløst.

Uden at vente paa Afslutningen af Forhandlingerne med Danmark
var Czaren den 31. Maj gaaet om Bord paa sin Flaade i Kronstadt;
paa dette Tidspunkt havde han bemægtiget sig næsten hele Finland
og var ubestridt Herre til Lands; men til Søs var han sig sin Under
legenhed bevidst ; han udtalte før sin Afrejse, at han haabede paa
Hjælp fra den danske Flaade, og Falck bad gentagne Gange ind
stændigt sin Regering om at sende den. Der var virkelig Fare paa
Færde: allerede midt i Maj var den svenske Admiral Wattrang
med 15 Orlogsskibe, en Del Galejer og Skærgaardsfartøjer kommen
til Hangøuda, og mod denne Overmagt kunde den unge russiske

I) Protocole des conferenres III. 14.
' ) Hagedorns Depeche » t, 14.
' ) Meddelt Hagedorn af den russiske Resident Båtticher i Hamborg. Haged.

Dep. 12/. 14.
') Kons. i Kbhvn, til Kongen 10{0 j Reskr. dateret Gottorp " {. 14.
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Flaade ikke klare sig l). Det lykkedes alligevel Russerne uden frem

med Hjælp at slaa et lil1e Detachement af den svenske Flaade, og,
da det var deres første Søsejr, blev der gjort vældig Blæst af den.
Admiral Wattrang havde taget og ødelagt nogle Fartøjer af den rus
siske Skærgaardsflaade, men kunde med sine dybtgaaende Skibe ikke
naa ind til Hovedflaaden. Da Czaren, der selv fulgte med sine Ga
lejer, prøvede paa langs Kysten at komme indenom den svenske Flaade,
blev Schoutbynacht N i I s E h r e n s k i oId med en Stykpram og 8 Srnaa

skibe detacheret til Jungfrusund for at angribe ham, naar han de
bueherede ud af det snævre Farvand. Efter en hæftig Kamp den
7. August, der kostede Svenskerne 6-700 og Russerne henved S
Gange saa mange Saarede og Døde, blev Ehrenskiold fangen. og hans
Skibe ødelagte. Vindstille umuliggjorde en Indgriben fra Wattrangs
Side, Russerne bredte sig uhindret i den finske Skærgaard og plyn

drede Aalandsøerne. Wattrang, der frygtede et Angreb paa Stockholm,
krydsede længe mel1em Sandhamn og Indløbet til den Finske Bugt;
i December erfarede han, at Russerne havde lagt op og aftaklet.
hvorefter han ogsaa sejlede hjem 2). Czaren, der havde været øjen
vidne til Kampen, og som antog sig den saarede svenske Søhelt,
var saa optaget af sin Sejr og det derpaa følgende triumferende Ind
tog i St. Petersborg med Fanger og Trofæer, at han glemte sin Uvilje
mod Falck og gengældte hans Haandkys med et hjærteligt Kys paa

Munden s).
Inden Sejren havde blødgjort Czarens Hjærte, havde han tilskre

vet Kongen af Danmark et hvast Brev, hvori han i haarde Udtryk
bebrejdede ham, at han atter vilde lade en Sommer hengaa uden
Operationer; kun ved Sejre kunde Sverig tvinges til Fred; af den
Brunsvigske Konference var ikke meget at vente; selvom de danske

Generaler kun nødigt forlod de gode holstenske Kvarterer, var Kongen
dog bunden til at opfylde sine Forpligtelser. Idet Czaren henviste
til de store Tjenester. han med megen Risiko for sit eget Rige havde

I) Falcks Depeche 5/0 14.
!) A. Munthe: Nils Ehrenski6ld; P. O. Båckstrørn : Svenska Flotlans Hi

storia, S.179 ff. Normanden Peter Br e d a l, der som russisk Kaptajn
havde deltaget i Kampen, sendte " /8 Falck en Skildring af den. I et
Brev af '°'8 gav Czaren selv Frederik IV Meddelelse om Sejren.

") I sine Depecher af ' 0 ° og H o 14 skildrer Falck udførligt Indtogshøjtide
lighederne. Hans Indberetninger indeholder i det hele meget af kultur
historisk Interesse .
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ydet Danmark, sluttede han med en Truselom ikke længere at ville
holde Alliancen, hvis Danmark ikke sendte ham 5-7 gode Orlogs
skibe l). Hertil svarede Kongen, at han for gammelt Venskabs Skyld
vilde se bort fra den ubehagelige Maade, hvorpaa Czaren havde til
kendegivet sin Misfornøjelse; men han maatte bemærke, at denne
overvurderede hans Kræfter; uden Pengehjælp kunde han hverken
udruste sin Flaade eller rykke i Marken med Hæren; han havde
ofte nok angivet for Dolgorucki og jagusinski, hvad han behøvede;
havde han faaet de t, vilde han have sendt Czaren 22, ikke 5-7
Skibe; en saa ringe Styrke turde han ikke lade gaa over Østersøen;
ved Detacheringer burde man hverken svække Hær eller Flaade;
Kongen maatte bestemt hævde, at han altid havde vist sig som en
trofast Forbundsfælle, der havde støttet Czarens Fremskridt baade i
Lifland og i Ingermanland ; ingen Sinde havde han tænkt paa at
'Svige ham: "kun Pengemangel og Hensynet til at maatte have Ryg
gen dækket mod visse Naboer, til hvem jeg af al Magt har bestræbt
mig for at komme i et godt Forhold, har hindret mig i at slaa løs.
Jeg haaber, at Deres Majestæt vil tage dette i Betragtning og ikke
af Ildesindede lade Dem forlede til Skridt, der er farlige for den
fælles Sag." J) Dette Brev vakte nogen Misstemning; desuden var de
russiske Ministre fornærmede over ikke at være indviede i de dansk
preussisk hannoveranske Forhandlinger S). Det havde dog aldrig væ
ret Meningen at handle bag Ruslands Ryg; baade Czaren og Am
bassadøren var underrettede, og den 18. September afgik Ordre til
Falck om officielt at meddele, at Danmark havde gjort Skridt til at faa
Preussen og Hannover ind i Forbundet mod Sverig, og hvilke Van
skeligheder man var stødt paa 4); Rusland havde nu heller ingen
Grund til Klage; den danske Afsending var jo holdt helt udenfor de
russisk-preussiske Forhandlinger 5); Meddelelsen blev da ogsaa gun
stigt optagen. I d~t hele kan Forholdet mellem de to gamle Allierede,
Danmark og Rusland, i 1714 karakteriseres saaledes, at Aaret gik hen.
uden at det egentlig kan siges, at den ene af Parterne havde ydet
den anden nogen væsentlig Hjælp; men man var paa begge Sider
klar over, at det var, fordi man ikke havde haft Raad dertil. For-

I) Czaren til Kongen, dat. Reval 30/. 14.
' ) Kongen til Czaren, dat. Gottorp 10/S 14.
' ) Falcks Depeche 4/10 14.
4) Geh. Reg. IB/. 14.
') Side 26.

Den slore nordiske Rrlgs Histor-le. VI. :1
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bindeisen mellem de to Forbundsfæller blev derfor hverken' svækket
eller styrket i synderlig Grad; men de Forsøg, der fra forskellige
Sider blev gjort paa at opløse den, mislykkedes ganske.

Den Støtte, S a c h s e n-P o l e n havde ydet Danmark under de van
skelige Forhold efter Slaget ved Gadebusch, var ikke af stor Betyd
ning. Den sachsiske Hær, der næsten udelukkende bestod af Rytteri,
havde ikke gjort synderlig Gavn under Felttoget i Ejdersted, men
dens Underhold havde kostet meget betydelige Summer. Senere
havde dens Fører, Feltmarskalk Grev F l e m m i n g, ligesom Menschi
kolf skadet Danmarks Sag ved sine Intriger med Gottorp og Preussen l),
og han havde faaet Medhold hos sin Herre, A u g u s t I I, i højere Grad
end Menschikolf hos Czaren. Som Allieret var Sachsen-Polen meget
mindre værd end Rusland; dets Hjælpemidler, der i og for sig var
ringere, var stærkt medtagne, og Kongen var krigstræt; men traadte
han ud af AIliancen, vilde det alligevel føles som et Tab, og, mod
arbejdede han den, vilde det kunne mærkes.

Danmark var siden Marts 1712 ved det sachsisk-polske Hof re
præsenteret af Oberst B e n d i x M e y e r, en dygtig Mand, der gen
nemgaaende gjorde god Tjeneste som Diplomat. Med hans Optræden
i 1713 var man imidlertid ikke fuldt tilfreds hjemme; man fandt, at
han havde ladet sig overliste af Flemming og hans Parti. Forholdene
ved det sachsisk-polske Hof var heller ikke lette; Kongen var paa
virkelig, uberegnelig og lunefuld, og de mod Danmark velsindede
Ministre, i første Linie Baron L ø ven d a l og Grev L a g n a s c o,
kunde ikke hævde Stillingen, naar Flemming var i Kongens Nærhed.
Meyer mente imidlertid selv, at han baade i den gottorpske- og i
Sekvestersagen havde udvist Iver og Bestemthed, og erklærede, at
han havde gjort mere, end han turde "betro Papiret" S). De sachsisk
polske Afsendinge i Udlandet var oftest Danmark ugunstige, særlig
gjaldt dette Manteuffel i Berlin og Wackerbarth i Wien; deres
Korrespondance vrimler af hadefulde Udfald mod Danmark S). Dette
Forhold var den danske Regering vel bekendt; den paalagde ogsaa
sine Gesandter at omgaas Sachsen-Polens Afsendinge med Forsigtighed

') Bind V, Afsnit I, II og IV.
') B. Meyers Depecher °/12 13, ' Ii og 212 14.

•} Hauptarch. f. d. Kdnigreich Sachsen. Geh, cab. Canrzley 3634.
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og advarede mod at vise dem Fortrolighed l). Heller ikke Czaren
nærede synderlig Tillid til Kong August; han lovede Kongen af Dan
mark at sørge for, at det polske Hof, selvom det ikke vilde gøre
Gavn, ikke skulde komme til at gøre Skade"): han havde saaledes
anmodet August Il om 'at optræde paa samme Maade som Rusland i
den gottorpske Sag S) . Kong August udtalte da ogsaa, at han intet
havde imod, at Danmark fik Tønning i sin Magt, og sendte en Ge
sandt til København, der skulde besmykke hans Optræden i Sagen
angaaende det pommerske Sekvester: hele Skylden laa hos Menschi
koff, der paa egen Haand havde truffet Aftaler med Preussen; i den
gottorpske Sag havde han kun anvendt officia, for at Fyrstehuset med
det ~ode kunde blive genindsat i sine Rettigheder; paa Kongressen i
Brunsvig vilde han vise sit gode Sindelag. Kongens Udtalelse havde
imidlertid ingen Betydning, saa længe Flemming stod i Spidsen for
de udenrigske Affærer 4). Efterretningen om Tønnings Fald blev ved
August II' Hof modtaget med noget forskelligartede Følelser. Kongen
selv viste tilsyneladende Glæde, Løvendal raadede til straks at sløjfe
Fæstningen, men Flemming havde svært ved at skjule sin Misstem
ning 5). I ret stærke Udtryk skrev Czaren den H Januar til August II
om Flemmings Sympatier for Gottorperne og fraraadede indstændigt
at sende ham til Kongressen i Brunsvig 6). Herpaa svarede Kongen,
at den danske Regerings Syn paa Flemming var urigtigt; han havde
i Felttoget 1712-13 gjort Danmark store Tjenester og var Skyld i,
at Kong Frederik kunde besidde Hertugdømmerne uforstyrret indtil
Freden; Ordren til hans Afsendelse til Brunsvig kunde ikke ændres;
i øvrigt bad han Czaren henstille til Kongen af Danmark, at han frem
tidigt henvendte sig direkte til det sachsisk-polske Hof i Stedet for at
gaa over St . Petersborg. Ogsaa Flemming skrev til Czaren, takkede
for al udvist Naade trods Danmarks Opfordringer og Plagerier, bad
om at faa Klagernes Ordlyd at vide og henviste til sit Valgsprog:
"Thue Recht und scheue niemand" 7). Der var vel heller ingen Tvivl

l) Geh . Reg. " /I, ../. 14.
' ) Falcks Depeche ' /1 14.
I) Meyers Depeche 1/1 14.
' ) Meyers Depeche 16/1 14.
S) Meyers Depecher "I"~ ' B/" u l' 14.
•) Falcks Depeche 1/. 14. Uddrag af Brevet i Sekr. Kirchmanns Papirer,

Cab , canzl, 31. Nr. 3627 (Dresden). " ,
' ) August II til Czaren, dat. Dresden "/.; Flemming til samme 'B/I 14 (Kirch

manns Papirer). Det er vistnok disse Breve, der i Følge Falcks Depeche
af 1/, ved en Kurer overbragtes Czaren. 3'
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om. at Flemming, naar han fandt sin Regning derved. optraadte til

Gunst for Danmark; han skal saaledes efter Tønnings Fald have

fraraadet Kongen af Preussen at yppe Fjendtligheder mod Danmark

af den Grund l); men som Leder af Sachsen-Polens Udenrigspolitik

var han lige saa upaalidelig som sin Herre. og, medens de søgte at

berolige Rusland og rense sig over for Danmark, førte de hemmelige

Forhandlinger med den Nordiske Ligas Fjender.
Initiativet til Tilvejebringelsen af en Forsoning mellem Kongerne

Carl og Stanislaus paa den ene, August II paa den anden Side blev

taget af først nævnte og uafhængigt af ham ligeledes af Gottorperne,

der efter Forhandling med Flemming i Oktober 1713 forelagde Kongen

af Sverig en Memorial, som i levende Farver skildrede de Fordele,

baade Sverig og Gottorp vilde opnaa ved et Angrebs- og Forsvars

forbund med August II, som de paatog sig at bringe til Veje. Kongen

tog imidlertid køligt imod Forslaget og gik ikke videre ind paa det;

han havde nemlig kort forinden i største Hemmelighed ladet udfær

dige en Fuldmagt og Instruktion for Kammerherre T or n s k oI d. der
først skulde forelægge Sagen for Kong Stanislaus og derefter træde i
Forbindelse med Kong Augusts Ombud. Gottorperne sendte da deres

Agent, Sekretær H a h n, der i Gørtz' Ærinde havde været sendt til
Adrianopel, og som til en vis Grad personificerede det politiske Sam

arbejde mellem denne og Flemming, til Kong Stanislaus i Bender, hvor

han traf Tornskold. om hvis Hverv han intet vidste; nogle Dage efter

rejste Hahn videre med et intetsigende Brev fra Stanislaus til Gørtz,

der snart kom paa det rene med Formaalet for Tornskelds Mission

og blev bekymret for, at Hahns Sendeise til Bender kunde blive ilde

optaget ved Carl XII' Hof.

Kong Stanislaus hilste Carl XII' Beslutning med Tilfredsstillelse

og tilbød selv at optræde som Mægler, saa snart hans Mellemværende

med Kong August var ordnet. Fra Bender sendtes Stanislaus' Kam

merherre, A d Ie rf e I t, til den polske Minister L a g n a s c o i Kameniece

med et Kreditiv; han ankom 6. November, fremførte sit Ærinde og
omtalte baade Tornskelds Rejse til Bender og Kong Carls Utilbøje

lighed til at benytte Gottorps Mægling. Lagnasco, der ikke vidste,

at Flemming var impliceret i Sagen. kunde kun sige, at hans Konge

ikke var uvillig til at slutte en retfærdig og rimelig Fred; derimod

afviste han straks Forslaget om at forhandle i Bender. Han lod Adler-

') Ahlefeldts Depeche 1./. 14.
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felt rejse .tilbage til Stanislaus' Hof med den :Besked, at han irnødesaa

et Besøg af Tomskold ; det synes at have været Lagnascos Tanke at

føre det svenske Ombud med sig til Kongens Residens, der i De

cember blev forlagt til Dresden. Tornskeld synes at have afvist Ind
bydelsen til den sachsiske Hovedstad; den 2. Februar 1714 kom han

til Breslau, hvor Lagriasco indtraf den 19., hvorefter Forhandlingen
begyndte i største Hemmelighed. Tornskold optraadte som Stanislaus'
Gesandt, men Lagnasco gennemskuede straks denne Forklædning; saa

længe man kun talte om den for Sverig og Polen fælles russiske
Fare, gik det nogenlunde, men, da Tornskold kom ind paa det got

torpske Forslag, erklærede Lagnasco, at hverken han eller Kongen

anede noget om, hvad Gottorperne og Flemming i Fællesskab havde
rundet paa; dette var nu ikke rigtigt, men Kongen havde paalagt ham

at spille den Uvidende i denne Sag. Det svenske Ombud gav ham
da en Afskrift af disse Propositioner, der gik ud paa, at Sverig skulde
have sine tyske og baltiske Provinser tilbage samt en Skadeserstat

ning af Czaren; Danmark skulde tvinges til at genindsætte det fyrste

lige Hus i alle dets Rettigheder og betale det Erstatning for al den

Skade, det havde lidt; Stanislaus skulde beholde Titel af Konge og
tilsikres Tronfølgen; han skulde have sine Godser tilbage samt en
aarlig Apanage, medens Kong August II i Grunden ikke skulde have

andet end Tilladelse til i Ro at beklæde Tronen til sin Dødsdag; men
nu blev Lagnasco vred, tog skarpt til Genmæle og erklærede, at man

alt for godt kendte Sverigs Nødstilstand til at ville gaa ind paa et

Tilbud af den Art.

Hermed var Underhandlingerne afbrudte; Lagnasco forblev ~ogen

Tid i Breslau og søgte at vinde nogle af Stanislaus' indflydelsesrige
Tilhængere, i hvilke Bestræbelser han blev støttet af Hahn, der pas
serede Byen paa Vejen til Berlin. Dette blev selvfølgelig ilde op
taget af Tornskdld, som beklagede sig hos Gørtz, der ikke gav ham

Medhold, hvorfor han vendte sin Mistro og Forbitrelse mod denne.
Gørtz, der havde været ked over', at den danskvenlige Lagnasco
skulde føre Forhandlingerne, søgte at faa dem genoptagne; det mis

"lykkedes; hverken det sachsiske Hof eller den svenske Underhandler
vilde for Tiden have med ham at gøre; han søgte nu at faa Kong
Carl til at lade s in Gesandt i Berlin fortsætte de hemmelige For
handlinger med Sachserne; denne gik ind paa det og gav Frisendorff

Ordre til ligesom Tornskold at forhøre sig, om Sachserne vilde for

handle paa Grundlag af de Hahnske Forslag; senere, da han erfarede,
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at baade Gørtz og Flemming højtideligt havde fralagt sig enhver Andel
i disse, gav han Tornskold nye Ordrer til i Stanislaus' Navn at høre
sig for om de Vilkaar, Sachserne stillede, og lod ham tilføje, at
Kongen af Sverig var villig til at holde Sagen hemmelig nogle Maa
neder efter Ratifikationen, saa at Kong August kunde faa Tid til "med
god Maner" at tage Afsked med sine tidligere Forbundsfæller. Fri
sendorlf var i Hovedsagen enig med Gørtz og Flemming og mente,
at de Hahnske Forslag kun var afviste, fordi de ikke var holdt hem
melige nok; i Juli 1714 sonderede han Flemming, der ikke havde
noget mod et Angrebsforbund mod Rusland, naar man kunde finde en
tredje Magt, der kunde træde i Preussens Sted; men det hele løb ud
i Sandet, da Flemming ikke vilde gaa ind paa Kravet om Stanislaus'
Kongetitel og Arveret. Kong August havde i og for sig intet imod
at forlade sine Forbundsfæller, men han vilde ikke gaa videre end
til de Indrømmelser, han i Efteraaret 1712 havde gjort Stanislaus og
Stenbock l). Ogsaa i denne Sag viste det gottorpske Diplomati sig
trods al Snedighed ude af Stand til at tilvejebringe et for Sverig
gunstigt Resultat 2). Det varede længe , inden den danske Regering fik
noget rigtigt at vide om August II' Forhandlinger med Sverig; fra
forskellige Steder, saaledes fra de nordeuropæiske Nyhedscentraler :
Haag og Hamborg, indløb der .dog Rygter om, at Sverig søgte Sær
fred med Sachsen -Polen. Selvfølgelig gjorde de polske Gesandter alt
muligt for at dementere disse Efterretninger; men helt benægte Kon
gens Fredslængsler kunde de ikke; dog betonede de stærkt, at han
ikke vilde slutte Fred eller Vaabenstilstand uden i Forbindelse med sine
Forbundsfæller. Helt overbevisende virkede disse Udtalelser alligevel
ikke; den kejserlige Resident i Hamborg kunde saaledes berette, at
Kongerne af Sverig og Polen havde sluttet Fred, maaske endogsaa
Forbund, og at Carl XII havde faaet Lov til at marchere gennem
Polen til Danzig med 60000 Tyrkere S).

Langt større Grund havde Danmark til at være paa sin Post over
for det polske Hofs Sympatier for Gottorp. Den danske Regering
ønskede, at Kongressen i Brunsvig først skulde forhandle om Fred
med Sveri g og ikke beskæftige sig med Gottorp, førend den først
nævnte Sag var bragt til Afslutning 4); men baade Kong August, Ministeren

' ) Bind IV, S. 98 ff.
•) Om de svensk-gottorpsk-sachsiske Forhandlinger se Almquist S. 212-226.
") v. Stockens Depecher, dat. Haag '/' , "I«. 17 17 , " h 14; Hagedorns Depeche,

Hamborg '/0.
0) Rundskrivelse til Gesandterne " '. 14 (Geh. Reg.).
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Grev v. W e r t h e r n og navnlig Flemming holdt bestemt paa, at begge
Sager skulde behandles samtidigt, og i Slutningen af Maj mødte Flem 
ming og Grev Wackerbarth paa Kongressen for at tale Gottorpernes
Sag l). Da den danske Gesandt i Wien, F r. W e y b e r g, i Begyn
.delsen af April kom gennem Dresden paa Vejen til Brunsvig, havde
han Privataudiens hos Kongen og udtalte ved denne Lejlighed, at
Kongen af Preussen ikke vilde blande sig i den gottorpske Sag, da
han var bleven enig med Kejseren og desuden havde erfaret, at de
fyrstelige Ministre strøede om sig med Penge i Berlin for at hverve
Tilhængere. Kongen afbrød ham og udtalte, at dette var meget hel
digt for Danmark, der nu med saa meget større Kraft kunde vende
sig mod den fælles Fjende; i øvrigt mente han, at man i Brunsvig
først vilde søge at klare det gottorpske Spørgsmaal; hertil svarede
Weyberg, at man i Wien havde indrømmet, at Gottorperne havde op
ført sig meget værre end Svenskerne, som dog var Danmarks aaben
lyse Fjender. Senere havde han en længere Konference med Flem
ming og Wackerbarth; først nævnte viste ham et Brev fra Czaren, der
udtalte, at, da Kongen af Danmark gentagne Gange havde slaaet paa,
at han ikke ønskede at se Flemming paa Kongressen i Brunsvig.
havde han set sig nødsaget til at forelægge denne Sag for Kongen
af Polen ; Flemming fremviste ogsaa sit Svar til Czaren 2), som han
havde bilagt en meget udførlig »Deduktion". Weyberg mente, at en
god Opførsel vilde være den bedste Deduktion, hvorefter Flemming
erklærede, at han haabede at mage det saaledes, at Kongen af Dan
mark ansaa ham for en ærlig Mand 8).

Hvis den danske Regering frygtede Flemmings Indflydelse hos
Kong August, var den dog endnu mere bange for at se G ø r t z som
sachsisk-polsk Minister; han ventedes sidst i April til Leipzig, og Meyer
søgte længe forgæves Audiens hos Kongen for at udvirke, at han ikke
blev modtaget. Han var instrueret om at udtale, at det vilde være
Kongen af Danmark meget pinligt at se denne Mand i polsk Tjeneste;
hindre det kunde han jo ikke, men han maatte have Lov til at udtale
Haabet om, at Gørtz aldrig vilde blive anvendt i Sager, der berørte

I) Meyers Depecher ' l«; °/4, 10/. 14; Relationes aus Braunschweig .1/. 14.
°l j fr. Side 35.
") Weyberg til Kongen, dat. Leipzig 0/. 14. Deduktionen, der findes i Haupt

staatsarch. i Dresden, cab, cantzl. Nr . 3630, er jævnlig citeret i nærv. Værk.
Bind IV; den blev ogsaa sendt til Danmark, for at man der kunde lære
at dømme retfærdigt om Flemmings Forhold j de fire sidste Aar.
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Danmark, allermindst da i Brunsvig. Da han endelig fik Foretræde.
nedlagde han stærke Forestillinger mod Gørtz; han fik ganske vist
kun undvigende Svar, men kunde dog snart indberette, at der ikke
mere taltes om denne for Danmark saa pinlige Sag l). Hertil har
formodentlig den russiske Geheimeraad S c h Ie i n i t z' Udtalelser bi
draget en hel Del; han paastod i det mindste, at han overfor det
sachsiske Hof skarpt havde fremhævet Nødvendigheden af, at alle de
Nordiske Allierede støttede Danmark i den gottorpske Sag, og at dette
havde gjort et stærkt Indtryk paa Ministrene. Den 20. Maj udtalte
Kongen overfor Oberst Meyer, at Gørtz' Indtræden i hans Raad
var definitivt opgivet 2). I det hele syntes Kongen nu venligere stemt
mod Danmark end tidligere, og der sporedes en vis Bestræbelse for
at tilvejebringe et godt Forhold 8); i alle Tilfælde foretog August n
ikke noget alvorligt Skridt mod sine Medforbundne. Vel mente Vel
lingk - selv efter at den Tornskoldske Sendeise var glippet - - , at
der endnu var Haab om at vinde Kongen ; men Landgreven af Hessen,
der - vistnok paa Sverigs Vegne - forhandlede i Leipzig med Au
gust n, havde intet Held med sig, uden for saa vidt som Kongen
ytrede Ønsket om, at ogsaa England og Frankrig kom til at deltage
i Fredsforhandlingerne; i det mindste fandt Vellingk nogen Trøst i
disse Udtalelser 4).

Helt uberettiget var August II' Lunkenhed overfor Danmark nu
ikke. Han kunde ikke forlige sig med den Tanke, at Kong Frederik,
der ikke havde opfyldt sine Forpligtelser i det pommerske Felttog
1713, alligevel skulde have Rygen og et stort Stykke af Svensk
pommern ; han var ogsaa ilde berørt over den Mistillid, de danske
og russiske Ministre i Udlandet viste de sachsisk-polske, og gav sin
Misstemning Luft ved at undlade officielt at lykønske til Tønnings
Fald, hvad der ærgrede Kong Frederik en hel Del; den Mistillid, man
fra dansk Side viste Flemming, kunde heller ikke glæde Kong August,
som dog navnlig var misfornøjet med, at Danmark forhandlede med
Sachsens Rivaler: Preussen og Hannover. Han beordrede sin Gesandt
i København, Oberst des Br o s s e s, til at kræve Oplysninger om

I) Meyers Depecher ss/., sj . , . /.; Geh . Reg. 1/.. l v. H o l t z e s Depeche
fra Harmover " /. 14 omtales Gørtz' Planer om at indtræde i sachsisk
polsk Tjeneste.

' ) Meyers Depecher 10/., IS/., SI/. 14.
' ) Meyers Depeche ./. 14.
' ) Vellingk til v. Miitlern so;" 10/. 14. (Vell. Sam!.)
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disse Forhandlinger, ~for at Kongen af Polen kunde fremme dem" (l),

besvor Kong Frederik om endelig at have Tillid til ham og paastod,
at hans Forhold til Sekvestret i Schwedt ikke havde været til Skade
for Danmark, saa lidt som den Venskabstraktat, han nys havde sluttet
med Frankrig 1). .

Paa Kongressen i Brunsvig udtalte Flemming til den ene af de
derværende Repræsentanter for Danmark, Etatsraad Weyberg, at Dan
mark maatte slutte sig nøjere end nogen Sinde til Sachsen-Polen,
hvis det ønskede at opnaa en gunstig Fred; denne Udtalelse bevir
kede, at Weyberg raadede sin Regering til at vise Polen Tillid, da
m.an nu kunde stole paa det (?); men man kunde være sikker paa,
at det "nous traversera terriblement et par depit", hvis det opdagede,
hvad der gik for sig bag dets Ryg!); det var Forhandlingerne med
Preussen og Hannover, hvortil der sigtedes. Forholdet mellem Dan
mark og Sachsen-Polen holdt sig køligt; heller ikke i Rusland nød
Kong August og hans Ministre Tillid. I Oktober beklagede den polske
Gesandt i Rusland, Grev V i t z t h u m, sig overfor Falck over, at der
var dem, der søgte at sætte Danmark og Polen op mod hinanden, og
udtalte endvidere sin Misfornøjelse over, at Rusland og Preussen førte
hemmelige Forhandlinger, der kunde være til Skade for hans Konge.
Falck mente, at den Audiens, som Vitzthum den 21 . Oktober skulde
have hos Czaren, næppe vilde blive behagelig, da dennes Stemning
mod Kongen ikke var blid S).

Et prægnant Udtryk for den Mistillid, man i København nærede
til den sachsisk-polske Regering, har man i den Instruks, Sehested i
November sendte Kancelliraad, Th. v. J e sse n, der dengang varetog
Danmarks Interesser i Dresden og Warschau; det hedder heri, at,
man ikke tror paa den sachsiske Afsendings Ord, med mindre han
har skriftlige Ordrer og Fuldmagt; fra 1711 har man Erfaring for, al
hvad der .mundtligt var aftalt med de sachsiske Ministre, senere blev
behandlet "en bagatelle" til Skade for den fælles Sag '). Da des .
Brosses efter Ordre udbad sig Oplysninger om Forhandlingerne med
Harmover og Preussen, fik han det Svar, at saadanne var i Gang og
vilde være til Fordel for Alliancen, altsaa ogsaa for Kongen af Polen;

l) Des Brosses Depecher" /2, 11/1, 1/" " l« 14; ny Instruktion til Des Brosses
af " /. . (Vermischtes v. d. Gesandschaft zu Kopenhagen, Dresden).

2) Relat. aus Braunschweig " /0 14.
") Falcks Depeche " ;'0 14.
' ) Sehested til Jessen 20/" 14.
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men Dronning Annas Død havde midlertidig afbrudt Forhandlingerne med
Hannover, da Kurfyrsten var ilet til England for at overtage Rege
ringen. Gesandten spurgte om, hvad man i Danmark vilde gøre, naar
Carl XII vendte tilbage; hans Herre vilde gøre fæl1es Sag med sine
AlIierede, men maatte have Besked i Tide, da Svenskerne stadig blev
stærkere i Pommern; med Hensyn til Landgreven af Hessens even
tuel1e Indskriden til Fordel for Sverig vidste han intet bestemt; men
han mente, at Kong August, der havde en større Hærstyrke samlet i

Sachsen, vilde modsætte sig en eventuel "Durchmarche" gennem
hans Stater. I en senere Konference, hvori foruden des Brosses
ogsaa Dolgorucki deltog, foreviste Konseillet al1e de i Aarets Løb
forefundne gottorpske Papirer, hvoraf den hertugelige Regerings Ræn
ker klarlig fremgik 1). Man haabede herved at vække de AlIieredes
Indignation imod Gottorp og knytte dem nærmere til sig ogsaa i denne
Sag. Ikke des mindre lød der ved Aarets Slutning Klager over, at
Manteuffel og Flemming satte Himmel og jord i Bevægelse for at
redde Gottorp 9).

Ved Udgangen af Aaret var Danmarks Forhold til Sachsen-Polen
omtrent som ved dets Begyndelse; det gør et underligt Indtryk at se,
hvor lidt Vægt der blev lagt paa en god diplomatisk Forbindelse
mel1em de to AlIierede. I Maj blev Oberst Meyer rappel1eret; den
18. juni fik han sit Rekreditiv, og Gesandtskabsforretningerne over
droges indtil videre KancelIiraad T h, v. j e s s e n. Des Brosses blev
hjemkaldt den I. April, men forblev dog til den danske Regerings
Forbavselse endnu en rum Tid i København; først den 30. November
blev han endelig rappel1eret S). Sit Rekreditiv fik han den 12. ja
nuar 1715.

Var det forbundet med store Vanskeligheder at holde sammen
paa de gamle Forbundsfæl1er, .var det endnu sværere at vinde nye,
og dog maatte det forsøges; det var jo netop en Betingelse for Ud
nyttelsen af de oprindelige AlIiancer. Hvis Danmark skulde angribe
det egentlige Sverig ved Ruslands Side, maatte det være sikkert
paa Preussens Neutralitet, al1erhelst paa dets Venskab; det var
nødvendigt at drage det bort fra Danmarks Fjender: Sverig og

l) Protocole des conferences 2lto, 2' /11 1714.
S) Westpha1s Dep. Berlin, l°lts 14.
8) Geh. Reg. 21/ 5, S8/ 5 j Meyers Depecher 5/ 0, 8/0, 18/ 0 14; vermischtes v. d.

Ges. zu Kopenhagen (Dresden),
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Gottorp, at fjærne det fra disses Venner: Frankrig, Hessen og for
skellige mindre tyske Stater. at bringe det i et godt Forbold til Kej
seren og Hannover, hvem Danmark gerne vilde vinde, men som
med mistænksomme øjne saa paa Preussens Magtudvidelse, og en
delig at knytte det til Danmarks Venner, navnlig til Rusland. Da
Czaren i 1713 paa Hjemrejsen fra Tønning havde bejlet til den unge
Preusserkonges Venskab, havde denne udtalt, at han maatte have
et Aar til at bringe sine Finanser og sin Hær i Orden; dette Aar
var nu forløbet, en Konflikt mellem Rusland og Preussen var lykke
lig undgaaet l), og Frederik Vilhelm havde selv begyndt Tilnærmelser,'
der midt i 1714 2) havde ført til et Resultat; samtidig med, at der
blev arbejdet herpaa, var der ogsaa blevet virket i de andre ovenfor
antydede Retninger.

I Berlin var Danmark repræsenteret af den unge Gehejmeraad
H a n s A d o IPh A h Ie fe Id t, der i April 171 I var bleven ansat som
Envoye ved det preussiske Hof. Han var ikke Diplomat af.Fag, men
gjorde dog god Fyldest paa sin vanskelige Post; hans Optræden i den
kritiske Periode i Slutningen af 1713 vidner baade om Nidkærhed
og Dygtighed S). Ikke desto mindre viste Kongen ham ikke synder
lig Tillid, men sendte, hver Gang en Vanskelighed indtraf, en sær
lig Gesandt, der gjorde ham overflødig. Herover følte Ahlefeldt sig
med Rette brøstholden og bad om Afsked; han blev da ogsaa rap
pelleret ved Nytaarstid 1714, men fik i April Ordre til at blive indtil
videre, skønt han havde haft Afskedsaudiens: net Paaskud kan altid
findes" 4'). . Han kom ikke tilbage til Danmark før i August Maaned;
men da var Situationen ogsaa en ganske anden, end i det Øjeblik,
da han første Gang blev rappelleret 6) ; nu var Tønning faldet, og
Gottorperne havde maattet opgive Haabet om at faa Preussen til at
drage Sværdet for deres Skyld. Kongen af Preussens Stilling var
slet ikke let; han havde jo engageret sig stærkt med Gottorperne,
der, støttede af Hesserne, trængte kraftigt ind paa ham, som paa den

1) Bind V, S 141 If.
' ) Side 26.
') Se herom Bind V, S. 139 If.; Almquist S. 121 If.
' ) Geh. Reg. ' /I, 10/, 14. Nærmere Oplysninger om H. A. Ahlefeldt findes

i L. Bobe: Slægten Ahlefeldts Historie B III, S. 145-149. I Dansk biogr.
Lexikon nævnes hans Virksomhed i Berlin lige akkurat, og det tilmed
kun i Tillæget.

") Ahlef. Dep."/I 14; Piichler til Robethon '0/1 14.
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anden Side blev bearbejdet af Russerne og de Danske; Czaren turde
han ikke støde; uden hans Hjælp kunde han ikke opnaa, hvad han
vilde i Pommern; han vidste ogsaa alt for godt, at Czaren, var vel
stemt mod Kongen af Danmark, hvem han heIler ikke gerne vilde
lægge sig ud med. Kunde der findes en Udvej til at komme paa
en god Fod med ham uden at svigte Gottorperne, var meget vundet;
det kunde maaske lade sig gøre, naar de gottorpske Besiddelser i
Hertugdømmerne blev mageskiftede med Stift Bremen, hvad der til
med medførte den Fordel, at dette Land tilfaldt en lilIe Fyrste, som
vilde forvolde Kongen af Preussen færre Vanskeligheder end Kongen
af Danmark. Det lader til, at Gørtz har fundet paa en anden Kom
pensation, nemlig at Lifland skulde gøres til et Kongerige og over
drages det gottorpske Hus; men denne Plan fandt ingen gunstig
Jordbund i Berlin 1).

Fra dansk Side begyndte man i Januar saa smaat at sondere
Stemningen ved det preussiske Hof og at antyde, at man ikke var
uvillig til at søge Samarbejde; man havde dog en Følelse af, at Preus
sen havde knyttet sig ret stærkt til Danmarks Fjender, særlig til
Gottorp, og ønskede derfor en bestemt Udtalelse fra Kongen af Preus
sen, for at man kunde vide, hvad man havde at rette sig efter. Ahle
feldt fik Ordre til at meddele de preussiske Ministre, at man ' vilde
sætte megen Pris paa at faa klar Besked om, hvad Preussen ønskede,
og endnu mere paa Afsendelsen af en befuldmægtiget Minister til
København 2). Man sporede da ogsaa fra preussisk Side en Tendens
til at stille sig mindre skarpt overfor Danmark. Efterretningen om

Tønnings Fald gjorde saaledes ikke saa ubehageligt et Indtryk i Ber
lin, som man havde frygtet. Da Ahlefeldt overfor den mægtige Mi
nister, Gehejmeraad I Ig e n, udtalte, at Fred med Gottorp var umulig,
saa længe Hertugen besad en Fæstning, gjorde han heller ingen Ind
sigelse herimod S); i Danmark havde man dog ikke for Alvor været
bange for, at Preussen vilde gribe ind med væbnet Haand for at
redde Tønning. Kongen af Preussen lod sig ogsaa nøje med at skriv~

til Kong Frederik, at det gjorde ham ondt, at Tønning var taget,
men at han haabede, at den gottorpske Sag vilde blive godt ordnet
i Brunsvig. og at Kongen vilde genindsætte det fyrstelige Hus i dets

') Ahlefeldts Depecher 14/1, 80 f, 14.

' ) Ordre til Ahlefeldt s0f, 14. Jfr. Sehesteds Skr. til samme .." , hvor han
udtaler Haabet om, at Preussen vil gøre sin Uret mod Danmark god igen .

8) Ahlefeldts Depeche 17/S 14.
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Retttigheder l}. Den preussiske Gesandt i Wien udtalte overfor den
danske Envoye, at man haabede, at Danmark nu vilde lade Gottor
perne i Fred og overlade alt til Kongressen; Preussen var for Tiden
for stærkt knyttet til dem til at turde alliere sig med Danmark, trods
sine venlige Følelser for det 9).

Det var Rusland, der havde foranlediget dette Omslag i den preus
siske Regerings Stemning mod Danmark; den russiske Ambassadør
i København havde skrevet til sin Kollega i Berlin, at Danmark ikke
kunde deltage i det kommende Felttog mod Sverig, hvis det ikke var
sikker paa, at Preussen ikke for Gottorps Skyld foretog fjendtlige
Skridt mod det. I den Anledning afæskede G o Io fk i n lIgen en
Erklæring om, at Preussen vilde forholde sig roligt; han fik det Svar,
at en saadan havde man allerede tilstillet Czaren ; , men hermed var
han ikke tilfreds: han vilde selv have en udtrykkelig Erklæring, og
den blev lovet ham. lIgen var i øvrigt meget fornærmet over, at
Czaren selv ikke havde været tilfreds med Kongens Udtalelser, men
havde krævet en ny, mere bindende Deklaration 8). Gottorperne ud
bredte Rygter om, at Kongen af Preussen vilde støtte dem og Sverig
og rykke ind i Holsten i Spidsen for 20000 Mand; de fortalte ogsaa,
at Landgreven af Hessen-Kassel vilde stille Tropper til Raadighed 4).
Nu maatte Frederik Vilhelm endelig lade høre fra sig, og den 13.
Marts udstedte han den ønskede Deklaration 5. De i Tønning fore
fundne Papirer, som Ahlefeldt foreviste de preussiske Ministre som
Bevis paa Gottorpernes "DuplicitiU, Fourberie und Treulosigkeit" 6),
bidrog ikke saa lidt ' til at kølne deres Interesse for disses Sag; de
kunde godt begribe, at Danmark rnaatte have Satisfaktion 7). Efter
retningen om Tønnings Sløjfning, som Kongen af Preussen havde
fraraadet, vakte vel lidt Misstemning i Berlin; men Ahlefeldt turde
indestaa for, at man i det højeste vilde fo r h a n d Ie om den Sag,
men i k k e s Ia a s for den 8). Allerede i Slutningen af Februar havde
de preussiske Ministre udtalt, at Ahlefeldt endelig ikke maatte rejse,
førend Forholdet mellem Danmark og Preussen var bleven tilfreds-

I) Fr. Vilh. 1 til Fr. IV STj, 14 (Preussen A. R. Ark.),
' ) Weybergs Depeche 17j, 14.

' ) Ahlefeldts Depecher 10j" ' Oj, . lfr. Side 25.
') Piichler til Robethon '0/" '7j, j Ahlefe1dts Depeche " /. 14.
") Ah1efeldts Depeche 13j. 14.
e) Geh. Reg. ej. 14.

1) Ahlefeldts Depeche " j. 14.
e) Ahlefeldts Depecher '7j., ' /, 14.
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stillende ordnet; det kom altsaa vel til Pas, at Kongen af Danmark
ønskede, at han skulde blive, hvad der ogsaa stemmede overens med
hans egne Ønsker, under Forudsætning af, at det var til virkelig
Nytte l). Preussen var ikke den Magt, der gjorde noget for intet;

man kunde godt forstaa, at Danmark ikke turde angribe det egentlige
Sverig, naar det var udsat for blive angrebet Syd fra; men før man
bandt sig, vilde man gerne vide, hvad Danmark vilde yde, hvis Preus
sen lod Gottorp i Stikken, om det saa vilde forpligte sig til ikke at
slutte Fred, før Preussen havde faaet Stettin eller Ækvivalent herfor?
Al1iancen med Gottorp var begyndt at trykke, og der blev sagt, at
Frederik Vilhelm vilde give 2-300000 Rdlr. for at blive løst fra
den %); Trykket maa have været meget haardt; thi Kongen af Preus
sen holdt ikke af at give Penge ud eller opgive en Udsigt til Vin
ding. Preussens ændrede Stemning blev naturligvis saa længe som
muligt holdt skjult for Sverig og Gottorp; endnu langt ind i Marts
følte Vellingk sig sikker paa, at Danmark af Frygt for Preussen ikke
vilde angribe Sverig i indeværende Aar 5), og hele Foraaret igennem
var det en almindelig Tro, at Preussen havde ondt i Sinde mod Dan
mark og vilde støtte Sverig med sine egne Tropper i Forbindelse
med et stort fransk Auksiliærkorps ') ; nu maatte man nemlig igen regne
med Frankrig.

Den 7. Marts 1714 sluttede Frankrig i Rastadt Fred med
Kejseren, og, selvom der endnu maatte forhandles med "Riget",
kunde Freden nu anses for sikret; det varede dog paa Datum et
halvt Aar, inden de to berømte Modstandere fra Arvefølgekrigen :
E u g e n o f S a v o yen og Marskalk V i Il a r s, der havde tilvejebragt
Freden i Rastadt, ogsaa kunde sætte deres Navne under den sidste
Fredstraktat, der blev underskrevet i den schweitziske By B a d e n.
Herved fik Frankrig, om end kun til en vis Grad, frie Hænder og
kunde tage sig lidt af Sverig. Allerede under Forhandlingerne i Ra
stadt havde L u d v i g XIV forlangt, at den westfalske Freds Bestem
melser skulde opretholdes, og Sverig have sine tyske Besiddelser til
bage ; men, da Kejseren ikke vilde have med den Sag at gøre, lod

l) Ahlefeldts Depeche »t, 14.
'1 Ahlefeldts Depecher " I., 21/. . Meget karakteristisk er det af Fr. Vilh.

udtalte Ønske om, at Sverigs Toldfrihed i Sundet vedblivende maatte
komme det sekvestrerede Stettin til gode. (Fr. Vilh. I til Fr. IV 2Th 14).

3) VeIlingk til v. MliIlern 14/S 14.
4) Piichler til Robethon 10/., " ", ". 14.



Den store Koalition mod Sverig af 1715. 47

han den falde, uden dog at opgive Arbejdet for sin gamle Protege.
Der aabnede sig en Udsigt for et Samarbejde mellem Preussen og
Frankrig, og først nævnte Magt tog Initiativet. Kansleren i Neuchåtel,
M o n t m o u li n, blev sendt til Paris i December 17 l3, men døde
under Vejs; hans Efterfølger, Oberst Grev C. A. de R o t t e m b o u r g,
ankom først i Slutningen af Februar. Han indgav til det franske
Hof en Fremstilling af de Nordiske Forhold, som antagelig vilde gøre
Indtryk paa de franske Ministre: Sverigs Tilstand var elendig j fra
alle Sider truedes det af rovbegærlige Naboer; kun Frankrig og Preus
sen kunde hjælpe; direkte fransk Hjælp vilde næppe føre til Maalet;
kun en Samvirken mellem Preussen og Frankrig kunde skaffe Sverig
en fordelagtig Fred: Preussen følte sik stærkt gennem sine militære
Hjælpekilder og sin Indflydelse paa August II; som Sverigs Allierede
kunde det afvende dets Ødelæggelse og skaffe det de tabte Provinser igen;
men til Gengæld maatte det have Stettin, som i svenske Hænder var
en Trusel mod Brandenborg ; kunde Frankrig formaa Sverig til at bringe
dette Offer, vilde det selv derved vinde politiske og merkantile Fordele.

De franske Statsmænd var ikke ufølsomme overfor den preussiske
Henvendelse; de mente vel, at Stettin var af meget stor Betydning.
for Sverig, en Anskuelse, som ogsaa fra svensk Side blev bekræftet,
men ansaa det dog for at være rigtigst, at Sverig ikke afviste det
Tilbud, som syntes at foreligge. Frankrig besluttede da at foretage
en stor diplomatisk Aktion, og Kong Ludvig meddelte Kongen af
Preussen, at han vilde sende en højtstillet Mand til Kong Carl for at
formaa ham til at bringe de nødvendige Ofre I); denne Mand var
Generalløjtnant Erik Sparre, der i mange Aar havde staaet i fransk
Tjeneste som Chef for Regimentet Royal Suedois, men som nu op
gav dette og 10000 Rdlr. om Aaret "ikke for at genfinde dem i
Sverig, men for at tjene dets Konge uden Løn" 2). Han havde i øvrigt
siden 1712 repræsenteret Sverig i Frankrig som en Slags Ambassadør
og var ikke direkte traadt i fransk diplomatisk Tjeneste; men da han
overtog det Hverv, Ludvig XIV betroede ham, og modtog en Art In
struktion af den franske . Konge, blev han af mange betragtet som
fransk Udsending 3). Hans Sendeise havde til Forrnaal at bede Carl XII

') H. AJmquist anf. Værk S. 322 ff.
2) Sparre til Vellingk, udateret Brev 14 (VeII. Saml.).
') Den kejserlige Gesandt ved Kongressen i Brunsvig meddelte Weyberg,

at Kongen af Frankrig havde sendt Sparre til Berlin for at virke for, at
Preussen forenede sine Vaaben med Sverig mod at faa Stettin. (Relat.
aus Braunschweig 14/. 14).
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tænke paa sit Riges Vel og faa ham til at forstaa, at han maatte
ofre noget for at faa Preussens Hjælp til at drive Russerne bort fra
St. Petersborg; Preusserne havde jo faaet fast Fod i Stettin og vilde
ikke godvilligt forlade Byen; det var bedre at have dem til Venner
end til Fjender. Den 24. Marts rejste Sparre fra Paris til Hamborg
for at forhandle med VeIlingk og med Frisendorff, som var kommen
dertil fra Berlin, hvor Flemming lige havde været og forgæves søgt
Ternskold. i Anledning af dennes afbrudte Forhandlinger med den
sachsisk-polske Minister Lagnasco l). Den 29. April kom Sparre til
Berlin og optraadte her i Forbindelse med den nu til fransk Afsending
forvandlede Oberst R o t t e m b o u r g, der var ankommen den 24. Rot
tembourg var af preussisk Herkomst, men født i Frankrig; han var
fransk Officer, men besad Lensgodser i Preussen. Hans Komme gav
Anledning til forskellige Rygter : nogle mente, at Frankrigs Henven
delse til Preussen havde til Hensigt at erhverve en ny Forbundsfælle
i Stedet for Sverig, der ·nu var stærkt svækket efter saa mange Aars
Krig; andre derimod troede paa VeIlingks Forklaring: at Sverig og
Preussen skulde slutte Forbund og sende en stor Hær mod Danmarks
Sydgrænse 2). Men Sparres Sendeise havde ikke og kunde heller ikke
have nogen officiel Karakter ; han forhandlede sammen med Rottem
bourg med de preussiske Ministre og Gortz, men havde ikke Audiens
hos Kongen S). Den danske Regering blev dog i nogen Grad op
skræmmet af de verserende Rygter, der efterhaanden antog bestemte
Former; det hed sig saaledes, at Sparre skulde overbringe et Tilbud
fra Frankrig om at give 30000 Mand og betale betydelige Subsidier;
flere tyske Fyrster vilde stille Kontingenter, Sachsen-Polen vilde
slutte sig til Sverig og Preussen; man kunde derefter med en stor
Arme rykke ind i Rusland, medens en fransk-engelsk Flaade med
20000 Mand om Bord vilde løbe ind i Sundet og holde Danmark i
Skak. Den danske Gesandt i Berlin mente, at de fransk-svenske
Forsøg paa at vinde Preussen vilde blive uden Frugt, da Kongen
ikke vilde have noget med Sparre at gøre 4) ; men den danske Re
gering troede dog, at Sagen var for alvorlig, til at Ahlefeldt alene
kunde klare den og tænkte paa at lade Weyberg rejse fra Brunsvig

I) Side 37.
') Vellingk til v. Miillern '",.; Hagedorns Depeche 20/. ; Ahlefeldts Depecher

28/., II. 14; Lundberg : De dipl. forb. mellan Syer . o. Preuss. 1709-1715.
Lund 1893. S. 131 f.; Almquist S. 325.

I) Sparre til Vellingk ' ,. 14.
') Ahlefeldts Depeche ' I. 14.
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for at staa ham bi; men denne fraraadede det, da hans Ankomst til
Berlin vilde vække Opsigt og straks kalde Flemming dertil') Man
henvendte sig ·saa til Czaren, gjorde ham opmærksom paa de franske
Forsøg paa at støtte Sverig og vinde Preussen, og bad ham om
kraftig Bistand baade ad diplomatisk Vej og paa andre Maader 2). Der
var imidlertid ingen Grund til Ængstelse; thi da Sparre lovede at
virke for Stettins Afstaaelse, men forlangte, at Preussen skulde skræmme
Danmark og hjælpe Sverig til at faa de tabte Østersøprovinser til
bage, svarede Ministrene, at de russiske Stridskræfter var saa over
legne, at der ikke kunde være Tale om at tage Kampen op med
dem; dette Svar tydede ikke paa megen Iver for en Tilslutning til
Sverig og Frankrig S). Sagen var da ogsaa den, at Preussen havde
sikret sig Kejse ren. I Februar var Grev D o h n a bleven sendt
til Wien for st forklare, hvorledes det egentlig forholdt sig med det
pommerske Sekvester; han skulde gøre det indlysende, at Sverig
burde fordrives fra Tyskland; det havde jo sltid støttet Frankrig mod
"Riget"; dets Angrebskraft burde svækkes, hvad der vilde ske, hvis
Preussen beholdt Stettin og Landet indtil Peene. Gik Kejseren ind
herpaa, erklærede Preussen sig rede til at hjælpe ham, hvis Forhand
lingerne i Rastadt ikke skulde føre til noget; de havde nemlig været
afbrudte i Januar, og det hed sig nu, at Frankrig, Preussen, Polen
og Sverig nærmede sig hinanden; Forhandlingerne kom dog snart i
Gang igen, saa Preussens Bistand blev overflødig. Dohna blev imid
lertid vel modtaget, man advarede Preussen mod det polske Hof, der
havde sluttet Venskabstraktat med Frankrig, og, da han i Begyndelsen
af Marts rejste hjem, omtrent ssmtidig med, at Freden i Rastadt blev
underskrevet, var han meget forhaabningsfuld 4). I det hele var Preus
sen i Færd med at lægge Kursen om, da Sparre indtraf i Berlin;
Forhandlingerne med Rusland havde lige ført til, at Kongen var gaaet
ind paa at yde den af Czaren forlangte Garanti 6); han havde saaledes
allerede paa en Maade .taget Parti, og, selvom han ikke vilde ind
lade sig i Krig med Sverig, var han uvenlig slemt mod Carl XII,
der ikke vilde anerkende det pommerske Sekvester og navnlig ikke
vedgaa sin Gæld .til Kongen af Preussen, der jo havde betalt Menschi-

') Relat. aus Braunschweig " /, 14.
') Ordre til Falck 'Ii ' 14.
") jfr. Lundberg S. 134.
~) Droysen IV I, S. 85 ff.
') Jfr. Side 25.
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kolf en Del Penge for Ulejligheden ved at erobre Stettin, og som
vilde have dem tilbage, inden han atter afstod Byen I). Med Danmark
vilde Frederik Vilhelm endnu ikke indlade sig og vilde ikke over for det
udtale sig klart i det gottorpske Spørgsmaal; men heller ikke Got
torperne var tilfredse med ham, skønt han havde ydet dem værdifuld
Støtte; man maa indrømme, at deres Ministre var energiske, opfind
somme og foretagsomme; Vellingk siger endog, at de var de eneste.
der udrettede noget"), men ved deres anmassende og uforsigtige Op
træden ødelagde de ofte selv, hvad de havde opbygget.

Preussens Tilnærmelser til de Nordiske Allierede blev stadig ty
deligere og foruroligede i høj Grad dem, der ledede Sverigs Uden
rigspolitik S); Frederik Vilhelm lovede ligefrem at lade den gottorpske
Sag hvile og ikke foretage noget Skridt til Gunst for Sverig. lige n
gik endnu videre: han udtalte at man burde sekvestrere alle Sverigs
tyske Besiddelser; Danmark vilde for sin egen Sikkerheds Skyld
gøre rettest i snarest at blokere Wismar; Preussens gode Forhold til
Kejseren vilde hindre Frankrigs Indgriben; han forsikrede Ahlefeldt
om, at Gørtz, Sparre og Frankrigs Udsending skulde komme til at
forlade Berlin med uforrettet Sag. Det var klart nok, at Kongen af
Preussen var ked af sit Forbund med Gottorp, men ikke vilde trække
sig ud af det, før han fandt en Udvej til at gøre det med Ære').
Sparre mærkede snart, at hans Udsigter kun var daarlige; af sin
første Samtale med Kongen og sin første Sammenkomst med Mini
strene fik han Indtrykket af, at man .elskede, ærede og frygtede
Czaren" og mente, at man ved en Krig med ham vovede mere, end
man havde Udsigt til at vinde; han blev virksomt støttet af Gørtz,
ja endog af den sachsisk-polske Gesandt, men den preussiske Re
solution af 8. Maj 1714 udtalte, at en Krig med Rusland var haabløs,
og at de Magter (Sachsen-Polen og Hessen), der skulde staa ved Preus
sens Side, ikke var meget værd som Forbundsfæller ; den ene mang
lede Lyst, den anden Evne. Sparre lod Kongen af Preussen forstaa,
at han ikke vilde rejse til Kong Carl med en saadan Besked, men
at han maatte have et virkeligt Tilbud; i Stedet herfor fik han kun
Opfordringer til at ile til Tyrkiet og faa Kongen til at indtage en
mere fredsvenlig Holdning; de preussiske Statsmænd vilde ikke tage

') Jfr. Bind V, S. 111.
') Vellingk Iii v. Miillern ' /, 14.
", Vellingk Iii v. Miillern " j, 14.

') Ahlefeldts Depeche 6/. 14.
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Sverigs Parti mod den Nordiske Ligas -Magter , men hellere købe
Stettin af dem l). Under disse Forhold havde Sparres Forhandlinger
naturligvis ingen Fremgang; i Slutningen af Maj opgav han dem der
for foreløbig og drog til Hamborg, hvor han fortalte Vellingk, at Stem
ningen i Preussen ikke var den bedste, og at Kongen endog var i
Færd med at underskrive og ratificere Traktater med Danmark og
Rusland for at nfaa sine kære Penge igen" '). Hermed sigtedes na
turligvis til Udlæget for Stettin. Det var Sparres Agt kun at blive
2-3 Dage i Hamborg; Opholdet blev dog noget længere ; først den
14. Juni var han atter i Berlin S) .

Om den Retning, hvori den preussiske Regering nu søgte at lægge
Kursen, vidste Sparre Besked; for de russiske Forhandlinger er der
gjort Rede 4); med de danske forholdt det sig saaledes ~ Den danske
Regering, der ikke var tilfreds med de svævende Udtalelser, den
preussiske havde fremsat i Februar, udbad sig i Slutningen af Marts
klarere Besked; man erklærede, at man gerne undte Preussen Stet
tin med Opland og var rede til at komme det i Møde, blandt andet
med Hensyn til denne Bys Handels): man henviste til de i Tønning
fundne Aktstykker, som nylig var trykte og forelagte den preussiske
R~gering, der heraf kunde se, at Gottorperne paa Grund af deres
Troløshed ikke fortjente Preussernes Sympati; man mente, at Preus
sen efter v. Dohnas Hjemkomst fra Wien maatte have en sikrere
Basis at gaa ud fra, og man kvitterede ved Smaatjenester for udvist
Imødekommen; man lod saaledes Preusserne føre 200000 Pd. Krudt .
toldfrit gennem Sundet, medens de fra Flandern hjemvendende danske
Tropper til Gengæld fik Lov til at passere gennem preussisk Territorium 6).
Den 16. Maj indberettede Ahlefeldt, at IIgen havde overrakt ham et Traktat
forslag, som han oversendte, idet han beklagede, at han, der jo var
rappelleret I . Januar, intet Kreditiv havde og altsaa ikke selv kunde
træffe nogen Art af Afgørelse; denne Mangel blev dog meget hurtigt
afhjulpen, idet man allerede fra København havde afsendt Fuldmagt

') A1mquist S. 330 ff.
2) Lundberg S. 141.
I) I sin Beretn. af ' /8 meddeler Hagedorn, at Sparre lige er ankommen og

vil blive et Par Dage; under 18/ 8 meddeler Ahlefeldt hans Komme til
Berlin .

') Jfr. Side 24 ff.
' ) Som svensk By nød Stettin Toldfrihed j Sundet.
8) Geh . Reg. 28/ 1 , 27/ 1 , 29/ 1 14.
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for ham til at slutte Alliance med Preussen l). I en Instruktion til
I. Rosenkrantz, der skulde benytte den i Harmover paa Vejen til
Brunsvig, havde den danske Regering giort Rede for sit Syn paa Sa
gerne. Denne Redegørelse, der ogsaa skulde være vejledende for de
andre danske Gesandter, til hvem den sendtes som Rundskrivelse,
omtalte først den Ordning, man ønskede at træffe med de nyerobrede
Provinser, Bremen og Verden, af hvilke Danmark forbeholdt sig saa
store Partier, at Forbindelsen mellem Oldenborg og Rigets øvrige
Dele sikredes; Stade og Resten af Bremen kunde gives Hertugen
af Gottorp som Erstatning for hans Del af Slesvig, medens Harmover
kunde faa Verden og Fæstningen Ottersberg ved Wiimmefloden med
Distrikt, som det allerede faktisk indehavde. Kunde dette Projekt
ikke gennemføres, var Danmark ikke utilbøjeligt til at afstaa hele
Stift Bremen til Harmover og Gottorp, men først nævnte maatte saa
uden Erstatning tilbagegive Delmenhorst og de 4 pantsatte olden
borgske Fogderier t) ; hele Slesvig og Ditmarsken forbeholdt Kronen
sig, Besiddelserne i Wagrien og Stormarn kunde Hertugen faa tilbage;
Rygen, Stralsund og Landet Nord for Peene tilkom Danmark, som
dog om fornødent vilde nøjes med, hvad der laa Nordvest for Linien
Demmin-Greifswald, begge Stæder inklusive. Kunde de skaanske
Provinser ikke faas tilbage i deres Helhed, vilde Danmark nøjes med
Helsingborg, Engelholm, Laholm, Halland, Baahuslen, Vigen, Jæmte
land og Hven: Sverig maatte af med sin Toldfrihed, Carlskrona og
Carlshamn ødelægges; Preussen s"kulde have Stettin og Landet Syd
'og øst for Peene, muligvis endog op til den ovenfor nævnte Linie S). .

Ilgens Forslag gik ud paa følgende: Kongen af Danmark maatte
ikke slutte Fred med Sverig, med mindre Preussen fik i det mindste
Stettin og Landet til Peene med alle Byer paa b e g g e Bredder 
særlig Wolgast - til evig Eje; han skulde bestræbe sig for at faa
Czaren til at gaa ind herpaa. Danmark skulde erobre Wismar, Ry
gen og Stralsund, og endnu i Sommer tage fat paa en af disse Op
gaver; Meklenborg skulde medvirke ved Erobringen af Wismar og til
Gengæld have Byen, efter at dens Værker var sløjfede; Rygen og
Stralsund skulde blokeres, og Besætningerne afskæres fra enhver Til
førsel; naar de var erobrede, skulde de overlades Preussen, der for-

l) Ahlefeldts Depeche 18/6; Geh. Reg. »t, 14.
~) Jfr. Bind m, S. 448 og 59.
b) Geh. Reg. 6/. 14.



Den store Koalition mod Sverig af 1715. 53

pligtede sig til paa enhver Maade at støtte Danmarks og Ruslands
Foretagender mod Sverig paa begge Sider af Østersøen : vilde Kej
seren og Harmover sekvestrere Sverigs tyske Besiddelser, var Preus
sen rede til at understøtte dem med Vaaben i Haand; Preussen vilde
af al Magt virke for, at Danmark fik siue store Udgifter godtgjorte, og
ønskede i den Anledning at vide, hvad det fordrede. Kongerne af
Danmark og Preussen, Czaren, Kejseren og Harmover skulde enes
om et Fredsforslag og faa Sverig til at gaa ind derpaa. Senest ved
Fredsslutningen skulde Hertugen af Gottorp indsættes i sine Rettig
heder; men Preussen vilde intet voldsomt Skridt foretage i hans Fa
vør; det vilde ikke. modsætte sig, at Hertugen fik Erstatning i Stift
Bremen; men ogsaa Harmover maatte ses til gode her, hvis ogsaa
det gik imod Sverig; det vilde lette Sagen meget, hvis Sachsen-Polen
opgav alle Særforhandlinger med Sverig og anvendte sine Vaaben
mod dette Rige I).

Forslaget vandt kun meget betinget Bifald ved det danske Hof;
det blev dog fundet brugeligt som Grundlag for videre Forhandlinger
og blev sendt tilbage til Ahlefeldt, forsynet med en Masse Bemærk
ninger: Man vilde gerne indrømme Preussen Stettin, Landet til Peene
og Wolgast med Distrikt, men Rygen og Stralsund, Greifswald, Dem
min og det Barthske Distrikt vilde Danmark have; Rygen havde fra
ældgammel Tid tilhørt det, og Sachsen-Polen havde ved særlig Trak
tat indrømmet det Øen S); Stift Bremen eller Ækvivalent herfor maatte
man ogsaa fordre. Kongen vilde gerne angribe Wismar, Rygen og
Stralsund, men først rnaatte der sluttes Koncert med Preussen og af
tales, hvilken Hjælp det vilde yde; Wismar skulde sløjfes, men burde
maaske - som Harmover mente - være Rigsstad, saa kunde Mek
lenborg faa Neukloster. Først og fremmest rnaatte imidlertid Preus
sen slutte offensiv AIliance mod Sverig; de vage Udtryk om Med
virken kunde man ikke nøjes med; det maatte fo r p I i g t e sig til ved
Fredsslutningen at skaffe Danmark de tabte Provinser tilbage; ved
denne Lejlighed vilde man gerne have Kejseren og Hannover med;
Magterne maatte gensidig garantere hinanden de ved Freden vundne
Fordele. De Udtryk, hvori de gottorpske Forhold omtaltes i For
slaget, syntes man mindst godt om; Kongen af Preussen maatte for
pligte sig til ikke at tillade, at der foretoges noget via facti mod Dan-

1) Ahlefeldts Depeche 16/ 5 14.
2) Bind V, S.2.
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marks Besiddelse af den gottorpske Del af Slesvig indtil Freden;
heller ikke i sine holstenske Besiddelser burde Hertugen genindsættes
paa et tidligere Tidspunkt; overfor ham maatte man holde sig fra alle
bindende Udtryk og holde sig Vejen aaben til at give ham Ækviva
lent; over for Harmover burde man tage det Forbehold: "hvis dets
Fordringer ikke gaar for vidt"; endelig maatte Sachsen-Polen love
ikke at indlade sig i Alliance med Frankrig, og alle kontraherende
Parter forpligte sig til at give Afkald paa alle Engagementer, der
kunde være til Skade for de andre l). Ejendommeligt er det at se
det ringe Hensyn, der baade i det preussiske Forslag og i de danske
Bemærkninger tages til Sachsen-Polen .

Dette var altsaa Indledningen til den dansk-preussiske Alliance,
men Forslaget havde en lang og trang Vej at tilbagelægge, inden det
blev til Traktat; Preussens brændende Ønske om at komme i varig
Besiddelse af Stettin stødte nemlig fra flere Sider paa Uvilje eller
Modstand . Det hed sig, at Kejseren vilde hævde den westfalske
Fred, ved hvilken Sverig havde faaet Stettin; heraf benyttede de
franske Gesandter i Berlin sig, idet de insinuerede, at Preussen nu
kun ved Frankrigs Hjælp kunde faa Stettin; den vilde de love, hvis
Preussen ved Frankrigs Side mæglede Fred i Norden 2). De For
handlinger, Kongen af Preussen aabnede med Kejseren, viste dog
snart, at det ikke vilde være umuligt at faa hans Samtykke S). For
handlingerne med Danmark gik derimod uhyre smaat; Preussen trak
Tiden ud; baade Sagen med Stettin og det gottorpske Spørgsmaal
gav Anledning til mange Betænkeligheder. Frankrig og England for
langte klar Besked om, hvorledes Preussen stillede sig over for den
Traktat, det havde sluttet med Gottorp; i denne Retning var Ahle
feldt dog ganske rolig, han vidste, at IIgen aldrig vilde afgive en saa
dan kategorisk Erklæring; men værre var det, at Kongen af Preus
sen fastholdt, at han ikke vilde slutte Alliancetraktat med Kongen af
Danmark, før denne havde truffet endelig Aftale med Hannover om
Bremen-i-Verden-). Konseillet i København raadede derfor Kongen
til foreløbig at stille Sagen i Bero og se Tiden an; mente Preussen
og Harmover noget med Sagen, kom de nok med positive Forslag;

' ) Geh . Reg. »t, 14.
") Disse Rygter meddeltes bl. a. af Weyberg under IS/. og af den danske

Legationssekretær Wernicke i Paris 10/., " /', .. /•.
I) Ah1efeldts Depecher " /" '6/., ' /0, " 1e 14.
t) Ahlefe1dts Depecher " /6, 16/ 6, .1/ 6 14.
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vilde de bare trække Tiden ud, havde Danmark strakt sig vidt nok l).
Ahlefe ldt fik Ordre til at rejse hjem, hvis Alliancen ikke allerede
var sluttet 2). Ordningen af Danmarks Forhold til Harmover blev den
værste Anstødssten for Udvidelsen af den Nordiske Alliance; og Sa
gen blev endnu mere kompliceret, da Kurfyrst G e o r g L u d v i g ved
Dronn ing Annas Død II. August 1714 blev Konge i England.

Under alt dette fortsattes de fransk-svensk-gottorpske Forhandlinger
i Berlin, men gjorde naturligvis ingen Fremskridt. Den 14. Juni var
Sparre jo vendt tilbage til den preussiske Hovedstad, hvorfra han to
Dage senere meddelte Vellingk, at han, Rottembourg, Frisendorlf og
Gørtz i Forbindelse med den engelske Gesandt B r e t t o n havde dan
net et Angrebskomplot mod det preussiske Hof"); han henvendte sig
i en Memorial til Kongen og lod ham vide, at han maatte hjælpe
Sverig og tage sig af Gottorperne; overlod han England og Frankrig
at være Hjælpere, gik han glip af Lønnen; hjalp han ikke Sverig,
blev Rusland for mægtigt; lignende Memorialer indgaves af Frisen
dorlf, Bretton og Gørtz. Herpaa svarede Frederik Vilhelm den 26.
Juni, at han gerne vilde hjælpe Sverig; han havde jo vist sin gode
Vilje ved at bevare Pommern for det; men han gavnede det mere
ved at virke for en almindelig Fred, end ved at kaste sig ind i en
Krig; inden han gav sig af med Sparre, maatte denne have en bedre
Instruks"). Dette Svar maa være bleven meddelt den danske Envoye,
der Dagen, efter at det var givet, skrev hjem, at alt Haab nu ,var
ude for Sparre 5). Denne havde ogsaa paa en eller anden Maade
faaet Nys om det preussiske Forslag til Danmark, der vakte stor
Forfærdelse hos Gørtz; Efterretningen skal være kommen over Paris 8),

skønt den danske Regering paastod, at den franske Sekretær i Kø
benhavn, Poussin, lige saa lidt som Wernicke i Paris havde faaet
noget at vide derom. Dette fik Ahlefeldt Ordre til at meddele lIgen
samt til at undersøge, hvor Sparre havde faaet sin Visdom fra 7).

Konseillet paastod paa det bestemteste, at kun Ahlefeldt og Gesand
terne i Brunsvig havde faaet Afskrifter"): men midt i Juli var den

') Geh. Reg. '"/o 14.
2) Geh. Reg. " /0 14.
') Sparre til Vellingk 10/0 14.
4) Sparre til Vellingk ID/O, n/o 14.
') Ah1efeldts Depeche " ' /0 14.•O) Ahlefeldts Depeche u/o 14.
') Geh. Reg. 'B/O 14.
B) Geh. Reg. aD/o, ' /1 14.
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hannoveranske Sekretær i København i Besiddelse af en Kopi, som

han tilstillede sin Regering med den Bemærkning, at Preusserne er
klærede den for et Falsum l) .

l sin Memorial af 20. Juni til Kongen af Preussen ankede Gørtz
over, at denne i sin Resolution af 26. Maj havde udtalt, at han intet

havde udført, der stred mod de Forpligtelser, han havde paataget sig
overfor Huset Gottorp, og at han saa vidt muligt vilde vise sin Vel

vilje i Handling, skønt han, da han afsluttede Traktaten af 22. Juni

1713 ikke havde kendt den rette Sammenhæng med Tønnings Over

ladeIse til Svenskerne; Gørtz paastod, at Administratoren herefter ikke

kunde vide, hvad man fra preussisk Side forstod ved "traktatmæssige

Forpligtelser", hvorfor han maatte have klar Besked om n a a r og

hvorledes man vilde opfylde disse; det gottorpske Hus rnaatte kunne

gøre sikker Regning paa Preussens kraftige Hjælp ; trods Czarens
Trusler maatte Kongen erindre, at han under alle Forhold var for

pligtet til at gennemføre det fyrstelige Hus' Restitution; han kunde

ikke være bekendt at lade sin Udenrigspolitik diktere af Rusland.
Den skarpe Tone, som Gørtz anslog, skulde ikke bedre Forholdet

mellem ham og de preussiske Statsmænd, der mindst af alt tænkte

paa at opgive den Kurs, som de forberedte sig til at slaa ind paa ;

de lagde kun ringe Vægt paa den Hjælp, som Gørtz, Sparre og de

andre Medlemmer af "Angrebskomplottet" stillede i Udsigt, derimod

ventede de snarest Meddelelse om, at den russiske Garantitraktat var

underskrevet. Dette fremgik tydeligt nok af den Resolution, som den

26. Juni tilstilledes Gørtz ; den gjorde gældende, at der i Traktaten

ikke var Tale om væbnet Bistand, men kun om tjenlige og nødven

dige Midler til at drive Restitutionen igennem; hele Sagen var nu

henvist til Kongressen i Brunsvig; Kejseren vilde sikkert tage det

ilde op, om man under disse Forhold begyndte Krig; skulde Kon

gressen blive resultatløs, vilde Kongen i Forbindelse med det got
torpske Hus og dets Venner tage under Overvejelse, hvad der videre
var at gøre. Denne Resolution besvarede Gørtz med en Række "re

rnarques" , som gik ud paa, at han ikke havde begæret væbnet Hjælp,

og at hans Forslag ikke kunde kaldes farligere og mere vidtsvævende

end de kongelige Løfter, som han indskrænkede sig til at paaabe
raabe sig.

Samtidig med at Gørtz indleverede sine Bemærkninger. meddelte

') Piichler til Robethon 21/ 7 14.
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han, at han stod i Begreb med at rejse til Hamborg for at modtage
nye Instrukser af Administratoren. Han ankom hertil den 30. Juni
og tilbragte nogle Dage i Byen, optaget af vidtløftige Forhandlinger
med Administratoren, VelIingk og den franske Sekretær ved det danske
Hof, P o u s s i n; hvad disse i Enkelthederne gik ud paa, vides ikke
bestemt; men i Hovedsagen har de drejet sig om, hvorledes man
skulde finde Hjæ lp hos Frankrig og Kejseren . Allerede den 2. Juli
var Gørtz atter i Berlin, ledsaget af Kammerherre Ve 11 i n g k, Ge
neralguvernørens Søn, der efter Faderens Ønske skulde følge Sparre
til Wien. Samtidig med at Gørtz afrejste til Hamborg, ankom Basse
witz til Berlin; hans Afsløringer skærpede naturligvis Uviljen mod
Gørtz, men dennes Stilling var i Forvejen uholdbar; den Tone, der
prægede hans Memorialer, havde irriteret Kongen og Ministrene lige
saa meget som deres Indhold; Kongen havde allerede den 30. Juni
- samme Dag som den russisk-preussiske Traktat blev ratificeret 
begæret hans Rappel af Administratoren, samtidig med at han havde
forbudt sine Ministre at forhandle med ham. Ved sin Ankomst til
Berlin erfarede Gørtz dette; Kongen var rejst til Cleve, Dronningen
modtog ham ved Hoffet, som om intet var hændt; han havde Ind
trykket af, at Ministrene Dohna og v. Printzen ikke var ham helt
ugunstigt stemte, og besluttede at aabne et Felttog mod IIgen, hvem
han tilskrev sin Unaade. Han var sikker paa Støtte fra Administra
toren, der, instrueret af ham og VelIingk, tog ham varmt i Forsvar
hos Kongen af Preussen, idet han udtalte sin Forvisning om, at denne
lige saa opmærksomt vilde høre ham, som han syntes at have lyttet
til hans Angribere; Administratoren bad endvidere Kongen om at
arrestere Bassewitz og udlevere hans Papirer til Gørtz, Denne Hen
vendelse blev betydningsløs; alt beroede paa Udfaldet af Kampen
mellem IIgen og Gørtz; skønt sidst nævnte angreb dristigt og dygtigt,
maatte han dog trække det korteste Straa; IIgen indlod sig ikke paa
nogen direkte Forhandling med ham, men indberettede til Kongen,
at Gørtz i Forbindelse med sine Venner blandt Diplomaterne søgte at '
styrte de preussiske Ministre. Kongen, der ad anden Vej havde faaet
Oplysning om Gørtz' Tilbagekomst og om hans Optræden i Berlin,
sendte da sine Ministre Ordre til at meddele Gørtz, at han havde at
forlade Berlin inden 10, Kongeriget inden 24 Timer; denne Ordre
ankom den 2 I. Juli; Gørtz, der havde skaffet sig en Ordre fra Ad

ministratoren til at rejse, tog Afsked med Dronningen og drog til
Sachsen, den 25. var han i Leipzig paa Vejen til Brunsvig ; foreløbig
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havde han lidt et Nederlag; men han havde lige nylig fra Tyrkiet

modtaget Efterretning om, at han besad den svenske Konges Tillid

og Yndest, og Rygterne om dennes forestaaende Hjemkomst antog fa

stere Former og fyldte ham med nyt Haab, medens han pønsede paa

at skaffe sig Hævn over de preussiske Ministre, særlig lIgen. Det

skandaløse Brud mellem Gørtz og det preussiske Hof gav ikke Stødet

til Preussens nye politiske Orientering, der allerede var forberedt ved

dets Tilnærmelser til Danmark og Rusland; noget formelt Brud med

Gottorp var ikke sket. Frederik Vilhelm vægrede sig ikke ved at

modtage en ny Afsending derfra og havde ikke foretaget noget, der

stred mod Traktaten af 22 . Juni 1713; håns Ministre havde rigtignok

drøftet en Plan om at fjærne den gottorpske Garnison fra Stettin;

den blev dog opgivet; men i August besluttede Kongen at forstærke

den preussiske Garnison, og den 23. lod han et helt Regiment rykke

ind i Fæstningen, hvis preussiske Besætning nu blev 3 Gange saa

stærk som den fyrstelige; som Paaskud tjente Rygterne om store

svenske Hvervninger i Pommern. Den svenske Raadsregering pro

testerede mod dette" Fredsbrud ", men hertil blev der ikke taget Hen

syn. I en Skrivelse til Carl XII søgte Kongen af Preussen at be

smykke sin Færd under Hensyn til det gottorpske Hus' Insolvens og

Troløshed ; det var jo det, der skulde staa inde for, at han fik sine

udlagte Penge tilbage. Om hvad der var sket i Stettin, synes Kon
gen af Sverig først at have faaet rigtig Besked efter sin Ankomst til
Stralsund l).

I Juli 1714 bekræftede Kongen af Sverig en Konvention, der den

15. Maj var sluttet mellem Generalerne v. Dernath og Ducker om

OverladeIsen af de gottorpske Tropper til Sverig ; denne Traktat kunde

med lidt god Vilje betragtes som en uneutral Handling; ligeledes f~em

gik det med tilstrækkelig Tydelighed af de meget omtalte Tønningske

Papirer, der nu var bleven almindelig bekendte, at Gottorp ikke stod

udenfor Partierne; men var Gottorp ikke neutralt, saa kunde det ikke

deltage med Preussen i Sekvestret af Pommern, og saa var G r u n d

laget for Traktaten af 22. Juni 1713 2) fuldstændig taget

b o r t S). Herved aabnede der sig en Udvej til med Ære at slippe

ud af den generende Alliance, hvad der i høj Grad vilde lette Opret
telsen af et Forbund med Danmark. Under Grev Dohnas ovenfor om-

l) Almquist S. 335-356.
' ) Bind V, S.20 If.
3) Droysen anf. B., S. 93 If.
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talte Ophold i Wien havde den danske Envoye Fr. Weyberg gjort

gældende, at nævnte Traktat var det eneste Baand, der knyttede
Preussen til Gottorp, men at det var bristet ved Afsløringerne i Tøn

ning, som maatte faa Preussen til at se paa sin Forbundsfælle med
Foragt l). Da man fra preussisk Side klagede over, at den danske

Regering havde dem mistænkt for hemmelige Forhandlinger med

Frankrig, fik Ahlefeldt Ordre til at udtale for lIgen, at der virkelig
havde været Grund til at anstille Undersøgelser i den Anledning, da

Preussen var traadt i Skranken for Gottorp; til Frankrig havde Dan
mark ikke henvendt sig, og nu tænkte man kun paa at besvare Preus
sens venlige Følelser 2). Gottorps Venner var meget indignerede over,
at Preussen havde ændret Sindelag og intet vilde gøre hverken for

<let eller for Sverig S). Sparres Mission var definitivt strandet; for

synet med en ny Instruks fra Vellingk rejste han den 7. Juli over

Wien ~i1 Kongressen i B a d e n for om muligt i Fredstraktaten at faa
indført en Artikel saalydende: Kongen af Frankrig og Kejseren af
Tyskland tilsikrer Sverig de Provinser, det besidder i Kraft af den
westfalske Fred 4); men som det senere skal ses, havde Sparre heller

ikke Held med sig i Baden. Alt tegnede gunstigt for Realiseringen

af de danske Planer: den 30. Juni afsendtes til Rusland den 'af Kon
gen af Preussen ratificerede Traktat med Czaren 5); Konseillet i Kø

benhavn lykønskede da ogsaa Kongen, der var paa Gottorp, til at
Tilstanden baade i Preussen og i Harmover var gunstig for en Al

liance; nu kunde man med Kraft gaa løs paa Sverig og opnaa en
gunstig Fred 6). Saa let gik det imidlertid ikke, Preussen havde ingen
Hast med at fremme Sagen, der foreløbig laa hen. I August rejste
Ahlefeldt derfor hjem, en ny Envoye udnævntes først den 6. Oktober,

indtil da lededes Forretningerne af den unge Kancelliraad C h r i s t i a n
R e e n b e r g. Den II. Oktober viste Kongen Ahlefeldt sin Paaskøn

nelse ved paa Rosenborg egenhændigt ar pryde ham med det hvide
Baand 7); men hans diplomatiske Karriere var til Ende; han kom al

drig mere til at optræde som Gesandt.

l) Re1at.aus Braunschw.• ' /" j fr. Rosenkr. Udtalelser samme SI. fra u/50g !8/a 14.
') Geh. Reg. la/a 14.
') Ahlefeldts Depeche 15/ 7 14.
') Lundberg S. 146.
5) Ahlefe1dts Depeche 'h 14.
e) Geh. Reg. 7h 14.
7) Bobe anf. Værk, B. lll, S. 147.
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Blandt de Garanter, der i 1700 havde grebet til Vaaben for at
beskytte Holsten-Gottorp mod Danmark, var de B r u n s v i g - L Yn e
b o r g s k e Hertugdømmer, der i 1705 blev forenede under Kurfyrst
Georg Ludvig af Hannover. Han 'var oprindelig Sverigs Ven
og alt andet end gunstigt stemt mod Danmark, der jo i sin Tid saa
energisk havde bekæmpet Oprettelsen af "den 9. Kur" l); men da
Frederik IV i 1712 havde bemægtiget sig Stift Bremen, ændredes
hans Syn paa Sagerne; Lysten til selv at komme i Besiddelse af den
svenske Provins, der laa som en fremmed Enklave i hans Rige, vaag
nede, og da han mente nemmest at naa sit Maal ved Hjælp af Sve
rigs Fjender, begyndte han at nærme sig disse; men han gik uhyre
forsigtigt og prøvende til Værks; hos ham mærkes i endnu højere
Grad end hos Frederik Vilhelm Bestræbelsen for at opnaa de størst
mulige Fordele med de mindst mulige Ofre. Saa længe Stenbocks
Arme endnu eksisterede, og saa længe Størstedelen af hans egen Hær
kæmpede mod Frankrig, var han nødsaget til at forholde sig rolig
og nøjes med de Fordele, Vel1ingk frivillig indrømmede ham som
Sverigs Ven: Besiddelsen af Verden og Ottersberg 2); men, da Sten
bocks Hær var gaaet til Grunde, og hans egne Tropper ved Arve
følgekrigens Ophør var blevne frie, begyndte han at røre paa sig.
Den IO. Januar 1714 blev der udfærdiget en Instruks for hannoveransk
Raad Web e r, der som extraordinær Envoye skulde afgaa til St. Pe
tersborg, hvori det paalagdes ham at udvirke Czarens Bistand til, at
Stift Bremen ved Fredsslutningen blev afstaaet til Kurfyrsten, hvis
det ikke skulde gives tilbage til Sverig; Danmark maatte saa paa an
den Maade holdes skadesløs; det kll.nde nemlig forudses, at hverken
Sømagterne eller det tyske Rige vilde finde sig i, at den Magt, der
besad Nøglen til Østersøen, ogsaa blev Herre over Elb- og Weser
mundingerne og derved i Stand til at gøre Handelen paa Tyskland
stort Afbræk 3). Dette var naturligvis rigtigt nok; den danske Re
gering var selv klar over, at den ikke vilde faa Lov til at beholde
sin Erobring; men den havde, som det alt vil fremgaa af det fore
gaaende, ogsaa et aabent øje for, at den i Stift Bremen besad et

, udmærket Kompensationsobjekt, der kunde anvendes til at erhverve
varigere Fordele. Czaren stillede sig velvil1igt overfor Kurfyrstens

') Bind I, S. 17 If.
' ) Bind III, S. 448.
0) S. Schartau: Forhållandet mellan Sverige och Harmover 1709-1715, Lund

1905, S. 141; [fr. Piichler til Robethon " /n 14.
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Afsending, men vilde selvfølgelig ikke paa Forhaand binde sig, stærkt
optaget, som han var, af Forhandlingerne med Preussen og af Krigen
i Finland og de finske Farvande; men han var ikke misfornøjet med
at komme i nærmere Forbindelse med Hannover; derved fik han
altid en Del at vide om de dansk-hannoveranske Forhandlinger, hvori
han ikke tidligere til sin store Fortrydelse var blev en indviet l). Det
var svært at holde sammen paa den Nordiske Alliance og endnu van
skeligere at erhverve nye Forbundsfæller; de gamle Allierede mang
lede Tillid til hinanden og savnede Solidaritetsfølelse; de søgte bag
hinandens Ryg at vinde ensidige Fordele; men herved vakte de Mis
tanke hos de ombejlede Magter, der ikke havde noget rigtigt at holde
sig til, idet den ene af de Allierede lovede dem Fordele paa den an
dens Bekostning, uden at have Spor af Sikkerhed for at. kunne holde
sine Løfter.

Allerede i den sidste Halvdel af 1713 havde Harmover haft Lej
lighed til at vise, at det ikke længere nærede uvenlige Følelser mod
Danmark; da Gørtz sammen ' med Preussens Gesandt den 30. August
kom til det hannoveranske Hof for at søge Hjælp mod Danmark, blev
han meget køligt modtaget, og ved ~e Forhandlinger, som midt i Sep
tember fandt Sted i Slesvig mellem de danske Ministre og oven
nævnte Diplomater, lod Kurfyrsten sig ikke repræsentere ; han sendte
ganske vist en Gesandt, Kammerherre S c h u I e n b u r g til Slesvig,
men gav ham Ordre til at optræde nseparatim«. Gørtz kunde af den
Grund ikke optræde med tilstrækkeligt Eftertryk og opnåaede derfor
intet S). Da Gørtz i December paany kom til Hannover, lod Kur
fyrsten ham vide, at han ikke saa sig i Stand til at optræde som
Garant for Freden i Travendal, saa længe han ikke havde Sikkerhed
for, at det ikke var med Gottorpernes Vilje, at Svenskerne var komne
ind i Tønning").

I Harmover var Danmark siden 1711 repræsenteret af Kancelli
raad Johan Jacob v. Holtze; da Kurfyrsten ikke havde nogen En
voye i København, men kun en Sekretær, den ofte omtalte Baron
Puchler, var det naturligt, at Danmarks Afsending heller ikke havde
nogen særlig høj Rang; men v. Holtze selv var meget misfornøjet
med sin ringe Stilling ; i sine Breve beder han ofte om højere Rang,

') Falcks Depeche ' /to 14.
') Bind V, S. 104-106; jfr. Almquist S.65 ff.

Holtres Depecher '2/12, 16/n , U/n 13.
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bedre Løn eller Forsættelse til en højere StiIIing: han vilde gerne
være Resident i Hamborg eller Envoye i Berlin l). Lønnen var vir
kelig lille, kun 700 Rdlr., som ikke engang blev udbetalte til rette Tid;
og med Rangen var det næsten endnu værre bevendt; skønt han baade
paa fædrene og mødrene Side var af adelig Byrd, fik han ikke Lov
til at deltage i Kurfyrstens Taffel, hvad han ansaa for en stor Kræn
kelse; naar Kongen blot vilde gøre ham til Envoye eller endog kun
til Kammerjunker, vilde mange Døre, der nu var lukkede, aabne sig
for ham, og han vilde derved blive i Stand til at tjene sin Herre
bedre, end han nu formaaede 2). Han opnaaede da, at Kongen bad
Kurfyrsten om, at v. HoItze som andre adelige Raader maatte blive
tilsagt til Taffel 5); 1715 blev han Justitsraad, 1716 Envoye ved
Rigsdagen i Regensburg '), men først 1725 opnaaede han at blive
Etatsraad, Sagen var den, at Danmark ikke havde Raad til at holde
vel lønnede Gesandter ved alle de mange større eller mindre Hoffer,
hvor det ønskede at være repræsenteret; man Iod derfor de løbende
Forretninger bestride af Diplomater af lavere Rang og sendte en
Envoye extraordinaire, naar der forefaldt noget af Betydning. Da
Frederik IV ønskede at træde i nøjere Forbindelse med Kurfyrsten
af Hannover, blev det ikke KanceIliraad v. Holtze, men den hidtil
værende Envoye i London, I ve r R o s e n k r a n t z, der kom til at ind
lede Sagen. Han var udnævnt til at repræsentere Danmark ved Kon
gressen i Brunsvig og blev den IO. Februar 1714 beordret til at til
træde Rejsen 6); under Vejs aflagde han saa et Besøg i Harmover for
at sondere Stemningen der. Han ankom dertil den 20. Marts og fik
straks det Indtryk, at man gerne vilde indlade sig med Danmark, og
at Kurfyrsten, hvis han fik et Stykke af Bremen, sikkert vilde ga
rantere Danmark mod de Fjender, som Gottorps Intriger søgte at
rejse imod det; den russiske Minister ved Kurfyrstens Hof, S c h l e i
n i t z, var ganske af samme Mening. Af de hannoveranske Ministre
var B e r n s t o r f f, B u s c h og E l t z danskvenlige, medens Kammer
præsident G ø r t z støttede sin Frænde og holdt med Gottorp. Rosen
krantz og Bernstorff begyndte med at tale om et hannoveransk For
slag om at sekvestrere Wismar, hvorved man sikrede sig imod, at

l) Holtzes Depecher " /l. 13, .6/6 14.
') Holtzes Depecher 8/12 13, 28/. 14.
I Geh. Reg. ~6/6 14.
') Geh. Reg. '0/. 16.
6) Bind V, S. 124; Geh . Beg. 10/. 14.
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Fæstningen faldt i den svenskvenlige Hertug C a r I L e o p o l d s Hæn
der 1); men denne Sag laa ikke for og kunde vanskelig gennemføres,

da Carl XII jo ikke for nogen Pris vilde aabne Wismars Porte for

fremmede Tropper; langt mere aktuelt var det Brev, Rosenkrantz

kort efter sin Ankomst til Brunsvig modtog fra Bernstorff, der bad
om en Redegørelse for, hvad Danmark ønskede af Hannover, saa

vilde man ikke alene "tout de bon" forhandle med ham, men kunde
endog stille i Udsigt, at Kurfyrsten vilde efterkomme Kongens Ønsker").
Henvendelsen blev ind ledet i det skjulte, og de videre Forhandlinger

foregik i den dybeste Fortrolighed. Bernstorffs Ven og Slægtning,
den hannoveranske Gehejmeraad W. L. F a b r i c e, var en af de faa
indviede; i Brunsvig, hvor han opholdt sig som Kongresmedlem, for
handlede han me d sine danske Kolleger, Weyberg og Rosenkrantz,
og forelagde derefter Sagerne for Bernstorff; paa denne Maade kunde

Hemmeligheden bevares overfor dem af de hannoveranske Ministre,
som man ikke ønskede at indvie i Sagen, hvad der ikke havde kun
net lade sig gøre, hvis den danske Regering havde forhandlet i Kø

benhavn med den derværende hannoveranske Repræsentant, hvis
Indberetninger altid forelagdes Ministrene in pleno. Fabrice mente,
at det var ønskeligt, at Kongen af Danmark vilde udtale sig først,

men lovede dog at bidrage sit til, at Kurfyrsten "so viel als rnoglich

herauszulassen sich entschliessen måge" S). Det var ikke Meningen,

at Fabrice skulde arbejde uden Løn: Sehested lovede, at man vilde efter
komme et af ham tidligere udtalt Ønske om at faa Danebrogsordenen ~

man vilde ogsaa paa andre Maader vise ham Erkendtlighed, hvis han
støttede Danmarks Sag; det var kun for ikke at vække Opsigt, at

han ikke straks fik Ordenen; heri var Fabrice enig; han ønskede
ogsaa at tale med Bernstorff om Sagen 4). Den hannoveranske Af

sending i København blev foreløbig holdt udenfor Forhandlingerne; i

sine Breve til Robethon omtaler han ikke de danske Henvendelser
til Hannover; i Begyndelsen af Aaret taler han af og til fortroligt

med de danske Ministre om at sekvestrere Wismar, søger at stemme
dem gunstigt for Staden Bremen og for Adelen i Stift Bremen, men
synes ellers længe at svæve i den Tro, at Danmark ønsker at beo

holde de erobrede Provinser for sig selv, hvad han dog mener, at

' ) Relationen aus Braunschw. " /1, 24/_ 14.
' ) Relationen aus Braunschw. " /. 14.
8) Relationen aus Bråunschw. 1./. 14.
•) Relationen aus Braunschw. ·i.; Geh. Reg. " ," 14.
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det ikke vil faa Lov til. Han beklager sig over, at Danmark ikke
har Tillid til Hannover; først hen paa Sommeren faar han øjet op
for Bestræbelserne for at oprette et godt Forhold mellem Danmark
og Harmover og ved, at det er Rosenkrantz, der leder dem l).

Man kom snart paa det rene med, at Kurfyrsten ikke vilde gøre
"la premiere ouverture" 2); saa maatte altsaa Danmark til det, og der
blev udfærdiget Fuldmagt for Rosenkrantz og Weyberg til at slutte
nærmere Forbund med Hannover, da Kurfyrsten og Kongen havde
fundet det raadeligt til gensidig Sikkerhed at slutte sig nærmere sam
men. Der blev tilstillet dem en Instruktion, som paalagde dem at
tilvejebringe Samvirke i Forholdet overfor Sverig, Holsten-Gottorp og
disses eventuelle Hjælpere. Man foreslog, at Harmover skulde for
anledige Wismar sekvestreret og Besætningen ført til Sverig; derefter
skulde Voldene raseres, og Byen muligvis overgives til Meklenborg
Schwerin paa den Betingelse, at den aldrig mere maatte befæstes.
Harmover skulde søge at vinde Kongen af Preussen og Kejseren for
de Nordiske Allieredes Sag og faa Kejseren til at nedlægge Forbud
mod, at Svenskerne fra Stralsund gik ind i Meklenborg; som Med
direktør i den nedersachsiske Kreds kunde Harmover give dette For 
bud større Vægt; Hertugen af Schwerin og Landgreven af Hessen
skulde hindres i at foretage noget til Fordel for Sverig; Hessen-Kassel
hørte jo ikke engang med til den nedersachsiske Kreds, og havde
aitsaa ingen Ret til at blande sig i dens Forhold; Meklenborg der
imod hørte med ind under den og burde holdes nede af Kredsens
øvrige Medlemmer, særlig af Hannover. Vigtigst var det imidlertid
at vinde Preussen, i hvert Fald da at faa det til at forholde sig roligt
og undlade at støtte Sverig og Gottorp. Foruden om disse storpoli
tiske Forhold drejede Instruksen sig ogsaa om en Del Spørgsmaal, der
kun vedrørte Danmark og Hannover, saaledes om Kontributionerne
fra Verden og de ar' Hannoveranerne besatte Dele af Stift Bremen;
Kongen -var villig til at afstaa Verden for 200000 Rdlr. og Rømningen
af Ottersberg m. m. Om disse Særpunkter kunde Rosenkrantz for
handle i Forbindelse med v. Hoitze, men om Resten skulde han for
handle ene 3). Holtze kom imidlertid ikke til at deltage i Forhand
lingerne; han var beordret til at fungere som Sekretær hos de danske

') Piichler til Robethon ur., ' /s, STi l , ",<, '/8, 28/ 8, SJ, 14.
' ) Relat, a. Braunschw. 17/. 14.
' ) Geh . Reg. " /. 14.
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Ministre i Brunsvig, var fornærmet over denne ringe Stilling og 'blev
midt i April afløst af Sekretær P. N e ve, hvorefter han vendte tilbage
til sin Post i Harmover I). Her søgte Bernstorff at udfritte ham med
Hensyn til Bremen; men, da Rosenkrantz jo havde paataget sig "die
Sache durch Robethon secreternent zu betreiben", kunde v. Holtze
ikke svare S). Det blev imidlertid ham, der kom til at forelægge
Bernstorff Sagen om Afstaaelsen af Verden; han fik det Svar, at før
end man vidste, hvorledes Danmark kom til at staa ved Fredsslut
ningen, kunde man ikke udtale sig, dog kunde man svare for Kur
fyrstens "gute disposit ion zu einer baldigen nåheren Zusammensetzung".
Denne Henvendelse var nærmest at betragte som en Prøveballon;
v. Holtze, der havde været i Brunsvig for at konferere med de danske

\

Ministre, skrev da ogsaa hjem, at det ikke vilde være heldigt nu at forcere
den Verdenske Sag; Rosenkrantz vilde hellere hemmeligt og ene for
handle med Bernstorff om den S). De forsigtige Hannoveranere var
yderst tilbageholdne i deres Udtalelser; først efter en Maaneds Sam
vær i Brunsvig lod Fabrice sig forlyde med, at Verden var for ringe
et Ækvivalent for den Risiko, Kurfyrsten løb, ved at indlade sig paa
en nærmere Forbindelse med Danmark; Sverigs Position var bleven
forbedret ved Fredsslutningerne, idet England og Frankrig nu havde
faaet frie Hænder, medens Preussen, MUnster og Hessen-Kassel, der
havde faaet Raadighed over deres Tropper, var upaalidelige og maaske
vilde slutte sig til Danmarks Fjender; Kongens Planer med Slesvig
og Holsten vilde vistnok give Anledning til mange og lange Forhand
linger; men Danmark kunde sikkert med Erobrerens Ret beholde
Slesvig, der ikke hørte med til "Riget", og Kongen kunde konsolidere
sin Stilling ved at tilbyde Hertugen Erstatning i Stift Bremen; saa
manglede der endnu kun "et ræsonnabelt Tilbud til Kurfyrsten" . Her
til svarede Rosenkrantz, at hvis Hertugen af Gottorp beholdt fast Fod
i Hertugdømmerne og ved Kongen af Sverigs Død blev hans Efter
følger paa Tronen, da saa det ilde ud med Freden i Norden og i
den nedersachsiske Kreds; hvis han som Erstatning vilde nøjes med
mindre end hele Stift Bremen, vilde Kongen af Danmark med Glæde
overlade Kurfyrsten Resten. Fabrice gik nu over til at omtale Se
kvestret af Wismar, der efter hans Mening vilde være let at gennem-

') Geh . Reg. n/.; Ho1tze til Seheste d ul" »t, 14.
") Holtze til Sehested sOl. 14.
') Ho1tze til Sehested "/" 8/. 14; jfr. Schartau S. 143.
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føre, da Raadet i Stockholm og Prinsesse Ulrika Eleonora gerne vilde
have Garnisonen over til Sverig; det skulde være rigskonstitutions

mæssigt og ske paa Kejserens Befaling; Garnisonen skulde bestaa af

to hannoveranske BataiIIoner og en wollfenbiittelsk samt, hvis det ikke
kunde undgaas, af et Par meklenborgske Kompagnier; men Preus

serne og Gottorperne skulde holdes ude. Rosenkrantz slutter det
Brev, hvori han meddeler sin Samtale med Fabrice, med at udtale,
at Hyrdetimen nu er inde; det gælder om at benytte Øjeblikket og
straks tage fat paa Forhandlingerne 1). De russiske Ministre i Bruns

vig, Fyrst Kurakin, der egentlig var Gesandt i Haag, og Schleinitz, var

stærkt interesserede i, at Danmark snarest kom i Forbindelse med
Hannover; de mente, at Kurfyrsten og Kongen af Preussen maatte
vindes ved at faa Del i Sverigs tyske Provinser 2). I en udførlig
Skrivelse til Sehested, der afgik samtidig med den ovenfor citerede
Relation til Kongen, skynder Rosenkrantz paa de danske Ministre:

de maa endelig gribe til og samtidig iagttage den største Forsigtighed;

Chancen er god; der er Udsigt til at vinde baade Harmover og Preus

sen og derved faa Svenskerne fordrevne fra Tyskland; men nøler den

danske Regering, og er den for stiv under Forhandlingerne, saa kom
mer England og Gottorps andre Venner den i Forkøbet; maaske vil

man sige, at Kongen har battu le bois, og andre taget Vildtet ; men
betænker man, hvad det har kostet Danmarks Krone .at dele med

andre, er det ikke vanskeligt at besvare dette; det er glædeligt, at
Ahlefeldt bliver i Berlin, da man ikke tør udtale sig for alle og en
hver om visse Sager. Rosenkrantz' Brev slutter med en Udtalelse

om, at det er Fabrice, der har faaet ham til at skrive privat til Se
hested 3). Rosenkrantz har øjet aabent for, at man ikke maa kræve

for meget; Fabrice har udtalt for ham, at man er glad over, at Dan

mark vil- lade Kejseren sekvestrere Wismar og ikke selv tage det,

hvad der ogsaa vilde irritere Preussen ; han er ganske paa det rene

med, at Danmark, der jo ikke tør gøre Regning paa at beholdeStift
Bremen, hellere maa faa Rygen og Stralsund, men ikke forlange for
meget af Pommern for ikke at irritere Preussen ; Hertugen af Got
torp maa ikke fordrives fra Holsten, men skal opgive sin Del af Sles
vig mod at faa Erstatning i Stift Bremen, der deles mellem ham og

l) Relat, a. Braunschw. Uj, 14.

') Rela!. a. Braunschw. »t: 14.
") Rosenkr, til Sehest. 21j, 14.
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Hannover; paa disse Vilkaar vil Kurfyrsten indlade sig med Kongen
af Danmark og slutte en offensiv Alliance, hvis nogen tager Sverigs
Parti. Rosenkrantz var forbauset over, at Fabrice udtalte sig saa frit,
og raadede til at gribe til '),

Disse Skrivelser gjorde Indtryk hjemme, og under 5. Maj blev der
tilstillet Rosenkrantz en Instruks om "hvorledes Sagen skulde gribes an" .
Denne, der allerede er omtalt under Forhandlingerne med Preussen 1),
gik ud paa, hvorledes Stift Bremen skulde deles mellem Danmark,
Gottorp og Hannover, samt hvorledes Danmark og Preussen vilde
disponere over Pommern; endvidere indeholdt den en Angivelse af,
hvilke Dele af Sverig, Danmark ønskede at faa tilbage ved Freds
slutningen. Man var belavet paa, at Hannover næppe vilde være til
at formaa til aktivt at bidrage til at erobre de gamle danske Pro
vinser hinsides Sundet tilbage; men saa rnaatte det være behjælpeligt
ved Fredsslutningen; i Tyskland derimod maatte det i hvert Fald gøre
fælles Sag med Danmark mod quoscunque 3). Rosenkrantz blev me
get betænkelig ved at se, hvor store Fordringer den danske Regering
stillede; han troede ikke, at det vilde blive muligt i kort Tid at bringe
Enighed til Veje; fra Hannovers Side vilde der sikkert blive gjort
store Vanskeligheder, og fransk-engelske Intriger vilde kunne faa det
hele til at strande; han raadede derfor Kongen til ikke at holde for
stift paa sin Mening, men fire paa flere Punkter 4). Han forelagde
dog Fabrice en Deklaration, indeholdende Kongens Ønsker; men Re
sultatet blev ganske, som han havde ventet: Fabrice erklærede den
15. Maj, at Kurfyrsten ikke kunde indlade sig paa en saa farlig og
"vidt udseende" Sag, med mindre de Fordele, han kunde vente, stod
i passende Forhold til de Farer, han udsatte sig for; fik Harmover
ikke h e l e Bremen og Verden, vilde det over Hovedet ikke have no
get med Sagen at gøre; paa en Deling som den foreslaaede kunde
det ikke indlade sig; selvom Gottorp havde baaret sig nok saa galt
ad, laa Fejlen dog hos "tutoribus et administratoribus", og derfor
kunde man ikke berøve "Pupillen" hans Ejendom; hele Verden, Kej
seren og Riget vilde sætte sig derimod, med mindre Hertugen fik
Erstatning f. Eks. Oldenborg; i saa Fald kunde Danmark maaske faa
hele Slesvig og hele Ditmarsken; mod Danmarks Fordringer paa Ry-

t) Rosenkr. til Sehest. 10/. 14.
2) Side 52.
I) Geh . Reg. ol. 14.
0) Rosenkr. til Sehes t. 12/, 14.
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gen havde Harmover intet at indvende; det kunde ikke have noget
imod, at Preussen fik den ønskede Del af Pommern, og at Danmark
erholdt Stralsund, og det vilde støtte Danmarks Bestræbelser for at
faa Besiddelserne hinsides Sundet tilbage; endelig henstillede Fabrice,
at man udviste Forsigtighed i Forholdet til Preussen: i Stedet for di
rekte at henvende sig til dette, var det maaske bedre, at mage det
saaledes, at Harmover søgte Preussen, og at begge i Forening derpaa
henvendte sig til Danmark l). Rosenkrantz tog Fabrices Udtalelser
ad referendum, men lagde ikke Skjul paa, at han ikke troede, at
Kongen gik ind paa Forslaget om Oldenborg. Fabrice indvendte, at
de hertugelige Dele af Slesvig og Ditmarsken var meget mere værd,
for ikke at tale om alle de Fordele Harmover vilde hjælpe Danmark
til; at faa Svenskerne fordrevne fra Tyskland og Gottorp gjort uska

deligt var en uvurderlig Vinding. Endelig tilføjede Fabrice, "som om
det kom fra h~m selv", at Kurfyrsten maaske vilde være villig til
at betale en Sum Penge, hvis Sagen derved kunde lettes 2).

Som rimeligt var, blev Kongen af Danmark noget bitter, da Fa
brices Udtalelser blev refererede for ham. Han fandt Hannovers For
dringer lovligt vidtgaaende og vilde gerne vide, hvad det egentlig bød
som Erstatning for den eneste Erobring, Danmark havde gjort i 4
lange Krigsaar; Tilbudet om Rygen og Stralsund var uden reel Værdi;
de skulde jo først erobres: hvad der var erhvervet ved Blod, kunde

. ikke bortgives mod et blot og bart Haab; for en saa usikker Vinding
skulde Danmark altsaa opbyde alle sine Kræfter til Lands og til
Vands; om at afstaa Oldenborg kunde der kun være Tale, naar Kon

gen fik Slesvig og Holsten helt og holdent samt Lauenborg i Stedet
for Verden; de pantsatte Dele af Grevskaberne maatte Danmark have
tilbage, saa kunde Harmover faa de Dele af Stift Bremen, som ikke
gik med til at tilfredsstille Hertugen af Gottorp; Betingelsen for over
Hovedet at indlade sig med Harmover var imidlertid, at Kurfyrsten
brød med Kongen af Sverig og sluttede sig til den Nordiske Alliance;
snarest mulig maatte en Koncert oprettes mellem Danmark, Rusland
og Hannover, og alle Aftaler træffes om, hvad enhver af dem skulde

yde for med forenede Kræfter at kaste Svenskerne ud af Tyskland;
en Konvention med tilhørende Garantier maatte sluttes, Danmark var
rede til alt, naar blot Harmover tiltraadte Alliancen; paa alle Maader

1) Bilag til Rosenkr. Skr. til Sehested 18/& 14.
S) Rosenkr. til Sehest. 18/& 14.
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skulde der arbejdes paa at opnaa Kejserens Billigelse og Kongen af
Preussens Medvirken; vilde Harmover nøjes med at iagttage en vel
villig Neutralitet, kunde man ikke indse, at det udsatte sig for Fare
eller gjorde sig fortjent til Belønning; men var det ikke muligt at
faa det til at erklære sig, var Danmark ikke uvilligt til at slutte en
DefensivaHiance med gensidig Garanti for, hvad hver Part i Øjeblikket
besad : Danmark Stift Bremen, Harmover Verden, dog kun indtil
Fredsslutningen; Kravet om de Verdenske Kontributioner fastholdtes;
mente Hannover, at de gottorpske Forsyndelser ikke kunde falde Her
tugen til Last, saa fremgik det af de ·i Tønning fundne Papirer, at
det var ham selv, der havde ' aabnet Tønning for Svenskerne (! !) Idet
Kongen gav sine Ministre i Brunsvig ovenstaaende Instruks, paalagde
han dem at sætte en hannoveransk Minister ind i Sagen og søge at
naa et for Danmark gunstigt Resultat paa den ene eller den anden
Maade 1).

Kurfyrsten blev naturligvis ikke blot bearbejdet fra dansk, men
ogsaa fra svensk Side. Paa Vejen til Brunsvig kom Envoyeen i
Berlin, Frisendorff, sidst i Maj til Hannover, fik Audiens og bad
Kurfyrsten som Kongen af Sverigs Ven, virke hen til, at denne fik
alle sine tabte Provinser tilbage, samt yde sin Bistand til, at Freds
kongressen blev flyttet fra Brunsvig til et eller andet Sted i Holland,
da England og Frankrig ønskede dette. Hertil svarede Kurfyrsten,
at Sverig burde gøre et virkelig Skridt for at faa Fredsforhandling
erne i Gang, men at han ikke vilde interessere sig for, at Kongres
sens Sæde blev forlagt 2). Frisendorffs Opgave i Brunsvig var imid
lertid ikke at repræsentere Sverig ved Kongressen; han skulde blot
paa Vellingks Vegne overbringe en af den brerniske Regering under
skreven Protest mod de Danskes Okkupation af Stift Bremen; og
hans eneste Legitimation var et Brev fra dettes tidligere General
guvernør S). Fra preussisk Side var der tidligere af Ministeren i
Brunsvig, Gehejmeraad P o s a d o ffs k y, bleven foreslaaet, at man
skulde udarbejde et Fredsforslag og forelægge det for Sverig, efter at
Kejseren havde billiget det. De danske Ministre var ikke instruerede
om at være med til at udarbejde et saadant, og henstillede derfor
at Kongen af Preussen fremsatte det, hvorefter Posadotfsky ytrede,

') Geh. Reg. '8/6 14.
' ) Re1at. a. Braunschw. ss/, 14.
8) Almquist S. 317 ff.
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at Wismar o~ Stralsund skulde sekvestreres, og, hvis Sverig ikke vilde
gaa ind herpaa, burde Danmark anvende sin Hær og sin Flaade til
at tvinge det dertil; Kongen af Preussen vilde yde Forskud og del
tage i Omkostningerne, men ikke give Navn til '), Dette var jo
egentlig ikke noget Fredsforslag; men Meningen var klar nok: Preus
sen vilde ligesom Harmover ikke vove Trøjen, men holde sig i Bag
grunden, medens Danmark ragede Kastanierne ud af Ilden. Dette
udelukkede dog ikke, at den ene søgte at puffe den' anden frem;
Fabrice foreslog saaledes, at Preussen under Paaskud af, at den Hær,
Sverig samlede i Pommern, vakte Uro i Riget, skulde lade en stor
Hær rykke ind og indeslutte Stralsund fra Landsiden, medens de
Danske landede paa Rygen; saa skulde Hannoveranerne tage sig af
Wismar. Bernstorff var overbevist om, at man snart vilde faa Bugt
med Preussens Betænkeligheder, og at IIgen nu var saa stærkt en
gageret, at han ikke kunde trække sig tilbage . Dette var rigtignok
ikke Ilgens Mening, han stræbte efter Evne at faa Kongen af Preus
sen til at holde sig udenfor Krigen; men en Ting kunde dog betrag
tes som sikker, nemlig at Preussen intet vilde foretage uden i For
bindelse med Hannover; Bernstorff mente derfor , at de dansk-han
noveransk-preussiske Forhandlinger burde føres under et og paa
samme Sted, vistnok bedst i Brunsvig ~).

Fra København blev der nu tilstillet Ministrene i Brunsvig et nyt
Forhandlingsgrundlag, der tog sig meget mærkeligt ud: Da det lod
til, at Opretholdelsen af Ligevægten laa Kurfyrsten saa stærkt paa
Sinde, havde Danmark intet imod at overlade Harmover Rygen og
Pommern imod at beholde Bremen og Verden samt faa de pantsatte
Dele af Grevskaberne tilbage; herved vilde Hannovers Landomraade
vokse stærkt; det vilde faa Stralsund, Greifswald og flere andre Stæ
der foruden den frugtbare ø Rygen; Danmark vilde gøre sit til, at
Harmover ved Fredsslutningen beholdt disse LanderhverveIser. Dette
Forslag maatte kun meddeles mundtligt, de sachsisk-polske Gesandter
maatte ikke gøres bekendt med det, ja ikke engang vide, at Danmark
i det hele forhandlede med Harmover S); det synes heller ikke alvor
lig ment, men maa nærmest betragtes som en Spøg i Anledning af
Hannovers generøse Tilbud om at give de endnu ikke erobrede Dele

') Relat. aus Braunschw. '"/6 14.
Sj Relat. aus Braunschw. 28/ 6 14; Ahlefeldt til Weyberg IS/S 14.
') Geh . Reg. 6/. 14.
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af Pommern i Bytte for Bremen, som allerede var i de Danskes
Hænder. De danske Ministre i Brunsvig fandt imidlertid ikke øje
blikket gunstigt for en sandan spøgefuld Henvendelse, der vilde kunne
ødelægge alt; efter moden Overvejelse besluttede de at henlægge
Skrivelsen indtil videre; de var ganske paa det rene med, at Kur
fyrsten hellere vilde lade Svenskerne blive i Tyskland end lade Dan
mark beholde Stift Bremen. De havde nemlig genoptaget Forhand
lingerne med de hannoveranske Ministre og den 7. Juni gennem Fa
brice modtaget et Tilbud, der gik ud paa, at Kurfyrsten vilde hjælpe
med til at indeslutte Wismar for at fremtvinge et Rigssekvester, hvis
Preussen vilde gøre det samme med Hensyn til Stralsund; overlod
Kongen af Danmark ham hele Bremen, vilde han betale ham en Sum
Penge og give Landstrækninger, der aarligt indbragte 20000 Rdlr.,
som et Bidrag til den Erstatning, der muligt vilde blive tilkendt Her
tugen af Gottorp; 3 af de pantsatte Fogderier vilde han give tilbage
samt 30000 Rdlr. en Gang for alle for de Verdiske Kontributioner;
endelig tilbød han Hjælp mod ethvert Angreb paa Danmarks Syd
grænse; gik Kongen ind herpaa, var Kurfyrsten rede til at skride
til nun projet formel" I). Straks efter Modtagelsen af denne Skrivelse
havde Rosenkrantz henvendt sig til Bernstorff og meddelt, at han
med Bekymring saa, at man spildte Tiden med at tvistes om nle
partage de la peau" i Stedet for at bruge den til at ntuer la bete";
at sekvestrere Wismar og Pommern var til ingen Nytte; kun Krig
gaven Fyrste Ret til territoriale Udvidelser; da Preussen vilde gaa
med, naar Harmover gjorde det, løb Kurfyrsten ingen Risiko; Kon
gen vilde sikkert ikke gaa ind paa at afstaa Oldenborg, for at Han
nover kunde faa Bremen; den Fordring maatte betegnes som "un
peu forte"; skulde Hertugen endelig have Erstatning, kunde det al
drig blive fra Danmarks Side, men fra Sverigs, for hvis Skyld han
havde brudt Traktaterne S). Bernstorff havde i Harmover sat den
russiske Gesandt, Gehejmeraad S c h Ie i n i t z, ind i Kurfyrstens An
skuelser, og denne havde straks meddelt Rosenkrantz Indholdet af
Samtalen, der gik ud paa det samme, som Fabrice havde ladet Ro
senkrantz vide; af nyt var "er kun den Udtalelse, at Preussen var
tilfreds med den Del af Pommern, det indehavde, og vilde overlade
Resten til de Allieredes Disposition 8). I sit Svar pointerede Rosen-

') Fabrice til Rosenkr. ' /a 14.
t) Rosenkr. til Bernstorff ' /a 14.
') Schleinitz til Rosenkr. ' /a 14.
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krantz, at Kongen ved at bytte Oldenborg med den hertugelige Del
af Slesvig kun vilde tjene 100000 Rdlr. om Aaret, og det var alt for lidt
for at afstaa Bremen : Harmover tilbyder noget, det ikke har, og vil
have, hvad vi har erobret 1). Rosenkrantz fik intet Svar paa sit Brev
til Bernstorff, da denne ~ar syg; den gamle Enkekurfyrstinde Sofies
Død den 8. Juni bidrog ogsaa sit til at standse Forhandlingerne 2).

Foreløbig kom de ikke videre; de russiske Forsøg paa at faa Kur
fyrsten til at udtale sig var lige saa resultatløse som de danske; han
erklærede stadig kun at ville optræde i Forbindelse med Kejseren
og Kongen af Preussen, hos hvem han i øvrigt synes at have været
mindre vel anskrevet end Kongen af Danmark S).

l Brunsvig var de dansk-hannoveranske Forhandlinger gaaede i
Staa, men de fortsattes andre Steder. Rosenkrantz og Weyberg fik
Ordre til i Ugen 14.-20. Juli al være i Oldenborg, hvor Kongen
vilde indtræffe; Gehejmeraad J. G. H o Is t e i n, Jer var hos ham paa
Gottorp, havde udfærdiget ovennævnte Ordre og havde paalagt Ro
senkrantz at bestræbe sig for at kunne medbringe en ngewissen fer
men Plan des zuerrichtenden Tractats'"; samtidig havde han ladet
ham vide, at Danmark absolut ikke vilde beholde Bremen, men kun
søge at faa -saa meget som muligt for det; man kunde imidlertid købe
Hannovers Venskab for dyrt 4). l de første Dage af Juli var Rosen
krantz og Weyberg i Hannover, hvor de forhandlede med Bernstorff,
hvad der voldte den svenske Resident We r w i n g store Kvaler, da
han formodede, at der var noget galt paa Færde, men ikke kunde
faa at vide, hvad det var 5). Om deres Ophold i Harmover haves i
øvrigt ingen andre Efterretninger end v. Holtzes Meddelelse om, at
de var der 6); saa meget er imidlertid sikkert, at de ikke kan have
truffet bindende Aftaler. Paa Rejsen tilOldenborg var Kongen den
5. Juli kommen til Gliickstadt, hvor han forblev til den 7.; den IO.
sejlede han fra Blankenese til Crantz i Stift Bremen 7). l de mel
lemliggende Dage var han i Pinneberg, hvor Landdrosten i Lauen
borg G. E. v. We r p u p, Bernstorffs Svigersøn, havde indfundet sig for

l) Rosenkrantz til Schleinitz 8/. 14.
') Rosenkr. til Sehest. 11 /. 14.
a) Rosenkr. til Vibe; Weyberg til samme 'l,. 14.
') Geh . Holstein til Ministrene i Brunsvig " I., 28/. 14.
.') Werwings Dep. 28/. 14 g. SI. (Schartau S. 147).
•) Holtzes Depeche JOh 14.
' ) Bind V, S. 186.
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efter Kurfyrstens Ordre at forhandle med de danske Ministre. Den
10. Juli forelagde de ham et Forslag til en nærmere Forbindelse mel
lem Danmark og Hannover, hvis Indledning ikke indeholdt synderligt
nyt udover en Paavisning af, at Svenskernes Fordrivelse fra Tysk
land ikke vilde være til Skade for Protestautismens Sag, da de nye
Landsherrer var Lutheranere eller Reformerte. Kongen hævdede sin
Ret til at beholde hele Slesvig, der fra gammel Tid var e t d a n s k
Len, som intet havde med Riget at gøre; skulde Hertugen
endelig have Erstatning, var 100000 Rdlr. nok, og dem kunde Stift
Bremen magelig udrede; fik Danmark ved Fredsslutningen hele Sles
vig, vilde det afstaa Bremen og Verden til Hannaver ; for at for
drive Svenskerne fra Tyskland, maatte endnu i Aar Wismar, Stral
sund og Rygen tages'; hertil behøvedes en Flaade og 2 Armeer.
Danmark, Preussen og Harmover skulde hver stiIle 15000 Mand;
den danske Hær og nogle hannoveranske Regimenter skulde angribe
Wismar, Preusserne ug Resten af Hannoveranerne, Stralsund og der
efter Rygen; Udgifterne til ArtiIIeriet skulde reparteres paa de Al
lierede, der ogsaa maatte dele Flaadeudgifterne, som blev betydelige,
da Svenskerne var saa stærke, at man maatte have 24 Skibe i Søen,
hvis ikke Russerne kunde tilføje den svenske Flaade et Nederlag.
Fordelingen af Byttet var den tidligere omtalte; naar Harmover og
Danmark var enige, skulde der ske Henvendelse til Preussen 1). I
Pinneberg naaede man intet Resultat, og man kom ikke videre i
Trittau, hvor Forhandlingerne blev fortsatte; alt strandede paa, at
Werpup efter Ordre stift holdt paa, at Harmover vilde have Bremen
og Verden til Arv og Eje, inden det erklærede Sverig Krig. Det
var Gehejmeraaderne Vibe og Holstein, der forhandlede med Land- "
drosten, som, efter hvad Bernstorffs Sekretær, R o b e t h o n, udtalte
over for v. Holtze, blev »renvoye rudernent" ; da denne hertil be
mærkede, at Kongen interesserede sig levende for Kurfyrstens Vel,
»mais que ses pretensions devraient etre justes et equitables", sva
rede Robethon, at Holtze ikke skulde udtale sig om noget, der ikke
vedkom ham, og hertil havde denne intet at sige, »comme je n'ai
plus cette affaire entre mes rnains" 2). Da der senere fra dansk Side
blev Tale om at genoptage Forhandlingerne, idet v. Holtze fik Ordre
til at skaffe at vide, naar Werpup kom igen, og med hvilke For-

') Geh. Reg.·h 14. Jfr. Geh. Reg. S'/•.
S) Holtzes Depeche 1/. 14.
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slag 1), var man i Harmover optaget af ganske andre Spørgsmaal, og,

da v. Holtze efter Rosenkrantz' Ordre henvendte sig til Bernstorff, fik
han det Svar, at nu havde man ikke Tid til at give Landdrosten nye

Instruktioner, og der var næppe Udsigt til bedre Held denne Gang 2);

hermed var det forbi med de dansk-hannoveranske Forhandlinger i

Holsten.

Ved et Tilfælde befandt Kongerne af Danmark og Preussen sig i
Begyndelsen af Juli samtidig i saa stor Nærhed af Kurfyrsten, at et
Møde mellem dem meget let kunde have været arrangeret. Den IO.,

samme Dag som Frederik IV landede i Crantz, ankom Frederik Vil
helm til Harmover paa Vejen til Cleve; han forblev der dog kun saa
lang Tid, som der behøvedes til at skifte Postheste ; men den l. Au

gust kom han tilbage og tilbragte nu et Par Dage hos sin Sviger
fader, Kurfyrsten, paa det prægtige Slot Herrenhausen, nær Han

nover, hvor der fandt flere Konferencer Sted med Bernstorff og an

dre Ministre; det sivede ud, at Kongen havde lovet intet at foretage,

hverken i den ene eller anden Retning nohne genehmhaltung S. Kur
fiirsti Durchl" S). Hidtil havde Forholdet mellem Harmover og Preus

sen just ikke været det bedste; som før omtalt rivaliserede de om

Førerstillingen i Nordtyskland. I 1711 havde Kongen dog gjort et

Skridt til Forsoning, idet han havde ladet sin Minister, v. B i e b e r
stein, der opholdt sig ved de Nordiske Allieredes Hær i Pommern,
meddele .F a b r i c e, som ogsaa var i Hovedkvarteret, at hans Herre
kunde være tilbøjelig til at slaa en Streg over de gamle Mellem
værender, "ob es zwar nicht wenig sensible gewesen" 1 for at træffe

nærmere Aftale om fælles Optræden, særlig i "den Nordiske Sag".

Tilnærmelsen blev ret køligt modtaget; Fabrice fik Ordre til at svare,

at man gerne vilde staa i godt Forhold til Preussen, men først maatte

et og andet, der gav Anledning til Misforstaaelse, ryddes af Vejen,

og derom var det bedre at forhandle i Berlin eller Harmover end i
Pommern 4). I 1713 søgte Kongen at faa Kurfyrsten til at gøre fæl

les Sag i det gottorpske Spørgsmaal, men ogsaa ved denne Lejlighed

blev Henvendelsen modtaget med kold Høflighed og gav ikke Anled
ning til Samarbejde 6). Hverken Kurfyrsten eller Kongen var særlig ·

I) Geh. Reg. "/ø 14.
") Holtzes Depeche "/ø 14.
') Holtzes Depeche l/S, '/ø 14.
4) Schartau S. 77. Note 4.
0) Bind V, S. 102-105.
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kærlige Familiefædre, saa de Slægtskabsbaand, der forenede dem,
havde ikke meget at sige l); kun fæIles Interesser kunde skabe Enighed.
I Januar 1714 havde den hannoveranske Minister i Rusland, Web e r,
faaet Ordre til at henlede Czarens Opmærksomhed paa, at det var
betænkeligt at lade Preussen beholde den Del af Pommern, som det
havde sekvestreret i Schwedt t); men, da Czaren og Kongen af Preus
sen havde sluttet Garantitraktat S), indsaa man baade i Harmover og
Berlin, at, hvis man varigt vilde berige sig paa Sverigs Bekostning,
var det bedre at virke sammen end at gaa imod hinanden. Det rnaa
imidlertid have koste t Bernstorff megen Selvovervindelse at naa saa
vidt; Uvilje mod Preussen havde hidtil præget hans Politik . l Maj
og Juni førtes en hel Del Forhandlinger meIlem Preussen og Han
nover om Erhvervelsen og Delingen af Sverigs tyske Besiddelser,
men de blev uden reel Betydning, da Kejseren ikke billigede dem,
og da Hannovers Fordringer var meget ublu: det krævede nemlig, at
Preussen skulde afstaa det Wernigerode, Hohenstein, Rheinstein og
Tredjedelen af Fyrstendømmet Minden samt Quedlinburg, for at faa
Lov til at beholde de sekvestrerede Dele af Pommern. Disse Er
hvervelser vilde skaffe Harmover en ønskelig Regulering af sin Syd
østgrænse; men Kongen af Preussen afviste Fordringerne og henviste
Kurfyrsten til at gøre sig betalt i Bremen og Verden, idet han tilbød
ham sin Hjælp til at komme i Besiddelse af disse Lande ; Kurfyrsten
havde ganske vist ikke ytret noget Ønske herom , men det var klart
nok, at det vilde være uhyre fordelagtigt for ham. Noget afgørende
Resultat kom der ikke ud af Kongens og Kurfyrstens Møde i Han
nover 4), dog enedes man om ikke at tillade Tropper, der var bestemte
for Sverig, at passere gennem preussisk og hannoveransk Territorium,
hvad enten de korn fra Zweibriicken eIler andet Steds fra 6}. Bern
storff udtalte imidlertid, at de to høje Herrer nu var fuldstændig
enige, og at det stod til Kongen af Danmark at træffe sin Beslutning;
Werpup fik Ordre til at meddele dette ved Sammenkomsterne i Hol
sten, og Kongen af Preussen lovede at sende en Minister til Danmark 6).

Forhandlingerne meIlem Kongen af Preussen og Kurfyrsten havde

1) Kongens Moder var en hannoveransk Prinsesse ligesom hans Hustru .
') Instruks ar 10ft (Schartau S. 149).
") Side 25.
4) Side 74.
') Scbartau S. ISO If.
") v. Holtzes Depeche ' /. 14.
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i høj Grad foruroliget den svenske Afsending, Werwing, der forgæves

søgte at erfare. hvad de drejede sig om. Heller ikke om de dansk

hannoveranske Tilnærmelser kunde Svenskerne faa rigtig Besked. Paa

sin tidligere omtalte Rejse til Brunsvig l) søgte Frisendorff at faa at

vide, hvorledes Harmover stillede sig over for Sverig; baade Kur
fyrsten og Bernstorff forsikrede, at dettes Vel laa dem stærkt paa
Hjærte, men, saa længe dets Konge var saa langt borte, kunde de
ikke give noget Bevis derpaa; Kurfyrsten vilde gerne støtte Frisen
dorff, der skulde forhandle med Kejserens Repræsentant i Brunsvig,

men antydede samtidigt, at det ikke var til nogen Nytte, saa længe

Sverig ikke lod sig officielt repræsentere. Det var altsammen kun

Talemaader ; i Virkeligheden vilde Harmover ikke yde Sverig den
ringeste Tjeneste; nogle hannoveranske Undersaatter havde erklæret
sig villige til at yde Sverig Laan mod - under Kurfyrstens Garanti

- at faa Pant i de kongelige Domæner i Verden; men Garantien
blev nægtet under intetsigende Paaskud, Vellingk, i hvis Ærinde

Frisendorff havde været i Harmover og Brunsvig, vedblev trods alt
at sætte sin Lid til Kurfyrsten ; end ikke, da han kom efter et Pro
jekt til Deling af Sverigs tyske Provinser, hvorefter Harmover skulde
have Verden, fattede han Mistanke; han lod Werwing meddele Bern

storff Sagen, men da denne leende sagde : "So soli en wir doch auch

noch was kriegen", slog han sig til Ro, saa meget mere som Kam

merpræsident Gørtz lovede at gøre sit til, at Hannovers Gesandt i
Berlin, hvorfra Projektet skrev sig, skulde faa Ordre til at nedlægge

Forestillinger mod den Slags Planer; han talte i god Tro, men var
rigtignok ogsaa holdt ganske uden for Sagen 2). Frisendorff delte ikke
Vellingks lyse Syn, men beklagede .sig over, at Kurfyrsten ikke viste
Sverig samme Interesse som tilforn S).

Samtidig med, at Harmover forhandlede med Danmark og Preus

sen, førte det, som omtalt, ogsaa Underhandlinger med Rusland; men

Czaren vilde ikke støtte Kurfyrsten mod Kongen af Danmark. De

russiske Ministre forsikrede Weber, at Czaren gerne undte hans

Herre Bremen og Verden, men saa maatte denne til Gengæld garan

tere Danmark hele Slesvig; i øvrigt rnaatte der i denne Sag intet
foretages uden med den danske Konges Billigelse; dog tilbød Czaren

') Side 69.
S) Schartau S. 147 If.
S) v. Holtzes Depeche " I_ 14.
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ved noffIcia u at støtte Kurfyrstens Ønske om at faa Bremen, og det

blev meddelt Weber, at Czaren havde skrevet til København for at
formaa Kongen til snarest at slutte Forbund med Hannover l). I Be

.gyndelsen af August havde Harmover ikke allieret sig hverken med

Danmark, Preussen eller Rusland; en Ting stod fast : det vilde meget

gerne for billigste Pris erhverve de af Danmark erobrede svenske
Provinser; men de Magter, hvis Bistand og Indvilligelse det maatte
have, fandt, at det bød for lidt, i Forhold til, hvad det vilde opnaa.
Da indtraf der en Begivenhed, som ændrede Situationen og for en

'Tid gav Kurfyrsten andet at tænke paa : Den 12. August døde Dron
ning A n n a, og Georg Ludvig besteg Storbritanniens Trone. Tron

skiftet fik naturligvis Indflydelse baade paa hannoveransk og paa en
.gelsk Politik, skønt de to Magter ikke gik op i en højere Enhed;
det vil derfor blive nødvendigt at undersøge, hvorledes England hid

til havde stillet sig til de Nordiske Allierede og da særligt til Danmark.

Forholdet mellem Danmark og E n g I a n d var i Dronning A n n a s
Tid ikke hjærteligt; til Trods for sin oprigtige Hengivenhed for sin

Gemal, Christian V' Broder, Prins Jø r g e n a f D a n m a r k, nærede

hun personlig Sympati for Sverig og for Gottorp. Da hun i Aaret
1702 besteg Tronen, havde Danmark nylig sluttet et Forsvarsforbund

med England og overladt det et Troppekorps til Anvendelse i Kam

pen mod Frankrig; men Dronningen betragtede sig stadig som Got

torps Garant, og i 1713-14 fandt hun Lejlighed til at vise det be
trængte Fyrstehus sin Sympati paa forskellig Maade. I England
blev der saaledes flere Gange udrustet Søekspeditioner, der skulde
tilføre de,t indesluttede Tønning Forsyninger 2); de mislykkedes ganske

vist og var naturligvis heller ikke aabenlyst udsendte af den engelske
Regering; men i Danmark indsaa man godt, . at disse Undsætnings

forsøg let kunde have været hindrede af den engelske Regering, og
man betragtede dem som et Tegn paa Englands Uvilje. Den an

massende Maade, hvorpaa den engelske Gesandt i København, D a

n i e l P u l t e n e y, optraadte overfor den danske Regering, vakte idelig
Anstød, og de Henvendelser, der dels gennem ham, dels gennem

Dronningens Haandskrivelser rettedes til Kongen til Gunst for Got-

l) Schartau 152; Czaren til Fr. IV 1°/8 14.
S) Bind V. S. IO og 154-158.
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torperne, bidrog ikke lidt til at forøge Misstemningen. Det kom dog
ikke til nogen fjendtlig Handling; Lord Bo I i n g b r o k e, der ledede
den engelske Udenrigspolitik, vilde ikke drage Sværdet for Gottorp
eller aabenlyst yde Administratoren Hjælp. Skønt de svenske Be
stræbelser for at hindre Trafikken paa de af Russerne erobrede
østersøprovinser tilføjede den engelske Handel stor Skade, bar Tory
regeringen dog over med Kaperierne og var døv over for de danske
Opfordringer til at tage Hævn over de svenske Overgreb.

I England var I v e r R o s e n k r a n tz til Rosenholm dansk Gesandt
siden 1709, men i November 1713 blev han beskikket til at repræ
sentere Danmark ved Kongressen i Brunsvig 1); den 5. s. M. blev der
udfærdiget Instruks for hans Efterfølger, Rigsfriherre H e i n r i c h
Friedrich v. Søhlenthal, der fra 1709-171 t havde været dansk
Gesandt i Hannover; han var en ung Mand, kun 28 Aar gammel,
ikke nogen overlegen Begavelse, men en ret dygtig Diplomat,
der kom til at gøre ganske god Fyldest i sin ingenlunde lette Stil
ling. Hans Instruks paa1agde ham at bestræbe sig for, at Danmark
kom i det bedst mulige Forhold til England, at paavise Gottorpernes
Uret, klarlægge Nødvendigheden af, at Danmark kom i rolig Besid
delse af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, og formaa Dronningen
til at lade sig repræsentere i Brunsvig ; alle fjendtligsindede Magters
Forsøg paa at faa England over paa deres Side skulde han kraftigt
modvirke under Paavisning af, at Danmark havde ydet England store
Tjenester og var i Stand til at vedblive dermed; endelig paalagdes
det ham, at bestræbe sig for, at England udredede Betalingen for
Auksiliærtropperne og de Subsidier, som det ved forskellige Traktater
havde forpligtet sig til, men som det nølede med at betale 2); In
struksen var saaledes holdt i ret almindelige Udtryk. Den 16. De
cember var Søhlenthal i Haag S) ; men paa Grund af Modvind naaede
han først London den 4. Januar'). Han kom der imidlertid mere
end tidsnok; thi det varede akkurat en Maaned, inden Dronningen
kunde modtage den af- og tilgaaende danske Gesandt. Skønt hun
kun var 50 Aar gammel, var hun allerede ret affældig og led af
hyppige Sygdomsanfald ; i de første Dage af Januar gik der endog

l) Bind V, S. 124.
') Geh. Reg. 4/11 13.
O) Søhlenthals Depeche 18/12 13.
4) Søhlenthals Depeche -t. 14.
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Rygter om, at hun var død 1). Hun modtog Søhlenthal, siddende i
en Lænestol; han fandt hende opsvulmet, bleg og mat; hendes ellers
livlige øjne var uden Ild, hun led af Aandenød og gjorde Indtryk af
ikke at have langt igen Z).

Det stod klart for alle, at Dronningens Dage var talte; man
kunde vente Forandringer i Regeringen ved Tronskiftet og maatte
være belavet paa, at de nye Magthavere vilde følge en ny Kurs;
dette skabte Usikkerhed i de politiske Forhold; ingen kunde rigtig
regne med England. Dronning Anna var nu barnløs; hendes talrige
Børn var døde, næsten alle lige efter Fødselen; den lille Hertug af
G lou c e s t e r, der syntes mere levedygtig end de andre, havde fulgt
sine smaa Søskende i Graven, da han var 12 Aar gammel. Hendes
Broder, J a c o b E d w a r d, der ved sin Fødsel stod Tronen nærmest,
var ved "the aet of settlement" af 21. Juni 1701 udelukket fra Tron
følgen. Nævnte Aar var hans Fader, Jacob II, død i Frankrig, og
Ludvig XIV havde været ubesindig nok til at anerkende "Præten
denten" som Konge af England trods FredsviIkaarene i Rijswijk;
men ved Freden i Utrecht Il. April 1713 havde han maattet aner
kende den engelske "Sukcessionsakt" og love at hindre Prætendenten
og hans Arvinger i at tage Ophold i nogen Del af hans Riger og
Lande. Tronarving var herefter Enkekurfyrstinde S o fi e a f H a n
n over, Moder til Kurfyrst Georg Ludvig og Datterdatter af Jacob I
af ' England; hun var 34 Aar ældre end Dronning Anna, men ual
mindelig rask og rørig; der var virkelig Udsigt til, at hun kunde
komme til at bestige Tronen, hvad der ogsaa var hendes højeste
Ønske. Dronning Anna yndede ikke Hannoveraneme og vilde ikke
personlig have noget med dem at gøre; hun undlod at indbyde Kur
fyrsten til at tage Plads i Parlamentet og modsatte sig, at hans eneste
Søn kom til England, hvor han efter Ma r Ib o r o u g h s Raad til Enke
kurfyrstinden skulde gøre sig yndet af Dronningen og Ministrene,
vise sig for Folket og bane Vejen for det hannoveranske Hus, dog
uden at blande sig i Politik. Kurfyrsten satte sig i øvrigt ogsaa imod
sin Søns Englandsrejse, vistnok af Frygt for, at han skulde blive
for populær. Dronning Anna, der betragtede et Besøg af Tronfølge
rens Familie som et Forbud paa Døden, skrev til Hannover, at et
hvert Forsøg paa at etablere et Medlem af den kurfyrstelige Familie
i England maatte hun modsætte sig, da det kun kunde svække hen-

l) Rosenkrantz' Depe~he 9/t 14.
' ) Søhlenthals Depeche "{, 14; Rosenkrantz' do. s. D.
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des Myndighed. Den 84 aarige Enkekurfyrstinde tog sig Afslaget
meget nær, blev syg og døde kort derefter; nu var hendes Søn altsaa
Tronarving. Han var 54 Aar gammel, kun jævnt begavet, en Type
paa en enevældig tysk Fyrste, ukendt af Englænderne og selv uden

Kendskab til eller Interesse for dem, deres Sprog eller i det hele for
det Land, han snart skulde til at regere.

I England var Torypartiet kommen til Magten i Aaret 1710; dets
• mest fremragende Mænd var Lorderne O x f o r d og B o Ii n g b r o k e;
det 'var dem, der havde faaet Marlborough fjærnet fra Overkomman 
doen, og som forberedte og gennemførte Fredsslutningen i Utrecht.
Lige til 2 Dage før Dronning Annas Død I) forblev Toryerne, til hvem

hun personlig følte sig knyttet, ved Roret ; men de følte sig usikre paa
Fremtiden, da de vidste, at det hannoveranske Hus vilde søge sine
Tilhængere blandt Whiggerne ; hertil kom, at Bolingbroke og Oxford
arbejdede daarligt sammen, optagne, som de var, af at fortrænge hin
anden, skønt de godt vidste, hvad der ventede Partiet efter Dronnin
gens Død. Kurfyrsten kendte kun de to Lorder af Whiggernes Ud
talelser og troede selv fuldt og fast, at de virkede for Prætendentens
Krav paa Tronfølgen. I Virkeligheden mente de ogsaa begge to, at
deres Plads var blandt Forkæmperne for en Stuartsk Restauration,
men Oxford blev ikke anset for at være fuldt paalidelig; han hyklede I
Hengivenhed for Kurfyrsten og stødte Dronningen ved den lidet hen- I
synsfulde Maade, hvorpaa han optraadte overfor hende. En ivrig Til
hænger af Stuarterne var den meget indflydelsesrige Lady M a s h a m,
Dronningens fortrolige Veninde. og denne selv havde gerne erklæret
sig for sin Brodersøn, hvis hun blot havde kunnet faa ham til at

afsværge Katolicismen; men da han var døv for alle Forestillinger,
vilde hun, der følte sig som en protestantisk og konstitutionei Regent,
ikke gaa i Brechen for ham. Stuarrernes Parti. der spekulerede i
Dronningens nær forestaaende Død, mente at have Regeringspartiet
paa sin Side, men forregnede sig; mange Toryer foretrak Whiggerne
for Stuarterne, og Regeringens mest fremtrædende Medlemmer arbej
dede kun for egen Interesse. Lady Masham søgte at styrte Oxford,

Dronningen gav gerne Slip paa ham, og Bolingbroke lagde med
Glæde en Fælde for ham: han forelagde Parlamentet en Lov mod
Dissenterne, hvorved Oxford vilde blive nødsaget til at udtale sig
klart og tydeligt for eller imod Højtoryerne ; herpaa turde han dog
ikke indlade sig, men begærede sin Afsked, som Dronningen tilstod

I) Side 81.
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ham i de unaadigste Udtryk, og hermed var hans Rolle for stedse
udspillet. Men denne Kraftanstrængelse havde taget for stærkt paa
Dronningen; den 10. August fik hun et apoplektisk Tilfælde og laa
maalløs hen . Samme Dag traadte Gehejmeraadet sammen, og dette
Møde fik et højst dramatisk Forløb; der skulde vælges en Mand, som
kunde bringes i Forslag til at være Oxfords Efterfølger som Lord
High Treasurer; Bolingbroke havde gjort sikker Regning paa at blive
valgt, men hans Parti blev overrumplet, idet nogle Whiggske Peers
uventet gav Møde; Whiggernes Fører, Hertugen af Shrewsbury
blev indstillet og antaget af den døende Dronning, der atter var
kommen til Bevidsthed, og hermed var Jacobiternes og foreløbig ogsaa
Toryernes Sag tabt. Bolingbroke blev fra indflydelsesrig Side opfor
dret til at proklamere Jacob Edward som Konge, naar Dronningen
var død, men det turde eller vilde han ikke; han vilde gøre et For
søg paa ogsaa at tjene Hannoveranerne. Antagelsen af et Whig
ministerium blev Dronning Annas sidste Regeringshandling ; den l l ,
August var hun endnu nogenlunde klar og talte baade med Lægerne
og med Biskoppen af London, men om Aftenen mistede hun Bevidst
heden, og den 12. August KJ. 7 Morgen udaandede hun. Samme
Dags Eftermiddag proklameredes Kurfyrsten af Harmover som Konge,
uden at der fandt Uordner Sled l).

Det er let forstaaeligt, at England under de ovenfor fremstillede 
Forhold ikke har kunnet drive nogen synderlig energisk Udenrigs
politik. I Februar 1714 førte Søhlenthal en Del Forhandlinger med
Statssekretær B r o m Ie y om den ovenfor omtalte Hjælpeekspedition
til Tønning l!); da det fra engelsk Side blev gjort gældende, at Ski
bene skulde være gaaede til Hamborg, faldt det Gesandten let at
modbevise det; men Sagen endte dog med, at Kongen for at vise sit vel
villige Sindelag mod Dronningen af England lod de fangne Officerer
og Matroser frigive ; Skibene var ødelagte, de medførte Varer til Dels
gaaede til Grunde S). Ligeledes om Fredsslutning med Sverig og
Forlig med Gottorp blev der forhandlet. I Begyndelsen afviste den

l) Søhlenthals Depeche 12/" 14. Fremstillingen af Dronning Annas sidste
Dage er i Hovedtrækkene given efter Mac Carthy : The Reign of Queen
Anne. London 1905 S. 391-556. Del skal i øvrigt bemærkes, al Søh
lenthai, som det fremgaar af hans Depecher, var godt underrettet om,
hvad der foregik i de engelske Regeringskredse.

S) Side 77.
") Bind V, S. 154-158; Søhlenthals Depecher "/s, IB/S, 10/. 14.
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engelske Regering Forslaget om ' at sende en Gesandt til Brunsvig ;
da Søhlenthal imidlertid paaviste, at baade Gottorp og de Nordiske
Allierede lod sig repræsentere, at Brunsvig var det Sted, hvor Freds
forhandlingerne skulde føres, og at England burde formaa Sverig til
at sende en Gesandt derhen, begyndte man at vise Sagen mere In
teresse, men der blev dog ikke foretaget noget i den, saa længe
Dronning Anna levede 1). For at bekæmpe Englands Forkærlighed
for Gottorperne befalede Kongen i Begyndelsen af April at lade de
Tønningske Dokumenter oversætte og trykke 2). Søhlenthal havde
allerede tidligere talt med Statssekretær' Bromley om Sagen og til
stillet ham en haandskreven Oversættelse; men denne syntes ikke
at have virkelig Interesse for den; thi da Gesandten nogen Tid efter
spurgte, om han 'havde læst Afskriften, "svarede han intet, men smi
lede kun". I Slutningen af April var Papirerne trykte og fordelte;
nu Iaa Sagen aaben for alle, og man kunde, som Gesandten udtalte,
haabe, at Ministeriet, hvem dets Fjender laa paa Lur efter, vilde
vogte sig for at gøre noget, der kunde udsætte Landet for Fare S).

Den gottorpske Afsending i London, Grev v. D e r n a t h, der havde sat
Undsætningsekspeditionen til Tønning i Scene, var den 5. Februar
afrejst til Sverig J); men den svenske Resident, G y Il e n b o r g, en
vel begavet, men intrigant og lovlig fantasirig Diplomat 5), arbejdede
for de fælles Interesser, støttet af Frankrigs Gesandt, der i Øjeblikket
var persona grata ved det engelske Hof. Gyllenborg udspredte Ryg
ter om, at der var sluttet Alliance mellem Sverig, Preussen og Hes
sen, og at Preussen snart vilde forene sine Tropper med Sverigs:
Rygter, der skrev sig fra Haag, gik ud paa, at Preussen søgte at
skaffe et fransk Korps Gennemmarche gennem Holland, og dette
kunde jo nok tyde paa, at der var noget i Gære; den preussiske Re
sident erklærede imidlertid, at der ikke var Tale om, at det vilde
komme til Brud mellem Preussen og de Nordiske Allierede; han vidste
godt, at det engelske Hof vilde have Preussen til at rage Kastanierne
ud af Ilden, men havde i Tide advaret sin Regering. For at vinde
Preussen, meddelte den franske Envoye i London den preussiske Re
sident, at Frankrig vilde støtte hans Konge, hvis han vilde gøre For-

' ) Søhlenthals Depecher 16/1, "/4, 26/., ' 0;. , ' "Io 14 ; Geh. Reg. 'I. 14.
' ) Geh. Reg. ' /. 14.
l) Søhlenthals Depecher "/a, 13/., »t. 14.
') Rosenkrantz' Depeche ./. j jfr. Side 15.
') P. Sørensson : Sverige och Frankr. 1715--:-1718; Lund 1909 S,9.
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søg paa at blive Dronning Annas Efterfølger; Hannoveranerne var
jo saa ilde lidte i England, at en preussisk Sukcession ikke var ud-

, s igtsløs. Denne Tilnærmelse blev afvist; Kurfyrsten fik Meddelelse
om det franske Tilbud, og Residenten fik Ordre til at afvise alle
franske Forsøg paa at forhandle om dette Emne. I Virkeligheden
var der ingen, der vilde vove noget alvorligt for Sverigs og Gottorps
Sag; naar det kom til Stykket, vilde hverken Preussen, Frankrig eller
England ofre noget paa den, i hvert Fald ikke noget, der kunde kom
promittere dem og indvikle dem i Krig. Naar det ikke kostede noget,
kunde man jo altid vise dem Sympati; saaledes besluttede England
at sende en Gesandt til Baden for at skaffe Sveri g de tabte Pro
vinser tilbage l).

Selvom England ikke aabenlyst vilde tage Parti for Sverig og
Gottorp, vilde det ikke stille sig paa en virkelig god Fod med Dan
mark; Visiteringerne i Sundet, Rygterne om en dansk Ekspedition
tii Helgoland 2) og først og sidst Danmarks Forhold til Sverig gav
Anledning til idelige Forhandlinger i København og i London. I For
aaret 1714 havde der været Tale om en engelsk-hollandsk Flaade
ekspedition til Østersøen ; men baade fra dansk og fra russisk Side
blev der nedlagt Protest derimod. Danmarks og Ruslands Gesandter
i London optraadte i Fællesskab; mellem den sidst nævnte, Baron
B. S c h a c k, der tidligere havde været i dansk Tjeneste 8), og Søh
len thaI herskede der et godt Forhold; de satte sig grundigt ind i
hinandens Instrukser og optraadte overfor Dronningens Regering, som
om de var overbeviste om, at denne vilde gøre sit for at gennemføre
en god Fred . Indsigelserne frugtede, England gav efter og opgav
Ekspeditionen, . og det skønt de Nordiske Allierede ikke var optraadte
i Forening, idet den sachsisk-polske Gesandt erklærede, at han sav
nede Instruktioner og desuden havde Ordrer til ikke at give noget.
skriftligt fra sig. Da de svenske Kapere i Østersøen blev for nær
gaaende, bestemte England senere hen paa Aaret at konvojere de
Skibe, der gik paa St. Petersborg. Senatet i Stockholm beklagede,
at det trods sin Hengivenhed for Dronning Anna havde været nød
saget til at adlyde Kongens Ordre, at hindre al Handel paa de tid
ligere svenske Havne, og lod Gyllenborg protestere, men til ingen

' ) Søhlenthals Depecher 31/1, ST/., 25/., ' /., " /., ' /a 14.
') Bind V, Side 181 -192.
") Bind III Register.
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Nytte l). Den engelske Regering ønskede meget at til Veje bringe
rolige Handelsforhold i Østersøen og foreslog i den Anledning de
krigsførende Magter at slutte Vaabenstilstand som Indledning til Fred.
I Haag an~ydede den engelske Gesandt, Lord S t r a ff o r d, dette for
den danske Envoye H. H. A h I e fe Id t, som rapporterede Sagen til
sin Regering; denne gav Søhlenthal og v. S tø c k e n, der efter Ahle 
feldts Hjemkaldelse havde overtaget Gesandtskabsforretningerne i Haag,
Ordre til at besvare mulige Forslag om en Vaabenstilstand med en
Erklæring om, at de savnede Instruks 2) I Slutningen af Maj med
delte Bromley Søhlenthal, at Regeringen i Stockholm var stemt for
Fred, og at Pulteney havde faaet Ordre til i København at foreslaa
en Vaabenstilstand 8). Denne Meddelelse vakte megen Uvilje i Kø

benhavn; endnu havde Pulteney ikke fremsat noget Forslag men kun
tilstillet Regeringen en Udtalelse om, at Dronningen hidtil ikke havde
blandet sig i de Nordiske Forhold, da hun ventede, at Freden snart
vilde blive sluttet, men, da hun nu erfarede, at Krigen vilde blive
fortsat, og at Sverigs Eksistens var i Fare, vilde hun opfylde sine
Pligter og lod derfor Kongen bede om ikke at drive Sagerne til det
yderste for ikke at "faire ex ister le cas de I'engagement susdit" . I
den Anledning blev det paalagt Søhlenthal for Dronningen og hendes
Regering at udtale Kongens Forbavselse over den Interesse, de viste
Sverig; Danmark tænkte ikke paa at gøre noget Indfald i Sverig,
men kun paa at sikre sig mod sin uforsonligste Fjende 4). Ruslands
og Sachsen-Polens Gesandter i København blev efter Modtagelsen af
Pulteneys Udtalelser indbudne til en Konference med den hjemme
værende Del af Konseillet; de udtalte begge, at der ingen Udtalelse
var tilstillet dem, men at de var paa det rene med, 'at en Vaaben
stilstand nu kun var til Skade for de Nordiske Allierede; Sverig
maatte først afgive en Erklæring om, hvad det vilde afstaa, og der
efter kunde saa Præliminærerne opstilles 5). Czarens Anskuelser faldt
i denne Sag ganske sammen med Kongens; ogsaa han mente, at en
Vaabenstilstand kun vilde være til Fordel for Sverig, der fik Tid til

at komme til Kræfter; Schack havde Ordre til at handle i nøje Over
ensstemmelse med den danske Gesandt i London og meddele den

l) Geh. Reg. 11/.; Søhlenthals Depecher u /., 81/., B/" " /" 6h, 10h, uh 14.
' ) Geh. Reg. '8/, 14.
•) Søhlenthals Dep. '5/5 14.
') Geh. Reg. 8/. 14.
0) Prot. over Konf. med Dolgorucki og des Brosses nl. 14 (Geh. Reg.).
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engelske Regering, at de Nordiske Allierede slet ikke tænkte paa at
erobre Sverig, men kun paa at faa det til at slutte Fred I). Den 5.,
ll. og 16. Juli blev der endelig forhandlet i København om Vaaben
stilstand, selvfølgelig uden Resultat; de Ordrer, Bromley havde givet
Pulteney, var boldte i en meget ubehagelig Tone, der ikke svarede
til den Elskværdighed, der altid havde præget Kongens Henvendelser
til Dronningen af England; dette skulde ikke bidrage til at fremme
Sagen, men Resultatet var vel nok blevet det samme, nemlig at
Kongen ikke indlod sig paa en ensidig Forhandling, men kun vilde
optræde i Forbindelse med sine Allierede. I den Retning kom ogsaa
Ordren til Søhlenthal til at gaa 2), og sidst paa Maaneden meddelte
han Bromley, at Kongen med Tak tog mod Dronningens 'officia, men
kun med sine Forbundsfællers Samtykke kunde gaa ind paa en Vaaben
stilstand S). Allerede midt i Juli havde Schack indgivet en Memorial
til den engelske Regering, hvori der udtaltes, at Forslaget om Vaaben
stilstand havde berørt Czaren pinligt, da han deraf havde faaet det
Indtryk, at Dronningen begunstigede Sverig paa Ruslands og dets
Allieredes Bekostning; det var ikke dem, men Sverig, som var Skyld
i, at der endnu ikke var sluttet Fred; Dronningen, der stod i saa
nært Venskabsforhold til Czaren, kunde ikke over for Sverig have
Forpligtelser, der bestyrkede dets Konge i hans Uvilje mod Freden;
Sverigs Ulykker skyldtes alene Kong Carl; Czaren og hans Allierede
ønskede kun Fred; for at opnaa den, vilde de glemme al den Uret,
der var tilføjet dem; det var ikke deres Hensigt at ødelægge Sverig ').
Medens Ruslands og Danmarks Gesandter saaledes afviste Vaaben
stilstandsforslaget, tog Sachsen-Polens Envoye det ad referendum 6).
Søhlenthals Instr~ks paalagde ham at drive paa Betalingen af de Sub
sidier, England havde lovet, og af de Summer, det skyldte for Hjælpe
korpsene ; men hermed havde det lange Udsigter: efter Krigen var
Englands Finanser ikke i den allerbedste Stand 6).

Den 4. September blev Dronning Anna bisat i Westminster Abbey;
men hendes Efterfølger var ikke. til Stede. l Løbet af August var
han bleven proklameret i London, Edinburgh og Dublin, alle Vegne

l) Falcks Dep. "/7, ,ej, 14.

' ) Proroeole des conferences "h; Geh. Reg. '410, 17/7 14.
") Søhlenthals Depeche Uh 14.
4) Schacks Memorial '410 i l4.
") Søhlenthals Depeche ' /s 14.
e) Søhlentbals Depecher "/e, "h.
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uden Moddemonstrationer ; men han syntes ikke at have Hastværk
med at indfinde sig i sit nye Rige. Den 12. September kom dog
Gehejmeraad Bernstorff med flere Ministre og høje Hofembedsmænd
til Haag, og den 16. Kongen selv; den 29. landede han i Greenwich
og holdt den I. Oktober sit Indtog i London l). Indtil hans Ankomst
var Riget blevet styret af et Raad, der bestod af 7 Ministre og 18
Stormænd, som Dronningen havde udpeget til dette Hverv; baade
Toryer og Whigger var repræsenterede; man savnede dog flere frem
staaende Mænd, saaledes M a r l b o r o u g h og hans Svigersøn Lord
S u n d e r l a n d ; men det havde været for meget forlangt, at Dronnin
gen skulde have udpeget dem. Marlborough var imidlertid bleven
modtaget af Folket med stor Jubel og havde holdt et højtideligt
Indtog i London; under dette gik hans Vogn itu, hvad der blev be
tragtet som et daarligt Varsel. Vel genindsatte Kong Georg ham i
hans Værdigheder, men Indflydelse ved Hoffet og i det politiske Liv
vandt han aldrig mere. Den 2. November fandt Kroningen Sted i
Westminster, og nu ventede man baade i Ind- og i Udland, at den
Usikkerhed, der havde præget Englands Politik i Dronning Annas
sidste Dage, vilde være forbi; men dette Haab gik kun til en vis
Grad i Opfyldelse; der var stadig mange Forhold, som bevirkede, at
Usikkerheden vedblev, ogsaa efter Tronskiftet. I Danmark ventede
man, at det gode Forhold, der havde begyndt at udvikle sig mellem
Kongen og Kurfyrsten. vilde vedblive ogsaa efter dennes Ophøjelse;
man haabede paa, at de Forandringer, der var indtrufne i England,
vilde være til Fordel baade for Danmark og for Kong Georgs Riger;
paa svensk Side ventede man sig imidlertid ogsaa Fordel af Tron

skiftet; den svenske Resident i Hannover, Werwing l troede saaledes,
at Kurfyrsten i sin Tid kun havde indladt sig med Danmark og Rus
land for ved deres Hjælp at opnaa Tronfølgen i England j men at han
nu, da Maalet var naaet, vilde hjælpe Sverig i dets Nød. Vel for
sikrede Georg I i sin Notifikation Carl XII om sit bestandige Venskab,
men kort før sin Afrejse fra Hannaver udtalte han, at Landafstaael
ser var den eneste Maade, hvorpaa Sverig kunde faa Fred 2). Til
Rusland havde det Rygte bredt sig, at Kurfyrsten havde trængt til
Danmarks Hjælp for at komme paa Englands Trone, og at Kong
Frederik i den Anledning stillede Fordringer og var ganske uvillig

I) v. Støckens Depecher u/ø. l8/ø, t/lo 14.
t) Schartau S. 153 f.
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til at afstaa Stift Bremen 1). VeIIingk udtalte sig vel ikke direkte
om Følgerne af Dronning Annas Død, men tilraadede dog at sende
en ambassadeur extraordinaire til London og gøre alt for at vinde den
nye Konges Venskab; under alle Omstændigheder burde Sverig re
præsenteres af en Envoye 2). I det følgende Aar fik Gyllenborg da
ogsaa denne Karakter, men noget Omslag i Kong Georgs Stemning
sporedes ikke.

Alle, der haabede paa at vinde Fordele for deres Lande ved Georg I
Tiltræden, gik ud fra den Forudsætning, at den nye Konge vilde give
Englands Politik et hannoveransk Præg; denne Tro deltes af de han
noveranske Gehejmeraader, der var fulgt med til England; de mente,
at den uhyre Forandring i deres Herres Stilling blot betød, at Kur
fyrsten havde faaet nye, kolossale Magtmidler til Raadighed for sin
Politik; de haabede at gøre England til et Tilbehør til Hannover, ret
som om det mægtige Ørige kunde tænkes at træde i Afhængigheds
forhold til en lille tysk Stat og lade sig styre af tyske Statsmænd! Det
engelske Parlament havde, da det vedtog n the aet of settlement",
søgt at forebygge hannoveranske Overgreb ; ingen Harmoveraner kunde
faa et Stats- eller Hofembede ; men ad Bagveje kunde meget naas,
og til Trods for Englands frie Forfatning var Kongens personlige Ind
flydelse ikke helt ringe; det betød noget, at Georg I var og blev en
Tysker, der aldrig lærte Engelsk og kun yndede tyske Statsmænd og
tyske Mætresser. . Bernstorff havde drømt om at skulle regere Europa;
det kom han vel ikke til, men han havde Georg I' Øre, og mange
Englændere lærte snart, at Vejen til Kongen gik gennem ham. Of
ficielt var han kun Leder af den Del af det hannoveranske Gehejrne
raad, der fulgte Kongen til England, men, naar han refererede de
hannoveranske Regeringssager, kunde han .ikke undgaa ogsaa at om

tale de engelske; han havde tiltaget sig Indflydelse paa Besættelsen
af Hof- og Statsembeder og stod i nogen Tid som Mellemmand mel
lem Kongen og hans engelske Ministre; herpaa maatte han dog snart
give Afkald, og, da han intet vilde have med de parlamentariske For
mer at gøre, ophørte hans Indflydelse paa de indre engelske Forhold
hurtigt; men, saa længe den Store Nordiske Krig varede, var Eng
lands ydre Politik stærkt præget af Bernstorffs Antipatier og Syrn

patier: Mistænksomhed over for Preussen og Frankrig, venlige Fø-

' ) Falcks Depeche ' /lu 14.
') Vellingk til v. Miillern 18/8, 21/. 14.
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lelser overfor Kejseren og Riget. I Længden kunde Englands Politik.
dog ikke gøres afhængig af Hannover; Uviljen mod den hannover
ranske Indflydelse voksede Aar for Aar, Kongen blev selv klar over
det, og i 1720 fulgte Bernstorff vel med ham til Hannover, men, da
Kongen igen rejste til England, lod han ham blive tilbage . Hermed
var den "hannoveranske Junta"s Tid forbi for stedse; Bernstorff havde
været dens Leder, og i Grev B o th m e r og sin Sekretær, det diplo
matiske Snille, J e a n d e Ro b e t h o n, havde han haft ypperlige
Hjælpere l) .

Det var et Held for Hannover, at England ogsaa var interesseret
i, at Kong Georg kom i Besiddelse af Stift Bremen; herved vilde
nemlig dets Handelsforbindelse med Hansestæderne blive betydelig
sikrere, end naar Danmark eller Sverig var Herre i denne Provins.
Her gik det altsaa glat nok med at faa England til at følge den han
noveranske Politik; men, gjaldt det hannoveranske Særinteresser, f.Eks.
Forholdet til Meklenborg, lukkede den engelske Pengekasse sig ubøn
hørligt for Konge-Kurfyrsten. Herved blev denne en vanskelig Faktor
at regne med, en vanskelig Forbundsfælle for de Nordiske Allierede
at erhverve og fastholde. Ved sin Ankomst til England forefandt
Kongen et Whigministerium, Bolingbroke var allerede den II . Sep
tember fjærnet fra sin Stilling som Statssekretær ; Georg I gjorde
intet Forsøg paa at vinde Toryerne, men en Dukke i Whiggernes Hæn
der vilde han heller ikke være; han dannede et .Ministerium, der
kun bestod af Medlemmer af dette Parti, men hvoraf ingen havde
noget Navn som Politiker. Der blev dannet et nyt Gehejmeraad paa
33 Medlemmer ; Marlborough fik Sæde i det, men hans Stilling blev
uden Betydning. Lord T o w n s h e n d, en duelig, om end ikke frem
ragende Mand, blev Statssekretær, og R o b e r t Wa Ip o I e Paymaster
General, ganske vist uden Sæde i Kabinettet; men hans glimrende
Evner bragte ham snart frem; han var den engelske Statsmand, der
kom til at staa Kong Georg nærmest, og dog blev det ham, som
lagde Grunden til Parlamentets Overvælde, medens Kongemagten
traadte helt i Skygge. Disse to Mænd fik stor Betydning for Dan
marks Forhold til England ; men foreløbig forhandlede den danske
Regering dog fortrinsvis med Bernstorff, som jo var mest interesseret
i, at Spørgsmaalet om Hannovers Alliance med Danmark og den
deraf følgende Erhvervelse af Stift Bremen kom i Orden. Umiddelbart

') A. Friis: Bernstorfferne i Danmark. København 1903. B. 1, S.4-7.



Dqrl store Koalition mod Sverig af 1715. 89

inden sin Ankomst til England havde han udtalt saa vel til danske
som til russiske Diplomater, at han gerne vilde fortsætte Forhand
lingerne, og han havde ladet skimte igennem, at hans Herre nu vilde
stille rimeligere Fordringer; det samme udtalte han overfor den danske
og russiske Gesandt i London, saa snart han var kommen dertil l).

Søhlenthal fik Ordre til at søge at faa at vide, hvilke disse Beting
elser var; han skulde meddele Bernstorff, at Kongen af Danmark
paa enhver Maade vilde lette Sagen og tilstræbe en for England for
delagtig Afslutning "). Det viste sig dog snart, at Betingelserne, hver
ken var nye eller moderate. Nu, som saa ofte før og siden, udtaltes
det, at den øjeblikkelige Afstaaelse af Stift Bremen var en ufravigelig
Betingelse for Hannovers Tiltrædelse af den Nordiske Alliance; Dan
mark ønskede at beholde de erobrede svenske Provinser indtil Freds
slutningen; men herom vilde Harmover ikke høre Tale; dog kunde
der være en Mulighed for, at Danmark endnu i nogen Tid kunde
oppebære Indtægterne af dem, den egentlige Grund til at Kongen
ønskede at heho lde dem. . Under sine Forhandlinger med de han
noveranske Ministre fik Søhlenthal det Indtryk, at baade Bernstorff
og Bothmer var gunstigt -sternte mod Danmark; ogsaa de engelske
Ministre syntes ret velvillige og lod til at nære Uvilje mod Sverig,
hvad der altid var en Fordel ; Hensynet til Handelen, der kun kunde
reddes ved en Fred, spillede dog for dem Hovedrollen. Et Tegn paa
Velvilje var det imidlertid, at den engelske Regering beredte sig paa
at kalde den i Danmark saa ilde sete Envoye P u l t e n e y tilbage; Søh
lenthai raadede til at være varsom med at stille Fordring om hans
Rappel ; man rnaatte hellere vente til hans Fader, der var en anset
Whig, eller han selv, hvem der var tiltænkt en god Stilling i Hjem
landet, satte sig i Bevægelse. Gesandten fik dog Ordre til under
Haanden at virke for Tilbagekaldelsen, som ogsaa fandt Sted i Be
gyndelsen af 1715; den kun 34 aarige unge Mand fik en betydelig
Stilling i den engelske Finansstyrelse ; han blev en fremragende Whig
repræsentant og en god Pennefører S).

De russiske Gesandter i Berlin, Harmover og London arbejdede
loyalt sammen med de danske, og Fortroligheden var gensidig, men
der var en lang Vej fra disse Stæder til St. Petersborg, og ~et var

I) Søhlenthals Depeche 0/ .. 14.
2) Geh. Reg. " /JO 14. I
") Søhlenthals Depeche 2° /10 14; Geh. Reg. IOlu ; Mac Carthy: A History

of the four Georges B. I, S. 62.
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meget svært at holde Czaren og hans Regering il jour med, hvad der

foregik i den dansk-hannoveranske og den dansk-preussiske Sag, hvad

der gav Anledning til adskillige Misforstaaelser. Hertil kom, at det
var saa kort Tid siden, at Rusland var traadt ind i de europæiske
Staters Rækker; dets senere saa drevne Diplomati var endnu uskolet,
og dets Udenrigsministerium ikke paa Højde med Tiden. De russisk
preussiske Forhandlinger blev længe holdt skjult for de Danske, og

dog var man i S1. Petersborg fornærmet over, at man ikke vidste

nøje Besked med Danmarks Forhandlinger med Harmover og Preussen.

Heri var imidlertid Danmark uden Skyld; Schleinitz vidste fuld Be

sked om Forhandlingerne i Brunsvig, i Pinneberg og i Trittau i ogsaa
Dolgorucki var nøje underrettet, men insinuerede ikke desto mindre,
at der ved disse Forhandlinger var ført Tale mod Rusland. Falck

fik Ordre til at forklare StorkansIeren, hvorledes Sagen forholdt sig; men

- som adskillige Gange før - fandt han, at denne ingen Besked vidste ;
Sekretær Ostermann, der refererede de udenrigske Sager, sagde imid
lertid, at Dolgorucki intet havde indberettet, og nu forklarede Falck ham,
at der intet var sket til Ruslands Skade, idet han dog tilføjede, at
Danmark maatte have Lov til at være lige saa hemmelighedsfuldt

som Rusland, der intet havde meddelt om sine Forhandlinger med

Preussen t). Kong Frederik Vilhelm havde imidlertid sendt K n y p

h a u s e n som ekstraordinær Minister til Danmark for at forsikre om

sit Venskab og for at give Meddelelse om Tilnærmelserne til Hannover.

Kong Frederik takkede meget for Opmærksomheden og lovede at ga
rantere Preussen de sekvestrerede Dele af Pommern mod en lignende
Garanti for Slesvig, til der blev sluttet Fred; han udtalte Haabet om,
at Preussen og Harmover vilde hindre svenske Forstærkninger i at

passere gennem deres Lande, og at de til næste Aar med Kraft vilde

angribe Sverig. Sluttelig bad han Kongen af Preussen formaa Kon
gen af England til at slaa af paa sine Fordringer og tiltræde den

Nordiske Alliance 3). Det var saa langt fra at Czaren var misfornøjet
med Danmarks Forsøg paa at opnaa Tilslutning til Hannover, at han
tvært imod af al Magt opmuntrede dertil. ,Jeg finder", skriver han,

"at den nye Konge af Englands gode Sindelag og de Skridt, han har

gjort ti! Indtrædelse i vor Liga, er saaledes beskafne, at saa vel jeg

som særlig Deres Majestæt har al Grund til at tage det i Betragtning

') Geh. Reg. 27/a 14 ; Falcks Depeche ' /10 14.
S) Fr. IV til Fr. Vilh. IO/a 14.
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og uden Tidsspilde sikre os denne mægtige Potentats Venskab og
Hjælp. Dette er saa soleklart, at jeg ikke begriber, hvilke Grunde,
Deres Majestæt kan have til at gøre Vanskeligheder eIler endog afslaa
det". Czaren minder dm, hvor ængstelige de Allierede under hele
Krigen har været for at støde Sømagterne; nu tilbød Kongen af Eng
land af sig selv ikke blot Neutralitet, men endog Forbund mod Sve
rig, og alt talte for, at man med Glæde modtog dette Tilbud, der
navnlig maatte være af stor Betydning for Danmark; det var nemlig
klart, at Kongen af Sverig ved sin tilstundende Hjemkomst vilde søge
at forstærke sin Hær med Bistand fra venlig sindede tyske Fyrster
og angribe Holsten, hvad der vilde forebygges ved et Forbund med
Hannover ; vilde Kongen ikke benytte de heldige Konjunkturer, "vil
jeg paa enhver Maade søge at sikre mig den nye Konges Venskab
og forbinde mig med ham saa nøje som muligt." 1)

Da Czaren skrev dette Brev, havde han endnu ikke faaet de Med
delelser om Kongen af Englands Stejlhed, som Kongen af Danmark
havde paalagt Falck at overbringe ham J}: han svævede endog i den
Tro, at den danske Regering ved Efterretningen om Dronning Annas
Død havde faaet den Forestilling, at Kurfyrsten af Harmover nu kunde
trænge til dens Hjælp for at være sikker paa Englands Trone, og at
den i den Anledning roligt kunde vægre sig ved at gaa ind paa hans
Fordringer S); det er vel det, der har faaet ham til at fremsætte den
Insinuation, at det udelukkende var Danmarks Skyld, hvis Alliancen
ikke kom i Stand. Dette tog Frederik IV ilde op; i en paa Dansk
affattet Haandskrivelse gjorde han opmærksom paa, at det var ham,
der først havde talt om Ønskeligheden af et Forbund med Harmover
og Preussen; baade Dolgorucki og Schleinitz maatte have indberettet
til Czaren, at der intet var forsømt for at komme til et gunstigt Re
sultat; begge havde fundet Kongen af Englands Fordringer ubillige
og indgivet" Forslag til nye Ekspedienter", som denne alligevel ikke
havde antaget; dette tydede paa, at "nogen min gode og sincere in
tention hos Eders Majestæt og Kærlighed en ganske anden sensum
har villet give"; herefter gav Kongen en Fremstilling af, hvad der
var Parterne imeIlem; det var ikke "Punkterne", men kun "Tiden";
saa længe Krigen varede, behøvede han Indtægterne af Stift Bremen;
den sunde Fornuft sagde, at man ikke for en usikker Vinding kunde

') Czaren til Kongen '0/0 14, gI. St.
' ) Geh Reg. 18/. 14.
") Falck til Sehested 4;'0 14.
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opgive, hvad man jure belli havde erhvervet med Møje og Bekostning;
nheri følger jeg Deres Majestæts Eksempel med Hensyn til Lifland" I).
Czaren tillagde imidlertid ikke Danmarks Betænkeligheder synderlig
Vægt, men blev ved at skynde paa Afslutning af Alliancen med Han
nover og Preussen. l en Resolution til Falck af 21. Oktober gI. SI.
udtalte han, at Alliancen med Kongen af England var en saa vigtig
Sag, at alt maatte sættes ind paa at bringe den i Stand uden Tids
spilde; han havde gerne set, at det kunde naas uden Landafstaaelse,
men de Fordele, der kunde opnaas, var saa store, at Ofret maatte
bringes f). l Haandskrivelser af IO. og 24. December gI. St. drev
Czaren videre paa Sagen; han brugte stærke Udtryk uden dog at
kunne fremsætte nye Argumenter; han omtalte, at Carl .XlI ' Hjemkomst
nu var et Faktum, som kunde medføre de betænkeligste Følger, hvis
Alliancen med Harmover ikke snarest blev sluttet; ..paa Grund af
den store Afstand mellem vore Lande vil det falde mig umuligt at
hjælpe Deres Majestæt med mine Tropper"; videre paapegede han,
at han nu selv var traadt i et saaåant Forhold til Kongerne af Preus
sen og England, at de ikke blot var vel stemte mod den Nordiske
Alliance, nmen at vi ogsaa kunde have glædet os ved ~isse mægtige
Potentaters Bistand, naar Deres Majestæt vil bidrage det nødvendige
og konkurere til dette ønskelige Værk ved at vise Føjelighed" , og
endelig gjorde han opmærksom paa, at det slet ikke var umuligt, at
Kongen af Sverig kunde vinde Kongen af Englands Venskab og Bi
stand ved godvillig at afstaa ham, hvad Kongen af Danmark ikke
vilde udlevere 3). Kort før Czaren skrev sidst nævnte Brev, havde
han mundtligt paalagt Falck at meddele Kongen, hvor stor Pris han
satte paa, at Alliancerne med Harmover og Preussen virkelig kom i
Stand; i Nødsfald kunde Danmark forhandle med hver af dem for
sig. Da Falck foreslog Czaren til Gengæld at erklære Gottorp for
Fjende og ved Kejserhoffet protestere mod Hertugens Genindsættelse,
svarede han, at for Danmarks Skyld vilde han gøre alt; blev han imidler
tid ogsaa i næste Felttog svigtet af sin Allierede, maatte han udelukkende
tænke paa sig selv"), Czarens Iver for at faa Kongen af Danmark til for
enhver Pris at slutte Alliance med Kongerne af England og Preus
sen fremmede ikke det hjertelige Forhold mellem ham og Frederik IV,

') Kongen til Czaren 30 /10 14.
2) Falcks Depecher Novbr. 14.
') Fr. IV' Brevveksling med Czaren.
' ) Falcks Depeche 28/ U 14.
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der blev irriteret over hans idelige Henvendelser, som han i lange
Tider undlod at besvare; men man vidste nu med Sikkerhed, at Cza
ren ikke blot billigede de dansk-preussisk-hannoveranske Tilnærmelser,
men ogsaa lagde megen Vægt paa, at de blev fremskyndede saa meget
som muligt, for at han kunde angribe det egentlige Sverig 1).

Det var imidlertid ogsaa paa høje Tid; thi Situationen begyndte
at blive truende for de Nordiske Allierede. Den 7. September blev
Freden i Baden sluttet; vel lykkedes det ikke Ludvig XIV at faa
indført nogen Bestemmelse om de tabte tyske Provinsers Tilbage
giveise til Sverig; men det var en ikke helt ubegrundet Tro, at Kej
seren hemmeligt vilde begunstige Carl XII lige saa meget som Frank
rig aabenlyst gjorde det. Den Landudvidelse, som Kejseren kunde
have .undt Kurfyrsten af Hannover, undte han ikke Kongen af Eng
land; han var urolig over, at Preussen og Harmover optraadte i Fælles
skab, og fandt, at "Riget" var forbigaaet, ved at først nævnte Magt
uden hans Vidende havde sluttet Forbund med Gottorp og besat Stet
tin; vilde Kejseren støtte Prætendenten, kunde Kong Georgs Stilling
blive stærkt truet; kort sagt, begge Konger havde noget at frygte af
Kejseren . Der var ogsaa andre Omstændigheder, der foruroligede
Preussen: Rygterne om Carl XII' Hjemkomst, der snart blev til Vis
hed, samt Efterretningerne om Arveprinsen af Hessens forestaaende For
mæling med Prinsesse Ulrika Eleonora og om de hessiske Troppers
Forening med de svenske, om hvis Forøgelse, der gik meget over
drevne Rygter. Kongerne af Preussen og England havde jo lovet
hinanden at modsætte sig hessiske Troppers Marche gennem deres
Territorier, men overfor Kong Carls Hjemkomst stillede Kong Georg
sig meget velvilligt og gav meget udførlige Bestemmelser for hans
Modtagelse; Generalmajor B o t h m e r skulde vise ham "alle Ehrer
bietung, Hospitalitåt und Tractement", der tilkom ham som kronet
Hoved. Der er imidlertid ingen Grund til at gaa nærmere ind her
paa, da den svenske Konge ukendt var passeret ud af Hannover,
inden Bothmer havde faaet Underretning om hans Ankomst S). Trods
sin velvillige Holdning overfor Carl XII personlig, pønsede Georg I
alligevel paa, naar Lejlighed tilbød sig, at udvide sit Landomraade
paa Sverigs Bekostning; men han forholdt sig køligt afventende og
lod Sverigs Fjender gøre Kur til sig; .han havde heller intet Hast
værk; da han ikke havde kompromitteret sig, var hans Rige ikke

l) Jfr . Side 42.
') Droysen B. IV', S. 100; Schartau 156 f.
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udsat for noget Overfald. Dette var derimod Tilfældet med Preussen,
og Kong Frederik Vilhelm i Møde saa med Ængstelse Carl XII' Hjem
komst j denne havde jo ikke anerkendt det pommerske Sekvester, men
anset det som et Overgreb. Han søgte da at skaffe sig Allierede
og tilbød i September at fornye de Traktater, hans Fader i ~sin Tid
havde sluttet med den engelske Krone og det Brunsvig- Lyneborgske
Hus 1); han foreslog Georg I, at man for at faa Frederik IV til at
afstaa Bremen og Verden skulde lade ham nyde Indtægterne deraf, saa
længe Krigen varede, og henstillede endelig, at Preussen og Harmover
i Forening skulde gøre Modstand, hvis Sverig foretog noget mod en

af dem som Besidder af tidligere svenske Provinser. Georg I tog
imod Opfordringen og afsendte i Slutningen af Oktober Gehejmeraad
E I t z til Berlin for at forhandle om Forbund mellem Preussen og
Hannover 2); den l I. November undertegnede han og nogle preussiske
Ministre i Alt-Landsberg øst for Berlin de saa kaldte" Punktuationer",
som gik ud paa en Deling af Sverigs tyske Provinser mellem Han
nover, Preussen og Danmark efter de nok som bekendte Linier, samt
paa en Fastsættelse af de Styrker, hvormed Kontrahenterne i Tilfælde af
fjendtligt Angreb skulde hjælpe hinanden. Kongen af Preussen lovede der
næst, at, naar han var i rolig Besiddelse af sin Del af Svenskpom
mern, vilde han til Georg I og Arvinger aftræde "dominium direc
tum " over alle de inden for harmoverarisk Omraade beliggende bran
denborgske " Erbschaften" samt 3 Landsbyer tilhørende Huset Gartow
(Bernstorff) S); det hele var noget mindre end de Besiddelser, Han
nover i Foraaret havde forlangt 4). Formelt var Formaalet for Eltz'
SendeIse til Berlin Ordningen af 'Arven efter den afdøde Enkekur
fyrstinde, Frederik Vilhelms Mormoder, men den svenske Minister,
Frisendorff, havde dog fattet Mistanke om, at der var noget alvor
Iigere paa Færde; man var ikke sikker paa Georg I, der ikke havde
svaret i Møde kommende paa Gyllenborgs Anmodning om Hjælp efter
Alliancetraktaten af 1700, og, da der fra Frankrig indløb Efterretninger
om en preussisk-hannoveraask Overenskomst, vandt de Tiltro, skøndt

') Lundberg S. 149.
') I sin Depeche af 6 ' 11 14 skriver Søhlenthal, at, saa vidt han vidste,

skulde Eltz til Slesvig for at forhandle med danske og preussiske Mi·
nistre om et Forbund.

• Droysen IV', S. 101; Schartau S. 159 f.
4 ) Side 75.
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de paagældende Landes Ministre forsikrede, at det hele var løs Sladder,
som Franskmændene havde fundet paa 1).

Længe før Kongen af Danmark havde modtaget Czarens indtræn
gende Opfordring til at drive paa Fqrhandlingerne med Kongerne af
England og Preussen, havde han saa smaat begyndt paa ny at virke for
de attraaede Alliancer. I en Rundskrivelse til sine Ministre i disse
to Lande samt i Brunsvig havde han udtalt, at det var en bekendt
Sag, at han havde indledet og fortsat Forhandlinger med Hannover;
hans Tilbud og Føjelighed viste noksom, hvor magtpaaliggende Sagen
var ham; men man var ikke kommen ham i Møde; Kongen af
Preussen var villig, naar Kurfyrsten af Harmover vilde, og Czaren
saa det gerne; men hidtil var alt strandet paa Hannovers Stejlhed ;
Danmark var villigt til at afstaa Bremen og Verden, kun ikke saa
længe Krigen varede; det ønskede af Hjærtet et Forbund med Preus
sen og Harmover S). Søhlenthals Henvendelse til Bernstorff den 23.
Oktober blev dog uden Resultat S); det blev Rosenkrantz i Brunsvig, der
korn til at føre de vigtigste Forhandlinger. Efter at have meddelt
Fabrice, at man ønskede at genoptage disse, bad han paa det mest
indtrængende sin Konge om af Hensyn til England at instruere ham
om en eller anden nexpedient zur adjustirung der wegen der wiirck
Iichen extradition des Bremischen entstandenen Contestation ", og det
jo før jo heller, for at ikke Kongen af Sverig ved selv at afstaa Bre
men til Kongen af England skulde bringe denne over paa sin Side 4).

Det var ganske den samme Tanke, som Czaren udtalte i sit Brev af
25. December 5). Rosenkrantz fik da Ordre til - som af egen Drift
- at sige til Fabrice i Samtalens Løb, at Kongen m a a s k e kunde
være villig til at ændre noget i den Plan, der i Juli havde været
forelagt Werpup ; hvis man derved kunde komme Maalet nærmere,
vilde Kongen indrømme Kongen af England nK O m p o s s e s s i o n" af
Bremen, Verden og Stade, indtil han var kommen i Besiddelse af
den ham tilkommende Del af Pommern; mente den hannoveranske
Minister, al et saadant Forslag vilde blive vel optaget, skulde Rosen
krantz - atter paa egen Regning - sige, at han troede, at Sagen
lod sig ordne paa denne Maade 6). Fabrice kunde naturligvis ikke

l) Schartau S. 160.
t) Geh. Reg. Oho 14.
S) Søhlenthals Depeche .8/10 14.
4) Rosenkrantz' Depeche 18/10 14.
6) Side 92.
8) Geh . Reg. u /lo 14.
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give noget bindende Svar, men sendte Referat af Samtalen til Bern
storff i London 1). Om Rosenkrantz' Indledning af Forhandlingerne
fik Søhlenthal Besked med Ordre til at henvende sig til Bernstorff
og søge at faa at vide, om Kongen af England paa de i Forslaget
nævnte Vilkaar vilde slutte sig til Danmark og Preussen 2). Den 21.
November meddelte han da Bernstorff, at Rosenkrantz i en Samtale
med Fabrice havde foreslaaet en Maade, hvorpaa man midlertidig
kunde ordne Spørgsmaalet om Stift Bremen; Kongen havde bifaldet
dette Forslag og paalagt ham at forhandle derom i London . Bern
storff svarede, at Sagen var ham bekendt, men at man ikke kunde
indlade sig paa den; Kongen fastholdt sit tidligere Standpunkt : ingen
Alliance uden den øjeblikkelige og fuldstændige Afstaaelse af Stift
Bremen; Fabrice havde faaet Svar og skulde give Rosenkrantz Be
sked; men Bernstorff vilde blot sige, at, hvis Kongen af Danmark
virkelig søgte Alliance med Kongen af England, havde Sagen Hast:
Kongen af Sverig var paa Tilbagevejen, han ventede 3000 Heste fra
Sverig til SIraisund ; fik han dem, vilde han falde ind i Holsten; det
var ubegribeligt, at Danmark betænkte sig paa at gaa ind paa de
hannoveranske Fordringer, Kongen af England havde jo de bedste
Hensigter og vilde som Bevis herpaa betale de Verdiske Kontribu
tioner; det var ganske hen i Vejret, at han vilde lade Danmark i
Slikken, naar han havde opnaaet, hvad han vilde have; Kongen af
England vilde gøre enhver Mistanke til Skamme. Bernstorff sluttede
med at udtale, hvad man godt vidste, at Danmark ikke vilde faa Lov
til at beholde Herredømmet over Elb- og Wesermundingerne S). Den
Promemoria, Bernstorff havde tilstillet Fabrice, gik ud paa det samme,
som det han havde sagt Søhlenthal : kun udtaltes heri tydeligt, at
Kongen af England var villig til, naar han kom i Besiddelse af Bre
men og Verden, at betale enten en større Pengesum en Gang for
alle eller en mindre hvert Aar, saa længe Krigen varede. Angaaende
Hannovers Deltagelse i denne udtaltes, at Kongen af England kun
gennem officia vilde hjælpe Danmark til at faa de tabte Provinser
hinsides Sundet tilbage, og at han ikke gerne vilde deltage i Opera
tioner mod Wismar og Stralsund, da han sikkert vilde faa nok at
gøre med Hesserne og de svenske Tropper fra Zweibriicken; heller

') Rosenkrantz' Depeche l/II 14.
" Geh. Reg. '°/II 14.
l} Søh1entha1s Depeche U/II 14.
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ikke vilde han være med til at betale den Satisfaktion, der muligvis
kunde blive tilkendt Hertugen af Gottorp l). Parolen var altsaa stadig:
høj Løn for lidet eller intet Arbejde!

Den 20. November blev der tilsendt Søhlenthal Fuldmagt til at
slutte Alliance med Kongen af England ' ). Han henvendte sig straks
til Bernstorff, som i et og alt henholdt sig til sine tidligere Udtalelser;
samtidig meddelte han, at Carl XII nu var i Stralsund, og at Frankrig,
Hessen og Gottorp vilde hjælpe ham; ønskede Danmark Hannovers
Hjælp, hastede det, Kongen vilde kun vente i 8 Dage S).

I Anledning af Tronskiftet ankom i Midten af November forskel
lige Udsendinge fra de Nordiske Allierede til London. Den 17. kom
paa Ruslands Vegne Fyrst K u r a k i n fra Haag, og næste Dag paa
Sachsen-Polens Grev N o s t i t z. Fyrsten blev sat ind i Forholdene,
for at han kunde hjælpe med til at faa Alliancen med Hannover i
Stand; Greven skulde derimod som de andre sachsisk-polske Gesandter
holdes udenfor Sagen; Bernstorff lovede ogsaa intet at meddele ham
om de svævende Forhandlinger 4). Overfor den russiske Gesandt
havde Nostitz ladet sig forlyde med, at hans Herre vilde "agere" i
Pommern med 24000 Mand, og han meddelte virkelig Bernstorff, at,
da Kongen af Danmark ikke vilde medvirke, vilde Kong August selv
med den nævnte Hærstyrke fordrive Svenskerne fra Pommern og selv
beholde sine Erobringer; Søhlenthal mente, at Nostitz maatte have
mærket, at Kongen af England ikke vilde indlade sig paa at "delo
gere" Svenskerne uden dansk Medvirken ; der blev da ogsaa kun
sluttet et Forsvarsforbund mellem Kongerne af England og Polen 6).

Medens Kongen af England gjorde store Vanskeligheder ved at
slutte Forbund med Kongen af Danmark. havde han stillet sig langt
velvilligere overfor sin tidligere Rival, Kongen af Preussen, med hvem
han hurtig var kommen til Enighed 6); fra dansk Side blev der
gjort Forsøg paa gennem Preussens Mægling at komme Kongen af
England nærmere. Midt i Oktober blev der endelig sendt en ny

l) Afskr. i Rosenkrantz' Depeche l/n 14.
S) Geh. Reg. SO/II 14.
') Søhlenthals Depeche 4/10 14.
4) Søhlenthals Depecher SO/II, U/Il 14.
' ) Søhlenthals Depecher 4/ U, IB/U 14, l /t 15.
") Side 94.

Den store nordiske Krigs Historie. VI. ;
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Envoye til Berlin: den dansk fødte, sachsisk-polske Krigsraad W es t
p h a I, der var kommen i et skævt Forhold til Flemming, traadte ud
af August II' Tjeneste, blev ansat i det danske Diplomati og udset
til at være Ahlefeldts Efterfølger. Den 6. Oktober blev der udfær
diget Kreditiv for ham som Envoye i Berlin, han blev udnævnt til
Etatsraad og beordret til snarest at overtage sin Tjeneste J). Kancelli
raad Reenberg havde lige indberettet, at IIgen paastod, at Danmark
var Skyld i, at den dansk-preussisk-hannoveranske Alliance endnu
ikke var kommen i Orden; Danmark havde aabenbart ikke ønsket
at føre Sagen igennem, hvad der let kunde bevirke, at Preussen og
Hannaver vilde slaa ind paa andre Veje. Nu skulde Westphal paa
vise, at Skylden ikke laa hos Danmark saa lidt som hos Preussen,
der syntes besjælet af god Vilje, men alene hos Hannover, der havde
rejst saa mange Vanskeligheder for at faa Sagen til at strande; han
skulde lade IIgen forstaa, at Danmark stod fast ved den tagne Beslut
ning. Naar Kongerne af Preussen og Danmark var komne til Enighed,
skulde de søge at faa Kongen af England med, hvis de danske Be
stræbelser i London og Brunsvig ikke førte til noget 2). Allerede
den 17. Oktober indgav Westphal en uhyre vidtløftig Beretning om
sit første Møde med Ministrene v. Printzen og Ilgen, hvem han havde
forklaret Nytten af en dansk-preussisk Alliance; IIgen havde indvendt,
at man maatte regne med Kongen af England, hvem man absolut
maatte have med; han vilde jo have Bremen, og man var udsat for,
at Kongen af Sverig vilde tilbyde ham i det mindste saa stor en Del
af denne Provins, at Forbindelsen mellem England og Hannaver derved
vilde lettes; VeIIingk nærede levende Interesse for Sagen, og det
var almindelig bekendt, at Stemningen i England snarere var for Sverig
end for dets Modstander.e, og det samme gjaldt Kejseren. Westphal
svarede, at man kunde indlade sig i Forhandling om Bremen, naar
den lige erobrede Del af Slesvig blev garanteret S). I sine ~enere

Indberetninger udtalte Westphal, at han fandt det mærkeligt, at Kongen
af Preussen kunde interessere sig for, at England fik let Adgang til
Hannover, men det havde han vel forbundet sig til under sit Besøg
hos Kurfyrsten. Westphal saa klart, at man ikke kom udenom Spørgs
maalet om Bremens Afstaaelse; det var en Betingelse for at faa de

') Geh . Reg. •" . 14.
' ) Geh . Reg. uh. 14.
I) Westphals Depeche IT/,. 14.
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slesvigske Forhold ordnede paa tilfredsstillende Maade. Han havde
Indtrykket af, at Czaren ønskede, at Forhandlingerne skulde føres i
Berlin, men troede ikke, at Kongen af England vilde indlade sig
herpaa. Han mente at vide, at Vellingks Forsøg paa at vinde Kongen
af England ved Afstaaelsen af Bremen ikke skyldtes nogen Bemyn
digelse fra Kongen eller Senatet i Stockholm ; han arbejdede vistnok
for egen Regning, maaske især for at beholde de Indtægter af Verden,
han hidtil havde nydt l). I de Forhandlinger, Westphal i de sidste
Dage af Oktober førte med de preussiske Ministre, fremhævede disse
stadigt, at en Alliance med Preussen ikke kunde opnaas, før Danmark
havde sluttet Forbund med Kongen af England! dog mente de, at
Bremen ikke skulde udleveres, før Preussen og Harmover havde givet
aldeles bindende Garantier for den gottorpske Del af Slesvig. nUden
England ingen Traktat"; det var det bestandige Omkvæd paa Visen;
det hjalp ikke, at Westphal erklærede, at Kongen nu havde den største
Hær paa Benene, han nogen Sinde havde haft, at han var rede
til at rykke ind i Meklenborg og slutte sig til Preusserne, naar og

Ihvor det forlangtes, og at de to Konger tilsammen vilde disponere
over Tropper nok til at løse den foreliggende Opgave. Intet Under,

lat Westphal kunde fatte Mistanke og til en vis Grad fæste Lid til
Rygtet om, at den preussiske Regering pønsede paa ved Kejserens
Hjælp mod Afstaaelsen af Krossen at komme i Besiddelse af hele
Pommern og Rygen 9). Denne Mistanke søgte imidlertid b~ade v.
Eltz og de preussiske Ministre, der var i Gang med at afslutte
nPunktuationerne", at betage ham. Den hannoveranske Gehejmeraad
udtalte sin Glæde over, at den danske Regering vilde genoptage de
afbrudte Forhandlinger, og baade han og IIgen erklærede paa det
bestemteste, at, hvis Kongen af Danmark skyndte sig med at føje
Kongen af England, vilde Svenskerne snart være drevne ud af Tysk
land, og derefter vilde baade denne og Kongen af Preussen garantere
Kongen af Danmark og hans Efterkommere Besiddelsen af hele Sles
vig og indrømme ham Rygen og Pommern Nord for Peene. Lige
30m i London blev de dansk-preussisk-hannoveranske Forhandlinger
~Old t skjult for den sachsisk-polske Gesandt, hvad der gav Samtalerne
r ellem Manteulfel og hans tidligere Kollega, Westphal, et ejendom
'neligt, under Tiden ret komisk Præg 5).

I) Westphals Depecher 'l ilO, r t« , '"/to 14.
') Westphals Depeche " .'10, 7/11 14. Fyrstendømmet Krossen, der hørte til

Nedreschlesien, var i 1482 kommet ind under Brandenborg.
., Westphals Depeche 11111 14. 7"
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I Forhandlingerne mellem IIgen og Eltz tog Westphal ikke Del;
de ovenfor anførte Udtalelser var altsaa uofficielle; men den 19. No
vember henvendte Ugen sig til ham med en officiel Anmodning fra
Kongen af Preussen om at meddele Kongen af Danmark, at, hvis
han ikke afstod Bremen, kunde Harmover og Preussen blive nød
sagede til at indlade sig med Sverig, og Sagen kunde da tage en
for Danmark farlig Vending; gav han derimod efter, vilde han faa
Pommern, Garanti for Slesvig og Sikkerhed for, at ingen Hertug af
Holsten nogen Sinde blev Konge i Sverig; Wismar kunde han ikke
faa; men af Bremens Indkomster vilde der hvert Kvartal blive ud
betalt Danmark 50000 Rdlr., og Kongen af England vilde straks udrede

l

200000. lIgens Henvendelse var m u n d t li g, og, da Westphal er-
klærede, at han umulig kunde huske alt dette, men nødvendigvis
maatte se Protokollen, svarede Ministeren, at han skulde gentage Oplæs
ningen 10 Gange, om man ønskede det; han endte dog med at lade
Westphal gennemlæse Forslaget, men gav ham intet skriftligt. Den
danske Gesandt var ikke rigtig glad ved Situationen; han syntes, at
den hannoveranske Minister paa en mistænkelig Maade undgik ham,
og fandt det uhyggeligt, at Gottorperne stadig omsværmede Kongen
af Preussen, der havde sagt dem, at det snart vilde vise sig, om han
skulde være Sverigs Ven eller Fjende; i første Tilfælde skulde han
nok antage sig deres Sag 1).

IO

Det var fra første Færd bestemt, at Westphals Virksomhed i Berlin
kun skulde være rent midlertidig; selv havde han i sin Tid oyerfor Vibe
udtalt, at han gerne vilde være Gesandt i Rusland, hvor han mente
at kunne gøre god Fyldest; dette Ønske blev opfyldt, og den 6. No
vember blev han beskikket som Envoye hos Czaren S); med kort
varige Afbrydelser forblev han i denne Stilling til sin Død 1733.

Han var ingen overlegen Statsmand, men en ganske dygtig Diplomat,
i Besiddelse af stor Forhandlingsevne og sund politisk Sans; men han

l
var ikke blind for sine egne Fortjenester og blev aldrig træt af at
fremhæve sin egen Dygtighed; hans Indberetninger er altid uhyre
vidtløftige, trættende at læse, men ganske instruktive S). Hans Efter
mand i Berlin var Oberst Bendix Meyer, tidligere i Warschau og
Dresden, men det varede længe inden han indtraf"), og Westphal

I) Westpha1s Depeche 21/11 14.
') Geh. Reg. 8/11 14.
' ) Dsk. Biogr. Lex. B XVIII, S. 464 ff.
•) Meyers Depeche '8ft, 14.
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vedblev at fungere som Gesandt i Preussen næsten til Aarets Udgang.
En Uge efter at have modtaget sin nye Udnævnelse fik Westphal
gennem Sehested Ordre til at meddele Ilgen, den hannoveranske og
den russiske Gesandt, at Kongen var villig til -at overlade Kongen
af England nKompossession " af Stift Bremen l); men Forslaget gjorde
ikke større Lykke i Berlin end i Brunsvig og i London s); baade
IIgen og den russiske Gesandt raadede paa det mest indtrængende
Danmark til at bøje sig for Hannover, hvis det satte Pris paa Alliance
med det, og ikke ønskede, at Kongen af England skulde slutte sig
til Kongen af Sverig ; ' Carl XII havde faaet Løfte om 22000 Md. fra
forskellige tyske Fyrster; sluttede Kongerne af Danmark, England og
Preussen ikke Koncert, kunde disse Hjælpetroppers nDurchrnarche"
ikke hindres. Westphal bemærkede, at Koncerten maatte sluttes,
hvis Svenskernes Fordrivelse var Hovedsagen; Kongen af Danmark
gik gerne ind paa, at Sverigs tyske Provinser fordeltes paa den Maade,
hvorom Preussen og Harmover var komne over ens; han forlangte
ikke en Fodsbred Land mere; men han vilde have Indflydelse paa
Tidspunktet for Afstaaelsen af Bremen; dette var ikke mere end
rimeligt, og det var Synd at lade det store Værk strande paa saadan
en Bagatel S).

Om nPunktuationerne i Alt Landsberg" synes Westphal ikke at have
faaet klar Besked ; de var jo undertegnede den II. November, men
først den 2. December kunde han meddele sin Regering, at Preussen
og Harmover havde sluttet Overenskomst paa det kendte Grundlag ' ).
Nogle Dage forinden havde den sachsisk -polske Gesandt meddelt ham,
at Frisendorff gennem en Kurer havde faaet Efterretning om, at Kong
Carl Natten til den 22. November var kommen til Stralsund, hvor
han efter faa Timers Hvile havde haft en Konference med Vellingk
og derefter bestemt at angribe Danmark 6). Til København naaede
Rygterne om Carl XII' Hjemkomst i de sidste Dage af November;
i Begyndelsen stillede man sig noget skeptisk, da de før havde vist
sig falske; i Midten af November hed det sig saaledes, at Kongen var
i Ystad, hvad der havde vakt en Del Bestyrtelse 6). I Slutningen af

.1) Geh. Reg. II/II 14.
S) Jfr. Side 95 f.
~ Westphals Depeche 17/11 14.
C) Westphals Depeche s/u 14.
5) Udateret Skr. fra Manteuffel til Westphal.
") Piichlers Depecher 10/ 11, 11111 14 (Hannover).
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Maaneden indløb der imidlertid samstemmende Efterretninger fra saa
gode Kilder, at ingen Tvivl var mulig. Den 25. November indberet
tede Hagedorn fra Hamborg, at v. Dernaths Tjener den foregaaende
Aften var kommen til Byen med Brev til Administratoren, der for
talte, at Kongen Torsdag (22. November) var kornmen til Stralsund;
senere blev Ankomsttiden præciseret til 22. November, KI. 3 Morgen l).

Da man fik Visheden, tog man det meget roligt 2); Regeringen i Kø
benhavn vidste godt, at den svenske Hær i Tyskland kun talte 12000
Md., ikke, som Rygtet sagde, 22000, og at der foreløbig ikke var nogen
Fare; men man kunde ikke være i Tvivl om, at en saa energisk
Hærfører som den svenske Konge vilde "agere", saa snart han følte
sig stærk nok dertil; der kom følgelig mere Fart i Forhandlingerne
mellem de Nordiske Allierede og Kongerne af Preussen og England;
men endnu skulde der hengaa adskillige Maaneder, inden de satte
Frugt i virkelige Forbundstraktater.

K e js e r e n havde hidtil været alt for optaget af Krigen med
Frankrig til at kunne give sig synderligt af med den Nordiske Krig;
~anske vist havde han taget Initiativet til Kongressen i Brunsvig,
men, før han selv havde faaet Fred, kunde han ikke gribe aktivt ind
for at tvinge "de Nordiske Magter" til at forliges. Og det syntes
vanskeligt for ham at faa Fred: Forhandlingerne i Rastadt gik flere
Gange i Staa s); der blev Tale om at genoptage Krigen, og i Be
gyndelsen af 1714 henvendte han sig til flere Magter, deriblandt
Danmark, for at erfare, om han i fornødent Fald kunde faa Hjælp.
Tanken var ikke fremmed for den danske Regering, der havde paa
lagt sin Gesandt ved Rigsdagen i Regensburg, Wa Id e r s e e, at skaffe
Oplysning om, hvor stort et Rigskontingent, der forlangtes 4). Kon
seillet raadede til, at Danmark skulde erklære sig villigt til at stille
Rigskontingent for Holsten og Oldenborg ; hertil kunde efter Gehejme
raad Vibes Mening passende anvendes de Dele af Auksiliærtropperne, som
endnu stod i Holland; han mente derimod, at man ikke skulde love

' ) Hagedorns Depecher 2'/11, 27/ 11 14; i Sv. Hist. Tidsskr. 20. Aarg., S.23,
citerer Th . Westrin, at Ankomsten fandt Sted II . November "emellan 3
och 4 om morgonen".

2) Pilehlers Depeche • 12; samme til Robethorr s . D.
I) Weybergs Depecher 30,IS 13, 27 l 14; jfr. Side 49.
• Geh Reg 9h 14.
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noget Kontingent for Bremen, før man havde erfaret, om Sverig under
Krigen havde stillet noget saadant. I øvrigt fandt Konseillet, at det
havde stor Betydning, at Kejseren havde anmodet Kongen af Danmark
om Kontingent for Stift Bremen j derved havde han jo anerkendt, at dette
hørte ham til ' ). Straks efter Modtagelsen af Konseillets Betænkning
skrev Kongen til Kejseren, takkede for hans Fredsbestræbelser og
bad ham skaffe Danmark gunstige Fredsvilkaar 2); faa Dage efter blev
der udfærdiget Ordre for Weyberg til at meddele Kejserens Regering,
at Gesandten i Regensburg nu skulde faa Instruktioner med Hensy.n
til Rigskontingentet, og at Kongen var rede til at udføre alt, hvor til
han var pligtig S). Weyberg, der hidtil havde besvaret alle Henven
delser om Hjælpetropper undvigende, forelagde nu . Kongens Tilbud
for Kejseren, der udtalte sin Paaskønnelse og Tak 4). Fra Danmarks
Side var Tilbudet nærmest at betragte som Indledningen til Forhand
linger om en Tilnærmelse mellem Kongen og Kejseren; Gesandten
skulde udmale for Kejseren de Fordele, Venskab med Danmark med
førte, men mage det saa , at Kejseren gjorde det første Skridt 6).
Da Fredsudsigterne en Stund var mindre gode, forhandlede de kejser
lige Ministre en Del med Weyberg om de Tropper, Danmark skulde
stille, men der var ingen rigtig Alvor i det hele; man kivedes som
sædvanlig om Troppernes Forplejning og stredes om Kejserens og
Kongens endnu ikke afgjorte Mellemværender i Anledning af tidligere
Overladeiser af Auksiliærtropper 0). Inden disse Forhandlinger havde
ført til noget, var Faren for en Genopblussen af Krigen drevet over;
den 7. Marts blev Fredstraktaten i Rastadt underskrevet, og den 24.
April indberettede Legationssekretæren i Wien, at der ingen Hjælpe
tropper behøvedes 7). Kongen kunde saaledes have sparet sig den
Undskyldning, han sendte Kejseren, fordi han paa Grund af Tidernes
Ugunst ikke havde kunnet opfylde sine Pligter som Rigsfyrste saa
godt, som han gerne vilde 8).

') Geh. Reg. n/l 14; j fr. udat. Koncept i Pakke i R. Ark. "Betænkninger
Krigen vedkommende 1709-1720" indeholdende Geh. Krabbes, Sehesteds

. og Vibes Vota over en Del Spørgsmaal af denne Art.
' ) ·Geh. Reg 11 l 14.
") Geh, Reg. " /, 14.
' ) Weybergs Depecher "°/n 13, 21/1, ' I. 14.
") Geh. Reg. U /l 11.
') Weybergs Depeche ../. 14.
' ) Hohenmiihls Depeche »t, 14.
') Geh . Reg. ,' I. 14.
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Kejseren var gaaet styrket ud af den spanske Arvefølgekrig; hans
Indflydelse i Riget var vokset, og det var saaledes af Vigtighed for
Danmark at erhverve sig hans Venskab. Efter Freden i Rastadt hen
vendte Kongen sig direkte til ham, lykønskede ham og takkede, fordi
han ikke havde tilladt, at der i Traktaten indførtes noget til Gunst
for Sverig ; han vilde gerne vise sig taknemlig, haabede, at Kejseren
fremtidig vilde antage sig hans Sag , særlig i Brunsvig. og bad ham om
ikke at tro paa Gottorpernes løgnagtige Fremstillinger, men lade sig
overbevise om deres Troløshed gennem de i Tønning fundne Doku
rr.enter; han vilde sætte megen Pris paa, om Kejseren vilde indlade
sig i Forbund med de Nordiske Allierede, men var ogsaa villig til at
lade sig nøje med et Løfte om intet at foretage til Gunst for Sverig
eller Gottorp. Ligesom i Berlin søgte Danmarks Fjender ogsaa i
Wien at finde Støtte for deres Sag; Sverigs diplomatiske Forbindelse
med Wienerhoffet var delvis afbrudt, da Carl XII ikke vilde aner
kende Kejseren som "katolsk Konge" l) og derved godkende hans Krav
paa den spanske Krone; Forholdet maa derfor betegnes som køligt.
I Wien fandtes ingen svensk Envoye, men kun en Sekretær, S t i e r n
h ø c k; denne, der betegnes som det svenske Diplomatis Smertens
barn, havde i flere Aar staaet i fransk Sold og sendt de franske
Ministre Afskrift af de vigtigste af de Breve, han fik fra sin Regering;
han lystrede kun Ordre, naar det passede ham f). For saa vidt havde

den danske Envoye, Etatsraad F r e d e r i k W e y b e r g, let Spil; han
var med en kort Afbrydelse Gesandt i Wien fra 1703 til sin Død
1720, var en ganske dygtig Diplomat, i Gunst hos Kongen og vel
anskrevet ved Kejserhoffet, hvor hans Hovedopgave var at bekæmpe
Sverig og Gottorp, til Veje bringe og opretholde et godt Forhold til
de Nordiske Allierede. l den Retning blev han snarere modarbejdet
end støttet af den sachsisk-polske Gesandt, General, Grev W a c k e r
b a r t h, der havde svært ved at skjule sine gottorpske Sympatier og
stadig klagede over Danmarks Forsømmelighed som Forbundsfælle;
han mærkede godt, at Danmarks og Ruslands Gesandter ikke viste
ham Fortrolighed; men, ~aar han beklagede sig over, at de stak
Hovederne sammen, fik han blot det Svar, at det kunde han takke
sig selv for; det var, fordi han søgte Omgang med Diplomater, der
var Danmark fjendtlige S). De Tønningske Papirer syntes at gøre

') I Juni 1715 gjorde Carl XII dog Kejseren den ønskede Indrømmelse.
" P. Sørensson S. 4 og 9.
') Weybergs Depecher "h , " /I, ' /" ID/I , ' I, 14.
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stærkt Indtryk paa Kejseren Og' hans Ministre; han ytrede til Rigs
vicekansleren, Grev S c h ø n b o r n 1), at han vilde bidrage til, at Dan
mark fik Satisfaktion, og havde flere Gange udtalt, at han kun nærede
ringe Sympati for Gottorp; saaledes havde han, da Weyberg havde
udtalt, at det gottorpske Hus qurde stækkes, erklæret, at Kongen
kunde stole paa hans Venskab S). Den 17. Marts rejste Weyberg til
Brunsvig, hvortil ogsaa Wackerbarth begav sig, og nu blev det i
nogen Tid stille om de •Nordiske Sager" i Wien.

I det foregaaende har der jævnlig været AnlednIng til at tale om
Kongressen i Brunsvig, navnlig fordi det var her, at de første
Forhandlinger om et dansk-hannoveransk Forbund fandt Sted ; disse
var imidlertid Kongressen ganske uvedkommende; dens Formaal var
at behandle de Nordiske og de holsten-gottorpske Sager. Kongressen
blev aldrig fuldstændig, da Sverig nægtede at lade sig repræsentere;
Danmark var derimod vil1igt nok, selvom det ikke forhastede sig,
idet dets Repræsentanter, Etatsraaderne R o s e n k r a n t z og We y b e r g,
først blev beskikkede midt i Februar 1714, over 2 Maaneder efter
at Kejseren havde indvarslet Kongressen S). Deres Instruks 4) gik ud
paa at fremstille Danmarks Sag i det allergunstigste Lys, at paavise,
at 'de Nordiske Al1ierede kunde gavne Riget langt mere end Sverig,
at fremhæve Danmarks Fredskærlighed og gøre opmærksom paa, hvor

•megen Skade Sverig kunde gøre, hvis det ikke blev ..bragt til Ræson a ;

lod Kong Carl sig ikke repræsentere, maatte man kun med endnu
større Kraft fremme Fredsværket ; Danmark nærede fuld Tillid til
Mæglerne og vilde optræde i nøje Forstaaelse med Rusland og Sach
sen Polen; krævede Mæglerne, at Danmark først udtalte sig, skulde
dets Repræsentanter fremhæve, at Kongen forlangte Ophævelsen af
alle de Traktater med Sverig, som med Vold var aftvungne Danmark,
og Afslutningen af en ny, hvorved en retfærdig Balance indførtes;
alle tidligere afstaaede Provinser skulde tilbagegives. Sverigs Told
frihed i .Sundet ophøre, Bremen og Verden afstaas, alle mod Danmark
rettede Forbundstraktater sættes ud af Kraft, og danske og .norske

1) Friedrich Carl v. S., ikke at forveksle med Damian Hugo v. S., der var
.' Formand for Kongressen i Brunsvig.

S) Weybergs Depecher l1/s, 10j.., 14/. 14.
' ) Instruksen for de kejserlige Ombud var udarbejdet i Begyndelsen af

November, og det var stillet i Udsigt, at Kongressen skulde kunne be
gynde medio December; senere blev Fristen forlænget med en Maaned.
(Almquist S. 300, Not. 4).

' ) Geh. Reg. 17/ S 14.
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Undersaatters Handel paa Sverig lettes; henviste Svenskerne til, at
den westfalske Fred ikke maatte ændres, skulde Opmærksomheden
henledes paa, at dette alt var sket baade i Nijmwegen og i Rijswijk I);
Frankrigs Indblanding skyldtes ikke Interesse for Sverig, men Ønsket
om derved at faa Indflydelse i Tyskland. De danske Fordringer var
ganske vist temmelig vidt drevne j men Ministrene kunde om for
nødent slaa noget af paa dem ; Kongen vilde nøjes med at faa saa
meget af Skaane, Halland, Baahuslen og Vigen tilbage, at Forbindelsen
med Norge blev sikret; men Carlshamn og Carlskrona skulde øde
lægges, Flaaden forlægges til Stockholm, Fæstningsanlæg i Skaane
ved Østersøen forbydes. Særlig Vægt lagde Kongen paa Ophævelsen
af Toldfriheden i Sundet j til Gengæld var han villig til at gøre den

engelske og hollandske Handel Indrømmelser ; Bremen brød han sig
ikke om at beholde; en Del af denne Provins samt Verden vilde han
afstaa til Harmover mod at faa Lauenborg i Stedet, Resten af Bremen
i Forbindelse med Oldenborg kunde Hertugen af Gottorp faa mod
Afstaaelse af alle sine Besiddelser i begge Hertugdømmerne; men
der maatte holdes paa, at han aldrig samtidig blev Konge i Sverig.
I Instruksen henvistes til det intime Forhold, der bestod mellem Dan
mark og Rusland; de to Forbundsfæller havde forpligtet sig til at
staa Last og Brast sammen og til ikke at slutte Særfred ; det maatte
gøres klart for de fremmede Ministre, hvorfor Hertugen ikke kunde
faa sine Besiddelser tilbage, og hvorfor hans Suverænitet var en Fare
for Danmark; kom den gottorpske Sag for paa Kongressen, skulde
den tages ad referendum; men det foran staaende skulde fremhæves
og Mageskiftet paadrives; kunde det ikke gennemføres, maatte Got
torp reduceres til det Standpunkt, hvorpaa det befandt sig før Ros
kilde Freden eller i Tidsrummet lige efter 1675. Endelig skulde
Ministrene holde sig til de kejserlige i alt, hvad der vedrørte Freden
i den nedersachsiske Kreds, og fremstille Danmarks Sag saa klart for
dem, at de maatte tage sig af den.

Rosenkrantz, der indtraf i Brunsvig sidst i Marts, havde adskillige
Indvendinger at fremsætte mod Instruksen: han fandt det urigtigt at
have en Fuldmagt til Anvendelse ved Forhandlinger med Sverig og
en anden, der skulde bruges overfor Gottorp; han vilde foretrække
en Ge n e r a I fu Id m a g t, saa at der kunde forhandles med begge

') I Nijmwegen sluttede Frankrig i 1678-1679 Traktater med Nederlandene,
Spanien og Kejseren, hvorved det fik Dele af "Riget"; i 1697 sluttede
det Fred i Rijswijk med de samme Magter og Storbritannien.
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"conjunctim"; herved vilde man opnaa, at de AIlierede ikke kunde
afvise den gottorpske Sag som dem uvedkommende, hvad de før havde
vist Tilbøjelighed til; dernæst bad han om Fritagelse for foreløbig at
tale om Lauenborg for at undgaa at støde Kurfyrsten af Hannover,
hvem det gjaldt om at vinde for ll;t spille ham ud imod Kongen af
Preussen, hvem man endnu ikke turde stole paa. Efter Rosenkrautz'
Mening var det langt vigtigere at faa Bugt med Gottorp
e n d a t g ø r e E r o b r i n g e r i S ve r i g ; af den Grund holdt han
stærkt paa nøje Tilslutning til Hannover; endelig savnede han In
struks om, hvorledes han skulde optræde overfor Gottorps Repræsen
tanter paa Kongressen; da han ikke mente, at den Slags "civilites"
var af videre nconsequence", havde han anmeldt sin Ankomst for
dem I). Inden denne Depeche var affattet, havde Regeringen i Kø
benhavn tilsendt Rosenkrantz en Anvisning til, hvorledes man i Bruns
vig skulde optræde i den gottorpske Sag: denne skulde betragtes som
et nAnhang" til den almindelige Fred med Sverig, hvorpaa der først
skulde tages fat; det gottorpske Spørgsmaal skulde trækkes ud, til
Freden med Sverig var nogenledes sikret; de gottorpske Ministre
vilde sikkert søge at indbilde Folk, at Danmark uden videre vilde
beholde den fyrstelige Del af Hertugdømmerne. men dette var aldeles
ikke Meningen, Kongen ønskede kun at holdes skadesløs for al den
Fortræd, Gottorp ved sin Troløshed havde tilføjet ham, og sikre sig
mod Gentagelser. Rosenkrantz fik ikke den Generalfuldmagt, han
havde udbedt sig; men i øvrigt billigede Kongen hans Udtalelser 8).
Fra hannoveransk Side blev der gjort adskillige Forsøg paa at faa det
gottorpske Spørgsmaal trukket frem i første Linie; men Rosenkrantz
havde let ved at reducere Fabrices Indvendinger; han vidste dog, at
Sachsen Polen ikke delte Anskuelse med Danmark i denne Sag, og at det
søgte at faa Rusland over paa sin Side; han var derfor bange for ikke
at kunne faa Sagen ordnet, som Kongen ønskede det. Tønnings Sløjf
ning foruroligede Hannovers og Wollfenbiittels Gesandter paa Kongres
sen, der fandt, at Kongen var optraadt ensidigt i denne Sag; men
Rosenkrantz holdt dem hen med almindelige Talernaader ').

De kejserlige Ministre, Greverne S c h ø n b o r n og M e t s c h, var

l) Rosenkrantz' Depecnc 27/. 14.
' ) Geh . Reg. '4/. 14.
') Geh. Reg. 7/ 4 14.
' ) Rosenkrantz' Depecher »t.; 4/. 14.



108 Den store Koalition mod Sverig af 1715.

allerede Februar ankomne til Brunsvig, hvor de kun forefandt det
gottorpske Sendebud, Grev H. R e ven t l o W1). Da Rosenkrantz var
ankommen, og de sædvanlige Etikettestridigheder lykkeligt overstaaede,
foreviste Grev Schønborn ham et kejserligt Reskript, hvoraf det frem
gik. at Fredstraktaten i Rastadt ikke indeholdt nogen Bestemmelse
til Gunst for Sverig; han foreslog dernæst først at tage fat paa For
handlingerne om Gottorp for .at hindre, at Frankrig indblandede sig
deri, ja endog i den Nordiske Krig. Rosenkrantz svarede, at Kejse
ren bedst maatte vide, hvorledes man skulde bringe Sverig paa bedre
Tanker, men fraraadede at tage Gottorp for først 2). Dette holdt han
fast paa, da Schønborn senere udtalte Ønsket om, at der kunde fin
des en Udvej; derimod udtalte han sig ikke, da Schønborn foreslog,
at de Al1ierede først maatte enes om en fælles Fredsplan, der kunde
forelægges Magterne, som maatte tage Stilling til den og bestemme,
hvad der skulde gøres, hvis Sverig stred imod. De Kejserlige øn
skede at opsætte Forhandlingernes Begyndelse, til der var kommen
flere Gesandter, og Rosenkrantz undlod derfor at vise dem sin Fuld
magt, som han gerne vilde have ændret 8). l Ventetiden forhandlede
Rosenkrantz og Weyberg, der var ankommen den 11. April, med den
hannoverans.ke Minister F a b r i c e og den preussiske P o s a d o ff's k y;
de ansaa det for at være vigtigt at opnaa et Forbund med Harmover
og Preussen og afviste alle Forslag om at forberede Behandlingen af
den gottorpske Sag 4). De danske Gesandter var, som omtalt, ikke
tilfredse med deres -Fuldmagter, af hvilke man kunde faa det Indtryk,
at de var berettigede til at behandle de to Sager hver for sig; de
ønskede ogsaa nærmere Oplysninger om "Engagementerne" med
Preussen og Hannover, der efter deres og de russiske Gesandters
Mening var det nødvendige Fundament for Freden, da de to Magter
jo skulde have Dele af Sverigs tyske Provinser som Løn for deres
Bistand 5).

Den 25. April blev der udfærdiget en Fuldmagt for Rosenkrantz
alene og den 28. for begge Ministre i Forening til at forhandle med
de hannoveranske Ministre om en Sammenslutning mellem Kongen

l) Schartau S. 140.
'J Rosenkrantz' Depeche "/, 14.
") Rosenkrantz' Depeche 11/ 4 14. Hverken Frankrig eller Sømagterne var

indbudte til at sende Ombud til Kongressen.
'J Rosenkrantz' Depeche 1</4, " .'4 14; jfr. Side 62 ff.
' ) Rosenkrantz' Depeche '8/, 14.
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og Kurfyrsten ; men Instrukserne blev først udfærdigede den 5. Maj l).

Om de Fuldmagter og Instruktioner, der ikke direkte vedrørte Kongressen,
er der tidligere talt 2); derimod ikke om den Fuldmagt, der ligeledes

den 5. Maj blev udstedt for Rosenkrantz og Weyberg i Forening, og som
stod i nøje Forbindelse med Kongressens officielle Øjemed, idet den

gav dem Bemyndigelse til at forhandle om Fred med Sverig og Forlig

med Gottorp S). Men heller ikke med denne Fuldmagts Form var de

tilfredse; den var affattet "in ungleich gelinderen terminis" over for
Gottorp end over for Sverig, hvoraf de gottorpske Ministre nok skulde

vide at benytte sig. man havde saaledes brugt Ordet "Stridigheder".
skønt Kongen over for de fremmede Hoffer havde erklæret, at han
betragtede Gottorp som Fjende paa Grund af dets Opførsel; det var

jo netop derfor, at Tønning maatte demoleres; Gottorperne havde
virkelig ikke Ret. naar de klagede over, at der intet Forhold var
mellem de opstaaede "Misshelligkeiten" og Kongens haarde Fremfærd;

man maatte holde paa, at Kongen "ex capite fractæ pacis et jure

belIi" kunde beholde Slesvig for bestandigt og betragte det som en

Erobring; dette Standpunkt havde baade . Rosenkrantz og Weyberg
forfægtet, og det havde fundet" lngres" hos flere fremmede Ministre; de

bad om, at Ordet "Stridigheder" rnaatte blive ombyttet med et, der
passede bedre. og om at Redaktionen af den Del, der vedrørte Got

torp, maatte blive mere nconform" med den. som angik Sverig ").
De fik da en ny Fuldmagt af 22. Maj, som de heller ikke var til

fredse med; først den 16. Juni blev der udstedt en , der var som de
ønskede det; den adskilte sig ogsaa fra de forrige, der var skrevne
paa Dansk, ved at være affattet baade i det danske og det tyske
Sprog. hvorved man undgik adskillige formelle Vanskeligheder og For

sinkeIser; først nu kunde de producere deres Fuldmagt og "legitimere"
sig, hvad der var nødvendigt for at Forhandlingerne kunde begynde li).

De danske Ministre i Brunsvig havde faaet det Indtryk. at Schøn

born ikke havde Hastværk med at behandle den gottorpske Sag 6);

de havde imidlertid forregnet sig. Allerede <len I. Maj henvendte han
sig til Rosenkrantz og Weyberg og udtalte. at, da Gottorperne nu

I) Geh. Reg. U/~l J8/~, 6/6 14.
') Jfr. Side 67.
') Geh. Reg. &/& 14.
~) Relat. aus Braunschw. 11/6 14.
") Geh. Reg. " /&, 1&/1; Re1at. aus Braunschw. ul. 14.
l) Relat. aus Braunschw. u/~ 14.
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havde indsendt deres "postulata", burde man ikke lade dem ligge
ubesvarede, men straks tage fat paa Sagen, ellers udsatte man sig
for, at Frankrig greb ind; lagde man derimod Sagen i Kejserens
Haand, skulde han nok holde Frankrig ude. Da Weyberg indvendte,
at Gottorperne kun tænkte paa at faa deres Land tilbage, medens
Danmarks Satisfaktion og Sikkerhed var dem ligegyldig, svarede
Schønborn, at "Restitutionen" kunde man altid trække i Langdrag,
og de Danskes Forhandlinger med Harmoveranerne og Preusserne
kunde bedre holdes hemmelige, naar de andre Gesandter var optagne,
end naar de ikke havde andet at bestille end at holde øje med
dem l). Det var efter de kejserlige Ministres Opfordring, at Grev
Heinrich Reventlow havde formuleret de gottorpske Krav, som han
forelagde sidst i April. Han søgte at faa dem til at erklære, at Kej
seren vilde tvinge Danmark, hvis det ikke lod sig overtale, men de
svarede, at de savnede Instruktioner 2). Gottorps Fordringer var ikke
smaa ; det forlangte fuld Amnesti, TilbagegiveIse af alle beslaglagte
hertugelige Ejendomme, Dokumenter, Vaaben o. s. v., Satisfaktion for
al lidt Skade, bl. a. for Tønnings Sløjfning, Ret til at bygge en ny
Fæstning, Tilbagebetaling af Kontributioner og Erstatning for den Skade,
der var tilføjet Eutin S). Foreløbig blev der dog ikke taget synderligt
Hensyn til Gottorp, hvor over Reventlow klagede bittert; Schønborn
søgte at trøste ham ved at sige, at Afgørelsen nærmede sig, men
ankede i øvrigt over, at Sverig ikke ligesom Gottorp søgte Kejserens
Mægling og Beskyttelse; da Reventlow udtalte, at det Resultat, Kon
gressen hidtil havde naaet, og den Partiskhed, Kejseren viste mod
Danmark, ikke skulde virke opmuntrende paa Sverig, havde han intet
at svare herpaa. Senere meddelte han dog, at Kejseren vilde be
stræbe sig for at skaffe det gottorpske Hus baade Restitution og
Satisfaktion, men han advarede det mod at spænde Buen for stærkt
og mod at bruge uhæderlige Midler og gaa ad Krogveje 4). Kon
gressen syntes i øvrigt at interessere sig mere for alt andet end det,
hvorfor den var sammenkaldt, saaledes behandlede den nogle Klage
maal, Hamborg og Lybæk havde fremført mod Danmark; først nævnte
Stad, der ganske vist jævnlig havde været Genstand for danske Attentater,
klagede over, at Kongen nu paa ny truede dens Frihed; det var

" Relat. aus Braunschw. 2/. !4 .
') Almquist S.313.
') Relat. aus Braunschw. 14/ 6 14.
4) Almquist S. 313 ff.
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imidlertid let at paavise, at denne Beskyldning var ugrundet, idet de
danske Tropper, der havde dannet Sundhedskordon om Byen, nu var
trukne bort. Lybæk klagede over, at de Danske have belagt nogle
Landsbyer i dets Distrikt med Indkvartering; denne Klage var be
rettiget nok; de kejserlige Ministre vilde heller ikke godkende de
Danskes Forklaringer; men noget alvorligt vilde de ikke sætte ind
paa denne Sag, som løb ud i Sandet l). Der var ingen Fart over
Kongressen; den ene russiske Minister, S c h l e i n i t z, fik først sin
Fuldmagt i Slutningen af Maj; den anden, Fyrst K u r a k i n, der var
kommen sidst i April, rejste i Begyndelsen af Maj tilbage til Haag
med den Hensigt først at komme igen naar Forhandlingerne var i
Gang '). Den svenske Minister i Berlin kom i Maj til Brunsvig,
men havde ingen Fuldmagt og rejste, saa snart han havde præsenteret
Schønborn en Memorial, hvori Kejserens Mellemkomst blev begæret
i Anledning af de Danskes Okkupation af Stift Bremen S); Vellingk
havde ønsket, at en saadan blev indgivet, for at det ikke skulde se
ud, som om Kongen ringeagtede Kejserens "officia". Dokumentet
blev sendt til Wien, men fremkaldte ingen Handling fra Kejserens
Side. Der blev forhandlet mellem de Nordiske Allierede indbyrdes
og mellem disse, Harmover og Preussen alt mere eller mindre hem
meligt. Der gik onde Rygter om, at Sachsen-Polen drev Særpolitik,
at Kong August pønsede paa at træde ud af Forbundet og havde al
lieret sig med Ludvig XIV; men Flemming og Wackerbarth,
der i Slutningen af Juni kom til Brunsvig, erklærede, at det var
usandt; Flemming meddelte Grev Reventlow, at han havde gjort de
kejserlige Ministre Forestillinger til Gunst for Gottorp, men udtalte
sin Misbilligelse af, at dette stadig stod i intimt Forhold til Sverig,
hvad der gav de Danske en vis Ret til at paastaa, at den svenske
og gottorpske Sag ikke kunne skilles fra hinanden, hvor ved de fik
Lejlighed til at anvende den Forhalingspolitik, som Reventlow stadig
klagede over 4). Efterretningerne om, at Carl XII forberedte sin Hjem
rejse, og at Kong Stanislaus var i Siebenbiirgen, vakte Uro 5) og bi
Idrog vel ogsaa sit til, at Interessen for Kongressen sløvedes. Adskillige
Medlemmer rejste bort; de danske optoges ganske af Forhandlingerne

I) Geh . Reg. 8/6; Relat. aus Braunschw. '6/6 14.
' ) Relat. aus Braunschw. S3/ 6 , 6/6 14.
3) Jfr . Side 69.
0) Alrnquist S. 318.
6) Relat. aus Braunschw. " /6 14.
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med Hannover; i Begyndelsen af j uli forlod de Brunsvig for at møde
Kongen i Oldenborg l), og der gik 2 Maaneder hen, inden der paa
ny udgik Relationer fra Brunsvig til det danske Hof. Om Gørtz'
Besøg ved Kongressen 2) 1.-4. August fik Kongen saaledes ingen Be

sked af sine Gesandter; det blev i øvrigt ganske uden Betydning ;
han blev dog venligt modtaget baade af Schønborn og Metsch, der
erklærede gerne at ville modtage ham som Ombud ved Kongressen,
naar han forelagde et Kreditiv fra Administratoren. Gørtz ærgrede
sig over den Langsomhed, hvormed man arbejdede, og rejste til
Hamborg, hvor han fra 6.-21. August forhandlede med Vellingk og
Administratoren"),

Gottorperne havde indanket deres Sag for den t y s k e R i g s d a g,
der egentlig havde sit Sæde i Regensburg, men som paa Grund af
Pesten i 1713 midlertidig var flyttet til Augsburg. Dens Opgave
var som lovgivende og bevilgende Myndighed at, varetage Rigets
Fællesanliggender i men den arbejdede uhyre langsomt, idet dens 3

Kollegier: Kurfyrsternes med 9, Fyrsternes med 98 og Stædernes
med 52 Stemmer, skulde være enige om enhver Beslutning med Lovs
'kraft. Her varetoges Danmarks Interesser af Eratsraad W a Id e r s e e,
der var gammel, svagelig og yderlig fattig. Midt i juni 1713 havde

Gottorps Minister v. E Yb e n indgivet en Memorial, men den var ikke
kommen til Behandling i det Aar. I Begyndelsen af januar fandt
den kurmainzske Direktør, at det var paa Tide at tage fat paa
den i det skete ogsaa den 19. januar, da den trods Waldersees Pro
test blev fremlagt i Fyrstekollegiet, som, skøndt det blev gjort op
mærksom paa, at den gottorpske Sag nu havde sit rette Forum i
Brunsvig, besluttede at henvise den til Kejseren med Anmodning om
snarlig Hjælp til det betrængte Fyrstehus. Kurfyrstekollegiet stillede

sig i Modsætning hertil, men efter nogen Parlamentering enedes det
med Fyrstekollegiet om et fælles "conclusum" , hvortil Rigsstadkollegiet
sluttede sig; det gik ud paa, at den gottorpske Sag henvistes til
Kongressen i Brunsvig med Anmodning om, at alle konstitutionsmæs
sige Midler maatte blive anvendte efter den westfalske Freds Bestem
melser for at skaffe det gottorpske Hus Satisfaktion, Restitution o. s. v.

') Side 72.
' ) Side 57.
' ) Gørtz til Kirchrnann 7/ 8 14 (citeret efter H. Almquist i Karolinska Forb.

Årsb. 1911, S.213, Note 3) jfr. Alrnquist' anf. Værk, S.358 f.
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og om ikke at svigte dette Fyrstehus l). Ved et Kommissionsdekret
af 30 . Maj 1714 billigede Kejseren dette "Gutachten" af 20. Februar.

Den 3. Marts blev der sendt de danske Gesandter i Udlandet en
Rundskrivelse med Oplysninger om Gottorps Troløshed, bilagt med
Afskrifter af de Tønningske Dokumenter; disse blev trykte i Augsburg
og fordelte til Rigsdagens Medlemmer 2); fra dennes Side blev der
foreløbig ikke gjort flere Skridt til Fordel for Gottorp; heller ikke et
svensk Forsøg paa at faa den til at tage sig af Stift Bremen førte
til noget; der var Uenighed mellem Kollegierne og mellem disses
Medlemmer indbyrdes. I September flyttede Rigsdagen tilbage til
Regensburg, hvor Pesten VRr ophørt; men Waldersee maatte paa
Grund af Gæld og Pengemangel blive i Augsburg, til den danske
Regering forbarmede sig over ham og sendte ham nogle Penge, saa
at han sidst i Oktober kunde møde paa Rigsdagen, hvor der i øvrigt
slet intet var sket i hans Fraværelse. Den 22 . November har han
endelig noget at berette, nemlig at der i de sidste Dage er passeret
en Del svensk.e Officerer igennem Byen; en af dem, der rejste under
Navnet d e R o y, var antagelig Kong Carl. Waldersee var ikke helt
rigtigt underrettet; paa Hjemvejen havde Kongen virkelig dvælet nogle
Timer i Regensburg; men han lod sig kalde P e t e r F r i s k.

Det var K e js e r e n, der havde taget Initiativet til Kongressen i
Brunsvig ; han søgte da ogsaa, saa længe den "arbejdede", at vise
Upartiskhed, skønt der fra mange Sider blev bejlet til ham. Meklen
borgs og Gottorps Anmodninger om "Protektorium" blev afviste, da
Kejseren ikke vilde begunstige dem paa Danmarks Bekostning; men
paa den anden Side vilde han heller ingen Hindringer Jægge i Vejen
for Carl XII' Hjemrejse, hvorom der taltes hele Sommeren 1714.
Dette betød ikke, at han nærede Sympati for Sverig : de svensk-got
torpske Intriger i Wien vandt ingen Fremgang; Erik Sparres og Gørtz'
Bestræbelser var lige frugtesløse. l Følge Ordre fra Vellingk skulde
Sparre paa Vejen til Baden søge Prins Eugen i Wien, fortælle, hvor
ledes det var gaaet ham i Berlin 8), fremhæve Sverigs Ærlighed i

') Waldersees Depecher Jan. og Febr, 1714.
2) Geh . Reg ' /a ; Waldersees Depecher 16/a, u /, 14.
' ) Side 48- 59.

Den store nordi ske Kr igs Historie. VI. 8
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Modsætning til Preussens Upaalidelighed og Begærlighed, der fandt
sit Udtryk i dets for Kejserens h;teresser skadelige Tilslutning til

Danmark og Rusland; lykkedes det at vinde Prinsen, og kunde denne
formaa Kejseren til i Fredstraktaten at forlange indført en for Sverig
gunstig Artikel, saa var Spillet vundet; Sparre kunde selv blive i
Wien og sende en anden til Baden; lykkedes det ikke at finde en
Stedfortræder, maatte han selv rejse l). Den 23. Juli havde han Au
diens hos Prinsen, der ikke syntes om Forslaget og heller ikke troede,
at Kejseren gik ind paa et "engagement formel"; Kejserens Svar blev
et Afslag, og Sparre rejste til Baden med grumme smaa Forventninger;
han fandt de franske Gesandter vel sindede, men hans Mission stran
dede alligevel 2). Kejseren stillede sig dog ikke ensidigt paa Dan
marks Side; han indrømmede Kongen fuld Frihed i Slesvig, men
vilde ikke tillade ham egenmægtigt at ordne de holstenske Forhold;
den Forhalingspolitik, de danske Ministre drev i Brunsvig, vandt heller

ikke Kejserholfets Bifald; deres Nølen med at "legitimere" sig blev op
fattet som et Forsøg paa at "trænere" Sagen, hvad det da ogsaa var,
og man var misfornøjet med Danmarks Optræden overfor de frie Rigs
stæder, særlig Bremen og Lybæk 3). Det drejede sig dog kun om mindre
betydende Krænkelser af Stædernes Landdistrikter og om Mellem
værender af økonomisk Art, saaledes om Laan, som den svenske Re
gering i Stade i sin Tid havde faaet, men som den danske intet vilde

have med at gøre, da Bremen ved "widriges Betragen" havde irri
teret Kongen, der under sit Ophold i Stift Bremen og Oldenborg
ellers vilde have ordnet Sagen i Mindelighed 4).

I Brunsvig var der, efter at Tyngdepunktet for de dansk-hannove
ranske Allianceforhandlinger var lagt andet Steds hen, ikke stort at

bestille for de to danske Gesandter, saa meget mindre som man .ikke

kunde forhandle om Fred med Sverig, der stadig ikke var repræsen
teret paa Kongressen; midt i August blev det derfor besluttet at sende
Weyberg tilbage til Wien 6). Han kom dog først dertil den 20. Sep
tember, efter sin egen og de andre Nordiske Allieredes Ministres
Mening i yderste Øjeblik; man ventede snart Kongen af Sverig; den

l) Vellingks Instruks til Sparre af 2/1 14 (Vell. Saml.),
!) Sparre til Vellingk 26/ 7, 2Sh, 16/ S 14 (Vell. Saml j .
l) Hohenmiihls Depecher, dat. Wien 10/6, 0/., 30/., 28/7. 1/8, l /O 14.
t) Rosenkrantz til Kongen 20/., "(,0; til Sehested S/ IO 14; jfr. Weybergs De-

peche " /0 14. .
6) Kreditiv for Weyberg II/s 14. Geh . Reg.
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Hofembedsmand, der skulde modtage ham, var netop i Færd med at
modtage sin Instruktion; Frygten for, at Carl XII skulde vinde Han
nover ved at afstaa Stift Bremen, kom ogsaa til Orde her; man mente,
at Kejseren ikke vilde have noget mod en saadan Ordning; det eneste
Middel herimod var, at Danmark selv bragte det nødvendige Offer
og forbandt sig med Kongen af England. En anden Anledning til
Bekymring var Gørtz' uventede Ankomst til Wien. Han var fra
Hamborg rejst til Hannover, • hvor Kong Georg endnu opholdt sig;
den 29. August havde han Audiens hos ham og blev naadigt mod
taget; den l l , September ankom han uventet til Wien; han laa syg
nogle Dage, men kom sig snart igen, færdedes i Selskabslivet og til
talte den danske Gesandt med "største Huldsalighed" . Sammen med
Svogeren, Grev H. Reventlow, arbejdede han paa at vinde Gemytterne
for Hertugen og Administratoren; det lykkedes til en vis Grad; vel
kunde de ikke vække Sympati for Gottorpernes Politik, men mange
fik Medlidenhed med deres haarde Skæbne; man trak Paralleler: Kur
fyrsten af Bajern havde været lyst i Rigets Acht, men Kejseren havde
dog forundt hans Familie fyrsteligt Underhold; derfor burde ogsaa
Hertugen og Administratoren have standsmæssigt Udkomme; først
nævnte havde intet ondt gjort, han var desuden umyndig, og, selv
om han havde underskrevet Ordren til Kommandanten i Tønning,
kunde han ikke drages til Ansvar herfor; Administratoren havde ladet
sig forlede af sine Ministre, men det var dog ingen Grund til at lade
ham dø af Sult; det gottorpske Hus havde bogstaveligt intet at leve
af, selv Eutin var ruineret. Ved en Privataudiens hos Kejseren søgte
Weyberg at svække Indtrykket af Gottorpernes, Svenskernes og "andre
Ildesindedes" Udtalelser. Han paaviste, at Kejseren ingen Grund
havde til at nære Forkærlighed for Sverig og Gottorp, der havde
modarbejdet ham i han mindede om, at Kongen af Sverig havde næg
tet Kejseren "den spanske Titel", og fremhævede dernæst Kongen
af Danmarks gode Vilje til at bilægge enhver Tvist med Riget; Lybæk
var allerede stillet tilfreds, og Striden med Bremen drejede sig om
rene Bagateller: nogle Ydelser fra Stift Bremen, som Svenskerne
havde "cederet" , en Obligation, som de Danske kun forlangte at veri
ficere. Kejseren udtalte kun, at han ingen Forkærlighed nærede for
Sverig, men forlangte, at Administratoren skulde have "Subsistance".
Flere af Ministrene var svensk- og gottorpsksindede, troede paa Ud
talelserne om Administratorens Uskyldighed og om, at Gottorperne
strængt havde overholdt Neutraliteten, og det skønt der forelaa fuldt

S·
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paalidelige og uigendrivelige skriftlige Vidnesbyrd om det modsatte.
Der fandtes imidlertid ogsaa "velsindede" Ministre, som gerne saa,
at man fremlagde saa mange Beviser som muligt paa Gottorpernes
Træskhed; alt i alt mente Weyberg dog, at Sverigs og Gottorps Ak
tier var faldne, hvad han for en Del tilskrev, at han var saa vel
rustet, da han ved sit sidste Besøg i &lesvig havde haft Lejlighed til
"at stikke Næsen" i det gottorpske Arkiv. Da Gørtz den 27. Sep
tember rejste, blev Reventiowene tilbage; trods sin Iver og Nidkær
hed var han en mindre farlig Modstander 1). Formaalet for Gørtz'
Rejse var ingen Hemmelighed: han vilde opsøge Carl XII, enten han
saa var i Tyrkiet eller paa Hjemvejen 2). Sagen var, at Gottorps Af
færer for Øjeblikket stod daarligt baade i Stockholm, Berlin og St.
Petersborg; Carl XII var den eneste Monark, til hvem Gottorperne
kunde sætte deres Haab. Allerede i Begyndelsen af August talte
Gørtz om, at han forberedte sig paa at opsøge Kong Carl, om hvem
den gottorpske Minister i Demotika, Fr. E. F a b r i c e, i Slutningen af
Juni havde skrevet, at han vilde rejse hjem, og som nu efter Gørtz'
Beregning maatte være i Kejserens Stater. Den 30. August skriver
han fra Hannover, at, hvis han ikke i Wien fik sikker Efterretning
om Kongens Hjemrejse, vilde han søge ham i Tyrkiet, og han om
talte ved sin Audiens denne Plan for Kong Georg, der billigede den.
Administratoren var meget glad over, at Gørtz vilde paatage sig denne
besværlige Rejse, der i hans og Vellingks øjne var den eneste" Res
source so ilbrig ist". Hvad Gørtz tilsigtede var imidlertid ikke blot
at virke for Gottorps Sag, men ogsaa at retlede Kongen med Hensyn
til, hvad den foreliggende politiske Situation krævede af ham; det
var med andre Ord en Fortsættelse af Gottorpernes Virksomhed i
Stockholm, som Senatet havde taget saa ilde op. Han vilde fore
stille Kongen Nødvendigheden af at rejse hjem til Sverig, baade fordi

l) Hohenmiihls Depeche 1./9; Weybergs Depecher 02/9,29/9 14. Naar Weyberg
taler om et Besøg i Slesvig, maa dette have fundet Sted paa den Tid,
da der blev forhandlet med Werpup i Hertugdømmerne, aItsaa i Juli og
August 1714 (Side 72.. Det fremgaar af flere Udtalelser, bl. a. Søhlen
thais Depeche af '0/10, at der i 1714 er ført dansk-hannoveranske For
handlinger i Slesvig; men det har ikke været muligt at finde noget nær
mere om dem; Werpups Navn nævnes kun i Forbindelse med Pinneberg
og Trittau.

' 1 Weybergs Depecher 22 /., 29/. 14.
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hans Riges Tilstand krævede det, og fordi venligsindede Magter ikke
vilde indlade sig med ham, saa længe han ikke var hjemme; hans
lange Ophold hos de Vantro kunde ogsaa vække Forargelse baade
hos fremmede og hos hans egne Undersaatter; han vilde opfordre
ham til at lade Sverig repræsentere i Brunsvig, hvor ved han vilde
vise sin Fredskærlighed. vinde Kejseren, til Veje bringe Muligheden
for en Separatfred med en eller anden af de Nordiske Allierede, og
alt dette uden at binde sine Hænder og uden at standse Krigsforbe
redelser eller militære Operationer. Paa Kongressen kunde der forhand
les med Kong August om et "accomodement"; det var i dennes og den
polske Republiks Interesse at hindre Czarens "aggrandissement"; af
Fortsættelsen af Krigen havde Polen intet godt at vente; paa Kong
August' Oprigtighed kunde man stole: ved den Uvirksomhed, han i
længere Tid havde vist, havde han lagt for Dagen, at han mente, at
det var bedre at bevare Sverig end at bidrage til dets Ødelæggelse;
havde han villet garantere Danmark mod Preussen, dengang Czaren
vilde have Kongen til at gøre et Indfald i Skaane, vilde han i høj
Grad have fremmet dette for Sverig saa farlige Foretagende ; nu havde
han for Kongen af Danmark udtalt, at han intet vilde have at gøre
med alt det, denne havde paataget sig i den holstenske Sag; med
Kongen af Preussen maatte Kong Carl simulere og lade ham haabe,
at han med det gode kunde opnaa, hvad han vilde; der ved kunde
han hindres] i at tiltræde Forbundet" mod Sverig; først naar Freden
med de Nordiske Allierede var sluttet, skulde man berøre "die corde
wegen wiederabtretung von Stettin".; endvidere var det nødvendigt
at vinde Kongen af England, hvor ved ogsaa Holland vilde blive vel
stemt mod Sverig, ligesaa det kejserlige Hof, der havde saa mange
Interesser fælles med Kongen af England; først da kunde Kongen
af Frankrig yde Sverig Hjælp, hvad han ikke vovede mod Kongen
af Englands og Kejserens Vilje. Denne Promemoria, som Gørtz
mente at burde forelægge Kongen for at angive ham de Linier, den
svenske Politik skulde følge, slutter med følgende betegnende Ud
talelser: Uber die bisherige conduite des Senats in Stockholm und
dessen animoslråt gegen den Ftirstl. Hof, und dass S. K. Mt. wegen
der von dem Senat vorhabenden majorennitetsdeclaration Herzog
Carl Friedrichs dero sentimens zu åussern geruhen mochten, dartiber
etwas weitlåuftiges anzufUhren wtirde fiberfltissig seyn , nachdemmahl
die umstiinde solehen puncts allhier mir ohne das von selbsten zur genfige
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bekandt 1). l en anden Promemoria, affattet noget senere end den
ovenfor anførte, optræder Gørtz som en Slags Mentor for Administra
toren og vejleder ham om, hvorledes han, naar han træffer sammen
med Kongen, skal faa ham til at varetage Fyrstehusets Interesser.
Han skal begynde med at klage over sin ulykkelige Skæbne og især
over den uværdige Maade, hvorpaa den unge Hertug behandles af
Senatet, særlig af Grev Horn; dernæst bør han anmode Kongen om
nin nachdriicklichen Terminis" at anbefale Senatet at leve i god For
staaelse med Hertugen og hans Ministre og ganske afholde sig fra
at tale om • majorennitetsplanen"; endvidere skal det henstilles til
Kongen at lade den unge Hertug vide, at det har gjort ham ondt at
erfare, at han laante onde Mennesker Øre og havde fattet Mistillid
til Administratorens gode Hensigter og redelige Omsorg; særlig gjaldt
det om at fjærne Grev Horn, der satte Hertugen op imod Admini
stratoren og forsømte sit Embede, som passende kunde overdrages
Generalløjtnant Sparre 2) eller Hofkansler v. Miillern , hvis han frem
tidig skulde opholde sig i Stockholm. Alle svenske Ministre i Ud
landet skulde have Ordre til at omgaas fortroligt med de gottorpske
og gøre ncausam cornrnunern" med dem; navnlig burde det anbefales
Stiernhock i Wien at hævde, at Kongen ikke ønskede den unge
Hertug erklæret myndig. Kongen skulde anmodes om at tillade, at
en Administratoren hengiven Mand stadig opholdt sig hos den unge
Hertug for at instruere ham, saa at han ikke stod uden Erfaring,
naar han engang overtog Regeringen; Kongen skulde .imploreres"
om Hjælp til at gaa frem mod Bassewitz ad Rettens Vej og anmodes
om at erklære, at han ansaa det som et Bevis paa Hs. Durchl, gode
Følelser overfor Sverig, at han havde givet Stenbeck Raadighed over
Tønning, at dette var en Følge af det gode Forhold, der i saa lange
Tider havde hersket mellem Sverig og det fyrstelige Hus, og at
Kongen vilde skærme Administratoren og hans Ministre mod Paatale
fra den unge Hertugs Side ; der maatte sørges for den unge Hertugs
nsubsistance"; det maatte gøres Kongen klart, at Administratoren

I) Se Bilag I til H. Almquists ofte citerede Afhandling i Kar. Samf. Årsb. 1911
Originalen i Grossfiirst1. Haus- u. Centralarchiv, Oldenborg. Den uda
terede Skr . er antagelig affattet i September inden Afrejsen fra Wien,
medens den pasfølgende Memorial, der er trykt samme Steds som Bilag II,
sandsynligvis er en Maaned yngre. Begge Aktstykker er her gengivne i
Uddrag.

") Antagelig Erik Sparre .
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og hans Ministre, der var solidariske, havde varetaget den unge Her
tugs Tarv paa bedste Vis; med mindre man vilde tilregne dem som
en Brøde, at de havde overladt Stenbock Tønning. Skulde Kongen
ikke have erklæret sig tydeligt, inden han drog til Sverig, var det
absolut nødvendigt, at Administratoren , v. Dernath og Fabrice fulgte
med derover og ikke forlod ham, før åH var i Orden. Det kildne
Spørgsmaal om Stettins Sekvestration mente Gørtz at kunne' klare
med en Henvisning til, at Stralsund maatte have overgivet sig paa
Grund af Proviant- og Pengemangel, hvis ikke Gottorperne havde
reddet Fæstningen ved Overenskomsten i Schwedt; endelig maatte
det fremhæves for Kongen, at Bassewitz' SendeIse til St. Petersborg
kun vilde have medført Fordele for Sverig og Gottorp, hvis han ikke
havde vendt op og ned paa alt.

Det var ikke smaa Fordringer, Gottorperne stillede til Sverig;
man maa beundre den Frækhed, hvormed en af deres Ministre vo
vede at foreskrive Kongen, hvad han skulde gøre og lade overfor
Udlandet og sir eget Rige. Særlig vred var Gørtz paa den svenske
Raadsregering, der havde advaret Sverigs Ministre i Udlandet mod
at indlade sig med Gottorperne; en Trøst var det ham at vide, at Kongen
ikke billigede Senatets Optræden overfor Administratoren. Gørtz'
Sygdom i Wien sinkede Afrejsen; men, da det af Fabrices Rapporter
fremgik, at Kongen ikke vilde bryde op fra Tyrkiet før i Begyndelsen
af Oktober, kunde der være Haab om at træffe ham i SiebenbUrgen.
Heraf blev der nu intet; Gørtz kom til Peterwardein den 4. Oktober og
erfarede her, at Kongen den I. s. M. var brudt op fra Demotika for
at rejse hjem over SiebenbUrgen; han begav sig da til Hermanstadt,
hvor man meddelte ham, at Carl XII var i Valakiet, hvor han vilde
vente en Uge; han bestemte sig saa til at rejse over Kronstadt,
hvor fra han vilde begive sig til Tergoviscea for straks at begynde det
diplomatiske Arbejde; men allerede i Unterfurmbach, ikke langt fra
Hermanstadt, traf han den gottorpske Afsending Fabrice, der med
delte, at Kongen havde frabedt sig ethvert Møde med Diplornater
paa Hjemvejen ; han fortalte tillige, at Kongen var venlig stemt mod
Administratoren, saa at Gørtz i Fabrices Selskab roligt kunde rejse
tilbage til Wien l). Her indtraf han den 28. Oktober og forblev der
til den 22. November 2); han var der altsaa den 14., da Kongen paa

') Almqvist S. 382 f.
t) Weybergs Depeche "/li, u/1I 14.
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Hjemvejen dvælede nogle Timer i en af Byens Forstæder 1), men en
Sammenkomst fandt ikke Sted, saa der blev ikke Lejlighed til at
præsentere nogen Promemoria. Den 7. November passerede Kongen
den tyrkiske Grænse, naaede den 14. gennem Slebenburgen og Un
garn til Wien, videre over Linz, Passau, Regensburg, Bamberg, Wilrtz
burg, Hanau, Marburg, Kassel (18. November), Bantein, Ueltzen,
Danneberg, Parchim og Triebsees til Stralsund, hvor han ankom 22.
November mellem KJ. 3 og 4 om Morgenen 2). Gennem Weybergs
og Waldersees Indberetninger fik den danske Regering adskillige ukor
rekte og forsinkede Efterretninger om Kong Carls Rejse; den 10. No
vember indberetter Weyberg, at Kongen omkring den 13. vil være i
Siebenburgen, hvor fra hans Folk i ganske smaa Hobe vil drage videre,
selv vil han være i en saadan Hob; og den 24. meddeler han, at han
tror, at Kongen er passeret gennem Linz; men den Gang var Carl XII
allerede i Stralsund; om Waldersees Indberetning er der allerede talt 2).

Hagedorn i Hamborg kunde den 13. berette, at Kongen i Sieben
burgen havde forladt sit Følge og taget Posten med 3 Personer; saa
klager han over, at sikre Efterretninger mangler; men den 25. faar
han rigtig Besked om Ankomsten til Stralsund 4). Kongen havde
ogsaa gjort alt muligt for at være ukendt; han var iført en brun
Kjole, foret med rødt, og bar en rød Paryk; han fraveg ogsaa sine
Vaner, drak Vin og var galant mod de unge Piger, naar de var kønne;
kun en eneste Postmester i Omegnen af Nurnberg anede Uraad;
derimod blev Grev Thuro Bjælke, der med Grev Poniatowsky fulgte
efter Kongen i flere Dagsrejsers Afstand, et Par Gange forvekslet
med ham 6).

H o II a n d var meget udmattet efter den spanske Arvefølgekrig;
Republikens Glansperiode var forbi for stedse; men skønt den ikke
længer kunde betragtes som Stormagt, var den aldeles ikke uden Be
tydning: den var en Sømagt af Rang, besad rige Kolonier og en an
selig Handelsflaade, der viste Flaget paa alle Have, ikke mindst i de

') Denne Dalum angives i Jef'feryes' Depeche, dat. SIraIsund ' /12 14. Hist.
Hdlg . B. XV!); Th. Weslrin (Sv. hist. Tidsskr, 20. Aarg. S. 23) antager, at
den er rigtig.

') Sv. hist. Tidsskr, 20. Aarg., S. 23.
Ol S. 113.
') Hagedorns Depecher 18 / 11, 16/ 11,

26 111 14; j fr. Side 102.
6) Fabrices Rel .: Stralsund ' / .. 14 (Statsark. Harmover 9. c. N. II .
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nordiske Farvande. I det 17. Aarhundrede havde Nederlandene været
en vigtig Faktor i dansk Politik, og endnu ønskede Danmark at staa sig
godt med sin gamle, men ikke altid helt uegennyttige Forbundsfælle. I
Haag varetoges Danmarks Interesser siden 1710 af Gehejmeraad H a n s
Heinrich Ahlefeldt til Deutsch Nienhof; han blev imidlertid rap
pelleret i Begyndelsen af April 1714 og rejste hjem den 21. s. M. 1), hvor
efter han ikke mere optraadte som Diplomat. Der blev ikke ansat
nogen ny Envoye, men Forretningerne overtoges af Legationssekre
tæren, Johan Heinrich v. St ø c k e n. Hans første Opgave var, at
virke for, at Nederlandene blev repræsenteret pas Kongressen i
Brunsvig ; Kongen ønskede meget, at den tidligere hollandske Gesandt
i København, G o es, blev sendt dertil; han var vel stemt mod Dan
mark og nøje kendt med de "N ordiske Sager" 5). Der blev forhandlet
en Del herom baade med Goes, der var villig nok, og med Raads
pensionær 9) H e i n s i u s, der nødig vilde sende en Gesandt og blandt
andet indvendte, at kun Danmark, men hverken Rusland eller Sachsen
Polen havde begæret Hollands Mægling, at Sverig ikke lod sig re
præsentere, og at Kejseren havde anmasset sig Retten til at udsende
Indbydelser til at deltage i Kongressen ; herimod protesterede de rus
siske og sachsisk-polske Gesandter Kurakin og Gersdorff, som
udtalte, at de flere Gange havde meddelt, at Hollands Mægling netop
vilde være deres Herrer behagelig, og v. Støcken paaviste, at det var
de Nordiske Allierede - ikke Kejseren, der havde valgt Brunsvig 4);

det viste sig da ogsaa, at Generalstaterne i og for sig intet havde
imod at overtage Mæglingen. Den svenske Gesandt i Haag, P a l m
q v i S t, protesterede mod, at man sendte Goes, der "var mere Dansk
end de Danske selv", men v. Støcken gjorde gældende, at Kongen
ikke ventede, at Goes vilde optræde partisk for Danmark; han plejede
kun at se paa sit eget Lands Fordel; naar han imidlertid netop øn
skede ham, var det udelukkende paa Grund af hans Retsind og Sag
kundskab. Palmqvists Insinuationer gavnede ikke hans Sag: Goes
tog ham det meget ilde op, og Hollænderne følte sig saarede over,
at Sverig vilde forbyde dem at sende til Brunsvig, hvem de vilde.
Heinsius mente, at Palmqvists Optræden kunde tyde paa, at Sverig

I) v. Støckens Depeche 24/4 14.
' ) Ordre til Ahlefeldt af ./1, til v. Støcken al. 14 (Geh. Reg.).
a) Raadspensionæren var, da Statholderembedet efter Vilhelm 111' Død 1702

ikke blev besat, Nederlandenes faktiske Regent.
') v. Støckens Depecher 11/., " /., 20/., 'I"~ »t, 14.
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selv vilde sende en Gesandt til Brunsvig. Senere erklærede han, at
Holland kun vilde lade sig repræsentere, hvis ogsaa England gjorde
det l), og dette skete ikke. i 1714.

Det Spørgsmaal, der mest interesserede Hollænderne, var, hvor
ledes deres Handel naa Østersøen kunde sikres; ligesom Englænderne
drev de Skibsfart paa de af Russerne erobrede, tidligere svenske
Havne; men dette var forbundet med stor Risiko, da Sverig havde
forbudt Handelen paa sine tidligere Provinser og lod alle de Koffardi
skibe opbringe, som forsøgte at trodse dette Forbud. I den Anled
ning gjorde Købmændene store AnstrængeIser for at faa Regeringerne
til at konvojere østersøfarerne ; men efter Krigen var der almindelig
Pengemangel; man indvendte, at der ikke var Raad til at udsende
Krigsskibe, hvorimod Handelsskibene godt kunde faa Kanoner. I
Købmandskredse hed det sig imidlertid, at der laa Politik bag Ge
neralstaternes Vægring ved at sende en Eskadre til Østersøen: De
svenske Kapere i Østersøen skulde være en Slags "agents provoca
teurs" , betalte af Frankrig og England i den Hensigt, at de ved at
opbringe hollandske Skibe skulde lokke Generalstaterne til at udsende
en Flaade, hvor ved disse kunde blive indblandede i Krigen; dette
var naturligvis rene politiske Kandestøberier; derimod syntes man i
Holland godt om den Tanke, der fandt sit Udtryk i v. Støckens In
struks: at lade danske og russiske Krigsskibe beskytte hollandske
Handelsskibe i Østersøen. Hele Sommeren igennem, lige til Aars
tiden blev for langt fremskreden, blev der i Holland snakket om en
Flaadeekspedition til Østersøen, og man var vred over, at Svenskerne
forstyrrede Hollændernes Handel og opbragte deres . Skibe 2).

Af dansk-hollandske Mellemværender var der ikke mange; ad
skillige Købmænd klagede over, at deres Skibe var bleven visiterede
af danske Kapere og Søofficerer, som havde konfiskeret nogle Varer;
men det samme havde Hollænderne selv gjort, da de var i Krig,
uden at betale Skadeserstatning. Saa var der den skyldige Betaling
for Auksiliærtropperne; det kneb utroligt med at faa den, og Forhand
lingerne trak i Langdrag; det maa erindres, at Republikens Forfat
ning var føderativ med udstrakt Selvstændighed for de enkelte Pro
vinser; Danmark havde i sin Tid forhandlet med hver enkelt af dem,
da Tropperne skulde leveres, og maatte nu gøre det samme, da de

I) v. Støckens Depecher I°/II, II/II, II/n 14.
') v. Støckens Depecher '1/,. "/" 6/1, IO/O, 18/0, '"'O, U/,; Geh. Reg. 6/. 14.
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skulde betales l). Ved Aarets Udgang var der endnu intet betalt af

de skyldige Restancer.

Ligesom alle de andre danske Gesandter skulde ogsaa v. Støcken
afsløre Gottorpernes Rænker og gøre dem indlysende for den Re

gering, hvor ved han var akkrediteret; hertil anvendtes i første Linie

de Tønningske Dokumenter. Inden de var trykte, viste han dem til

den kejserlige Minister i Haag, som omtalte dem for de gottorpske
Ministre, Generalløjtnant B a r n e r og Resident P e t k u m; Generalen

blev ganske nkonfunderet", men Residenten erklærede, at det hele
var Opspind. Barner udtalte siden, at han ikke tidligere havde kendt
noget til denne Sag, der berørte ham meget pinligt. Skønt hans

Hof meddelte ham, at hele . Uretten var paa Danmarks Side, lod han
sig dog ikke overbevise, men udtalte overfor Raadspensionæren, at

han var bleven ført bag Lyset af Gørtz og v. Dernath, der mod hans
Vidende havde brugt ham i en ond Sags Tjeneste. Han blev rap
pelleret - vist nok efter Ønske - og rejste fra Haag den l l , April ~);

i Resten af Aaret mærkede man i Holland ikke stort til Gottorperne.
I Begyndelsen af December fordelte v. Støcken en fransk Oversæt

telse af Traktaten mellem Administratoren og Stenback ; den gjorde
stærkt Indtryk, og i Generalstaterne faldt der Udtalelser om, at det

var uforskammet at paakalde Garanternes Sympatier, naar man var

.optraadt saaledes. Gottorperne var i Pengetrang ; Petkum søgte for
gæves at nopnegociere" Penge paa nogle Obligationer, som Kongen
af Danmark i sin Tid havde udstedt til Administratoren S); det var i

øvrigt de samme Papirer, Stenbock i sin Tid havde faaet overladt
som en Del af Løsesummen for hans fangne Hær, men som de

Danske ikke vilde tage for gode Varer:'). Selvfølgelig holdt v. Støcken
ogsaa øje med sin svenske Kollega, Palrnqvist ; i Slutningen af Ok
tober blev det meddelt ham, at denne havde anmodet Generalstaterne

om Hjælp i Henhold til Altona- og Travendaltraktaterne ; dette var
urigtigt; Palrnqvist havde paaberaabt sig en nu udløben Forsvars
traktat 6).

Det ligger' i Sagens Natur, at Hollænderne som søfarende Nation
maatte være særlig interesserede i, at der snart kom til at herske

l) v. Støckens Depecher 10;11, U;" li;., 16;" 14.
') v. Støckens Depecher n;., '0;,, u;" 10;., 14;. 14.
') v. Støckens Depecher ';'" 2°;'2 14.
') Bind V, S. 271. .
' ) v. Støckens Depecher " ;10, '°/10 14.
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fredelige Forhold i de nordiske Farvande. Regeringen holdt derfor
ikke blot vaagent øje med alle Fredsbestræbelser, men tog ogsaa
selv Initiativet til at standse Fjendtlighederne. l April 1714 foreslog
den engelske Gesandt, Lord S t r a f fo r d, og Generalstaterne i For
ening, at de Nordiske Allierede og Sverig skulde slutte Vaabenstilstand ;
det hed sig, at Palmqvist havde Fuldmagt fra Prinsessen og Senatet
til at slutte Fred 1). Strafford og Raadspensionæren havde en lang
Konference med Fyrst Kurakin, der fra Brunsvig var rejst tilbage til
Haag 2), spurgte ham, om det var Czarens Plan at ødelægge Stock
holm og hele Sverig, hvad der vilde gøre det meget vanskeligt at
til Veje bringe Fred, og meddelte, at Palmqvist var bemyndiget til
at forhandle om Fred, hvis han kunde faa Czarens Fordringer at vide.
Da Fyrsten svarede, at derom var han ikke instrueret, udtalte de, at
de talte med ham rent privat som Ven; han begyndte da med ven
skabeligt at opfordre dem til at sende Gesandter til Brunsvig og faa
Sverig til at gøre det samme: hvor langt Czaren vilde rykke ind i
Sverig kunde han ikke vide, turde heller ikke spørge om det; men
at Czaren vilde sætte sig fast der, troede han ikke; dog var han sik
ker paa, at han vilde fortsætte Krigen, til Sverig bad om Fred; han
ansaa det for tvivlsomt, om Kong Carl vilde approbere Palmqvists Fuld
magt; var den imidlertid gyldig, burde han forelægge den for Kejse

ren, England og Holland, der kunde afæske de Nordiske Allierede
en Erklæring om, hvad de mente; Palmqvist burde angive, hvad
Sverig vilde byde for Freden; selv var Kurakin kun instrueret for
Brunsvig ; han kendte ikke Czarens Ultimatum, men kunde dog med
dele, at han, da Carl XII stod i Sachsen, havde tilbudt Fred mod at
faa Ingermanland og Karelen, der før havde hørt til Rusland; efter
Pultava havde han yderligere forlangt Narva. Strafford bemærkede,

at, hvad der gjorde Fredsforhandlingerne særlig vanskelige, var, at
Danmark forlangte Hertugdømmerne, som Sverig jo ikke kunde dis
ponere over; han var i det hele ikke de Nordiske Allieredes Ven,
men stræbte at faa Holland med sig ved at fastholde, at det var Cza
rens Hensigt at ødelægge Sverig S). Forslaget om Vaabenstilstand var
dødfødt; de Allierede betragtede det som et Forsøg paa at drive en
Kile ind mellem dem; selv Kong August havde tilsendt sin Gesandt

l) v. Støckens Depecher 17 " " ", 6/. 14.
•) Side 111.
v. Støckens Depeche "/. 14.
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i Haag et Reskript af det Indhold, at han paa ingen Maade gik ind
paa det, og Danmark og Rusland protesterede højlydt mod, at de
skulde være stemte derfor l).

Efter Freden i Utrecht var Forholdet mellem Frankrig og England
en Tid ret intimt; de optraadte jævnlig i Fællesskab, saaledes ogsaa
i den" Nordiske Sag" . I Begyndelsen af Juli henvendte den franske Am
bassadør i Haag, Ch a t e a u n e uf") sig personlig til de russiske og sachsisk
polske Ministre for at tilbyde Frankrigs "officia" ; derimod fik v. Stø
cken ingen Henvendelse, da Ambassadøren mente, at et Besøg hos
en simpel Resident var under hans Værdighed; men v. Støcken lod
sig ikke dette byde; alle Chateauneufs Forsøg paa at faa ham i Tale
uden at gøre Visit forstod han med stor Snedighed at faa til at strande;
søgte Ambassadøren ham paa en Promenade eller i en Park, saa var
han i en anden, og et Brev, som en Sekretær bragte ham, sendte
han uaabnet til Kongen af Danmark sammen med sine Depecher. I
en hel Maaned varede dette Komediespil, indtil Ambassadøren efter
Ordre hjemme fra gav efter. Sagen blev efter lange og grundige
Overvejelser og efter Forhandlinger mellem de respektive Regeringer
og med de Nordiske Allieredes Gesandter ordnet saaledes, at man slog
en Streg over alt, hvad der var sket; v. Støcken aflagde en Visit,
som straks skulde gengældes; men paa Grund af Ambassadørens
Podagra blev den meget omstridte Genvisit først aflagt den IO. Sep
tember; ved denne Lejlighed udtalte Chateauneuf, at hans Forsøm
melse ikke skyldtes Uhøflighed mod Kongen af Danmark eller Uartig
hed mod hans Repræsentant, men kun urigtig Instruktion om, hvad
der her var Skik og Brug"). Det var Lord Strafford, der havde in
strueret sin franske Kollega; han optraadte selv uhyre formløst over
for den danske Resident. idet han lod en Undersekretær møde hos
ham og oplæse et Brev om, at Dronningen af England sammen med
Kongen af Frankrig foreslog en Vaabenstilstand, og at Generalstaterne
vilde slutte sig til de to Suveræner, der havde tilbudt officia; hertil
svarede v. Støcken, at herom kunde han ikke give Rapport, men han
skulde meddele Kancelliet, hvilken Forskel, der blev gjort mellem
ham og de Allieredes Gesandter. Senere kom Strafford til at ændre

1) Jfr. Side 85; J. G. v. Holstein til Falck 2S/.; v. Støckens Depeche 0/. 14;
Geh. Reg. "/o 14.

') Det var hos ham at den unge Arouet (Voltaire) paa delte Tidspunkt gjorde
Pagetjeneste .

") v. Støckens Depecher 'h, "I«, " ,. 14.
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sine Principer; da Kurfyrsten af Harmover blev Konge i England,
gjorde Gesandten ikke blot Visit hos den hannoveranske Resident i Haag,
K I i n g g r a f, men aflagde endog et timelangt Besøg hos den 14 aarige
Søn af den hannoveranske Resident B o t h m e r i London l). I en
Sag, der som den om Vaabenstilstanden var dødfødt, spillede de af
Etikettespørgsmaalene foraarsagede Forsinkelser ingen RolIe; men der
er mange Eksempler paa, at taabelige Rangstridigheder har forhalet
vigtige Sager.

Den holIandske Regering var uskyldig i, at Frankrig og England
havde forlagt Skuepladsen for deres pacifistiske Bestræbelser til Haag :
den franske Ambassadør havde dels forsætlig, dels paa Grund af Mis
forstaaelse søgt at indgive den falske Forestillinger om Stemningen

blandt de Nordiske Allierede overfor Forslaget om en Vaabenstilstand 9),

men den blandede sig ikke i Sagen, og Generalstaterne spillede i
1714 hverken direkte elIer indirekte nogen RolIe i dansk Politik.

Danmarks Forhold til F r a n k r i g var i Slutningen af det 1,7 . og
Begyndelsen af det 18. Aarhundrede af en egen Art: lige saa meget
Ludvig XIV interesserede sig for Sverig og Carl XII, lige saa ringe
Hensyn tog han til Danmark-Norge og dets Konge, hvem han endog
ikke vilde benævne "Majestæt" S); dette havde mange Gange ærgret
Christian V og hans Efterfølger og bidrog vel sit til, at Danmark,
efter at Gehejmeraad Meyercrone i 1706 havde maattet forlade
Frankrig uden Afskedsaudiens, ikke havde nogen Envoye i Paris,

men var repræsenteret af en Resident, siden 1708 Kancelliraad C h r i
s t i a n We r n i c k e. Han var "mere Skønaand end Statsmand", Sa
tiredigter og Kritiker, tysk af Fødsel og Opdragelse, en besynderlig
Repræsentant for Danmark ved et Stormagtshof; han savnede ikke
politisk Blik, men var aabenmundet og uforsigtig, derhos bundfattig ;
en formaaende Velynderinde havde han i den ligeledes tysk fødte,
højtbegavede Hertuginde E I i s a b e t h C h a ri o t t e a f O r I e a n s 4),

hvem SI. Simon har behandlet saa ilde i sine Memoirer. Heller ikke
Frankrig havde nogen "karakteriseret" Minister i København; den

I) v. Støckens Depecher 10/" " /s, 26/S, J/o 14.
'l v. Støckens Depecher 10/., " /. , l/n 14.
' ) Først i 1727. medens Kardinal Fleury styrede Frankrig, anerkendtes Kon

gen af Danmark som Majestæt.
•, Jfr. Dsk. Biogr. Lex. B. XVIII, S. 414 f.
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ofte omtalte Sekretær P o u s s i n virkede her som Charge d'affaires,
men optraadte med lige saa megen Suffisance, som om han havde
været Ambassadør.

I Begyndels~n af 1714 var Frankrig endnu i Krig med Kejseren
og Riget, men Underhandlingerne var i fuld Gang og førte i Marts
og September til Fredsslutningerne i Rastadt og Baden; den lang
varige Krig havde taget haardt paa Landets militære og finansielle
Kræfter; men det var dog stadig en af Europas folkerigeste og stær
keste Stater, til hvis Mening der maatte tages Hensyn; man kunde
være sikker paa, at det - selv efter sine militære Nederlag - vilde
spille en betydelig Rolle i den europæiske Koncert, saa meget mere
som det - takket være sine dygtige Diplomater - var sluppet
heldigere ud af Krigen, end man kunde have ventet. I det fore
gaaende har der jævnlig været Tale om, hvorledes Frankrig har søgt
Forbindelse med andre Magter for at faa Indflydelse paa de "Nordiske
Forhold u, og man nærede i Danmark megen Frygt for Frankrigs Ind
blanding. Det vakte saaledes Uro, da man erfarede, at Poussin i
Begyndelsen af Februar havde udtalt overfor den russiske Ambassadør
i København, at Frankrig vilde mægle Særfred mellem Rusland og
Sverig; et saadant Forsøg paa at sprænge Alliancen kunde man ikke
roligt se paa; at Poussin samtidig henvendte sig til den danske Re
gering med Opfordring til at sende en Envoye til Paris og modtage
Frankrigs Mægling, kunde jo være en Finte for at bortlede Danmarks
Opmærksomhed 1). Da Wernicke efter Ordre henvendte sig til den
franske Udenrigsminister for at erfare, om Poussin havde handlet
efter Ordre eller af egen Drift, fik han det Svar, at Poussin for nogen
Tid siden. havde skrevet, at Gehejmeraad Sehested havde anmodet
ham om under en Samtale med den fangne Feltmarskalk Stenbock
at faa at vide, hvilke Sverigs Fredsbetingelser var, hvorefter han
havde forespurgt ved de t franske Hof, om Kongen havde noget imod det;
herefter var det meddelt ham, at der intet var i Vejen derfor, og
anden Ordre havde han ikke faaet; hvad han havde sagt til den
russiske Ambassadør maatte staa for hans egen Regning, og det skulde
han faa en skarp Tilrettevisning for; han havde ogsaa af egen Drift
talt om Ønskeligheden af, at Danmark sendte en Envoye til Paris S).

l) Geh. Reg. ' I. 14.
' ) Wernickes Depecher 10/., 23/. 14.
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Selvfølgelig undskyldte Poussin sig med , at han var bleven mis
forstaaet l).

Skønt Frankrig ikke hørte til Gottorps Garanter, maatte det an
tages, at det nærede Interesse for Sverigs Protege ; Wernieke fik
derfor Ordre til at oversætte de Tønningske Papirer og forelægge
dem for Frankrigs Udenrigsminister T o r e y; men til hans store Sorg
syntes Ministeren ikke at kunne faa Tid til at læse Kopierne, "som
dog var saa nydeligt skrevne" 2). Til Werniekes store Ærgrelse havde
Gottorperne i Paris en Envoye extraordinaire, D u p o n t, som var vel
stillet i økonomisk Henseende; han klagede bittert over, at han, der
repræsenterede 2 Kongeriger, som "ikke karakteriseret" maatte ran
gere under en Envoye fra et Land, som slet ikke eksisterede mere S).

Synderlig Indflydelse fik Hr. Dupont nu ikke trods sin høje "Karak
ter"; men Wernieke naaede aldrig selv at blive Envoye, hvad der
var hans højeste Ønske; da han en halv Snes Aar senere blev af
skediget, var han endnu kun Resident.

I Trediveaarskrigens Dage havde Sverig og Frankrig staaet Side

om Side, og selv efter Fredsslutningen vedblev Forholdet at være
venskabeligt; Ludvig XIV havde ydet Carl XI betydelige Tjenester
og søgte nu ogsaa at hjælpe hans Søn. Ved Fredsslutningerne med
Kejseren og Riget søgte han at bevare Sverigs Magtstilling og an
strængte sig for at vinde Preussen for Sverigs Sag; men hans Be
stræbelser var forgæves, og det franske og det svenske Diplomatis
Samvirken bar ingen Frugt; General Sparres, af Frankrig kraftig
støttede Optræden ved forskellige Hoffer fik heller ingen positive Re
sultater at opvise. Om Frankrigs Forhold til Sverig udtalte Torey
sig engang, da Wernicke klagede over, at Poussin over ælt fortalte,
at Frankrig aldrig vilde forlade Sverig og aldrig lade Danmark be
holde sine Erobringer; han ytrede, at Poussin kun havde Ordre til
at mægle Vaabenstilstand; men Frankrig var Garant for den westfalske
Fred og vilde hævde Traktaterne i Roskilde og København; med
Travendal havde det derimod intet at skaffe 4). Sverigs Envoye i
Paris, C r o n s t r ø m, var en flittig og paalidelig, men alt andet end
betydelig Diplomat; Wernieke udspejdede ham, saa godt han kunde,

I) Wernickes Depeche .0/. 14.
' j Wernickes Depecher '611, '0 '., "" 14.
' j Wernickes Depecher 23'., 10/., 5lto 14.
' ) Wernickes Depeche 20 /, .



Den store Koalition mod Sverig af 1715. 129

-og noterede omhyggeligt hver Gang han havde Audiens hos Kongen
eller Torcy uden dog at kunne meddele, hvor om der var bleven

forhandlet. Der var faktisk heller ikke stort at notere; først efter
Carl XII' Hjemkomst tog Forhandlingerne Fart og gav et pos itiv t Ud

bytte, som dog stod langt tilbage for, hvad man havde ha abet og

ventet.
Ogsaa i Paris holdt den danske Regering øje med sine Forbunds

fællers Færd. l Begyndelsen af Aaret taltes der om en fransk-russisk
Handelstraktat ; denne kunde maaske blive til Skade for England og

Holland '), men ikke for Danmark, der trygt kunde stole paa Rusland.
Med Sachsen-Polen forholdt det sig anderledes : den Venskabstraktat,

det havde sluttet med Frankrig ~), vakte Mistanke, og Wernicke lagde

Mærke til, at den sachsisk-polske Minister skyede ham og holdt sig
til Administratorens Repræsentan t S).

Den Sympati, Frankrig nærede for S verig, gav sig blandt andet
Udtryk i den Maade, hvorpaa Poussin optraadte overfor den fangne
Stenbock J). Den danske Regering viste ham sin Uvilje herover ved

at lægge Hindringer i Vejen for hans Korrespondance med Sverig;

da man tilbageviste alle Breve, der under Poussins Kuvert kom til

Helsingør, kom man herved til at standse den franske Envoye i Stock

holm, Campredons Korrespondance med Torcy ; heri vilde Frankrig
ikke finde sig, og Danmark blev snart nødsaget til at give Korre
spondancen fri 5). Poussin forlod i øvrigt i Sommerens Løb Køben

havn og rejste til Hamborg ; en ung Slægtning af ham, L a g o u, over

tog Forretningerne i hans Fraværelse 6); dette tydede paa, at Danmark
og Frankrig ikke ventede at faa stort med hinanden at gøre i 1714.

Fra dansk Side blev der inte t gjort for at komme til at staa paa en
god Fod med Frankrig; Regeringen troede aabenbart ikke paa Wer
nickes Forsikringer om, at Frankrig kun var "misfornøjet" med Dan 

mark; men ikke hadede det ; "vi vil blive elskede og foretrukne,
hvis vi ytrer Ønske derom" 7).

') Wernickes Depeche IO/I 14.
2) Side 41.

a) Wernickes Depecher .', 'o 3, 1«. 14.
4) Bind V, S. 285.
•) Wernickes Depecher 0 '2, ", 14.
O) Wernickes Depeche ao, ; Hagedorns Depeche w, 14.

' ) Wernickes Depecher 0/2, 181. 14.

Den store nordiske Krigs Htstorle. \'1. 9
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Det kan ikke siges, at de Forsøg, Danmark i 1714 gjorde paa at
styrke sin politiske Stilling, hurtigt kronedes med Held. Derimod var
den Situation, Carl XII forefandt ved Hjemkomsten til sit Rige, ikke helt
ugunstig for ham, men kunde udvikle sig til, hvad det skulde være.
Hans gamle Modstandere var, med Undtagelse af Rusland, ikke stærke;
D a n m a r k var i økonomisk Henseende svagt og var militært set
ikke fuldstændigt kommen til Kræfter igen efter Nederlaget 1712,

om det end var godt paa Vej dertil; S a c h s e n- P o 1e n s Finanser
var ogsaa i en daarlig Forfatning, og August II sad ikke fast paa
Polens Trone; han var desuden ængstelig for sin mægtige Nabo,
Czaren, som kunde blive en besværlig Forbundsfælle og allerede viste
Tendens til at optræde som Formynder. R u s Ia n d var derimod i
1714 en endnu farligere Modstander, end det havde været, da Kongen

flygtede til Tyrkiet 5 Aar tidligere; under Carl XII' lange Fraværelse
havde Czaren haft Tid til at sætte sig fast i sine nye Besiddelser
og til at underlægge sig Finland ; han havde skabt en Sømagt. ja
endog tilkæmpet sig Fordele overfor den svenske Flaade. Hidtil
havde han holdt fast ved Forbundet med Danmark; men han havde
egentlig opnaaet, hvad han vilde, og det var ikke helt udelukket, at
Kongen af Sverig ved at gøre ham store Indrømmelser kunde faa
ham til at træde ud af Ligaen, og saa havde det set ilde ud for de

andre Allierede; August II havde i saa Fald heller end gerne sluttet
Særfred, hvis han fik Lov at beholde den polske Krone, og, stod
Danmark ene, var Frederik IV med det samme tvungen til Fred.
De to nordtyske Magter : P r e u s s e n og H a n n o v e r stod endnu vak
lende; begge havde de den største Lyst til at afrunde deres Land
omraade med Dele af Sverigs tyske Besiddelser, men ingen af dem

havde synderlig Lyst til at indlade sig i Krig for at naa deres Ønskers
Maal; de var desuden skinsyge paa hinanden og nødsagede til at tage
et vist Hensyn til Kejseren: hertil kom, at ingen af dem nærede
særlig Sympati for nogen af de Nordiske Allierede; sluttede de sig
til Forbundet, var det udelukkende for at faa Del i Byttet; ved at
gøre dem Indrømmelser, kunde Sverig under alle Omstændigheder

købe deres Neutralitet. K e j s e r e n vilde først og fremmest have
Fred i Riget og ønskede nærmest, at alt skulde forblive som det

var før Krigen : han havde ingen Grund til at ønske Preussen, Sach
sen eller Harmover nogen Magtudvidelse, der kunde formindske hans
egen Myndighed; han undte ikke gerne Danmark større Indflydelse,
end det havde, og saa ugerne, at Rusland blandede sig i Tysklands
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Forhold; han kunde maaske vindes, naar Kongen af Sverig vilde
optræde mindre stejlt overfor ham, modtage hans Mægling og sende
en Gesandt til Brunsvig. E n g Ia n d og H o II a n d ønskede ikke, at
Danmark blev Herre over begge Sundets Bredder eller over Elb- og
Wesermundingerne; for saa vidt faldt deres Interesser sammen med
Sverigs : men Englands Politik blev ikke uberørt af Personalunionen
med Hannover, og det svækkede Holland var mest tilbøjeligt til at
følge England; ved Føjelighed mod Harmover og ved Liberalitet i
Spørgsmaalet om Handelen paa de tidligere svenske Østerseprovinser
kunde Sørnagterne vindes af Sverig. Medens alle de ovennævnte
Magter dels skulde besejres, dels vindes, havde Sverig i F r a n k r i g
en Ven, der sikkert vilde ofre noget for det, men som dog ikke for
dets Skyld kunde eller vilde sætte Europa i Flammer lige efter, at
det med stort Besvær havde faaet Ilden slukket. Adskillige mindre
tyske Fyrster med Landgreven af H e! s e n i Spidsen var velstemte
mod Kongen af Sverig, men mod Kejserens og de mægtigere Fyrsters
Vilje vovede de ikke at yde ham virksom Hjælp . Hvad Ty r k i e t
angaar, saa havde det sikkert faaet nok af Svenskerne; paa deres
Hjælp kunde Kongen ikke mere regne. Tilbage stod den ' eneste
sikre Forbundsfælle: Holsten-Gottorp; geografisk set existerede det
ikke mere, dets Fyrstehus og Ministre var landflygtige, men dets Ind
flydelse var ikke forbi, og dets Rolle i svensk Politik ikke udspillet.
Fra alle Sider truede Uvejret; der kr~vedes stort Statsmandssnille
for at besværge det, og store Ofre maatte Sverig bringe for dog at
redde noget; men den nødvendige Resignation manglede, og, hvor
usolid t det Nordiske Forbund end var, lykkedes det ikke Sverig at
sprænge det eller hindre det i at faa Tilgang.

I Carl XII' Hjemkomst var længe ventet og kom ikke som en Over
raskeise; i længere Tid havde de svenske Statsmænd bedet og be
svoret ham om endelig at komme hjem til sit Land, og rundt om i
Europa blandt Venner og Fjender drøftedes Udsigterne til, at han paa
ny vilde optræde som aktiv Deltager i Krigen. I Sommeren 1714
havde man paa Følelsen, at Tidspunktet for hans Tilbagevenden ry.kkede
nærmere, og fra Hamborg sendtes mere eller mindre troværdige Ryg
ter ud i Verden; i Juni antog de faste Former: Kong August havde
givet ham Tilladelse til at passere gennem Polen til Danzig, og det
forlød, at han i Begyndelsen af Maaneden var kommen til Peter-

g-
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wardein : disse Rygter blev snart dementerede, men samtidig blev det
fra "meget paalidelig Kilde" meddelt, at Opbruddet fra Demotika
sikkert vilde finde Sted engang i August ') . De hamborgske Efter
retninger blev bekræftede baade fra Berlin og fra Wien ~). Fra selve
Rejsen indløb forskellige Meddelelser, og man var saaledes ikke ufor
beredt, da Rygterne sidst i November afløstes af fuldt paalidelige

Efterretninger om, at Kongen virkelig var kommen til Stralsund. Vel
kunde man sige sig selv, at der ikke var nogen overhængende Fare;
alle vidste, at den svenske Hærstyrke i Nordtyskland i Øjeblikket ikke
kunde anvendes til Angrebsforetagender, og at Sverigs Finanser var

i en meget maadelig Forfatning ; men paa den anden Side stod det
klart for alle, at Sverigs Optræden vilde skifte Karakter. og at den
Slaphed, der havde præget den siden Stenbocks Kapitulation, vilde
blive afløst af en energisk Offensiv, saa snart Omstændighederne til
lod det.

I København fortaltes der i Begyndelsen af December, at Carl XII
den 29. November havde været i Wismar, og at de svenske Tropper

i Pommern marcherede til Meklenborg, hvis Hertug paa enhver
Maade vilde støtte Svenskerne blandt andet ved at remontere Rytte
riet; General Diicker skulde have raadet Kongen til at rejse til
Sverig, men Vellingk og v. Dernath sagdes at have overtalt ham til
at gaa til Holsten ; det hed sig, at Scholten vilde opstille den danske
Hær bag Trave, Stecknitz og Bille, medens Konseillet og Grev C. D.
Reventlow vilde gaa Svenskerne i Møde i Meklenborg 8). Breve fra

v. Dernath og andre gottorpske Officerer fra Stralsund til Venner i
Slesvig støttede Rygterne om et svensk Angreb paa Holsten, og nogen
Nervøsitet har der vel nok været i København : "Man vil gerne bære
Hoveået højt", siger Piichler, "men der mærkes ikke meget til den
Selvsikkerhed, der varsler Sejr ; det synes snarere, som om man er
bange" 4). Regeringen tabte dog ikke Hovedet: der blev ikke skredet

til overilede Handlinger af nogen Art, men kun taget kraftigere fat
paa at fæstne de gamle Forbund og knytte nye. Det kan i denne

Sammenhæng have sin Interesse at se, hvorledes Kongerne af Preus
sen og England stillede sig overfor den hjemvendte svenske Konge.

I) Hagedorns Depecher 1'6, 8/., IS. 14.
'l Relat. aus Preussen ,n ,. ! 4; Relat . aus Wien • 0, " 14.
sl Pliehler til Bernstorff "n. 8 u 14 Dånemark 114, Staatsarch, Hannover).
' ) Piichler til Robethon ' u. 8 U, II U 14.
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Preussen havde endnu ikke brudt med Sverig, hvis Gesandt blev
behandlet som en venskabelig Magts; den 29. November lod Kong

Frederik Vilhelm ham kalde, lykønskede ham til Carl XII' Ankomst
til Stralsund og udtalte Haabet om, at den svenske Konge vilde vise
sin Fredskærlighed ved at undlade at angribe Sachsen- Polen og Dan

marks Sydgrænse og ved at garantere for Omkostningerne ved Stet
tins Erobring; men først den 6. December overrakte Frisendorff Kon

gen af Preussen en Haandskrivelse fra Carl XII, der officielt med

delte sin Ankomst og i kølige Udtryk lovede at vilde være nabo
venlig. Kongen af Preussen takkede og lovede at sende Svar til
Stralsund I). Hertil afgik da Generalløjtnant S c h I i p Pe n b a ch, der
for Kongen af Sverig skulde udtale det samme, som Frederik Vilhelm

havde sagt til Frisendorff; han ankom den 15. December og fik en

særdeles venskabelig Modtagelse; han fik Indtryk af, at de. svenske

Planer var retlede mod Danmark, men sporede tillige, at der her
skede stor Pengemangel.

I Stralsund var der midt i December samlet en Del af Danmarks
argeste Fjender; ved sin Ankomst forefandt Kongen der Greverne

Vellingk og v. Dernath, og faa Dage efter indtraf Administra

t o r e n, ledsaget af C a II i s e n og den gottorpske Gesandt hos Carl XII,
F a b r ic e; Kongen modtog ham meget hjærteligt og red med ham ind

i Byen S); derimod varede det et Par Uger inden Gørtz kom til
Stralsund ; den 22 . November havde han forladt Wien og var den 29.
indtruffet til Brunsvig, hvor han forhandlede et Par Dage med Metsch

og Schønborn ; den I. December rejste han herfra til Hamborg, den
4. brød han op derfra og kom næste Dag til Stralsund 4); hans Fjende

og Rival B a s s e w i t z ankom den 12. December, men blev ikke mod
taget af Kongen og rejste meget hurtigt bort igen 5). Arveprins F r e

d e r i k a f H e s s e n, Kongens vordende Svoger, ankom den 12. De
cember og fik en meget venlig Modtagelse 0). Den engelske Ud
sending, Kaptajn J e ff e r y es, der havde været hos Kongen i Tyrkiet,

" Droysen IV', S. 105; Skrivelsen er aftrykt i Historische Nachrichten vom
Nord. Kriege, Andere Fortsetzung S. 98.

' ) Droysen S. 108.
' ) Fabrices Relat. '/I, 14 (Hannover ; Hagedorns Dep. ~7 / ", , . / " , hvorefter

det ser ud til, at Adm. ankom den 21/".
4) Hagedorns Dep. ' /ls 14: Westphals do. " / .. ; Almquist S.383.
") Hagedorns Dep. IB/U 14; Almquist S.391.
8) Jelferyes Dep. til den engl. Reg. ' /12 14 g. SI.
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kom den 9. til Stralsund, havde den l l . Audiens og notificerede Kong
Georgs Tronbestigelse; Kongen lod Grev Vellingk udtale, at han øn
skede at vedligeholde det gamle Venskab og de gamle Alliancer, der
havde knyttet ham til den afdøde Dronning, og at han var rede til
at slutte nye Forbindelser med Hs. Majestæt, hvis det var til begges
Fordel. Et Par Dage efter modtog Kaptajnen det skriftlige Svar paa
Notifikationen med Anmodning om at sende det til Bernstorff, da
det var affattet paa Tysk; men han sendte det til det engelske Mini
sterium "having not the honour of that Gentlemans Correspondance".
Han fik dog snart Ordre til at sende de hannoveranske Ministre nøj
agtige Oplysninger om den svenske Konges Planer og Foretagender l).
Det har aabenbart ikke smagt den selvfølende Englænder at skulle

rapportere til et . lille tysk Fyrstendømmes Regering; men det kan
ikke nægtes, at i Øjeblikket havde Forholdene i Stralsund større In
teresse for Kurfyrsten af Harmover end for Kongen af England.

Vellingk, som havde overtaget Ledelsen af de udenrigske Sager,
indtil v. Miillern, der efter Kongens Ordre var forbleven i Wien,
kunde komme til Stralsund, udtalte for det preussiske Sendebud, Gene
ral S c h l i p p e n b a c h, at Kongen ikke vilde sende nogen Ge
sandt til Brunsvig. da han mente, at Kejseren ønskede at spille Boldt
med Sverig ligesom med Preussen, og Prinsen af Hessen meddelte
Generalen, at Kongen ikke vilde erkende sig som Kongen af Preus

sens Skyldner; han agtede ikke at angribe Kongen af Polen, men
vilde ikke afgive nogen Erklæring herom, Da Kongen af Preussen
havde faaet Underretning om disse Udtalelser, kaldte han Schlippen
bach hjem ; VeJlingk og Prinsen af Hessen blev meget forfærdede. og
bad ham finde et Pauskud til at blive i Stralsund, da de vilde prøve
paa at overtale Kongen ril at give et mere i Møde kommende Svar;

de holdt Konference med denne til langt ud paa Natten , forestillede
ham , at han intet kunde udrette, med mindre han holdt Venskab
med Preussen og Fred med Polen; men der var intet at stille op 2).

Vellingk havde dog næret Haab om. at Kongen vilde lade sig over
tale til at forhandle i Brunsvig om Fred i sine tyske Provinser; men
denne holdt paa, at, hvis Kejseren vilde mægle i Forbindelse med

Frankrig, rnaatte han paa ny tilbyde det og forhandle i Hamborg.
Lybæk eJler Bremen ; han var i øvrigt Kejseren meget forbunden for

') Jefferyes Dep. " / .. 14 g. St.
' ) Droysen IV', S. 109.
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hans Tilbud om at lette ham Hjemrejsen l). Nytaarsaften havde
Schlippenbach Afskedsaudiens, Kongen udtalte, at han ikke var util
bøjelig til en "fornuftig" Fred, en Mægler vilde vel kunde findes;
han spurgte om Grunden til de preussiske Troppesamlinger, og, da
han fik det Svar, at de var foranledigede af Russernes og Sachsernes
Ophold i Pommern, sagde han: "Godt! men kom mig ikke for nær" .
Saa rejste Gesandten, og Vellingk opnaaede kun med Besvær, at et Re
kreditiv sendtes efter ham. Det var paa Sexvestret af Stettin, at de
preussiske Tilnærmelser strandede; Carl XII var ikke uvillig til at
-stille Pant for de udlagte Penge, men forlangte saa, at Stettin øje
blikkelig skulde rømmes, og 'herpan vilde Frederik Vilhelm ikke ind
lade sig 2). Noget afgørende Brud var ikke indtraadt, men det stod
klart for begge Parter, at det kunde indtræde.

Preussens Forhandlinger i Stralsund vakte Uro i Danmark, Sachsen
"Polen og Hannover; paa Grund af sin Forbindelse med England kunde
-sidst nævnte Magt dog tage Sagen roligt. Kong Georg havde fortsat
Forhandlingerne med Frederik Vilhelm og som sædvanligt søgt at yde
saa lidt som muligt og at opnaa saa meget som muligt. I Slut
ningen af November havde han afslaaet at lade sine Tropper rykke
ind i Rostock, skønt han selv havde foreslaaet at sikre sig denne
meklenborgske Fæstning for at afskære Forbindelsen mellem Stral
sund og Wismar, og, da Kongen af Preussen i Begyndelsen af De
cember spurgte ham om, hvilken Hjælp, han vilde yde, hvis Preus
sen kom i Krig med Sverig, svarede han, at han ikke .tæ nkte paa
at deltage i nogen Krig med Sverig eller lade sine Tropper forene
sig med de preussiske. før han havde faaet Stift Bremen; lige saa
lidt vilde han gaa ind paa at casus fæderis vilde indtræffe som Følge
af de mellem Preussen-Hannover og Preussen-England sluttede For
bund, hvis en af Kontrahenterne ' blev angrebet ex causa den nuvæ
rende Nordiske Krig; han gjorde ogsaa Vanskeligheder ved at ratifi
cere Landsberg Punktuationerne, idet han henviste til, 'at Danmark
sikkert ikke vilde udlevere Stift Bremen, før det var i rolig Besid
delse af Slesvig og det nordlige Pommern, saafremt Preussen ikke
vilde foretage sine Afstaaelser til Hannover, inden det ubestridt var
Herre over Stettin og Landet Syd for Peene. Denne Umedgørlighed
kan i nogen Grad have bidraget til, at Preussen indlod sig i de oven-

l) VelJingk til v. Miillern '7/ 11, ' /1$ Decbr. 14 (veu. Saml. ).
') Droysen anf. B. S. 109 ff. ; Lundberg S. 161.
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for omtalte Forhandlinger med Sverig ; da disse blev resultatløse, ind

lod det sig paa ny med Harmover og lovede at foretage de ønskede

Afstaaelser, saa snart Rygen og Stralsund var erobrede; men rigtignok

paa den Betingelse, at de omhandlede Ornraader blev leverede til

bage, hvis Preussen ved Fredsslutningen ikke kom i varig Besiddelse

af Stettin og de pommerske Distrikter I).
For Danmark var det langt vigtigere end for Harmover hurtigt at"

faa sluttet et solidt Forbund med Preussen; det var jo i Krig med

Sverig og var mere udsat for et Angreb end de andre nordiske Al

lierede, da det laa nærmest og var svagest. Den danske Regering

var kendt med de preussisk-hannoveranske Forhandlinger; gennem

Westphals Indberetninger vidste den, at de preussiske Regimenter

havde Ordre til at holde sig marchefærdige, og at Artilleriet blev ud

rustet 2). Paa Grund af de kritiske Forhold fik Gesandten Ordre til

at opsætte sin Rejse til Rusland, og Kongen bestemte sig til at sende

ham General D e w i t z til Hjælp, for at begge i Forening kunde for

handle med IIgen . Den 4. December blev der udfærdiget Kreditiv

for Generalen som "Ministre plenipotentiaire" i Brunsvig med Ordre

til at lægge Vejen over Berlin, og den 7. fik han Fuldmagt til at træde

i Forbindelse med Hannovers og Preussens befuldmægtigede Ministre

og underskrive Traktaterne, hvis der blev opnaaet Enighed S). I et

Brev til Kongen af Preussen takkede Frederik IV for de Oplysninger,
der var sendt ham om de preussisk-hannoveranske Forhandlinger, og

udtalte Haabet om, at disse rnaatte føre til et for de fælles Inter
esser gunstigt Resultat ; alt beroede nu paa Kongen af England, som

endelig maatte gaa ind paa de danske Forslag; der maatte mellem

Danmark og Preussen træffes Aftale om en fælles Optræden overfor

Meklenborg-Schwerin, da Hertugen syntes tilbøjelig til at slutte sig

til Sverig 4). Dette Brev blev nogle Dage senere suppleret med en

mundtlig Meddelelse, som Westphal overbragte Frederik Vilhelm om Kon

gen af Englands Vægring ved at tiltræde Alliancen uden den øjeblikkelige

Afstaaelse af Bremen og om hans Erklæring ikke at ville deltage i

Operationer i Meklenborg og Pommern, da han vilde faa nok at gøre

med at holde Hesserne tilbage; dette var ganske urimeligt; til at løse

denne Opgave behøvedes ikke hele den hannoveranske Hær; des-

') Schartau S. 167 ff.
') Westphals Depecher " ' 11 , ' / 12 14.
' ) Geh. Reg. 4/ .., ' J,. 14.
• Geh. Reg. 4/ 1, jfr. Fr. Vilh, til Fr. IV '4 11 14.
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uden havde Kongen af Preussen som Westfalens Besidder lige saa
megen Interesse i at holde Hesserne ude. Westfal skylde overfor den
preussiske Regering endvidere udtale, at Danmark ikke var i Stand
til alene at uddrive Svenskerne af Tyskland; det formaaede ikke at
"reducere" Wismar, som i øvrigt laa lige saa generende for Harmover
og Preussen; det var rimeligt, at sidst nævnte Magt paatog sig Erob
ringen af den Del af Pommern, der endnu var i Svenskernes Hæn
der I). Dewitz' Rejse blev noget forsinket paa Grund af, at han
blev syg; det var Meningen, at han i Itzehoe skulde tage Oberst
Meyer med sig; denne maatte da ogsaa opsætte sin Rejse nogle
Dage 2).

Kongens Brev af 4. December fandt god Mddtagelse i Berlin, og
Vellingks Udsending E o s a n d e r, tidligere preussisk Bygningsinspektør,
nu svensk Generalkvartermester, havde ingen Fremgang i sine For
handlinger med IIgen S); i øvrigt vidste Westphal at berette; at Vel
lingk selv i Nærheden af Anklam skulde have en Konference med
den preussiske General v. Borcke ; der sagdes, at man fra svensk
Side var villig til at erkende, at man skyldte Preussen 400000 Rdl.
og til i den Anledning at pantsætte Stettin for 70 Aar; vilde Sverig
afstaa Slettin for stedse, paatog Preussen sig at tvinge Danmark til
Særfred paa Grundlag af Roskilde- og Travendal-Traktaterne; West
phal var dog sikker paa, at, saa længe IIgen stod ved Roret, vilde
Preussen ikke gribe til Vaaben mod den Nordiske Liga 4). Om Au
gust II gik der sære Rygter : Grev Vitzthum skulde være sendt til
Rusland med 300000 Rdl., som skulde bruges til Bestikkelser, for
derigennem at opnaa, at Lifland blev givet til Kongen af Polen, som
atter skulde afstaa det til Sverig mod at faa Særfred fi). Alt dette
meddelte Westphal kun som Rygter ; derimod var det sikkert, at
Carl XII i hvert Fald den 19. December endnu ikke havde ratificeret
Sekvestrationstraktaten, som Rygtet paastod. Hvorledes det nu end
forholdt sig med de svenske Tilnærmelsesforsøg, saa fik de samme
negative Resultat som de preussiske, der gav sig Udslag i Schlippen
bachs SendeIse 6).

') Geh. Reg. Hlu 14.
•) Ordre til Westpha l "/u, til Meyer s. D.
") Westphals Dep. " /u 14.
4) Westphals Dep. 'O/u 14.

&) Westphals Dep. '"/" 14.
") Side 133.
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Dewitz' Sygdom blev ikke af lang Varighed; den 14. December
kom han til Hamborg, ledsaget af Oberst Meyer og v. Holtze, der
var stødt til ham i ltzehoe ; men herfra rejste han til Hannover, ikke
til Berlin . Efter en Konference med Generalmajor B ti lo w, der

havde lovet at hindre alle Forsøg paa at føre svenske Hjælpetropper
gennem hannoveransk Territorium, og med Elz, der intet nyt havde
at meddele, fortsatte Generalen sin Rejse l). Han kom til Berlin
den 23 . 2) . ledsaget af Oberst Meyer s). Westphal , der havde afbrudt
Forhandlingerne med de preussiske Ministre, indtil Dewitz kom, holdt
nøje øje med de sachsiske; han ved at fortælle, at Manteuffel be
skyldes for at have natlige Sammenkomster med Frisendorff, og at

Flemming har været et Par Uger i Breslau og forhandlet med nen
vis Klinckowstrorn" , en Favorit af Kongen af Sverig; han skal endog
der træffe sammen med v. Mtillern 4). Hvor meget sandt, der var i
disse Rygter, kan ikke oplyses; men de Tornskoldske Forhandlinger
var ikke helt uddøde i Slutningen af November. Kong Carl opgav
dog paa Hjemrejsen alle Tanker om Forlig med Kong August og sendte
13. Oktober fra Pitest Kong Stanislaus Meddelelse herom: efter An
komsten til Stralsund befalede han Tornskuld helt og holdent at af
bryde Forhandlingerne i Breslau og rejse hjem l') . Overfor Westphal
ytrede Flemming, at han godt vidste, at Danmark, Rusland og Preus
sen nærede Mistillid til Sachsen-Polen paa Grund af dets Venskabs

traktat med Frankrig; hertil var der imidlertid ingen Grund; naar
de Danske blot vilde komme med deres Forslag, skulde de nok faa
at se, at man mente det ærligt. Da Westphal bemærkede, at han
ingen Bebrejdelser havde at gøre og intet Forslag at stille, men at
han kunde sige, at Danmark vilde føre Krigen med Kraft, svarede
Flemming, at der i hele Verden ikke fandres en bedre Dansker end
han, ·og at han blot gerne vilde vide, hvad han skulde gøre for at
vinde Kongen af Danmarks Tillid. Westphal paastod, at Kongen in

gen Mistillid nærede, og tilbød at oversende de Forslag, Flemming
vilde fremsætte; denne udtalte da, at Kongerne af Danmark, Preus-

'l) Dewitz' Dep. 14/. ", 19/ .. 14.
') Westphals Dep. '3/. .; i sin Dep . af 'G'12 siger Dewitz, al han kom Søn-

dag den 22., men den 22. var en Lørdag.
3) Meyers Dep. '°/" 14.
t) Westphals Dep. "It. 14.
6) F. F. Carlson : Om Fredsunderhandl. Åren 1709-1718. Stockholm 1857.

S.76.
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sen, Polen og England burde enes om en 'Plan til at opretholde Ro
i den Nedersachsiske Kreds, hindre Sverig i Foretagender mod Sachsen
Polen, Holsten og Stettin og forebygge, at tyske Magter sendte Hjælpe
tropper til Kongen af Sverig; . Danmark skuld~ i den Anledning op
stille 15000 Mand bag Recknitz, og Preussen ligesaa mange bag Tol
lense, medens Sachsen og Harmover holdt Hjælpetropperne borte; som
Grundlag for Koncerten skulde Recessen i Schwedt tjene, hvad Dan
mark ikke kunde have noget imod, da Gottorp selv var gaaet ind
paa, at dets Sag var indanket for Kongressen i Brunsvig, hvorved
Kongen af Preussen var løst fra sit Løfte om at hjælpe Hertugen,
Hertil svarede Westphal, at Sachsen-Polen nu flere Gange havde
sluttet Traktater uden Danmarks Vidende ; vilde det vinde Tillid,
maatte det forpligte sig til intet at foretage eller foreslaa til Fordel
for Gottorp; i øvrigt maatte han sige, at han fandt Flemmings Plan
lidet nyttig og lidet energisk l). Som det senere skal ses, var Fre
derik IV, der havde sunde og rigtige militære Principer, skønt han
ikke var Feltherre, ganske utilbøjelig til at gaa ind paa det Flem
mingske Kordonsystem.

Dewitz anmeldte straks sin Ankomst for de preussiske Ministre,
men Ilgen var fravære nde, v. Printzen upasselig og Dohna turde ikke
modtage ham, før han havde talt med Kongen, der var paa Jagt.
Han 'fik dog Audiens Mandag den 24., og Kongen sagde, at han som
gammel Soldat vilde tale rent ud med Dewitz; han var 'rede til at
forhandle, men gik ikke med til noget uden i Forbindelse med Kon
gen af England; lykkedes det at faa h a m med, vilde han lette Dan
mark Krigen med Sverig og sikre Freden; han havde intet Foretaget
til Skade for Danmark og haabede paa en lykkelig Udgang af Krigen.
Ved Taflet blev Dewitz behandlet med Udmærkelse, Flemming med
Kulde. Herefter fik Generalen fri Adgang til at tale med Ministrene;
men lian nærede ingen Tillid til Preussen; Forbindelsen mellem
Straisund og Berlin var alt for livlig; Flemmings Nærværeise æng
stede ham ogsaa; han vidste, at denne forhandlede med England
(Hannover) og Preussen om Defensivalliancer 2).

Naar Kongen af Preussen saa bestemt udtalte , at han ikke vilde
indlade sig med Kongen af , Danmark, før denne var kommen til
Enighed med Kongen af England, var han ikke i fuld Overensstem-

l) Westphais Dep. u /u 14.
') Dewitz' Dep. u /t, 14.
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melse med sine Ministre~ særlig ikke med llgen, der fandt at han
havde forpligtet sig for stærkt 'overfor Georg l. Den 26. havde I1gen

en halvt privat Konference med Dewitz, hvori der ikke deltog nogen
hannoveransk Minister, men derimod Gesandter fra de andre Nor
diske Allierede, nemlig Golofkin og Flemming; saa vidt det kan ses,
havde sidst nævnte indbudt de andre til Middag, og ved Bordet
spurgte han, hvorfor man havde ønsket, at han skulde komme til
Berlin. IIgen svarede, at man maatte tage n Mesurer" mod Sverig,
og spurgte, om Sachsen-Polen var villig til at opstille en Postering.
Da Flemming erklærede, at han kunde tilbyde hele Armeen, 25
30000 Mand, spurgte IIgen Dewitz, om han da ikke fandt, at det
var et højmodigt Tilbud, og om Danmark kunde yde forholdsvis lige
saa meget. Flemming maatte dog nu indrømme, at Sachsen-Polen
kun kunde give 10000 Mand, og Dewitz erklærede da, at Kongen
af Danmark ikke vilde indlade sig paa sligt; hans Hær var stærk
nok til at afvise et Angreb paa Sydgrænsen ; han havde Indtrykket

af, at Preussen helst vilde holde sig udenfor det hele og overlade
Danmark og Sachsen- Polen hele Arbejdet. Rigtig Tillid til sidst
nævnte Magt havde Preusserne dog ikke; Golofkin fandt Tiltro, da han I
fortalte, at Flemming havde tilbudt at anvende 25000 Mand i Porn- j
mern, hvis Kongen af England vilde SIkre Kong August Stralsund
med Rygen, og Dohna mente at vide, at Sachsen-Polens og Sverigs
Ministre i Berlin, Manteulfel og Frisendorlf, forhandlede om Særfred.
Flemming erklærede disse Paastande for usande, men der var ingen
der troede ham 1).

Samme Dag - det maa erindres, at man i de Tider spiste me

get tidlig til Middag - blev der holdt en mere officiel Konference
mellem Dewitz, Westphal og Meyer paa den ene, IIgen .og Dohna

paa den anden Side; Golofkin overværede Mødet. Dewitz meddelte,
at han havde Fuldmagt og Instruks til at slutte en nærmere Forbin
delse med Kongerne af Preussen og England, og bad Westphal oplyse,
hvor vidt Sagen var; denne udtalte, at han havde omtalt Kongens
Tilbud om "Kompossession .. af Bremen-Verden, senere havde han
meddelt, at Dewitz vilde komme med nærmere Instruks, og at hans egen
Mission dermed var til Ende. Herefter udtalte Generalen, at Kongen
vilde overlade Kongen af England nævnte Medbesiddelse, saa snart
Traktaten om Svenskernes Uddrivelse var ratificeret, dog forbeholdt

' ) Dewitz' Depeche 2.;'\ 14.
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han sig Indtægterne af de paagældende Provinser, saa længe Krigen
varede. De preussiske Ministre mente, at dette ikke var nok; Kon
gen af Preussen havde rnaattet tilbyde store Stykker af sit Land for
at faa Kongen af England til at gaa ind paa, at han beholdt en Del
af Pommern med Stettin . Dewitz spurgte nu, om der da ikke var
en Mulighed for, at Kongerne af Danmark og Preussen kunde træffe
en Aftale uden at ha ve, Kongen af England med , og, da Ugen ønskede
at vide, hvad man saa fra dansk Side vilde yde, udtalte han, at man
vilde garantere Preussen h e Ie P o m m e r n mod Garanti for Bremen
Verden og h e Ie S Ie s v ig; men saa maatte Preussen tage aktiv Del
i Krigen og operere i nøje Overensstemmelse med Danmark; de to
Hære maatte samtidig passere Peene og Recknitz, angribe Svenskerne
med forenede Kræfter og drive dem ind i Stralsund. IIgen mente
imidlertid, at uden Kongen af Englana kunde intet gøres; men blev
der sluttet Forbund med ham, vilde baade han og Kongen af Preus
sen drage Sværdet for Kongen af Danmarks Sag. Dewitz foreslog
nu som sidste Udvej at sætte Kongen af England i fu Id Besiddelse
af Bremen, naar Kongen af Danmark ved hans og Kongen af Preus
sens Hjælp havde erobret hele Svenskpommern. og nu ansaa man
Øjeblikket for at være kommet til at drage den hannoveranske Mi
nister i Berlin H e u s c h ind i Forhandlingerne. Han kom, og Dewitz
spurgte, om han havde Fuldmagt til at forhandle paa Grundlag af
ovennævnte Forslag ; han svarede, at det havde hverken han eller
Regeringen i Hannover. Saa var der ikke mere Brug for Heusch,
og IIgen og Dewitz forhandlede videre. Preusserne tilbød at hjælpe
de Nordiske Allierede i al Hemmelighed, blandt andet ved at skaffe
de gottorpske Tropper i Pommern IIf Vejen; men den Slags halve
Forholdsregler vilde Dewitz ikke gaa med til, han forlangte et utve
tydigt Svar paa, hvad Preussen vilde gøre, hvis Sverig angreb Dan
mark og tvang den danske Hær til at gaa tilbage; da IIgen svarede,
at i saa Fald vilde Preusserne følge efter Svenskerne, der kunde
komme til at .opleve et nyt Tønning", tog Dewitz det ad referendum,
idet han tilføjede, at paa de Betingelser sendte Kongen ikke en eneste
Mand ind i Meklenborg I). Indholdet af Heuschs Instruktioner frem
gaar af et Reskript fra Kong Georg, som Westphal fik Lov til at
ekstrahere; deri hed det kort og godt, at, naar Afstaaelsen af Bremen
var sket, vilde Kongen - dog kun som Kurfyrste - deltage i Krigen

') Protokol af '8/12 14. (Bilag til Dewitz' Depeche af 'Bin).
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mod Sverig efter en Operationsplan, udarbejdet af de Allierede i For
ening l). Ved Konferencen den 26. December var Danmark repræ
senteret af ikke mindre end 3 Gesandter; Westphal rejste dog kort
Tid derefter til Rusland, og Meyer, den egentlige Envoye, kom fore
løbig til at spille en ret underordnet Rolle; først den 12. Januar fik
han Audiens, og hans første Relation til Kongen er af 20. Maj S);

Dewitz ledede Forhandlingerne indtil dette Tidspunkt. Han skilte
sig betydelig bedre fra sit diplomatiske Hverv, end man kunde have
ventet efter hans uheldige Debut i 1713 S); dog synes han stadig at
at have givet Diplomaterne af Faget Anledning til at more sig lidt
paa hans Bekostning; ,,11 me semble", skriver saaledes den sachsiske

Minister v. V i t z t h u m, "que j'ai vu mein Herr Dewitz avec sa grande
bouche tout au naturel, Iorsqu'i1 n'a parle que de frieasser et tuer
tous les suedois" 4).

Da Kongen af Englands Tilslutning til Alliancen saaledes var en
conditio sine qua non for Preussens Deltagelse i Krigen, kan det
have sin Interesse at se, hvad der gik for sig i London. Da den
danske Regering gennem Søhlenthal og Rosenkrantz 6) havde erfaret
Bernstorffs Uvilje mod "Kompossessionen ", sendte den Søhlenthal
Ordre til at meddele denne, at General Dewitz var afsendt til Han
nover og Berlin, samt at Danmark aldrig vilde opgive Tanken om
en nøjere Tilslutning til Kongen af England, men agtede at sætte alt
ind paa at naa dette MaaI G) . Til Rosenkrantz blev der skrevet, at
Kongen beklagede, at man ikke var kommen videre; for Danmark
var . det Hovedsagen at komme i Besiddelse af Rygen, Stralsund og
Wismar; men dette kunde kun ske under Medvirken af Kongerne af
Preussen og England; det skulde han udtale for Fabrice 7). Først i
den anden Uge af Januar fik Søhlenthal Lejlighed til at forhandle
med Bernstorff, hvem han meddelte, hvad der havde givet Anledning
til Dewitz' SendeIse til Harmover og Berlin, samt hvilket Indtryk
Fabrices Udtalelser om "Kompossessionen" havde gjort i København.

') Protokol af ' "/12 14 (Bilag til Dewitz' Depeche af '"/12).
' ) Geh. Reg. 18/" 14; Dewitz' Dep. 1"115; Meyer til Sehested '"/12 14;

Westphal til Kongen l l. IS.
") Bind V. S. 35 ff.
') v. Vitzthum til Flemming 16/ , 15 (Droysen IV', S. III).
6) Søhlenthals Dep . .. 1\; Rosenkrantz do. 112 14.
") Geh. Reg. 11/.. 14.
' ) Geh. Reg. 10/" 14.
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Da Bernstorff sagde, at alt dette var ham bekendt, beklagede Søh
lenthaI, at Kongen af England ikke vilde indlade sig paa, hvad der
hørte med til den endelige Aftale, før han havde faaet Stift Bremen
udleveret; Danmark kunde virkelig ikke helt alene erobre de svenske
Besiddelser i Tyskland; de Allierede maatte yde deres Hjælp "pro
rata"; Hesserne var ude af Stand til at gøre de Allierede Fortræd,
naar de optraadte samlet; fra Westphalen kunde Preussen let dække
Ryggen mod Angreb fra den Kant; det andet Stridsspørgsmaal: Korn
pensationen til Hertugen af Holsten-Gottorp, var let at klare: den, der
fik Stift Bremen, maatte holde ham skadesløs. Bernstorff svarede,
at Faren fra Hessen ikke maatte undervurderes i men, naar Hoved
punktet først ' var afgjort, skulde Harmover nok yde virksom Hjælp;
Kompensationsspørgsmaalet kom man nok ud over, Kongen af Eng
land var villig til at betale den Del, der rettelig tilkom ham; slut
telig stillede han i Udsigt, at den russiske Gesandt i London, Baron
S c h a c k, i en nær Fremtid vilde overbringe Kongen af Englands
"Finalresolution " til København l). Grunden til, at man ikke sendte
en engelsk eller hannoveransk Minister til København, var, efter
Søhlenthals Mening udelukkende, at man vilde vinde Tid 2). l øvrigt
var der i London ret stille om Allianceforslag, lige til Eltz j Marts
blev sendt til Berlin. Den nye Konge af England havde nemlig
mange Vanskeligheder at bekæmpe: J a c o b i t e r n e rejste Hovedet
og arbejdede paa mange Maader paå at lægge det Hannoveranske .
Hus for Had; i Bristol, Birmingham m. fl. Steder var der jacobitiske
Uroligheder. Ved Valgene sejrede Whiggerne ; Bolingbroke led, trods
sin glimrende Optræden i Adressedebatten, et eklatant Nederlag og
flygtede i Begyndelsen af April til Frankrig, hvor han stillede sig til
Stuarternes Raadighed. Der blev rejst Anklage imod ham og Oxford
navnlig for deres Optræden ved Fredsslutningen i Urrecht ; kun sidst
nævnte mødte og forsvarede sig med Dygtighed og Værdighed; man
vilde have sat ham i Tower, men maatte lade ham tilbringe sine
sidste Dage i Ro. Den S~uartske Rejsning i England brød ikke løs
som et uventet Uvejr; Prætendenten nølede; der fandt nok Optøjer
Sted baade paa hans og paa Kongens Fødselsdag i men man var kom
men ind i September 1715, før Højskotterne rejste Oprørsfanen 8). l

') Søhlenthals Dep. \l I , 15.
' ) Søhlenthals Dep. " /. 15.
' ) Mac Carthy : A. History of the four Georges, B. I S.64-84.
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England var man alt for optaget af sine egne Anliggender til at in
teressere sig synderlig for Spørgsmaalet om, hvorledes Stift Bremen

kunde komme i Kong Georgs Besiddelse; man betragtede denne Sag

mest som et hannoveransk Anliggende, og Tyngdepunktet for For

handlingerne herom kom ganske naturligt til at ligge i Tyskland,

særlig i Berlin. Dette var ogsaa Kongen af Danmarks Ønske, hvad
Søhlenthal efter Ordre meddelte Bernstorff, idet han tilføjede, at man

paa dette Sted kunde forhandle uden at vække nOmbrage" i Preus
sen; Kongen ønskede, at den danskvenlige E l t z blev sendt til Ber
lin; Bernsrorff indvendte derimod, at H e u s c h var der i Forvejen
og var tilstrækkelig instrueret; han havde dog ikke noget imod at
efterkomme Kongen af Danmarks Ønske; kun maatte denne forinden
have udtalt sig om den af Baron Schack overbragte Resolution; i øv
rigt længtes Kongen af England meget efter en Afgørelse: han havde
lige faaet at vide, at Kongen af Preussen var kommen til Enighed
med Kongen af Polen og havde sluttet Traktat med ham I). Der

blev nu truffet Anstalt til Eltz' Afrejse; han kom afsted i Marts og

havde den 22. Audiens hos Kongen af Preussen 2).

Det "Projekt" , Baron Schack overbragte til København, gik ud
paa følgende: Kongen af Danmark overdrager Kongen af England
- som Kurfyrste af Harmover - Bremen og Verden samt Fæstningen
Stade, 14 Dage efter at Opfordring dertil er udgaaet fra Regeringen

i Hannover. Fra den Dag, Udleveringen er sket, erklærer Kurfyrsten
sig for Danmark, imod Sverig ; 3 Uger efter Udleveringen be

taler Kongen af England til de danske Befuldmægtigede i Hamborg
200000 Rdlr. og 4 Uger senere 100000. Kongen af England vil i
passende Terminer betale, hvad der skyldes for Auksiliærtropperne;

har Danmark den l. Maj 1716 endnu ikke faaet Stralsund og Rygen,
betaler Kurfyrsten hvert Kvartal 30000 Rdlr. Harmover vil af al

Magt modsætte sig, at der sendes Sverig Hjælp fra Hessen eller andre

tyske Magter, men vil til Gengæld ingen Tropper sende til Pommern;
angribes Danmark fra Sverigs tyske Lan~e, skal Harmover paa Rek

visition sende 6000 Mand, hvis Preussen slutter sig til Danmark;
angribes Kongen af Englands tyske Lande, skal Danmark hjælpe med
8000 Mand. Saa snart Traktaten er sluttet, oprettes Koncert mellem
Kongerne af Danmark, England og Preussen ; Danmark skal beholde

l ) Søhlenthals Dep. 20 , 15.
') Dewilz' Dep, 30/, 15.
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hele Slesvig, Rygen og Forpommern til Peene; den gottorpske Sag
afgøres i Brunsvig ; skulde noget Medlem af dette Hus blive Konge
i Sverig, gaar hans Del af Holsten over til nærmeste Agnat; aldrig
maa en Konge af Sverig have Besiddelser i Holsten; Wismar ra
seres og gøres til Rigsstad, Wismar- og Rosrocker-Told ophæves;
Kejserens Samtykke indhentes, Aftaler med Kongen af Preussen og
Czaren træffes l). Det kunde ikke ventes, at Danmark glat væk
vilde gaa ind paa dette Forslag. Kongen af England havde ikke blot

som sædvanlig søgt at slippe med de færrest mulige Ofre i den Bre
miske Sag ; men det vigtige Spørgsmaal, om hvem der skulde be
tale "Satisfaktionen" til Hertugen af Gottorp, havde han ganske ladet
ligge.

Straks efter sin Ankomst til København den 30. Januar opsøgte
Schack Dolgorucki og satte ham ind i Sagen; han traf derimod hver
ken Vibe eller Sehested. De to følgende Dage var han hos Kongen,
der fandt Betingelserne lovlig haarde og ikke vilde udtale sig, før
han havde talt med sine Ministre; saa meget vilde han dog sige, at
han umulig kunde tro, al det var Kongen af Englands sidste Ord;
Vibe forberedte ham paa, at hans Ophold i Kobenhavn vilde komme
til at trække ud, Sag en kunde umuligt gøres færdig paa et Par Uger.
Selvfølgelig henvendte Schack sig til den hannoveranske Afsending,
Baron Piichler, men ikke til den engelske Envoye Pulteney, der
først af Kongen af Danmark blev officielt underrettet om Sagen 2). Det
var naturligvis ingen Forsømmelse fra Schacks Side, men skete kun
for at betone, at det her drejede sig om et hannoveransk, ikke om
et engelsk Ånliggende ; det kunde imidlertid ikke undgaas, at Kon
gen af Englands Politik blev noget paavirket af Kurfyrsten af Han
novers. Pulteney kendte da ogsaa meget godt Øjemedet med Schacks
SendeIse ; han vidste god Besked med, hvad Dewitz skulde i Berlin.
og kendte de Fordringer, Harmover stillede. Han havde Fornemmel
sen af, at Kongen af Danmark meget nødigt vilde give efter, og han
vidste, at Vibe opmuntrede ham til at holde ud. Pulteney havde
talt med de andre Medlemmer af Konseillet: Sehested og J. G. Hol
stein, der havde beklaget sig over de Vanskeligheder, Harmover
gjorde, og erklæret, at Danmark ikke kunde gaa ind paa de over
drevne Fordringer. Særlig havde Holstein udtalt sin Forbavselse

I) Geh. Reg. 27/. 15.
2) Schack til Robethon 2/2, -t, 15.
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over, at man havde sendt Schack, en fremmed Magts Gesandt, fra

London til København : det havde dog været langt naturligere, at
lade Rosenkrantz og Fabrice fortsætte deres Forhandlinger i Brunsvig
eller at lade Dewitz underhandle med Regeringen i Hannover, da
han var der; der var ogsaa andre, lige saa naturlige Udveje f. Eks.
en Forhandling mellem den danske Gesandt og de hannoveranske
Ministre i London eller ogsaa mellem Dewitz og Bernstorff. Selv
fandt Pulteney, at Sagen var daarligt indledet; den vilde blive for
halet, fordi man ikke inden Schacks Ankomst, og inden man vidste ,
hvad han medbragte, havde kunnet instruere Dewitz tilstrækkeligt ~

hertil kom, at den danske Regering var meget misfornøjet med Kon
gen af Englands Holdning; men Sagen kom ikke Pulteney ved, og,
da Kongen af Danmark omtalte Schacks SendeIse for ham, lod han
ganske uforstaaende og svarede undvigende l). Kongen var absolut
ikke stemt for at forhandle om Alliancespørgsmaales i København,
baade fordi Schacks Person var ham ubehagelig - maaske fra den
Tid han var i dansk Tjeneste - men navnlig fordi Preussen ikke
havde nogen Minister ved det danske Hof; han mente, at Sagen
bedst vilde fremmes, hvis Elrz blev sendt til Berlin P}; og det var
ogsaa det, der skete.

Fra russisk Side blev der udfoldet megen Iver for at faa Alliancen
mellem de 3 Konger i Stand . Under Schacks Ophold i København
modtog Kongen et Brev fra Czaren af dette Indhold 8), og den 14.

Februar fandt der en Konference Sted mellem Konseillet og den rus
siske Ambassadør, der raadede til snarest at slutte Forbund med

Kongerne af Preussen og England : man maatte tage Tiden i Agt;
for hver Dag. der gik , blev Kongen af Sverig stærkere og kunde
blive stærk nok til at falde ind i Holsten ; Konventionen maatte sna

rest sluttes, for at Planen til Aarets Operationer kunde lægges. Kon
seillet svarede, at Kongen havde den bedste Vilje; men de Betingelser,
Schack havde overbragt, var saa haarde, at de umuligt kunde antages
uden store Ændringer; Kongen af England vilde jo opnaa alt muligt
uden selv at yde noget; der stod ikke engang i Projektet, at han

vilde bryde med Sveri g eller deltage i Krigsomkostningerne. Am
bassadøren fik nu Besked om alt , hvad han behøvede at vide for at

:) Pulteney til Robethon -t.; 81t, ' /, 15; til Bernstorff 81t 15.
~) Geh Reg. " /, 15 (Ordre til Søhlenthal); j fr. Pulteney til Bernstorff 9/"

til Robethon s. D.
' ) Schack til Roberhen 12/, 15.
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kende Sagen grundigt, saaledes ogsaa om, at der var sendt Begæring
til Kongen af England om at sende en Minister til Berlin. Dolgorucki
udtalte, at ogsaa han fandt Betingelserne for haarde, naavnlig naar
Kongen af England ikke vilde bryde med Sverig; han bad Konseillet
udtale sig tydeligt overfor Schack angaaende hvert eneste Punkt i
Projektet, saaledes at Kong Georg, naar Gesandten kom tilbage til
London, kunde instruere den 'Minister, han sendte til Berlin l).

Om Konferencen fik Schack Meddelelse af Ambassadøren, der
havde henstillet, at man affærdigede Gesandten saa hurtigt, at han
kunde komme tilbage til London, medens Fyrst Kurakin endnu var
der; da Schack udtalte dette overfor Sehested, sagde denne, at han
haabede at have alt klart i Løbet af et Par Dage. Schack, der i
meget kølige Udtryk udtalte sig om den danske Regering, havde Ind
trykket af, at denne vilde bøje sig for Kongen af England ; i et Brev
til Robethon siger han, at de to skal faa sig en ordentlig Latter, . naar
han er kommen tilbage til London og kan fortælle, hvad han har
gjort for at faa Held med sig ved det danske Hof"), Naar Pulteney
beretter, at Schack ved sin Afrejse vil være mere yndet end ved sin
Ankomst, idet han . har givet Kongen Anvisning paa en Mand, der
med Udsigt til Held leder efter de Vises Sten S), har han vist nok
angivet, hvad det var, Schack vilde more Robethon med. I sit sidste
Brev fra København udtaler Schack, at han hele Ugen forgæves har
trængt paa for at faa Svar paa Kongen af Englands Ultimatum; alt
strander paa den danske Mistænksomhed og Frygt for at gaa Glip
af noget, der maaske ved fortsat Forhandling kunde opnaas; han me
ner dog, at alt vil løbe vel af, hvis Kongen af Preussen vil holde
bestemt paa ikke at slutte Forbund med Kongen af Danmark, før
,denne er gaaet ind paa Kongen af Englands Betingelser; det danske
IKonseil er paa det rene med, at et heldigt Udfald af Forhandlingerne
med Kongen af England er Betingelsen for, at Krigen kan endes
'med Ære ; fra russisk Side arbejdes med Iver for at faa Danmark til
at give efter 4). Den 26. Februar rejste Schack til Hamborg; han
indrømmede, at han ikke kunde sige: "veni, vidi, vici"; mange Om
Isvøb og mange Krogveje havde han maattet benytte; men han var
rlligevel sikker paa, at Sagen var i god Gænge. Det Brev, han

l) Prot, des conferences 14/. 15.
'} Schack til Robethon 14/, 15.
" Pulteney til Robethon 10/. 15.
4} Schack til Robethon ../, 15.

IO-
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medbragte fra Kongen til Kongen af England, i.ndeholdt dog kun
Komplimenter; og i det Skriftlige Svar, Sehested havde givet ham
paa hans Anmodning om endelig Besked, stod kun følgende: "Jeg
har for Kongen refereret Deres Excellences Brev af 25. Februar, som

Piichler har overbragt mig; De kan være sikker paa, at Kongen vil
enes med Kongen af England om en fornuftig Plan. Dewitz er fuldt
instrueret til i Berlin at forhandle med Kongerne af Englands og Preus
sens Ministre for at spare Tid og i Møde gaa Fjendens Intriger." I)

Det var i Berlin, at Afgørelsen skulde træffes, og hertil sendtes ogsaa
den 9. Februar det af Schack overbragte" Projekt" ; Interessen samler sig
derfor om de Forhandlinger, som den danske General førte med de
preussiske og hanrtoveranske Statsmænd, og om den Maade, hvor paa
de andre Nordiske Allieredes Ministre stillede sig hertil. Hvorledes
Dewitz skulde optræde over for disse, var ikke klart udtrykt i hans
Instruks af 4. December, hvori der stod: "Naar Kongen af England
har sluttet -en formelig Alliance med Os og Vore høje Allierede o. s. v.",
og Generalen var derfor ikke rigtig klar over, om Meningen var, at

disse ogsaa skulde forbinde sig med Kong Georg; i bekræftende Fald
maatte baade Golofkin og Flemming deltage i Forhandlingerne; den
første var jo meget danskvenlig, og ham havde han givet en Ekstrakt
af Instruksen; men overfor Flemming havde han forholdt sig tavs,
hvad denne var meget fornærmer over 2). Hidtil var de sachsiske
Ministre holdt udenfor de Allianceforhandlinger. der førtes med Kon
gen af England, og at dette ogsaa fremtidigt skulde være Tilfældet,

fremgik af det Svar, Dewitz fik: "Ved Vore høje Allierede forj
staas kun Os, Hannover, England og Preussen"; da Czaren inter
esserede sig levende for Alliancen, hvortil han ivrigt tilSkyndede j
skulde Golofkin have Meddelelse om, hvad der skete, Flemming der

imod ikke; beklagede han og den sachsisk-polske Envoye, Manteuffel!
sig herover, skulde Dewitz forsikre, at Danmark intet vilde foretage

til Skade for den Nordiske Alliance; men til Flemming skulde han
l

privat sige, at Sachsen-Polen stadig var optraadt bag Danmarks RY~
baade i Neutralitetssagen 3) og den Gang det sluttede Venskabstraktal
med Frankrig for ikke at tale om det pommerske Sekvester og de
Forhandlinger om Særfred, hvorpaa det havde indladt sig 4). Det va l

I) Schack til Robethon "" " 8 I 15.
') Dewitz Depeche ' /I 15.
") Bind 1II S. 11.
. ) Geh. Reg. " /1 15.
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altsaa Meningen, men den fremgik rigtignok ikke klart af Instruksens
Ordlyd.

Naar Sachsen-Polen ønskede at staa paa en god Fod med Dan
mark, var det en underlig Ide at lade Grev v. F r i es e n, Flem
mings haandgangne Mand, afløse den langt mere danskvenlige des
Brosses som Gesandt i København; han overrakte sine . Kreditiver
Nytaarsaften. men blev meget køligt modtaget l). Den 5. januar fandt
der en Konference Sted mellem det danske Konseil og de to sach
siske Diplomater. Her udtalte v. Friesen, at Kongen af Polen, trods
alle Forsøg paa at mistænkeliggøre ham, vilde vise, at der ikke var
noget, han i højere Grad ønskede, end at holde Venskab med Kongen
af Danmark; han vilde modsætte sig ethvert Forsøg, Kongen af Sve
rig rnaatte gøre, paa at angribe Sachsen, Polen, Rusland eller Dan
mark, og haabede, at den danske Konge vilde optræde paa samme
.'v\nade. Han gav herefter en Oversigt over Kongen af Polens Strids
kræfter og sluttede med at udtale, at 'Danmark i Grunden var den
eneste at' de Allierede, der var udsat for et svensk Angreb; men Ti
den var kostbar, Konventionen burde snarest sluttes ; han havde for
nøden Fuldmagt; paa russisk Hjælp kunde der gøres sikker Regning 2).

Samme Dag, som der gik Ordre til Dewitz om at holde Sachsen
Polens Ministre udenfor Forhandlingerne, fik v. Friesen officielt Svar
paa, hvad han havde fremsat paa Konferencen. Kongen udtalte, at
hans Hær og Flaade var kampberedte; han vilde sætte alt ind paa
at gennemføre Krigen og søge at faa Kejseren, Kongen af Preussen
og Kongen af England til at støtte den fælles Sag s). Der blev saa
ledes ikke gjort nogen Hemmelighed af Forhandlingerne med de to
nævnte Suveræner; men om Enkeltheder maatte der ikke tales .

I Berlin havde Forhandlingerne hvilet siden Konferencen 2. jule
dag 4); Kongen var taget til Potsdam og kom først tilbage den 9.
januar. Dewitz fandt dog Lejlighed til at diskutere med Grev Dohna,
der meddelte, at Flemming gjorde mange Forsøg paa at faa at vide,
hvad Generalens Ærinde var, men havde faaet det Svar, at han skulde
faa fuld Besked, naar det rette Øjeblik kom. Dohna viste sig meget
danskvenlig, udtalte, at han havde faaet øjnene op for Gottorpernes
Intriger, og at han i Wien havde givet Beviser paa sit gode Sindelag;

I) Schack til Robethon Ih 15.
' ) Prot, des conferences "h 15.
") Geh. Reg. Uh 15.
') Side 140.
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der var ingen Tvivl om, at Kongen af Preussen vilde optræde aktivt,

naar man var kommen til Enighed med Kongen af England. At dette

var alvorlig ment, var Dewitz overbebevist om; derpaa tydede efter

hans Mening blandt andet, at Schlippenbach var vendt hjem fra Stral

sund, skønt Svenskerne havde holdt paa ham og bønfaldt ham om
at blive blot 2 Dage endnu l). Kongen af Preussen krævede, at
Kongen af England skulde hjælpe - ikke blot med Penge, men
ogsaa med et mindre Troppekontingent ; skulde Hannoveraneme ikke
kunne hindre Hesserne, om hvis Hvervninger der taltes saa meget,

i at marchere til Pommern, var Preussen rede til at bringe Hjælp.

Den hessiske Afsending paastod imidlertid paa det bestemteste, at

hans Herre ikke havde krigerske Hensigter 2),
Kongen af Preussen havde næsten lige saa svært som Kongen

af England ved at bestemme sig til at bryde med Sverig og søgte

stadig Udveje til at naa sit Maal uden at lade det komme til aaben

bart Brud. Den 19. Januar havde han en Raadslagning med de tre

Kabinetsministre og tre Generaler; man besluttede at gaa sammen
med Hannover, indlægge endnu et Regiment i Stettin og formaa
Danmark og Sachsen-Polen til at indespærre Svenskerne ved Hjælp
af den af Flemming foreslaaede n Postering" S); denne havde ønsket,
at Preusserne, hvis Svenskerne skulde bryde igennem, vilde forstærke

Sachserne med nogle Tusinde Mand; Kongen u:ltalte da ogsaa i oven 

omtalte Konference, at, naar Svenskerne faar en Transport over eller

drager sig sammen, saa "sæ tte r vi os" ved Wolfshagen 4
) og ser ,

hvad Fjenden gør 5). Om denne Postering drejede Forhandlingerne

sig nu i nogen Tid. Dagen efter, at Kongen havde forhandlet med

sine Generaler og Gehejmeraader, bad sidst nævnte Dewitz, om de
maatte søge ham i hans Bolig samme Dag; de kom Kl. 6 efter i et
Par Timer at have forhandlet med Flemming, hvis Plan IIgen paa
det varmeste anbefalede . Dewitz svarede, at han skulde gøre Ind
beretning om den, men han vilde ikke anbefale den og tvivlede om,

at Kongen vilde godkende den ; i hvert Fald maatte Kongen af Eng
lands Resolution afventes; han spurgte om Preussen, hvis man gik

med til Posteringen og - som Ugen havde udtrykt sig - prøvede

" Dewitz Depeche o I 15 jfr Side 134.
' ) Dewitz Depeche "f" uf, 15.
3) Jfr. Side 139.
C) GO Kilometer Vest for Stettln, paa Grænsen af Meklenborg-Strelitz.
~; Droysen B lY', S. 110 ff.
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paa at poussere Svenskerne til Rygen, vilde gaa offensivt til Værks;
hertil svarede Ministrene Nej! men under Haanden vilde man yde
.al mulig Hjælp . Hertil bemærkede Dewitz, at Kongen af Danmark
ikke som Carl XII vilde løbe Panden mod Væggen, men holde fast
ved sin oprindelige Plan, som Czaren sikkert vilde støtte med et stort
Troppekorps. IIgen trak nu i Land, og, da Dewitz spurgte, om den
megen Snakken om Posteringen betød, at Kongen af England ikke
.gik med til Koncerten, fik han det Svar, at man intet vidste om, at
Stemningen var ændret, og at Forslaget om en Postering kun var
subsidiært. Men Generalen var overbevist om, at Flemming nu havde
faaet meget stor Indflydelse l). Det lykkedes ikke at overvinde Kon
gen af Danmarks Uvilje mod Posteringen ~); han vilde over Hovedet
ikke indlade sig paa noget nyt, saa længe Forhandlingerne med Kon
gerne af England og Preussen ikke var afsluttede, og paalagde Dewitz
paa enhver Maade at- bekæmpe Flemmings Projekt. Snart efter kunde
Generalen indberette, at Posteringen var undlivet S).

Medens Kongen af Danmark af al Magt stræbte at faa Kongen
af Preussen til at bryde med Kongen af Sverig, søgte Landgreven
af Hessen at holde ham derfra. Fra Stralsund, hvor han havde til
bragt nogle Dage hos Carl XII 4), kom han den 31. Januar til Oranien
baum, hvor Flemming og Manteuffel i al Hemmelighed var indtrufne
Dagen forud. Den I. Februar opfordrede de Ruslands, Hannovers
-og Danmarks Gesandter til ogsaa at komme derud. Golofkin efter
kom Opfordringen, H~usch afviste den, og Dewitz svarede, at han
kun vilde komme, hvis den preussiske Regering havde noget at fore
-slaa , Han søgte nu det preussiske Konseil og udtalte sig skarpt mod
Mødet i Oranienbaurn, som han betegnede som ganske overflødigt;
Ilgen udtalte, at han ikke vidste, hvad der skulde forhandles om, men
havde Grund til at tro , at det gjaldt Tilbagegiveisen af Stettin mod
Udbetaling af 400000 Rdlr., et Forslag, som han ikke turde fore
lægge Kongen; han vilde ved sin Tilbagekomst give Dewitz fuld Be
sked og lovede bestemt, at der ikke skulde blive truffet nogen for
Danmark skadelig Aftale 6). Mødet blev resultatløst; Landgreven til
bød at garantere for de 400 000 Rdlr., mod at Preusserne rømmede

') Dewitz' Dep. ~ 'ft 15.
' ) Jfr . Side 139.
I) Geh. Reg. " /" ~.;' i Dewitz' Dep. • '. 15.
4) jelferyes Dep. ~;" 18ft 15, gI. St.
b) Dewitz' Dep. I I! 15.
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Stettin og afstod fra alle Fordringer derpaa, han vilde saa besætte
Fæstningen med sine egne Tropper' og ved Fredsslutningen tilbage
levere den til Sverig. Hertil lod Kongen af Preussen svare, at han
gerne modtog Landgrevens Tilbud om Garanti, men Pengene skulde
betales kontant og først ved Fredsslutningen, da Recessen i Schwedt
forbød at udlevere Fæstningen, saa længe Krigen varede; ved at

handle herimod vilde han krænke Czaren, der havde approberet Re
cessen kun med den Indskrænkning, at Gottorperne ikke maatte
indbefattes i den ; at indlade hessiske Tropper i Stettin vilde være
et flagrant Traktatbrud og kun føre til, at Besætningen i Stralsund
blev forstærket l). Landgreven lovede yderligere, at der ikke fra Pom
mern vilde blive ført noget Angreb paa S a c h s e n, hvis Kongen af
Preussen vilde hindre, at fjendtlige Tropper rykkede gennem hans
land mod Svenskerne. Hertil blev der svaret, at dette var et godt
Tilbud, men Preussen var forpligtet til at hindre Angreb af svenske
Tropper paa P o Ie n. Herefter var der ikke mere at gøre for Land

greven, der med uforrettet Sag rejste hjem til Kasse!. De første
Efterretninger om Konferencens Udfald fik Dewitz af Flemming, der
udtalte sig saa venskabeligt om Danmark, at Generalen begyndte at
se paa ham med mildere øjne; han mente, at Sachsen-Polen nu
virkelig vilde være med til at ødelægge Sverig; det havde allerede
sluttet en defensiv Alliance med Hannover, og den 3. Februar havde
Flemming underskrevet det saakaldte Eksekutivforlig mellem Kongerne
af Polen og Preussen, der gik ud paa en sachsisk-preussisk Afspær
ring af Svenskpommern ; ogsaa Golofkin udtalte sig rosende om Flem
ming 2). Det er ikke let at forstaa denne Begejstring over de lidet

aggressive Forbund, Sachsen-Polen havde indladt sig paa; men Dewitz

var glad over Konferencens Udfald og Flemmings forandrede Hold

ning og haabede sikkert, at Kongen vilde kunne ende Krigen med
Ære og Fordel, saa meget mere som Dohna og IIgen efter Konfe
rencen havde erklæret, at Preussen absolut ikke vilde indlade sig
med Sverig. Der var ogsaa noget, der tydede paa, at Kongen af
Preussen ansaa et Brud med Sverig i en nærmere Fremtid for meget
muligt; Czaren havde nemlig opfordret ham til et Møde i Memel;
men han undskyldte sig med, at han ikke turde rejse saa langt bort

l) Antagelig med den gottorpske Besætning i Stettin.
') Dewitz Dep. S/. , 61. 15, bilagt med Afskr. af Konferenceprotokollen. Jfr.

Lundberg 163-166; Droysen IV', S. 113.
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af Hensyn til Carl XII ' truende Holdning; her ved i Møde kom han
Kongen af Danmarks Ønske, idet denne havde anmodet ham om at
udsætte Rejsen til de dansk-preussiske Forhandlinger var afsluttede l).

Hvis Dewitz herefter havde ventet, at hans Mission skulde faa
et let og hurtigt Forløb, blev han skuffet; bestandig maatte han høre
den gamle Vise om, at et dansk-hannoveransk Angrebsforbund var
en ufravigelig Betingelse for et preussisk aabent Brud med Sverig;

man lod hans Memorial til Kongen ubesvaret, behandlede ham køligt
og hædrede Flemming paa enhver optænkelig Maade ; han følte sig
isoleret; den ene Post fra Danmark udeblev efter den anden paa
Grund af Vinterstormene ; Aviserne fortalte, at Danmark havde sluttet
Alliance med Kongen af England ; men selv vidste han intet om
Schacks SendeIse, før han den 22. Februar modtog Kongens Brev af
9. og Reskript af 12., som udtalte, at Forhandlingerne om en dansk
hannoveransk Alliance skulde føres i Berlin, ikke i København. Han
meddelte dette til lIgen - Kongen var fraværende - og denne
blev meget glad ved at erfare, at Kongen af Danmark havde anmodet
Kongen af England om at sende en fuldt instrueret Minister til Ber
lin, hvor Koncerten skulde sluttes; ogsaa paa Kongen af Iareussen,
der kom hjem den 24. Februar, gjorde Meddelelsen et gunstigt Ind
tryk. Besynderligt nok udtalte IIgen sig nu med ringe TilIid om Sach
sen - Polen, men til en Afveksling tog Dewitz den tvivlsomme Allierede
varmt i Forsvar og søgte at bevise, at enhver Mistanke var ugrundet !) .
Han var alligevel ikke nogen rigtig Diplomat!

Den 23. Februar foregik der en Begivenhed, som man skulde tro
maatte foraarsage et øjeblikkeligt Brud mellem Frederik Vilhelm og
Carl XII, idet Svenskerne trængte ind i Wolgast og fordrev den lille
preussiske Besætning. Det løb ganske vist af uden Blodsudgydelse,
men det var dog en Fornærmelse, der syntes at kræve Oprejsning,
saa meget mere som Angrebet fandt Sted, inden der var kommen
Svar paa en svensk Opfordring til at rømme Staden. Der blev da
ogsaa sendt en Officer til Stralsund med en Meddelelse. der gik ud
paa, at Kongen af Preussen - ikke for egen Fordels Skyld, men
kun for at efterkomme de i Schwedt trufne Bestemmelser - havde
besat Wolgast ; tilIod han nu Svenskerne at beholde Staden, kunde
man med Rette bebrejde ham, at han havde krænket Traktaten; han

l) Geh. Reg. 12/., IG/. 15.
' ) Dewitz til Kongen 18/., '3/., 'G/i; til Sehested 3/., lG/., 10/. 15.
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vilde dog nødig lade det komme til Krig med Kongen af Sverig og
bad derfor om, at denne godvillig vilde lade alt vende tilbage til den
tidligere Tilstand; Hovedrecessen i Schwedt havde jo haft Sverigs
Fordel for øje; ved Fredsslutningen vilde Forpommern blive givet
tilbage; men fandt Rømningen af Wolgast ikke Sted, maatte Kongen
af Preussen betragte det skete som en fjendtlig Handling og i For
bindelse med de Nordiske Allierede "tage andre Mesurer" l). Brud
det blev dog ikke øjeblikkeligt, men Begivenheden ærgrede naturligvis
Kongen af Preussen og glædede Dewitz, der nød den for en fremmed
Minister ganske enestaaende Ære, at blive indbudt til Kongens"Tobaks
kollegium " . Ogsaa i andre Henseender syntes det at lysne: Heusch

udtalte, at Overenskomsten mellem Kongerne af Danmark og Eng
land snart vilde komme i Orden; han havde Fuldmagt til at forhandle
og underskrive, han ventede kun paa en Tilføjelse til sin Instruks.
Dewitz troede, at Heusch var i Besiddelse af nogle hemmelige Or
drer med mindre haarde Betingelser; den hannoveranske Minister
havde sagt til 11gen, at nu var Danmark og Harmover saa godt som
enige, og saa maatte Preussen slaa løs, men denne havde svaret, at
Preussen. ikke var saa forhippet paa at faa Stettin, at det af den
Grund vilde føre Krig; desuden havde Frankrig tilbudt sin Mægling;
IIgen kom nu altid med Udflugter; Dohna derimod erklærede, at,
naar Kongen kom hjem, vilde der blive ført et ganske andet Sprog;
han havde kun taget imod Mæglingen paa den Betingelse, at den
intet præjudicerede med Hensyn til Koncerten med Sachsen og
Rusland 2).

Den 6. Marts kom kongelig Lakaj S i m o n s e n til Berlin med
Instruktioner af 27. Februar for Allianceforhandlingerne med Hannover;
Grundlaget for dem var Oewitz' Bemærkninger til det af Baron
Schack overbragte "Ultimatum"; de var tiltraadt af Kongen i Hoved
sagen og gik ud paa følgende: Kongen af England skulde som Kurfyrste
af Harmover officielt bryde med Sverig og "agere offensivt" mod dette
i Forbindelse med Danmark og dettes Allierede, saa snart Traktaten
var underskrevet; to Uger efter, at Krigsmanifestet var udstedt, og
de hannoveranske Tropper havde tiltraadt Marchen til Wismar, vilde
Stift Bremen blive udleveret; umiddelbart efter, at Traktaten var
underskrevet, skulde der til Danmarks Befuldmægtigede i Hamborg

l) Brev fra Stralsund TIa 15 (Handl. rør NOId. Kriget Sv. R. Ark. .
') Dewirz' Dep. ' la, el, 15.
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betales 400000 eller dog mindst 300 000 Rdlr., og hermed skulde
-der fortsættes hvert Aar, indtil Freden blev sluttet: til Gengæld
for Afstaaelsen af Bremen maatte Kongen af England hjælpe Dan
mark til at beholde hele Holsten saa længe Krigen varede; de skyl
.dige Subsidier og Restancer skulde England betale i Løbet af et Aar;
vilde Kongen af Englånd ikke gaa ind paa at betale 3-400000 Rdlr.
aarligt som Erstatning for Indtægterne af Bremen, vilde man. nøjes
'med 50000 hvert Kvartal; Harmover skulde hindre Landgreven af
Hessen og andre tyske Fyrster i at sende Kongen af Sverig Hjælp;
mellem Kongerne af Danmark, England og Preussen skulde der slut
tes et lignende Forsvarsforbund som det, der nylig var sluttet mel
lem de to sidste; med Hensyn til Preussen vilde Danmark dog kun
forpligte sig overfor Pommern og Markerne; senest 14 Dage efter
Traktatens Underskrift maatte Operationskoncerten være aftalt og i
'Orden ; ved denne skulde Ruslands Gesandt medvirke; Kongerne af
Preussen og England skulde garantere Danmark hele Slesvig, Rygen
-og Forpommern Nord og Vest for Peene; Danmark havde jure belli
erhvervet Slesvig, derfor vilde Kongen ikke have med Gottorpernes
"Satisfaktion" at gøre; mente Kongen af England, at de skulde have
en saadan, rnaatte han selv betale den; blevet Medlem af det got
torpske Hus Konge i Sverig, maatte han ingen Besiddelser have i
Holsten; Wismar skulde tages af alle tre Allierede i Forening, og
alle Omkostninger afholdes i Fællesskab; Hertugen af Schwerin kunde
faa Neukloster; Aftale om Forholdet til Kongen af Polen skulde
træffes. Det paalagdes Dewitz at bestræbe sig for at faa indført i
Traktaten en hemmelig Artikel, gaaende ud paa, at Kongen af Eng
land endnu i indeværende Foraar skulde sende Danmark en Eskadre
paa 12 Orlogsskibe, der, saa længe Krigen varede, skulde deltage i
Operationerne i Østersøen under den danske kommanderende Admi
ral; baade Schack og Eltz havde givet Haab om, at dette kunde
lade sig udføre 1). Faa Dage efter Udsendelsen af ovenstaaende In
struktion tilsendtes der Dewitz og Søhlenthal Meddelelse om, at Ro
senkrantz havde indberettet, at Svenskerne forberedte et Indfald i
Oldenborg og Stift Bremen med Tropper fra Zweybriicken og Hessen;
dette Angreb maatte Preussen og Harmover afværge 2). Dewitz mente

I) Dewitz' Dep. "/. 14. Instruktionen er af tl/,; j Gehejmeregistraturen
staar det af Schack overbragte Ultimatum og Dewitz' Bemærkninger
dertil anført over den.

') Rosenkrantz' Dep. '"/'; Geh. Reg. 'I. 15.
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imidlertid, at denne Sag ikke kom Preussen ved: det maatte blive

Hannovers og Miinsters Opgave at afvise et saadant Angreb, og her
paa gik Bernstorff ind 1).

Der var ingen overvældende Sandsynlighed for, at Kongen af Eng
land skulde gaa glat ind paa de af Danmark tilbudte Alliancebetin
gelser ; ganske vist vilde han herefter hurtigere faa Stift Bremen ud
leveret - om "Kompossession" var der ikke længere Tale - men
Pengene rykkede han nødig ud med, Satisfaktionen til Hertugen faldt
ham stærkt for Brystet, og saa var der endelig den Passus med de
12 Orlogsskibe; det var det vanskeligste ved det hele: Kurfyrsten
af Harmover havde jo ingen Flaade; det engelske Parlament maatte
altsaa inddrages i Sagen, som derved fik meget større Dimensioner.
Det saa ikke meget lovende ud, at Heusch, omtrent samtidig med,
at Dewitz fik sin Instruktion, modtog et Reskript fra sin Regering,
der gik ud paa, at den Hjælpehær, Sverigs Venner vilde sende til
Pommern, var over 50000 Mand stærk; Kongen af England vilde

faa mere end nok at gøre med at dække de Allieredes Ryg; det
vilde falde ham aldeles umuligt at deltage i Operationerne i Pommern ~).

Da Kongen af Preussen ikke vilde gribe ind, med mindre Harmover
sendte et Par Regimenter til Pommern, gik Forhandlingerne straks i
Staa. Flemming søgte nu at bane Vejen for en fransk Mægling og
lod Dewitz forstaa, at Preussen havde antaget denne; men Dohna
erklærede, at dette ikke var Tilfældet; Ilgen udtalte, at saa snart
Heusch fik Fuldmagt til at love, at der vilde blive sendt blot et Par
hannoveranske Regimenter til Pommern, vilde Preussen straks slutte
Alliance med Danmark og om fornødent ogsaa støtte Hannover; det
vilde straks blive meddelt Sverigs og Frankrigs Gesandter, at For

handlingerne med dem var afbrudte, og at Preussen havde erklæret
Sverig Krig S).

F r a n k r i g, den eneste Stormagt, der havde virkelig Interesse for

Sverig, havde paa forskellig Maade søgt at yde det Bistand. I Slut
ningen af Aaret 1714 kom der til Stralsund et Brev fra Marki de
Torcy med Tilbud om et Forsvarsforbund ; Vellingk, der i v. MiiIlerns
Fraværelse fungerede som en Slags Udenrigsminister, anbefalede Sa
gen til Kongen, der gerne gik ind paa den, og lU/SO December blev

l ) Dewitz' Dep. 10/ 8 ; Søhlenthals Dep.19 /. 15.
' ) Reskript til Heusch Il /.. Februar 15 (Bilag til Dewitz' Dep. 12 ,••

I) Dewitz' Dep. 12/. 15.
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<ler udstedt en Instruks for Generalløjtnant E. S p a r r e, der straks
efter rejste som ekstraordinær Ambassadør til Paris 1); hans Anmod
ning om 2 Mil!. Rdlr. mod Pant i Zweybriicken 2) blev afslaaet, ligesaa
Begæringen om at faa Subsidierne udbetalt paa en Gang for hele
Alliancens Varighed; men Traktaten , som blev underskrevet i Paris
~~~~~~ts 15, og 13 Dage senere ratificeret af Kong Carl, gav dog ikke
saa ganske lidt: Frankrig tilbød Sverig 600000 Rdlr. i aarlige Sub
sidier, saa længe Krigen varede; de første 300 000 skulde betales
straks, Resten kvartalsvis forud; Sverig og Frankrig skulde meddele
hinanden alle Fredsforslag, der blev stillet en af dem, og alle andre
Underhandlinger, hvor til de maatte blive opfordrede; ved Fredsslut
ningen vilde Frankrig støtte Gottorp efter Overenskomsterne i Ros
kilde, København og Fontainebleau; blev Frankrig angrebet, skulde
Sverig støtte det med 7700 Mand og 8 Orlogsskibe. Alliancens Va
righed blev fastsat til 3 Aar ; men de gensidige Garantier for den
westfalske Fred og de derpaa følgende Fredsslutninger skulde gælde
for stedse S).

Allerede inden Forhandlingerne om Forsvarsforbundet var be
gyndte, havde Frankrig optaget sine Mæglingsforsøg ; i Begyndelsen
af December 1714 blev Torcys Broder, Grev de C r o i s s y udnævnt
til Gesandt hos Carl XII. At det netop var Udenrigsministerens Bro
der, der var udset til delte Hverv, maatte naturligvis berøre Dan
mark pinligt; men da Torcy blev gjort opmærksom herpaa, svarede
han, at det var Danmarks egen Skyld, at det ikke havde en fransk
Ambassadør; det vilde have været ham en Glæde at se sin Broder
i denne Stilling (!) 4 . Hans Instruktion, der dog først blev udfærdiget.
efter at Alliancen var bleven en Kendsgerning, gik ud paa, at Frank
rig vilde opretholde Sverigs Stormagtstilling ; dets Fjenders Antal
skulde formindskes ved at skille August II ud fra den Nordiske Liga
og vinde Preussen for Fred, hvorfor Croissy først skulde begive sig
til Berlin for at forhindre et Brud mellem Preussen og Sverig; han
skulde ogsaa stræbe efter at forsone Carl XII med August II, med
hvem Kongen af Preussen gerne vilde staa paa en god Fod; efter
at denne Forsoning var bragt til Veje, skulde Kongen af Sverig for-

') Jelferyes Dep. » t« 14 gI. SI. Wernickes Dep. '6/1 15.
' ) I Wernickes Dep. " lto 14 hedder det sig, at Carl XII vilde sælge Zwey

briicken for 25 Millioner livres .
' ) P. Sørensson S. IO-Il.
') Wernickes Dep. ' In 14.
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drive de Danske fra Bremen, hvor ved han vilde forpurre den Alliance.
Kongen af Danmark søgte at faa bragt i Stand med Kongen af Eng
land; denne og hans Regering var franskfjendtlig, ansaa Sverigs og.
Frankrigs Interesser for identiske og haabede gennem Sverigs Øde
læggelse at forberede Frankrigs l). Den 17. April rejste Croissy fra
Paris, han indrømmede, at han " for at tilfredsstille sin Nysgærrighed"
lagde Vejen over Berlin; Torcy havde nemlig fortalt Wernicke, at han
vilde rejse over Danmark 2) ; han kom imidlertid for sent til at af
værge et Brud; inden hans Ankomst til Berlin havde Carl XII paa
ny udæsket Kongen af Preussen meget alvorligt, saa Frankrigs Ind
blanding ikke kom til at gribe forstyrrende ind i de dansk-preussisk
hannoveranske Forhandlinger, som gik meget mere end trangt nok i
Forvejen .

Den 13. Marts modtog Heusch en "Extension" af sin Instruks
paa ikke mindre end 23 Artikler. Den var ~oldt i temmelig vage
Udtryk ; der taltes saaledes kun om .en vis Sum", der skulde be
tales for den øjeblikkelige Afstaaelse af Bremen, og om visse Beløb,
der skulde ydes, hvis Danmark ikke inden l. Maj 1716 havde faaet
de Dele af Pommern, der tilkom det; Harmover vilde garantere Dan
mark Slesvig, men krævede til Gengæld Garanti for Bremen-Verden;
det vilde betale en Tredjedel af den Erstatning, der maatte blive
Hertugen tilkendt; kun naar al Fare for et Anfald af Hesserne m. fl.
var udelukket, vilde Harmover deltage i Operationerne i Pommern;
Bestemmelserne for Delingen af Sverigs tyske Provinser var de ofte
omtalte, ligesaa Artiklerne om Forholdet til Kejseren og Czaren; ingen
maatte paa egen Haand slutte Særfred. Endelig indeholdt • Exten

sionen" en Del Forslag tilOrdningen af Kommando- og Forplejnings
forhold samt til, hvorledes man skulde forholde Sig, naar mere end
en Forbundsfælle krævede Hjælp, eller naar man skulde afværge et
Angreb paa Sachsen, der ikke hørte med til Triplealliancen. De
witz ansaa ikke den udvidede Instruks for at være et brugeligt Grund
lag for videre Forhandlinger og holdt fast ved sin Instruks af 27. Fe

bruar, der ikke tillod at udlevere Bremen, før Harmover var indtraadt

i de krigsførendes Rækker, og som krævede 400000 Rdlr. udbetalt
straks og lige saa meget aarligt, subsidiært 50000 kvartalsvis, saa længe
Krigen varede 3).

') P. Sørensson S. 12.
' ) Wernickes Dep. '2., ",. 15.
' ) Bilag lil Dewitz' Dep. :6/. 15. Jfr. Side 155.
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I Danmark afventede man i Spænding Udfaldet af Forhandlingerne
i Berlin l); men, da Preussen gjorde sin Optræden afhængig af Han
novers, og dette sin af Preussens, var der al mulig Udsigt til at
man evindelig kunde blive ved at trave rundt i samme Kreds. De
witz lagde Hovedskylden paa lIgen; naar dej kom til Stykket, undte
Preussen ikke Harmover den betydelige Landsudvidelse. det vilde
opnaa ved at slutte sig til Alliancen ; IIgen haabede paa Frankrigs
Mægling og forhandlede stadig med Flemming, der jo heller ikke var
meget ivrig for Krigen 2). En Konference, som den 17. Marts blev
holdt mellem Danmarks, Preussens, Hannovers og Ruslands Ministre
i Berlin, havde ikke bragt Sagen et Skridt videre. IIgen lod, som
om han troede, at Danmark havde tiltraadt Konventionen i Schwedt
og var bleven enigt med Hannover, og udbad sig Oplysning om,
h vad det ønskede, at man skulde foretage mod Sverig i det fore
staaende Felttog, h vor n a a r man vilde skride sil Værket, og h vad
hver af Forbundsfællerne skulde yde. Hertil svarede, Dewitz, at Dan
mark af al Magt vilde støtte Preussen, naar dette optraadte offensivt,
og at det- kun ønskede at vide, hvad Preussen selv vilde foretage
mod Sverig. Golofkin udtalte, at man straks burde aabne Felttoget
og skride til Belejringen af Stralsund uden at vente paa de han
noveranske Tropper; Forhandlingerne med Frankrig burde trækkes
i Langdrag, for at Resultatet kunde være naaet, inden de var førte
til Ende. Heusch gentog den gamle Historie, at Harmover vilde for
binde sig med Danmark, naar dette havde forbundet sig med Preus
sen S). Dewitz var ved at opgive Ævret og udtalte Ønsket om at
blive kaldt hjem; ved personlige Forhandlinger med IIgen søgte han
at faa denne til at udtale sig bestemt; da Dewitz fortalte, at han
havde meddelt sit Hof, at Ministeren haabede paa fransk Mægling,
studsede denne og sagde, at det blot var Ord; vilde Danmark kun.
stille bestemte Forslag, skulde man nok kunne klare Sagen alene
uden Kongen af Englands Hjælp; hertil bemærkede Dewitz, at man
snart ikke vidste, hvad man skulde gaa ud fra i hans Indberetninger
til den danske Regering blev snarere vildledende end vejledende, for
snart sagde Preussen et og snart lige det modsatte 4).

Den udvidede Instruktion, Heusch havde modtaget; og som gav

') Geh. Reg. 19/, 15.
O) Dewitz' Dep. sOli 15.
' ) Dewitz' Dep. SI/, 15; bilagt med de skriftlige Vota fra Konferencen.
t) Dewitz' Dep. SO/, , U/I 15.
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Anledning til ovenanførte Forhandlinger, affadte desuden et uhyre

omstændeligt "Kontraprojekt" fra den danske Regering; trods sine
mange Ord og sine 23 Artikler indeholder det ikke stort mere eller
stort andet end Dewitz' Instruks af 27. Februar, der dog kun har

14 Artikler. De pekuniære Fordringer er nedsatte til 350000 Rdlr.
"i dobbelte Markstykker" , som udbetales i Hamborg, samtidig med at
Udleveringen af Bremen finder Sted, og der er ikke Tale om andre

Subsidier end 50000 Rdlr. kvartalsvis, hvis Rygen og Stralsund ikke

inden l. Maj 1916 er i de Danskes Hænder ; disse Summer kunde

endda, naar det ikke kunde være anderledes, nedsættes til henholds
vis 300000 og 40000. Bestemmelserne om Gottorp og Erstatningen

til Hertugen er enslydende med de i Heusch' udvidedede Instruktion
optagne ; rekvireres den stipulerede Troppehjælp paa en Gang af flere
skal den deles mellem dem; angribes Sachsen. skal Danmark og
Hannover hjælpe det; Kejserens Approbation og eventuelle Hjælp
skal søges; Czaren skal anmodes om Hjælp; ingen Fred sluttes. før
begge Kontrahenter er i Besiddelse af de Dele af Sverigs tyske Pro

vinser, hvororr: de indbyrdes har truffet Aftale l). Hovedstridsspørgs
maalet : Tidspunktet for Udleveringen af Bremen og for Hannovers

Krigserklæring stod imidlertid stadig uafgjort. og Harmover vilde kun

spille en defensiv Rolle under Krigen, dække sine Allieredes Ryg,

men ikke deltage iAngrebsoperationerne.

I Instruktionerne til de danske Gesandter, der skulde til Veje

bringe Alliancen med Preussen og Hannover, tales der stadig om

danske Landerhverveiser i Pommern og om Ordningen af Forholdene
i Slesvig og Holsten ; at det var den sidste Sag, der særlig laa den
danske Regering paa Hjærte, og at man for dens Skyld vilde opgive

alle andre Fordele, frerngaar ikke af Instrukserne, men i høj Grad af
de Betænkninger, V i b e den 22. og 26 . Marts 1715 indgav til Kon

gen ~). Kongens Tanke med den tilstræbte Konvention, hedder det i

den første, har været at "prospicere" sine Rigers og Landes Sikkerhed

ved en bestandig Fred; men dette har Gottorp stadig søgt at hindre;
det maa del for betragtes som et stort Held, at det gottorpske Hus

ved at indblande sig i Krigen med Sverig har bragt Uretten over

paa sin Side, saa at man med Rette har kunnet tage dets Del af

Slesvig; saa længe det havde Del i Holsten, var imidlertid "seOlen

' ) Geh. Reg. 23(. 15.
' ) Gehejme Conseil. Foreløbig Saml. 1670-1720. R. Ark .
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<Iiscordiæ" ikke udryddet; det var bedst at faa det bort derfra ved
.at overlade det Oldenborg og Delrnenhorst med Weser Tolden, som
tilsammen var mere indbringende end den fyrstelige Del af Holsten.
For at fjærne den nombrage", som denne Ordning kunde vække.
rnaatte man ved ngiiltige und biindige Versicherung" betage Kongerne
af Preussen og England deres napprehension" og lade dem finde deres
nconvenience und avantage" ved -at tiltræde Koncerten ; Kongen af
England bliver ved at faa Bremen-Verden saa navantageusement ab
gelegt" , at han ikke kan have mere at fordre; det vil sikkert ogsaa
være ham behageligere at faa en Hertug end en Konge til Nabo.
Tanken om at give Oldenborg i Erstatning for Hertugens Besiddelser
i Holsten var ikke ny; den havde tidligere været fremme l); nyt var
derimod Vibes Forslag om, hvorledes man skulde vinde Kongen af
Preussen for Ombytningen og faa Kejseren til at give sit Minde
dertil: Preussen kunde faa Pommern fra Stralsund til Peene mod at
pastage sig Danmarks Andel i den Erstatningssum, der muligvis skulde
'betales Hertugen; Rygen skulde forblive ved Danmark, og, da Preus
-sen paa denne Maade vilde nSO considerablement profitieren" , var
det ikke mere end bilIigt, at det - foruden Satisfaktionen til Got
torp - betalte Danmark en klækkelig Pengesum. For at vinde
Kejseren og faa ham til at interessere sig for den Nordiske Alliance.
kunde Kongen renoncere paa nævnte Pengesum, mod at Preussen
afstod Krossen til Kejseren; det hele var saare let at arrangere, da
baade Preussen og Harmover besad Landstrækninger, der laa saa
nær ved Oldenborg, at Hertugens Satisfaktion kunde tages af dem.
Preussen vilde tjene ved Arrangementet, da den Del af Pommern.
Danmark vilde afstaa, aarligt indbragte 100000 Rdlr. mere end Kros
sen. Selvfølgelig maatte Stralsunds Værker demoleres, da Rygen
ellers blev -altfor udsat; skulde det være ' nødvendigt, kunde ogsaa
denne ø afstaas, da Kongens, hans Efterfølgeres, hans Rigers og
Landes Lykke afhang af, at han blev Enehersker i Hertugdømmerne.
Skulde det ikke vise sig muligt ved Preussens Hjælp at faa Got
torperne bort fra Holsten, kunde man alligevel afstaa det Pommerns
Fastland, som det dog vilde falde Danmark besværligt at regere og
forsvare; men saa maatte det overtage Satisfaktionen for Slesvig og
betale en Million Rdlr. Efter Vibes Anskuelse var den fuldstændige
Adskillelse fra Huset Gottorp af saa stor Betydning, at intet maatte

') Jfr. Side 67 f.
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spares for at gennemføre den, selvom det skulde koste en Tønde
Guld eller mere • um hie und da ministros zu gewinnen". Efter at
have indsendt denne Memorial blev Vibe syg, men den 26. Marts.
indsendte han en ny Memorial om, hvad der skulde gøres, hvis.
Preussen trods alle de gode Tilbud ikke lod sig bevæge til en An
grebskrig; i saa Fald, mente han, burde Forhandlingerne med Kon
gen af England alligevel fortsættes; da der nu ikke blev Tale om

Operationer i Pommern, vilde Alliancen med ham vel kunne købes
billigere; man kunde antagelig slippe med at afstaa en Del af Bremen
mod at faa Delmenhorst tilbage og mod at beholde saa meget af det
• Brernische ", at man fik fri Passage til Oldenborg. De Tanker, som
Vibe havde fremsat i de to Memorialer, udformede han i et Par Pro
jekter, som han fremsendte sammen med Memorialen af 26. Disse
Udtalelser af den Minister, .hvis Raad gjaldt mest hos Kongen" l),

har den Interesse, at de klart angiver Krigsmaalene: det var Ene

besiddelsen af Hertugdømmerne, først og fremmest af Slesvig, hvorom I
det gjaldt; for at opnaa denne var intet Offer for stort; Erobringer
fra Sveri g spillede en langt ringere Rolle, Besiddelser i Pommern og I
i Stift Bremen vilde det let i Længden falde Danmark svært at bevare,
dem maatte man ofre, naar man blot kunde blive Eneherre i Slesvig,
helst tillige i Holsten.

I Slutningen af Marts saa det et Øjeblik ud, som om der skulde
komme et reelt Udbytte ud af Forhandlingerne; den 25. fik Heusch
Meddelel~e fra Bernstorff om, at Kongen af England udrustede en
Flaade paa 20 Orlogsskibe. hvortil 12 hollandske vilde slutte sig; i

Løbet af April vilde denne Søm agt være i Øresund og operere mod

Sverig; endskønt dette vilde koste mange Penge, vilde han dog ikke
unddrage sig Udgifterne ved .Operationerne i Pommern; under visse
Betingelser kunde han endog tænke sig aktivt at deltage i disse,
naar man . tog Stilling bag Recknitz, oprettede Magasiner i Rostock
og traf virkelige Forberedelser til et Angreb paa Stralsund og Rygen.
Dette Brev indeholdt intet positivt om at sende Tropper til Pommern,
men Dewitz fik dog Heusch til at indberette derom til Kongen af Preus
sen, der samme Dag holdt Konseil. Man kan tænke sig Heusch'
Forbavselse, da IIgen meddelte ham, at Preussen og Kejseren havde
antaget fransk Mægling; han blev ganske nedslaaet, men levede op
igen, da den kejserlige Resident V o s s i u s viste ham et Brev fra

') Dsk. Biogr Lex. B XVIII S. 496.
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Rigsvicekansleren, der udtalte, at Kejseren paa i n g e n M a a d e vilde

antage Frankrigs Mægling l). Det samme Svar fik den preussiske Re

sident i London, da han gav Kongen af England Meddelelse om Mæg

lingen; men Udsigterne til at faa denne ind i et Angrebsforbund mod

Sverig var nu bleven mindre end nogensinde; Kongen af Preussen

holdt bestemt paa, at han skulde sende Tropper til Pommern samt

til Preussen, hvis dette blev angrebet, og at han skulde undlade at

kræve Bidrag af det til Hertugens "Satisfaktion". Trods alle Opfor

dringer fra Danmarks Side om at komme Preussen i Møde svarede

Kongen af England stadig, at han behøvede alle sine Tropper for at

afværge et hessisk Overfald. Efter hvad Bernstorff og Bothmer ud

talte, forsøgte de at bøje Kongen, men overfor dem beraabte han sig

paa, at han sendte en Flaade til Østersøen ; derved var rigtignok

at bemærke, at Flaaden var Englands, og over den kunde han ikke

disponere uden Parlamentets Samtykke. I sin Memorial af 26. Marts

udtaler Vibe, at Grev F I e m m i n g er Skyld i alt, hvad der sker til

Danmarks Skade. men at hans Intriger, hvis det lykkedes at faa Al

liancen med Preussen i Stand, vilde blive et Slag i Luften; ganske

det samme udtalte de hannoveranske Ministre; af deres Udtalelser

faar man Indtrykket af, at alle Hindringer for Alliancen nu maatte

søges i Berlin, hvo r Flemming førte det store Ord; selvfølgelig læg
ger IIgen hele Skylden over paa Kongen af England og hans Ministre.

Midt i April erklærede Bernstorff, at det nu vistnok var bedst at af

bryde Forhandlingerne i Berlin, saa kunde Dewitz rejse til Harmover
eller London, hvor Sagen kunde ordnes i en Haandevending; det

samme sagde ogsaa Bothmer og Robethon 2).
Dewitz' Stilling i Berlin var bleven mindre behagelig; hans Stjerne

hos Kongen var i Dalen, han blev ikke mere indbudt til Tobaks

aftnerne ; til sin Ærgrelse rnaatte han se Flemming og Maoteuffel

daglig køre til Kongens Taffel, medens han selv blev forbigaaet S).
Den 25 . Marts kom E I t z til Berlin, og den 26. var han og Dewitz

hos Kongen, der udtalte sig saa gunstigt, at den hannoveranske Mi·

nister straks skrev til Kongen af England, at Sagen nu var klappet

hg klar; men den næste Dag rejste Frederik Vilhelm, og saa kom
I

Ilgen med nye Udflugter: Kongen var betænkelig ved at faa Stettin

I

' ) Dewitz' Dep.2&/1 15.
2) Søhlenthals Depecher Marts- April 1715.
') Dewitz' Depeche (egenhændig) '0/. 15.

11"
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paa den Maade; han gav Afkald paa hannoveranske Tropper i Pom

mern og vilde tage Stralsund og Rygen ved egen Hjælp; men saa

var en Traktat ganske overflødig. Dewitz erklærede, at herpas gik

hans Konge aldrig ind, da al Sikkerhed og Garanti dermed faldt bort;

nu var han og Eltz saa vidt enige, at Traktaten kunde underskrives,

man kunde handle i Forening. Dette bekræftede Eltz, da Ilgen og

Dohna henvendte sig til ham med de samme Udtalelser som til De

witz, og tilføjede, at, naar de ikke havde andet at meddele, kunde

han lige saa godt rejse hjem; men deres Udtalelser stred ganske

mod, hvad Kongen nylig havde sagt ham. Nu kom Flemming og

Manteulfel den 29. Marts til Dewitz og tilbød Mægling, men han

holdt, støttet af Ruslands og Hannovers Gesandter, fast ved den af

ham tidligere fremsatte Plan l). Den 2. April afrejste Eltz; da han
tog Afsked med de preussiske Ministre, udtalte de, at Kongen ikke

kunde indtræde i Koncerten; man vilde gerne slutte Koncert om I
Svenskernes Uddrivelse, men ingen Konvention om Maaden, hvorpaa

dette skulde ske 2). Det var intet Under, at Dewitz ikke kunde for

staa disse Finesser; nu saa det virkelig ud, som om det var Preus

sen, ikke Kongen af England, der rejste Vanskeligheder; Eltz havde

jo sagt, at Kongen nok skulde finde Udvej til at sikre Danmark en

fordelagtig Fred, og til Heusch var der skrevet, at man ansaa Frank

rigs Mægling for kimærisk. man var bestemt paa at fuldføre ~ det store

Værk" sammen med Danmark og Rusland. Et Reskript af 29. Marts

paalagde Heusch at advare Kongen af Preussen mod Frankrig; hjalp

det ikke, skulde han udtale, at Preussens Vankelmod satte Kongen

af England i Forbavselse; nu blev alle Traktater overflødige, men

dette var jo ganske stik imod, hvad den preussiske Resident i Lon
don, B o n n e t, havde udtalt; Preussen havde selv ønsket en Traktat
med England, og Kongen var rede til, naar Koncerten var sluttet,

at genoplive den med Vilhelm III sluttede Alliance ; han var ogsaa
I

villig til at lade russiske Tropper i hannoveransk Sold optræde i

Pommern 3). I
I Danmark havde Efterretningen om Eltz' Komme til Berlin vak l

gode Forhaabninger ; det blev paalagt Dewitz at forhandle med ha~
om Kontraprojektet af 23. Marts~) og virke hen til, at ' de brerniske

I) Dewitz' Dep, aOf. 15.
2) Dewitz' Dep. 2/< 15.
'/ Dewitz: Dep. 2 " ' I" " 15.
' ) Jfr. Side 160.
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Kontributioner blev regnede til Indtægt for Danmark, indtil Afstaaelsen
fandt Sted; Godtgørelsen for den Skade, Lauenborg havde lidt ved
Gennemmarcherne , kunde fradrages i de verdiske. Det paalagdes
ham senere, da det viste sig, at det ikke gik saa glat, kun at for-

. handle skriftligt med Ilgen, der gerne vilde snakke sig fra alt; han
skulde paatale, at preussiske Undersaatter provianterede Wismar og
Stralsund , og udta le Kongens Forundring over, at man havde ladet
Eltz rejse med uforrettet Sag; Kongen af Preussen havde jo selv
ønsket en Traktat; naar han nu trak sig ud af det hele, kunde det
tyde paa, at han søgte Tilslutning til Sverig, hvad der vilde være til
Skade for Danmark, for Rusland og i Længden for Preussen, Under
disse Omstændigheder fandtes det rimeligt at efterkomme Dewitz'
Ønske om at blive hjemkaldt, og den 13. April sendtes Revokations
skrivelse til Kongen af Preussen; . samme Dag gik der Ordre til
Dewitz om at rejse til Harmover og fortsætte Forhandlingerne med
Eltz; da man ikke kunde komme nogen Vegne med Preussen, maatte
der sluttes et Angrebs- og Forsvarsforbund med Konger. af England
om at drive Svenskerne ud af Tyskland 1).

I Virkeligheden var det ikke saa alvorligt ment med Preussens
Tilslutning til Sverig. Selv efter at Eltz var afrejst, fortsattes de
preussiske Rustninger. Ganske vist indrømmede Ilgen, at, hvis Sve
rig stillede antagelige Tilbud, vilde Preussen modtage dem, men
han udtalte. tillige, at man ønskede en Traktat med Danmark, at man
vilde hjælpe det med at fordrive Svenskerne fra Tyskland og til at
komme i Besiddelse af Stralsund og Rygen; men man vilde ikke
garantere Erobringerne ; paa Dewitz' Spørgsmaal, om Sachserne ikke
prøvede paa at gennemføre deres Fordringer paa Pommern, svarede
Ilgen, at derom havde der ikke været Tale. Flemming søgte at ind
ynde sig hos Dewitz ved at udtale, at , hvis Danmark sluttede sig
nøje til Sachsen Polen, kunde det pommerske Se kvester maaske op
gives 2). Hvad han mente dermed, er ikke nemt at forstaa. At det
var Preussens Mening at gennemføre sine Planer mod Pommern med
Magt, hvis man ingen Vegne kom med Forhandlinger, fremgik tyde
lig nok af Troppesamlingerne omkring Stettin, hvor der blev formeret
en Lejr; l.gen meddelte Dewitz, at Kongen vilde indtræffe der den
I. Maj, og at Flemming kunde ventes faa Dage senere med de sach-

l) Geh. Reg. aD/I) 6;., Ol., ID/C; Deviiz' Rel. Øl. 15.
" Dewitz' Dep. 14

/ . 15.
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siske Tropper; Czaren havde tilbudt at hjælpe med 20-30000 Mand

og flere, om det behøvedes, og gennem sin Gesandt i Berlin raadede

han paa det mest indtrængende til at gaa løs paa Svenskerne. Dewitz

fandt, at det begyndte at lysne 1). Han og IIgen var bleven enige

om kun at forhandle skriftligt, og, da de den 20. April var sammen
til en længere Konference under 4 øjne, havde den preussiske

Minister wPermnen i Haanden" og skrev ned, hvad Generalen dik

terede ham; de Ubehageligheder, hvormed han til en Begyndelse

blev overvældet, i Anledning af de Vanskeligheder, han beredte Dan

mark, har han dog næppe ført i Pennen. Devitz havde i Forvejen

kort og klart angivet, hvad Danmark vilde yde, og hvad det forlangte :
I Løbet af 4 Gange 24 Timer vil en med Artilleri og alt Krigsbehov

udrustet dansk Hær paa 56 Eskadroner og 28 Batailloner staa ved

Trave; en dansk Flaade paa 20 Orlogsskibe er udrustet; der er slut

tet Konvention med Kongen af England, der sender 20 Orlogsskibe

til Østersøen og tager nogle russiske Regimenter i sin Sold; til Gen

gæld skal Preussen levere Halvdelen af de Tropper og hele det Be
lejringsartilleri, der kræves ved Stralsund, yde en Del af "Satisfak

tionen" til Hertugen af Gottorp, samt deltage i den gensidige Garanti

for Erobringerne. Kunde dette sidste ikke naas, vilde Danmark nøjes

med hele Slesvig og Holsten, afstaa Bre~en-Verden, deltage i Ope

rationerne i Pommern, men ikke beholde sine Erobringer. Udtalelsen

om Alliancen med Kongen af England er holdt i meget forsigtige

Udtryk ; i Slutningen af "Resumeet", som Dewitz kalder det, mærkes
Aanden i Vibes Memorial 2). Formaalet for Ilgens Besøg hos Dewitz

var at faa Oplysninger om, n a a r Hæren var marchefærdig, h vor

Magasinerne var, h vor Ie d e s Operationerne skulde indledes, og h vo r

I e d e s man havde tænkt sig at føre dem videre; Dewitz dikterede

ham da et "Projekt" paa 14 Punkter, som !Igen næste Dag bragte

tilbage, forsynet med Kongens Bemærkninger. I disse udtalte denne

sin Tilfredshed med de danskes Krigsberedskab og lovede at passere
Peene samtidig med at disse gik over Recknitz; han var enig med

Dewitz om Maalene for Operationerne, udtalte, at han havde truffet

Forberedelser til at samle Transportfartøjer til Angrebet paa Rygen,

og at han haabede, at Danmark havde Flaade og Flotille 'Parate, saa

at den svenske Eskadre i Østersøen snarest kunde blive overvældet;

l) Golofkin til Kongen af Preussen IS. ; Dewitz' Dep. 18 ', IS.
' ) Dewitz' Dep.•0/. Bilag; jfr, Side 161 f.
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med Wismars Belejring vilde han intet have at gøre, han vilde heller
ikke sende Tropper til Rostock ; han mente dog ligesom Dewitz, at
der ikk~ behøvedes mange Komplimenter for at faa Hertugen af Mek
len borg til at udlevere Byen, og tillod, at man krævede den i hans
Navn som Kredsdirektør . Endelig forlangte han, at Danmark skulde
levere 24 Batailloner til Belejringshæren for Stralsund l). Den 23.

April kom Ugen igen til Dewitz og bad ham følge med til Flemming
for at overtale denne til at sende 8 .polske" Batailloner til Stralsund:

Generalen lovede at følge med, men vilde kun være tavs Tilhører.
da han ingen Ordre havde til at forhandle med Sachserne. llgen
gik saa alene, men bad 'Dewitz om et Udkast til en Traktat; de~ne

lovede at udarbejde et saadant sammen med Heusch, hos hvem Ugen
-senere paa Dagen vilde indtræffe. l Fællesskab udkastede' de da en
Plan til en offensiv og defensiv Alliance i 16 Artikler, der ikke inde
holdt noget nyt; der blev holdt stærkt paa gensidige Garantier for
eventuelle Erobringer; der blev lagt Vægt paa at søge Kejserens Bil-

o lige Ise og Hjælp samt Garanti hos ham og Czaren 2). Den 23. mod
tog Dewitz et gaadefuldt Brev fra Kongen af Preussen; han søgte
IIgen og spurgte, hvad det var for • Differencer", Kongen omtalte,
da han ikke kendte dem; Ministeren lovede at skaffe ham fuld Op
lysning og overbragte ham næste Dag Svaret paa Allianceforslaget.
Det var ikke fuldt tilfredsstillende: Udtrykket "offensiv og defensiv
Alliance" foresloges ombytlet med • Forbund" ; Preussen undte gerne
Danmark Stralsund; men dette maatte frafalde Sverigs Prætensioner
paa Arvefølge i Bagpommern og Neumark samt love, at Forpommern.
naar den kongelige danske Mandsstamme uddøde, skulde tilfalde Bran
denburg; naar Danmark .agerede" med Hær, Flaade og Flotille .
vilde Preussen med Hær og Artilleri hjælpe det til Besiddelsen af

Stralsund m. m. og sørge for at det beholdt det ved Fredsslutningen :
det vilde opbyde alt . for at Danmark kunde beholde det gottorpske
Slesvig og hjælpe det .efter Krigskonjunkturerne" , hvis det blev an
grebet her eller i Forpommern ; derimod vilde Preussen ikke bidrage
til .Satisfaktionen"; foruden Stettin m. m. krævede det Wolgast o~

Loitz for at være Herre over Peene ; Garantier vilde det hverken
kræve eller yde; da den preussiske Hær den I. Maj vilde være. ved
Stettin, Artilleriet den 15. ved Greifswald (?), maatte den danske Hær

I) Dewitz' Dep. 2</4 15 Bilag A.
~) Dewitz' Dep. " /4 15 Bilag B.
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inden Udgangen af Maj staa ved Stralsund, og Flaade og Flotille være
klare, saa at Angrebet paa Rygen kunde begynde først i Juni; Wis
mar var i sin Tid med Urette taget fra Hertugen af Schwerin og.
maatte derfor tilbagegives ham; Kejserens Approbation var nødvendig;
skønt Kongen havde Traktater med Czaren og Kongen af Polen, vilde
han gerne slutte sig endnu nærmere til dem, og med Danmark vilde han
gerne slutte Forbund, hvor for han bad Dewitz følge med til Armeen I).

Med Generalens vidtløftige Relation og dens mange Bilag afrejste
Oberst Meyer til den danske Konges Hovedkvarter for at aflægge
mundtlig Rapport. Efter den preussiske Konges Udtalelser og mange
Forbehold saa det nærmest ud til, at Sagen kunde trække i Lang
drag; men netop i de Dage indtraf der to Begivenheder, der mere
end alle diplomatiske Forestillinger kunde opfordre Kongen af Preus
sen til at skride til Handling : De svenskes Angreb paa U s e
dom den 22. April og den danske Søsejr ved Femern den
24 . s . M.

Skønt Svenskerne paastod, at Angrebet paa Usedom lige saa lidt 
som Overfaldet paa Wolgast var en fjendtlig Handling - man vilde
kun forlægge nogle Tropper til Øen, da de laa for tæt sammentrængt

omkring Stralsund - 2), maatte de dog kunne indse, at dette Skridt
havde en langt mere udæskende Karakter; ikke blot havde de for
drevet de preussiske Besætninger og taget Fanger, men d e r var
f l Yd t B lod . Kongen af Preussen blev meget vred; den svenske
Gesandt havde faa Dage forinden "insinueret", at Kong Carl intet
vilde foretage mod Preussen, ikke engang værge sig, hvis han blev
angrebet, men møde Kongen af Preussen med strakt Gevær S), og.
den 25. April, samme Dag som Efterretningen om Angrebet kom til
Charlottenburg, havde Frankrigs og Englands Gesandter indgivet Me
morialer, der i de bestemteste Udtryk udtalte, at Kongen af Sverig
vilde forholde sig fuldstændig rolig; han havde ladet Stralsunds Volde
desarmere og kontremanderet TroppetiHørslerne. Dagen efter maatte

Frisendorf forlade Berlin; inden sin Afrejse overleverede han en

Rappelskrivelse, dateret 13. April ' . Den svenske Regering blev ud-

') Dewitz Dep. " /, 15 Bilag C.
' ) Gen . Ducker til Gen . Borcke '8, 15 Droysen IV ', S. 120.
') Dewitz' Dep. '",. 15.
'} Droysen IV ', Side 121 If. ; det ses ikke, om det er ny eller gI. Stil; Ge

sandten har rnaaske haft Skrivelsen liggende med Datum in blanco.
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vist af Stettin, den gottorpske Garnison afvæbnet og taget til Fange;
til Golofkin, der havde overbragt en Haandskrivelse med Advarsler
mod Frankrig og Opfordringer til at slutte sig til den Nordiske Al
liance, svarede Kongen, at med Frankrigs Mægling var det nu forbi;
kom Croissy, skulde han hurtigt faa Lov at forsvinde. Den 28. April
rejste Kongen ' til Lejren ved Stettin, hvor alle Generalerne var; det
første alvorlige Skridt var gjort; egentlig var Kongen ganske glad
over det svenske Angreb; nthi nu havde han en retfærdig Sag
at kæmpe for" l).

Gabels Sejr den 24. gjorde selvfølgeligt et udmærket Indtryk paa
Kongen af Preussen, der herved fik det tydeligste Bevis paa, at Kon
gen af Danmark baade kunde og vilde sIaa løs; men det gik dog
ikke saa glat med Afslutningen af Traktaten, som man kunde have
ventet. Dagen før sin Afrejse lod Kongen Traktaten med Kongen
af England underskrive med det Forbehold, at den først traadte i
Kraft, naar Danmarks Traktater med Preussen og Englands Konge
var sikrede. Dewitz og Heusch traadte derefter sammen og under
'tegnede med samme Forbehold deres Alliancetraktat. Den 2. Maj
rejste Dewitz fra Berlin til Lejren, blev meget vel modtaget af Kon
gen, der beholdt ham hos sig til sent paa Aftenen og forhandlede
med ham og andre høje Officerer i en tæt Tobaksrøg. Trods al denne
Venlighed havde han Følelsen af, at Forhandlingerne - særlig om
Garantierne -- vilde trække i Langdrag, og at man alligevel vilde
forhandle med Franskmændene 2).

Dewitz' mistrøstende Depescher havde givet Anledning til, at der blev
sendt ham Ordre til at lade, som om han vilde rejse, idet han dog
samtidig søgte at faa de preussiske Ministre paa bedre Tanker og
stræbte at faå at vide , om nye Forslag kunde ventes; kom der intet,
skulde han følge Eltz' Eksempel og forklare, hvor ubehageligt det
var for ham at holdes hen med tomme Løfter; derefter skulde han
- som af egen Drift - selv stille nye Forslag og sætte Ruslands,
Hannovers og Kejserens Ministre, men ikke Sachsen-Polens, ind i
dem; hjalp alt dette intet, skulde han rejse efter at have faaet Go
lofkins Løfte om 30000 Russere s). For alt dette blev der nu ingen
Brug; Svenskerne gav Allianceplanerne et mægtigt Skub fremad; det

') Dewitz' Dep. ' 8/. IS,
. ) Dewitz' Dep '/" 0/. 15.
0) Gt:h. Reg. 10/. 15.
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mente man ogsaa i København; men helt rolig var man ikke; med
Spænding ventede man paa at faa at vide, hvilket Indtryk Svensker
nes Overfald og de Danskes Sejr havde gjort i Berlin; man haabede
paa, at begge Begivenheder vilde give Kongen af Preussen Anled
ning til "at gribe ind og slutte sig til Os og Kongen af England";
men, som sagt, helt sikker var man ikke; det kunde jo tænkes, at
den Usedomske Historie var "Spilfægteri" 1). Der blev udfærdiget
nye Instrukser og Projekter, som Oberst Meyer skulde overbringe,
men, inden Fremstillingen gives af den Virkning, de gjorde, vil det
være nødvendigt at undersøge, hvorledes det gik med Forhandlingerne
med Kongen af England, om de virkelig var saa fremskredne og
havde faaet saa gunstigt et Forløb, som man søgte at give Hoffet i
Berlin Indtrykket af, samt hvorledes de øvrige interesserede Magter
stillede sig overfor den tilstræbte dansk-preussiske Alliance.

De dansk-preussiske Underhandlinger i Marts og April var meget
indviklede; man forstaar saa godt Dewitz' Fortvivlelse over alle disse '
Omsvøb, alle disse Indvendinger, der tog paa Humør og Helbred og
bogstavelig gjorde ham syg; men i Virkeligheden var de preussisk
hannoveranske lige saa vanskelige at finde Rede i. Kong Georg bød
jo saa lidt i Forhold til, hvad han krævede: han vilde hverken sende
Tropper til Pommern eller beskytte de preussiske Provinser Cleve
og Geldern mod et fransk Angreb; derimod lovede han at sende en
Flaadeekspedition til Østersøen, men dette Løfte gjorde intet Indtryk
i Preussen; Løftet om, at de engelske Krigsskibe skulde medvirke
ved Erobringen af Rygen og Stralsund var tomme Ord; Eltz turde
heller ikke give det skriftligt, han kunde ikke engang under
skrive en Koncert om at gaa løs paa Svenskerne i Fællesskab og
derefter træffe Aftale om Byttets Deling og om Garantier 2). Den 9.
April blev der i London udfærdiget en ' Instruktion til Heusch, der
gik ud paa, at Kongen af England vilde søge at faa Danmark til at
opgive den Garanti, som det forlangte af Preussen; den bedste Ga
ranti var jo Svenskernes Fordrivelse fra Tyskland; "de Ildesindede har,
blot for at hindre et Angreb paa Sverig, bildt Kongen af Preussen
ind, at Garantierne vil paalægge ham alt for store Byrder, alt skal

l) Geh. Reg. 4/5 15.
' ) Schartau S. 174 ff.
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nu sættes ind paa at formaa Preussen til energisk Handling" l). Heusch
undlod imidlertid at gøre Brug af dette Reskript og agtede ikke at
gøre det, før Dewitz havde faaet nærmere Instruktioner. Herefter
skulde man tro, at der var Forstaaelse mellem Danmark og Han
nover; ved sin Afrejse havde Eltz sagt til Dewitz, at Konventionen
fra København, d. v. s. Kontraprojektet af 23 . Marts, nu var saaledes
affattet, at man let vilde blive enig 2); men denne Konvention havde
Søhlenthal efter Ordre slet ikke omtalt for Bernstorff, der altsaa ikke
kendte noget til den, saa at Eltz talte paa eget Ansvar. I Virkelig
heden var Danmark kommen Preussen nærmere, end det var kommen
England eller rettere Hannover; thi Frederik Vilhelm vilde dog yde
noget, selvom han ikke vilde give alt, hvad Danmark ønskede; men
Georg I vilde have alt ganske gratis, han vidste jo godt, hvor magt
paaliggende det var -baade for Danmark og Preussen, at han deltog
i Operationerne i Tyskland og i Østersøen. En Trøst var det dog.
at han ikke var venlig stemt hverken mod Sverig eller mod Frank
rig. hvis indbyrdes Tilnærmelser ængstede ham; som Kurfyrste af
Harmover var han fornærmet over Frankrigs Indblanding i de nord
tyske Forhold, og som Konge af England var han opbragt over det
nye svenske Kaperreglement af 8. Februar 1715, der yderligere van
skeliggjorde Handelen paa Østersøen . Dette Reglement vakte ogsaa
i den engelske Nation stor Uvilje mod Sverig og skabte Muligheder
for, at den engelske Flaadeekspedition til Østersøen kunde komme til
at gavne de Nordiske Allieredes Sag.

Det var i Berlin , at de dansk-preussisk-hannoveraaske Forhand
linger i Hovedsagen førtes, efter at de var indledede i Brunsvig og
forberedte i London. I København skete der ikke noget afgørende i
den Sag, saa meget mindre som Kongen ofte var fraværende fra
Hovedstaden og længe opholdt sig i Hertugdømmerne. Vel blev
Kong Georgs Forslag sendt til København, men det blev ret hurtigt
sendt til General Dewitz i Berlin for at behandles der S). Den han
noveranske Afsending ved det danske Hof, Baron' P ti c h Ie r, var ikke
instrueret af sin Rege ring og deltog derfor ikke i de tidligere omtalte
Forhandlinger, hvor de danske Ministre drøftede Allianceforslagene
med de Nordiske Allieredes Gesandter. Han stod dog selvfølgelig i

'). Reskr. af "I. 15. CAfskr. i Dewitz' Depeche af " I.).
S) Dewitz' Dep. SI.; Geh Reg. " la 15.
a) jfr. Side 148.
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Forbindelse med sit Hof, særlig med Robethon, og omgikkes flittig med'
de ledende Statsmænd i den danske Konges Raad og med de frem
mede Ministre; han var en opmærksom og god Iagttager; hans De
pecher til Bernstorff og navnlig hans talrige og udførlige Breve til
Robethon giver ikke faa interessante Oplysninger om Forholdene i
København, som ikke findes andet Steds. Hans Sympatier for Dan
mark var ikke særlig udprægede; men han var meget ivrig for Al
liancen, fordi han ansaa den for at være fordelagtig for Hannover.
Vel mente ogsaa han, at man skulde stræbe at opnaa den for saa
godt Køb som muligt; men han var ikke blind for, at der maatte
bringes Ofre, og det ikke blot af Penge. Med Baron Schack, der
havde overbragt Kong Georgs Ultimatum, stod han paa en fortrolig
Fod og fik nøje Besked baade om Forslagets Indhold og om de Van
skeligheder, det stødte paa. Hvad der hindrede en øjeblikkelig Af
slutning af et Forbund mellem Kongerne af Danmark og England, er
ofte nok omtalt; Schack mente, at Danmark nok gav efter, naar man
stod fast; men Ptichler, der indsaa, at Sagen hastede, og som fryg
tede for, at Danmark skulde forbinde sig med Preussen, inden Han
nover kom med, holdt paa, at man skulde føje Danma!k i alt, hvad
der kunde klares med Penge; det var imidlertid ikke saa meget
herom, at det drejede sig, som om Hannovers "Deltagelse i Opera
tionerne; som ovenfor omtalt, var Danmark villigt til at nedsætte
sine pekuniære Fordringer l); men det vilde have, at Harmover ved
at deltage i Angrebet paa de svenske Besiddelser i Tyskland utve
tydigt manifesterede sig som Deltager i Krigen. Pliehler paastaar,
at Konseillet var stemt for at modtage det af Schack overbragte Til
bud, men at Kongen alene var imod det. Han fremhæver særlig
Gehejmeraad K r a b b e s Interesse for Sagen, men raader dog til at
give alle 4 Gehejmeraader samt Ambassadør Dolgorucki anselige
Presenter, naar Sagen var bragt i Orden; Schack havde hørt, at
Gehejmeraad H o l-st e i n tog imod Gaver, og foreslog kort efter sin
Ankomst, at man skulde byde ham nogle Tusinde Rdlr. for at stemme
ham gunstigt; men Puchler fraraadede det: man maatte først have
Sikkerhed for Holsteins Stemning, og, selvom den var gunstig, var
det dog bedst ikke straks at byde ham Penge, da hans Modstandere
vilde styrte ham, naar han tog mod Bestikkelse 2); foruden Holstein

') Jfr. Side 160.
~) PUchIer til Robethon " /. ' /" UII, " /3, 0/, 15.
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hørte V i b e til den Del af Konseillet, der fulgte Kongen paa Rejser

.()g i Felten; da hans Raad gjaldt mest hos Kongen, var det af særlig

Vigtighed at vinde ham. Hvor stor Pris han salte paa Attiancen,

fremgaar klart nok af hans Betænkninger af 22. og 26. Marts 1715 I);

men han vilde ikke finde sig i, at Harmover holdt Danmark for Nar,

og Piichler havde ikke let Spil med ham; "Holstein er upasselig,

Vibe er alene hos Kongen; det kan mærkes af det Svar, jeg fik;

der er nogle, der sætter ondt for os hos Kongen", skriver han den

.3. Juni, og senere hedder det, at han har faaet at vide, at det er

Vibe, der "laver Mikmak" !); paa dette Tidspunkt var Operationerne

indledede; men Harmover kviede sig stadigt ved a~ udføre, hvad det

havde forpligtet sig til. En udmærket Støtte havde Puchler i den

russiske Ambassadør i København, der efter Czarens Ordre stærkt

ivrede for, at Danmark skulde gaa ind paa de af Kongen af England

stillede Betingelser for en Alliance. Dolgorucki holdt Piichler under

rettet om alle de Ordrer og Direktiver, han fik hjemme fra, og med

delte ham saaledes, at de Hjælpetropper, Rusland muligvis vilde sende,

paa ingen Maade skulde bidrage til at Danmark kunde undvære Han
nover. Piichler kunde rolig "lade Russerne agere og selv tie stille" ;

thi Dolgorucki "har talt kraftigt og vil gøre det endnu mere, hvis

Sagen trækker i Langdrag"; intet Under, at Piichler anbefaler, at

han faar "en smuk Foræring" 3). Trods sine idelige Anmodninger
om udførlige Ordrer og Instruktioner for efter Omstændighederne at

kunne spille "le fier, l'Indifferent ou le . bon allie", fik Piichler kun

meget faa Direktiver fra sit Hof, der ikke tillagde Forhandlingerne i

København synderlig Betydning; han satte derfor stor Pris paa den

russiske Ambassadørs Fortrolighed, hvorigennem han fik Erstatning

for de Instruktioner, hans eget Hof nægtede ham . I en Henseende

frembyder Piichlers Breve betydelig Interesse, idet man igennem dem

faar et tydeligt Indtryk af den urokkelige Fasthed, hvormed Frederik IV

fastholdt, hvad der efter hans personlige Overbevisning var det rette;

at det ikke var" Luner", som Piichler engang kaldte det '), kom han

til at sande. I en Samtale med Kongen henledede Dolgorucki Op

mærksomheden paa Ønskeligheden af snarest at slutte Forbund med

Hannover, da de svenske Tropper fra Zweybrucken truede Olden-

I) Jfr. Side 160 ff.
'} Pilehler til Robethon dat. Gottorp 'I. og Riiting '6/. 15.
") Pilehler til Robethon 'I:, 5/, 15.
•) Brev af "~I. 15.
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borg 1); men Kongen svarede, at Sagen kun vilde gaa i Orden, naar

Kongen af England gjorde, hvad Ret var; selv lod han sig ikke tvinge.

Ambassadøren ytrede da, at Kong Georg sikkert erklærede Krig, naar
Rømningen af Stift Bremen var begyndt; man burde tage, hvad der

blev budt; at give efter var Tegn paa, at man var en stor Politiker (l);
men heri gav Kongen ham ikke Ret; han udtalte kun sin Forvent

ning om, at Sagen vilde faa et godt Udfald, naar Kongen af England

traadte ind i Forbundet. Ambassadøren meddelte herefter Piichler, at han

ansaa det for nødvendigt, at Hannover føjede Danmark, hvad Krigs

erklæringen og Deltagelsen i Operationerne mod Wismar angik; gjorde

man det, var han vis paa, at man fra dansk Side vilde vise sig mere

omgængelig i Spørgsmaalet om den "Satisfaktion", der muligvis skulde

gives Hertugen af Gottorp. Herefter skrev Piichler til sit Hof: "med

gode Ord udretter man intet her; de mindre vigtige Ting maa man

indrømme dem" 2). Hvad han forstod ved "mindre vigtige" fremgaar

baade af det citerede Brev og af det følgende; det var nemlig Spørgs

maalet om Tidspunktet for Krigserklæringen ; han raadede nu til at
bryde med Sverig s a m m e D a g som Rømningen af Stift Bremen be

gyndte, i Stedet for at vente, til den var fuldbyrdet, hvad Danmark

paa ingen Maade vilde gaa ind paa . Som det senere skal ses, faldt

det i Piichlers Lod at bryde den Modstand, hans Konge stadig gjorde

mod at betale Afstaaelsen af Stift Bremen med aktiv Deltagelse i
Krigen.

Det er en Selvfølge, at . Piichler i si ne Breve omtaler, hvad han

ellers erfarer om Danmarks Forhandlinger med Preussen, Kejseren

og andre Magter; men da hans Viden her kun er andenhaands og

ufuldstændig, frembyder hans Udtalelser mindre Interesse. Om danske

Forhold har han ikke stort at berette udover, hvad der allerede er

meddelt; det skulde da være den Vantro, hvormed man hørte paa

Efterretningerne om Carl XII' Hjemkomst.

Den Mistænksomhed, Danmark og Rusland viste imod Sachsen

Polen, og som bl. a. fandt sit Udtryk i, at de ikke indviede deres

Forbundsfælle i de Forsøg, de gjorde paa at skaffe nye Alliancer, var

ikke uberettiget ; ved sine hemmelige Forhandlinger med Alliancens

') Jfr. Side t55.
') Pilehlers Dep. 9,. 15.
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Fjender havde Kong August vist en sandan Mangel paa Solidarirets
følelse, at det var berettiget ikke at stole paa ham. Paa den anden .
Side kan det heller ikke nægtes, at Sachsen-Polen med en vis Ret
kunde beklage sig over, at Danmark, som i 1713 og 1714 havde
forholdt sig ganske passivt, nu gjorde Fordring paa de Dele af Sverigs
tyske Besiddelser, som Kongen i sin Tid havde tilsagt Kong August.
Og dog turde Sachsen-Polen ikke udtræde af den Nordiske Liga end
sige stille sig fjendtligt overfor den; lige saa lidt vovede det at lægge
sig ud med Harmover og Preussen, der muligvis vilde tiltræde Al
liancen, eller at støde .Kejseren, som ikke var gunstigt stemt mod
Sverig. Al1ermest betænkeligt var det dog at paadrage sig Czarens
Vrede; hans Hær kunde let falde ind i Polen, hvor Kong Augusts
Herredømme ikke var rigtig solidt grundfæstet ; selvom der ikke var
nogen særlig Grund til at frygte Danmark, maatte dette Riges intime
Forhold til Rusland mane til Forsigtighed. Hertil kom, at Carl XII
ikke havde taget synderlig varmt mod Kong Augusts Tilnærmelser;
den danske Afsending i Warschau melder i Slutningen af 1714 om
det polske Hofs Uro, der voksede, jo mere Kongen af Sverig paa
sin Hjemrejse nærmede sig, og kulminerede, da han naaede Stral
sund; der gik alarmerende Rygter om de svenske Rustninger og om
fjendtlige Planer mod Polen og Kongens tyske Arvelande 1).

Under disse Forhold var der ikke andet for end at holde det
gaaende med Danmark og Rusland, at søge ' at vinde Indflydelse i
Hannover og Preussen og at undgaa at støde Kejseren, Sverig og
Frankrig. Sjælen i denne Ligevægtspolitik var Grev F Ie m m i n g;
han lod sin haandgangne Mand Grev v. Friesen rejse til København
som Gesandt med nye Forslag til den danske Regering 2). Den 5.
Januar havde v. Friesen en Konference med KonseilIet, hvor han udtalt~

sin Konges Ønske om en nøje Tilslutning til Kongen af Danmark
og om en fæl1es Optræden; Kong August lovede at vise sig som en
loyal Forbundsfælle og tilsagde sin Hjælp baade ved Operationerne
mod Sverig og ved Forsøgene paa at skaffe Alliancen nye Venner;
særlig lovede han sin Bistand til at faa Kongen af England til at
tiltræde Forbundet; Gesandten sluttede med at omtale de Magtmidler,
hans Herre raadede over, og med at minde om, at Tiden var kostbar S).

l) Jessens Depecher lO/ll, l"/ll, " !.. 14; General Hallart til August /I ' /n 14
(Kap. /I Litr. a. Nr. 8. Luc Nr. 742. Kriegsarch. Dresden).

' ) Geh. Reg. l' h 15; Pliehler Ih, Uh; Jessens Dep. Y. 15.
') Prnt. des conferences "It 15.
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I sit Svar udtalte Kongen af Danmark i ret almindelige Udtryk, at
. han ønskede at "dyrke Kongen af Polens Venskab", at ogsaa han

raadede over betydelige Stridskræfter til Lands og til Vands, at han
vilde fremskynde Operationerne af al Magt og søge at skaffe Alliancen
nye Venner; men Czaren maatte tages med og den russiske Am
bassadør deltage i de videre Forhandlinger I). Nervøsiteten ved det
polske Hof tiltog stadig; Rygterne om svenske Hvervninger og om
Troppesendinger fra tyske Smaastater fandt Tiltro og forøgede Æng
stelsen for et svensk Angreb; man drøftede ivrigt Betimeligheden af
at komme det i Forkøbet ved selv at gribe Offensiven; man for- I

handlede med Rusland saa vel som med Danmark og var meget util
freds med, at Kong Frederik ikke gik glat ind paa de af Kongerne
af England og Preussen stillede Alliancebetingelser. Med Czarens

Holdning var man mere tilfreds; han havde erklæret, aldrig at have
haft til Hensigt at støtte de polske Magnater mod Kongen, hvem han
dog raadede til at fjærne Størstedelen af de sachsiske Tropper fra
Polen, hvor der ikke mere var Brug for dem, da der ikke truede
nogen Fare fra Tyrkiet, Om der end ikke var nogen Grund til at
klage over Hoffet i Berlin, hvor Flemming opholdt sig hele Januar
og en Del af Februar, og hvor hans Indflydelse var j stadig Stigen,
vakte Schlippenbachs Mission til Stralsund 2) dog nogen Ængstelse,
skønt Ministrene havde lovet at meddele Flemming alt , hvad der

skete. Selv da Preussen lovede at stille 40 Eskadroner og 35 Ba
tailloner, hvis Svenskerne angreb Polen eller Sachsen, blev man
bange for, at der bag Preussens Beredvillighed til at hjælpe laa Øn
sker om til Gengæld at opnaa Landafstaaelser. Det var paa Tide at
Flemming kom hjem for at berolige Stemningen; i største Hast til

pagelagde han Vejen fra Berlin til Warschau, hvortil han ankom den
20. Februar; han erklærede ikke at have lovet Kongen af Preussen
Elbing eller andre polske Besiddelser og udtalte sig yderst anerken
dende om Hoffet i Berlin, der kun krævede Stettin; derimod bidrog
han til at vedligeholde Uviljen mod Danmark, hvis Vægring ved at
slutte sig til Sachsen- Polen og ved at gaa ind paa hans Planer om

ved en "Postering" at spærre Svenskerne inde i Pommern, havde
bevirket, at Preussen ikke havde sluttet nogen offensiv Alliance.

Allerede den 27. Februar forlod Flemming Warschau uden at vente

') Geh . Reg ISII 15.
!) Side 133.
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paa Grev Vitzthum, der et Par Dage efter kom hjem fra St. Peters
borg. Grunden til, at han havde saa travlt, var vistnok, at han skulde
til Karneval i Breslau ; han medførte i hvert Fald adskillige Maske
radekostumer l). Den 8 . Marts var Flemming dog atter i Berlin, hvor
han for Dewitz udtalte, at han vilde se at faa Preussen til at tiltræde
det sachsisk-polsk-hannoveranske Forsvarsforbund 2}. De Efterretninger
han sendte hjem, tydede imidlertid paa, at Kongen af Preussen endnu
vaklede; og det Haab, man i Warschau nærede om, at Overfaldet
paa Wolgast skulde faa ham til at træffe en afgørende Beslutning,
syntes ikke at skulle gaa i Opfyldelse S).

I København tog man ikke videre Notits af v. Friesen. Den 18.
Marts havde han en Konference med Konseillet, der s spurgte ham,
om der i den Venskabstraktat, Sachsen-Polen havde sluttet med Frank
rig, stod noget om Sverig; herpaa gav han et tvetydigt Svar, men
propagerede ivrigt for det af Flemming udarbejdede "Exekutionspro
jekt" 4). Dette faldt imidlertid ikke i Kongens Smag; den Plan at
spærre Svenskerne inde i Pommern ved at opstille Tropper langs
Peene og Recknitz tiltalte ham ikke, da den "langt fra at anvende
Tropperne holder dem i Uvirksomhed" ; en Kopi af Projektet blev
sendt til Westphal, for at han kunde forklare det for Czaren og ad
vare ham mod at bifalde det 5). Den 26. Marts udstedtes Rekreditiv
for Grev v. Friesen, der ikke var persona grata ved det danske Hof,
hvor man hellere havde beholdt des Brosses ; som eneste Grund for
hans Rappel anførtes, at han selv havde ønsket den 6). Før Afrejsen
den 28. Marts udtalte han, at han nærede venlige Følelser mod Dan
mark og havde ønsket, at man vilde have forhandlet med ham og der
ved vist, at man nærede Tillid til Kong August; han havde haft
Fuldmagt til at træffe Aftale med det danske Hof om det tilstundende
Felttog; han havde meddelt det Planen; man havde kun behøvet at
forhandle med ham 7). Det vilde dog have været den rene Tidsspilde
at drøfte et Projekt, om hvis Umulighed den danske Regering paa
Forhaand var overbevist, og det med Rette.

') Jessens Dep. 12/. , '"/2, 20/ s, 21/ 2, ' ,la. "/. 15.
2) Dewitz' Dep. 12/. 15.
" Jessens Dep. '0/., sO/" 10/, 15.
' ) Protocole des conferences 18/. IS.
0) Geh. Reg " /a IS.
") .Jessens Dep. 18/., "I,; Geh . Reg. »t, IS.
' ) Piichler u/" ·°/. 15. •
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Efter Haanden som det led ud ad Foraaret, voksede dog den
krigerske Stemning ved det polske Hof. • Forholdet til Preussen blev
trods alle Rygter om Misstemning stadig mere intimt; paa den franske
Mægling troede ingen; man fandt, at Danmark ikke i tilstrækkelig

Grad benyttede sig af Preussens gode Sindelag; paa Sachsen- Polen
kunde det trygt stole; Kong August vilde deltage i Felttoget med
8000 Mand; men saa maatte Danmark snarest sende en Eskadre til
Rygen og den pommerske Kyst for at hindre en svensk Transport l).

Et Projekt til Erobring af Rygen og Stralsund uden Hjælp fra Dan
mark, Rusland og England, som Flemming havde udkastet, var næppe
alvorligt ment, da dette Foretagende absolut krævede en Flaade 2). I
alle Tilfælde -var det nu sikkert, at Kong August ønskede Krig, og
Efterretningen om Overfaldet paa Usedom vakte Glæde, da der nu
ikke var Tvivl om, at Preussen maatte bryde med Sverig; endnu
større Glæde vakte Meddelelsen om den danske Søsejr : nu var altsaa
Felttoget virkelig begyndt. Den 27 . April kom Flemming til Berlin S),

og den 30. rejste han til Lejren ved Stettin ~) .

Medens August II først paa et ret sent Tidspunkt havde taget
sit Parti, sluttet sig til Alliancen med Danmark og Rusland og agi
teret for at faa Preussens og Englands Konger til at tiltræde den
Nordiske Liga, havde Czaren allerede tidligt interesseret sig levende
for denne Sag og paa det mest intrængende formanet Frederik IV til
at slutte sig til de to ovennævnte Konger 5). Efter Carl XII' Hjem
komst tog han endnu kraftigere fat og mindede om, at Danmark nu
truedes af en stor Fare, der lettere og hurtigere kunde afvendes ved
Hannovers end ved Ruslands Hjælp; gik Kongen nu ikke ind paa
Kongen af Englands Tilbud, vilde han komme til at fortryde det 6).

I endnu mere ' indtrængende Udtryk udtalte Czaren sig i et Brev,
skrevet paa den russiske Juleaften : det var lykkedes ham at stemme
Preussens og Englands Konger gunstigt for den Nordiske Alliance;
deres Bistand kunde nu have været sikret, hvis Kongen af Danmark

') Jessens Dep. 3., '0," » , l. 15.
' ) Dewitz' Dep. HI. 15.

3) J essens Dep. • ;', . " 15.
' ) Dewitz' Dep. "" " " . 15.
,,) Side 90 ff.

") Czaren til Frederik IV 10 l! 14 gI. SI.
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havde været føjeligere; det var hans Skyld, at hele Værket nu var
gaaet i Staa, derfor vilde Czaren indtrængende opfordre ham til at
tage de af ham tidligere fremsatte Betragtninger under alvorlig Over
vejeise; enhver Fare fra den desperate Fjendes Side vilde afværges,
naar man fik Kongerne af England og Preussen til at erklære sig
mod Sverig; gav Danmark ikke efter, kunde Kongen af England til
stor Skade for Danmark og hele Alliancen slutte sig til Sverig og
derved opnaa, hvad han attraaede l). Da Czaren endnu i Begyndelsen
af Februar ikke havde faaet Svar paa noget af sine Breve, blev han
vred og sendte Kongen en ny, mere indtrængende Opfordring til
snarest at bringe Alliancerne i Orden : nu var Øjeblikket kommet,
og nu saa Czaren selv sig i Stand til at yde Hjælp, da Tyrkernes
Krigserklæring tit Venedig gav ham frie Hænder; han vilde ikke for
lade Danmark, naar det var i Nød; men det maatte erindres, at Af
standen dertil var saa stor, at det kunde være knust, inden han kunde
tkomme det til Hjæ lp; glemmes maatte det heller ikke, at Kongen af
,Preussen lige saa vel som Kongen af England kunde naa sit Maal
ved at slutte sig til Sverig 2).

Hvad Czaren fremkom med i sine Breve, svarede temmelig nøje
til det, han mundtlig meddelte Falck . Det er stadig Carl Xll' Hjem
komst, der af Czaren fremføres som Skræmmebillede for at fremtvinge
Alliancerne med Preussen og Hannover. Grev Vitzthum havde lovet,
at Kong August vilde stille et godt Troppekorps mod Sverig, og dette
Tilbud raadede Czaren Danmark til at modtage; det burde aabenbart
fikre sig de flest mulige Allierede. Falck forklarede, at Danmark
Var uskyldigt i, at Forbundet med Kongen af England endnu ikke var
l(l)mmet i Stand; han paaviste, hvor ringe Overensstemmelse. der var
mellem den Fremstilling, den hannoveranske Gesandt, Weber, havde
~rii ve t Czaren, og det virkelige Forhold, som saa utvetydigt skildredes

det Svar, Fabrice i sin Konges Navn havde givet paa de danske
HI enveridelser S) . Czaren forsikrede, at han vilde hjælpe Danmark,

alle Tilfælde til Foraaret; Kongen af Preussen havde opfordret ham
iil at aabne et Vinterfelttog mod Sverig; men derpaa turde han ikke
ndlade sig. Grunden til at Czaren saa stærkt ivrede for, at Dan
'nark, coute que coate, skulde slutte Alliance med Harmover og Preus-

I Czaren til Frederik IV'·,.. 14 gl. SI.
• Czaren til Frederik IV ,./, 15 gl. SI.
• Side 96.
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sen, var utvivlsomt den, at det kun, naar det fuldstændig var sikret

mod et Angreb over sin Sydgrænse. var j Stand til direkte at støtte

Rusland under dets Forsøg paa at forlægge Krigsskuepladsen til det

egentlige Sverig for derved at naa en virkelig Afgørelse. Overfor
Sachsen-Polen stillede han sig nu venligere: til Grev Vitzthum udtalte
han, at han vilde slaa en Streg over Fortiden og vise Polen Venskab,
hvis Kong August gjorde Gengæld 1). Ogsaa i andre Henseender end

i Forholdet overfor Sverig viste Czaren en gunstig Stemning mod I
Danmark: h a n love d e a t v i 11 e a n s e H u s e t G o t t o r p s o m

aabenlys Fjende og at optræde overfor det paa samme
M a a d e s o m o v e r f o r S v e r i g 2), og han viste sig i et længere

Tidsrum unaadig overfor Menschikoff. Meget levende skildrer Falck

en Scene, der fandt Sted mellem Czaren og hans Yndling, der havde
givet en Fest til hans Ære; der siges udtrykkelig, at Peter I ikke

var beruset; han havde givet de andre Lov til at drikke, men var

selv "alt for optaget af sine Tanker". I 20 Menneskers Overværelse

holdt han en Straffetale til Fyrsten: "Jeg har set Beviser for Din
Utroskab; jeg har hævet Dig fra intet, og nu hæver Du Dig overl
mig; jeg har godt vidst, at Du bestjal mig, men jeg lod det passere;
nu ved jeg, at det ikke var Hundredetusinder, men Millioner, Du
stjal". Menschikoff søgte at undskylde sig og sagde, at siden Kongen

. I
af Danmark havde klaget over ham, elskede Czaren ham ikke mere :

men denne svarede, at han godt vidste, hvad Fyrsten havde bedrevel

i Holsten S). Nu lagde Czaritza sig . imellem, men blev afvist, o~
Menschikoff stak i at græde: "Batjuska (lille Fa'r) alt er Dit"; d"

raabte Czaren: "Økse og Skafot er mit". Saa galt gik det nu ikkeJ
Menschikoff slap med store Bøder, og en Del af hans Medskyldig
fik desuden haarde korporlige Straffe; men hans Kredit var dog en Ti c;

lang sunket betydeligt, og man kunde sikkert gaa ud fra, at han ikk J

vilde faa Kommando paa en Krigsskueplads, hvor den danske Hæl
skulde optræde 4).

Det var endelig gaaet op for Kongen af Danmark, at der nød
vendigvis maatte være en En voye i SI. Petersborg, og i denne Sti l
ling blev, som allerede omtalt, Etatsraad Westphal ansat 5). Fo

') Falcks Dep. ~8/12 14, "It . IlIt , 211t, ' /" ."/. 15.
' ) Falcks Dep. 11/. 15.
:Il jfr. Bind IV, S. 358 ff.
' ) Falcks Dep. l/IS 14, 19/, IS ; Westphals Dep. 15. 15.
:,) Side 100.



Den store Koalition mod Sverig af 1715. IBI

hans Optræden i Rusland blev der udfærdiget en meget udførlig In
struks : Han skulde fremhæve Kongens Vilje til af al Magt at føre
Krigen videre, men samtidig paavise, hvor store Vanskeligheder han
havde at bekæmpe, og hvor ringe Hjælp han havde faaet af Czaren,
der ikke engang havde betalt, hvad han skyldte; han skulde minde
om, at det var den danske Flaade, der havde hindret Sverig i at
overføre Transporter til dets tidligere baltiske Besiddelser; derfor
maatte Czaren ved en eventuel Fredsforhandling varetage Danmarks
Interesser og garantere dets mulige Erobringer; overfor Gottorp sto
lede man paa Czarens Hjælp; først efter Krigen kunde der være Tale
om at give Hertugen et Ækvivalent; skulde Kongen operere i Skaane,
maatte han have Ryggen fri, Svenskerne maatte fordrives fra Tysk
land ; hertil behøvedes Hjælp fra Preussen og Hannover, med hvem
man forhandlede uden hidtil at have naaet noget Resultat paa Grund
af Kongen af Englands overdrevne Fordringer; Czaren maatte bidrage
til, at Alliancen blev opnaaet paa Vilkaar, der var taalelige for Dan
mark; Sverig var ved at erhverve sig nye Forbundsfæller, for hvis
Angreb Danmark var stærkt udsat ; derfor maatte Czaren erklære sig
for Fjende af enhver, der paa hvilken som helst Maade angreb nogen
af de Nordiske Allierede. Ved Løfter om "reel Taknemlighed" skulde
Westphal søge at vinde de russiske Ministre; endvidere paalagdes det
ham at virke for Lettelser i Danmarks Handel paa de russiske Be
siddeiser; København eller Helsingør, Bergen eller Trondhjem skulde
være Stapelstæder for russiske Varer; Grænseforholdene mellem Norge
og Rusland rnaatte ordnes, og Postforbindelsen lettes. Men det stadige
Omkvæd var: Rusland maa give Pengehjælp til Rustningerne, ellers
vil Danmark være ude af Stand til at opfylde sine Pligter som For
bundsfælle. Samtidig med Instruksen fik Westphal en Fuldmagt til
Afslutning af en Traktat, da det var befundet raadeligt "foruden det
evige off- og defensive Forbund af 1709 at slutte en nærmere Trak
tat efter Tidernes og Sagernes Beskaffenhed" 1).

De ovenfor omtalte Forholdsordrer blev supplerede med en Række
Anvisninger, der nogle Dage senere tilstilledes Gesandten 2): Da Men
schikoff og hans Venner sikkert vilde opbringe Czaren mod Danmark
ved at minde om, at den danske Flaade ikke var stødt til den rus
siske, skulde Westphal søge at vinde Storkansieren, General Dolgo-

') Geh. Reg. 1°/11 14.
•) Geh. Reg. 17/11 14.
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rucki og Kammerherre jagusinski for Danmarks Sag og gøre det ind
lysende for dem, at det var Ruslands Skyld, at den danske Flaade
ikke var kommen i Søen; en grundig Undersøgelse af Forholdene
ved det russiske Hof var nødvendig; han maatte skaffe sig Oplysning
om, hvem der stod i Yndest hos Czaren, særlig om Menschikoffs Stil
ling: han skulde kraftig bearbejde Czaren i den gottorpske Sag, minde

'om, at Menschikoff havde forspildt Resultaterne af Stenbocks Kapitu

lation, handlet egenmægtigt ved Stettin og givet Rygen tilbage, hvor
ved Krigen var trukket i Langdrag; hvis Dolgorucki i København
havde klaget over, at han ikke var bleven sat ind i Forhandlingerne
med Harmover og Preussen, skulde Westphal paavise, at dette var
uden Grund; var der Tale om at rappellere Ambassadøren, vilde man

gerne i København have en "qui ait du bon sens et qui sache vivre" ,
helst Golofkin i Berlin eller Matvejeff i Wien; men i denne
delikate Sag maatte der optrædes med stor Takt, ligesom i Spørgs
maalet om Schack i London , hvem Kongen gerne vilde have bort
fra den Post; da Czaren selv ikke vilde give August II Lifland, vilde
han let kunne forstaa, at Danmark ikke uden videre kunde afstaa
Bremen til Kongen af England. Til Falck blev der sendt en Kopi
af Kongen af Englands Svar til Fabrice; den blev afsendt den II .
December og kom Falck i Hænde inden den 5. januar l). jordbun

den var i det hele ret godt beredt, inden Westphal kom over: Men
schikoff var i Unaade, Gottorp erklæret for Fjende, og Czaren havde
faaet autentisk Besked om, hvorfor Danmark ikke glat væk kunde
slutte Forbund med Hannover. I en meget udførlig Haandskrivelse
rensede Kongen sig overfor Czaren for Mistanken for at stille sig uvillig

overfor Kongen af Englands Tilbud : alt beroede i Virkeligheden kun
paa denne; Kongen selv vilde fortsætte Forhandlingerne og "alting

"anvende paa det min oprigtige Intention maatte vorde antaget, dette
Værk fortsat og til Ende bragt"; han skildrer Forhandlingerne i Berlin
beklager, at "Kongen af Storbrittannien sig endnu til intet tilforlade
ligt vil resolvere, og Kongen af Preussen efter den Entrevue, han
har haft, med Landgreven af Hessen, er bleven meget koldsindig",
hvad der kunde tyde paa for Sverig gunstige Aftaler; det synes i det
hele, at man i Berlin tager mere Hensyn til Kongen af Polen end
til Czaren og Kongen af Danmark. Det lange Brev slutter med ind
trængende Opfordringer til Czaren om paa enhver Maade at staa

l) Geh. Reg. " /u 14; Falcks Dep."" 15.
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Danmark bi, da det sandsynligvis "først kan forvente Fjendens An
løb" l). En Maaned senere sendte Kongen Czaren Meddelelse om,
at der nu "paa en Maade" var bedre Udsigter, idet Kongen af Eng
land nu har udtalt sig tydeligere i et Projekt, som hans Raad Heusch
har tilstillet min General Dewitz" !). Kongen meddeler videre, hvad
han selv har foretaget, og hvilke Ændringer han har indført i sit
Kontraprojekt ; han mener, at Czaren nu maa kunne se, hvilke Ofre
han har bragt for at bringe' Sagen til Ende; men nu rejser Kongen
af Preussen Vanskeligheder og erklærer sig uvillig til at føre Krig,
skønt han vedblivende ønsker Svenskernes Fordrivelse fra Tyskland;
selvom han ikke direkte derved slutter sig til Sverig, giver han dog
Kong Carl og hans Venner Tid til at forberede sig . "Deres Maje
stæt maa nu bringe Kongen af Preussen paa andre Tanker, nærme
Deres Hær til hans Grænse og forpurre alt, hvad Fjenden gør for
at lokke ham over paa sin Side" 9). :

Kongens og Czarens Brevveksling er et Led i de dansk-russiske
Forhandlinger, som ellers i Hovedsagen førtes gennem begge Landes
Diplomater. I København afholdtes, som oftere omtalt, en Række
Konferencer mellem Konseillet og den russiske Ambassadør, der mundt
lig fremsatte omtrent det samme, der staar i Czarens Breve, og
fik Svar, hvis Indhold kan læses i Kongens. Konferencerne har
dog det Fortrin fremfor Brevvekslingen, at Svaret kan følge hurtigere
paa Spørgsmaalet, hvis man da v i l s var e. Da Ambassadøren spurgte,
om Danmark og "Polen" vilde operere i Pommern, hvis Preussen
og "England" ikke sluttede sig til Alliancen, fik han intet Svar; men
man forestillede ham ,de Farer, der truede Danmarks Grænser, og
bad ham formaa Czaren til at rykke nærmere med sin Hær. I Be
gyndelsen af April kunde Ambassadøren meddele, at Czaren havde
beordret en Styrke paa 30000 Mand til at nærme sig Liflands Grænse
for at være parat, naar det krævedes. Af Ambassadørens Mund er
farede man samtidig, at Czaren havde erklæret Gottorp for
F j e n d e og instrueret sine Gesandter i Overensstemmelse hermed,
samt at han ønskede at optages i de Alliancer med "England" og Preus
sen, som Danmark var ved at indgaa, og at opnaa Kongen af Eng
lands Garanti paa samme Fod, som Kongen af Danmark. Man bad

') Frederik IV til Czaren .1/. 15.
" Side 158.
•) Frederik IV til Czaren './. 15.
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Ambassadøren om at virke hen til, at Czaren selv fulgte sin Hær,

hvad man i øvrigt direkte havde anmodet denne om l).

Westphals Rejse til sin nye Post var højst besværlig. I Kønigs

berg stoppede den ordinære Postgang; i Kurland var der ingen Broer,

alle Vandløb var gaaet over deres Bredder, 5 Gange maatte der byg

ges Tømmerflaader. I Riga dvælede han 14 Dage for at kunne over

være Mødet mellem Czaren og Kongen af Preussen, som dog ikke
blev til noget t) ; da han fik at vide, at det var opgivet, fortsatte han

sin Rejse; Fyrst R e p n i n, der med 22000 Mand laa ved Byen,

havde lige faaet Elefantordenen og var i den Anledning meget elsk

værdig mod den danske Gesandt.

En af de sidste Dage i Februar kom Westphal til St. Petersborg,

og den 3. Marts havde han Foretræde; han gav Czaren et Resume

a f Kongens Opfattelse af Situationen , men fik ellers i den første Tid
ikke Lejlighed til at udrette noget, da alle var stærkt optagne af

Fornøjelser; han havde saaledes god Tid til at orientere sig; det blev

fortalt ham, at man ventede sig en hel Del af Schacks Sendeise til

København, og at man havde trøstet sig over, at Kongen af Preussen

havde opgivet at mødes med Czaren; han kom dog nok i Krig al

ligevel; et Haab, som Overfaldet paa Wolgast mægtigt styrkede; den
18. Marts holdt Czaren stort Raad i denne Anledning 3). Ved sine
første Møder med ham fik Westphal det Indtryk, at han nærede stor

og voksende Hengivenhed for Kongen; han havde kun ringe Tanker

om Danmarks Militærvæsen: Flaaden var ganske vist betydelig og

havde dygtige Officerer og flinkt Mandskab; men der fandtes for

mange ..patres difficultatum ", af hvem man ingen kraftig Handling

kunde vente 4); han fandt Scholten for gammel (67 Aar), og Her

tugen af Wilrttemberg var kun Rytterofficer ; Kongen burde have en
Feltmarskalk, der baade var Rytter og Infanterist. Westphal kom

under Vejr med, at der fra preussisk Side blev gjort Skridt til at

træde i et endnu nærmere Forhold til Rusland; Kong Frederik Vil

helm erklærede, at han for enhver Pris vilde holde sig i Pommern,

') Prat. des conferences " /" '4 12, 18'., 8 4 IS; Geh. Reg. 80. IS.
") Falcks Dep. 14/., 18/. l S.

0) Westphals Dep. '/" 8/.; Fa1cks Dep.8,., ". IS.
') Czaren sigter her til de Krigsraad, som altid afholdtes paa den danske

Flaade, naar noget alvorligt forestod, og hvor der var rig Lejlighed til
at fremkomme med Fremstillinger af de store Vanskeligheder. der kunde
møde, hvorved Initiativet slappedes.
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naar han blot var -sikker paa, at Czaren vilde udvide den afsluttede
Garantitraktat til en off- og defensiv Alliance, hvis det kom til et
virkeligt Brud med Sverig; kom det ikke saa vidt, ønskede han me
get, at Czaren vilde formaa Kongen af Danmark til at gaa ind paa
det af Preussen og Polen vedtagne "Posterings System", som han
hidtil havde vægret sig ved at godkende: den preussiske .Afsending
havde ligeledes meddelt Czaren, at hans Konge kun ventede paa
Flemmings Ankomst for at træde i Forhandling med ham, Danmarks
og Ruslands Ministre og træffe Aftale med dem om Svenskernes For
driveIse; det vilde være meget ønskeligt, om Czaren vilde foranledige
sine Ministre instruerede til at slutte Koncert, og om han kunde for
maa Kongen af Danmark til at angribe Skaane 1).

Den 18. Marts modtog Westphal Kongens Brev af 23. Februar ~),

og samme Dag var han til Konference med Storkansleren og Mini
strene Shapiroff og Tolstoi. Han gav dem en Fremstilling af Situa
tionen og meddelte, at Kongen af Sverig, der stolede paa, at Dan
mark, Rusland og Polen nu ikke mere holdt sammen, havde planlagt
et Angreb paa Holsten, som Czaren rnaatte forpurre. Shapiroff for-

l
sikrede, at Danmark kunde stole paa Rusland, men Czaren rnaatte

have fri Passage gennem Polen og Preussen, Sikkerhed for, at Au
gust Il ikke skaffede ham Tyrkerne paa Halsen, og endelig Proviant

I og Furage til sine Tropper; for de øvrige Krigsfornødenheder vilde
han selv sørge. Hertil svarede Westphal, at Danmark var berettiget
til at vente russisk Hjælp; fri Gennemmarche vilde let kunne faas,
Brød kunde Danmark rnaaske skaffe, for Resten rnaatte Russerne selv
sørge; men Shapiroff krævede fuld Forplejning; kunde Danmark ikke
præstere dette, saa Czaren gerne, at Kongen tiltraadte "Posterings
forslaget" . Westphal svarede, at denne rent defensive Krigsførelse
ikke kunde føre til Svenskernes Fordrivelse; Enden paa det hele
vilde sikkert blive, at Preusserne og Sachserne gik ind paa de Til
bud, Svenskerne rnaatte gøre dem, og overlod de Danske til deres
egen Skæbne; Danmark vilde gerne optræde offensivt, men Ryggen

maatte det have fri for svenske Angreb. Konferencen sluttede med
russiske Opfordringer til Danmark til yderligere Indrømmelser overfor
Kongen af England og navnlig til ikke at holde paa, ar han sendte
Hjælpetropper; hans blotte Navn var meget værd; Kongen af Preus-

') Westphals Dep. u/., 18{1 15.
' ) Side 183.
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sen ventede kun paa et Vink fra ham for at begynde Krigen. Inden

man skiltes, fremkom Westphal med Anmodning om Subsidier, men

fik det Svar, at Czarens Kasse var tom 1). Den 23. afholdtes en ny

Konference, hvor Shapirolf atter førte Ordet. Han meddelte, at Cza

ren fastholdt Fordringen om fuld Forplejning; angaaende den almin

delige politiske Situation berettede han, at Kongen af Frankrig haabede

paa at faa Kongen af Sverig til at godkende Sekvestret, hvorved

Kongen af Preussen uden Sværdslag vilde opnaa, hvad han ønskede ;

Kongen af England havde sendt Eltz til Berlin for at bringe Trak
taterne i Orden; han vilde virkelig optræde aktivt mod Sverig, men

turde ikke sende Tropper til Pommern; Czaren bad Kongen af Dan
mark give Hertugen af Gottorp Erstatning for hans under det tyske
Rige hørende Besiddelser; det var den sikreste Vej til at vinde Preus

sens Venskab; om Hjælp til Udrustningen af den danske Flaade turde

Shapirolf ikke udtale sig; han mente, at denne vilde blive forstærket

med engelske Krigsskibe 2).

Et Par Dage efter Konferencen modtog Falck en Meddelelse fra

Gehejmeraad Sehested om, at Kongen var villig til at lade sin Flaade

støde til den russiske, hvis det kunde ske ved Bornholm; han k~nde

nu kun udruste 18 Orlogsskibe, men vilde stille flere, hvis han fik

Subsidier 3). Han henvendte sig til Shapirolf, der mente, at Born

holm laa for langt borte, og i øvrigt henholdt sig til sine tidligere

Udtalelser til WestphaI 4) . Dennes Indberetninger i April drejer sig

næsten udelukkende om Czarens Stilling overfor en Samvirken i
Pommern og i Østersøen. Midt i Maaneden kan han meddele, at

den russiske Hær er marchefærdig, og at der i Berlin forhandles

om Gennemmarchen ; Shapirolf har billiget Forslaget om at lade de

i København liggende russiske Krigsskibe og de tre, der ventes der

til fra Archangel, slutte sig til den danske Flaade, som til Gengæld

bør lade nogle Fregatter sammen med de russiske lette Skibe gøre

Jagt paa de svenske Kapere; Kongens Ønske om, at Menschikolf ikke
maa faa Kommandoen over de russiske Hjælpetropper, vil blive op

fyldt; S c h e r e m e t j e v skal føre dem; om Czaren følger med, kan
endnu ikke siges j).

' ) Westphals Dep. ~'. 15.
') Westphals Dep.•5/. IS.
• Geh. Reg. 51. IS.
• Falcks Dep. '·1. 15.
5 Westphals Dep. 5., 81" l'., \"/. ". 15.



Den store Koalition mod Sverig af 1715. 187

Da Westphal meddelte Czaren, at Frankrig havde stillet et Mæg

lingsforslag, som var akcepteret af Sverig, sandsynligvis ogsaa af

Sachsen-Polen og ikke direkte afvist af Preussen, udtalte denne, at

Sachsen-Polen nok vilde spænde Ben for Overenskomsten mellem

Kongerne af Danmark og England, men at han i øvrigt ikke frygtede

for Polens Intriger. Da Westphal ytrede Frygt for, at Preussen, der

jo 'havde Forpligtelser overfor Gottorp, kunde træffe Aftale med Sve

rig om Hertugens Restitution mod at opnaa de Fordele, det selv øn

skede, hvorved Danmark uden bindende Løfte om russisk Hjælp vilde

komme i en vanskelig Stilling, erklærede Czaren, at, hvis Svenskerne

gik mod Trave, skulde han nok komme; blev den danske Flaade

forstærket med en engelsk, maatte den afgive en Eskadre til den
russiske; kun ved at gøre Landgang og føre Krigen ind i Sverigs

Hjærte kunde man komme til en Afgørelse. Sine Udtalelser sluttede

Czaren med den sædvanlige Opfordring til at slutte Forbund med

Kongen af England, der vilde dække Danmarks Ryg, naar det sam- .

men med Rusland angreb det egentlige Sverig; Besiddelsen af Bre

men var af saa stor Betydning for ham, at han sikkert vilde støtte

et saadant Angreb. Det var paalagt Westphal at søge udvirket, at

den russiske Gesandt i Brunsvig fik nye Instrukser, der tog mere

Hensyn til Danmarks Tarv, og at alle russiske Gesandter fik Ordre

til at arbejde for, at Danmark beholdt alle gottorpske Besiddelser til

Freden; dette lovede Czaren l).

Der havde i og for sig ikke været noget i Vejen for at angribe

Sverig baade i Tyskland og paa den skandinaviske Halvø. Preussen,

Harmover og Sachsen-Polen vilde have været stærke nok til at tage

Stralsund og Wismsr; den dansk-russiske Flaade, muligvis støttet af

en engelsk, kunde holde den svenske Flaade Stangen, dække Land

gangen i Sverig og assistere ved Erobringen af Rygeri: men der

vilde kræves en betydelig Kraftanstrængelse, og det kunde ikke ven

tes, at Harmover og Sachsen-Polen vilde lægge sig rigtig i Selen.

Czaren var mest stemt for et Angreb paa det egentlige Sverig, hvor

ved han kunde røre sig frit uden at behøve at tage Hensyn til andre

end Fjenden, medens der var mange andre Interesser at tage Hensyn

til, naar hans Hære skulde optræde i Tyskland; da imidlertid ogsaa

Danmark ønskede, at Krigen skulde føres her, gik han ind paa at

rekvirere Gennemmarche; men rigtig ivrig var han ikke; han lod,

I) Westphals Dep. 11/., »t, »t, 15; Geh . Reg. '0/., "/. 15.
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som om han havde faaet Betænkeligheder, og som om han ikke troede
paa; : at det blev til noget med den tyrkisk-venetianske Krig; kun naar
Tyrkiet var bundet, havde han selv frie Hænder. Det blev af den
preussiske Resident meddelt Czaren, at Kongen nu ansaa Svenskernes

Uddrivelse af Tyskland for meget magtpaaliggende, men at han ikke
vilde garantere Kongen af Danmark Hertugens sønderjyske Besid
delser, derimod nok de Erobringer, han ellers gjorde, og som ved
Fredsslutningen blev tilkendte ham . Medens Westphal nu drøftede,
hvad der skulde gøres for at bekæmpe Kongen af Preussens got
torpske Tendenser, meddelte StorkansIeren ham, at Sagerne i Berlin
nu var komne i en anden Gænge : det svenske Angreb paa Usedom

havde foranlediget Kongen af Preussen til at udvise den svenske Ge

sandt; Faren for en fransk Mægling var hermed forbi; om en preus
sisk Tilslutning til Sverig var der ikke længere Tale; Kongen af
Sverig havde erklæret, at han hellere vilde i Krig med Preussen end

. indrømme det Wolgast og Stettin . Den 18. Maj fik Westphal officiel
Meddelelse om Sejren ved Femmern ; Czaren gav i den Anledning
en Banket og lod synge Te Deum l). Nu saa det virkelig ud til,
at man vilde lade kraftig Handling afløse de uendelige Forhandlinger;
men det gik ikke saa glat; Diplomaterne var endnu ikke færdige med
deres Gerning.

De svenske Besiddelser i Tyskland hørte ikke blot ind under

Kongen af Sverig, men - rigtig nok kun til en vis Grad - ogsaa

under den tyske Kejser; til ham maatte Sverigs Fjender tage Hensyn;
thi han følte sig forpligtet til at værne om den westfalske Freds Be
stemmelser, holdt ikke af, at fremmede Magter indblandede sig i tyske
Forhold, men yndede heller ikke, at nogen af Il Rigsstænderne" for
øgede deres Omraade og derved tiltog i Magt og Indflydelse. For
Øjeblikket havde den kejserlige Politik to Centrer: Hoffet i Wien og
Kongressen i Brunsvig ; den danske Gesandt hos Kejseren maatte da
ogsaa snart opholde sig i det ene og snart i det andet af disse
Brændpunkter. Det var Kongen af Danmark meget magtpaaliggende
at sikre sig Kejserens Velvilje i Striden mod Gottorperne; han saa
derfor med Uvilje paa, at man i Wien syntes at modtage Gørtz, Basse
witz og andre gottorpske Politikere som kærkomne Gæster og at

l) Westphals Dep. ' I., IO ,.., '0,. 15.
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vise dem Sympati; den danske Gesandt, Weyberg, mente, at Kejseren
nærede særlig venlige Følelser for den unge Hertug C a r I F r e d e
ri k, som paa Grund af sit nære Forhold til Kongen af Sverig var
en farligere Fjende end Administratoren; i den Anledning forklarede
han Kejseren, at Hertugen slet ikke var saa uskyldig i de gottorpske
Rænker, som man antog; af de Tønningske Dokumenter - som næppe
havde været forelagt Kejseren - fremgik det tydeligt, at han havde
handlet med Overlæg og sammen med sine Ministre l). Weyberg
raadede til at undgaa alt, hvad der kunde stemme Kejseren ugunstigt
mod Danmark: Stridighederne med Fristaden Bremen burde snarest
bilægges, da Kejseren holdt stærkt paa sin Jurisdiktion i Riget. Skønt
Kejserens Følelser overfor Carl XII ikke var udpræget venskabelige,
havde han dog givet Ordre til at lette hans Hjemrejse, hvad der nok
kunde vække njalousie" hos Sverigs Fjender; men den svenske Kon
ges Færd gennem Kejserens Lande fik ingen politiske Følger, og Hof
kansler v. M il Il e r n s Ophold i Wien, der strakte sig over det meste
af en Maaned, fik heller ingen Betydning j vel forhandlede han, støttet
af den gottorpske Gesandt, Grev H. R e we n t lo W, flittigt med de
kejserlige og andre Ministre, men han afrejste den l . Januar uden at
have haft Audiens, da han var uden Kreditiv 2].

Som Rigsfyrste havde Hertugen af Gottorp henvendt sig til Kej
seren for ved hans Hjælp at faa sine holstenske Besiddelser tilbage;
hans Afsendinge baade i Wien og i Brunsvig havde arbejdet ivrigt
herfor j men de traf paa Modstand; en saadan Restitution stred jo
nemlig baade mod Preussens og mod Hannovers Interesser, da dens
Konsekvens vilde være, at Stettin og Stift Bremen, som de attraaede,
maatte gives tilbage til Sverig 8)j dette var af stor Interesse for Dan
mark, da Kejseren kun med Kongerne af Preussen og England som
Kredsdirektører kunde gøre Eksekution i Holsten t). For at modarbejde
de svenske Forsøg paa at vinde Kejseren, var Weyberg med Kongens
Bemyndigelse forbleven i Wien 6), hvortil han var rejst, da Carl XII
passerede gennem Østerrig.

I Brunsvig forelagde R o s e n k r a n t z ogsaa de Tørmingske Papirer

') At den med Hertugens Navn underskrevne Ordre til at aabne Tønning
for Stenbeck var et Falsum, var dengang endnu ikke bevist.

' ) Weybergs Dep 21/10, "/11, 2'/11, s/ls. 22/12, 29/ 12 14, "It IS.
0) Weybergs Dep. 11/ 11 14; Rosenkrantz Dep BI. IS.
') Weyberg til Sehested 11{1I 14.
B) Weybergs Dep. vt«, SD/U 14; Geh . Reg. '"/t IS.
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og den ovenfor omtalte forfalskede Ordre som Beviser for den unge
Hertugs Skyld; han var ikke uvillig til at forhandle, men kunde ikke

love Restitution af Hertugens holstenske Besiddelser, i hvert Fald ikke
saa længe Krigen varede; denne Udtalelse vandt de preussiske og
hannoveranske Ministres Bifald og Tilslutning l). Forskellige Omstæn
digheder bidrog i øvrigt til, at Gottorperne kom til at staa i et min 
dre heldigt Lys i Brunsvig ; deres Repræsentant var tidligere Land
skriver i Nordditmarsken P a u I P a u Is e n, som i sin Tid var jaget
bort paa Grund af Underslæb 2). Rosenkrantz nedlagde overfor de

kejserlige Raader energisk Protest mod hans Forbliven, og han maatte
da ogsaa snart fortrække S). Den tidligere gottorpske Generalløjtnant
Barner, der paa Vejen til Wien passerede Brunsvig, skildrede i de
stærkeste Farver Gørtz' Slethed for de kejserlige Raader og erklæ
rede, at han selv havde taget sin Afsked. fordi han vel havde været
Gørtz' "dupe" , men ikke vilde have Del i hans onde Raad 4).

En Anledning til Uenighed meIlem Kongen og Kejseren var Be

sættelsen af Eutin; Kejseren nedlagde en skarp Protest her imod og
udtalte, at Danmark gik for haardt frem mod Gottorperne; der var ingen
Mening i at lade Hertugen bøde for Administratorens Forseelser.
Kongen, der allerede i December j en Rundskrivelse til Gesandterne
i Udlandet havde angivet Grunden til Eutins Besættelse, lod i Januar
Kejseren vide, at han ikke agtede at beholde Landet, men saa sig
nødsaget til at belægge det med Indkvartering 5). Ligesom Hertugen
af Gottorp kunde Kongen af Sverig beraabe sig paa, at Angrebet
paa hans tyske Besiddelser var et Rigsanliggende, som Kejseren
maatte tage sig af; han skal ogsaa have tænkt paa det; men vilde
ikke gøre Skridtet fuldt ud; der sagdes, at han vilde lade sig repræ
sentere i Brunsvig. dog ikke ved en kongelig, men ved en bremisk

Gesandt ; men heri var der slet ingen Mening; Stift Bremen var jo

ingen selvstændig Stat og havde tilmed .i flere Aar været i Kongen
af Danmarks Hænder 6). Tanken om at forhandle med en saadan
afviste den danske Regering paa det bestemteste og paalagde Rosen
krantz ikke at indlade sig med den tidligere svenske Afsending til

') Rosenkrantz' Dep. 'o li 14.
' ) Weybergs Dep. 8/12 14.
a) Rosenkrantz' Dep. li;', t'l. 15.
-) Rosenkrantz' Dep. " ;'. 14; [fr. Side 123.
s) Geh. Reg. 8/12 14, vt.. vt, 15.
") Rosenkrantz' Dep. »t. 15.
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Kongressen i Utrecht, v. E II g e l b re c h t, der sagdes at skulle sendes

til Brunsvig l). Endnu i Begyndelsen af Marts var der ingen bre

misk Gesandt kommen; men den 19. indberetter Rosenkrantz, at en

Hr. v. Strahlenheim, Broder til Guvernøren i Zweybriicken, har

leveret Grev Metsch en Fuldmagt fra den svensk-brerniske Regering,

men at Greven har gjort ham opmærksom paa, at Danmark har ned

lagt Protest imod, at han blev admitteret. Til denne Protest fik

ogsaa den russiske Gesandt Ordre til at slutte sig 2). Der skete i

det hele intet af Betydning i Brunsvig i den første Halvdel af 1715;

den gottorpske Grev R e ven t l o w, der var kommen dertil efter Paul

sens Afrejse, drog bort inden Udgangen af Marts, og F Ie m m i n g

lod sine Møbler indpakke; han havde skrevet, at det var bedre at

slaas end at forhandle paa den Maade. Der blev snakket en Del

om det gottorpske Spørgsmaal : Grev Metsch lod Rosenkrantz vide,

at Kongen gerne kunde have besvaret Kejserens Fordring om Got

torps Restitution ; man kunde godt have ladet sig nøje med Talemaader,

da det nu var klart nok, at det mere var Sverig end Danmark, der

var Skyld i Gottorps Ulykke; i det hele tog Sympatien for Gottorp

af i Brunsvig ; Kongen af England lod udtale, at han ønskede Her

tugen alt godt, men efter Opdagelsen af de Tønningske Papirer kunde

han ikke intervenere for Restitutionen af Holsten før efter Freden, og

Schleinitz meddelte i Fortrolig~ed Rosenkrantz, at han havde haft Ordre

til at arbejde paa en hurtig Ordning af den gottorpske Sag, for at

den ikke skulde tynge paa Hovedsagen; men den Gang, han fik sin

oprindelige Instruktion, vidste man ikke, hvor galt Gottorp havde

baaret sig ad . De forskellige Meddelelser om Svenskernes Hjemfærd

fra Tyrkiet optog Sindene en hel Del, og saa var der Etikettespørgs

maalene. Ved Udgangeri af 1714 traadte Gehejmeraad Schleinitz,

der hidtil havde indtaget en Dobbeltstilling som russisk og wollfen

biittelsk Diplomat, definitivt over i Ruslands Tjeneste; hans Stilling

overfor de kejserlige Ministre blev nu en hel anden, og han forlangte,

at de gjorde første Vis it. Da de ikke straks vilde beslutte sig dertil,

og da der ikke var meget at bestille paa Kongressen, bestemte han

sig i Marts til at rejse til Holland under Paaskud af, at indhente

Underretning om Flaadeudrustningerne. Rosenkrantz søgte at faa

ham til at blive, for at Kongressen ikke helt skulde "sich zerschlagen";

l) Geh. Reg. ' /2, s/s 15.
' ) Rosenkrantz' Dep. " /1, IU/., 13/i 15.
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det blev da til, at Schønborn og Metsch gjorde første Visit, om end
først i Maj Maaned; de var alligevel bange for, at han skulde rejse
bort I) . Med den Slags Lappalier spildtes altid en Masse Tid, naar
Repræsentanter for de forskellige Magter traadte sammen.

Medens Rosenkrantz ikke havde haft svært ved at holde Got
torperne nede paa Kongressen i Brunsvig, havde Weyberg en noget
vanskeligere Opgave ved Hoffet i Wien. Gottorperne søgte at be
smykke deres Sag ved at udsprede, at de havde været nødsagede til
at slutte Traktat med Sverig, da Danmark ikke havde villet garantere
deres Neutralitet, og denne Udtalelse vandt Tiltro i ret vide Kredse.
Kejseren havde givet sin Tilladelse til, at Gottorperne laante 180000
Rdlr. mod Pant i Amterne Trittau og Reinbek ; herover blev Kongen
vred og paalagde Weyberg at protestere; Kejseren svarede, at han ikke I
havde villet handle til Præjudice for Danmark, men skulde overlægge
Sagen nøjere; Præses for Rigshofretten, for hvilken Gottorp trods Wey- I
bergs Protest havde indanket sin Sag, erklærede, at, naar Danmark
ikke, saa længe Krigen varede, vilde give en eneste Fodsbred af Her
tugens Besiddelser tilbage, faldt Planen om et Pantelaan bort af sig
selv. Gottorpernes Forsøg paa at opnaa nmandatum de abducendo
milite" fra Eutin fik heller ingen Fremgang. Da de kejserlige Mi
nistre udtalte, at man ikke kunde finde sig i, at Frankrig ved at til
byde Mægling indblandede sig i en rent tysk Sag, erklærede Wey
berg, at saa burde Kejseren heller ikke give sig af med det gottorpske
Spørgsrnaal "),

Kejserens Stemning overfor Sverig var vedblivende kølig, men det
faldt Weyberg umuligt at faa ham til at udtale sig bestemt om den
svenske Sag; han mente dog, at der var Sikkerhed for, at Kejseren
ikke havde truffet nogen Aftale med Frankrig til Gunst for Sverig;
der var nok i Wien et stort svensk Parti, men det vilde næppe kunne
gøre sin Indflydelse gældende 8). Men selvom Kejseren ikke vilde
gøre noget for Sverig, kunde han dog indirekte komme til at gavne
det ved at optræde mod Preussen, hvor Efterretningen om, at han
samlede et lille Korps paa 15000 -Mand i Schlesien vakte en Del
Uro. Weyberg ansaa det for heldigt, om han maatte rejse til Berlin
for at hjælpe Dewitz 4) ; Kejseren saa jo ugerne, at Preussen blev for

') Rosenkrantz' Depecher Marts 1715.
'l Weybergs Dep. '°lt, ' /" '"la, ' •• ts.
' ) Weybergs Dep. 'Sj., -t. 15.
' ) Weybergs Dep. ' j. 15.
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mægtigt; Kongens Meddelelse om, at han nu maatte tage Repres
salier, da Svenskerne havde taget Wolgast, foruroligede ham en hel
Del, og det blev egentlig ikke bedre, da Frederik Vilhelm op
satte Bruddet med Sverig og modtog fransk Mægling t). Denne fik
imidlertid ingen Betydning; Preussen fortsatte sine Rustninger, og i
Slutningen af Marts kom der til Wien Meddelelse fra- de preussiske
Ministre, at en Hær den 20 . April vilde være samlet ved Schwedt ~) .

Med Spænding fulgte man ved Kejserholfet de dansk-preussisk-han-'
noveranske Underhandlingers indviklede Gang og ønskede inderligt.
at de tre Magter vilde blive enige, saa at der kunde blive en Ende
paa Sagen; Sverigs og Gottorps Kredit tog af, ingen interesserede sig
mere for Administratorens Klager ; ft Tilliden til England er fuldkom
men, og for Danmarks Vedkommende tager den til", skriver Weyberg S) .

Carl XII' Overfald paa Usedom kom Kejserholfet ret belejligt, då det
tvang Preussen til at tage en Beslutning; nu udtalte Kejseren, at, .
naar Sverig endelig vilde have Krig, rnaatte enhver af de interesserede
tyske Magter vide, hvad de havde at gøre ; han lod Sachsens, Preus
sens og Hannovers Gesandter vide, at, naar Kongen af Sverig ikke
vilde have Fred i Riget, skulde Kongerne af Preussen og Polen som
Kredsdirektører gøre, hvad Rigslovene bød; den 20. Maj rejste Grev
Wackerbarth, Sachsen-Polens Gesandt, til Armeen ved Stettin,
hvor en højere Kommandopost ventede ham . Overfor Weyberg ud
talte Kejseren sin Glæde over Gabels Sejr, og de kejserlige Ministre
erklærede, at det nu vilde være for sent for Sverig at søge Tilflugt hos
Kejseren efter Rigskonstitutionerne, hvis Sachsen og Harmover angreb
det; thi det havde forsøgt at føre Kejseren og Preussen bag Lyset;
nu gjaldt det kun om med forenede Kræfter at kaste Svenskerne ud
af Tyskland J). Ved Fjendtlighedernes Udbrud var der saaledes Sik
kerhed for, at Kejseren ikke vilde gribe ind til Fordel for Gottorp
og Sverig.

Der var kun en Magt - foruden Sverig - til hvilken Danmark
ikke stod i et nogenlunde godt Forhold ved Udgangen af Maj 17 l 5, og
det var F r a n k r i g. Forholdet mellem de to Lande havde i lange

') Weybergs Dep. "l«, .6/_ 15.
' ) Weybergs Dep. '"/. 15.
' ) Weybergs Dep. 6/4, ' • • 15.
4) Weybergs Dep »t; IR/., " ,. 15.
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Tider været køligt, og blev naturligvis ikke bedre, da man i Køben
havn erfarede, at Frankrig havde tilsagt Sverig betydelige Subsidier
og sendt Udenrigsministerens Broder som Gesandt til Carl XII I) .

Man mindedes den tidligere franske Gesandt, C h a m i Il y's, ubehagelige
Optræden og den udæskende Maade, hvorpaa hans efterladte Sekre

tær, Poussin, opførte sig overfor de danske Ministre; til Gengæld glemte
man, at man havde givet Frankrig skel1ig Grund til Misfornøjelse ved
at stille ret betydelige Troppestyrker til dets Fjenders Disposi tion og
ved at afvise dets Forsøg paa at genoprette den diplomatiske For
bindelse'; 'at Danmark ved at deltage i Angrebene paa Sverigs tyske
Besiddelser havde krænket den westfalske Fred, som Frankrig saa
vel som Kejseren skulde værne om, havde vistnok mindre at sige i).

Den 21. April afrejste Croissy fra Paris, efter overfor Wernicke
at have udtalt, at han vilde optræde saaledes, at han ikke vakte
"ombrage" , men endog kunde yde Danmark Tjenester l) ; den 2, Maj
kom han til Berlin; men han kom for sent: Kongen og l1gen var
afrejste til Lejren ved Stettin, den dansk- hannoveranske og den preus

sisk-hannoveranske Traktat var - ganske vist med forskellige For
behold - i Orden og underskrevne. General Dewitz, der ikke vilde
træffe sammen med Croissy, afrejste den 2. Maj til Lejren sammen
med Heusch, og her samledes i de nærmeste Dage Gesandterne fra
de Nordiske Allierede; fra Berlin kom v. Holtze med et kongeligt
Reskript af 27. April, der indeholdt den officielle Meddelelse om Ga
bels . Sejr og til1ige Underretning om, at man havde opsnappet nogle

Relationer fra den hessen-kasselske Minister i Stralsund, v. M a Is b u r g,
der blandt andet bragte Efterretning om den fransk-svenske Subsidie
traktat J). Croissy fandt saaledes Jordbunden godt beredt, da han den
6. Maj sammen med den franske Gesandt i Berlin, Oberst R o t t e m

b o u r g, ankom til Lejren; han traf ikke Kongen af Preussen, der
var paa Wol1in og først kom tilbage den 8., og blev af Ministrene

holdt hen med tomme Talemaader. Han gjorde Visit hos Dewitz og
sagde, åt han var kommen for at mægle Fred, men fandt, at alt gik
ud paa Krig, hvortil Generalen bemærkede, at en "fornuftig" Fred
vilde man gerne forhandle om. Croissys Mægling fik kun et daar
ligt Udfald ; da han under Forhandlingerne udtalte, at han haabede

') Sehested til Poussin \g/. 15 (Geh, Reg.); jfr. Side 157 r.
' ) Wernickes Dep. u/a, " /a 15.
' ) Wernickes .Dep. " '" "1. 15.
t ) Geh. Reg. •T/. 15; Dewitz' Dep.o/. 15.
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at kunne formaa Kongen af Sverig til at undlade at angribe Polen
og Sachsen, fik han det Svar, at der ingen Sikkerhed fandtes, før
Kongen vendte tilbage til Sverig med sin Hær og overlod Afgørelsen
til Kongressen i Brunsvig. Heller ikke hos Flemming fandt han
Trøst; denne holdt nu ivrigt paa Svenskernes "Delogering" . Den
l l , Maj afrejste Croissy til Stralsund, medens den anden franske Ge
sandt vendte tilbage til Berlin; deres Mission var strandet og de var
i meget slet Humør l). Den 14. kom Croissy til Stralsund; i hans
Følge var den fra Tønnings Overgivelse til Stenbock i 1713 bekendte
gottorpske Sekretær S t a m b k e B). D~n 22. sendte han Kongen af
Preussen et Brev, hvori han skildrede Carl XII' Magtmidler som
uhyre, og Stralsund som uindtagelig, men fik fra denne som Svar
kun en Udtalelse 01Jl, at han nu kunde se, at Sverig ønskede Krig,
men at han var overbevist om at kunne klare Vanskelighederne B).
Allerede den 17. havde Kongen af Preussen skrevet til Paris, at han
nu havde frie Hænder 4 ) .

Efter at Croissy var rejst, og Faren for Preussens Tilslutning til
Frankrig og derigennem til Sverig lykkelig var dreven over, saa det
ud til, at Preussen og Danmark nu kunde kom~e til Enighed og
aabne Felttoget. Dewitz var fuld af Haab; han var ganske over
bevist om, at Preusserne vilde angribe, Flemming var krigslysten,
en Del sachsiske Tropper var begyndte at komme til Lejren; Czarens
Stemning var den bedst mulige; han havde lovet at hjælpe med
20 -30000 Mand; der var jo rigtignok den Hage derved, at han
krævede Brød, Kød og Furage, hvad Kongen af Preussen ikke vilde
give, og at hans Tropper først kunde indtræffe i August; men det
gjorde ikke saa nøje, da baade Ilgen og Dewitz mente, at man havde
Tropper nok i Forvejen; i Lejren længtes man nu stærkt efter, at
de danske Krigsskibe skulde komme, da de svenske Kapere hindrede
Søfarten paa Stettin ; med spænd t Forventning i Møde saa man Oberst
Meyers Komme med Kongen af Danmarks endelige Beslutning; før

') Dewitz' Dep. '0/5, U/s 15; j fr. Droysen IV' S. 128; P. Sørensson S. 13;
Brev fra Croissy tit Poussin 10/., Poussin tit Croissy " /i opsnappede
svenske Breve).

" C. A. Catlisen lit Mme Finekenstein (opsn. sv. Br.).
' ) Ekstrakt i opsn. sv. Br.
' ) Droysen IV' S. 128.
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man fik den, kunde Operationerne ikke begynde, og trak det ud,

kunde Situationen ganske ændres; nu forsikrede Kongen af Preussen,

at han ved alle Operationer vilde give Halvdelen af, hvad der skulde

til; om Sachserne gik med eller ej, var ham ligegyldigt; hvis den
endelige Overenskomst nu blev sluttet, og den danske Hær og Flaade
hurtigt indtraf, kunde man i dette Felttog blive færdig baade med
Stralsund og med Wismar; ved Operationerne mod sidst nævnte Fæst
ning vilde Kongerne af Preussen og England antagelig hver give en

Tredjedel af, hvad der behøvedes af Tropper, Materiel m. m. l) .

Men Dewitz blev slemt skuffet: Den Resolution, Oberst Meyer
overbragte den 15. Maj, var alt andet end tilfredsstillende. Det var

en uhyre vidtløftig Svarskrivelse paa Dewitz' Projekt og Kongen af
Preussens Kontraprojekt af 24. April 2) og indeholdt en Mængde Ænd

ringer: Kongen vilde ikke i Traktaten med Kongen af Preussen an

føre Indholdet af den, der skulde 'sluttes med Kongen af England, da

de mutatis mutandis var ens; i Stedet for Ordet "evig" offensiv og

defensiv Traktat kunde sættes "bestandig"; Kongen vilde gerne fra
falde de svenske Arvekrav paa Bagpommern og Neumark, men kunde
ikke gaa ind paa, at Rygen og den Del af Forpommern, der skulde
tilfalde ham, efter hans Mandsstammes Uddøen skulde forenes med

Resten af Pommern, der nu tilhørte Preussen; Kongen af Polen havde

tabt enhver Ret til Pommern , fordi han havde brudt Traktaten af

1711, indladt sig paa Sekvestret i Schwedt og forladt Pommern og

Rygen 1713, skønt' den danske Flotille i 3 Aar havde ligget i de
stralsundske Farvande og ydet sin Bistand til Okkupationen af Rygen;
vilde Preussen ikke garantere Danmark dets Erobringer, fik det at

være, men ved Fredsslutningen maatte det anvende Officia, for at
Danmark kunde beholde dem. Alt dette havde nu mindre Betydning,

men saa meget mere indgribende var Resolutionen: Til Operationerne
i Pommern vilde Danmark give 32 Eskadroner, mere behøvedes ikke,
da Czaren jo vilde give indtil 30000 Mand; de danske Orlogsskibe
og Fregatter skulde dække Hærens Foretagender; Rytteriet skulde
indtræffe, saa snart det forlangtes, Skibene først, naar den engelske

Flaade kom; i Brunsvig maatte Preussen anvende al sin Indflydelse

paa, at Danmark fik hele Slesvig, og aldrig hverken direkte eller in

direkte træffe nogen Foranstaltning der imod. I Pommern skulde

" Dewitz' Dep. l8 1. 15.
' ) Side 166.
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Peenen danne Grænsen imel1em de danske og de preussiske Be
siddeiser; Preussen kunde hverken faa Loitz el1er Wolgast, der laa
paa den venstre Bred; de gensidige Forsvarsforpligtelser gjaldt hen
holdsvis Hertugdømmerne, Grevskaberne, Jylland og Pommern samt
de 4 Marker. Hjælpen var 6000 Mand; det gottorpske Hus maatte
aldrig sukeedere i Sverig; Wismar skulde være fri Rigsstad 1).

Det blev nu paalagt Dewitz at forklare de preussiske Ministre,
at det fælles Maal hurtigere blev naaet, naar Wismar og Stralsund
blev angrebne samtidigt; nu rnaatte der træffes bindende Aftaler om
Operationerne; Kongen af England maatte til Wismars Belejring le
vere 18 Batailloner og Halvdelen af Artilleriet; Kongen af Danmark,
der skulde sende et stærkt Rytteri til Pommern og levere Flaade og
Flotille, kunde ikke alene bære de store Omkostninger ved Belej
ringen af Wismar, hvis Erobring var ligesaa vigtig for Hannovers som
for Danmarks Sikkerhed. Kongen billigede, at Dewitz havde sluttet
Traktat med Heusch, efter at Kongerne af Preussen og England
havde sluttet Forbund, hvis Separatartiklen om Hertugen af Gottorps
nlndemnisation" var affatte~, som han ønskede det; Kongen af Eng
land, der høstede saa store Fordele, rnaatte bære sin Del af Byrden;
Bestemmelser om resterende Kontributioner fra Bremen og Verden
om Tømmerleverancer og om Forholdet overfor de bremiske Embeds
mænd rnaatte træffes.

Denne ganske uventede Resolution satte Dewitz i yderste For
bavselse og i største Forlegenhed, hvad han udtaler i en udførlig
Skrivelse til Kongen , hvori han giver sit beklemte Hiærte Luft:
han var stedse gaaet ud fra, at de danske Tropper skulde optræde i
Pommern; alle de forbundne havde været enige om, a,t Wismar skulde
komme efter Stralsund og Rygen; Kongen havde henvist til, at en
stor russisk Styrke vilde komme til Pommern; men det kunde ikke
ske før til September; Meddelelsen om hans Beslutning havde virket
paa de preussiske Ministre som et Tordenslag, de havde udtalt, at
Danmark nok vilde lade Preussen i Stikken, efter at dette havde en
gageret sig; nu vilde deres Konge give sit Artilleri Kontraordre og
sende Bud efter Cro issy; der kunde endnu sluttes nAccomodement'"
med Sverig; Heusch var lige saa nedslaaet; hans Regering vilde op
tage Kongen af Danmarks Resolution som et Forsøg paa at faa Trak
taten gjort ugyldig; det var et sørgeligt Resultat, da Hannovers Stem-

') Geh. Reg. "jo 15.
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ning nu var god, og Preussen rede til at tage fat. Dewitz var for
tvivlet over, at hans langvarige, slidsomme og besværlige Arbejde nu
var spildt; han kunde nu kun bede de preussiske Ministre om at ud
færdige et Ultimatum i Form af en Traktat, med hvilken han kunde
rejse til Danmark for at formaa Kongen til at sende de lovede 20
Batailloner ; man maatte søge at formilde det preussiske Hof og sørge
for, at det ikke traf skadelige Forholdsregler. Ugen blev rasende, da
han læste et Uddrag af Kongens Resolution: "saadan leger man med
Børn, ikke med Voksne", sagde han, "her maa stikke noget under" ;
sendte man ikke de 20 Batailloner, indrømmede man ikke Preusserne
Wolgast, og afstod man ikke fra Garantier, blev der intet af det hele.
Det var meget pinligt for Dewitz at skulle høre paa alle disse Be
brejdelser, men endnu pinligere at skulle skrive derom til Kongen;
de slemme Følger vilde udelukkende ramme Danmark; havde Dewitz
blot faaet Lov til at slutte Traktaten, havde Garantierne givet sig af
sig selv; han kunde ikke begribe, at Kongen ikke straks sluttede
sig til Kongen af Preussen, der stod rede med 32000 Mand og til
strækkeligt Artilleri, som ikke kostede Danmark noget, men derimod
foretrak Russerne, der ikke kunde komme, før det var for sent, og
som vilde falde Danmark til Byrde med Forplejning og Vinterkvarter;
Kongen af Preussen vilde blive opbragt, og, hvad Kejseren, Czaren
og Kongen af England vilde sige, var let at gætte. Saa snart det
preussiske Svar forelaa, vilde Dewitz rejse ; han ønskede Kongen alt
muligt Held med sine Planer, men havde intet Haab. I endnu skar
pere Udtryk udtalte han sin Sorg og Ærgrelse overfor Sehested I).

Skønt Ilgen, der hele Tiden havde søgt at undgaa Offensiven,

forestillede sin Konge, at Danmark og Hannaver trængte mere til
Preussen end dette til dem, hvorfor han ikke skulde lade sig noget
byde af dem, blev der ikke noget af at sende Bud efter Croissy
eller søge "Accomodement" med Sverig; Kongen v i I d e nemlig gaa
angrebsvis til Værks; han fastholdt, at Danmark skulde give 18 Ba
tailloner, en Flotille og et Antal Transportskibe ; selv vilde han give

Fartøjer til 5000 Mand og Belejringsskyts ; Wolgast vilde han give
Afkald paa, men Værkerne skulde sløjfes. Paa dette Grundlag ud 
færdigede I1gen og Printzen paa preussisk, Dewitz, Meyer og Holtze
paa dansk Side en Traktat, som Kongen af Preussen underskrev den
17. Maj og ledsagede med et Brev til Kongen af Danmark af samme

') Dewitz Dep. 17/& 15.
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-Dato. IIgen var ikke glad over den Vending, Sagen havde taget:
"Gud skal vide, hvor ondt det gør mig, at Deres Majestæt er gaaet
ind paa ved .denne Traktat endog offensivt at føre Krig med Sverig" l).

Traktatens Hovedindhold var følgende: 2)

S I.

(Forbundets Formaal er, at oprette Ro Riget. særlig i den Øvre
og Nedersachsiske Kreds.)

S 2.

(Af de svenske Lande skal Stettin og, hvad der af Pommern ligger
Syd for Peenen, samt Usedom og Wollin tilfalde Kongen af Preussen,
hans Arvinger og Efterkomt:"ere in perpetuum. Kongen af Danmark
forpligter sig til at garantere ham og hans Efterkommere dette Land
skab og derfor, naar det er nødvendigt, og Kongen af Preussen for
drer det, at sende ham inden 6 Uger a die requisitionis 6000 Mand,
hvoriblandt 2000 Ryttere eller Dragoner.)

S 3.

(Af de svenske Lande skal Forpommern fra Østersøen til Peene
floden samt Rygen tilfalde Kongen af Danmark og Norge samt hans
Arvinger og Efterkommere in perpetuum.)

S 4. ,

(Garantibestemmelser for de i S 3 nævnte Lande. )

S 5.

(Preussisk Garanti for Kongen af Danmarks Besiddelse af den
gottorpske Del af Slesvig.)

S 6.

(Spørgsmaalet om Erstatning til Hertugen for hans slesvigske Be
siddelser henvises til Brunsvig.)

S 7.

(Angribes Kongen af Danmark og Norge under 'den nuværende
Nordiske Krig i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, i Provinsen
Jylland og i Grevskaberne "es geschehe vom wem es wolle", lover
Kongen af Preussen at hj~lpe .harn med 6000 Mand.)

l ) Droysen IV' S. 129 f.
") Trykt i Uddrag i Hist. Tidsskr. 5. 111 S. ISO' f.
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I,

S 8.

(Ganske tilsvarende Bestemmelser for det Tilfælde, at Kongen af
Preussen angribes i sine tyske Lande af Sverig eller dets Venner.)

S 9.

(Bestemmelser om Hjælp, hvis den samtidig kræves af flere For
bundsfæller.)

§ IO.

(Aftaler om Angreb paa Stralsund og Rygen, som Kongen af
Preussen vil foretage ufortøvet ; Kongen af Danmark skal give 20

Batailloner, Flotillen og et Antal Transportskibe ; Flotillen sendes, saa
snart den engelske Eskadre er i Østersøen; Tropperne marcherer
straks, naar Traktaten er sluttet, til Forpommern ; Marchen fremskyn 
des, saa at Angrebet paa Stralsund og Rygen kan begynde i Juni .)

§ Il.

(Kommer en Hertug af Gottorp paa den svenske Trone, skal
hans Del af Holsten tilfalde n~rmeste Agnat; ingen Konge af Sverig
maa besidde noget af Holsten.)

§ 12.

(Wismar skal være en fri Rigsstad ; Værkerne sløjfes; Neukloster
tilfalder Meklenborg-Schwerin, hvis det forholder sig neutralt. Warne

munde Tolden ophæves in perpetuum.)

§ 13.

(Om Nødvendigheden af Hjælp fra Kejserens Side, hvis Frankrig
eller en tysk Magt optræder til Gunst for Sverig, samt om hans Ap
probation med Hensyn til Erobring og Fordeling af Sverigs tyske
Provinser.)

§ 14.

(Om Meddelelse til Czaren, naar Traktaten er underskrevet, samt
Anmodning om hans Hjælp.)

§ IS .

(Om Hjælp til de kursachsiske Lande, hvis de angribes af Sverig.)

§ 16.

(Ingen Part maa uden den andens Vidende og Billigelse indlade
sig i nogen Særrorhandling med Sverig om Fred eller Vaabenstilstand,
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langt mindre slutte en saadan. Man lover gensidig hinanden "biindig
und unwiederruflich" ikke at slutte nogen Fred med Sverig, før man
paa begge Sider er i rolig og sikker Besiddelse af de svenske og re
spektive slesvigske Lande, der er bestemte for enhver Part i Kraft
af dette Forbund.).

Det synes, at man ved det danske Hof ikke har haft nogen Anelse
om, at de af Oberst Meyer overbragte Projekter kunde berøre Kon
gen af Preussen ubehageligt; man troede, at han var saa opbragt paa
Svenskerne, at han vilde angribe dem og i Forbindelse med Rus
serne i Løbet af kort Tid gøre Ende paa deres Herredømme i Pom
mern; man havde rent glemt, at Czarens Tropper først kunde ind
træffe i en fjærn Fremtid; man fandt de danske Tilbud fordelagtige
og mente, at det vilde være let at gøre dette indlysende for Kongen
af Preussen, saa at han ikke gav efter for Croissys Forestillinger. Man
troede ogsaa, at Kongen af England gerne gik ind paa, hvad man
foreslog; Danmark vilde gerne mod Betaling levere den Ammunition
og det Artilleri, som paa Kongen af Englands Regning skulde bruges
ved Wismars Belejring 1). Vibe skrev til Dewitz, at Hæren den 15.
J uni vilde være samlet ved Grande i det sydøstlige Holsten; dette
skulde meddeles Kongen af Preussen, der nu maatte forstaa, at det
var Alvor, og som Følge heraf sætte sig i Bevægelse 2).

Hverken Kongens eller Vibes Brev kom Dewitz i Hænde, da han
var afrejst med Kongen af Preussens Brev og Traktat af 17. Maj;
den 22. passerede han gennem Hamborg og kom Dagen efter til Got
torp, hvor Kongen opholdt sig 8); han refererede Traktatforslaget, Kon-

t

gen gik uden Tøven ind paa det og skrev den 24. Maj til Kongen af
Preussen: ..Jeg er vis paa, at D. M. vil forene Dem med mig for at
drive Svenskerne ud af Tyskland; jeg er gaaet ind paa alt, hvad D. M.
har forlangt af mig, og sender nu med Justitsraad v. Holtze den af
mig underskrevne Traktat, som Oberst Meyer er beordret til at ud
veksle med en ligelydende med Deres Majestæts Underskrift. Jeg
vil samle ikke blot de 20 Batailloner, men hele den til Felttoget be
stemte Hær paa Grande Hede den 17. Juni og snarest postere mig
ved Recknitz i sikkert Haab om, at D. M. samtidig staar ved Peene".

') Kongen til Dewitz 16/. 15 (Geh. Reg.).
2, Geh. Reg. »t. 15.
") Hagedorris Dep. u/s 15; Piichler 2S/. 15.
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Kongen lovede at sende en Flotille til Pommerns Kyster og at ind
give en Liste paa Transportskibene l).

I Lejren ved Stettin ventede Oberst Meyer i største Spænding
paa Kongens Resolution; der var Ildesindede nok, der vilde indgive
Kongen af Preussen onde Tanker om Kongen af Danmarks Felttogs
planer; Golofkin havde forlangt Gennemmarche for et stort Troppe

korps, der skulde i dansk Tjeneste, men man klagede over, at det
vilde komme for sent, og at Danmark spildte den kostbare Tid.

Spændingen blev udløst ved v. Holtzes Ankomst til Lejren den 30.
Maj ~); Kongen af Preussen modtog med uskrømtet Tilfredshed Kongen
af Danmarks Brev; Ratifikationerne udveksledes øjeblikkelig, og den
6. Juni var v. Holtze atter paa Gottorp med den af Frederik Vilhelm
underskrevne Traktat 3).

Forholdet mel1em Danmark og Preussen var nu for saa vidt ordnet,
selvom der endnu var adskillige supplerende Aftaler at træffe; en
vigtig Indrømmelse havde Kongen af Preussen gjort ved at gaa ind

paa en offensiv Alliance. I Overenskomsterne mellem Kongerne af
Preussen og England var det udtalt, at de to Monarker som Kreds
direktører vilde forsøge paa med det gode at faa Sverig til at holde
Fred og først bruge Magt, naar dette ikke lykkedes; nu havde Sverig

ved sit Angreb paa Usedom vist, at det manglede Fredsvilje, og den
2. Maj udstedtes en "Ausschreiben an die Reichsstande", der af Sve
rig blev betragtet som en Krigserklæring, hvad den jo i Virkeligheden
ogsaa var .1). Det preussiske Diplomati havde nu foreløbig endt sit
Arbejde: der var sluttet Særoverenskomst med Rusland, Sachsen
Polen, Harmover og nu ogsaa med Danmark; m e n P r e u s s e n var
i k k e f o r m e I t i n d t r a a d t i d e n N o r d i s k e A II i a n e e.

Den 2. Maj havde Dewitz og Heuseh undertegnet Alliancetraktaten
mellem Danmarks og Englands Konger; men dermed var Sagen ikke
i Orden; Kongen af Danmark var meget misfornøjet over, at Dewitz
havde givet efter paa saa at sige alle Punkter; han ønskede forskel

lige Ændringer, men det gik trangt med dem; Kongen af England
vilde ikke yde mere end , hvad man ligefrem kunde aftvinge ham.

I Geh. Reg. ..t. 15.

Droysen og E. Holm lader urigtigt Dewitz overbringe Traktaten .
3) Meyer til Kongen ' "1.; Pliehler til Robethon •• 15.
4 Droysen IV' S. 126.
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Hvad Danmark ønskede, fremgaar af Kongens Ordre til Dewitz af
8. Maj, hvori der forlanges indført en Separatartikel -angaaende øden
saakaldte "lndemnisation af Huset Gottorp", der i Hovedartiklen S 12

uden videre er henvist til Kongressen i Brunsvig ; Udtrykkene i denne
Artikel er saa vage, at Udredningen af Erstatningen kan blive paa
lagt Kongen af Danmark alene; Kongen af England, hvem Traktaten
byder saa store Fordele, bør bære sin Part, særlig da Kongen af
Preussen ' absolut intet vil yde; der maa ogsaa træffes aldeles bindende
Aftaler om de bremiske og verdiske Kontributioner samt om de bre
miske Embedsmænd; Kongen af England maa til Belejringen af Wis
mar levere lige saa mange Tropper og lige saa meget Artilleri som
Kongen af Danmark. der umuligt med egne Kræfter kan tage Fæst
ningen, naar han ogsaa skal sende Tropper og Skibe til Pommern 1).

Hannovers Repræsentant i København blev ikke holdt underrettet
om, hvad der foregik mellem Dewitz og Heusch, og var saaledes
ikke i Stand til at samarbejde med sidst nævnte; men han blev ikke
træt af at forestille sin Regering, at det, det kom an paa, var at faa
Stift Bremen, og at man intet maatte forsømme for at naa dette Maal;
han meddelte, at Kongen af Danmark holdt bestemt paa, at Alliancen
blev offensiv og defensiv, at han ' stolede paa, at den engelske Flaade
i Østersøen vilde 'hindre Svenskerne i at spille Mester i disse Far
vande, og at Kongen af England ydede sit Bidrag til Forplejningen
af de russiske Hjælpetropper i Pommern; Puchler havde selv raadet
Kongen af Danmark til at antage disse Russere og havde indtrængende
anmodet den hannoveranske Afsending i St. Petersborg om at virke
for, at de blev befordrede til Pommern ad Søvejen 2).

Om den engelske Flaadeekspedition til Østersøen blev der ført
livlige Forhandlinger i London. Efter .Ordre anmodede Søhlenthal
Bernstorff om at udvirke, at de 20 engelske Orlogsskibe, som var
klare til at gaa under Sejl den 16. Maj, fik Befaling til at optræde
offensivt imod Sverig eller til i det mindste at spærre den svenske
Flaade inde i Carlskrona og angribe den, hvis den forsøgte paa at
løbe ud. Bernstorff svarede, at Flaaden vilde løbe ud midt i Maj,
at den skulde faa Ordre til at optræde angrebsvis, og at det vilde
glæde Kongen af England, hvis Kongen af Danmark ikke blot vilde
instruere Admiral N o r r i s om, hvorledes Carlskrona skulde inde-

I) Jfr. Side 169; Geh . Reg. 8/ 5 15.
' ) Piichler ' /" ' /6, " /" IC/., " '6, ' ,'0, % IS.
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sluttes, men ogsaa sende en Plan til London l). Inden man i Dan
mark havde faaet dette Svar, blev der herfra sendt Anmodning om,
at de 13 Orlogsskibe, som allerede var udrustede, straks maatte blive
sendte afsted uden at vente paa de 7, der skulde komme fra Middel
havet; blev den svenske Flaade ikke straks spærret inde, saa Kongen
af Danmark sig nødsaget til at svække sin Operationshær ved at
efterlade Tropper paa Sjælland til Øens Beskyttelse 2); hertil svarede
Bernstorff beroligende, at Norris snarest skulde afsejle og kræve Sa
tisfaktion af Sverig for den Skade, der var tilføjet den engelske Han 
del ; indtil man fik den , skulde han angribe alle svenske Krigsskibe;
men Kongen af Danmark maatte endelig snarest lade sin Hær rykke

ind i Meklenborg for at spærre Passerne for den svenske Hær og
udsulte den S). Det var Positionskrigen i Renkultur baade til Lands
og til Søs.

I Traktaten mellem Danmark og Preussen er der ikke Tale om,
at Sachserne skal have noget af Pommern; den danske Regering
havde tilstrækkelig godtgjort, at Sachsen havde forspildt sin Ret, og
dog blev der -- selv efter at Preussen og Sachsen- Polen havde slut
tet Forbund - agiteret stærkt i London for Sachsen- Polens Rettig
heder i Pommern, og det baade åf den preussiske Resident og af
den polske Envoye. Søhlenthal lod imidlertid Bernstorff vide, at, naar
Danmark afstod Bremen-Verden til Hannover, var det under den For
udsætning, at Kongen af England hjalp det til at faa Stralsund, Ry
gen og Pommern til Peene . Bernstorff indrømmede, at det var meget

magtpaaliggende, at Traktaten snarest muligt blev sluttet uden Hensyn
til de Flemmingske Intriger; han forstod godt, hvorfor Danmark havde
ophævet den tidligere Traktat med Sachsen-Polen 4) ; hertil sluttede
v. Bothmer sig, og begge var enige om, at det var bedst om man
kunde undvære de sachsiske Tropper. Da Søhlenthal meddelte Bern
storff, at man havde opsnappet nogle Breve med Oplysninger om den
fransk-svenske Subsidietraktat og om den Del af de tilstaaede Midler,
der skulde tilfalde -Hessen-Kassel P), erklærede Ministeren, at Kongen
af England nu, da den preussisk-hannoveranske Traktat var under
skrevet, og den dansk-hannoveranske var lige ved at blive det, gerne

' ) Geh, Reg. "0/.; Søhlenthals Dep. •0. 15.
•) Geh. Reg. 30/. 15.
' ) Søhlentha!s Dep. Uh 15.
') Bind V S. 2 If.
') Side 157 og 194.
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vilde sende Landgreven en Advarsel mod at indblande sig i den Nor
diske Krig 1); en saadan blev ogsaa tilstillet ham med Tilføjende, at
man vilde angribe ham, hvis han lod sine Tropper røre paa sig.

Den 22. Maj afsejlede Admiral Norris med en stor Konvoj; i de
foregaaende Dage havde man forhandlet om forskellige Ting vedrørende
Flaadens Optræden i Østersøen blandt andet om Lodser og om Am
munition samt om Admiralens Instruks, der i sin endelige Affattelse
blev holdt hemmelig. Søhlenthal fik dog at vide, at Norris skulde
forlange Satisfaktion, som ovenfor omtalt, og lægge sig for Carlskrona,
naar Rygen skulde erobres, under Paaskud af at beskytte Englands
Handel. Det blev ogsaa meddelt ham , at Czaren havde anmodet om;
at nogle engelske Skibe maatte blive sendte til Liflands Kyst; men
dem kunde Danmark bedst afgive; endelig at den engelske Admiral
ønskede en med Østersøen særlig fortrolig dansk Officer om Bord
paa sin Flaade 2).

Den 14. og 17. Maj afsendtes fra London Ratifikationerne af
Traktaterne med Kongerne af Preussen og Danmark ; men paa Maa
nedens sidste Dag indløb der fra Stettin Meddelelse om, at Oberst
Meyer var ankommen med Kongen af Danmarks Operationsplan, der
gik ud paa, at han i Forbindelse med Harmoveranerne vilde belejre
Wismar, men ikke sende Fodfolk til Pommern S). Nu blev der stor
Opstandelse blandt de hannoveranske Ministre i London; Bernstorff
advarede stærkt imod at opgive den oprindelige Plan : at angribe

. Stralsund; man udsatte sig ellers for, at Felttoget blev resultatløst,
Kongen af Preussen kunde komme paa andre Tanker, og Kongen af
Polen med en vis Ret gøre sine Krav gældende; deltog Danmark
ikke i Operationerne i Pommern, laa deri en Indrømmelse af, at det
ikke gjorde Fordring paa nogen Del af det erobrede Land 4). Sorgen
blev dog snart slukket: den 27. Maj udgik der nemlig en Rundskrivelse
til de danske Gesandter i Udlandet med Underretning om Dewitz'
Ankomst til Slesvig med Kongen af Preussens Traktat og Felttogsplan,
om Kongen af Danmarks øjeblikkelige Tilslutning dertil, om v. Holtzes
Afrejse til Stettin med den ratificerede Traktat og om, at den danske

Hær, 30 Batailloner og 60 Eskadroner stærk, den IS . Juni vilde staa
paa Grande Hede, klar til at medvirke ved Gennemførelsen af den

') Søhlenthals Dep. l l . , 10/. 15.
' ) Søhlenthals Dep. " I., '8/., · ' /. 15.

' ) Side 196 f.
4) Søhlenthals Dep. 3I /. 15 P S.
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med Kongerne af Preussen og England aftalte Felttogsplan l). Havde
Kongen af Danmark holdt fast ved den af Meyer overbragte Plan,
vilde det heller ikke være lykkedes at komme til Enighed med Han
nover, der ikke paa nogen Maade var gaaet ind paa at stille saa stort
et Troppekontingent.

For Danmark var det af stor Betydning at faa at vide, i hvilket
Omfang man turde regne paa Bistand fra den engelske Flaade; der
blev sendt Søhlenthal Meddelelse om Czarens Plan, at angribe det

egentlige Sverig, hvortil han behøvede en Del af den danske Flaade ;
Kongen af Danmark syntes godt om Planen, men turde ikke indlade
sig paa noget, før han var sikker paa, at Kongen af England vilde
gøre fælles Sag med ham, hvorfor han meget ønskede, at den en
gelske Flaade maatte blokere Carlskrona. Samtidig udgik der en
Skrivelse til Generalstaterne med Løfte om paa enhver Maade at
støtte den hollandske Eskadre, der skulde til Østersøen 2). Bernstorff
var enig med Søhlenthal i, at det eneste sikre Middel til at faa Fred,

var en Invasion i Sverig, og lovede at fremstille Sagen for Kongen,
der erklærede, at han godt forstod den og gerne saa, at Danmark
sendte Krigsskibe til den finske Bugt; da det maaske kunde være
en Fare for det øvrige Evropa, om Rusland blev for mægtigt i Øster
søen, var det maaske bedst at binde Czaren ved nogle Aftaler; Bern
storff mente, at, naar man stod i Sverig, skulde man faa Stænderne
til at vælge en anden Konge, helst Hertugen af Gottorp; den des
potiske Regeringsform burde afskaffes, og den gamle Forfatning ind-,
føres; til Slut bad Bernstorff om, at man ved Indrykningen i Mek
len borg vilde fare lempeligt frem mod Adelen S). Det var jo ogsaa
hans Landsmænd og Standsfæller.

Søhlenthal havde anmodet Bernstorff om at faa Kongen til at

sende en Minister til Kongen af Danmark for at forhandle med Kon
seillet om Czarens Projekt. Georg I gik ind paa Tanken, men for
sikrede, at Admiral Norris havde Ordre til, hvis en Del af den danske
Flaade blev detacheret, at lægge sig med sin Eskadre der, hvor Kon
gen af Danmark ønskede det. Som omtalt 4) havde den danske Re-

l) Rundskrivelse dat. Slesvig 17. 15; Geh. Reg.
' ) Geh. Reg. 13/0 15.
') Søhlenthals Dep. '1. 15.
') Side 154.
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gering begæret Ordet "offensiv" optaget i Traktaten 1), men Kongen
af England haabede, at man ikke holdt fast herved, da det vilde vække
stor Uro i "Riget"; Kongen af Danmark kunde trygt stole paa ham.
Søhlenthal indvendte, at, da Kongen af England havde forpligtet sig
til at erklære Sverig Krig, at sende Tropper til Wismar og at holde
Hesserne borte, saa var dette jo netop en off.- og defensiv Alliance,
hvorfor Ordet godt kunde bibeholdes; Bernstorff holdt imidlertid paa,
at det kun var en Formsag, at man udelod det i Ratifikationen; For 
handlingerne om Czarens Tiltræden af ' Koncerten burde henvises til
Berlin 2). En Uge efter, at Søhlenthal havde sendt sit Hof Bernstorffs
ovenstaaende Udtalelser, kunde han indberette , at han nu havde faaet
Meddelelse om, at, da man fra dansk Side holdt saa stærkt paa Or
det "offensiv u , som Kongen af England havde udeladt i Ratifikationen,
saa havde denne for at glæde Kongen af Danmark sendt en officiel
Erklæring om, at han opfattede Alliancen som offensiv; i Spørgs
maalet om den engelske Flaade kunde Kongen af England kun love,
at den skulde optræde som aftalt; noget skriftligt kunde der ikke
gives; de engelske og hannoveranske Sager kunde ikke sammen
blandes; der vilde blive Uro i England, hvis man erfarede, at den
engelske Eskadre i Østersøen havde andre Formaal end at beskytte
Handelen; Kongen af England vilde sende 2 'Batailloner og 600 Heste
til Wismar og havde nu angaaende alle de Punkter, der havde hindret
Ratifikationen, udtalt sig saaledes, at alt herefter maatte være i Orden .
Kongen af England havde af den preussiske Resident faaet Efterret-

, ning om, at August II ikke vilde lade sine Tropper "agere" i Pom
mern, før han havde faaet at vide, hvilken Del af Landet, der skulde
tilfalde ham; Bernstorff mente dog, at Danmark og Preussen ikke
skulde bryde sig herom, men begynde Operationerne, enten Sachserne
saa gik med eller ikke S).

Den 6. Juni havde Baron Piichler en Sammenkomst med de danske
Generaler, der krævede, at hver Deltager i Operationerne mod Wis·
mar skulde stille 4 Batailloner og 8 Eskadroner; det danske Kon-

l et Brev til Robethan af 10/. 15 skriver Piichler, at han har forestillet
de danske Ministre, at man umulig kan forlange en e v i g off.- og defen
siv Alliance ; naar den foreliggende Sag er endt, bliver Alliancen defensiv ;
han raader sin Regering meget til ikke at ændre et Ord i, hvad der en
gang er underskrevet, da den danske Konge er saa mistænksom.

~) Søhlenthals Dep. 14/0 15.
") Søhlenthals Dep. vt, 15.

•
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tingent under en Generalmajor vilde den 27. juni staa foran Fæst
ningen; en dansk Generalløjtnant skulde kommandere hele den kom
binerede Styrke. Regeringen i Harmover erklærede, at den intet
kunde gøre, før Ratifikationerne var udvekslede, og paastod endvidere,
at Hesserne samlede Tropper ved Grænsen, saa at Harmover be
høvede hele sin Hær for at værge sig imod dem. Hertil svarede
den danske Regering, at, da den hannoveranske havde udtalt, at
Kongen kunde bruge Ordene offensiv og defensiv ganske som i Trak
taten med Kongen af Preussen, vilde Udvekslingen af Ratifikationerne
ikke støde paa Vanskeligheder; Frygten for et hessisk Angreb var
et tomt Paaskud; den hannoveranske Hær var jo langt overlegen;
fik den engelske Eskadre ikke Ordre til at gaa til Carlskrona, gik

den danske ikke til Rygen, og, kom der ingen hannoveranske Tropper
til Wismar, blev hele den danske Hær staaende der. Disse bestemte
Udtalelser gjorde et stærkt Indtryk paa Plichler, der indtrængende
bad den hannoveranske Regering om ikke at gøre Vanskeligheder,
hvor saa vigtige Ting stod paa Spil l) .

Alle disse Indvendinger og Forhalinger bidrog naturligvis ikke
til at gøre Forholdet mellem Kongen af England og Kongerne af
Danmark og Preussen hjærteligt : sidst nævnte var særlig irriteret
over den engelske Eskatlres Uvirksomhed ; j et Brev til Georg I af
4. juni forlangte han, at den engelske Flaade skulde dække en rus
sisk Troppetransport over den botniske Bugt og derved muliggøre et
alvorligt Angreb paa det egentlige Sverig; dette Brev blev først be
svaret den 28. juli (!): hvis Admiral Norris under sin Ekspedition til
estlandske og Iiflandske Farvande traf paa svenske Krigsskibe, skulde

han angribe dem og derved lette det russiske Angrebsforetagende,
men at støtte det direkte var utilraadeligt 2). Stort anderledes kunde
Kongen af England vel heller ikke svare; det var kun som Kurfyrste at
han deltog i Krigen; England var neutralt; kun ved at benytte Krog
veje, kunde man faa den engelske Flaade til at gribe ind; hertil
kom, at Kong Georg ikke sad sikkert paa Tronen : jacobiterne var

begyndt at røre sig, og det var ikke afgjort, at Rejsningen vilde blive
helt let at slaa ned. Trods alt vedblev Baron Piichler dog at bestorme
Kong Georgs Ministre med Bønner om endelig at lade Admiral Norris
deltage i Operationerne; han har ikke vovet at fortælle den danske

') Piichler 6/6, 11/6, " /6 15.
") Schartau S. 185.

•
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Regering, at Admiralens Instruks gaar ud paa først og fremmest at
sikre den engelske Handel og først derefter forfølge andre Formaal,
saa at der altsaa ikke kan være Tale om straks at blokere Carlskrona ;
men nu blottes den svenske Marinestation i Gøteborg for Officerer
og Mandskab ; der bliver altsaa Fred i Kattegat, saa Norris rolig kan
lægge sig for Carlskrona l). Admiralen fremsatte den Indvending, at
den hollandske Admiral ikke havde samme Instruks som han ; havde
deres Instruktioner været enslydende, kunde Hollænderne have kon
vojeret de engelske Handelsskibe, medens Englænderne lagde sig for
Carlskrona ; herom gav han selv det danske Hovedkvarter Meddelelse~).

Da Flaaden ikke stod under Kurfyrsten af Hannover, var der intet
i Vejen for, at Traktaten imellem ham og Kongen af Danmark -blev
ratificeret, inden der blev truffet definitiv Bestemmelse om den en
gelske Eskadres Anvendelse. Dette blev ogsaa Tilfældet, og den 26.
Juni underskrev Kongen af Danmark i sit Hovedkvarter i Mecklenburg
(ved Wismar) den Moff.- og defensive Alliancetraktat" mel
lem ham selv og Kongen af England som Kurfyrste af Harmover S).

Den omfatter 23 SS foruden en særlig Deklaration til S 12, og er
mutatis mutandis enslydende med den dansk-preussiske 4) .

Dens Hovedindhold er følgende:

S l.

(Som S I den dansk-preussiske Traktat.)

S 2.

(Afstaaelse af Bremen-Verden til Kongen af Storbrittannien, hans

Arvinger og Efterkornrnere.)
S 3.

(Kongen af Danmark lover at udlevere alt, hvad han nu besidder
af Stift Bremen, 14 Dage efter at Regeringen i Harmover skriftligt
har forlangt det; dog skal samtidig med denne actu traditionis den
virkelige Krigserklæring mod Sverig fra Hs. Majestæt Kongen af Stor
brittanniens Side samt Udbetalingen af den i S 7 stipulerede Penge

sum i gode, gyldige Veksler finde Sted. )

t: Pilehler " !iI 15.
' ) Piichler :O{o . , . {. 15.
") Trykt i Uddrag i Hist. Tidsskr. 5. 1II S. 145-149.
" Side 199 If.

Den store uordlske Krlgs Historie. VI. 14
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S 4.

(Kongen af Danmark garanterer Kongen af Storbrittannien og hans
Efterkommere Besiddelsen af Bremen -Verden "contra quoscunque"

og vil derfor 6 Uger "a die requisitionis" hjælpe med 8000 Mand,
deraf 3000 til Hest.)

§ 5.

(Samme Hjælp ydes , naar Hs . Kg!. Maj. af Storbrittannien under
denne Krig angribes i sine tyske Lande af Sverig eller dets Venner.)

S 6.

(Kongen af Storbrittannien lover "in den Krieg wider Schweden I

durch wiirckliche Ruptur zu treten " fra den Dag, det bremiske Land
overdrages ham.)

§ 7.

(Løfte om, naar det ovennævnte Land overdr~ges, samtidig at ud

betale Kongen af Danmark i gyldige, i Hamborg akcepterede Veksler

JOa 000 Rdlr. "an gedoppelten Marcks-Stiicken oder zwey Drittelen
nach dem Leipziger Miintz-Fuss de a" 1690", ligeledes udbetales de
skyldige Kontributionspenge og andre Restancer.)

S 8.

(Hvis Krigen med Sverig endnu vedvarer 1. Maj 1716, og Stral
sund og Rygen til den Tid ikke er faldne, vil Kongen af Storbrit
tannien, hvis han til den Tid ikke er optagen af Krigsoperationer med
Sverig og dets Forbundsfæller, kvartaliter betale 50000 Rdlr. i et
Aar, hvis Krigen varer saa længe.

§ 9.

(Kongen af Storbrittannien vil gøre alt muligt for at faa Parla
mentet til snarest at betale de resterende Subsidier og de Summer,
der endnu skyldes Danmark for Hjælpetropper.)

Sia.
(Angribes Kongen af Danmarks tyske Rigslande eller Kongeriget

selv under nærværende Krig, vil Kongen af Storbrittannien 6 Uger
efter Rekvisitionen hjælpe med 6000 Mand, deraf 2000 Ryttere; er
det Øerne, der angribes, skal denne Styrke kun anvendes tU Be
skyttelse af Slesvig og Holsten , eventuelt Oldenborg. Begge Parter
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skal nnach Erforderung der Umstilnde" gensidig hjælpe hinanden af
al Magt og stræbe at faa Kongen af Preussen med ind i Forbundet.)

§ 12.

(Satisfaktion til Hertugen af Gottorp. Som
preussiske Traktat.)

S 6 den dansk-

.s 13.

(Om Krigsoperationer i Forbindelse med Kongen af Preussen mod
Rygen, Svenskpommern til Peenen og Wismar) n welche Insel und
Pommersche Lander sodarm die Crone Dånriemarck Erb- und Eigen
thiimlich behalten solle, und Se May t in Gross-Brittannien Sie dabei
auf eben die Weise, wie in den en nechst vorhergehenden beyden Ar
ticuln festgesteIlet worden, mainteniren und garantiren helfen wollen".

S 14.

(Om Wismar. Som S 12 den dansk-preussiske Traktat.)

S 15.

(Om Stettin og de andre Distrikter af Forpommern samt Usedom
og Wollin skal der træffes Overenskomst med Kongen af Preussen.)

S 16.

(O m Hertugen af Gottorp som Konge af Sverig. Som S II
den dansk-preussiske Traktat.)

S' 17.

(Da Kongen af Storbrittannien stedse maa have alle sine Tropper
rede til at hindre, at Kongen af Sverig faar Hjælp fra Hessen eller
over Hovedet fra Øvretyskland. vil den danske Konge ikke for det
første kræve Troppehjælp af ham til Operationer i Pommern, men
meget mere, hvis det bliver nødvendigt, sammen med Kongen af
Preussen komme ham til Hjælp. Ophører imidlertid al Fare fra
Hessen og Rhinegnene, vil Kongen af Storbrittannien hjælpe med til
Operationerne mod Sverig øst for Elben.)

§ 18.

(Som § 9 i den dansk-preussiske Traktat.)

§ 19.

(Om Kommando, Forplejning m. m.)

14·
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§ 20.

(Om Hjælp til Sachsen. Som § 15 i den dansk-preussiske Traktat. )

§ 21.

(Om Hjælp fra Kejseren. Som § 13 i den dansk-preussiske Traktat. )

§ 22.

(Om Meddelelse til Czaren. Som § 14 den dansk-preussiske
Traktat.)

§ 23 .

(Om Særfred. Som § 16 i den dansk-preussiske Traktat.)

Storbrittannisk Deklaration om § 12 af denne Traktat.

Det fastsættes herved "dass wann allenfalls und wider alles yer
muthen dem fiirstl. Hausse Gottorf fur sein Antheil des Herzogthums
Schleswig einige Satisfaction oder etwas davor soli te zuerkannt werden,
Se Konigl. Mayt in Gross Brittannien mit Sr Kerrigl. Mayt in Danne
marck, Norwegen darinnen zu gleichen Theilen gehen woIlen ."

Den 27. Juni rejste v. Holtze til Lejren ved Stettin for at levere
Oberst Meyer ovenstaaende Traktat; det paalagdes Gesandten ikke at
udveksle den, før Heusch skriftligt havde erklæret, at "Nebentrak

taten ", d. v. s. ovenstaaende Deklaration, vilde blive ratificeret inden
3-4 Uger; før denne Tilføjelse til Traktaten var ratificeret, vilde
Stift Bremen ikke blive udleveret I). Artiklen blev sendt direkte til
London for ikke at spilde Tid, og for at den kunde være i Hannover,
naar Udleveringen skulde finde Sted. Piichler bad om, at Ratifica

tionen endelig maatte ske snarest, da den var en "conditio sine qua
non"; "trods alle Ildesindedes Anstrængelser vil vor Sag komme i
Orden, hvis den finder Sted" 2). Der var imidlertid en Sag, der laa
den danske Regering mindst lige saa stærkt paa Hjærte, og det var
den engelske Flaades Optræden i Østersøen. Admiral Norris havde
jo meddelt, at han ikke kunde blokere Carlskrona, men Dewitz, Vibe
og Kongen selv bestormede Piichler med Opfordringer til at sørge

for, at Blokaden alligevel blev effektueret. Vibe paastod endog, at
det var lovet Søhlenthal, at Flaaden vilde lægge -sig for Carlskrona ;
han erklærede, a~ det for de Allierede var af allerstørste Betydning

') Geh. Reg. 2,/.. 15.
' ) Piichler " /:., .0 o 15.
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at faa at vide, naar Flaaden kom til Carlskrona, hvor længe den vilde

blive liggende, og om den vilde angribe de svenske Krigsskibe, som

prøvede paa at løbe ud 1). Søhlenthal fik Ordre til at virke for Op

fyldelsen af dette brændende Ønske, og for at der snarest blev sendt

hannoveranske Tropper til Wismar. Da ovennævnte Traktater og

Ordrer blev afsendte, laa den . danske Hær for Wismar; kort efter

brød den op og fortsatte Marchen til Pommern; ved Rostock stødte

v. Hoitze til Hovedkvarteret; han kom med uforrettet Sag: Heusch

havde ikke faaet nogen Ordre til at slutte en "offensiv " Traktat 2)
og "Nebenartiklen" turde han ikke gaa ind paa; Ratifikationerne blev
altsaa ikke udvekslede. Kongen af Danmark og hans Ministre lod

overraskede og forbavsede over de mange Vanskeligheder, der rejstes

fra hannoveransk Side, og Puchler var fortvivlet: "Gaar vort Hof
ikke ind paa de Danskes Ønsker om Ækvivalentet, er der Fare for, .

at de beholder Slesvig og Holsten og giver Hertugen af Gottorp

Bremen ; den Plan giver Preussen vist gerne sin Tilslutning" S). Ende

lig blev denne Sag dog ordnet efter den danske Konges Ønske: I

Hovedkvarteret for Stralsund mødte Eltz, og den 16 . "juli underskrev

han en Erklæring om at, hvis Hertugen af Gottorp mod Formodning

. fik tilkendt Erstatning for en Del af Slesvig, skulde Harmover og

Danmark betale denne "zu gleichen Theilen "; han forpligtede sig til

at skaffe sin Konges Underskrift herpaa, saa snart Vind og Vejr tillod

det '). Meddelelse herom sendtes til Søhlenthal"), der i Begyndelsen

af Juli havde stridt mangen haard Strid om de vanskelige Artikler i

Alliancetraktaten. Bernstorff havde udtalt, at Heusch havde faaet Be

sked om det Ord "offensiv", saa derpaa kunde Traktaten ikke strande;

men "Nebentraktaten" vilde Kongen sikkert aldrig underskrive i det
vilde jo se ud, som om der tilkom Hertugen Erstatning; i og for sig

havde han dog intet imod at betale Tredjedelen af en eventuel Er

statningssum; men nu maatte denne Sag endes; man fik Indtrykket

af, at Korigen af Danmark brugte den som et Paaskud til ikke at

udlevere Bremen. Søhlenthal holdt imidlertid paa sit og tilstillede

Bernstorff en Kopi af Traktaten, som han bad ham forrnaa Kongen

l) Vibe til Piichler .8/0; Piichler til Robethon " /0, 3% 15; jfr; Søhlenthals
Dep. 30/" '8/_ 15.

' ) Jfr. Side 160 og 207.
' ) Piichler 'i;, 817 15.
' ) Schartau S. 187.
5) Geh. Reg. 2°/1 15.
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til at underskrive; snart efter meddelte Ministeren, at Piichler vilde

faa Ordre til at .forestille Kongen af Danmark, af hvilke Grunde Ar

tiklen ikke direkte kunde antages, men samtidig skulde han ogsaa

meddele, at Kongen af England vilde give en bindende Erklæring

om, at han, hvis den famøse Erstatning blev tilkendt Hertugen, vilde

betale lige saa meget som Kongen af Danmark. YderIigere lovede

Bernstorff, at, naar Bremen blev udleveret, vilde der samtidig blive

udbetalt et stort Afdrag paa Subsidier og Restancer; Resten vilde

blive betalt i Løbet af et Aar 1). Den 30. Juli modtog Søhlenthal

Reskriptet af 20. Juli, der blandt andet indeholdt Meddelelse om Eltz'

Erklæring; Kongen af England havde dog alIerede den 28. under

skrevet og godkendt den af Eltz udstedte Revers 2). Endnu var Sagen

dog ikke i Orden; den endelige Udlevering fandt ikke Sted

før den 15. Oktober, og først paa den Dag blev Hanno

ve r s K r i g s e r k I æ r i n g u d s t e d t. AlIerede før dette Tidspunkt

var Kongen af England imidlertid kommen til at optræde aktivt; men

de hermed forbundne Omstændigheder hører nærmest ind under

Krigsbegivenhederne og vil blive fremstillede sammen med dem.

I Traktaterne udtaltes det, al Kejserens Approbation paa Erob

ringen og Fordelingen af Sverigs tyske Provinser skulde erhverves,

og hans Hjælp mod Frankrig sikres; det synes imidlertid, som om
Danmark har overladt denne Sag til sine ForbundsfælIer: I Maj lod

Kejseren sine Ministre meddele Hannovers, Preussens og Sachsens

Ministre, at, da Kongen af Sverig ikke vilde have Fred i Riget,

skulde Kongerne af Polen og Preussen som Kredsdirektører gøre,

hvad Rigslovene bød 3); men om Danmark var der ikke Tale, og Ap

probation paa Planen om Fordelingen af Sverigs tyske Provinser blev

ikke givet ved denne Lejlighed. Den danske Gesandt i Wien fik i

lange Tider intet at vide om AlIianceforhandlingerne; gentagne Gange

klagede han over Mangel paa Instruktion og over, at det kejserlige

Hof fra anden Side vidste bedre Besked om de danske Forhandlinger

end han selv 4). Først, da Traktaten med Kongen af Preussen var
underskreven, fik han officiel Meddelelse om, at der var ført dansk-

') Søhlenthals· Dep. P,'" ~ " ' , 15.
" Schartau S. 187; Søhlenthals Dep. 30 , 15.
") Weybergs Dep. " /' 15.
{) Weyb~rgs Dep. "I. , oh, " f; 15.
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preussiske Allianceforhandlinger ; samtidig blev der ogsaa skrevet til
ham, at Traktaten med Kongen af England snart kunde ventes under
skrevet, hvorhos der blev tillagt ham Ordre til at give Kejseren Under
retning om disse Traktater I). Nogen Tid forinden havde Gehejme
raad Holstein dog meddelt ham, at Traktaten med Preussen var ra
tificeret; dette havde han meddelt Kejseren og hans Ministre, som
udtalte deres Tilfredshed dermed, men tillige deres Forundring over,
at man endnu ikke var kommen til Enighed med Kongen af England;
den sachsiske Gesandt havde insinueret, at Skylden var Danmarks,
hvad Weyberg havde dementeret 2). Paa Kongressen i Brunsvig havde
Kejserens Repræsentant, Grev Schønborn, udtalt, at Kongen af Dan
mark i Guds Navn kunde marchere, hvorhen han vilde , naar han
blot overfor de Rigsfyrster, gennem hvis Lande han passerede, op
traadte paa "rigskonstitutionsmæssig" Maade "), Trods alt herskede
der dog ret længe en vis Utryghed i de Allieredes Forhold overfor
Kejseren; trods indtrængende Anmodninger vilde 'han ikke approbere
Angrebsplanerne mod Sverig; den preussiske Gesandt i Wien ytrede
endog Frygt for, at Kejseren vilde lade de Nordiske Allierede løbe
Linen ud for senere sammen med Frankrig at omstyrte hele deres
Arbejde 4). Nogen overdreven Ængstelse for at begynde Operationerne
uden Kejserens Approbation nærede Kongen af Danmark dog ikke:
den 12. Juli forenede hans ' Hær sig med den preussiske ved Stral
sund. Først i Begyndelsen af August fik Weyberg tilstillet Ekstrakter
af Traktaterne med Kongerne af Preussen og England, som den preus
siske Gesandt havde kendt i over en Maaned; efter Samraad med
denne og Hannovers Gesandt blev det besluttet, at Weyberg skulde
gaa til Kejseren og vise ham Traktaterne for at betage ham al Mis
tanke om, at de Allierede var usikre og indbyrdes uenige. Ved Au
diensen meddelte han, at Kongen af Danmark nu havde sluttet sig
til Kongerne af Preussen, Polen og England, og at de alle knyttede
deres Interesser til Kejserens. Denne svarede, at han undte Danmark
alt godt, men indlod sig i øvrigt ikke videre paa Sagen 5). Nogen Fare
for Indblanding fra Kejserens Side var der ikke; han havde ogsaa nok
at gøre med Forberedelser til den Krig med Tyrkiet, som det trak op til.

l) Geh . Reg. '4/" 15.
' ) Weybergs Dep. " '" 15.
3 Rosenkrantz' Dep. 3,,, 15.
4) Weybergs Dep. ' ''/'' 15.
•) Weybergs Dcp. ' /8 15.
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Medens de Allierede kun forlangte en velvillig Neutralitet af Kej
seren, krævede de aktiv Bistand af C z a r e n, der jo ogsaa var mere

end en- interesseret Tilskuer. Mellem ham og Kongen af Danmark
var der ført en livlig Korrespondance, og mellem hans Ambassadør
og det danske Konseil var der forhandlet paa talrige Konferencer.
Det er jævnlig omtalt, hvor lidenskabeligt Czaren foreholdt Kongen,
at han snarest maatte slutte Alliance med Kongerne af Preussen og
England; baade hans Breve og hans Udtalelser til de danske Ge
sandter i SI. Petersborg vidner noksom om, hvor ivrig han var for
at skaffe Sverig det størst mulige Antal Fjender paa Halsen. Da
imidlertid hverken Kongen selv eller Westphal kunde stille Czaren
tilfreds, blev det besluttet at sende Generaladiutant Oberst L ø ven ø r n
til ham I). Den 9. Maj blev der udfærdiget en Instruks for denne:
Han skulde over Berlin rejse til Riga, skaffe Oplysning om de der
værende Troppers Antal og Tilstand, sætte sig i Forbindelse med
deres General og søge at vinde ham; videre skulde han undersøge
Beholdningerne af Hamp og Mastetræ og virke for, at Czaren skæn
kede Danmark betydelige Mængder af disse Skibsfornødenheder ; Cza
ren skulde sættes ind i den Operationsplan, som Kongen havde til 
stillet Kongen af Preussen, og som kun kunde gennemføres med Bistand
af et stort Antal russiske Tropper 2); Danmark havde jo baaret saa
tunge Byrder og havde ved paa Czarens Opfordring at slutte For

bund med Harmover bragt saa betydelige Ofre, at der var al mulig
Grund for Rusland til at yde kraftig Understøttelse; Grunden til, at
man ikke ønskede Menschikoff til Pommern, skulde paa ny frem
hæves, og de resterende 160000 Rubler atter kræves: betalte Czaren
disse Penge, vilde hver af Kongerne give Russerne ved Stralsund
Halvdelen af Brødforplejningen . Sluttelig paalagdes det Løvenørn at

komplimentere Storkansler Golofkin. Vicekansler Shapiroff, General
løjtnant Dolgorucki og Kammerherre Jagusinski S).

Med den russiske Ambassadør holdt Konseillet i København i Maj
en Række Konferencer, hvori Ministrene forklarede, hvorfor Czarens
Hære maatte rykke' ind i Pommern, hvorfor den danske Flaade ikke
kunde støtte den russiske, inden den engelske Eskadre kom, og man
var sikker paa dens Bistand, samt hvorledes Kongen af Danmark i

') Frederik IV til Czaren 0'. 15.
2 Geh. Reg. 8 6 15; jfr. Side 196.
•} Geh. Reg. "" 15; Løvenørns Instruks s. D. (Løvenørns Arkiv).
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Aar ønskede at indrette sine Operationer: Ambassadøren mente, at
den danske og russiske Flaade u n d e r a II e F o r h o Id burde optræde
i Fællesskab, og raadede indtrængende til at frafalde den nye Felt
togsplan og følge den preussiske; den danske Hær maatte absolut
deltage i Operationerne i Pommern, da Russerne umuligt kunde
komme ·tidsnok. Konseillet tog hans Udtalelser ad referendum og
anmodede Ambassadøren i Kongens Navn om at rejse over til Hoved
kvarteret paa Gottorp for at forhandle om, hvorledes Czarens Angrebs
plan mod det egentlige Sverig kunde udføres l).

Løvenørn rejs te over Hamborg til Berlin, men da han kom dertil,
var General Dewitz allerede rejst til Stettin; han mødte ham imid
lertid den 18. Maj i Prenzlau paa Vejen til Kongen i Slesvig 2). Da
Løvenørn spurgte ham, om han vidste noget om Russerne, svor Gene
ralen paa, at Czaren ikke vilde lade dem marchere og at Løvenørns
Rejse vilde blive forgæves; denne fortsatte dog Rejsen og kom 21.
Maj til Danzig. I Lejren ved Stettin, hvor han havde opholdt sig
3 Timer, havde han. truffet Oberst Meyer, der 'fortalte, at Kongen af
Preussen længtes meget efter at forene sin Hær med den danske;
han traf ogsaa H e u s c h, -der sagde, at han var vis paa, at, naar Kon
gen af England fik at vide, hvad Kongen af Preussen sidst havde er
klæret, vilde han blive tilfreds og ikke holde paa, at han ikke vilde
røre sig, før Russerne kom. Den 29. Maj kom Løvenørn til Riga:
Czaren havde hverken Hamp eller Mastetræer, men Købmændene
havde nok af begge Dele. General, Fyrst R e p n i n viste ham Sol
daterne, der var i udmærket Stand, vel bevæbnede og udrustede;
der var IO Regimenter Infanteri a 1300 og 3 Regimenter Dragoner
a 1050 Mand; 4 Infanteriregimenter ventedes i de nærmeste Dage
fra Reval og Smolensk; den samlede Styrke var saaledes 21350

Mand S).

Den 5. Juni kom Løvenørn efter 3 Uger og 4 Dages Rejse til
SI. Petersborg; »ingen Kurer er rejst hurtigere", skriver han. Den
6. overleverede han sit Kreditiv til Czaren, der modtog ham meget
naadigt og beordrede sine Ministre til endnu samme Dag at begynde
Forhandlingerne med ham og WestphaI 4

) ; denne havde i Forvejen
efter Evne forberedt Jordbunden, havde med Held opægget Czaren

l) Prot. des conferences 71>, 0' " "Io, " '" " /. 15; G~h. Reg. " /. 15.
") Jfr. Side 201.
" Løvenørn til Vibe 1<'., vt«, 21 /., ' "/o 15 (Løvenørns Arkiv).
' ) Løvenørn til Vibe 7 1" 15; Westphals Dep. s. D.
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mod Gottorperne og vedligholdt hans Uvilje mod Sachserne, særlig

Flemmings Parti, hvortil den tidligere Gesandt, Grev Vitzhum, hørte;

denne var ingen Ven af L ø ven d a l, hvem Czaren betegnede som

"den ærligste af Kong Augusts Tjenere". Westphals Forhandlinger

med Czarholfet havde navnlig drejet sig om Danmarks Forhold til

Preussen, idet Czaren erklærede. at han ingen Tropper sendte til

Pommern, før den dansk-preussiske Alliance var sluttet ; blev denne

ikke til noget, var der nemlig Fare for, at Kongen af Preussen slut

tede sig til Kongen af Sverig for uden Sværdslag at faa Stettin; da

Pommern daarligt nok kunde ernære Sachserne og Preusserne, brød

Kongen sig rimeligvis ikke om at faa Russerne med. De af Lø

venørn overbragte Efterretninger om, at Kongen af Danmark intet

Fodfolk vilde sende til Pommern, vakte megen Uro ved Czarholfet;

nu var der Fare for, at Preussen sluttede Forlig med Sverig, skød

Skylden for det mislykkede Felttog paa Danmark og søgte at sætte

Splid mellem dette og Rusland. Czaren raadede derfor indtrængende

Kongen til at sende Kongen af Preussen de forlangte Tropper og

lægge sig for Wismar med Resten l) . Dette Raad kom naturligvis

for sent; men, længe før det kom, havde Kongen af Danmark givet

efter for Kongen af Preussens Ønsker.

Løvenørn og Westphal tog nu fat paa Underhandlingerne om de
russiske Auksiliærtropper ; det lod til, at Czaren ikke ønskede, at Sven

skerne blev fordrevne fra Tyskland, før han selv havde fuldført sin

Landgang i Sverig; han syntes at frygte for, at Kong Carl for hastigt

skulde blive tvungen til at slutte Fred, og var af den Grund ikke

altfor ivrig for at forstærke den allierede Hær i Pommern 2). For

ha~dlingerne om Auksiliærtropperne blev ikke førte til Ende under

Løvenørns Ophold i Rusland ; men de blev lettede ved, at den preus

siske Resident, som tidligere havde erklæret dem for unødvendige,

meddelte, at Kongen nu indtrængende ønskede dem og var villig til

at forpleje dem; han ønskede rigtignok ogsaa, at Menschikolf skulde

kommandere dem; men deraf blev der dog intet S). Den 12. Juni

kom de to danske Gesandter til Kronslot, hvor Czaren mønstrede
sin Flaade; de fandt ham stærkt optagen af en Pakke Depecher, Stor

kansleren lige havde faaet fra sin Søn, Envoyeen i Berlin; paa et

') Westphals Dep. 11 [', " " :11 :' , o Il 15.

Westphals Dep. " '" 15.
a Løvenørn til Vibe 7 n, III O 15.
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gebrokkent Hollandsk, der i Løvenørns Gengivelse lyder meget pud
sigt, udtalte. han : "Jeg gratulerer Dem til, at Alliancen mellem Deres
Herre og Kongen af Preussen nu er sluttet; dat is filrwar ene grotte und
gutte Sache l). En Uge senere afrejste Løvenørn med et Brev fra
Czaren til Kongen: "Deres Majestæt kan være forvisset om, at jeg
vil gøre alt, hvad der tjener til at fremme den fælles Sag og særlig
D. M. lnteresser ; jeg har alt tidligere truffet Anstalt til, at mine Trop
per kan marchere paa første Vink" ; Forplejningsforholdene maatte
imidlertid ordnes, og derfor sendte han Løvenørn hiern.")

Den 5 . Juli modtog Westphal en Ordre af 13. Juni om at virke
for, at Czaren sendte et godt Korps til Pommern, da der nu var Ud
sigt til, at Frankrig tog Sverigs Parti; Danmark og Preussen vilde
betale Brødet; kort efter fik han et nyt Reskript, der meddelte, at
Sagen hastede 9). Den IO. J uli resolvere~e Czaren, at han vilde give
30 Batailloner og 4 Regimenter Dragoner, der skulde forplejes med
Brød, Salt, Gryn og Furage og nyde samme Kontributioner af Fjen
dens Land som de danske og preussiske Tropper. De to Magters
Gesandter gik i det væsentlige ind herpaa, og - uden at afvente
Kongernes endelige Resolution - satte Czaren Regimenterne i Marche
mod Grænsen; Korpset førtes af Feltmarskalk S c h e r'e m e t j e w ol).

Det varede imidlertid læ nge, inden Russerne naaede Krigsskuepladsen,
og, da de endelig indtraf, kom de kun til Ulejlighed.

Skønt Holland ikke havde ytret fjærneste Lyst til at tage Parti
for nogen af de Krigsførende, kunde det dog ikke undgaa at blive
berørt af Begivenhederne. De svenske Kapere i Østersøen tilføjede
Republikens Handelsflaade meget betydelige Tab; den maatte træffe
Forholdsregler til at beskytte sin Handel og gøre sit for at til Veje .
bringe Fred i Norden. I begge Henseender faldt dens Interesser

sammen med Englands, hvortil den ogsa.a sluttede sig. Del' blev
snakket uhyre meget frem og tilbage, om og ved hvem General
staterne skulde lade sig repræsentere i Brunsvig; men det endte med,

' ) Løvenørn til Vibe 14 6 15.
' ) Czaren til Kongen af Danmark; om Bord paa "Ingermanland" ' /6 15

(gI. su
• Geh . Reg. " 16, .616 15.
• Westphals Dep. " r ; Czaren til Frederik IV Reval .ø/, 15 (gI. SI.)
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at de saa lidt som England og Sverig sendte nogen Gesandt til den
i øvrigt betydningsløse Kongres l) . .

Af betydelig større Interesse var det Spørgsrnaal, om Holland skulde
sende en Eskadre til Østersøen; v. Støcken havde ihærdigt arbejdet
paa at ophidse Hollænderne mod Sverig i Anledning af de stadige
Opbringelser af deres Skibe; de var ogsaa saa irriterede, at de i offent
lige Opslag brugte Udtryk som "Pirater" om Svenskerne, ligesom der
tidlig paa Aaret 1715 viste sig Stemning for Afsendelsen af en Flaade
styrke : den franske Ambassadør søgte at forhindre dette el1er i det
mindste at opnaa, at ogsaa Frankrig kom til at deltage i Ekspeditionen
til Østersøen; men dette bekæmpede v. Støcken med Held. I Slut

ninge.n af Februar begyndte Forhandlingerne mellem Generalstaterne
og Admiralitetet om Udsendelsen af en Eskadre, og snart forlød det,
at IO Orlogsskibe vilde blive udrustede; Omkostningerne skulde for
skudsvis afholdes af det Ostindiske Kompagni. England skyndede
paa Udrustningen IIf Eskadren, og midt i Maj var den klar 2).

Fra de Nordiske Allieredes Side blev der arbejdet paa at formaa
Generalstaterne til at lade Eskadren hindre Svenskerne i at føre
Transporter til Pommern, og til at konvojere preussiske Handelsskibe;

men Hollænderne vilde have frie Hænder; de vilde heller ikke op
træde sammen med Englænderne af Frygt for at blive revne med
dem ind i Krigen, hvad de for enhver Pris vilde undgaa 8).

Den 31. Maj gik den hollandske Eskadre under Sejl under Kom
mando af Schoutbynacht d e Ve t t e J). Den danske Regering nærede
det forfængelige Haab, at Hollænderne sammen med Englænderne
vilde spærre den ' svenske Flaade inde i Carlskrona, og Konseillet i
København havde Ordre til, hvis dette blev til Virkelighed, at træffe
Aftale med Admiralitetet om Afsendelsen af en stor dansk Eskadre
til Rusland; under alle Omstændigheder vilde de danske Myndigheder
yde Hollænderne al ønskelig Bistand 5). Haabet om Hjælp fra den
hollandske Eskadre var, som det snart skulde vise sig, kun svagt

begrundet : Danmark havde. ikke meget at vente af Republiken. For
holdet mellem de to Lande var - om ikke pa~ nogen Maade fjendt 
ligt - saa dog ret køligt; hertil bidrog Hollands Forsømmelighed

') v. Støckens Dep. • " "" "', III" :' " " , 15.
'.!J v. Støckens Dep . sJI, JP I , ~U1 I , IO " ~ :1, I ~:I , :0 .., 2:'1 4, :!.}.a, Il / å, 14 ~ 15.
:,) v. Støckens Dep. ", 15.
4) v. Støckens Dep. • Q 15.
') Geh. Reg. " Is , 23. 15.
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med at betale de skyldige Restancer og de Vanskeligheder, der fra
dansk Side blev gjort mod, at den hollandske Resident i Stockholm
fik Lov . til uhindret at lade sine Breve passere gennem Landet.
Generalstaterne maatte imidlertid indrømme, at Residenten havde mis
brugt sit Kurerpas. og, da han havde faaet en alvorlig Irettesættelse,
som den danske Regering fik tilstillet i Kopi, var denne Anledning
til Misstemning bragt ud af Verden 1).

Da Operationerne i Juli 1715 tog deres Begyndelse, var den po
litiske Situation i korte Træk følgende: Danmarks Forhold til sine
to oprindelige Allierede var ikke undergaaet nogen væsentlig For
andring; paa Rusland kunde det fremdeles stole; Czaren var villig
til at bekæmpe Svenskerne paa de forskellige Krigsskuepladser til
Lands og til Vands; han var rede til at lade sine Tropper rykke ind
i Pommern og til med Bistand af den danske Flaade at rette et An
greb mod Sverigs Hjærte. S a c h s e n - P o Ie n havde maattet opgive
sine Forsøg paa at knibe ud af Alliancen; Kong A u g u s t havde noget
vanskeligt ved at indrømme, at han ikke havde holdt de med Dan
mark indgaaede Traktater og derfor havde tabt sin Ret ,til at kræve,
hvad der i disse var tilsagt ham. At Danmark heller ikke i . sin Tid
havde holdt de Løfter, det havde givet Sachsen-Polen, skal ikke be
nægtes; ved sin Mangel paa Evne, maaske ogsaa paa Energi, havde
det sikkert bidraget sit til, at Sachserne i 1713 maatte opgive Rygen
og de Dele af Pommern, som de havde besat; men Kong Frederik
havde aldrig som Kong August forsøgt paa at hytte sig selv og lade
sine Allierede i Stikken. Hvorom alting er, saa optraadte dog Sachsen
Polens Tropper ved de Danskes Side i det nye pommerske Felttog.
Med K o n g e n a f P r e u s s e n var det lykkedes at slutte en Alliance,
der førte til, at hans Hær midt i Juli forenede sig med Kongen af
Danmarks ved Stralsund, og med K o n g e n a f E n g Ia n d var der
ligeledes sluttet et Forbund, som vel var af mindre aggressiv Natur,
men som dog kunde faa Betydning for Felttogets Udfald og sand
synligvis vilde vise sig af stot, Værdi ved den endelige Fredsslutning.
Georg I' Dobbeltstilling som Konge af Storbrittannien og Kurfyrste af
Harmover gjorde, at han, hvad hans Optræden i selve Krigen angik,
ikke kunde udfolde samme Energi som Kongen af Preussen, selv
om han havde villet.

l) v. Støckens Dep. ' I., Ul' , ' • • " u. l U.;, n"15.
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K e j s e r e n iagttog i alle Tilfælde en velvillig Neutralitet overfor de
Nordiske Allierede og hindrede ikke, at disse i Forbindelse med deres
nye Forbundsfæller selv ordnede deres Mellemværende med Sverig.
Kongressen i Brunsvig var magtesløs, men havde dog gjort
nogen Gavn ved at forberede Alliancen .mellem Kongerne af Dan
mark og England. R i g s d a g e n i R e g e n s b u r g var ganske uden
Betydning, Generalstaterne og selve England forholdt sig neu
trale, men bidrog dog deres til, at Forholdene i Østersøen blev nogen 
lunde rolige, hvorved de til en vis Grad lettede de Nordiske Allieredes
Foretagender.

Overfor den løst sammenhængende, men trods alt overmægtige Al
liance stod S ve r i g ene. Ganske vist var det forbundet med H o I
s t e n - G o t t o r P. men dette kunde kun hjælpe med et ringe Antal
Tropper, som det ikke en Gang kunde forpleje, da hele dets Terri
torium var i Fjendehaand. F r a n k ri g var Sverig venligt, men vilde
kun hjælpe med Penge og diplomatisk Mellemkomst. L a n d g r e ven
a f H e s s e n og flere andre tyske Fyrster nærede Sympati for Kong
Carl og havde gerne stillet Tropper til hans Disposition, men Kejseren
og de mod Sverig fjendtlige tyske Fyrster var langt de stærkeste og
holdt dem tilbage. Heller ikke T y r k i e t greb ind ; Sympatien for
den svenske Konge var kølnet, men selvom den endnu havde været
varm, vilde Evnen have svigtet ; Sultanen var lige ved at blive ind 

viklet i en Krig, der vilde lægge Beslag paa alle hans Kræfter.
Alt i alt maa Felttoget i 1715 siges at være godt indledet i di

plomatisk Henseende. Konjunkturerne var Danmark gunstige; selv
om man ikke tør tilskrive den danske Regering og dens Organer
hele Æren for Tilvejebringelsen af den store Alliance og Sverigs Iso
lation, maa det sikkert erkendes, at Kongens Fasthed i Forbindelse
med den Ihærdighed, hvormed de danske Statsmænd og Diplomater
arbejdede paa at ophidse de øvrige Magter imod Sverig og paa at
vække deres Krigslyst ved at forestille dem de Fordele, de kunde
naa ved at ydmyge dette Land, i høj Grad har bidraget til at forene
saa mange Magter om den Opgave: at fordrive Svenskerne
fra Tyskland.



II. Den danske Hærs Reorganisation 1713-1715.

DE l'( danske Hærs Nederlag ved Gadebusch den 20. December
1712 blev uden Indflydelse paa Felttogets Udfald, der trods

Svenskernes Sejr blev saa ugunstigt som muligt for dem; men Dan
mark fik alligevel et forholdsvis ringe Udbytte af de Allieredes endelige
Betvingelse af Stenbock og hans Hær. Dette laa ganske simpelt i,
at de danske Tropper, skønt de modtog Forstærkning fra Norge, kun
udgjorde godt og vel en Fjerdedel af Belejringskorpset for Tønning
og var de Belejrede betydeligt underlegne l). Stenbock var kun bragt
til at kapitulere ved Russernes og Sachsernes Hjælp, og disses Krigs
maal faldt derefter ikke længere sammen med Danmarks: For den
danske Konge kom det i første Række an paa at knække Hertugen
af Gottorps Magt, hvorimod hans Forbundsfæller ikke betragtede Got
torperne som Fjender ; disse blev derfor ikke berørte af Kapitulationen,
og Frederik IV maatte fortsætte Belejringen af Tønning alene. Men
efter den alvorlige, numeriske og moralske, Svækkelse, hans Hær
havde lidt ved Gadebusch, var det ham umuligt samtidig hermed at
yde sine Allierede den Støtte, han havde tilsagt dem, og Kongen
maatte derfor finde sig i, at disse i Pommern ordnede Forholdene
efter eget Tykke uden Hensyn til Danmarks Interesse. Deres Krigs
førelse var tilmed saa slap, at der paa denne Del af Krigsskuepladsen
efter Stettins Erobring faktisk herskede Vaabenstilstand; Hovedrecessen
i Schwedt af 6. Oktober 1713 var ikke blot en Krænkelse, som Kong
Frederik maatte finde sig i; men dens Følger var skadelige for Dan
mark og bragte Riget i en alvorlig Fare ~).

Den danske Regering sad imidlertid ingenlunde med Hænderne i
Skødet. Samtidigt med at gøre sig til Herre over Gottorps faste
Punkter: Tønning og Helgoland (7. Februar og 8. August 1714) satte
den et alvorligt Arbejde ind paa at kunne møde kampberedt, naar

:) Bind IV S. 339 f.
Bind V S. 108-146.
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Afgørelsens Time slog; og Arbejdet bar Frugt. Da Felttoget midt "i
1715 blev aabnet, stod Frederik IV i Spidsen for en Felthær, der o

hvad Organisation, Indøvelse og Udrustning angik, ikke i nogen Hen
seende stod tilbage for de Hære, ved hvis Side den skulde kæmpe,
eller for den, som . den skulde maale sig med .

Siden 170 l havde den danske Hær været delt i to Dele, af hvilke
kun den ene stod til Kongens egen Raadighed, medens den anden i
fremmed Sold deltog i den spanske Arvefølgekrig. Først nævnte Del

bestod ved Aarsskiftet 1712-17 I 3 foruden af Artilleriet og 6 til

Smaafæstningerne knyttede Frikompagnier af følgende Afdelinger:

Hvervet Rytteri og Dragoner.
Livgarden til Hest.

l. Sjællandske Rytterregiment.
3. Sjællandske Rytterregiment.
l. jyske Rytterregiment.
I. Fynske Rytterregiment.
2. Fynske Rytterregiment.

Dewitz' ("Ungarske)" Kyrasserregiment.
Brockdorffs Kyrasserregiment.

Livregiment Dragoner.

Biilows (" Ungarske") Dragonregiment.

Udskrevet Rytteri.
Sjællandske Landkyrasserer.
jyske Landkyrasserer.

H v e r v e t F o d f o I k.

Garden til Fods.
Grenaderkorpset.
Dronningens Livregiment.
Prins Christians Regiment.
jyske Regiment.
Fynske Regiment.
Marineregi mentet.
Zepelins Regiment.
Staffeldts Regiment.
Arnoldts Regiment.
Krags Regiment.
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Frijs ' Regiment.
Hansens Bataillon.
Baartigs Bataillon.
CaIlenbergs Bataillon.

U d s k r e v e t F o d f o l k.
Østsjællandske Regiment.
Vestsjællandske Regiment.
Ribe Stifts Regiment.
Aarhus Stifts Regiment.
Aalborg Stifts Regiment.
Viborg Stifts Regiment.
Fynske Regiment.
Oldenborgske Regiment. '
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Hestgarden talte 6 Kompagnier, de 5 gamle .nationale" Rytter
:regimenter normalt IO l), de 4 Kyrasser- og de 2 Dragonregimenter
12 ; de hvervede Fodfolksregimenter og 6 af de udskrevne var paa
12, Fynske paa 13 (deraf I paa Langeland), Oldenborgske paa 8

'Kompagnier.
De tre hvervede Barailloner havde oprindelig paa Papiret været

Regimenter, oprettede i Aarene 1710-11; i 1711 havde Hansens
-og Baartigs Regimenter hvert haft 2 svage Batailloner, men i Januar
1712 blev de reducerede til I ved hvert Regiment; alle 3 Batailloner

"t aite tilsammen 18 Kompagnier ~) . Kompagniernes normale Styrke
"Var - med faa og betydningsløse Undtagelser - for Rytteri og
Dragoner 84 Befalingsmænd og Menige, for det hvervede Fodfolk
114, for det udskrevne 135.

Normalt repræsenterede disse Afdelinger saaledes en Styrke paa
80 hvervede og 24 udskrevne Rytterkompagnier.
24 • Dragonkompagnier.

162 - 93 Fodfolkskompagnier.

l) Det blev i 1710 bestemt, at disse Regimenter fra 6 Kompagnier skulde
bringes op paa IO, og delte Tal findes ogsaa i Reglementet (Budgettet)
for 1712; men Udvidelsen var vanskelig at gennemføre (Bind III S.36);
i Etaterne for 1712 er der ved alle Regimenter kun opført 6 Kompagnier;
men mod Slutningen af dette Aar havde \. Sjællandske og begge Fynske
Rgtr. hvert IO, de 2 resterende hvert mindst 8 Kompagnier (Bind IV
S.-157 og 176, Bind V S. 198 og 204).

2 ) Bind 111 S. 38, 366, 370 f.

Den store nordiske Krig. Historie. vr. 15
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i alt omtrent 41800 Mand; men det var langt fra, at det virkelige
Tal passede hermed. Nogle Afdelinger havde som nævnt aldrig været
paa fuld Styrke; de, der havde været med ved Gadebusch, havde
alle lidt til Dels meget betydelige Tab - 6 af Fodfolksregimenterne
var saaledes gaaet ned til omtrent halv Styrke, og hertil kom, at en
kelte Afdelinger, selv saadanne, der fra tidligere Tid havde et smukt
Navn i Hæren, i samme Slag havde taget stærk Skade paa deres.
Moral. Men -- da Nøden var størst, var Hjælpen nærmest!

De Regimenter, der havde deltaget i den spanske Arvefølgekrig,
havde dels staaet i Kejserens, dels i "Sømagternes" - Englands og
Hollands - Sold. De først nævnte var allerede i 1709 kommet tilbage;.
det var de to "Ungarske" Regimenter til Hest og Fodfolksregimenterne
Stalfeldt, Arnoldt, Krag og Frijs. Nu var Sukcessionskrigen ved at
ebbe ud, Sarnagterne havde indledet Fredsforhandlinger, og, endnu
før Freden var sluttet (i li trecht 1713), var Frederik IV begyndt at
trække sine Tropper hjem.

Hjælpekorpset stod under Kommando af Hertug C a r I R u d o I P h

a f W ti r tt e m b e r g - N e u s t a d t, der siden 1691 havde staaet i dansk
Tjeneste; det havde deltaget i alle Krigens største Slag og i mang
foldige Belejringer under Datidens berømteste Feltherrer, der havde
omtalt de danske Afdelinger med største Anerkendelse. Disse var
følgende:

I engelsk Sold.

Rytteri og Dragoner :
2. Jyske Rytterregiment.
3. Jyske Rytterregiment.
Holstenske Rytterregiment.

Hertugen af Wtirttembergs Kyrasserregiment.
! /2 Dragofrregiment Wtirttemberg-Oels.

Fo d to lk ' ):
2. BatailIon Prins Carl.
l . Bataillon Prins Georg.
2. BatailIon Prins Georg.
2. Bataillon Sjælland.
Bataillonen Oldenborg.
!/~ Regiment Bonar

(forhen Wtirttemberg-Oels).

I) 1Jahns : "De danske Auxiliærtropper" II S.246 f. angives fejlagtig, at begge
Batailloner "Prins Carl " var j engelsk Sold, begge "Sjælland" j hollandsk .
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I hollandsk Sold.

Rytteri og Dragoner:
Livregiment til Hest.
2. Sjællandske Rytterregiment.
4. jyske Rytterregiment.
5. jyske Rytterregiment.

1/1 Dragonregiment WUrttemberg-Oels.

Fodfolk:
Gardebataillonen.
l. Bataillon Prins Carl.
l. Bataillon Sjælland.
Bataillonen Fyn.
1/1 Regiment Bonar

(forhen Wiirttemberg-Oels).

227

Afdelingernes Sammensætning var uensartet. Medens Kavalleri
regimenterne var paa 6 Kompagnier, talte Dragonregimentet 10; Fod
folket var med Undtagelse af Bonars Regiment, der talte 10 Kom
pagnier, formeret i selvstændige Batailloner, hver paa 6 Musketer
kompagnier, hvortil der for de 3 Batailloners Vedkommende kom et
Grenaderkompagni. Det samlede Antal Kompagnier var altsaa 48
Rytter-, IO Dragon- og 67 Fodfolkskompagnier, den etatsrnæssige
Styrke omtrent 13400 Mand.

Den 6. januar 1713 sendte Frederik IV Ordre til Hertugen af
WUrttemberg, at de Afdelinger, der stod i engelsk Sold, skulde vende
hjem l). I Løbet af Marts s. A. ankom de til det af danske Tropper
besatte Stift Bremen, hvor de igen indtraadre i den danske Konges
Tjeneste ; endnu i samme Aar kom de til at deltage i Krigen mod
Gottorp. De i hollandsk Sold staaende Tropper forblev i Nederlandene
indtil April 1714 under Kommando af Generalløjtnant Fr.Gersdorff 2) .

Hertugen af W Ur t t e m b e r g vendte hjem med det første Hold.
Under 22. April 1713 fik han Paritionspatent og Instruks som "Chef
for Kongens Arme" S), dog saaledes, at det, naar Kongen var til Stede,
kun var Rytteriet, der fik den daglige Befaling fra Hertugen, medens
Fodfolket fik den fra General S c h o I t e n. Hertugen blev endnu i 3

I) Kg!. udf. Eksp. 'h 1713 Nr. 48.
2) Bind IV S. 226; Jahn: De danske Auxiliærtropper II S.247.
' ) Kg!. udf. Eksp. s. ~. Nr. 769-770.

15·
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Aar staaende i dansk Tjeneste; det blev ham, der kom til at ratificere
Kapitulationen i Oldenswort sammen med Menschikoff og Flemming 1).
Forholdet mellem de to Generaler var upaaklageligt, og de synes at
have arbejdet godt sammen; men ved det store Reorganisationsarbejde og
Forberedelserne til Felttoget i Pommern 1715 var Scholten Kongens
vigtigste Raadgiver og udfoldede en stor og fortjenstfuld Virksomhed.
Kongen selv tog ivrig Del i Arbejdet og gjorde ved flere Lejligheder
sine personlige Anskuelser gældende, gennemgaaende paa en for
standig Maade; dog kunde hans Fasthed under Tiden antage Karakter
af Ensidighed og Stædighed, som f. Eks. i det nedenfor omtalte
Spørgsmaal om Genindførelsen af Pikenerer ved Fodfolkskompag
nierne.

Den Omordning, der nu skulde foregaa, var i flere Henseender
forbunden med Vanskelighed. De to Dele af Hæren, der skulde
sammensmeltes, var ikke engang hver for sig ensartet organiserede;
deres Afdelinger val' oprettede og omordnede til forskellige Tidspunkter
uden nogen fast Plan; Krigen havde for begges Vedkommende slaaet
store Huller i Rækkerne, og desuden maatte der udskilles en Del
Elementer, som var blevne uanvendelige, nogle paa Grund af Alder,
Saar og Strabadser, andre fordi deres Moral havde vist sig ut~lfreds

stillende; endelig havde adskillige udtjent deres Kapitulationstid. Ved
Siden af, at Hullerne i Rækkerne skulde udfyldes, maatte der skaffes
Erstatning for manglende og ubrugelige Heste, Vaaben og andet Ma
teriel.

Af økonomiske Grunde maatte der foretages en Indskrænkning af
Hærens Afdelinger, og samtidig benyttede man Lejligheden til at
gennemføre en ensartet Organisation af disse. Efter den nye Ord
ning kom Hæren til at bestaa af 13 hvervede og 2 udskrevne Rytter
regimenter samt 2 hvervede Dragonregimenter, alle paa 8 Kompagnier;
15 hvervede og 8 udskrevne Infanteriregimenter, hvert pas 12 Kom
pagnier med Undtagelse af Fynske og Oldenborgske nationale Regi
ment, der blev staaende henholdsvis paa 13 og 8. Kompagniernes
normale Styrke var som hidtil i Hjemlandet.

Paa denne Maade blev Rammerne formindskede ved

Rytteriet med 3 Stabe og 42 Kompagnier
Dragonerne - l 18
Fodfolket - 10 - 49

' ) Bind IV Side 363.
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Nedgangen faldt med Undtagelse af 8 Rytterkompagnier alene paa
de hvervede Afdelinger. Hærens talmæssige Styrke blev efter Re
duktionen ca. 35000 Hoveder mod tidligere ca. 42000, men den vir
kelige Styrke ved Omordningens Begyndelse var rigtignok betydelig
lavere end sidst nævnte Tal, ikke engang stor nok til at fylde de for
mindskede Rammer. Det skal nu først vises, hvorledes denne Re
gulering mellem Afdelingerne indbyrdes i Hovedtrækkene gik for sig,
og dernæst skal der anføres nogle Eksempler paa, hvorledes de Af
delinger, som derefter endnu manglede Mandskab, fik Hullerne ud
fyldte.

Reguleringen foregik i to Omgange, i Hovedsagen sammenfaldende
med de to Hold Hjælpetroppers Hjemkomst. , D e n første Omgang
var den mest gennemgribende, især for Rytteriets Vedkommende. Af
dettes hjemmeværende Regimenter blev B r o c k d o r Hs K y r a s s e r e r
helt opløst paa Grund af deres slette Forhold ved Gadebusch; Offi
cererne blev afskedigede; Mandskabet af 8 Kompagnier stukket ind
i andre Regimenter ; af de 4 bedste Kompagnier - antagelig dem,
der ikke havde deltaget i Slaget, men var blevne i Holsten l) 
blev Mandskabet derimod afgivet med l Kompagni til hvert af Hjælpe
troppernes Regimenter, hvor det, blandet med disses eget Mand
skab, skulde anvendes til Oprettelsen af 4 nye Kompagnier, hvis
Rammer blev formerede af overkomplette Officerer fra andre af de
hjemmeværende Regimenter, især l. Sjællandske; fremdeles kom D c
witz' (Ungarske) Kyrasserregiment til at afgive sine 4 overtal

lige Kompagnier til de samme 4 Regimenter ~). De 4 overtallige
Kompagnier af Sjællandske Landkyrasserer blev afgivne slut
tede til I. S j æ II a n d s k e R y tt e r r e g i m e n t, som derfor kun be
holdt 4 af sine ældre Kompagnier; de resterende 6 blev opløste og
fordelte. Endelig blev de 4 nsletteste" S) Kompagnier af Jy s k e L a n d
k Yr a s s e r e r opløste, og Personellet anvendt til Forstærkning af andre

I) Bind IV S. 157.
' ) Kg\. udf. Eksp. 1./. 13 N. 702. Detaillerede Bestemmelser om Opløs

ningen af Brockdorffs Rgt., saa vel som af Biilows Dragoner, Hansens,
Baartigs og Callenbergs Batl. findes i Tyske Kopibog Maj 1713 og i
Breve til Overkrigssekretæren fra Generalmajor Chr. Juel og Overkrigs
kommissær Seidelin Maj s. A.

' ) Ordet nsletteste", der stadig bruges i Bestemmelserne om, hvilke Kom
pagnier, der skal reduceres ved de forskellige Regtr., betyder her efter
Sammenhængen ikke andet end de "mest medtagne" o. l.
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Regimenter i Jylland ; men forud for Afgivelsen skulde de forstærke
de tilbageblivende 8 Kompagnier, og der skulde finde saadanne Om
bytninger Sted, at disse kom til at bestaa af lutter Jyder. De to
Landkyrasserregimenter blev saaledes, skønt de egentlig var udskrevne,
baade ved denne og andre Lejligheder behandlede ganske, som om

de var hvervede. 3. Sjællandske, I. og 2. Fynske og I. Jyske
R y tt e r r e g i m e n t maatte, skønt de blev reducerede fra 10 til 8
Kompagnier, have Tilskud fra de andre Kyrasserregimenter. L i v
garden til Hest blev foreløbig staaende paa sine 6 Kompagnier.

Af Dragonerne skulde Livregimentet anvende 4 af sine
Kompagnier til Komplettering af de 8 andre; blandt dem, der blev
opløste, var de to Grenaderkompagnier, som Regimentet havde be
holdt fra den Tid, da Dragonerne endnu blev betragtede som beredent

Fodfolk; hvert af de 8 Kompagnier fik dog 8 Grenaderer. De U n
g a r s k e D r a g o n e r (BiiIows) blev reducerede af samme Grund som
Brockdorlfs Regiment; men der var dog 4 Kompagnier, der blev be
varede; af disse blev de 3, der havde holdt sig bedst ved Gadebusch,
afgivne med Officerer og Underofficerer til et nyt Regiment under
Oberst v. d. S c h u Ie n b u r g sammen med det hjemvendte Halvregi
ment Wiirttemberg Oels ' 5 Kompagnier, til hvis Komplettering det

fjerde Ungarske Kompagni, der var afgivet uden Officerer, skulde an
vendes. Lykkedes det ikke paa denne Maade at faa det nye Regi
ments 8 Kompagnier fuldtallige, skulde det nødvendige Mandskab
tages af de opløste Ungarske Kompagnier I). Prins C h r is t i a n U 1
rik af Wiirttemberg Oels, der havde kommanderet Regimentet

af samme Navn, mistede ved denne Lejlighed sit Livkompagni og fik
tilmed en Tilkendegivelse af, at, "da han selv var Skyld i den Arrest,
der var paalagt ham", maatte han slaa sig til Taals, indtil et andet
Kompagni blev ledigt til ham. Han brød imidlertid ud af Arresten,
blev fangen, men brød atter ud og forsvinder dermed af den danske
Hærs Rækker !).

Hele denne Regulering kunde naturligvis kun i store Træk be
fales fra oven ; Ordningen af Enkelthederne blev overdraget til to
særlig dertil nedsatte Kommissioner, som for Øernes Vedkommende
bestod af 1. Deputeret i Landetatens Generalkommissariat, General-

') Kg!. udf. Eksped . 1713 .6 /. N. 551 , "I. N. 702, 703, u s N. 790, "'o

N.2267.
' ) Ref. Sag 1713 " /" 6/., ' ·11 .
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major M. Numsen og Generalmajor T. Levetzow, for Halvøens af
-Generalmaior C h r. J u el og Overkrigskommissær, Kancelliraad H.
'Se i d e I i n 1). Paa Grundlag af de fra Obersterne af Rytteriet for
-langte nGenerallister og Specifikationer" over tjenstdygtige og utienst-
-dygtige Folk og Heste, ledige Nr. m. m. 2) skulde hver af Kommis-
-sionerne mønstre de indenfor det den anviste Omraade dislocerede
Rytter. og Dragonregimenter og udskille de kassable Folk og Heste.
nDe "estroprierede" fik ved Afgangen en halv Maaneds Avance ud

'betalt og Tilladelse til at beholde deres Munderingsstykker, men
.rnaatte aflevere Vaaben, Lædertøj og Hesteudrustning; var de blevne
-lnvalider ved Gadebusch, skulde de henvises til Forsørgelse ved
Krigshospitalskassen ; tjenstdygtigt Mandskab, hvis Kapitulation var
'udløbet, rnaatte ikke afskediges før Aarets Kampagne var endt. Over
komplet, tjenstdygtigt Mandskab skulde indenfor det hver Kommission
.anviste Omraade fordeles ved Lodtrækning til Regimenter, der endnu
-ikke var fuldtallige, og det, som ikke paa denne Maade kom til An
vendelse, sendes til Slesvig under Kommando; Hertugen af WUrttem
berg skulde derefter til Kongen indgive Forslag om dets Fordeling
til de hjemvendte Regimenter. Overkomplette tjenstgørende Officerer
-skulde rejse til Husum, hvor Kongen selv vilde give Befaling om
-deres Anvendelse. Kassable Heste skulde bortauktioneres, bortskæn-
kes eller skydes; overkomplette, brugbare fulgte det overkomplette
Mandskab B).

Af F o d fo I k e t s hjemmeværende Afdelinger blev de tre yngste,
der aldrig var naaede saa vidt som til at blive feltdygtige Batailloner,
-opløste. Obersterne H a n s e n og B a a r t i g havde i alle Henseender
vist sig upaalidelige; der blev nedsat en Kommission til Undersøgelse
-af de Klager, der var indløbne over dem, og Baartig blev arresteret;
-de slap dog for godt Køb, nemlig med Afsked. Størstedelen af Mand-
skabet blev afsked iget; kun de bedste Folk blev fordelte til andre
Regimenter; men ogsaa over dem indløb der Klager ,l). Oberst Grev
'C a II e n b e r g havde der personlig ikke været noget at sige paa; han
'fik da ogsaa kort efter et andet dansk Regiment efter Oberst Jesper Frijs.

l} Kg\. udf. Eksped, 1713 »t, N. 551, S8/8 N.563, " /$ N.703.
") Kg\. udf. Eksped . 1713 -t. N. 22.
s) Kg\. udf. Eksped . 1713 '6/a N. 551, '1/4 N.758, N. 759, '7/4 N.790.
"') Kg\. udf. Eksped . 1713 13/ 4 N.689, 14/ 4 N.708, 10/ 11 N. 2380; om Hansen

se videre Museum 1896 II En Regimentshistorie fra Hververtiden ; om
Baartig Bind V S. 336-342.
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Af de Infanteriregimenter, der havde været med ved Gadebusclr;
var Zepelins og Marineregimentet de haardest medtagne ;:
det blev da først bestemt, at de skulde slaas sammen til et, som de
to Oberster skulde trække Lod om; denne Plan blev dog opgiver;
de blev formerede hvert paa l Bataillon, og saaledes vedblev de ar
bestaa, til den næste Regulering et Aar senere fandt Sted 1).

De fra engelsk Sold hjemvendte Batailloner blev omorganiserede
paa følgende Maade: 2. Bataillon Prins Carl og 2. Bataillon Sjællamt
blev forenede til et Regiment under Brigader R ø m e l i n g !). Olden
borgske Bataillon blev slaaet sammen med 5 Kompagnier Bonar og,
I Kompagni Prins Georg til O l d e n b o r g s k e Re g i m e n t 5), og en
delig blev de 2 Batailloner P r i n s G e o r g igen forenede i et Regi
ment 4), som dog fremtidig kom til at bære Navn efter de skiftende
Chefer og saaledes mistede sin Rang som "Regiment af det kongelige
Hus", en naturlig Følge af, at dets Chef, Prins Georg (Prins Jørgen),.
var død 1708; sin tidligere Plads i Rækkefølgen beholdt det dog ind
til sin Opløsning 1721.

Den a n d e n R e g u Ie r i n g efter de sidste Hjælpetroppers Hjem
komst i Maj 1714 blev for Rytteriets Vedkommende betydelig sirnp
lere: Af Rytterregimenterne blev L i v r e g i m e n t e t og 5. J y s k e
bragte op paa 8 fuldtallige Kompagnier, ved at de to andre, 2. S j æ I
Ia n d s k e og 4. J y s k e, blev opløste og hvert afgav 2 hele Kornpag
nier og desuden det fornødne Suppleringspersonale ; Livregimentet, der
skulde vælge først, baade Kompagnier og Enkeltrnand, fik de 2 jyske
Kompagnier. Det 1714 hjemvendende Halvregiment af W ti r t t e m
b e r g O e Is D r a g o n e r blev opløst og fordelt. Af Fodfolksbataillo
nerne blev Gardebataillonen opløst og anvendt til Forstærkning af
den hjemmeværende Fodgarde; de andre Batailloners Grenaderkompag
l?ier gik hovedsagentlig til Grenaderkorpset. De to stærkeste af disse
tre Batailloner, l. Prins Carl og l . Sjælland, blev supplerede med ,
Mandskab af Bataillonen Fyn og Halvregimentet Bonar, hvorefter
Livbataillonen Sjælland blev forenet med den Zepelinske Bataillon
til Sjællandske Regiment, som det nye Regiment fik Lov til at
hedde, medens Livbataillonen Prins Carl blev slaaet sammen med

I) Kg!. udf. Eksped. 1713 1/. N. 1175, ••• N. 1380, 1381 ; Rdsbg Fæstnings-
rgnsk . Ih, 310 1713, 'h , 1./•.'0 '. 1714.

' ) Kg!. udf. Eksped. 1713 " /. N. 783.
' ) Kg!. udf. Eksped. 1713 »t. N. 771-782.
C) Kg!. udf. Eksped. 1713 »t, N. 784-786.
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Marinebataillonen til et Regiment: Marineregimentet; det varede imid
lertid ikke længe, inden dette maatte afgive sin nye Bataillon til Bri
gader Rømeling, som til Gengæld afleverede sin 2. Sjællandske Ba
taillon; hans Regiment fik derefter, som naturligt var, Navn af P r i n s
C a r 11). Som Afslutning paa Omordningen blev L i v g a r d e n t i l
H e s t bragt op paa 8 Kompagnier ligesom de øvrige Rytterregimenter ').

Herefter var den Del af Hæren, der stod til Kongens Raadighed 3),
forøget med følgende Afdelinger:

Rytteri og Dragoner :
Livregimentet.
2. jyske Rytterregiment.
3. jyske Rytterregiment.
5. jyske Rytterregiment.
Holstenske Rytterregiment.

Hertugen af Wiirttembergs Kyrasserregiment.
Schulenburgs Dragoner.

Fod folk.
Prins Carls Regiment.
Plessens (fh . Prins Georgs) Regiment.
Sjællandske Regiment.
Oldenborgske Regiment.

og formindsket med følgende Afdelinger:

Rytteri og Dragoner :
Brockdorffs Kyrasserregiment.
Biilows (Ungarske) Dragonregiment.

Fodfolk:
Zepelins Regiment.
Hansens Bataillon.
Baartigs Bataillon.
Callenbergs Bataillon.

Alle Afdelinger var nu paa ganske ubetydelige Undtagelser nær
ensartet organiserede, Rytter- og Dragonregimenterne paa 8 Kompag
nier, Fodfolksregimenterne paa 2 Batailloner il. 6 Kompagnier.

.1) Kg!. udf. Eksped, 1714 !6/. N. 1132, 21/6 N. 1339, l/S N. 1592-1593; Ret.
Sag. 1714 26/6; Scholtens Prot. 1714 14/e.

2) Kg!. udr. Eksped . 1714 !9/s N. 1794.
~) Side 224.
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Uagtet der ikke er bevaret Afdelingsarkiver fra hin Tid, er det
dog muligt ad anden Vej, især 'gennem bevarede Regnskaber, ret de
tail1eret at følge de fleste Regimenters Vækst, indtil de naaede op
paa fuld Krigsstyrke.

R y tt e r- o g D r a g o n r e g i m e n t e r n e kom ret let og hurtigt
saa vidt; slog det Tilskud, som de, der skulde vedblive at bestaa, fik fra
de reducerede Regimenter og Kompagnier, ikke til, gik det glat med
at faa de endnu ledige Numre udfyldte ved Hvervning,

For Fodfolkets Vedkommende var Hullerne i Rækkerne større,
baade ved de Afdelinger, der havde været med ved Gadebusch, og
ved dem, der vendte hjem fra fremmed Tjeneste. I 1710, da man
efter Felttoget i Skaane ogsaa havde lidt saa store Tab, at en om
fattende Reorganisation var nødvendig, havde man bl. a. hjulpet sig
ved at komplettere de hvervede Regimenter fra Landmilitsen l); men
i 1713 var denne Vej ufremkommelig. Som nedenfor omtalt, havde
de nationale Fodfolksregimenter ondt nok ved at hjælpe sig selv. Til
Gengæld fik man en ikke ubetydelig Tilvækst dels gennem tid
ligere danske Soldater, der var tagne til Fange ved Helsingborg og
Gadebusch, og som nu var udvekslede.") eller, efter at have taget
svensk Tjeneste, fangne paa ny, dels gennem svenske Fanger, tagne
ved Tønning eller andet Steds S). Blandt de sidste var der mange
"Nationalsvenske" , der ikke var til at stole paa, og som derfor 1715
blev erstattede med norske Rekruter 4). Endvidere fik Regimenterne
Hullerne fyldte ved Afgivelser fra de reducerede Batailloner og ved
almindelig Hvervning, især i Udlandet; det evropæiske Soldatermarked
var ved Arvefølgekrigens Ophør betydelig mindre stramt end 3 Aar
i Forvejen. At følge denne Udvikling i Enkelthederne vilde blive
for vidtløftigt; nogle Eksempler turde ogsaa være tilstrækkelig op
lysende.

Efter Slaget ved Gadebusch talte G r e n a d e r k o r p s e t kun 393
Mand, og denne Styrke blev snart yderligere formindsket med 37.
Ved Nytaarstid 1713 var Korpset saaledes reduceret til 356 Mand :
men endnu i første Halvdel af Januar indtraf der i Flensborg over
100 Grenaderer, som havde ligget saarede paa Valpladsen ved Wac-

' ) Bind III S. 31- 52.
') Bind IV S. 296 f.
•) Bind V S. 320 f.
') Se nedenfor Side 338.
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kenstiidt, og som Svenskerne havde ladet løbe l). Midt i April s. A.
tilgik der 348 udvekslede Fanger fra Wismar, hvorblandt dog 34 kas
-sable "), I Juli blev de fra Norge nedsendte 164 nFyrrørere" ind
lemmede i Korpset 8), i Løbet af Sommeren fik det 51 udvekslede Fan
.ger fra Slaget ved Helsingborg og af Wismarske Fanger yderligere
3~; af , svenske Fanger fra Tønning hvervede det i samme Tidsrum
ikke mindre end 139 a' 13 Rdlr. Stykket, hvoriblandt dog kun faa
var indfødte Svenske 4). Korpset havde været tidlig paa Færde med
sine Hvervninger, endog inden Tilladelsen dertil officielt var givet 5). I
Proviantregnskaberne 1713 angives Styrken i Juli til 928, i August
til 1012, i Sept~mber til 1125 Kombattanter 6); derefter skulde der
kun mangle 183 Mand, i at Korpset var komplet; men paa Defekt
rullen angiver General Scholten dog, at der den '31. Oktober mang
lede 239 Mand. Ikke længe efter tilgik der 46 Mand fra Fynske
N a t i o n a I r e g i m e n t, der til Gengæld fik lige saa mange fra Fynske
;Il v e r ved e 7). I April 1714 var Kombattantstyrken vokset til 1184
Mand, og i Slutningen af Aaret var Korpset fuldtalligt. Af de fra
Holland hjemvendte Tropper havde Chefen nemlig faaet Lov til at
udtage 180 Underofficerer, Tamburer og Menige, for største Delen
Tyskere 8); af denne Nationalitet talte Korpset i Slutningen af Aaret
427 Menige, af Danske og Normænd 764, af Svenske 39 og af
andre Nationaliteter 78 9) . Svenskerne forsvandt dog allerede i April
1715 og blev erstattede med 36 Rekrutter fra 4 norske Nationalregi
menter 10); endelig fik Korpset i Maj Lov til af Fangerne fra Søslaget
ved Femmern at udtage nogle faa Folk, der før havde staaet ved det,
men som Fanger var stukne ind i svenske Regimenter 11).

Det andet Eliteregiment, F o d g a r d e n, havde lidt meget færre
Tab ved Gadebusch og havde følgelig meget lettere ved at blive

l) Genn. Gaffron til Overkr.sekr. -t. 13.
~) Provforv Folsacks Regnsk. 1°/4, 2°/4 13.
2) Tyske Kopibog .2/1 13 Nr. 608.
") Danske Kopibog 1713 1/7 N. 3, 10/, N.81, 18h N. 128, Uh N. 268; Schol-

tens Protokol 81/ 10 1713. .
0) Ob. Løvenørn til Kapt. Reventlow " /0 13; Ref. Sag. ol. 13 N. 7.
0) Gottorp Proviantregnskab.
' ) Kgl. udf. Eksped. 1713 .oiu N. 2758; Genm. Gaffron til Overkr.sekr.V. 14.
8) Scholtens Prot. '1/. 14.
') Kongens Haandbeger,
10) Kg\. udf. Eksped. 1715 8/4 N.687.
11) Scholtens Prot. 'I. 15; Kg!. udf. Eksped. 1715 10/. N. 1104.
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komplet; men Maaden, hvorpaa det skete, var ganske tilsvarende:
Hullerne blev fyldte med norske Marinere l), hvervede svenske Fan
ger af tysk Nationalitet, andre hvervede Rekruter og Mandskab af
den fra Holland hjemvendte Gardebataillon. Den sidste Tilgang var
paa henved 300 Mand, saa at Garden kunde benytte Lejligheden til
at skille sig af med sine mindre heldige Elementer. I Begyndelsen
af 1715 bestod Mandskabet for de 3 Fjerdedeles Vedkommende af
Danske og Normænd 2).

Ogsaa for de 0 v r i g e h v e r ved e R e g i m e n t e r s Rekrutering
blev der sørget, om de end i noget større Omfang maatte hjælpe sig

selv ved almindelig Hvervning. De 4 Regimenter, der i' sin Tid
bavde hørt til Hjælpetropperne i kejserlig Sold, nemlig Staffeldts,
Arnoldts, M. Krags og J. Friis' (fra September 1713 Callenbergs) var
nogenlunde ens stilIede: alle havde de mindst med 1 Bataillon del
taget i Slaget ved Gadebusch og lidt saa betydelige Tab, at de ved
Udgangen af 1712 var nede paa en Styrke af 5-700 Mand og i
Felttoget 1713 kun havde formeret en feltdygtig Bataillon hvert ; Re
sten blev tilbage i de holstenske Fæstninger, gennem hvis Regnskaber
man kan se, hvorledes de Dag for Dag voksede , Da Arnoldts

Bataillon den 25. Januar 1713 afmarcherede fra Gliickstadt til Ejder

sted, efterlod den i Fæstningen foruden Syge og Saarede kun nogle
nyhvervede Rekruter : men efter Haanden steg Tallet, i April saaledes

med 119 Mand af Hansens Bataillon og 20 udvekslede eller »selv
ranconnerede" Fanger fra Gadebusch; der kunde derfor sendes Ba
taillonen i Ejdersted en Forstærkning paa 315 Mand. Ved General
Scholtens Mønstring samme Efteraar manglede Regimentet endnu 273
Mand, som Chefen lovede at skaffe ved fortsat Hvervning af svenske
Fanger, af hvilke han alt havde antaget 210; midt i November
talte Regimentet 1121 Kombattanter, en Maaned senere 1260, i Februar
1714 1320, og i Begyndelsen af 1715 var det komplet med 1340
Mand. Antallet af indfødte Svenske var da ca. 70 ; i Maj afleverede
det 58 saadanne og modtog ISO Normænd af Vesterlenske Regiment.
Da Styrken herved voksede op over det normale, blev det oversky
dende Mandskab afgivet til Zepelins (Sjællandske) og Staffeldts Re-

I) Kg!. udf. Eksped. 1713 28 / 2 N.369 .
2) Samme Kilder som de ved Grenaderkorpset anførte j j fr. G. Brammer.

Livgarden, Kbhvn . 1908, Side 153 f.

•
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gimenter l). Paa ganske tilsvarende Maade blev de 3 andre oven
nævnte Regimenter igen bragte op paa 2 Batailloner; de fik alle dels
Mandskab fra de opløste Regimenter, dels hvervede svenske Fanger,
som senere blev ombyttede med Normænd. og endelig hvervede de
selv Folk i Tyskland eller antog tyske Frivillige, der meldte sig;
derimod fik de med Undtagelse af Stalfeldts kun et ringe Antal Fan
ger fra Gadebusch tilbage S); antagelig paa Grund af, at de i Hoved
sagen bestod af Udlændinge.

Af Landmilitsens Fodfolk havde kun 2 Batailloner: I af
Aarhus og I af Viborg Stifts Regiment været med ved Gadebusch,
hvor de havde mistet henved Halvdelen af deres Styrke; i April 1713

fik de henholdsvis 113 og 149 udvekslede Fanger tilbage fra Wis
mar ' ). Den øvrige Del af Militsen havde gjort Tjeneste dels som
Garnison i Fæstningerne, dels som Soldateske paa Flaaden, Denne
Tjeneste havde imidlertid, navnlig paa Grund af de slette hygiejniske
Forhold i Garnisonerne og paa Skibene, været meget opslidende, og,
uagtet Mandskabet, naar der i kortere eller længere Tidsrum ikke
var Brug for det, blev hjemsendt, havde Regimenterne haft en meget
betydelig Afgang, som det kneb haardt med at faa erstattet fra Læg
derne. I Maj 1713 blev der givet Befaling til Landregimenternes
Rekruteririg ; men Sessionerne gav flere Steder et tarveligt Resultat.
I Ribe, hvor der skulde udskrives 100 Mand, fik man saaledes kun
37, og heraf var endda kun 8 Danske; de 24 var tysk fødte, 5 svenske
Fanger. I Holstebro blev der indrulleret 212 Danske, 36 Tyskere
og 120 Svenskere. Da Lægderne skulde betale 25 Rdlr. for hver
Mand, de ikke leverede in natura, vilde de gerne hverve Fanger, der
kunde faas for 8 Rdlr. Stykket; men fangne Tyskere. af hvilke der
maatte antages saa mange, det skulde være, var vanskelige at faa
fat paa, da de hvervede Regimenter tog dem, og af indfødte Svenske
havde Kongen forbudt at tage flere end IO pr. Kompagni 4). Man
stolede ikke paa dem, og, naar en Afdeling skulde anvendes paa et
Sted, hvor der var let Adgang til at slippe over til Sverig, blev de

'/ Gliickstadt og Rendsborg Fæstningsregnskaber 1713-1714; Kgl. udf.
Eksped. 1713 N. 689; Scholtens Prot. 31h. 1713, 10/.1715; Himmelstrups
Regnskab; Kongens Hanridbeger.

') Folsacks Rgnskb. 29/. 13.
' ) Folsacks Rgnskb . :9/4 13.
4) Dsk. Kopibog 1713 :t. N. 232 f., 17/. N. 558; Ob . Hegemann til Over

kr.sekr. Y», " /10 13; Kg!. udf. Eksped. 1713 2'/9 N. 2091; Bind V, S. 322.
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midlertidig afgivne til andre 1). I Slutningen af 1713 havde baade Aal
borg- og Aarhus Stifts Regimenter gennem svensk Hvervning faaet

for mange Rekruter og fik derfor Ordre til at afgive det overskydende

Antal til Viborg- og Ribe Stifters 2). I Slutningen af 17 I4 fandtes

der ved Landregimenterne tilsammen 362 indfødte Svenske og 286·

Tyske; de første saa godt som udelukkende ved Viborg-, Aarhus- og Ribe

Stifts Regimenter, de sidste næsten alle ved de 4 jyske Regimenter;

ved de 3 andre var der henved en Snes ved hvert. I Januar 17 I5
blev det tilladt Lægder, som ikke selv kunde stille en brugelig Sol

dat, for 40 Rdlr. at hverve en god dansk eller tysk, med Agerbrug

fortrolig Karl"); men ved Aarets Udgang var Antallet af Svenskere

vokset til 876, fordelt til alle Landmilitsens Regimenter, til hvilke

de hvervede efter Ordre havde afleveret deres Svenskere, inden de

rykkede i Felten 4). Landregimenterne var nu alle komplette med

1390-1600 Mand, men rigtignok paa Bekostning af det store For
trin, de hidtil havde haft, fremfor de hvervede, at Desertionernes An

tal havde været meget ringe. Ved Aarhus Stifts Regiment, der dog

havde haft en Bataillon med under Felttoget i Meklenborg, havde

der 1709-1714 kun været 24 Desertører, hvoraf 8 Tyskere og 4

Svenskere; i 1715 lød der derimod saa stærke Klager over Røm

ningernes Antal, at der maatte træffes særlige Forholdsregler der imod 5).
Til Komplettering af de danske Fodfolksregimenter var der som.

anført ogsaa benyttet Mandskab fra norske Regimenter 6); dette skete

i Henhold til en kongelig Ordre af 2. December 1714 til General

løjtnant Hausmann paa følgende Maade : Af hvert af de 5 hjemme

værende Nationalregimenter (Agershusiske, Srnaalenske, Vesterlenske,

Oplandske og Nordre Throndhjemske) skulde der pr. Kompagni - 

dog ikke af de saakaldte gamle Reserver - udtages 30 ugifte og

ikke gaardbrugende Soldater, der skulde have udtrykkeligt Løfte om

at blive hjemsendte efter Fredsslutningen. Til at føre dem over skulde

der følge en Oberstløjtnant for hele Styrken (de t blev U. F . Brugge

mann af Agershusiske Regiment), 1 Kaptajn og 2 Løjtnanter pr. Regi

ment, 1 Underofficer pr. Kompagni. Afrejsen skulde ske .snarest

') Kg!. udf. Eksped, 1714 20 ', N.866.
' J Kg!. udf. Eksped, 1714 v t« N. 2758; Dsk. Kopibog s. D. N. 538.
' J ·Dsk. Kopibog 1715 " f, N.328.
') Bind V, S. 324.
• Dsk. Kopibog 1715 6/, N.230; Kg!. udf. Eksped. 1715 ". N.449.
ej Side 235.
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inden Frosten", men dette lod sig ikke gøre; først imod Slutningen
af Marts 1715 ankom Transporten til Fladstrand. Styrken var 1455
Mand, blandt hvilke Grenaderkorpset fik Tilladelse til forlods at ud
tage 36; endvidere blev der formeret 3 særlige Kompagnier, som blev
tildelte Søndre Trondhjemske Regiment (Budde). I Overensstemmelse
med et af General Scholten indsendt Forslag blev Styrken fordelt
med 865 Mand til 7 danske og 590 til de 2 norske Regimenter ved
Felthæren paa følgende Maade:

lo 'i: Ol: .,:,,,
" -ti

.. ,,""", " 'C " -,,='C c.o=u l:: llIl ..I:l'C C. .;::
~ " o l:: ~t o'" I nItCl .. .. .. "S1::0 Cl :.= C ~ ~~ ..I:l"

~-"= '2 :!'J Cl s,

iii -<: Oi ....~
t.:l c, U .l:l l:Ii"=

Agershusiske ............. 12 79 24 ISO - - - - 8 273
Smaalenske ............... 9 - 113 - - - - - 147 269
Oplandske ................ 9 - 13 - ISO 83 - - - 255
Vesterlenske .............. 6 - - - - 67 ISO 79 - 302
N. Throndhjemske ......... - - - - - - - - 356 356

36
1

79 1 ISO 1 ISO 1 ISO 1 ISO 1 150 1 79
1
511 1455

"Det er mageløs smukke Folk", skrev Scholten om Normændene,
og man anstrængte sig for at gøre, hvad der kunde gøres, for at
Ilette dem Overgangen til de forandrede Forhold. De blev holdt sam

lede indenfor bestemte Kompagnier, hvor alle Officerer var dansk
eller norsk fødte eller dog Sproget mægtige; der blev endog fore
taget Forsættelser i den Anledning l).

De 3 n o r s k e R e g i m e n t e r, som i Februar 1713 var førte
over til Forstærkning af den egentlige danske Hær, blev i det store
og hele behandlede paa samme Maade som dennes egne Afdelinger;
det hvervede ~egiment og 2. Throndhjemske vedblev at høre til Felt
hæren, Bergenhusiske til Københavns Garnison, hvorfra det lejlig
hedsvis kom til at afgive Soldateske til Flaaden. De tre Kompagnier,
med hvilke 2. Throndhjemske i Fcraaret- 1715 blev forstærket, kom
i Slutningen af Maj om Bord paa Viceadmiral G a b e Is Eskadre g).

' ) Enkeltheder vedrørende Fordelingen af de norske Rekruter og den der
med i Forbindelse staaende Udskillelse af Regimenternes indfødte Sven
skere findes i Scholtens Protokol 14/ 4 1715. Om den noget indviklede
Maade, hvorpaa det norske Mandskab fik sine medbragte Munderinge
ombyttede med sine nye Regimenters, se Bind V Side 324 og de der an
førte Kilder.

' ) Kg!. udf. Eksped. 1715 '0/_ N. 1118.



240 Den danske Hærs Reorganisation 1713-1715.

Om Na t i o n a l i t e t s ro r h o ld e n e ') haves der ved Afslutningen
af Omorganisationen Oplysninger for hvert enkelt Rytter- og Fodfolks
regiment, særskilt for Officerer og Mandskab. Nationerne er delte i
7 Grupper 2).

Mandskabet, hvis samlede Styrke var 41195 Mand, var fordelt til
Grupperne paa følgende Maade: Danske, Norske og Skaaninger 8)

1987 l; Tyskere 4) 18308, Svenskere 955, Franskmænd, Spaniere og
Italienere 189, Englændere, Hol1ændere og Brabanter 446, Polakker
og Preussere I 158, Kurlændere og Liflændere 168. Fordelingen af
de 4 sidste Grupper, der tilsammen kun talte 1931, var ret spredt
og synes nogenlunde tilfældig; af Svenskerne stod efter den i 1715
foretagne Ombytning Hovedparten, 880 Mand, ved N a t i o n a Ir e g i
m e n t e r n e, som kun havde 372 Tyskere og 23 andre Udlændinge,
i alt 11 ;~ Fremmede af 11509 Mand. Af de hvervede Regimen
ters 29593 Mand var derimod kun 32 % Danske, 64 ;& var Tyske,
7 y. andre Udlændinge, deriblandt i alt kun 75 Svenskere. Det
danske Element var imidlertid i meget forskelligt Forhold repræsen
teret ved Regimenterne, og, som rimeligt er, beroede dette for en
stor Del paa, om vedkommende Afdeling havde tjent hjemme el1er
været i fremmed Sold.

Af R y t t e r r e g i m e n t e r n e stod det saakaldte Ungarske (Dewitz)

med kun 4 '0 Danske, skønt det havde været hjemme siden 1709,
de fra Nederlandene hjemvendte med fra 8 pCt. (Holstenske) til 15 %
(2. og 3. Jyske). Af de Regimenter, der ikke havde været i uden
landsk Sold, havde Hestgarden 49 ,% Danske, det er omtrent samme
Tal som det af de andre, der stod lavest: 3. Sjællandske; højest stod

105 Skaaninger
l

914
170

I)' Jfr. Bind I S. 106 og 109.
' ) Kongens Haandbog 1716. Nationslisten i Haandbogen 1715 er til Dels

en Afskrift af den for 1714.
") I Haandbogen 1717 er Danske, Normænd og Skaaninger opførte hver for

sig. Af Mandskab fandtes ved
de hvervede Rytterregimenter 96 Normænd,
de nationale 15
de hvervede Fodfolksregimenter 1505
de nationale 50

-------------
1666 Normænd, 1190 Skaaninger

heriblandt de i 1715 afgivne norske Rekruter. Blandt Offfcererne fand
tes i alt 100 Normænd og 36 Skaaninger.

<) Til Tyskerne regnedes Undersaatterne fra Hertugdømmerne og Grev
skaberne, selvom de var dansktalende.
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1. Sjællandske med 83 %. Af de 2 Dragonregimenter havde Schu
Ienburgs 19 % Danske, uagtet det var slaaet sammen af Wlirttemberg
-Oels og det Ungarske, medens Livregiment Dragoner, der hele Tiden
ltavde været i dansk Sold, men rigtignok aldrig havde garnisoneret i
·det egentlige Danmark, kun havde IO %. Gennemsnitstallet for samt
lige hvervede Rytter- og Dragonregimenter var 29 % Danske.

Af F o d fo I k e t havde Oldenborgske Regiment, der var stykket
sammen af Oldenborgske Bataillon og et Halvregiment Wlirttemberg
Oels (Bonar), Prins Carls og Plessens (fh. Prins Georgs) Regiment
6 o, de 4. der havde været i kejserlig Tjeneste 3-26 x, Derimod
havde de to Regimenter: Sjællandske hvervede og Marineregimentet,
-der begge var formerede af en Bataillon, der havde været i fremmed
Tjeneste, og Resterne af et hjemmeværende Regiment, og af hvilke
.kun sidst nævnte havde faaet nogle Rekruter fra Norge, paafaldende
nok næsten 50 " Danske, d. v. s. lidt o v e r Gennemsnittet ved de
'Regimenter, der ikke havde været i fremmed Sold; dog med Und
tagelse af Fodgarden og Grenaderkorpset, der talte henholdsvis 65 %
()g 58 % Danske.

Ogsaa i Officerskorpset var der flere Udlændinge end Danske,
'forholdsvis dog færre end blandt Mandskabet: af 1242 Officerer var
-de 550 danske, 629 tyske, 63 af andre Nationaliteter (deriblandt selv
følgelig dog ingen svenske), altsaa 44, 51 og 5 y.. Ved Landregi
menterne var der gennemsnitlig 60 J'; danskfødte Officerer, ved de
hvervede Regimenter synes Fordelingen at have været ret tilfældig;
-saaledes var ved Hestgarden 67 ' . , ved Fodgarden og Grenadererne
kun 40 % Danske; Forholdet er altsaa her meget nær det omvendte
.af, hvad det var for Mandskabets Vedkommende. Om et hvervet
Regiment havde tjent hjemme eller været i fremmed Sold, spillede
ingen synderlig Rolle med Hensyn til Officerernes Nationalitet. For
Resten ser det ud til, at den Omstændighed. at Hæren nu kun skulde
anvendes i Rigets egen Tjeneste, har øget Lysten hos indfødte til
.at indtræde i Officerskorpset; i det mindste steg Antallet af dansk
fødte Officerer fra 1714 til 1716 fra 417 til 550, d. v. s. fra 33
til 44 %.

Som et Skridt hen i Retning af at gøre Hærens Officerskorps
mere nationalt skal her nævnes Oprettelsen af L a n d k a d e t k o m
p a g n i e t, det senere La n d k a d e t a k a d e m i. Den 26. August 1713

resolverede Kongen, at Drabantgarden skulde opløses, og et Kompagni
Kadetter paa 100 Mand, "hiibscher Leute Kinder von guter Gestalt".

Den store nordiske Krigs Historle. VI. 1G
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og ikke over 15 Aar gamle oprettes. Kadetterne skulde forinden
Antagelsen give bindende Løfte om, at de bestandig vilde forblive i
Kongens Tjeneste og ikke søge til Udlandet. Men alligevel var der
ikke tænkt paa, at Opdragelsen skulde ledes i national Aand, derfor'
havde man intet Blik i de Tider; Undervisningssproget var Tysk,
der var Hærens Sprog, ligesom Latin var den lærde Stands; men
Eleverne var som Regel fødte i Danmark eller dog Sønner af !"tænd,.
der stod i dansk Tjeneste. og ved Indtrædelsen var adskillige af Ka-
detterne ude af Stand til at tale og forstaa Tysk 2).

Jævnsides med Reorganisationen af Personellet blev der arbejdet
energisk paa at faa Hærens B e v æ b n i n g o g ø v r i g e U d r u s t n i n g:
bragt i tilbørlig Orden. Ved Gadebusch var der gaaet et betydeligt
Antal Geværer tabt. og ved de Batailloner, der kom hjem fra Arve
følgekrigen. var Vaabnene meget medtagne. Tøjhusenes Beholdninger
var ikke videre store: i København fandtes noget over 10000 Ge
værer, som dog ikke alle var brugelige; i Gliickstadt og Rendsborg
var der henholdsvis c. 1000 og c. 2800 af forskellige Modeller. I
1713 blev der fra Københavns Tøjhus udleveret 6000 og fra de to
holstenske 2-3000 Geværer, og man fortsatte hermed i de følgende
Aar, samtidig med at Bøssemagere og Skæftere var i travl Virksom
hed med at bringe Erstatning til Veje for, hvad der blev afgivet. Sten
bocks Kapitulation og senere Tønnings Overgivelse indbragte c. 500(}
Geværer, af hvilke en Del straks blev udleverede til danske Regi
menter S). Man lod sig imidlertid ikke nøje med at erstatte de tabt
gaaede Vaaben; der blev ogsaa paa flere væsentlige Punkter fore
taget Principforandringer i Fodfolkets Udrustning, navnlig efter svensk.
Mønster, idet man, som det saa ofte sker efter et Nederlag, skød en
stor Del af Skylden for dette paa Fjendens overlegne Udrustning og:
Bevæbning. En betydningsfuld Forbedring var det, at der blev til
delt hvert Fodfolkskompagni ved Felthæren en P a t r o n k a rr e med,
3000 Patroner. pakkede i 200 Hylstre; dette giver 2 Hylstre pr. ge
værbevæbnet Soldat og maa anses som en ret rigelig Reservebehold-

') Kg!. udf, Eksp. 1713 .n. N. 1815.
• Om Kadetakademiels Oprettelse og første Tid findes nogle Oplysninger

i "Officersskoler i Tidsrummet 1691-1918". København 1918. S.8 /f.
') Københavns Tøjhusregnsk. og Rendsborg og Gliickstadts Fæstn ingregnsk,

1713-1715; Reserve u. Feldartillerierechn. 1713-1715.
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ning. Karrerne var betrukne med rødmalet Sejldug, numererede og
forsynede med det kongelige Navnechiffer og Regimentets Navn. De
blev færdige i August 1714 og sammen med en Del ArtiIlerimateriel
i Oktober sendte til Frederiksort. Kompagnichefen blev gjort an
svarlig for, at hans Karre til enhver Tid var i Orden, og at der ingen
Ammunition blev udleveret uden efter Ordre fra den kommanderende
General l). En anden Forandring var Genindførelsen af P i k e n som
Vaaben for en Del af Kompagniernes Mandskab. Ved Gadebusch
havde nogle af de svenske Fodfolksregimenter haft Pikenerer, og der
var adskillige - deriblandt særlig Kong Frederik selv - der mente.
at dette var Hovedaarsagen til deres Overlegenhed over de danske.
Al1erede i Sommeren 1713 fik Københavns Tøjhus af Kongen Ordre
til at anskaffe Piker i et saa stort Antal, at de i Forbindelse med
de Beholdninger, der havdes, kom til at svare til en Tredjedel af
Fodfolkets Styrke 2); Udleveringen skulde paaskyndes. Med Smede
og andre Haandværkere blev der sluttet Kontrakt om Levering af
mange Tusinde Pikespidser og Stager, og et større Antal blev ud
leveret i Løbet af 1714 8) . I Rendsborg laa man inde med en hel
Del Piker, navnlig gottorpske og svenske, og af disse blev der til
hvert Regiment udleveret ca. 130 Stykker til Øvelsesbrug 4). De nød
vendige Instruktører blev uddannede i Flensborg under Ledelse af
Premiermajor ved Garden, Oberst A. A. v. d. L il h e, og Chefen for
Prins Carls Regiment, Brigader R 0 m e 1i n g. og der blev udfærdiget
Bestemmelser for Pikenerernes Forhold under Fægtning. Hver 4. In
fanterist skulde udrustes med dette Vaaben, hvis Stager Kongen vilde
have anstrøget med samme Farver som Regimentets "Doublure"; men,
da dette stødte paa tekniske Vanskeligheder, foreslog General Scholten,
at forsyne dem med Smaaflag af Regimentsfarverne "for at skræmme
Hestene" 5).

Kongen stod ret ene med sin Forkærlighed for Piken; ved Regi
menterne var dens Genindførelse højst upopulær. Man var utilfreds

1) Kg!. udf. Eksped . u/a N. 1680, ' /a 14 N. 1825; Scholtens Protokol 20/a 14;
Tyske Kopibog 18/a 14 N.88O -882.

' ) Kg!. udf. Eksped, 1713 " h N. 1588, a/a 14 N. 485.
") Dsk. Kopibog " ;' 0 13 N. 186, II/Il N. 236-237, 10/. 14 N.207, ' "Io N.

428, .0/. 15 N. 526-527; Tyske Kopibog 7/. 14 N.338, " /7 N.718.
' ) Kgl. udf. Eksped. 2O/a 14 N. 1756; Rdsbg. Fæstnrgnsk. Ogsaa fra de øv

rige Tøjhuse i Riget blev der udleveret Piker.
8) Kgl. udf. Eksped . "/a 14 N. 1680; Scholtens Prot. ,o/a, 15/a 14; Scholtens

Memorial u /I 15.
IG·
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med at skulle have 2 Slags Infanterister indenfor Kompagnierne, og
de udleverede Piker var tilmed alt andet end gode: Asketræs Stager
viste det sig umuligt at opdrive i tilstrækkeligt Antal, og de Fyrre
træs, man var henvist til at bruge, var knastede og skøre; Bekla
gelser herover strømmede ind til General Scholten 1). Denne var
heller ikke selv tilfreds med en saadan Tilbagevenden til ældre Ti
ders Taktik: Skulde Piken endelig genindføres, udtalte han, burde
Pikenererne aflevere Musket med Tilbehør; en Soldat kunde nemlig
ikke samtidig bære begge Yaaben; og, skulde han fritages for Piken
under Rejsemarchen, behøvede Hæren, hvis Træn var stort nok i
Forvejen, endnu 26 firspændige Pikevogne ; Grenadererne burde i
hvert Fald være fri: deres særlige Vaaben var Haandgranaten; i Ja
nuar 1715 indberettede han endog, at Carl XII havde afskaffet Piken
ved alle sine Regimenter 2); men heller ikke det hjalp; Kongen blev
ved sit; kun de almindelige Infanteriregimenters Grenaderer og Tøm
mermænd blev holdt udenfor det Tal, hvortil der skulde beregnes
Piker; ved Grenaderkorpset skulde Pikenererne have baade Pike og
Musket; de første skulde køres under Marchen 3). Men ingen havde
Lyst til at give sig af med det nye Yaaben; med Indøvelsen gik det
derfor kun smaat, saa meget mere som det varede længe, inden man
fik det fornødne AntIII. l Marts 1715 blev der givet Ordre til paa
Rendsborg Tøjhus at aflevere de gamle Eksercervaaben og i Frederiks
ort at afbente 276 nye pr. Regiment. Antallet slog imidlertid ikke
til; i Juni indberettede Scholten, at flere Regimenter ingen Piker havde
faaet., at mange Pikestager var knækkede, og at kun de to Garde
regimenter havde faaet Pikevogne ; han indstillede derfor, at Pikerne
igen maatte afleveres, da der ingen Brug var for dem. Men alt var
forgæves. Kongen resolverede, at der skulde udleveres gamle Piker,
og at hvert Regiment under Marcher skulde skaffe sig 2 Pikevogne
ved Rekvisition 4), og herved blev det; men Misstemningen mod Gen
indførelsen af det forældede Vaaben blev ikke mindre ved den Maade,
hvor paa Sagen var greben an.

Heldigere var man med en anden, ligeledes efter. svensk Mønster
optaget Forandring i Bevæbningen, nemlig Indførelsen af de h u r t i g-

I) Gem. Gaffron til Scholten 2B/. 15, Gem. Cicignon ", 15, Brig . Sponeck
16/, 15, Ob. J. Frijs ~o, 15 o. s . v.
Scholtens Prot. 20/S 14; sammes Memori " '1 15.

" Scholtens Prot. I. \I 14.
• Scholtens Prot. .. I o " II, •• 15; Kg\. udf. Eksped. ' /. 15 N. 1231.
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skydende (geschwindschiissige) Regimentskanoner efter Cr o n
s t e d t s S y s t e m, der var fremgaaet af Resultaterne af en Ræk ke
Forsøg, Opfinderen havde udført i Løbet af Aarene 1710-1712 paa
Grundlag af de i Slaget ved Helsingborg indhøstede Erfaringer, og
som i Slaget ved Gadebusch havde bestaaet sin Prøve paa saa glim
rende en Maade, at man fra begge Sider var enig om at tilskrive
det en Hovedpart af Æren for Stenbocks Sejr. Systemets Grund
princip var paa enhver Maade at fremme Ildafgivelsens Hurtighed
og Ildens Intensitet. Ved en forbedret Protskæde skal man have
kunnet udføre Afprotsningen saa meget hurtigere end før, at man
derved vandt Tid til at afgive 10 Skud flere i Minutet (?), Ladetøjet
medførtes paa Lavetten, der ved Afskaffelsen af alle overflødige Beslag

var gjort lettere og til Gengæld forsynet med saakaldte "anmarsch
jarn" og "anmarschbommar", der gjorde det muligt, saa vel ved en
enkelt Hest som ved Betjeningsmandskabet alene, at bringe Kanonen
frem i Ildlinien med Mundingen fremefter; Højderetningen blev fore
taget ved Stilleskrue i Stedet for ved Kiler; Projektil og Ladning var
forenede i et Pergamentshylster, der ligesom Fængrørene blev bragt
frem i særlige Tasker i Stedet for i de bare Hænder. Skudhastig
heden skal ved Hjælp af disse Forbedringer være bragt op til 10-15
Skud i Minutet (?) l).

Allerede i Juli 1713 fik Chefen for Danske Artilleri, Brigader
M a u Ie, Ordre til at aptere 30 Feltstykker efter det svenske System,
og som Model har man sikkert benyttet Piecer, man havde faaet ved
Kapitulationen i Oldenswort. Et Par underordnede svenske Artilleri
betjente, en Finne og en Pommeraner, der havde tilbudt deres Assi
stance, viste sig ubrugelige 2), men man hjalp sig uden dem . Selve

Kanonerne var danske, saa vel af Konstruktion som af Tilvirkning; 3
Pd.s Metalkanoner af det saakaldte H a r b o e s S y s t e m af 1687
fremstilledes af den bekendte Stykkestøber F r. H o I t z m a n n i Kø
benhavn !); Halvdelen var nye, Halvdelen tagne af den ældre Behold
ning. I Begyndelsen af August kunde Maule indberette, at de nye
Piecer var færd ige og prøvede; 2 var sprungne under Prøven, men

I~ Bind III S. 68 f.; Karolinska Forbundets Årsbok 1917 S. 17 ff. Paa S. 19
findes en Afbildning af en saadan Kanon med Anmarchebommene an
bragte i Anmarchejærnene. Ved yderligere Forbedringer udviklede eron
stedt senere sit System, der i 1726 opnaaede endelig Approbation.

' ) Bind V, S.309.
" O. Blom: Ældre danske Metal- og Jernstykker S.96 N.328.
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man havde været saa forsynlig at støbe en overkomplet, og den an
den blev erstattet med en erobret svensk Trepundinger. Affutagerne,
de saakaldte Lemonlavetter, der skulde forspændes med 2 Heste og
var forsynede med nAvancertove" , blev færdige ved samme Tid, lige 
saa Ammunitionsvogne og Seletøj. Fra Laboratoriet i København
blev der samtidig leveret 2400 Karduser, 600 Trækardæsker med
Blykugler, 3000 Blikpatroner og lige saa mange nGesvindtrør" (Fæng
rør), i alt 100 Skud pr. Kanon l). Blikpatronerne har utvivlsdmt væ
ret anvendte til Transport af saa vel Karduser som Kardæsker under
Marchen. Til hver Kanon hørte 2 Kardus- og 2 Rørtasker samt en
Karduskærre. De 30 Piecer skulde fordeles med 2 til hvert af de
15 Regimenter, der efter Kongens Bestemmelse skulde rykke i Felten.
I Begyndelsen af Oktober ankom de nye Kanoner med Karduskærrer
og øvrige Tilbehør samt Patronkærrerne til Frederiksort, ledsagede af

Kaptajn Beckers Kompagni af Danske Artilleri, i alt 4 Officerer og
Underofficerer, 60 Konstabler og Haandlangere (Underkonstabler) ; her
blev Materiellet afhentet af Kommandoer af Regimenterne og be
spændt med de Artilleriheste, der havde været anbragte i Nordslesvig.
I Løbet af Maaneden blev det hele ved General Scholtens Foranstalt
ning fordelt, og den 6. November kunde han indberette, at alle 15
Feltregimenter havde faaet, hvad de skulde have. Betjeningsmand
skabet bestod af 2 Konstabler og 2 Underkonstabler ved hver Kanon ;
hertil medgik hele Kaptajn Beckers Kompagni og en lige saa stor
Styrke af Holstenske Artilleri; som Reserve blev der ved hvert Fod
folkskompagni uddannet 4 Mand i Artillerieksercits. Kanoner med

Mandskab og Heste blev direkte underlagt Regimentet, der fik Paa
læg om at lade de fornødne Øvelser afholde med dem; for disse var
der udfærdiget Bestemmelser af General Schoiten 2).

Det egentlige F e I t a r t i II e r i blev ret snart bragt paa Krigsstyrke
igen. De 4 Artillerikompagnier - 2 af Danske, og 2 af Holstenske
Artilleri - der havde været med ved Gadebusch, havde ganske vist
mistet alle deres Kanoner, men kun faa Folk, og af disse blev en
Del Krigsfanger snart udvekslede; de Huller. der endnu fandtes, ud-

') Kgl. udf. Eksped.•• 7 13 N. !595; ' ,. 14 N. 250, " N. 1398; Tyske Kopi
bog 2'/. 14 N. 183; Ref. Sag •• 8 14 N.6; Kbh.s Tøjhusregnsk. 1714.

2) Kgl. udf. Eksped. 1714 16 8 N. 1680," 8 N. 1822;·. N. 1825, 28/ 11 N.2502
2504; Tyske Kopibog lØJ. N. 880-882; Scholtens Prot. 1714 20 8, 8 , 0 ,

8 11; Gott Proviantregnsk. 18/10 14; Scholtens indkomne Sager Oktober
1714: Kbhvns. Tøjhusregnsk. Rdsbg . og Gliickst Fæstnregnsk. 1714.
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fyldtes ved Hvervning. For de tabtgaaede Kanoner fik man tilstrækkelig
Erstatning : ved Kapitulationen i Oldenswort 7 svenske Feltpiecer, ved
lønnings Erobring over 140 og ved Helgolands 'C. 20 Kanoner af
meget forskellige Kalibre 1); de fleste var dog temmelig smaa og

Jærnskytset var i overordentlig stor Majoritet; der blev støbt en
Mængde lettere og nogle sværere Kanoner og anskaffet saa mange
nye Køretøjer, at man ved Hjælp af dem og de fra Fjenden tagne
rigelig erstattede de lidte Tab. -

Det s t o r e F e I t a rt i II e r i (Belejringsartilleriet) havde i Aarene
(7 ( (-17 (3 adskillige Gange passeret Østersøen for at anvendes mod

Str.alsund, som dog ikke var bleven regelmæssig belejret; herefter
var der ikke gjort videre ved det; men da man tænkte at faa An
vendelse for det i Felttoget 1715, blev Beholdningerne optalte og
eftersete. Naar man skrabede sammen, hvad der fandtes i Køben
havn, Rendsborg og Gliickstadt, havde man næsten alle de Piecer,
der behøvedes til en Belejringspark ; der manglede kun nogle faa 18
Pd.s Kanoner og et Antal Affutager, der maatte forfærdiges. Med
Ammunitionen stod det ikke slet saa godt til: man manglede c. 14000
Kanonkugler af forskellige Kalibrer, der maatte skaffes fra Norge, og
2000 Ctnr. Krudt; endelig rnaatte der indkøbes nogle Tusinde Stykker
:Redskaber til Jordarbejder. Disse Mangler lod sig imidlertid forholds
vis hurtigt og let afhjælpe, og i det hele og store maatte Behold
-ningerne anses for passende til, hvad der vilde blive Brug for; men,
-som sagt, man maatte tage alt, hvad man havde; selv de Kanonkugler,
m~n udgravede, da man sløjfede Tønnings Fæstningsværker, indgik i
Beholdningerne : de var jo ogsaa udskudte af danske Kanoner.

Medens det ved Hærens Reorganisation 1710 havde været for
bundet med meget Arbejde og stor Bekostning at fornye Hærens
li e s t e b e s t a n d, der næsten helt var gaaet til Grunde i Felttoget
i Skaane 2), slap man betydelig lettere i 1713-14. Ved Rytteriets Re
-duktion blev der saa mange Heste til overs, at man ikke blot kunde
.give Regimenterne Erstatning for de kassable Dyr, men endog saa
:sig i Stand til at skaffe Artilleriet en Del af dets Bespænding, saa

I) Bind IV S. 375, Bind V S. 176 og 182.
' ) Bind 1ll S. 45-48.
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at det ved Udgangen af 1713 disponerede over 600 Heste; de re
sterende 4-500 tilvejebragtes ved Udskrivning ligesom de c. 450
Kuske, hvad der synes at være gaaet ret let fra Haanden l).

I de foregaaende Felttog havde Generalkrigskommissær H. C. P Ia t e n
ledet Forplejningstjenesten ved Hæren og i det hele været en meget

betroet Personlighed; men i August 1713 blev det opdaget, at han
havde gjort sig skyldig i store Uordner og Uregelmæssigheder ; han
blev afsat og sat i Arrest. og der blev rejst Sag imod ham j hans

Forretninger overdroges til et Generalfeltkommissariat, be
staaende af 3 Deputerede : Grev A h l e f e I d t - E s k i l d s m a r k, Ge

neralmajor v. E Yn d e n og Justi tsraad W e y s e 2).

1 Kg!. udf. Eksped. " '.. 13 N. 2481; Galt Provrgnsk. 1I.I 41S 14; Scholrens
Pral . '1's 14.

• Kgl. udf. Eksped. ' ·.s 13 N. 1840-1842 ; Scholtens Prat. ,·. 13.



Ill. Den danske Flaade i 1714.

D
E~ danske Flaade var sluppen adskilligt heldigere fra Felttoget

i 1712 end Hæren. Den havde ikke haft nævneværdige ma
terielle Tab, og dens Moral var ikke rystet; selvom den ikke havde
vundet nogen stor og afgørende Sejr, havde den saa langt fra lidt
noget Nederlag, at den tværtimod meget væsentlig havde bidraget til
den Stenbockske Hærs Undergang ved at ødelægge den svenske Trans
portflaade under Rygen. De danske Fregatkaptajners Bedrift fik langt
videre gaaende Følger, end de havde kunnet tænke sig; den gjorde
det nemlig absolut umuligt for den svenske Hær at marchere til Polen;
men derved brast Forudsætningen for en fælles svensk-tyrkisk Op
træden, og Carl XII' orientalske Politik led et uopretteligt Nederlag.
For FIaadens Vedkommende forelaa altsaa intet Reorganisationsarbejde
i større Stil ; dens Udrustning var et rent og skært Pengespørgsmaal;
Skibe og Rammer fandtes; Skibsfornødenheder kunde købes, og Sup
pleringsmandskab hverves, naar man blot havde Penge; men her var
det svage Punkt; Pengemanglen var kronisk og dannede en Hindring,
som i mange Tilfælde ikke kunde overvindes. Da Hæren ikke blev
operationsdygtig i 1713, var der ikke Tale om noget Samarbejde af
større Omfang med den ; man indskrænkede sig til at bistaa den ved
de Smaaforetagender mod HOlsten-Gottorp, som var det eneste, den
kunde overkomme, og som først til Ende bragtes i 1714. Den F l 0

t i Il e , der i 1712 havde opereret i de pommerske Farvande, bistod
ogsaa i 1713 Danmarks Allierede og satte dem i Stand til at bemæg
tige sig Rygen, som de dog snart efter opgav, saa at dens Virksom
hed i Grunden var forgæves. H o ved fl a a d e n, der med noget re
duceret Styrke havde været i Søen en Del af Sommeren og Efter
aaret 1713, udrettede intet; det havde for saa vidt været bedre, om
den slet ikke var bleven udrustet, og man havde sparet Kræfter og
Penge, til Hæren var bleven reorganiseret. Der havde ikke været syn
derligt at risikere derved, da Svenskerne ikke var i Stand til at gaa
angrebsvis til Værks undtagen mod de danske og norske Handels-
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skibe. Her forelaa en Opgave, som Flaaden maatte optage; men den
kunde løses af Fregatterne og de andre lette Fartøjer; dertil behøve
des ingen Oplogsskibe l).

l 1714 stillede Sagerne sig en hel Del anderledes. Ganske vist
var Hærens Reorganisation endnu ikke fuldbyrdet, men andet Steds
fra var der Bud efter den danske Flaade. Czar Peter, hvis unge
Sømagt endnu var langt fra at kunne tage det op med den svenske,
sendte Brev paa Brev til Kong Frederik med Begæring om at støtte
ham med en stærk Eskadre; men da han ikke samtidig anviste de
Summer, han efter Kongens Mening skyldte Danmark, var det umu
ligt at efterkomme hans Begæringer; dette bidrog i ikke ringe Grad
til at kølne Forholdet mellem de to Al1ierede, og det kan vel heller
ikke nægtes, at en Chance gik til Spilde paa Grund af Danmarks
Uformuenhed til at opfylde sine Pligter som Forbundsfælle I); sikkert

er det i alle Tilfælde, at en Flaaderustning i 1714 kunde have gjort
langt større Gavn baade politisk og militært end i 1713. Flaadens
Virksomhed i 1714 blev saaledes kun ringe og af rent defensiv Na
tur. Man indskrænkede sig til at gøre sig rede til at møde de mere
el1er mindre imaginære Farer, der tr uede fra Sverig, og til at af
værge de mere reelle, hvor for de danske og norske Handelsskibe
var udsatte.

Hovedflaadens Skibe kunde under ingen Omstændigheder komme

tidlig i Søen, blandt andet fordi man ikke havde det fornødne Mand
skab rede. For at spare Penge til Kost og Lønninger havde man i

Efteraaret 1713, efter at Skibene var oplagte, hjemsendt de Matroser,
der hørte hjemme paa de danske Øer og i det østlige Jylland; kort
efter Nytaar fik ogsaa Mandskab fra det vestlige Jyl1and og Hertug
dømmerne Lov til at rejse med Paalæg om at møde igen ved For

aarstid ; de norske Matroser maatte derimod blive; men man havde
vistnok ønsket at kunne hjemsende ogsaa dem, da de mange ledige
Søfolks Ophold i København gav Anledning til Uordener Sj.

Ved Udgangen af Marts 1714 indberettede Admiralitetet, at, hvis
Flaaden skulde ud i Aar, maatte der skaffes 1000 Mand ned fra den
norske Galejflotille og fra de sydligste Indrul1eringsdistrikter samt
hverves et lignende Antal; det blev resolveret at udsætte Hverv-

I) Om Flaadens Virksomhed i 1713 se Bind V Afsnit II, IV, V, VI.
' ) Jfr. Side 29 f.
3) Kgl. udf. Eksped. u fu 13 N.2656, ' 1, 1ft 14; Admiralitetets Kopibog 3'1

14 ; Kbhvns. Diplomatarium B. VIII S.305.
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ningerne, men at gøre Anstalter til at faa de andre Folk ned til Dan
mark I). Det viste sig imidlertid meget vanskeligt at faa saa mange
Folk; Chefen for Galejflotillen, Kommandørkaptajn j. P a h l, indberet
tede, at han kun havde 69 Mand af Galejkompagniet og 130 ft nøgne u

Marinere ; af indrullerede Folk var der meget faa, men der var Fri
villige nok, som kunde hverves 2). I juli indberettede han, at han
havde lidt over 200 Mand til Raadighed; i juni havde man andet
Steds fra skrabet noget over 300 Mand sammen. Den 12. April be
ordredes de permitterede Matroser fra Hertugdømmerne til at give
Møde, og lidt senere Ak Indrulleringscheferne Ordre til at oversende
Mandskabet fra jylland; men saa stor var Pengemanglen, at man ikke
turde indlade sig paa at hverve nyt Mandskab; Generalkommissariatet
foreslog endog saa sent som den 24. April at lade de 679 paa Tid
hjemforlovede Matroser blive hjemme endnu en Maaned. Det vil
heraf forstaas, at man ikke kunde skaffe de udrustede Skibe fuld
Besætning.
, Officerer og Mandskab havde den største Nød med at faa deres

Penge. I Februar indstillede Admiral itetet, at Officererne ntil højst
fornøden Subsistance og Bevaring af deres Kredit" maatte faa et
Aars Gage anvist, da de næsten intet havde faaet i 3 Aar; det førte
til en kongelig Resolution om, at alle Søetatens Officerer skulde have
et Aars Gage halvt i Sølv og halvt i Sedler S). I Sommerens Løb
bestormede Admiralitetet gentagne Gange Generalkommissariatet om
Betaling til Officerer og Mandskab paa de udkommanderede Skibe;
der blev svaret, at Pengene skulde komme, saa snart de Deputerede
af Finanserne havde anvist dem; men disse havde intet at anvise
før i Oktober, da Aarstjenerne Ak 6 og Maanedstjenerne 3 Maane
ders Gage, medens Mandskabet fra Øerne, jylland og Hertugdøm
merne blev hjemsendt til medio April med 3 Maaneders Gage 4).
De ulykkelige norske Matroser kom heller ikke hjem dette Aar; Ad
miralitetet indstillede, at først 1000, senere blot 200, der havde væ
ret til Tjeneste siden 1709, rnaatte blive hjemsendte mod Løfte om
at komme igen til Vaaren; paa de gentagne Indstillinger blev der
svaret, at man maatte nccntentere" dem med Udsigten, til at der
snart blev Fred; paa deres Løfte om at vende tilbage kunde man

') Adm. Kopibog '"I, 14; Kg\. udf, Eksped. -t, 14 N.736.
' ) J. Pahl til Adm. 5/5 14.
") Ref. Sager 1>/, j Kg\. udf. Eksped. 10/. 14 N. 298.
4) Kg\. udf. Eksped. 5h. 14 N. 2086, " h. . N. 2253.
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ikke stole l). De Officerer, der var om Bord paa Vintereskadren, fik
6 Maaneders Gage anvist f).

Til Personellet var det saaledes meget vanskeligt at opdrive Penge,
og med Materiellet gik det paa samme Maade. Om Nybygninger
var der ikke Tale, skønt der var stærk Trang til Erstatning for de
Fregatter og andre lette Skibe, der "ar gaaede tabt. Her paa kunde
der være raadet Bod ved Indkøb fra Norge, hvor adskillige Kaper
eiere tilbød at sælge deres Skibe, som de ikke havde Brug for, da
Kaperiet ikke betalte sig; men man havde ikke Raad til at købe dem,
og først efter lange Forhandlinger blev der anskaffet et i Langesund
bygget Farte], der indlemmedes i Flaaden under Navnet Gyldenløves,
senere Kronprinsens Galej 8).

l December 1714 blev der ført en Del Forhandlinger om Flaadens
Artilleri. Kongen havde bestemt, at de tre "fornemste" Orlogsskibe,
d. v. s. Admiralskibene Fredericus IVtus, Elefanten og Justitia,
skulde føre Malm-, de andre jærnkanoner; herefter vilde der blive
et Overskud paa 208 Malmkanoner af alle Kalibre, som Fiaaden dog
ikke vilde af med, da de ansaas for mindre farlige med Hensyn til
Sprængninger end jærnkanonerne - en Anskuelse, hvis Rigtighed
Chefen for Danske Artilleri dog bestred - og fordi deres Ombytning
vilde medføre stor Konfusion med Hensyn til Rapperter og Ammuni
tion. Admiralitetet foreslog, at Sø- og Landetaten fremtidig skulde
ha ve hver sit Tøjhus ; men heller ikke dette kunde Brigader Maule
slutte sig til, da Adskillelsen af de to Etaters Artilleri vilde blive en
langvarig, besværlig og kostbar Affære 4). Der gik da ogsaa lang
Tid hen, inden Adskillelsen fandt Sted; 13. August 1738 blev det
befalet, at alle Flaadens Kanoner og Rapperter fra det fælles Tøjhus
skulde flyttes til Motzmanns Plads (nu Christiansholm), hvor en Del
af dem havde henstaaet siden 1723. Ved kongelige Ordrer af 30.
januar og 16. Februar 1739 ophævedes al Forbindelse mellem Land
og Søartilleriet, men først i 1768 rømmede sidst nævnte ganske
Christian IV' Tøjhus r,).

Hele Søetatens Kanonbeholdning i 1714 var følgende:

I) Kgl. udf. Eksped, ' " 14 N.2323, " lu N.2828.
') Kg!. udf. Eksped, '7 '12 14 N.2823.
' ) Krigskancel. l. S. '8 '7 14.
' ) Krigskancel. l. S. " /u, "' lu 14.
") Q. Blorn : Kjøbenhavns Tøjhus (Hist. Tidsskr, 6-1. S. 637-640)



Den danske Flaade i 1714. 253

Haub itser .

36
24
18
14
12

8
6

4

3
2

1
1/,

36
100

Metalkanoner: Jærnkanoner:
Pd.s , 28 18

.. 78 211

. . .. . . . . . . . . .. 76 461

. .. .. . .. . ... .. 23 18

. . ... . . .. . . ... 132 436
· . . . . . . . . . . . .. 66 356
. . .. . " . . . . 92 200
· . 44 239

· . . . . . . . . . . . . . 31 186
6 118

. .. . . .. . .... .. 42 42

.. .. .. ..... ... IO IO

4 22
» 2

I Slutningen af April blev det indberettet, at der var 4 svenske
Krigsskibe i Søen; i den Anledning befalede Kongen at udruste 5-6
Orlogsskibe og lade et Par lette Fartøjer patrouillere 1). Den svenske
Flaade var, baade hvad Mandskab og Penge angik, lige saa slet stillet
"Som den danske ; der var daarligt Raad til at lønne Personellet og
udruste Skibene; men man maatte have en forholdsvis betydelig Flaade
styrke i de finske Farvande, »den Nyenske Eskadre", og Senatet
havde yderligere bestemt, at Orlogsskibene Bremen og Riga samt 3
Fregatter skulde være klare til at løbe ud i Marts for at dække Ky
sterne og hindre den russiske Flaade i at faa Tilgang af Skibe fra
Archangel, England og Holland ; den lille Eskadre skulde senere for
stærkes med 4-5 Orlogsskibe, medens Hovedflaaden ikke skulde
løbe ud Z).

Den stærke Kulde, der herskede i Aarets første Maaneder, sinkede
i høj Grad Skibenes Udløb; først den 22. April afsejlede den Nyenske
Eskadre under Admiral Wa t t r a n g. Ved Udgangen af Marts kryd
sede dog Kaptajn C a r l G u s t a v U l r i c h med Orlogsskibet Riga og
Fregatten Hvita Ørn mellem Bornholm og Skaane ; til dem skulde

' ) Kgl. udf. Eksped. 't. 14 N.977.
' ) Adm. Registratur 0/., .0/. 14 (F1ou. Ark. ~tockholm). I alle svenske Kilde

henvisninger er gI. Stil anvendt.
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Fregatten Postillon slutte sig I). Den 27. April gik Ordre til Schoulby
nacht Baron C. H. Wachtmeister om at løbe ud med Orlogs
skibet Nordstjernan, opsøge Ulrich og i Forbindelse med ham ledsage
4 Transportskibe til Neutief og Wismar; alle lastede Skibe skulde han
opbringe og sende til Stralsund 2). En Del neutrale Handelsskibe blev
virkelig opbragte og sendte til Stralsund; det var jo ikke helt i sin
Orden, men Admiralitetet henstillede til Senatet. at det fik passere,
da ingen anden Udvej var mulig 5). Den 22. Maj fik Baron Wacht
meister, der paa Grund af Proviantmangel havde maattet søge tilbage
til Carlskrona, ny Sejlordre til at afgaa med n Nordstjernan", n Prins
Carl Frederik" og n Postillon" for at konvojere nogle Skibe med Ar
tiIleri og Proviant til Pommern og Wismar; under Vejs skulde han
atter opsøge Kaptajn Ulrich og slaa Følge med ham; efter endt Hverv
skulde den samlede Styrke krydse mellem Pommern og Skaane. Han
afsejlede den 31. Maj, men maatte paa Grund af Modvind vende om
og kom tilbage den 2. Juni, med Krigsskibene til Carlskrona, Trans
portskibene til Carlshamn 4).

Det var Kaptajn Ulrichs Skibe, der gav Anledning til, at Kong:
Frederik befalede at udruste 5- 6 Orlogsskibe. Den lille svenske
Eskadres Opgave var imidlertid ikke af nogen aggressiv Natur, hvad der
var heldigt nok, da de Danske var temmelig sene i Vendingen. Først
den 2. Maj var Generalkommissariatet bleven varskoet om at have
Proviant rede til "Island.", "Delmenhorst" , n Ebenezer" og n Beskær
meren" samt til "Fyn" og "Laaland", der for ikke saa lang Tid siden
var kommen tilbage fra Norge; Kommandør T h a m b s e n, der havde
haft Kommandoen over disse Skibe 5), fik den 2. Juni at vide, at han
skulde være Chef for en Eskadre, bestaaende af ovennævnte 6 Or
logsskibe, og den 6. s. M. fik han Sejlordre, lydende paa, at han med
den samt Fregatterne Højenhald og Lossen skulde gaa til Østersøen,
hvor Fregatterne Ørnen og Postillon vilde slutte sig til ham. To Fre
gatter skulde krydse mellem Møn og Dornbusch og holde Farvandet

') Adm. til Senat. 10/., :I',.; til Kapt. Ulrich 31 /.; til Kapt. Spalding 24/.14 (FI. Ark. )
') Adm. til Baron Wachtmeister ID,., 00/.; til Diicker '.,'. 14 (FI. Ark.).
3) Adm. til Senat. r, /. 14; mærkeligt nok omtaler Ducker slet ikke dette i

sine Breve til Kongen. Under 24/& 14 skriver han derimod. jeg ved in
gen Udvej til at fylde Magasinerne, har derfor ladet herværende Fregatter'
optage 8 hollandske Skibe, der kom fra Kønigsberg m. fl. SI. og nu sej
lede til Holland. (Acta hist . fr. C. XII' Tid. Br. fra Generaler.

' ) Adm. til Baron Wachtmeister J1/., • 6; til Senat. ~'. 14 (FI. Ark . .
') Om Thambsens Ekspedition til Norge se nærmere nedenfor.
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rent til Lybæk og Indløbet til Store Bælt; med de øvrige Skibe skulde
han tage Station og krydse udfor Jasmund ; mødte han Skibe fra Ly
bæk, Rostock, Danzig m. fl. St., der medførte Tjæreladninger. skulde
han afkøbe dem disse, men rnaatte i øvrigt intet foretage mod neu
trale Skibe. Meddelelser om Fjendens Bevægelser kunde han sende
over Stævns eller Møn. Kaptajn C. Giintelberg paa nHøjenhald"
og Kaptajnløjtnant N e u s p i t z e r paa nLossen" fik samtidig Ordre til
at opspore og om mulig ødelægge den svenske Fregat Hvita Ørn
(Kaptajn J . C. Printz), der opholdt sig i Østersøens vestlige Del, og
ellers passe paa, indtil Thambsens Eskadre kom l).

Eskadren afsejlede fra Reden IO. Juni; et russisk Orlogsskib og
et engelsk Skib slog en kort Tid Følge med den. Thambsen fik
Ordre til med en Fregat at beskytte de to Lodsgalioter West Vlieland
(Ltnt. A. Green) og Eyland Schilling [Kaptlt . Baastad), der laa i Køge
Bugt og fiskede efter tabtgaaede Ankre; hertil blev nPostillonen"
(Kapt. Rostgaard) bestemt, medens nØrnen" (Kaptlt. v. Rehdern) kryd
sede mellem Dornbusch og Møn ~). Lodsgalioterne, hvis Arbejde var
forgæves, blev sidst i Juli indlemmede i Eskadren. Thambsen selv
gik med sine Orlogsskibe og to Fregatter øst paa for at spejde efter
Fjenden; han havde faaet Melding om, at en svensk Schoutbynacht
med 6 Orlogsskibe den IO. Juni var afsejlet fra Carlskrona ; denne
Efterretning var imidlertid falsk.

Thambsens Afsejling fra Reden blev naturligvis hurtigt obser
veret, og Admiralitetet i Carlskrona fik snarest Melding derom fra
Malmø; det gav sig straks i Lag med at udruste 4 Orlogsskibe til
Forstærkning af Baron Wachtmeister S). Den 16. Juni vidste man i
Carlskrona, at den danske Eskadre havde passeret Møn; Udrustningen
af de 4 Skibe blev forceret, og den 23. meldtes de sejlklare 4). l
Sverig havde man faaet Nys om, at Czar Peter meget ønskede en
maritim Forstærkning fra Danmark 6), og man troede nu, at Tharnb

sens Eskadre var paa Vej til de finske Farvande, en Anskuelse, der
bekræftedes ved, at den ledsagedes af to fremmede Skibe, der begge
antoges for russiske ; de forlod i øvrigt allerede den 13. Juni den

') Adm. Kopibog % 14.
') Thambsen til Adm. lØ/o 14.
l ) Adm. tit Adm. Wattrang ' /. 14; til Baron' Wachtmeister s. D. (FI. Ark ).
4) Adm. tit Senat. 5/U, u/. 14 (FI. Ark.).
5) Se herom Side. 30 ff.
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danske Eskadre 1). Den H juni gik der Ordre fra det svenske Ad
miralitet til Schoutbynacht C. H. G r e v e W a c h t m e i s t e r om med
Orlogsskibene Hedevig Sophie, Wenden, Lifland og Estland at gaa til
Hanø udenfor Carlskrona, hvor han skulde forene sig med ' Baron
Wachtmeister, som laa der med "Nordstjernan ", "Prins Carl Frede
rik" og "Riga" samt Fregatterne Hvita Ørn og Postillon; Eskadren
skulde sørge for, at de endnu i Carlshamn liggende Transportskibe i
Sikkerhed kom 'ti! Stralsund med Artillerimateriel og til Wismar med
Proviant; Baron Wachtmeister havde rigtig rapporteret, at der melIem
jasmund og Skaane krydsede 6 danske Orlogsskibe og 6 Fregatter;
hvis Omstændighederne tillod det, skulde denne Eskadre angribes;
men var de Danske sejlede direkte til Rusland, skulde Greven med
5 Orlogsskibe ile den Nyenske Eskadre til Hjælp, medens Baronen
med Resten forblev i Østersøens vestligste Del; var de danske Skibe
derimod endnu i dette Farvand, skulde Greven og Baronen med den
samlede Styrke krydse melIem Pommern og Skaane !), Den 26. juni
afsejlede Grev Wachtmeister fra Carlskrona ; der fandtes nu i Øster
søens vestlige Del 7 svenske Orlogsskibe og 2 Fregatter ; "Phønix"
var med et Par Proviantskibe afgaaet til Wattrangs Eskadre. Den 7.
juli fik Admiralitetet i Carlskrona fra General Diicker Meddelelse
om, at Proviant og Artillerimateriel i god Behold var ankomne til
Stralsund S).

Herefter var det slet ikke saa underligt, at Thambsen i sin Rap
port af 19. juni maa indberette, at han forgæves har krydset rundt
efter Fjenden; denne var jo endnu ikke kommen i Søen. Den 20.
j uni sendte Admiralitetet Thambsen Ordre til at hjemsende "Delmen
horst " og endnu et Orlogsskib samt "Lossen" og "Postillon"; i deres
Sted skulde et Par andre Orlogsskibe tilgaa Eskadren 4) . Det var et
underligt Tidspunkt at formindske Eskadren paa, saa meget mere
som Admiralitetet 'samtidig lod Kommandøren tilgaa Meddelelse om,
at Svenskerne var i Søen med 8 Krigsskibe; at denne Meddelelse
var urigtig, vidste det jo ikke , "Delmenhorst" og "Lossen" forlod
Eskadren den 24. og 2,6. juni 5), men den lovede Erstatning udeblev.
Da de svenske Skibe havde Station øst for Bornholm, medens Tharnb-

' ) Thambsen til Adm. '9/. 13.
~) Adm. til Grev Wachtmeister 14/. 14 Fl. Ark ...
' ) Adm. til Senat. »t« '0. 14.
0) Adm. Kopibog »t, 14.
0) "Islnnd"s Logbog.
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sen skulde holde sig Vest for Øen ), var Faren for et Sammenstød
'ikke overvældende stor, hvad der for saa vidt var ret heldigt, som
den danske Eskadre stadig blev svækket ved de idelige Hjemkaldelser
snart af et, snart af et andet Skib; dette kom af, at man ikke havde
Midler til at udruste saa mange Skibe, at man havde en disponibel
Reserve liggende til Anvendelse, hvor der var Brug for den; nu
maatte man, hver Gang en ny Opgave meldte sig, ty til de Skibe,
der var udrustede, selvom de daarligt kunde undværes der, hvor
-de var; "Lossen~ sk ulde saaledes til Gltickstadt for at deltage i An
.grebet paa Helgoland ; den kom i øvrigt ikke dertil, men blev om
byttet med "Højenhald ", der ligeledes hørte til Thambsens Eskadre 2) ;
-ogsaa "Phønix" blev taget fra ham og indlemmet i en Eskadre, der
-skulde til Nordsøen S). Den 28. Juni mødte Thambsen ved Hamme-
ren 2 svenske Orlogsskibe; senere paa Dagen saa han endnu et, men
de flygtede og var næste Dag forsvundne; han bad nu om at faa
endnu et Par gode Orlogsskibe og et Par Fregatter samt Tilladelse
tii at gaa øst om Bornholm, da han i saa Fald muligvis kunde af
skære nogle ijendtlige Skibe; et fra Stralsund hjemvendende Ammu
nitionsskib og et Par Galioter, som han havde taget, sendte han til
København. Samtidig indberettede han, at Svenskerne vistnok var
bange for hans Eskadre og havde opgivet at sende Transporter til
Stralsund 4). Dette var en Fejltagelse; Baron Wachtmeister havde
ganske vist paa Grund af ugunstigt Vejr maattet stille Transporten i
Bero; men i de Dage, da Thambsen mente, at Svenskerne havde op
givet Sagen, gennemførte de den netop 0). Inden Admiralitetet havde
faaet Anmodningen om flere Skibe, gav det "Højenhald " Ordre til
at afgaa fra Eskadren og stillede Kommandøren i Udsigt, at han som
Erstatning kunde faa den langt ringere Fregat Svenske Sophie, der
laa paa Blokade ved Wismar 6).

Den 2. Juli gik Thambsen med sine 5 Orlogsskibe til Køge Bugt
for at fylde Vand, dog blev "Island" liggende ude som Forpost, da
Eskadren ikke raadede over en eneste Fregat. l Herfra indberettede
Thambsen, der den 29. J uni var bleven udnævnt til Schoutbynacht,

t) Thambsens Rapp. 2/; j "Island"s Korrespondancebog.
!J) Bind V S. 186.
.., Kg\. udt. Eksped.·27/ . 14 N. 1326.
<) Adm. I. S. 20/. · 14.
..) Side 256.
..) Adm. Kopibog ' % 14.

De" store no rdi ske Krig, Historie. VI. 17
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at han gerne vilde gaa østligere i Farvandet for at faa fat paa et
Par Stralsundske Krigsskibe, som huserede der. Svaret blev imidlertid
et kategorisk Nej, og, da han senere skrev til Admiralitetet, at han
gennem den ved Bornholm stationerede Snav Maagen (Ltnt. Styhr)
havde faaet Melding om, at Fjenden var i Søen med 6 Orlogsskibe
og 2-3 Fregatter, hvorfor han indtrængende bad om at maatte an
gribe dem, fik han intet Svar; hidtil havde han til sin store Be
klagelse ikke engang kunnet komme i Kast med de ved Ystad lig
gende Snaver l). Admiralitetet mente, at Thambsen ikke var Fjenden,
"bastant", idet hans Skibsbesætninger ikke var fuldtallige; da der ikke
paa anden Maade kunde skaffes Mandskab, fik han 100 Soldater fra
København Z). Paa Generalkommissariatets Anmodning om, at Tharnb
sen maatte konvojere Skibe til det haardt betrængte Christiansø,.
der baade manglede Proviant og Penge, svarede Admiralitetet, at dette
ikke kunde lade sig gøre, før Eskadren var bleven forstærket; det
var Thambsen selv, der havde rejst Spørgsmaalet, da et Par kongelige'
Transportskibe, der skulde til Øen med Brændsel, den 8. Juli havde
henvendt sig til ham med Anmodning om Konvoj '). Den 14. Juli. gik
der dog Ordre til Schoutbynachten om - under Iagttagelse af den
yderste Forsigtighed - at afgaa med Konvoj til Christiansø, naar
hans Mandskab var blevet kompletteret ; men dette trak ud, og der
indtraf forskellige andre Forhindringer, der bevirkede, at Koffardi
skibene først blev afleverede paa Christiansø den 8. Oktober'). Tharnb
sen foretog i Juli nogle Kryds mellem Ystad og Jasmund uden at
komme i Berøring med Fjenden. Midt i Maaneden fik "Fyn" Havari
paa sin Stormast og maatte gaa hjem; først langt ind i August vendte
det tilbage; det blev erstattet med • Nældebladet" (Kornkapt, W. v.
Schindel), der indtraf den 7. August; "Anna Sophie", som skulde
have erstattet "Delrnenhorst" , kom slet ikke, hvad der dog gjorde'
mindre til Sagen. da Thambsen udtrykkelig havde frabedt sig denne
slette Sejler. Den 24. Juli havde" Island" lidt nogle mindre Havarier,
som dog kunde afhjælpes i Søen 5).

Grev Wachtmeisters Eskadre havde i Sommerens Løb lidt ikke
saa ringe Afgang; den 6. Juli blev "Lif1and" sendt til Wattrangs Under-

I) "Islands" Logbog; Thambsens Indb . til Adm. Juli 14.
' ) Adrm Kopibog " h 14.
' ) Adm. J. S. 9h 14.
4) Adm. Kopibog u h ; "Island"s Lugbog.

. ' ) "Island"s Logbog.
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størrelse; det led imidlertid et alvorligt Havari, maatte sendes hjem
og blev erstattet af "Riga", der afgik den 14. Juli, snart efter fulgt
af "Prins Carl Frederik", der ligeledes afgik til de finske Farvande ~

den 8. August blev "Wenden" og "Estland" hjemkaldte for at efter
ses; samme Ordre maa tidligere være givet "Nordstjernan" og "Prin
sesse Hedevig Sophie"; i hvert Fald meddeler Admiralitetet den II.
August Grev Wachtmeister, at nævnte to Skibe nu er eftersete 1). l
Begyndelsen af August har der saaledes slet ingen svenske Orlogs
skibe været i den vestlige Del af Østersøen. Den :~: ~~I~sl blev der
udstedt en ny Instruks for Grev Wachtmeister; den gik ud paa, at,
da "Nordstjernan lo. "Prinsesse Hedevig Sophie", "Prins Carl", "Gota"
og "Øsel" nu var eftersete og provianterede, skulde han med disse
5 Orlogsskibe, Fregatten 'Postillon og Jagten Sophie afgaa til Hane,
underlægge sig de der liggende Orlogsskibe Wenden og Est
land, som altsaa næppe var bleven eftersete endnu, samt Fregatten
Hvita ørn. Med den samlede Styrke skulde han staa til Søs,
hindre danske Forsøg paa at angribe de svenske Kyster eller paa at
sende Russerne Forstærkning og først og fremmest sikre Overførslen
til Pommern af en i Carlshamn liggende Transport med Ammunition,
Munderingssager og Proviant. Naar denne var overført, skulde han
gaa tilbage til Skaanes Kyst, observere og eventuelt angribe de
Danske; gik disse til Rusland, skulde "Nordstjernan" , "Øsel" og
"Wenden" ile Wattrang til Hjælp. Wachtmeister afsejlede den 20.
August; Transporten kom i god Behold til Stralsund; men Eskadren
kan ikke have været fuldt sødygtig, da den fik Ordre til at sende
"Estland" ~g "Wenden" hjem for at reparere !).

Mellem Thambsens og Baron Wachtmeisters Eskadrer kom det
ikke til noget Sammenstød, hvad der i hvert Fald ikke var først
nævntes Skyld. Den 26. August indløb der til ham, der dengang laa
lige indenfor Køge Bugt, en Melding om, at der laa 13 svenske Skibe
øst for Bornholm; det var altsaa Baron Wachtmeisters Eskadre paa
Vej til Pommern. Thambsen indberettede straks til Admiralitetet, at
han vidste, at Fjenden ikke var over 4 Orlogsskibe stærk, og bad
om at maatte skride til Angreb, men Admiralitetet manede til at
at vise stor Forsigtighed og kun angribe, hvis Fjenden med højst 7
Skibe kom ind paa selve Bugten S). Thambsen raadede dengang over

') Adm. Reg. 26/., ah, "h, " h, 11/, 14 (Flot. Ark.).
' ) Adm. Reg. uh, " /e, 2'/e 14 (Flot. Ark.).
' ) Adm. I. S.; Adm. Kopibog.

17'
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følgende Skibe: "Fyn", "Nældebladet" , "Island", "Laaland", "Eben 
ezer" og "Beskærmeren", og var saaledes kun et Skib svagere end
Fjenden; han havde udkastet en Plan til at lokke den svenske Eska
dre i et Baghold I); men for den blev der aldrig Anvendelse; han
kom ikke ud i August og September, men blev hele Tiden liggende
i Køge Bugt .

Wachtmeisters .Eskadre fik heller ingen Lejlighed til offensiv Op
træden ; den 10. September gik der Ordre til Baronen om at tage en
Del mistænkelige Skibe, der havde samlet sig i Sundet; senere hed

, det sig, at det var engelske 2). Den 14. September lettede han da fra
Hanø med "Nordstjernan", "Hedevig Sophie", • Prins Carl", "Gøta",
"Estland", "Hvita Ørn", "Postillon" og Jagten Sophie for efter
Ordre at undersøge, hvorledes det forholdt sig med de foregivne Eng
lændere; men den 15. blev han overfaldet af en voldsom Storm og
maatte søge tilbage til Hanø. "Hedevig Sophie" fik Stormasten bræk
ket og led andet alvorligt Havari, saa at Skibet kun med stort Be
svær naaede ind paa Carlskronas Red; ogsaa • Nordstjernan " og "Geta"
bjærgede sig, skønt de havde tåget en hel Del Skade ; "Prins Carl"
mistede 2 Ankere, maatte staa til Søs , slap ind i Calmar Sund og
naaede den 22. September Carlskrona S). Til Wachtmeister gik Ordre
om at sejle samme Steds hen med "N ordstjernan", "Gøta" og "Øsel",
hvis han turde gaa med dem; • Estland" skulde han efterlade ved
Hanø som Repli for de krydsende Fregatter; turde han ikke sejle,
skulde han indberette, hvad han behøvede til sine Skibes Reparation ").
Tilstanden ved det svenske Orlogsværft var i øvrigt højst elendig:
man havde set sig nødsaget til at plyndre en Del Skibe for Inventar
for at hjælpe paa de andre; Haandværkerne var nøgne og forsultne;
de løb fra Arbejdet og vilde intet bestille 5). Den 18. September blev
der sendt Ankertove ud til Wachtmeister, og den 23 . blev han be
ordret ind til Carlskrona med sine Havarister, af hvilke "Øsel" var
ganske utjenstdygtigt 6). Herefter var der ikke mere Tale om nogen
samlet Optræden af Baron Wachtmeisters Eskadre; men der var jo
heller ingen Fare paa Færde; den 5. Oktober blev "H vita Ørn" og,

I "Islandhs Logbog.
' / Adm. Reg. 29 / ø, ' /. 14 (Fl. Ark .).
•) Adm. til Senat. 'I., 11 /. 14 (Fl. Ark.
• Adm. til Wachtmeister 12/. 14 (Fl. Ark . .
• Adm. til Senat. ' /9, 18/. 14 (Fl. Ark.).
• Adm. til Wachtmeister ' /0, "1. 14 (Fl. Ark.),
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" Postillon u J der lige var kommen hjem efter at have eskorteret et
Ammunitionsskib til Stralsund, sendt ud paa Kryds, da der var meldt,
at 14 danske Krigsskibe var i Søen; den IO. Oktober indberettede
n Hvita Ørn "s Chef, at en Skipper havde meddelt ham, at der var 6
fjendtlige Orlogsskibe i Søen; den 27. Oktober meldte Generalløjtnant
Burenskield fra Malmø, at disse 6 Skibe var indlagte, og dermed var
den Bekymring forbi 1). Den omtalte Melding gjaldt Thambsens Eks
pedition til Christiansø 2). I Slutningen af Oktober fik Baron Wacht
meister den Opgave at eskortere Dronningen af Polen til Stralsund ;
et stort Apparat blev sat i Bevægelse : ikke mindre end 4 Orlogs
skibe, 2 Fregatter, 2 Jagter og 2 Transportskibe ; Opgaven blev lyk
keligt løst : den 26. Oktober kom Dronningen i Land ; den 27. kom
hendes Bagage, Heste m. m. afsted ; den 8. November var alle de
eskorterende Skibe atter i Carlskrona S). Den 17. November indberet
tede Admiralitetet til Senatet, at kun n Nordstjernari ", n Hvita Ørn u

og n Postillon u var i Søen; de øvrige Skibe var oplagte, Mandskabet
hjemsendt; Tilstanden paa Orlogsværftet skildredes med de mørkeste
Farver : man havde ingen Penge til at fuldende Bygningen af de
Skibe, der stod paa Stabelen, ja end ikke til at købe Proviant for,
saa Mandskabet var ved at dø af Sult 4). Den Nyenske Eskadre, der
havde ligget i de finske Farvande 5), kom i Løbet af December til
bage i meget medtagen Stand; nogle Skibe kom til Carlskrona, andre
nasede kun til Calmar 6). Den 22 . November var Carl XII kommen
til Stralsund; Admiralitetet beordrede "H vita Ørn u og "Postillon", de
eneste Skibe, der var i Søen, til at gaa derover med Skibsbygnings
materiale til de Stralsundske Fregatter; da der var danske Skibe i
de Rygenske Farvande, var Ekspeditionen ikke ufarlig og maatte flere
Gange opsættes; Vinden var tilmed ugunstig; først den 19. og 20. De
cember kom de afsted; n Postillon u slap ind i Neutief, medens n Hvita
Ørn u stærkt forskaaret af Isen kom hjem den 29. December 7).

,Medens Thambsen endnu laa i Køge Bugt, var der Tale om, at
han skulde konvojere en større Transport af Kanoner, Ammunition

') Adm. Reg. "i., "/., ••/. 14; do. Ank. Br. IO/l. 14 (FI. Ark.).
') Kgl. udf. Eksped. ' ;.. 14 N. 2083.
'J Adm. Reg. ';'., " ;'., ' °;'0, 21/10 14 Fl. Ark.),
ol Adm. Reg. 3° / 10, fJ/ ll 14 (FI. Ark.).
0) Side 253.
0) Adm. Reg. 1'/ 11, 1/12, 1°/12 14 (Fl. Ark.).
') Adm. Reg. '°/11, .' /12, 8/11 14 (Fl. Ark.).
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og Køretøjer til Frederiksort 1); Vejret lagde Hindringer i Vejen og
Transportens Afgang blev udsat; da den endeltg kom afsted den 29.
September havde den en langt beskednere Konvoj : Fregatten "Gra
vensteen" og Snaven "Svenske Pascha", men da var den svenske
Eskadre ogsaa havareret; den 5. Oktober var Transporten i Frederiks
ort, og noget efter gik "Gravensteen • med de tomme Transportskibe
tilbage til København ~) . Septemberstormene, der medtog Wachtmeisters
Eskadre saa slemt, gjorde ikke Thambsens synderlig Skade, da den
let kunde søge Læ ; men da den gik hjem fra Christiansø, blev den
overfaldet af en hæftig Storm, der tilføjede "Beskærmeren" og "Is
land" noget Havari; den 12. Oktober faldt Ankeret i Køge Bugt S).

Den 16. blev Eskadren fra Køge Bugt beordret til Københavns Red,
og den 3 t. blev Skibene befalet indlagte med Undtagelse af "Island"
og "Laaland", der skulde paa Togt i Østersøen 4).

Den 29. Juni befalede Kongen, at følgende Orlogsskibe skulde
udrustes til indeværende Aars Kampagne 5):

Elefanten. . . . . . . . . . . . . . . . Admiral Raben.
Justitia Viceadmiral Sehested .
Jylland , Viceadmiral juel.
Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Viceadmiral Trojel.
Havfruen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Schoutbynacht Gabel.
Venden Kommandør Stavanger.
Sophie Hedevig. . . ............ Kommandør Deichman.
Mars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommandør Christophersen.
Prins Christian Kommandør Ulr. Kaas.
Prins Carl , Kommandør Rosenpalm.
Prins Vilhelm Kommandør Wecke

(senere Hagedorn) .
Nældebladet . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kommandørkapr. Schindel.
Oldenborg Kommandørkapt. Hagedorn

(senere Wecke).

Admiralitetet havde indstillet Admiral K. R e e d t z til at være Chef
for denne Eskadre; men Kongen resolverede, at det skulde være

') Kg!. udf. Eksped, <" 14 N. 1825; jfr. Side 243 .
' ; Side 264 ; jfr. Adm. Kopibog 'H/,o 14.
") lllsland"s Logbog.
<J Kgl.udf.Eksped, ' 6 / 10 14 N.2207 , 2208, l . I O N.2299-2301 ; Adm. Kopib. Ol IO.

i) Kgl. udf. Eksped. •0 / 6 N. 1346.
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Raben. Først nævnte havde kommanderet Flaaden i 1713 og vist
-sig lidet duelig og energisk l); det var derfor ikke saa underligt, at
Kongen ikke vilde have ham; men Raben havde ogsaa sine store
Fejl, vanskelig omgængelig og ude af Stand til at opretholde god
Tone, som han var; da Eskadren ikke kom i Søen, fik Chefens Per
son dog ikke synderlig Betydning. Den 18. juli skrev Kongen til
Konseillet i København, at han havde erfaret, at man ønskede at ud
ruste 22 Orlogsskibe, nemlig 13, hvorpaa der var sendt Admiralitetet
-e n Liste !), de 6, som Schoutbynacht Thambsen kommanderede, og
-endelig 3, der under Rosenpalm skulde til Norge; de Deputerede af
Finanserne havde imidlertid erklæret, at dertil havde man ikke Raad ;
Kongen vilde da nøjes med 15 i alt: Thambsens og Rosenpalms 9

'og 6 andre, der under Admiral Rabens Kommando kunde operere
-sarnrnen med saa mange af ovennævnte 9, der kunde samles S). Her
til svarede KonseiIlet, at de Deputerede af Finanserne havde erklæret,
at de ikke anede, hvor fra Pengene til de 15 Skibe skulde tages,
'hvis der da ikke kom Tilskud fra Hertugdømmerne og Norge; Mand
'skab og Proviant havde man '). Hertil maa dog bemærkes, at, da
Raben den 6. juli fik Ordre til at hejse sit Flag paa "Elefanten" og
-overtage Kommandoen over Skibene, efter Haanden som de blev ud
lagte, disponerede man kun over 150 Mand pr. Skib 6). General
Admiral G y Id e n Iø v e, der følte sig meget brøstholden over, at der
i alt kun skulde udrustes 15 Skibe, beklagede sig derover hos Kon
..gen og dolerede over, at der kun skulde ansættes I Viceadmiral og
1 Schoutbynacht paa Eskadren i Stedet for 2 Viceadmiraler 0). Den
3. August faldt da Kongens endelige Resolution : at Vic:eadmiralerne
.Sehested og juel skulde kommandere henholdsvis Avant- og Arriere
.garden af Rabens Eskadre, samt at "j ustitia ", "Elefanten", "jylland",
"Venden". "Sophie Hedevig" og "Prins Christian" snarest skulde

-udrustes 7). Af de øvrige paa Listen anførte Skibe blev "Nælde
'bladet" i August indlemmet i Thambsens Eskadre 8), medens "Prins

,._------

' ) Bind V S. 227.
"') Se ovenfor.
" ) Geh. Reg. IBh 14.
'} Geh. Reg. Uf; 14.
~) Adm. Kopibog ah 14.
•) Adm. Kopibog '5/,; Geh. Reg. '8" 14.
' ) Kg!. udf. Eksped. ' /8 14 N. 1562.
~) Side 258.
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Vilhelm" i Juli afsejlede til de norske Farvande under Rosenpalrus
Kommando I); de 4 resterende Skibe blev ikke udrustede. Tilstanden
i Rabens lille Eskadre var elendig; Besætningerne blev aldrig fuld
tallige; der var for faa Officerer; der manglede Penge; Officererne
maatte gaa i Land ' for at spise, da de ikke kunde faa Kostpenge 2).

Under disse Forhold rnaatte det føles som en Lettelse, da Kongen
den 17. September resolverede, at de 6 sidst udrustede Orlogsskibe'
snarest skulde aftakles S).

Kampflaadens Optræden var endnu daarligere end Aaret forud.
Schoutbynacht Tharnbsen, der var ivrig og foretagsom nok, fik alt
for faa Kræfter til sin Raadighed og fik ikke engang Lov til at bruge
dem; havde man forsynet blot Halvdelen af de Skibe, der til ingen
Nytte laa og drev paa Reden, med tilstrækkeligt Mandskab og be
hørig Udrustning og sendt dem til ham, kunde han - om man gav
ham frie Hænder - - med Lethed have holdt Wachtmeister Stangen'
og spillet Mester i Østersøen. Nu foregik jo Forbindelsen mellem
Pommern og Sverig om ikke helt uhindret saa dog alt for let.

Af Schoutbynacht Thambsens Skibe blev "Island" og "Laaland"
ikke aftaklede, da de under Kommandørkaptajn J. A. v. Paulsen, Chef
for først nævnte, skulde gaa til Østersøen og konvojere de fra Fre
deriksort tilbage vendende Transportskibe. Den 8. November forlod
v. Paulsen Københavns Red, men naaede kun Dragør; den IO. sejlede
han videre, mødte "Gravensteen " med Artilleriskibene og stod den 12.
ned forbi Møn: Allerede den 15. November var han igen paa Kø
benhavns Red, hvor Fregatterne Raa og Ørnen stødte til ham.
Efter sin Sejlordre af 5. November skulde han søge at erobre den
svenske Fregat Hvita Ørn, der hele Efteraaret havde færdedes i
Farvandet mellem Pommern og Skaane, og i øvrigt selv holde det
gaaende mellem Møn og Trelleborg 4). Inden v. Paulsen anden Gang
havde forladt Reden, fik han en ny Ordre, der gik ud paa, at der
laa 3 svenske Fregatter mellem jasmurrd og Møn, som han skulde

') Side 270.
'l Ref. Sag. " /. 14 N.5. Adm. l. S. '° /8 14.
3) Kg!. udf. Eksped . 17. 14 N. 1906.
') Adm. Kopibog S/ II 14 ; jfr. Side 260 f.
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søge at bemægtige sig l). Den 24. November lettede v. Paulsen, stod
ned mod Jasmund og krydsede nogle Dage under Rygen stadig uden
at se noget til Fjenden; gennem en Skipper erfarede han, at "Hvita
Ørn" nylig havde konvojeret Dronningen af Polens Bagage til Stral
sund; han fik ogsaa at vide, at man i Sverig holdt Takkefester i
Anledning af Kong. Carls lykkelige Ankomst til Pommern, og at 3
Skibe skulde hente ham hjem derfra. Med disse Efterretninger gik
"Raa" til København; den kom straks tilbage til Eskadren, der nu
laa i Køge Bugt, med en Ordre af 28., der paalagde v. Paulsen, at
holde øje med alle fra Stralsund kommende Skibe og visitere dem
for at "attrapere" den svenske Konge, som muligvis vilde søge at komme
hjem til Sverig; "han er høj og skal halte:"; Admiralitetet lovede at
sende "Højenhald" og "Ørnen" ud til Paulsen; men da disse endnu
den 30. laa for Modvind i Renden, fik han Ordre til ikke at vente
paa dem, men straks gaa paa Kryds mellem Rygen og Skaane 2).

Trods al anvendt Flid lykkedes det ikke v. Paulsen at faa fat paa
noget fjendtligt Skib; men hans Tilstedeværelse i Farvandet var dog
en alvorlig Hindring for den frie Forbindelse mellem Sverig og Pom
mern H). Den 15. laa Eskadren til Ankers ved Kastrup og modtog
her Ordre til at proviantere i København 4). Oprejsen blev meget
besværlig; i en flyvende Storm drev "Island" for sine Ankre og gik
paa Grund paa Saltholm; Hjælp maatte tilkaldes; men først Juleaften
naaede Skibet ind paa Ydrereden; "Laaland" stødte paa Middelgrunden;
intet af Skibene blev dog utjenstdygtigt.

I Tiden umiddelbart efter Carl XII' Ankomst til Stralsund havde
der været Tale om at forstærke Styrken i Pommern ved at oversende
nogle uberedne Rytterregimenter, der skulde remonteres i Tyskland 6).

Tanken blev opgivet, men Rygterne om den paatænkte Transport
naaede den danske Regering, der traf Forholdsregler mod den. Den
I t. December fik Schoutbynacht G a b e I Ordre til at løbe ud med
Orlogsskibene Beskærmeren og Fyn (Kommandørkapt. Schindel),
og den t 5. tilgik der ham Instruks om at overtage Kommandoen
over v. Paulsens Ski be og med den samlede Eskadre hindre fjendtlige

') Adm. Kopibog 22/ 11 14.
' ) Adm. Kopibog '8/11, '°/11 14; v. Paulsens Rapp.I'/u 14 Adm. I. s.; Adm.

Promemoria '°/II 14.
' j Jfr. Side 261.
' ) Adm. Kopibog 1°/12 14.
'} Side 132.
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Overførsler til Pommern, særlig af Rytteri 1). De ugunstige Vejr

forhold med Storm og stærk Frost lagde imidlertid store Hindringer

i Vejen for Gennemførelsen af Gabels Sejlordre af. 17. December, der

lød paa at gaa ud med de 2 ovennævnte Orlogsskibe, Fregatterne
Løvendals Galej (Kaptlt. Wessel), Snarensvend (KaptIt. Lemvig),
Svenske Sophie (KaptIt. Germund Lund) og Snaven Maagen (Ltnt.

Niels Styhr), til hvilken Paulsens Skibe skulde slutte sig, hin

dre alle Transporter og visitere alle neutrale Skibe, man mødte; under
Forfølgelse maatte han ikke udsætte sig; naar Lejlighed gaves, og

intet derved forsømtes, kunde han gøre "Diversioner" i Land. Paa
Gabels Indstilling blev det befalet at oprette Fyr paa Stævns og paa
Møn, og Skibene fik Ordre til om Natten at anmelde sig ved at
skyde: ved Stævns 5 og ved Møn 3 Skud, der besvaredes med hen
holdsvis 3 og l; hans Eskadre fik 2 Vandforsyningsskibe med; han

blev bemyndiget til, saa vidt Pengene strakte til, at anskaffe For

friskninger til Mandskabet; Brændevinsrationen skulde være som paa

Vintertogt ; alle Breve, der faldt i Eskadrechefens Hænder, skulde

aabnes og kopieres ; et armeret Fartøj skulde gaa til Hanø for at
rekognoscere mod Carlskrona ~).

Den 25 . December hejsede Gabel sit Flag paa "Beskærmeren",

men først den 30., da Vejret havde bedaget sig og var slaaet om
til Tø, var han sejlklar; hans Eskadre var da bleven forstærket med

Orlogsskibene Prins Vilhelm (Komkapt. Hagedorn) og Delrnenhorst
(Kornkapt. M. Bille), som man havde faaet Tid til at udruste . Han
medførte en forseglet kongelig Ordre, der først rnaatte brydes en Mil

udenfor Renden; den var af 21. December og lød paa at afgaa til

Bornholm og blive liggende der, til den svenske Transport udsejler ;

han skal angribe, selvom Fjenden er 3-4 Orlogsskibe stærkere end

han selv, og trænge ind i Transportflaaden, selvom han derved løber
Fare for at miste et Orlogsskib eller en Fregat ; derefter skal han

"med god Konduite" retirere. Vil nogle af Cheferne ikke gøre deres
"devoirs", suspenderes de; intet Skib maa uden særlig Ordre forlade
Eskadren; Bornholms Kommandant, Generalmajor Reedtz, skal være

ham "assisterlig " , og Fyr tændes paa hver Ende af Landet S).
Fregatten Snarensvend, der ikke egnede sig til dette Togt, afgik

' ) Kg\. udf. Eksped , " lu 14 N.2655-2656; " lu N.2658.
' ) Kgl. udf, Eksped . " I.. 14 N.2768.
' ) Krigskancelliet- Geh. Ordrer.
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-efter Gabels Ordre den 3. Januar fra Eskadren; "Svenske Sophie"
afgik senere til de Wismarske Farvande, hvorfra "Kronprinsens Galej"
skulde afgaa til Gabels Eskadre. Den 30. December var "Raa" og
"Løvendals Galej" gaaet Syd paa for at rekognoscere; den 6. Januar
lettede Gabel med sine 6 Orlogsskibe og Fregatten Højenhald ; i
Køge Bugt stødte "Svenske Sophie" til, men fortsatte straks Rejsen
til sin Station, hvor til den ankom den 11.1) ; den 8. ankrede Eskadren
ud for Sandvig, lettede atter den II. og gik tilbage til Falsterbo,
'hvor fra Gabel den 12. rapporterede, at Kaptajnløjtnant P. Wessel havde
indbragt først et Par svenske Matroser og dernæst en lybsk Galiot,
der lige kom fra Carlskrona ; begge Parler udsagde, at den svenske

Flaade var aftaklet, og at der ikke var Tale om nogen Transport.
Gabel bad nu om Forholdsordre, om han skulde komme hjem eller
blive ude; han maa være bleven hjemkaldt j thi den 15. Januar lettede
han, og den 19. lagde Eskadren ind, dog ikke i "Hokken", da det
blev anset for rigtigst at være klar til Udløb med kort Varsel 2).

Svenskerne vidste selvfølgelig godt, at Gabels Eskadre lurede efter
Kong Carl S), og de fik at mærke, at der blev passet paa; thi da
Prins Frederik af Hessen, der var forlovet med Prinsesse Ulrika
Eleonora, Kongens Søster, med de Stralsundske Skibe "Gripen" (Greif)
og "Pack an" sejlede over til Skaane, blev han skarpt forfulgt; "Gri
pen" med Prinsen om Bord slap lykkeligt i Havn, men "Pack an"
maatte sættes paa Land ved Cimbrishamn 4); den blev senere taget
.af Grunden og repareret.

I Løbet af Aaret 1714 blev der som sædvanligt foretaget adskillige
Smaatogter til Handelens Beskyttelse. Den 22. December 1713 blev

. det saaledes bestemt, at Orlogsskibene Fyn og Laaland med 3

Fregatter skulde paa Togt til Norge 5); allerede den 12. havde Kom
mandør T h a m b s e n faaet Ordre til at klargøre "Fyn", medens Kap
tajn S. Heyer havde faaet samme Befaling for "Laaland"s Vedkom
mende. Den 1O. Januar 1714 blev der tilstillet Kommandøren en
Sejlordre, der lød paa, at han med de to Orlogsskibe, Fregatterne

') Adm. 1. S. Uh 15.
' ) Om Togtet se "Island"s og "Beskærmeren"s Logbøger.
' ) Adm. til Kongen 4ft 15 (FI Ark.),
4} Adm. til Senat. 4ft 15 (F\. Ark ).
•) Kg\. udf. Eksped . st/.. 13 N.2706.
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Lossen (KaptIt. Neuspitzer) og Postillon (Kapr. Rostgaard) skulde
gaa til Staværn (nu Frederiksværn), medtagende en Hukkert, et Par
kongelige Koffardiskibe, der skulde til Drammen og Christiania efter
Brædder, samt en Ostindiefarer, som nPostillon" fra Lindesnæs skulde

ledsage indtil Shetlandsøerne, hvor efter den over Staværn skulde
vende tilbage til København; fra Staværn skulde Eskadren hjemføre
de der liggende Islandsfarere, der bl. a. medførte 40 Falke til Kongen,
og medtage 100 Mand af det Søndre Trondhjemske Regiment samt
en Pengesum paa 12000 Rdlr. Traf Thambsen under Vejs Fregatten
Højenhald (Kapr. Chr. Guntelberg), kunde han indlemme den i sin
Eskadre. Fregatten var den 11. December sendt til Kattegat for

at forjage en svensk Kaper. Den 19. fik Thambsen en supplerende
Instruks om Flag- og Vimpelføring med Paalæg om at undgaa Kamp
og undlade at opbringe neutrale Skibe 1).

Den I. Februar 1714 afsejlede Thambsen, men kom paa Grund af
Storm først Sundet ud den 10. Ved Kronborg traf han nHøjenhald",
som efter endt Kryds i Kattegat den 5. Januar var kommen til Sta
værn med en Konvoj; her var den bleven opholdt i 3 Uger og kom

den 29 . Januar til Kronborg efter at have været i stor Fare for under
en Storm at forlise paa Paternoster Skærene 2). Den 13. Februar
naaede Eskadren Staværn ; "Fyn" mistede under Vejs sin Storstang ;
"Højenhald ", der førte Koffardiskibene til de omtalte Havne, traf en
Del Is under Vejs, og nPostillon ", der ledsagede Ostindiefareren Dans
borg, tabte den af Sigte i en svær Storm den 12. Februar; Fregatten
selv sprang læk og søgte ind til Mandal, hvor fra den gik til Staværn,
hvor den stødte til Eskadren den 19. Februar S). Der indløb senere

Efterretning om, at nDansborg" var forlist og kun 2 Mand af Besæt
ningen reddede.

I Staværn, hvor den norske Eskadre havde Station, traf Thamb
sen kun Fregatten Søridderen i sejlklar Stand ; han forefandt 4 kgl.
Koffardiskibe og en Del Islandsfarere ; en af disse havde under Vejs

mistet 9 Mand; men alle Falkene var heldigvis i god Behold. Da

den Konvoj, der skulde føres tilbage, var temmelig talrig, bad Tharnb

sen Slotsloven om Forstærkning og fik efter nogen Parlamentering
Tilsagn om "Søridderen" og Snaverne Norske Vaaben og Ormen

') "Fyn"s Journal.
' 1 Giintelbergs Rapp. ' " 14 (Adm. IS. .
3 Rostgaards Rapport til Adm. ul. 14; til Thambsen " " ("Fyn "s Journal).
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mod Løfte om straks at sende dem tilbage. Til Fjenden saas intet;
nogle svenske Kapere viste sig i Farvandet; en af dem, der havde
været ved Lyngør. blev fordrevet, men Thambsen afviste General
løjtnant Hausmanns Anmodning om inden Konvojens Afrejse at fore
tage et Kryds for at rense de nærmeste Farvande for Kapere l). Den
'9. April indtraf Kommandørkaptajn Offenberg i Staværn; han havde
med Orlogsskibene »Christianus IVtus", »Fredericus IIItius" og »Anna
Sophie" overvintret i Bergen 2): en Mil fra -Byen var »Fredericus
lIItius" forlist og stod ikke til at redde; i Sommerens Løb blev en
Del af Artilleriet og Inventaret bjærget og sendt ned til Danmark;
Vraget blev solgt ved Auktion S); Chefen, Kaptajn F lori s F r i i s,
blev i November stillet for en Overkrigsret, der pure frikendte ham
og lagde al Skyld paa Lodsen 4). Den l l , April afsejlede Thambsen
med sine og Offenbergs Skibe; Konvojen, 103 Skibe, blev fra Holme
.strand forøget med 5 til. Inden for Skagen blev "Lossen" detacheret
med en Del af Konvojen, der skulde til Aalborg og Randers ; den
17. var Thambsen ved Kronborg, hvor »Postillon" og »Højenhald u

blev efterladte for at optage agtersejlede Efternølere; den 18. April
var han i København, og hermed var dette Togt til Ende fi); men
hans Hvile blev kun af kort Varighed; kort efter Hjemkomsten fik
han en ny Komman do 6).

I Juni 1714 bestemte Kongen at sende en ny Ekspedition til
Norge. Slotsloven havde nemlig indberettet, at Nordsøen var usikker;
man antog, at de Gøteborgske Fregatter og Kapere krydsede paa
Doggerbank. Kommandør R o s e n p a I m med 2 Orlogsmænd skulde
da ledsage Islandsfarerne op til Staværn, efterlade dem der, forene
sig med de norske Fregatter og med samlet Magt søge at tilintetgøre
de fjendtlige Skibe 7). Admiralitetet mente imidlertid, at denne Frem
gangsmaade ikke vilde være heldig; ' thi, hvis Islandsfarerne skulde

I) "Fyn"s journal.
• Bind V S. 239.
' ) Kgl. udf. Eksped. 7/ 8 14 N. 1600. Ref. Sag. »t, 14 N. 9 indeholder en

Rapport fra Stiftamtmand, justitsraad Undall i Bergen, om Forliset. Alt
Mandskab blev reddet.

. ' ) Gardes Efterretninger m. m." 11 Side 283.
•) " Fyn"s journal.
") Side 254.
7) Kgl. udf. Eksped, U/o 14 N. 1258.
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blive i Staværn medens Konvojen krydsede efter Fjenden, var der
Fare for, at de slet ikke kunde fuldføre deres Rejse i indeværende
Aar til stor Skade for Participanterne i Handelen, for Island selv og:
for hele Riget; desuden var det usikkert, om Fjenden var pas Dogger
bank, og endnu uvissere, om han vilde indlade sig paa en Kamp.
Admiralitetet indstillede derfor allerunderdanigst, at Konvojen først
bragte Islandsfarerne sikkert paa Vej og derefter opsøgte Fjenden. Om
denne havde man ingen paalidelige Efterretninger, men det kunde
sikkert antages, at de hjemvendende svenske Spanie- og Frankrigs
farere vilde være saa stærkt bemandede og bevæbnede, at de i For
bindelse med Gøreborgerne vilde være Rosenpalm overlegne; Eska
dren maatte derfor forstærkes med et 50 Kanons Skib og et Par
gode Fregatter, der kunde tages fra Østersøeskadren, som senere
vilde faa Erstatning l). Kongen gav efter, og den 24. juni blev det
befalet, at Rosenpalms Eskadre skulde bestaa af følgende Orlogsskibe ~

Prins Carl (Kommandør Rosenpalm), Prins Vilhelm (Komkapt. Hage
dorn), Delrnenhorst (Komkapt. M. Bille) og Fregatten Postillon
(Kapt, Rostgaard), de to sidste Skibe var tagne fra Østersseskadren I).

Rosenpalms Sejlordre er af 30. juni og lyder paa, at han skal kon
vojere samtlige hjemme værende Islandsfarere ; mellem Skagen og.
Lindesnæs vil han møde to af de norske Fregatter; sammen med
disse - eventuelt flere norske Skibe - gaar han til Flækkerø og
udkalder de derværende Islandsfarere, hvorefter hele Styrken samlet
gaar Lindesnæs forbi, hvorpaa "Postillon" og "Løvendals Galej"
(Kaptlt. P. Wesse1) eller en anden norsk Fregat ledsager Islands
farerne til Havnefjord, hvor Fregatterne bliver liggende til Hjem
konvojen er klar; naar Rosenpalm har sluppet Islandsfarerne, sam
ler 'han de norske Krigsskibe, han kan faa fat paa, skaffer sig Under
retning om, hvor og hvor stærk Fjenden er; er han bastant, angriber
han ham; er Fjenden fortrukken, vender han hjem med sine Orlogs
skibe. Af General-Admiral Gyldenløve blev det meddelt ham, at
han maatte være belavet paa hurtigt at kunne vende tilbage; det
var jo paa Tale at formere alle udrustede Orlogsskibe i en Eskadre
under Admiral P. Raben 5).

Den 7. juli lagde Rosenpalm ud og overtog Kommandoen; den

') Ref. Sag. 27/ 6 14 N.6.
' ) Kg\. udf. Eksped. 27 / 6 1316; jfr. Side 256. De anførte Chefer er dem, der

havde Kommandoen, da Skibene afsejlede.
3) Jfr. Side 263.
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11. stod Eskadren med sin Konvoj op til Helsingør; Dagen forinden
fik han gennem Snaven Norske Vaaben (Ltnt, Søren Alan) Med
delelse fra Admiralitetet om, at de norske Islandsfarere allerede var
konvojerede forbi Næsset; han skulde derfor ikke anløbe Flækkers,
men opsøge Fjenden, der sagdes at ligge ved Skagen, saa snart hans
Islandsfarere var i Sikkerhed. Naar Fjenden var fordrevet, skulde
Kaptajn Vossbein, der med "Søridderen" laa ved Fladstrand, have
Bud om, at han ganske rolig kunde føre sin Konvoj til Norge 1).

Ved Helsingør mødte Rosenpalm den 11. "Højenhald" og "Fly
vende Fisk", der var paa Vej til Gliickstadt 2); Dagen efter gik Eska
dren Nord paa med 15 Islands- og l Færøfarer, forbi Varberg og
Marstrand, over ad Læsø til; den 17. var den ud for Skagen; en
Del medbragte Koffardiskibe gik her fra til Fladstrand. Rosenpalm
ledsagede Islandsfarerne 15 Mil Vest for Lindesnæs, afleverede dem
den 22. til "Postillon", sejlede saa ud paa Doggeren, krydsede der'
et Døgn, men, da her intet var at observere, vendte han og gik langs
den norske Kyst til Skagen; her traf han "Søridderen ", der nu rolig .
kunde sejle til Staværn, da Søen var ren. Den 30. Juli ankrede Ro
senpalm paa Københavns Red s).

"Postillon" kom først den 6. September til Havnefjord paa Island '
med Tabet af en Islandsfarer ; Rostgaard afgik atter den 25. Oktober
med kun 2 Islandsfarere ; de andre var uden at tage Hensyn til
hans Advarsler sejlede hjem paa egen Risiko. Hans egen Hjemrejse

var haard; han maatte søge ind i en lille Udhavn, 5 Mil Nord for
Bergen').

Vossbein kom lykkelig til Staværn med sin Konvoj 31. Juli: Snaven
Norske Vaaben, der havde bragt ham Meddelelse om, at han uden
Fare kunde sejle, forsvandt derimod sporløst under Forfølgelsen af
et fjendtligt Koffardiskib; det oplystes senere, at den var forlist i
Skagerak 6). Vossbein havde under Vejs observeret nogle fjendtlige
Orlogsmænd (?), der dog havde ladet ham i Fred.

De Krigsskibe, hvorom Vossbein beretter, har muligvis været iden-

l) Adm. Kopibog.
" Bind V S. 187.
") Rosenpalms Rapport 3'/T 14: "Delmenhorst"s Journal. Denne , der er

noget overfladisk ført og næppe helt paalidelig, er uheldigvis den eneste
bevarede fra Rosenpalms Togt.

') Rostgaards Rapp. IO/Il 14 (Adm. I. S.).
6) Indb. af 26/0 14 til Slotsloven fra Ltnt. H. v. Garden paa "Serpenten".
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tiske med den svenske Kaper og de 4 Galejer, der omkring den I. Au
gust mellem Stavnshoved og Randers Fjord angreb en lille Konvoj,
som Løjtnant C. B r u u n med nPrins Christians Baad" førte fra Kø
benhavn til Jylland; af de 12 Skibe blev 2 tagne, Resten slap ind
til Udbyhøj. Han sendte straks Melding om .det passerede, og Ltnt.
M ø r i n g med nJustitias Baad" blev i den Anledning sendt til Ebel
toft for at advare de der liggende Skibe, blandt andet en Konvoj
paa l l, ført af Løjtnant Horndahl paa Snaven Bonne Esperance.
Den I I. August ansaas Faren for at være forbi, og der blev sendt
Meddelelse til Ebeltoft m. fl. Steder. at Farvandet nu var rent. Ad
miralitetet havde nemlig 4. August beordret Kommandør Rosenpalm
til med sine 3 Orlogsskibe, Fregatten Svenske Sophie og Snaven
Serpenten. at rense Farvandet indtil Skagen for de uvelkomne Gæ
ster l). Han saa dog ikke noget til dem, der var sejlede hjem med

deres Bytte, der skal være bleven forøget med 5 Aalborgskibe 2). l
sin Rapport, dateret Hirtsholmene 16. August. udtaler Rosenpalm, åt
man til den Slags Ekspeditioner bedre kunde have anvendt lettere
Skibe, f. Eks. "Kronprinsens Galej" og nFlyvende Ulv", der laa ved
Fladstrand ~). Det var jo unægteligt at skyde Spurve med Kanoner;
men Admiralitetet, der gav ham Ret, havde ingen andre Skibe ved
Haanden. Samtidigt med, at det gav Rosenpalm Ordre, bad det Slots
loven nedsende nogle norske Fregatter, da Rosenpalm snart skulde
paa et andet Togt. n Leoparden" (Kapt, Sahlgaard), nSøridderen" (Kapt,

Vossbein) og "Pack an" (Ltnt. Fontenay) kom da ogsaa med et Par
Kongelige Koffardiskibe, der bl. a. medførte det bjærgede Gods fra
Fredericus III tius; men Kaperne tog sig godt i Agt.

Med sin Eskadre og en Konvoj gik Rosenpalm den 20. August

Nord paa fra Hirtsholmene, men kom først den 30. til Staværn, hvor
fra han den IO. September sejlede til København, som han naaede
den 18, og hvor fra han den 21. hjemsendte de norske Krigsskibe,
der havde fulgt ham 4).

l) Adm. Kopibog ' ". " . 14.
Den 18/. indberettede Ltnt. Ohnsorg (Hukkerten Studen), at en Hollænder,
der havde været i Fjendens Hænder, og paa hvis Skib 16-18 Kvinder,
fra de tagne Priser var salte om Bord , havde berettet, at Fjenden ud for
Stavnshoved havde taget og ført til Varberg 2 danske Kapere og 3 Kof
fardiskibe, som imod Ordre og paa eget Ansvar var løbet ud fra Hals
(Adm. I. S. 1714).

'1 Adm. I. S.
') "Delmenhorst"s Logbog.
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Da de islandske Købmænd var meget ængstelige for, at deres hjem
vendende Skibe skulde blive opsnappede, blev det efter en længere
Parlamentering mellem dem, Admiralitetet og Overkrigssekretæren
bestemt, at Rosenpalm med sin Eskadre og de to Lodsgalioter West
Vlieland og Eyland Schilling skulde gaa til Fladstrand, konvojere
mellem dette Sted og Staværn og holde Farvandet rent; Galioterne
skulde meddele "Lossen", der skulde føre en større Pengesum til
København, at den nu kunde faa Følge; traf man "Søridderen" under
Vejs, kunde man tage den med til Norge l).

Eskadren forlod Reden den 3. Oktober; under en Storm kom flere .
af Skibene i Drift, og først den 16. stod den Sundet ud, var Dagen
efter ved Skagen, fik Konvoj fra Fladstrand og var den 19. i Staværn,
hvor fra • Leoparden" og "Pack an It sendtes ud efter Islandsfarerne,
da det hed sig, at Fregatterne fra Gøteborg lurede efter dem i Skage
rak 2). Den 27. Oktober gik Rosenpalm med sine Skibe og "Lossen"
ad Fladstrand til; men Storm og Uvejr drev ham den 29. tilbage til
Staværn, og her blev han liggende meget længe; "Lossen" og et Par
andre Fregatter slap bort den 8. November; men Orlogsskibene, der
hjemsøgtes af Sygdom, maatte blive der til den 19. December. Den
22. blev Rosenpalm, der med en Konvoj laa til Ankers i Kattegat,
overfaldet af en frygtelig Paalandsstorm, hvorunder Tovene maatte
kappes; det lykkedes dog at klare Kysten, og den 23. kunde han en
delig lade Ankeret falde paa Københavns Red S).

I Slutningen af Oktober var der til Admiralitetet indløbet Rygter
om, at der ved Gøteborg laa 30 Skibe klare til et Plyndringstogt til
Samsø. I den Anledning fik Thambsen og Rosenpalm Ordre til at
passe paa og udsende Fregatter paa Rekognoscering} - Admiralitetet
foreslog at sende 200 Ryttere over til den forsvarsløse ø 4). Ryg
terne var falske som næsten alle de Efterretninger, der i 1714 indløb
om den Gøteborgske Eskadres Planer og Anslag; Sverig havde ikke
Raad til at anvende Penge og Mandskab paa denne Del af Flaaden;
Krigsførelsen i Kattegat var saa at sige overladt det private Initiativ.

l) Kgl. udf. Eksped. Sl/9 14 N. 1969; Adm. Kopibog '0/•.
' ) Rosenpalms Rapp. 19/ 10 14 (Adm. I. S.).
") "Delmenhorst"s Logbog.
<) Adm. Kopibog '</to 14; Ref. Sag.•°/10 14 N. 5.

Den store nordiske Krigs Historie. VI. 18
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I 1714 som i tidligere Aar var Københavns Forsvar mod Søsiden
overdraget Viceadmiral Ju d i c h æ r, som i det hele skulde beskytte
Øresundskysten mod fjendtlige Overgreb. Hans Virksomhed paa dette

Omraade var ikke betydelig; den indskrænkede sig væsentlig til Ved

ligeholdelsesarbejder; Forsvarsværkerne og deres Artilleri samt de
Fartøjer, der skulde understøtte Søforterne, blev reparerede; det gamle
Orlogsskib Neptun blev sænket ved Trekroner, nogle Bombarder
galioter og armerede Fartøjer udlagte til Forsvar af Havnen og Ky
sten til Stævns. Forsvarsforanstaltningerne var ikke imponerende,
.men Faren var heller ikke overhængende. Af og til blev der tildelt
ham nogle Fartøjer til forskellig Tjeneste: Snaven Flyvende Mer
curius (Ltnt, Leth) laa hele Sommeren paa Blokade ved Lands
krona; Snaverne Svenske Pascha, Ræven, Bonne Esperance, La Dili
gente og Ulven blev til forskellige Tider udsendte paa Kryds og
Rekognoscering i Kattegattets sydøstligste Del; nogle af dem var
midlertidig underlagte Kaptajnløjtnant P. Wesse1. I Marts var den

lille Fregat Bergens Galej og Snaven Ræven stationerede i Sundet

for at passe paa svenske Kapere; i Maj blev Hukkerten Prim; Fre
deriks Baad udsendt i et lignende Ærinde. I Mølle Havn holdt
nogle Kapere til, der i April udplyndrede 2 hollandske og et engelsk
Handelsskib . I November blev n Bergens Galej" udsendt for at tage
de nævnte Kapere, som efter Forlydende truede Hornbæk og Aals
gaard l) ; den korn imidlertid for sent. Paa Hveen var der hele Aaret
etableret en Vagt med de fornødne Baade under Løjtnant H a n s I b
sen, og ved Kronborg laa Vagtskibet "Frøken Elsken" (Kaptit. Nørre
gaard). Paa Kronborg kommanderede Generalmajor S c h n i t t e r. der
stadig laa i Strid med Vagtskibets Chef, men som trods dennes Pro
test, dog fik sat igennem, at der udfor Kronborg Pynten blev udlagt
en Chaloupe for at passe paa Desertører; den skulde endogsaa ligge
der om Vinteren; men i December forliste den 2). [Juli lykkedes

det Nørregaard at opsnappe et Par armerede svenske Jagter, men

Tilstanden paa Vagtskibet var i øvrigt elendig; i November indberet
ter Chefen, at det er lækt, saa at der bestandig maa pumpes; Fol
kene er saa anstrængte af det haarde Arbejde og den strenge Vagt-

1\ Kgl. udf. Eksped. ' 0 ' 11 14 2421-2422.
') Kg!. udf. Eksped. " 1.. 14 N. 2822.
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tjeneste, at en Afløsning er nødvendig 1); i Slutningen af Maaneden blev

"Frøken Elsker" beordret indlagt og erstattet med "Gravensteen "
(KaptIt. Boysen) ~).

Fregatten Ørnen (KaptIt. v. Rehdern), der i 1713 havde haft Sta

tion i Østersøens vestligste Hjørne for at holde øje med Wismar S),

maatte ved Nytaarstid søge ind til Travemunde. da den havde mistet

baade Anker og Tove 4). Sammen med Hukkerterne Dannebrogs og

Sophie Hedevigs Baad skulde den have ført Trofæer fra Kapitulationen

i Oldenswort til København 6), men Chefen mente ikke at kunne

efterkomme Befalingen paa Grund af de lidte Havarier j Admiralitetet

paalagde ham gentagne Gange at afsejle 6), men han undskyldte sig

med, at den svenske Fregat Hvita Ørn med et Par mindre Fartøjer

laa paa Wismar Bugten for at opsnappe ham 7). Det blev da besluttet

at forøge Søstyrken i denne Del af Østersøen, og v. Rehdern fik Ordre

til at blive ved Travemunde. til Fregatterne Raa (Kapt. G. Siewertz)

og Snarensvend (KaptIt. V. Lemvig) bragte ham Undsætning; paa Grund

af de usikre Forhold blev Kaptajnløjtnanterne Friis og Bjørn, der med

"Andrikken" og "Makrelen" laa i Korsør, beordrede til at indstille

deres Rejse til Lybæk med Magasinkorn, til de fik nærmere Besked.

G. Siewertz fik nu O rdre til at ekvipere "Raa", medens Løjtnant Ger

mund Lund fik Befaling til at klargøre "Svenske Sophie" 8). Siewertz'

Sejlordre af 13. Marts lyder paa, at han snarest skal afgaa til Hol

sten med ovennævnte to Skibe: mellem Falsterbo og Møn vil han

møde "Snarensvend " og Hukkerten Louises Baad (Ltnt. Thrane) med
en Del Koffardiskibe; fra Femern sender han disse til Travemiinde,

fortsætter selv til Wismar Bugten, som han renser for fjendtlige Krigs

skibe og Kapere og sender dernæst Hukkerten til Korsør med Ordre

til Friis om al føre Konvojen til Lybæk; derefter gaar "ørnen" og

"Louises Baad " med en Konvoj til København, medens Siewertz med

') Ref. Sag -t« 14 Nr.6.
2) Adm. Kopibog " / 11 14.
") Bind V, S. 54.
4) Adm. I. S. "/ , 14.
0) Kgl. udf. Eksped. '" /12 13 N.2755.
0) Adm. Kopibog »t. 14, 10/••

' ) Adm. I. S. 16/. 14.
M} Adm. Kopibog " /. 14.

18·
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sine 3 Fregatter bliver paa Blokade ved Wismar, efter at have led

saget "ørnen" tif Møn I) .

Kaptajn Siewertz afsejlede den IS. Marts med sin Fregat og 3

kongelige Koffardiskibe, kom samme Dag til Køge Bugt, hvor "Sna
rensvend " stødte til, blev liggende her til den 19. og naaede paa

Grund af Modvind og Taage først den 29. til Travemundes Red, hvor
fra han meldte Admiralitetet, at de svenske Fregatter Hvita Ørn,
Phønix og Postillon var sejlede hjem , og at Farvandet nu var frit;

men, skulde Blokaden af Wismar have nogen Art, maatte han have
nogle Baade med 4-5 Fods Dybtgaaende til Anvendelse mellem

Grundene 2). Paa Travemundes Red laa "ørnen" sejlklar; den 2. April
kom Friis med sine Skibe fra Korsør, og Dagen efter indtraf "Svenske
Sophie" og "Makrelen" med Resten af Konvojen fra København; den

16. afsejlede sidst nævnte Fregat, og den 18. forlod Siewertz Trave

munde med "Ørnen" og dennes Konvoj, ledsagede dem forbi Møn
og indtraf den 22. April paa sin Blokadeplads. Han havde anmodet

Admiralitetet om hver 14. Dag at faa Vand og Proviant sendt til Sta
tionen for ikke alt for ofte at blive nødsaget til at forlade denne S);
men dette Ønske blev ikke opfyldt, og de forlangte Baade fik han
heller ikke.

Kaptajnløjtnant J. Friis var forbleven i Lybæk, hvor han havde af

leveret Kornet til Proviantforvalter F o Is a c h, der bestyrede den danske

Hærs Kornmagasin ; han beretter her fra, at Feltkommissariatet har
beordret ham til at blive her ; men at Opholdet ikke er farefrit: de
svenske Officerer Oberst B a s s e w i t z og Oberstløjtnant B u Io w havde

ført et Parti paa 300 Mand og 4 Kanoner fra. Wismar til Lybæk. i
den Hensigt at opbrænde Konvojen; det er dog lykkedes ham at af

værge dette Anslag 4). Det er sikkert nok, at Bassewitz i 1714 fær

dedes en Del i Hamborg, Lybæk m. fl. Steder for at hverve Soldater

til sit Regiment"): men da den foregivne Ekspedition ikke har sat sig

ringeste Spor i Efterretningerne fra Hamborg, Lybæk eller Wismar,
maa Friis' Beretning vistnok henføres til Skipperhistoriernes Kategori.

Til denne hører ogsaa Siewertz' Indberetning fra Blokadepladsen af

26. April, at 4 svenske Orlogsskibe og I Fregat var sete imellem

') Adm. Kopibog 13/. 14.
' ) Adm . I. S. '0/. 14
' ) Adm. I. S. 5/. 14.
' ) Adm. I. S. vt, 14.
" Se bl. a. Hagedorns Dep . 6, 14.
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Rygen og Bornholm l); en Skipper meddelte yderligere den 28., at 7

svenske Orlogsskibe og Fregatter foruden en Brigantin laa ved Dorn

busch, men det var aIligevel urigtigt; thi paa dette Tidspunkt var der

ingen andre svenske Krigsskibe i den Del af Østersøen end et enkelt

Orlogsskib og nogle mindre Fartøjer 2). Admiralitetet indstillede nu,

at der blev udrustet og udsendt 8 Orlogsskibe S), og den l. Maj re

solverede Kongen, at 5-6 Orlogsskibe skulde klargøres; faa Dage

efter, at de ovenfor anførte Skipperefterretninger var modtagne, blev

Antallet af svenske Krigsskibe i Østersøen virkelig foreget ').

Siewertz havde temmelig rolige Dage paa sin Station; han havde

Ordre til at lade neutrale Skibe have fri Fart til Wismar 5); Blokaden

blev nogenlunde overholdt; den 7. Juni slap dog en svensk Brigantin

igennem; man manglede jo lette Fartøjer, der kunde navigere mellem

Grundene, og var derfor heller ikke i Stand til at hindre, at nogle
Wismarske Kapere i September løb ud og gik til Stralsund 6). Den

24. September blev Siewertz beordret til at forlade Stationen med

"Raa" og overgive Kommandoen til Kaptajnløjtnant Lemvig paa "Sna

rensvend" ; "Svenske Sophie" var i Juli bleven afløst af "Con

cordia " (Ltnt. P. Grib), der allerede Aaret forud havde været paa

Stationen; den 13. Oktober blev "Kronprinsens Galej" (Ltnt. Sthyr)

beordret til at afgaa til Wismar Bugten, afløse "Snarensvend" og

underlægge sig Ltnt, Grib 7) i den 28. blev "Svenske Sophie" beordret

til, saa snart "Gravensteen " var in salvo i Grønsund, at begive sig

til Wismar til Beskyttelse af Sejladsen paa Femern Sund 8); naar "Sna

rensvend" har forladt Stationen, ses ikke, men den laa der endnu

den 4. November 9). Da Carl XII' Ankomst til Stralsund blev be

kendt, tilgik der Blokadeskibene Varsel om at være paa deres Post 10).

"Kronprinsens Galej" var beordret til, hvis den blev afløst, at gaa til

Bornholm og overvintre paa Christiansø 11). Den IO. December laa

I) Adm. I. S. '"I. 14.
'1 Side 253.

. ' ) Adm. Kopibog .ø/. 14.
' ) Jfr. Side 254.
' ) Kg!. udf. Eksped. 1/. 14 N. 977.
&) "Raa"s Logbog.
' ) Adm. Kopibog 13/1 0 14.
8) Adm. Kopibog '8ho 14.
0) Adm. Kopibog II/II 14.
10) Adm. Kopibog l/n 14.
II) Adm. Kopibog 1I{1I 14.
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den dog endnu sammen med "Concordia" for Wismar; den 8. blev

de to Smaaskibe beordrede til Femern Sund l), og den 21. laa Grib
ved Travemunde 2).

Efter at have deltaget i forskellige Togter i 1713 var Kaptajn

løjtnant P. We s s e I med "Løvendals Galej" den 14. December løbet

ind til Staværn 3), hvor den norske søgaaende Eskadre havde Station.

Paa Grund af Is kunde han først forlade Havnen i Begyndelsen af

Marts 1714; den 5. løb han efter Ordre til Torekov i det sydligste

Halland, hvor han gik i Land for at rekognoscere; fra denne Eks

pedition skriver sig det bekendte, men uhjemlede Sagn om hans

Sammenstød med nogle svenske Dragoner, hvor fra han kun reddede

sig ved svigefuldt at hugge den Mand over Armen, der vilde mod

tage hans Værge, da han havde erklæret at ville overgive sig 4). Den
26. Marts indsendte Wessel sin Rapport fra dette Togt, hvori han

indberettede, at i Følge svenske Fiskeres Udsagn bestod den Gøte

borgske Eskadre af følgende Skibe: Fregatterne Halmstad, Calmar,

Stettin, Varberg, Fridericus og Charlotta samt Galejerne Wreden,

Anna Regina , Ulrikka og Barlona (Barcalonga?); hele Eskadren var

oplagt og ubemandet, kun en privat Kaperhukkert var bemandet og

havde nylig indbragt et Par danske Priser 5). Listen er ikke kom

plet; men det er rigtigt nok, at Eskadren var ubemandet 6); man havde

svært nok ved at udruste 'Hovedflaadens Skibe og maatte 'tage mod

Mandskab, der egentlig hørte til den Gøreborgske Eskadre 7). I Wes

sels Rapport hedder det saaledes, at der i Begyndelsen af Marts var

sendt en Del" Krone- Baadsfolk " til Carlskrona, at Købstædernes Baads

folk var marcherede samme Steds hen, og det indrullerede Mandskab

fra Fiskerlejerne beordret til at holde sig marchefærdigt ; derimod

l, Adm. Kopibog "1i'J, 8 ' I' 14; KgI. udf. Eksped. ~ 12 14 N . 2577.
~ , Adm. I. S. '-1/l "J 14.
' ) Bind V S. 242.
' ; Episoden omtales i C. P. Rothes højst upaalidelige Værk: "Peder Torden

skjolds omstændelige Livs- og Heldte-Levnets Beskrivelse". Kbhvn.
1747-1750 3. Bind in 4 n, men ikke j P. Wessels egne Rapporter eller
andre samtidige Aktstykker.

• Rapporten findes i Sehesreds Arkiv. Tordenskjold D.
Ol Def. kom. Reg. ,ar. 14 Sv. R. Ark.).
'J Adm. til Viceadm. Lewenhaupt 1° '6 14 (FI. Ark.).
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var Tømmermænd og Matroser i Baahus Len, der plejede at faa en
Maaneds Varsel, endnu ikke indkaldte.

Den 28. Marts kom Wessel til København, og den 6. April mod
tog han Ordre til med sin Fregat og Snaverne Svenske Pascha, Ræ
ven og Bonne Esperance at udgaa paa en hemmelig Ekspedition og
derefter stille sig til Vicestatholder Baron F r. K r a g s Raadighed og
føre ham fra Fladstrand til Norge. Ekspeditionen gik ud paa en Re
kognoscering af den svenske Vestkyst; men Udbyttet blev magert;
den 22. løb han ud, og den 24. vendte han hjem; han havde anløbet
et Par Smaahavne ved Kulien, havde forgæves søgt at lande ved Tore-
kov og Båstad, hvor han havde truffet paa talrigt Kavalleri, som han
havde beskudt fra sine Skibe. Nogle smaa Handelsfartøjer havde
han ødelagt, noget Bytte havde han taget, men værdifulde Efterret
ninger havde han ikke indhentet 1). Herefter skulde han altsaa til
Fladstrand ; men da det trak længe ud med Udrustningen af nogle
Handelsskibe, som han skulde medføre, kom han først afsted den 18.
Maj, og. da han naaede sit foreløbige Maal, havde Kaptajnløjtnant
H. Giintelberg været der med "Mynden" og ført baade Vicestatholde
ren og en Konvoj til Norge. "Løvendals Galej" gik straks Nord paa,
traf ud for Marstrand en svensk Kaper, som bleveftersat, men slap
i Havn, idet den dog maatte efterlade en værdifuld Prise, der faldt
i Wessels Hænder og blev medført til Christianssand 2). Kort efter
sin Ankomst dertil blev Wessel af Vicestatholderen beordret til at gaa
ad Bergen til for at beskytte de fra Nordland og Finmarken hjem- .
vendende jægter mod Kaperne, som, efter hvad der meddeltes, skulde
husere slemt der oppe. Allerede den 2. juni var han under Sejl
Nord paa; men, efter at han en Maaneds Tid havde krydset rundt
uden at træffe hverken jægter eller Kapere, slog han et Slag Syd
paa for at se, om han her skulde være heldigere. Længe sejlede
han forgæves, men endelig den 26. juli paa Vej til Bergen fik han
øje paa et større, armeret Skib, der til en Begyndelse førte engelsk
Flag, men som vist; sig at være en for svensk Regning i England
indkøbt Fregat paa 28 Kanoner, bestemt for Geteborg. Skønt" Lø
vendals Galej" var langt mindre og meget svagere bestykket, optog
Wessel dumdristigt Kampen, som han selv beskriver paa følgende
Maade i et direkte til Kongen indsendt Brev, dateret Fregatten Lø-

' ) Adm. I. S. »t, 14.
!) Slotslovens Indb. U /I 14.
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vendals Galej under Sejl 8 Mil N. t. V. fra Lindesnæs 28. Juli
1714 l).

Stormægtigste Monark.
Allernaadigste Arveherre og Konge .

Min underdanigste Pligt udkræver Deres Kongelige Majestæt aller
underdanigst at referere , det jeg paa den mig af Slotsloven naadigst
befalende Krydstogt renkontrerede næstafvigte 26. Juli en Fregat, som
udi Platfoden, da 3dje Glas var ude (KJ. )1/ 2 EM.) kom mig i Møde
og laa ved Vinden Nord over, tonede et engelsk blaat Flag og Vimpel
og jeg et hollandsk Flag; da den kom udi vort Kølvand, vendte den
efter os og skød 2 Skud med skarpt; da den kom os paa Siden, satte
vi vort Flag til, hvorpaa han strøg sit engelske Flag og satte en svensk
Gøs til 2), medens Vimplen blev staaende ; gav os saa Laget og vi
ham igen, slog for de Vind med alle Rebene udi Merssejlene paa
begge Sider udi 5 1/s Glas (25/ , Time); tog han saa sine Reb ud,
satte Bramsejl og Læsejl til for at echapere og skød med 4 Stykker
agterud; satte vi straks flere Sejl til og kom ham paa Siden udi det
5. Glas udi første Vagten (KJ. 101/S E.M.), slog saa udi 21/~ Glas
(5/4 Time) helt nær paa hinanden saa vel som tilforn, saa at Mu
sketteriet alle Tider (hele Tiden) kunde lange, og blev da hans Stor
stang over Bord skudt, sejlede alle Tider O. a. O. t. S. efter ham for
at holde ham i Sigte om Natten med Merssejlene paa Rand, forsaa
(reparerede) imidlertid det paa Vanterne i Stykker skudte, som ikke
var lidet, det bedste vi kunde. Udi Dagvagten, da 4 Glas var ude
(KJ. 6 F.M.), kom vi ham paa Siden igen, slog saa udi 6 l /s Glas
(3 1/ 4 Time) meget haardt paa begge Sider, og blev den Tid neder
skudt hans Foremers, Bergine-, Besans (Mesan) og Blinde-Raa samt
Udlæggeren, og havde jeg den ' Tid faaet 3 Grundskud, saa vel som
anden Skade paa Master, Stænger og Sejl, gjorde saa klar igen, det
bedste vi kunde, alt det, som var i Stykker skudt; da 5. Glas var
ude i Eftermiddags Vagten (KJ. 5 1/s E.M.) kom vi ham atter paa
Siden, og havde han da opsat en anden Foremers Raa og Merssejl;
slog saa udi 4 Glas med ham, indtil vi havde ej mere end 4 Skud
Krudt til hvert Stykke tilbage, og Vinden tog af, saa det blev stille;
dog gik en meget hul Sø af den V. N. V. rebet Merssejlskuling ~ed

') Ref. Sag. 18/ 8 14 N. 8. I ovenstaaende Gengivelse er Originalens Sprog,
men ikke dens Ortografi bibeholdt.

2) Lille Flag paa Bovspryd eller Forstavn.
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Vinden, som vi den Dag og Nat havde haft; sendte til ham min
jolle med en Trompeter for at faa fuldkommen at vide, hvad det var .
for en Fregat, saa og at lade hannem vide, at mit Krudt var mesten
dels forskudt, saa jeg denne Gang maatte lade ham saa passere til
næste Gang, om vi fandtes. Den Tid var forskudt 23 Skud af hver
Kanon. Lægge ham om Bord (entre ham) kunde jeg ikke, saasorn
der gik en meget hul Sø. Da min Trompeter kom tilbage med jol
len, berettede han, at det var en engelsk Kaptajn saa vel som Of
ficerer og Folk undtagen nogle faa Norske og Svenske, ane ungt be
farent Mandskab, omtrent 150 foruden Døde og Kvæstede, som ej
paatvivles, han - saa vel som jeg - har bekommet, løb ham paa
Siden og bad ham hilse gode Venner udi Gottenborg, eftersom han
agtede sig derhen; han bad mig, jeg vilde hilse gode Venner udi Kø
benhavn. jeg begærede, at, naar jeg havde været inde og faaet mere
Krudt, han da vilde lade sig finde udi samme Farvand, drak hin
andens Sundhed med Hurra af samtlig Mandskab paa begge Sider, og
enhver af os forsejlede sin Kurs. Fregatten var af Længde og Model
som »Højenhald '1, med to Dæk og en Skanse til Stormasten, paa 28
Kanoner af 8 og 6 Pundinger, som stod til Borde; agter paa dens
Hakkebrædt var skildret 2 Galejer med en Tromme imellem sig.
Ude de 4 Attaker, vi var sammen, fik jeg 7 Mand døde og 21 kvæ
stede; havde det været med en fra Gottenborg ekviperet, skulde jeg
næst Guds Bistand have opbragt hannem ; men, saa som Skibet skal
nu nylig være købt for Kongen af Sverig, og man ved, at de En
gelske har Renomme for at fægte vel til Søs med Kanoner, hvor
udi de udi denne lange Orlog, de have haft, ane ere exercerte og
gerne ' søge Tjeneste i disse Tider, saa er det dog hverken de En
gelske ener Svenske til nogen Honnør, at de saa ivrig attakere og
saa skammelig bortløber fra deres Undermand. jeg tror, jeg er den
første, der med saa ringe Magt (thi min Komplettering af Mandskab er
100 og nogle, og 18 Stykker Kanoner) har ruineret saadan en Overmagt
af Skib, Kanoner og Mandskab. Ind flyr jeg nu som altid tilforn til
min naadigste Konge og Herre og tilbeder mig Deres Majestæts altid
for mig hafte store Naade, takkendes Gud, som engang tilføjede mig
den Lykke, at jeg kunde lade se det, jeg Deres Majestæt 2de Gange
herudinden haver tilsagt; beder og allerunderdanigst, Deres Majestæt
i Naade vilde se til mine Oberofficerer saa og de Kvæstede, som nu
mister enten Arm ener Ben af deres faaede Skade. jeg haaber (næst
den naadigste Guds Hjælp), det jeg, naar den med svenske Folk bliver
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bemandet, da skal slæbe den med mig. Er nu forceret at søge Havn,
som muligt bliver Christianssand. for at reparere Sejlene samt Master,
Stænger, Tove og ellers Fregatten i sig selv formedelst Grundskudene.
Jeg rekommanderer mig udi Deres Majestæts høje Naade som en
fattig norsk Gut; lever til min Død

Min allernaadigste Arveherres og Konges til Døden hengivne aller-

underdanigste tro Knægt. P. Wessel.

Denne ikke helt korrekte Fremgangsmaade, at indgaa direkte til
Monarken med en Redegørelse for sin Færd, kunde tyde paa, at
Wessel har ønsket at forpurre et Anslag imod ham, som han kunde
vente fra sine Misundere og Fjender i Etaten i Anledning af denne

"Gasconnade", for at benytte det meget betegnende Udtryk, Søfi
skal Friese anvender om hans Bedrift. Kongen resolverede, at Kap
tajnløjtnanten skulde hjemkaldes og tiltales i Anledning af den Kamp,
han havde indladt sig i, for at hans Konduite kunde blive retslig
undersøgt, og Dom af~agt. Kort Tid efter blev det resolveret, at
"Løvendals Galej" skulde komme til København, for at Mandskabet
kunde blive afhørt og give Forklaring I). Samtidig med at foreslaa
..Løvendals Galej" nedsendt. havde Admiralitetet indstillet, at Fre

gatten, naar Afhøringen havde fundet Sted, under en ny Chef skulde
gaa tilbage til Norge; ogsaa denne Indstilling approberede Kongen 2).

Wessel kom imidlertid ikke saa snart til København; den 4. Sep
tember laa han i Staværn klar til at gaa paa Kryds langs den norske
Kyst. Den 25. September indberetter Slotsloven, at han har faaet
Rejseordre; den 8. November er han imidlertid j Flækkerø; men maa

snart efter være rejst til København . Slotsloven roser ham i høje
Toner og udtaler Ønsket om snarest at faa ham tilbage, da ingen
forstaar som han at krydse paa Vigsiden 3).

Overkrigsretten, for hvilken Wessel blev fremstillet, var nedsat
under Forsæde af General Admiral Gyldenløve og bestod af Admi

ralerne Raben og Barfoed, Viceadmiralerne Just Juel, Judichær 0R
Trojel, 2 Schoutbynachter, 3 Kommandører og 3 Kommandørkaptajner.

Anklageren, Krigsfiskai Friese, nedlagde Paastand paa Degradation,
Mulkt og Omkostninger. Den 28. November begyndte Proceduren;

') Kgl. udf. Eksped. 14/. 14 N. 656, 7. N. 1841
') Ref. Sag. 27/. 14 N. l-

") Adm. I. S. »t, 16/11, " lil 14.
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Wessels Deduktion, som er af 25 . s. M., er meget djærvt affat
tet 1). Den er stilet til Hs. Høje Excellence General Admiral
Gyldenløve og tager i kraftige, under Tiden humoristiske Udtryk til
Orde for, at hans Adfærd har været fuldt forsvarlig, kæk, men ikke
dumdristig. Han udtaler, at, da Fjenden, som det fremgik af For
høret, var "bleven med Ild antændt" og havde taget Flugten, var
det naturligt at antage, at han "noget maatte mankere", hvor for
Wessel i Følge Søartiklernes I 15. Post var forpligtet til at forfølge.
Fiskalen mente, at han ikke burde have gjort det, men Wessel ud
talte Haabet om, at Krigsretten ikke nærede samme Anskuelse; "thi
skulde jeg have ladet den fjendtlige Fregat passere, da han søgte at
undkomme, havde Hr. Fiskalen efter mine Tanker haft større Aarsag
mig at tiltale". Han indrømmer den kaade Streg med Trompeteren,
men forsvarer sig med, at det var nødvendigt at søge at faa lidt at
vide om, hvem Fjenden egentlig var, ligesom man ogsaa maatte
gøre denne begribeligt, at han ikke havde sejret; "Løvendals Galej"
kunde altid slippe bort fra Fjenden, der ikke havde faaet sin Stor
stang fornyet; at han og den fjendtlige Kaptajn havde drukket Glas
med hinanden, havde sin Rigtighed, men det var Fjenden, der havde
ønsket at tale med ham, og Wessel havde "konsenteret _.. for at
bese Skibet i sig selv ... og for at nogenlunde bese Mandskabets
Styrke, i Fald nogen Lejlighed til Entring endnu skulde begive sig";
Høfligheden med de gensidige Hurraraab kunde ikke dadles; "thi Ære
mod Ære er Brug og Maade over al Verden"; men i Kampen havde
Wessel behandlet Kaperen som Fjende og gjort sit bedste, saa at der
intet var at udsætte paa hans og hans Undergivnes "Sømands- og
Soldatskab, og tror jeg ikke, at Hr. Fiskal har frekventeret eller
er bekendt mange saadanne Renkontrer i saadanne Tilfælde at be
svare et Glas Vin". Wessel paaviste endvidere, at han ikke havde
forsømt at udføre Slotslovens Ordre til at krydse paa Nordsøen; intet
af de Skibe, han skulde beskytte, havde lidt nogen Art af Overlast.
At hans Fregat i Kampen var bleven noget beskadiget, dristede han
sig ikke til at benægte·; men det var en bekendt Sag, "at Kanonen
er det Instrument, som temmelig lader se sin Effekt, hvor den træffer,
og var det mig den fjendtlige umuligt at forbyde Fregatten eller Mand
skabet at beskadige, med mindre jeg som en Kujon straks havde
strøget for første Lag"; den fjendtlige Fregat var bleven langt værre

') Udskrift af Søetatens Krigsretsdoms Protokol beg. Anno 1714 d. 28. Juli,
og endt d. 22. December s. A,
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tilredt af Wessels faa Kanoner, og Admiralen i Gøteborg havde ladet
Kaptajnen tiltale, "ja endog for den mig paabyrdede Attake, ved hvil
ken han er blev en ganske forskudt". Sit Forsvarsskrift slutter den
unge Kaptajnløjtnant med at udtale sit Haab om, at Fiskalen maatte

blive "vedbørlig tilrettesat" for hans Forsøg paa "Irettesættelse paa
Konduite og Charges Forklejnelse", saa at enhver nidkær Officer frem
tidig kunde blive forskaanet for en saadan Tiltale; "ellers vilde en
hver - af min Karakter (d. v. s. Grad ) i det mindste - have Frygt
for et formantinere sig, om de for saadan en Occation ikke skulde i
Naade blive anset."

Wessels hele djærve Optræden vandt almindelig Sympati. Kom
mandørkaptajnerne frikendte ham for Tiltale for at have indladt sig
flere Gange i Kamp, men stemte for, at han skulde straffes med at
miste sin Kommando og ansættes som Subaltern, fordi han var løbet
Fjenden paa Siden og havde drukket Glas med ham; Kommandørerne
og Schoutbynacht Thambsen frikendte ham ganske; Schoutbynacht
P. Hjort stemte for, at han skulde miste l ill Aars Gage og betale
20 Rdlr. til Fiskalen, 12 til Protokollen; Viceadmiralerne frikendte
ham i den foreliggende Sag, men fandt, at en særlig Ret burde under
søge, om han havde handlet forsvarligt ved at fjærne sig 60 Mil fra
sin Station blot for at komme i Kamp; begge Admiraler og General
Admiralen stemte for fuldstændig Frifindelse, og herpaa kom Dommen
altsaa til at lyde. Sagens Omkostninger ophævedes. Herefter fandt
Wessel Anledning til at ansøge Kongen om Forfremmelse, hvor ved
baade han selv og andre Officerer vilde blive opmuntrede til ved fore
faldende Lejlighed at ofre alt i Kongelig Majestæts Tjeneste l). Den
28. December blev der udfærdiget Bestalling for Kaptajn P. WesseI 2) ;

han var dengang nylig fyldt 23 Aar.
"Løvendals Galej" var det eneste af den norske Eskadres Skibe,

der i 1714 var i Kamp med Fjenden; men ikke mindre end 3 af de
norske Snav er gik under i Aarets Løb. "Søormen" forsvandt paa
Vejen ned fra Bergen, hvor den havde ligget sammen med Kaptajn
Offenbergs Skibe 3); "Ormen" forliste 4. April paa Vigsiden ; Besæt
ningen blev reddet og kom hjem over Sverig 4); "Norske Vaaben" for
svandt i Juli under en Storm.

l ) Ref. Sag. 21/ 12 14 N. 2.
' ) Kgl. udf. Eksped 28/ 12 N. 2819.
3) Indb. fra Slotsloven 29/8 14; fra Ltnt. Caspar Wesse1 17/7 (Krigskane I. S.).
4) "Kgl. udf. Eksped. 21/9 14 N. 1949-50.



IV. Den svenske Hær i Nordtyskland 1714-1715.

CA R L X I I' K r i g s f ø r e I s e var u d p r æ g e t o f fe n s i v. Lige
fra Landgangen ved Tibberup og til Slaget ved Pultava var han

stedse gaaet angrebsvis til Værks og det baade taktisk og stregetisk.
Selv efter at han saaret og slagen havde maattet tage sin Tilflugt til
Sultanens Gæstfrihed, tabte han ikke Angrebstanken af Syne . Han
drømte stadig om i Spidsen for en svensk-tyrkisk Hær at gaa løs paa
sine gamle Fjender, og under sit lange Ophold i Tyrkiet kæmpede
han utrætteligt for at virkeliggøre denne sin Drøm og for at naa det
Maal, hvorom hans Tanker stadig kredsede. En Betingelse herfor var
imidlertid, at han havde et Brohoved, en Basis i Tyskland, hvor fra
han kunde lade sine Svenskere rykke ud for at slutte sig til Tyrkerne,
eller hvor han kunde optage disse. Derfor modsatte han sig alle
Handlinger, der kunde berøve ham den frie Dispositionsret over Sve
rigs tyske Besiddelser, derfor tilbageviste han 1710 Tanken om at
erklære Nordtyskland neutralt l), derfor vægrede han sig 1713 ved
at anerkende Sekvestret af Wismar og Pommern 2), og af samme
Grund drog han Omsorg for, at der til enhver Tid fandtes betydelige
svenske Stridskræfter i Besiddelserne Syd for Østersøen, og at For
bindelsen mellem disse og Moderlandet blev holdt vedlige. Da Kong
Carl Natten til den 22. November 1714 holdt sit Indtog i Stralsund
og personlig overtog Kommandoen over sin Hær, var han imidlertid
alene; ikke en eneste Janitshar fulgte med ham, og enhver Tanke
om Samvirke med Sultanen var skrinlagt; men hans Modstandere
var stadigt bange for, at han al1igevel vilde gaa angrebsvis til Værks,
og tænkte først og fremmest paa at afværge hans Fremstød: saa store
Tanker havde man om hans militære Geni og om hans Angrebsaand.
Frygten viste sig dog snart ugrundet; Viljen var der vel, men Kræf
terne manglede; han kunde ikke støde til Bunds og maatte holde

' ) Bind I1l S. 9 ff.
S) Bind V S. 20 ff.
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sig til Defensiven; men ogsaa her ydede han noget udmærket; kun
naar den haarde Nød tvang ham dertil , indskrænkede han sig til det
rene Forsvar. Nedenfor skal der gøres Rede for de Stridskræfter,
hvorover Kong Carl raadede, da de fjendtlige Hære rykkede ind i
Pommern; en Beskrivelse af Fæstningerne vil dog først blive given
ved Fremstillingen af Belejringernes Historie.

November 1713 var det pommerske Felttog for denne Gang
gaaet til Ende. Medens Russerne og Sachserne rømmede Pommern
med Rygeri, og den danske Flotille sejlede hjem til København, holdt
Preusserne og Gottorperne, der slet ikke havde deltaget i Felttoget,
Stettin besat, og først nævnte sekvestrerede desuden i Henhold til
en hemmelig Artikel i Overenskomsten i Schwedt hele Landet mel
lem Oder og Peene samt Byerne Demmin, Anklam og Wolgast l).

Sverigs Besiddelser i Pommern var saaledes reducerede til Rygen
og Landet Nord og Vest for Peene med Fæstningen Stralsund. Denne
havde, da Stenbock i Efteraaret 1712 forlod den, kun beholdt en
meget ringe Garnison, der knap talte 1500 Mand foruden ca. 1150
Syge af Felthæren 2); men i Løbet af 1713 var Besætningen paa for
skellig Maade bleven forstærket dels fra Moder1andet og dels fra Wis
mar, hvor fra man blandt andet havde sendt et stort Antal undvegne
Fanger af Stenbocks Arme, dels endelig fra Stettin, hvis Garnison
efter Sekvestreringen blev sendt til den svenske Del af Forpommern,
foreløbig dog med Undtagelse af 2 Regimenter, som skulde agere
Holsten-Gottorpere, indtil de rigtige hertugelige Tropper kunde ind
træffe"), Den faktiske Kommando i Svenskpommern førtes af General
C. G. Diicker; Generalguvernør Mejerfelt, der havde maattet over
give Stettin, var midt i December fra Stralsund rejst til Stockholm 4)
efter at have undersøgt Forholdene i de tilbageblevne Dele af Sverigs
tyske Besiddelser for at kunne træffe Foranstaltninger til at afhjælpe
de Mangler, der klæbede ved deres Forsvar. Og af dem var der
mange; det skortede ikke saa meget paa Mandskab; man havde Trop
per nok til Fæstningernes Besætning, men ikke Proviant i tilstræk-

I) Bind VS. 111 -119.
' ) Bind IV S. 103 f.
l) Bind V S.60, 112-114.
' ) Bind V S. 144 Note 2.
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kelig Mængde, heller ikke rigelig Ammunition. Diicker saa ingen

Udvej til at underholde de 6000 Mand, der i Januar 1714 stod i og

om Stralsund, og hvis Antal daglig forøgedes med "echaperede" Fanger.

Regeringen i Stockholm, der ikke var gennem trængt af Kongens offen

sive Aand, mente, at Pommern ikke mere var udsat for overhængende

Fare; den var mere bange for fjendtlige Anslag mod det egentlige

Sverig og vilde ge rne have alle undværlige Tropper overførte til

Moderlandet: Ducker sendte da ogsaa i December 1713 16-1800

Mand over til Skaane; Halvdelen bestod af de "Kommanderede" af

forskellige Regimenter, som i Efteranret samme Aar var komne fra

Sverig til Stralsund; Resten var de af Stenbock Aaret forud efter

ladte Syge, der nu for længe siden havde genvundet deres Helbred.

Men dette var ikke nok; Prinsesse Ulrika Eleonora og Senatet be

ordrede General Diicker til personlig at komme til Sverig, hvor der,

efter at Stenbock var falden i dansk Fangenskab, var stor Mangel

paa duelige Generaler; det paalagdes ham at overføre saa mange

Tropper som muligt; Generalmajor E k e b I a d skulde være hans Efter

følger 1). Denne vilde imidlertid meget nødig til Pommern; skønt

han kun var 45 Aar gammel, erklærede han, at han var bleven til

Aars, svagelig, træt af Strabadser og langt hellere vilde anvendes

som Landshøvding eller i en lignende Stilling ; imidlertid lovede han,

om end med megen Betænkelighed, at overtage Kommandoen i Stral

sund og paa Rygen ~). Denne Gang blev der dog ingen Brug for

ham derovre; thi, skønt Diicker selv mente, at der ikke vilde ske no

get videre i Pommern 1714, og desuden ansaa det for sin Pligt at

adlyde Senatet, der bavde skrevet, at det troede at handle i Kongens

Aand, var han dog ikke helt sikker paa, at det havde Ret. Gang
paa Gang skrev han til Kongen og bad om Ordre, men Vejen til

Demotika var lang, og længe varede det, inden det Svar ankom, som

Generalen Uge efter Uge ventede i største Spænding S). Godt var

det, at han havde nølet med at .udføre Senatets Befaling; thi den

18. Marts ankom der et fra Demotika den 16. Januar afsendt Brev,

hvori Kongen udtalte sin Billigelse af, at Diicker var forbleven i

Stralsund, indtil han havde erfaret hans Vilje; vel var han ikke bleven

I) Senatet til Diicker ' /1 14, j fr. samme til samme ' D/ lD 13 (Acta historica
fra Carl XII. Tid).

") Ekeblads Memorial af ../. 14, do. do. uden Dato (Ekeblads Rgt. Zirnmer
mann W. R.)

") Diicker til Kongen 18 / 11 13, Uh, 1/., 21/. 14.
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vred, hvis Generalen efter Senatets Ordre var rejst til Skaane; men

han vilde straks have kaldt ham tilbage; Kongen maatte paa det be

stemteste modsætte sig, at der blev sendt Tropper bort fra Pommern;

alt, hvad der var her, skulde "konserveres for Hs. Majestæts Sikker

heds Skyld og for at gøre Danmark Diversion". Samtidig

sendte Kongen Ordre til Generalguvernør Mejerfelt om, at han. hvis

Diicker allerede var rejst, skulde drage Omsorg for Tropperne i Pom

mern, bevare Kongens Højhedsret over Hertugdømmet og holde Wis- .

mar til hans Haand; Befalingen at holde Pommern, blev senere yder

ligere indskærpet 1). Dette faldt godt i Traad med Krigskollegiets

Udtalelser ti! Kongen; ogsaa det holdt paa, at- man ikke burde for

mindske Fæstningernes Besætninger, men nøjes med at hjemsende

de ovenfor omtalte nationale Tropper 2). I Kongens Ordre kunde

man mellem Linierne læse, at han agtede sig hjem, og at der vilde

komme til at foreligge offensive Opgaver. Diicker modtog Befalingen

med Glæde, meddelte Senatet, at han efter Kongens Ordre blev, hvor

han var, og sendte denne en Redegørelse for sine Planer og en Over

sigt over Styrken i Pommern. der midt i Marts 1714 havde følgende

Sammensætning:

Rytteri:

Uberedent Rytteri og Dragoner fra Stenbocks Hær .

Fodfolk :

Jønkøping Regiment, Generalmajor Albedyl ") .

Tyske Livregiment, Oberst Ribbing .

Malmø Garnisonsregiment, Oberst De Witte J) .
Stralsunds Garnisonsregiment, Generalmajor Schoultz 5) .
Elbingske Regiment, Generalmajor Ekeblad 6) .

700 Md.

800
400
400
350' 

ISO -

Overføres . . . 2800 Md.

l} Riksregistraturen 6 I, ' , " 14 (gI. St .),
") Krigskoll. til Kgl. Maj ' il 14 (Sv. Krigsark.) jfr. Side 287.
3) Hans Otto Albedyl, der havde været Krigsfange i Rusland, var fra Rytte

riet forsat til Fodfolket og gjort til Chef for Regimentet (Riksreg. 26/. 14);
ankom i Juni.

' ) Navnet De Witte forveksles ofte med Dewitz.
0) Chefen fraværende (i Wismar). Regimentets ene Bat. var fulgt med Sten

backs Hær.
0) Chefen i Sverig. Regimentets Hovedstyrke var fulgt med Stenbecks Hær.
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Overført ...

Enkedronningens Livregiment til Fods, Generalmajor Stuart 1)

Pommerske Infanteriregiment, Oberst Horn 1) .
Brerniske Infanteriregiment, Oberst Wøllwart . .

Mejerfelts Landregiment, Oberstløjtnant Ruhl") .

Wrangels Landregiment .

Artilleri:

Konstabler, Underkonstabler m. fl .

289

2800 Md.

600

1000

500

300

100

270 -

c. 5570 Md

Af disse Tropper vilde Ducker formere et "flyvende Korps", der

kunde gøre Diversion mod Danmark, dersom der herfra blev foretaget

noget mod Skaane eller mod Wismar, hvis Besætning dengang talte

c. 4400 Mand S). Inden man kunde naa saa vidt, vilde det dog blive

nødvendigt at reorganisere de yderst svage Regimenter, som tilmed i

Øjeblikket ikke var godt kommanderede.

Den nominelle Kommandant i Fæstningen Stralsund var General
major S c h o u 1t z, der imidlertid siden 1711 førte Kommandoen i

Wismar, hvis Guvernør var fraværende; han blev midlertidig erstattet

med Generalmajor E k e b I a d, der 1712 fulgte med Stenbock i Felten

og blev afløst af Generalmajor M e v i u s; denne, der tillige var Chef

for den pommerske Adelsfane, men som egentlig var Overjægermester

i Pommern, var i 1714 over 62 Aar gammel og følte sig noget af

lægs; han begærede sig fritaget for Tjeneste og fik sit Ønske opfyldt.

I hans Sted blev Oberst S c h wa n lod, der med Udmærkelse havde

kæmpet ved Gadebusch og i Ejdersted, indstillet. Kongen bifaldt

Diickers Forslag og bestemte, at Obersten uden Fuldmagt (Bestalling)

skulde varetage Kommandantskabsforretningerne i Overkom mandanten ,

Generalmajor Schoultz' Fraværelse <1).

I sine Breve til Kongen skildrer Ducker Tilstanden i Fæstningen

i mørke Farver: Kongen maa absolut sende ham Penge og atter

Penge; fra Sverig har han ingen faaet, forgæves har han sendt Ge-

') Disse to Rgtr. havde agereret Gottorpere i Stettin, hvor begge Cheferne
forblev efter Afløsningen. Horn kom dog tilbage i August 1714. (Diicker
til Kongen " / " " '" se B 14; Mejerfelt til samme ,e/.. 131.

•) Oberstløjtnanten var Amtmand i Wolgast.
" Diicker til Kongen 'B/, 14, (helt i Chiffre).
4) Diicker til Kongen " 1. j Riksreg. v, 14.

Den store nordiske Krigs Ilislorie. Vr. 19
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neralkvartermester Eosander til Vellingk og lige saa forgæves skrevet
til Envoye Cronstrøm i Paris; ingen af dem har sendt ham noget;
Garnisonen er i slet Stand , Rytteriet mangler Heste; skal Tropperne
indlægges i Fæstningen, er der kun Proviant for 8 Dage; men faar
han Penge, kan Fødemidler indkøbes, dog maa Flæsk sendes over
fla Sverig; selv har Generalen i lange Tider ingen Lønning faaet;
det værste af alt er imidlertid, at Preusserne, med hvem man ikke
er i Krig, spærrer alle Adgange til Pommern l). Saa kom i Slut

ningen af April Kaptajn Z a n d e r med Breve og Veksler fra Kongen,
men det var kun 25000 Rdlr., og det forslog ikke længe; tilmed

havde Diicker samtidig den Ærgrelse, at 8000 Rdlr., han skulde have
fra Carlskrona, gik til Stockholm 2). Den 5. Maj fik Diicker fra Kon
gen et meget vigtigt Brev, der bragte fuld Klarhed til Veje; det var
afsendt ~ra Demotika den 17. Marts og indeholdt Ordre til ikke at
tage ringeste Hensyn til de Aftaler, Gottorperne og Preusserne havde
truffet om de svensk-tyske Provinser ; han skulde tværtimod af al
Magt arbejde paa at sætte. dem i den bedst mulige Forsvarsstand,
ligesom han ogsaa skulde beholde Hencks Eskadre og sætte alt ind
paa at forstærke den. Diicker lovede at sætte al sin Energi ind paa
Arbejdet og søge at udrette alt, hvad den store Mangel og Nød tillod;
Tropperne var gode, men Udrustningen slet; han havde nu faaet

18000 Rdlr. fra Sverig, deraf de 6000 fra Carlskrona ; men intet fra
Vellingk. Han havde bygget nogle Smaafartøjer til Forsvar af Neu

tief, inden en Maaned vilde en stor Pram til 36 Kanoner være fær
dig; desuden havde Borgerne udrustet nogle Kapere S).

I Stralsund var der stor Mangel paa højere Officerer;
længe var Diicker den eneste General. I juni indtraf Generalmajor
A l b e d y l, der paa General Diickers Anmodning var udvekslet af
russisk Fangenskab, forsat til Fodfolket og af Kongen udnævnt til Chef
for jønkøpings Regiment. Generalmajor C a r l A d a m S t a c k e l b e r g,
der havde været Krigsfange i Danmark, blev stillet til Diickers Dis
position. Generalmajorerne M a r s c h a Ic k og M e II i n, der havde
overgivet sig ved Tønning, indtraf i Slutningen af juli til Stralsund;
da de var løsgivne paa Parole, ønskede de ikke at tage Tjeneste i
Stralsund; men Kongen befalede, at de saa vel som Obersterne S t r o m-

') Diicker til Kongen " It . 16 ' . , I D• • 14.
' ) Diicker til Kongen " I. 14.
") Diicker til Kongen ' . 14.
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felt, Rosen, Marderfelt og Fersen, der var i samme Tilfælde,
skulde beordres til at blive og tage Tjeneste J). De bøjede sig for
Kongens Vilje, og det samme gjorde de allerfleste af de fangne Of
ficerer af Stenhocks Hær, der havde givet deres Æresord paa at vende
tilbage til Fangenskabet efter endt Orlov 2). Saaledes lykkedes det
til Dels at afhjælpe Mangelen paa højere Officerer; men den Maade,
hvorpaa •det skete, var ikke ganske loyal.

Paa forskellig Vis søgte Diicker at udfylde Hullerne i sine Regi
menter: Da han havde erfaret. at en hel Del Desertører og Fanger,
der havde taget dansk Tjeneste, gerne vilde vende tilbage, naar de
blot kunde faa Pardon, udstedte han med Vellingks Billigelse et Pa
tent, der gjorde god Virkning; Tilstrømningen af Fanger' fra Stenbocks
Hær vedblev; i August fandtes 1500 saadanne i Stralsund. Der blev
hvervet i Pommern, i Meklenborg, Hamborg, Lybæk, Zweybriicken
og flere andre Steder; men, skønt adskillige . Fyrster, efter at den
spanske Arvefølgekrig var til Ende, reducerede deres Hære, saa at
Soldatermarkedet nu var rigeligere, havde Hvervningerne ingen rigtig
Fremgang ; der var jo Mangel paa Penge S).

Ogsaa Proviantmanglen søgte Diicker at .a f' hiæ lpe. Fra Moder
landet kom der stadig intet, skønt Ekeblad indtrængende paa hans
Vegne havde anmodet Senatet om 116 Læster Rugmel og 50000 Rdlr .
l sin Nød lod han da i Maj de Strålsundske Kapere opbringe 8 hollandske
Kornskibe, der var paa Hjemrejse fra Kønigsberg, Elbing og Kurland
med 800 Læster Korn, og var nu "forsynet for Aar og Dag". Hol
lænderne fik en Anvisning paa Statskontoret; men dermed var de
kun slet hjulpne. Fra Svsrig fik Ducker nogen Ammunition og en
Del Vaaben, og paa Fæstningsværkerne arbejdede han saa energisk,
at han i Slutningen af Maj kunde erklære, at de var i god Stand 4).

Den betydelige Forøgelse af Kornbeholdningen kom Ducker til
stor Nytte ; thi herved blev han i Stand til at modtage en værdifuld
Forstærkning af Hæren i Pommern, som han hidtil af Mangel paa

Proviant ikke havde turdet indlemme i den pommerske Hærstyrke.

') Riksreg. " /. 14; Diicker til Kongen 21/ 0, ' /. 14 samt Kgl. Marginalvedteg
ning paa sidst nævnte Skrivelse; jfr. Schwartz' Depeche fra Hamborg 10/, 14.

') Bind V. S. 303 ff.
") Diicker til Kongen 3·17, '0/. 14; Hagedorns Depeche 0/, 14; Piichlers De

peche "/. 14 (Hannover) jfr. Droysen IV' S. 93-98.
') Ekeblads Mern. " /1 14 ; Diicker til Kongen Uh 14; Ref. Sag. 21/0 N.5.

(Skipperefterretninger fra Stralsund) ; jfr. S. 254 Note 3.

t9"
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Midt i April kom den holsten-gottorpske General Grev v. D e r n a t h
til Stralsund l) og tilbød at overlade Sverig den Del af de fra Kejse 
rens og Sømagternes Tjeneste tilbagevendende hertugelige Tropper,
som ikke skulde indlægges i Stettin. De var nu hjemløse, da de

hertugelige Besiddelser, paa Helgoland nær, var i Kongen af Dan

marks Hænder. Det drejede sig om 1 Regiment Rytteri, I Regi

ment Dragoner og l Bataillon Fodfolk, gode, krigsvante, vel udru
stede og vel beredne Tropper. Rytterregimentet skulde s k æ n k e s
Kongen af Sverig; de to andre Afdelinger o v e r I a d e s ham paa visse
Betingelser. Grev v. Dernath krævede Kvarter og Underhold for
Tropperne, saa længe de stod i Pommern; men Ducker. der heller
end gerne vilde have dem, da han ganske manglede Rytteri, var jo

dengang uden Proviant og maatte med blødende Hjærte afslaa Til

budet, skønt Vellingk havde givet ham Fuldmagt til at slutte Kon

vention. Greven rejste saa til Hamborg for sammen med Vellingk
at se at finde paa en Udvej 2).

526 Mand

526

839
839

2730 Mand

I Foraaret 1703 var de h o ls t e n-g o t t o r p sk e Au k s i l i æ r t r o p

p e r afmarcherede fra Hjemlandet for i hollandsk Sold at deltage i

den spanske Sukcessionskrig; den 6. Juni passerede de Rhinen, og
den 9. kom de til Nijmwegen, hvor de blev overtagne af General
staternes Kommissærer. De bestod af følgende Afdelinger :

Dragongarden, Greve G . v. Dernath, 8 Kompagnier ....
Oberst W. H. v. Baudissins Dragonregiment, 8 Kompagnier

Administratorens Infanteriregiment, Oberst H. A. v. Barner,

l l Kompagnier .
Oberst C. J . Aderkaas' Regiment, 11 Kompagnier .

-------

Foruden disse Tropper, der forblev i hollandsk Tjeneste indtil
Krigens. Slutning, stillede Hertugen et lille Rytterregiment paa 2-300
Mand under Oberst H. v. d. Osten som Rigskontingent til Kej

serens Raadighed; det deltog kun periodevis i Krigen og var flere
Gange hjemme i længere Tidsrum. Endelig sendtes i 1709 Oberst
R. v. DobrokofFskys Regiment til Nederlandene, i hvis Sold, der

') JFr. Side 58.
' ) Hagedorns Depeche 'o. 14; Diicker til Kongen " . 14.
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saaledes i alt stod 5 Regimenter, hvis samlede Styrke oprindelig ud
gjorde henved 3600 Mand 1).

"Holstenerne·, som de altid kaldtes, deltog i mange Belejringer
og Slag; de blev ikke som de danske og andre større Kontingenter
holdt samlede, men blev puttede ind mellem de andre Smaastaters
Hjælpetropper; kun en sjælden Gang optraadte et Par af Infanteri
regimenterne, der ligesom de danske kaldtes Batailloner, formerede i
en særlig Brigade under Kommando af Oberst Barner, der i 1706
blev Brigader og i Krigens Løb avancerede til Generalløjtnant. I
1709 blev Oberst Aderkaas' Regiment overtaget af Oberst H e r c u Ie s,
der var fulgt med Dobrokoffskys Regiment til Flandern. I 17'10 er
Baudissins Regiment forsvundet; det blev indlemmet i Grev v. Der
naths Gardedragonregiment, som herefter en Tid er formeret paa 8 Eska
droner. Saa vidt man af de yderst magre Beretninger kan se, har
de holstenske Regimenter lidt store Tab: Ved Belejringen af Tournay
i Juli 1709 mistede Hercules' Regiment saaledes omtrent 12 % af
sin Styrke, og i Slaget ved Malplaquet ll . September blev de atter
haardt medtagne, Oberst Hercules faldt, og Oberst Baudissin blev
saaret; deres Styrke var da ogsaa stærkt reduceret, da de l. Septem
ber 1713 udtraadte af hollandsk Sold 2).

I Traktaten mellem VeIlingk og Gørtz af IO. Juni . 17 13 var det
bestemt, at Wismar og Stettin skulde sekvestreres, og hver af Fæst
ningerne som Garnison have 2 holsten-gottorpske og 2 neutrale Ba
tailloner S) . Da Hertugens Tropper dengang dels var i hollandsk Sold,
dels indesluttede i Tønning, skulde indtil videre 4 svenske Batailloner
lige saa vel som de neutrale træde i hertugelig Ed og Sold. Denne
Plan blev dog alene realiseret for Stettins Vedkommende, og det endda
kun delvis, idet de neutrale - det vil sige de preussiske - Ba
tailloner ikke traadte i Hertugens Tjeneste, men vedblev at staa un
der deres oprindelige Krigsherre, medens Fæstningen fik to alter
nerende Kommandanter, en preussisk og en gottorpsk, henholdsvis
Generalmajor v. B o r c k e og den svenske Oberst. S t u a r t, der af

') Bind II, S. 15'3 ff.
') Graf v. Dernaths Dragoner Regiment. Kurze Beschreibung was beym

Regiment von Anno 1703 bis 1712 merckwUrdiges zugetragen hat. (Acta
III N. 13. Oldenburg); J. E. Fichtel: Tabellen von denen Sch1achtordnungen
deren Armeen in Braband und Flandern 1704-1712 (Krlgsministeriets
Arkiv). I

l ) Bind V S. 12 ff.
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Administratoren blev udnævnt til Generalmajor. Af de fra Holland
afmarcherede fyrstelige Tropper kunde saaledes to Batailloner finde
Optagelse i Stettin; de øvrige var bogstaveligt talt husvilde; de begav
sig dog alle paa Vejen til Sverigs tyske Provinser.

I Slutningen af Oktober 1713 anmodede Administratoren, Christian
August, Hertug Carl Leopold af Meklenborg-Schwerin om Passage for
I Dragonregiment og 3 Batailloner gennem hans Land til Pommern ;
Tilladelsen blev given I); men, allerede inden Svaret var indløbet,
passerede 2 Batailloner Elben ved Hitzacker og indkvarterede sig fra
14.-16. November i Amterne Eldena og Dørnitz i det sydvestlige

Meklenborg. De talte hver c. 330 Hoveder, var inddelte i 6 Kom
pagnier og førtes af Obersterne Dobrokoffsky og Rumohr; sidst
nævnte .havde overtaget Aderkaas' Regiment efter Oberst Hercules'
Død 2). lsgang paa Elben hindrede nu i nogen Tid yderligere Over
fart; først den 10. December gik Halvdelen af v. Dernaths Garde
dragonregiment, 6 Kompagnier med henved 370 Heste under Major
J a n s s e n , over Floden s), og nu kom der ingen flere holsten-gottorpske
Tropper ind i Meklenborg før i Maj 1714.

I Begyndelsen af Januar 1714 kom de to svage holstenske Ba
tailloner til Stettin, hvor de afløste Stuarts og Horns Regimenter, der
marcherede til Stralsund. Gottorperne havde ønsket at udfylde Hul

lerne i deres Rækker med svenske Soldater, men dette forhindrede
Preusserne; de bad saa om, at v. Dernaths Dragoner maatte blive ind

lagte i Fæstningen, men herimod protesterede den pommerske Re
gering, der - ligesom Byens Magistrat - endnu var svensk; den
erklærede, at Overenskomsten kun talte om Batailloner, og at man
savnede Midler til Hestenes Underhold. Dragonerne havde imidlertid
egenmægtigt indkvarteret sig i de Demminske og Anklamske Distrik
ter; da man foreviste Regimentskommandøren, Oberst F. H. v. H o I
s t e i n, en Regeringsordre fra Stettin af 22 . December 1713, i Følge
hvilken der ikke tilkom hans Folk noget, erklærede han, at han havde
Ordre til, at baade de og Hestene skulde have fuld Forplejning: han

tog da med Magt baade Furage og Proviant, bemægtigede sig de
Forraad, Sachserne i det forrige Aar havde levnet, og stillede Bøn-

I I Christian August til Carl Leopold, dat. Wolffenbiittel es IO 13, og dennes
Svar dat. Rostock Il/Il 13. (Nord. Krieg Durchmårsche, Holst. Gott. Trup
pen 1713-1714. Geh. Archiv, Schwerin).

" Indberetninger fra Amtmændene IO/Il, " /II, IO/Il 1713 (Schwerin).
a) Indberetninger fra Amtmændene • t r , o ". IO '" 1713 (Schwerin).
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derne i Udsigt, at der til Foraaret vilde komme endnu flere Hol
stenere. Indbyggerne klagede deres Nød til Regeringen i Stettin, og
denne henvendte sig til General Ducker og til den svenske Gesandt
i Berlin ; men alt var til ingen Nytte : Situationen var jo bleven yder
ligere forv~rret ved , at Preusserne uretmæssigt havde besat Stæderne
ved Peene og Distrikterne Syd for Floden, som Ducker havde gjort
sikker Regning paa til Underhold for sine Tropper l).

Den I. Maj gik Resten af v. Dernaths Dragonregiment, 6 Kom
pagnier under Oberstløjtnant v. d. L ti h e med henved ~OO Heste, over
Elben ved Lenzen og marcherede gennem Meklenborg Schwerin henad
Ribnitz til; under Vejs fik Halvregimentet af Grev v. Dernath Ordre
til at gaa til Stettin gennem det Strelitzske. Samtidig gik det Bar
nerske Regiment, 6 Kompagnier med henved 430 Mand under Oberst
D e Iw i g , over Elben ind i Meklenborg 2) . Hertugen af Schwerin havde
nægtet at lade Holstenerne marchere gennem Landet uden at betale,
og havde befalet at forhandle med de kommanderende Officerer, inden
de passerede Elben; men Regimentskasserne var aldeles tomme, og
det blev nødvendigt at efterlade nogle Officerer 'Som Gisler S). Her
med var hele det holstenske Hjælpekorps fra Holland passeret Elben ;
men der kom endnu flere Tropper. Den 19. Maj gik Rigskontingentet,
et Rytterregiment under Oberst K j r c h b a c h paa 6 Kompagnier med
c. 340 Heste, over Floden ved Lenzen ; det var lige saa fattigt som
de foregaaende og rnaatte efterlade en Løjtnant som Gissel '). Efter
Overgivelsen af Tønning og Helgoland var de fyrstelige Garnisoner
marcherede til Administratorens Besiddelse, Eutin P) ; men da de Danske
selv vilde benytte Bispedømmet til Indkvartering, fik Chefen for de
derværende fyrstelige Tropper i Begyndelsen af September gennem
den danske Oberst v. d. Schulenburg Meddelelse om, at han inden
14 Dage ,skulde forlade Eutin, da Kongen ikke længere vilde finde
sig) hans Forbliven der 6). Administratoren ansøgte da Hertugen af

I) Regeringen! Pommern til Kongen 8 l 14 ; Indb. fra det Demminske Di
strikt s. D. (Pommeranica. Militaria)j Ahlefeldts Depecher, Berlin 10h,
14/ l 14.

') Indberetninger fra Landraader og Amtmænd af 27/" "/. 14 (Schwerinl,
") Carl Leopold Ordre af 20'.; Indb. fra Landraader og Amtmænd 1/. , 61. ;

Styrkeliste for begge Rgtr, af ' Io (Schwerin),
, Amtmændenes Indb af 10/. 14 (Schwerin).
sl Bind V S. 171 , 192.
ro) Pilehler til Bernstorff e 14 (Statsark., Hannover).
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Schwerin om fri Gennemmarche til Pommern for 30 Officerer og
150 Underofficerer og Menige, der havde ligget i Eutin; Tilladelsen
blev givet, og Styrken, der bestod af 3 Artilleriofficerer med 23 Ar
tilleribetjente, 15 Officerer, 97 Underofficerer og Menige, hovedsagent
lig af Livregimentet, samt 6 Stabsbetjente. alt under Oberst K o s k u II,
rykkede den 19. September ind i Meklenborg 1). Da Garnisonerne i
Tønning 'og paa Helgoland ved Fæstningernes Overgivelse tilsammen
talte c. 950 Mand 2), var der gaaet stærkt Svind i dem under Op
holdet i Eutin. I Løbet af Oktober 1714 var alt, hvad der endnu
fandtes af fyrstelige Tropper, samlet paa pommersk Jordbund.

Den 15. Maj 1714 sluttede Generalerne Diicker og v. Dernath i Stral
sund Konvention om Overladeisen af de fyrstelige Tropper til Kongen
af Sverig S). Heri udtales, at Hertugen, af Hengivenhed for Kongen
uden Vederlag og uden Ret til at kræve det tilbage, skænker ham
et fuldt udrustet og beredent Rytterregiment med 76 Personer Prima

Plana og 300 menige Ryttere; paa visse Vilkaar overlader han ham
desuden et Dragonregiment med 161 Personer Prima Plana og 816 me
nige Dragoner samt en Bataillon med henholdsvis 89 og 600, alt i
komplet Stand med gode Heste, forsvarlig Udrustning og Bevæbning.
Disse Tropper skulde overlades Kongen og behandles ganske som
hans egne ; kun skulde de beholde egen Jurisdiktion, og Hertugen
forbeholdt sig Retten til at udnævne Officererne, som dog derefter
skulde have svensk "Fuldmagt" . Fik Hertugen engang sine Lande
igen, stod det ham frit for at kalde sine Tropper tilbage; vilde Kon
gen ikke længere have dem, kunde han opsige dem med 4 Maane
ders Varsel. Regimenterne skulde have deres egen Krigskommissær,
lønnes efter pommersk Stat, saa længe de stod i dette Land, ellers

efter svensk Feltstat. Til Rekrutering tilstaas der maanedlig hvert
Dragonkompagni 50 Rdlr., hvert Infanterikompagni 18 Rd,lr. og 16
Skilling; Tab. forvoldte ved Pest eller Fjendens Vaaben, erstatter
Kongen, der bekoster Troppernes fulde Forplejning og Mundering. Af
takkes Regimenterne, lønnes de efter svensk Stat, til de naar den hol
stenske Grænse.'). Den 16.Juli gI. SI. approberede Kongen Konventionen,

') Administratoren til Magistraten i Lybæk '% 14 (Durchmiirsche Liibeck);
samme til Hert. af Mklbg. Schwerin s . D.; Oberst Koskulls Indb. '9'0 14
(Schwerin),

' ) Bind V S. 171 og 182.
3) Kongens Fuldmagt er dateret Demotika '°l. ; Vellingks Hamborg 3 4 t4'
4) Dåcker til Kongen 15/ 5 14; Afskr. af Konventionen findes ogsaa i Zimmer

mans fiirteckn. W. R. N. 159.
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dog med følgende Ændringer : Rytterregimentet overtages paa samme
Vilkaar som de øvrige Afdelinger, "da vi ikke gerne vil formindske,
men snarere forøge det fyrstelige Hus' Tropper". Kongen vil af al
Magt arbejde paa Hertugens "Restitution"; tillader Forholdene ikke,
at de fyrstelige Tropper anvendes dertil, vil han give et lige Antal
af sine egne og mere til, om det behøves; alt' dog med det Forbehold,
at "vor egen Convenance" tillader det. Kræver Hertugen efter Krig
ens Slutning sine Tropper tilbage, skal han have dem . Skønt Re
kruteringspengene var højere end de sædvanlige, tilstod Kongen dog
de ønskede Beløb og tilsagde hvert Rytterkompagni 36 Rdlr. rnaaned

lig; Officererne kunde ikke faa højere Grad, end de ved OverladeIsen
havde; men dette vilde ikke skade deres Avancement, som skete
indenfor den fyrstelige Hær. DUcker fik Ordre til at træde sammen
med v. Dernath for at ændre 'Konventionen efter Kongens Vilje; et
"Carte blanche" til Ratifikationen vedlagdes 1). Efter sin Hjemkomst
gav Kongen Generalmajor Schoultz i Wismar Ordre til at aflevere
til v. Dernaths Regiment alle de Holstenere, der fandtes i hans
Garnison 2).

Medens de oven for omtalte holsten-gottorpske Tropper midlertidig
indlemmedes i den svenske Hær og delte Skæbne med denne, for
holdt det sig helt anderledes med de i Stettin indlagte. Denne Fæst
ning var sekvestreret, men var endnu ikke inkorporeret i Preussen:
den pommerske Regering eksisterede stadig og funktionerede endnu,
om end ikke med fuld Frihed; dog læssede Preusserne alle de Byr
der og alt det Besvær, de kunde optænke, paa dens Skuldre. Som
ovenfor omtalt, kneb det haardt med at skaffe de fyrstelige Tropper
Underhold, skønt Kongen havde befalet, at de skulde have fuld For
plejning 3). Man havde reduceret Kompagnierne til 72 Mand og holdt
flere Stabsofficerspladser vakante for at spare Penge; men, da de ingen
Rekruteringspenge fik, var det alligevel ikke muligt at holde Bataillonerne
fuldtallige . Da Kongen kom hjem, skyndte v. Dernath sig med at an
mode ham om at afhjælpe de værste Mangler, og allerede den 29.
November blev det resolveret, at de holstenske Tropper i Stettin fra
l. December at regne skulde nyde fuld Forplejning efter en "Stat",
der fulgte med Resolutionen. Pengene skulde af Landrentemesteren

') Riksregistratur '";7 14.
!) Riksregistratur ,~" 14.
l) Side 294.
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udbetales til den fyrstelige Overkrigskommissær; for den forløbne
Tid skulde der gøres op med de kommanderende Officerer, hvorefter
Kongen vilde træffe Bestemmelse med Hensyn til Betalingen; hidtil
havde man nemlig hjulpet sig frem med Laan, og forskellige Personer
i Stettin havde maattet gøre betydelige Forskud. Grev v. Dernath
havde indstillet, at der anvistes Lønning til Kommandanten og hans
Betjente; men dette Forhold omtales ikke i Resolutionen l). Efter en
ny Memorial fra v. Dernath, hvori der gjordes Rede for Styrkeforhol
dene, bestemte Kongen, at der fra IO. Januar til 30. November 1714,
i hvilket Tidsrum Bataillonerne havde været paa stettinsk Stat, skulde
afregnes med dem, som om hver af dem havde talt 432 Mand; kun
de Officerer, som virkelig fandtes, skulde betales 2), Afdelingernes
Forhold til Sverig, der var rent pekuniært, var saaledes ordnet - i
det mindste paa Papiret. De to holstenske Batailloners senere Skæbne
vil nedenfor blive omtalt ; her skal kun bemærkes, at de havde en
temmelig stræng Tid i Stettin, hvor Preusserne var meget ubehagelige
imod dem og fortrædigede dem, hvor de kunde S).

Efter Modtagelsen af de holsten-gottorpske Tropper talte Garni
sonen i Stralsund den I. August 1714 omtrent 440 Officerer, 630
Underofficerer og 6880 Menige ; paa Sygelisten stod kun 235 Mand,
et forholdsvis meget ringe Antal ; fraværende med Orlov vnr 46 Of
ficerer, 106 Underofficerer og Menige; kommanderede II Officerer,
21 Underofficerer og 410 Menige. Af Heste havdes kun 1270, næ
sten alle henhørende til de hertugelige Regimenter. Styrken var for

delt paa 21 Regimenter, af hvilke dog kun 5 havde en nogenlunde
antagelig Styrke; men selv denne var langt under den etatsrnæssige ;
de fleste var meget svage, et enkelt var repræsenteret af 4 Menige (!),
der kommanderedes af lige saa mange Officerer og 2 Underofficerer.
Af det tidligere saa talrige, ypperlige svensk-tyske Rytteri var der
kun svage og sørgelige Rester tilbage ; kun Rammerne var forholdsvis
stærke"): de bestod af Officerer og Underofficerer, der for Største
delen paa en mere eller mindre ærlig Maade havde unddraget sig

dansk Fangenskab; ogsaa Mandskabet bestod for en stor Del af und-

') Grev v. Dernaths Promemoria 20 ' " 14 'W. R. N. 159); Kongen til den
pommerske Regering; Riksreg. " " 14 gI. SI.

2) Promemoria 21/ 12 14 (W. R.); Kongen til Reg i Pommern ",u 14 gI. St.
(Riksreg )

Sj Ahlefeldts Dep. u " •• 14
4; Diicker til Kongen'. 14 .Styrkellste).
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vegne Fanger; enhver der meldte sig, fik Kvarter og Forplejning; et
større Antal sagdes dog at vagabondere omkring i Landet.

General Ducker havde den store Tilfredsstillelse, at Kongen bil
ligede alt, hvad han havde gjort; særlig fornøjet var denne over, at
han havde ladet bygge Skibe og Pramme til Krigsbrug og taget de
hertugelige Tropper til Tjeneste l); Generalen klager dog stadig
over Forholdene; Udsigten til Kongens Hjemkomst var det eneste
Lyspunkt; den fyldte ham og alle med "ubeskrivelig Fryd" . Men
Pengemanglen hindrede Genoprettelsen af de pommerske Eskadroner;
Troppernes Udrustning var i maadelig Stand ; de kunde ikke rykke i
Felt. "Fik. jeg 20000 Rdlr., vilde jeg i Løbet af 2 Maaneder sætte
Deres Majestæts herværende Tropper i god Stand, og Deres Majestæt
vilde have en Arme paa 10-12000 Mand gode Tropper S). Med
Møje "opnegotierede" han fra Maaned til Maaned de nødvendigste
Penge til Troppernes Forplejning; ogsaa de gottorpske Tropper skulde
have Lønning og Brød; VelIingk og v. Dernath havde lovet ham
20000 Rdlr. til dem , men endnu i Slutningen af August havde han
kun faaet 2000. De talrig.e Officerer fra Stenbocks Hær, som nu
efter Kongens Ordre forblev i Stralsund, krævede Underhold; Garni 
sonens Officerer, som ingen Penge fik, maatte have Forplejning in
natura; det samme gjaldt Søofficererne, Artilleriets og Fortifikationens
Officerer og Betjente; Wismar led af Brødrnangel og fik et Par Hun
drede Læster Rug fra Stralsund; alt dette bidrog til, at der gik stærkt
Svind i det holIandske Korn. Af Domænegaardene kunde intet mere
udpresses; de var tilmed pantsatte; saa vel i Pommern som i Mek
lenborg var der Misvækst; det blev nødvendigt at give Købmændene
i Greifswald og Stralsund store Begunstigelser for at faa dem til at
forsøge paa at indføre Korn S).

Trods alle disse Mangler maatte der skaffes flere Tropper, hvis
Kongen ved sin Ankomst til Pommern skulde finde en slagfærdig
Hær. Der blev da hvervet nye Regimenter, hentet Tropper fra Zwey 
brUcken og Wismar, ja Kongen befalede endog at overføre 4 Regi
menter fra Skaane og gav Ordre til at udruste en Transportflaade;
men DUcker undlod at sende Feltmarskalk Gyllenstierna denne Be
faling og vilde heller ikke gøre Anstalt til Transporten, før han vidste ,

') Riksreg . "i. , " /0 14.
~) Diicker til Kongen l '. 14.
' ) Diicker til Kongen ' 0/. , 1/.. 14.
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hvorledes han kunde forpleje de Tropper, han allerede havde. I Ok
tober sendte han Regeringsraad og Overkammererer G r e i f f e n h e i m
til Hamborg for med VeIlingks Bistand at ophandle Penge paa de
"ugraverede" pommerske Domæner eller Træhandelen paa Frankrig.
Ducker var for Resten klar over, at han ingen Penge vilde faa, før
Kongen var vendt tilbage I).

I August 1714 tilbød Oberstløjtnant O t t o V i e t t i n g h o ff inden
4 Maaneder paa egen Bekostning at stille et Dragonregiment paa
300 Mand foruden Prima Plana med Heste og MunderilIg. Diicker
kapitulerede med ham paa gode Vilkaar og anviste ham Løbeplads i
Wismar; de derværende Ryttere og Dragoner af forskellige Regimenter
maatte han ikke hverve; de skulde afgaa til deres Stamafdelinger i
Stralsund, selvom General Schoultz gerne vilde beholde dem 2). Re
gimentets Oprettelse stødte paa meget store Vanskeligheder, og Ober
sten kunde ikke opfylde sin Kapitulation. Rigtignok blev der i Ok

tober 1714 indberettet fra Hamborg, at Viettinghoffs Regiment hver
vede her og snart vilde tæl1e 700 Mand, samt at det vilde faa Heste
fra Meklenborg 8); men det viste sig at være et upaalideligt Rygte;
først efter Kongens Hjemkomst kunde der tages fat for Alvor. Han
bestemte, at Regimentet skulde udvides til 8 Kompagnier med i alt
600 Mand. anviste det det B a r t h s k e D i s t r i k t som Samlingsplads
og gav det Navn efter delle. I April 1715 talte det 3Q6 Mand med
kun c. 140 Heste. og, skønt Obersten i samme Maaned rejste til Ly
bæk for at hverve 300 Mand, blev Regimentet aldrig stort stærkere 4).

I Zweybriicken laa der foruden Generalguvernørens endnu et In
fanteriregiment, som under Kommando af Oberst C a r I M a g n u s B a

r o n L e u t r u m havde deltaget i Sukcessionskrigen i engelsk Sold.
Den 13. Januar 1712 havde det kapituleret med Generalguvernør Vel
lingk i Stift Bremen og stod nu i Zweybriicken, til Kong Stanislaus i
Juli 1714 ankom dertil med Ordre til at Regimentet skulde gaa til
Pommern 1»; i Maj s. A. bekræftede Kongen den Ol Fuldmagt" (Be
stalling), som Vel1ingk havde givet Obersten 6). Rygterne om, at det

') Diicker til Kongen Il I O 14.
") Diicker til Kongen '" 8 14.
", Hagedorns Depeche '". 'o 14.
41 Viettingholf til Kongen ., ", o• • , Febr., 22/. 15 (W. R. N. 153; Styrke

lister fra Stralsund ,. 4, o o 15 (Sv. Kr. Ark.); Riksreg. 4 It Febr. IS; A. v.
Bassewitz til Generalmajor Bassewitz 16,4 15 (ops n. svsk. Br..

' l MeIitfOrteckn. E. F. W. Schwartzen (Sv. R. Ark.),
' l Riksreg. 1/. 14.
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Leutrumske Regiment skulde til Pommern, muligvis ledsaget af andre
Tropper, som Guvernør v. S t r a h I e n h e i m i Zweybriicken sagdes at
have nlforhandlet sig andet Steds fra, naaede hurtigt til Danmark 1),

hvor man fik travlt med Foranstaltninger til at hindre en saadan
Marche. De danske Myndigheder i Oldenborg og Stift Bremen fik
Ordre til at hindre svenske Soldaters Passage gennem disse Lande,
hvad de ogsaa paatog sig~); Hannoveraneme lovede at spærre Regi
mentet Vejen; Gesandterne i Berlin og Wien blev instruerede om at
anmode de Hoffer, hvor de var akkrediterede, om at hindre Germern -

•marcher fra Zweybriicken, og en lignende Anmodning blev rettet til
Biskoppen af Paderborn 8). Alle Vegne fandt man venlig Imødekom
men, saa at man ikke behøvede at lade sig skræmme af Rygterne
om svenske Hvervninger, der foretoges i Elsass, og som skulde have
givet saa godt et Resultat, at et svensk Korps paa 8000 Mand, for
stærket med 6000 Hessere i April 1715 vilde marchere til Pommern
fra Zweybriicken 4). Bange for Hesserne vedblev man dog at være,
og baade Preussen og Hannover, som i øvrigt var lige saa interes
serede i Sagen som Danmark, blev i Marts 1715 paa ny anmodede
om at være paa deres Post ~) . Oberst Leutrum var i November 1714
gentagne Gange i Hamborg for at forhandle med Vellingk, der for
gæves søgte at skaffe Regimentet en "transitum innoxium" gennem
Hannover, hvor man endog forbød Soldaterne at passere igennem
som Enkeltrejsende 6). Dette lod sig dog ikke forhindre; forklædte
som Haandværkere og lignende og forsynede med hessiske Papirer
vandrede Soldaterne enkeltvis eller i Smaahobe til Pommern; prøvede
de paa at samle sig i større Skarer, gik det dem ilde; saaledes fan
gede Preusserne en Flok paa over 100 Mand i Havelberg og en lig·
nende i Omegnen af Magdeborg 7). Med store Tab ankom Regimentet
i December til Stralsund ; det talte dengang 12 Officerer. 19 Under
officerer, 221 Menige. og maatte saaledes suppleres ved Hvervning :
midt i Januar var Styrken vokset til det dobbelte, og i Juni talte det

') Piichler til Bernstorff " \I ' 0 11 14 (Hannover).
') Feitmarskalk G. W. Wedcl til Overkrigssekretæren ' •., 14.
") Genit. E. Wedel til Overkrigssekretæren '8 IO 14; Geh. Reg " ", " ',., 14
<) Ref. Sag. " " 15 N. 1 Schoiten '"'. ) do. "" 15 N. 3 (Feltmarskalk Wedel ).
' ) Geh . Reg ' I. 15.
") Hagedorns Dep. " / 11 , '11 IO. 11 11 14
' ) Haged orns Dep. ' 0/ 11, '8 ,, ; Ahlefeldts Dep. ? 11 14.
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27 Officerer, 39 Underofficerer, 415 Spillemænd og Menige l). Re
gimentets officielle Navn var Ilde t R h i n s k e".

I Styrkelisterne for 18. Januar og 9. Juni 1715 findes foruden de tid
ligere nævnte Afdelinger følgende nye: det Franske, del Benderske og
det Niesterske Dragonregiment, samt det Wismarske, det Rygianske,
Wrangels, Numers og det Anklamske Infanteriregiment.

Det Franske Dragonregiment var oprettet i Stettin 1711
af General Mejerfelt og bestod i Hovedsagen af til Fange tagne Fransk
mænd, som havde været i polsk Tjeneste; dets første Chef var Major
J e a n C Ia u s e n; han havde været Kaptajn i Bremiske Infanteriregi

ment ; siden 1712 blev det kornmanderet af Oberst J o s e p h L a c e r d a
G r e v e a f V i II e Ion g u e; saa vel han som de fleste af hans Offi
cerer var franske Æventyrere, som paa Grund af II un malheur" havde
set sig nødsagede til at forlade deres Fædreland. Regimentet havde
deltaget i S'tettins Forsvar og var efter Kapitulationen kommet til
Stralsund . Dets Styrke var meget ringe og naaede næppe nogen
Sinde over 100 Mand; derimod var Officersbesætningen ret talrig 2).

Del Benderske Dragonregiment var ligesom det Nie
s t e r s k e oprettet af Resterne af den lille Hær, Carl XII havde hos
sig i Tyrkiet. Denne bestod i Marts 1713 af 2 Generaler, II Stabs

officerer, 74 Drabanter med Officersrang, 53 andre Officerer, 40
Underofficerer og Volontører, 272 Korporaler og Menige samt en
Mængde Hof- og Kancellibetjente, Præster, Kommissarier, Marke
tendere og Tjenere, Kvinder og-Børn. l alt var der efter Kalabalikken
efterladt iBender 1007 af Kg\. Magt II undersåtare och folk" 8). Da
Kongen i September 1714 forberedte Hjemrejsen, beordrede han Ge
neral A x e I S p a r r e til at følge efter med de i Bender værende
Tropper m. fl.: de Dragoner af det Benderske Regiment, som ikke
vilde med, kunde blive tilbage, men de, der rømte under Vejs, skulde
hænges. Generalen fik fornøden Anvisning til Marchen og fik ud
betalt en Pengesum til de nødvendigste Udgifter; Tyrkerne leverede

') Meritfiirteckn . A. G. Funck, E. F. W. Schwartzen; Styrkelister fra Stralsund
16

/ 12 14, »t., 9'6 15 (Sv. Kr. Ark.,
2) Styrkeliste Stralsund "I. lSi i "Meritfiirteckn." findes mange Oplysninger om

Regimentets Officerer. Det omtales af General Mejerfelt i nogle Breve
fra 1715, hvoraf det ene er ekspederet i Stra1sund ~~AUI~u.t 15, og et
andet 2./.. (Pommeranica). . ep r.

3 Sv. hist. tidsskr. 20. årg. S. 66 (Westrin: Axel Sparres bref till Konung
Karl XII 1713-1715).
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Heste til hele Styrken og gav frit Underhold til Grænsen 1). Offi
cerer og Folk fordeltes til 5 "inddelingar" , hver ført af en Generals
person og inddelt i 3 Troppe li I 00 Mand, der blev kommanderede af
Stabsofficerer 2). Marchen blev tiltraadt den 28. September gI. St.;
det første Maal var Tergoviscea i Valakiet, og herfra gik Vejen videre
gennem Ungarn, Østerrig Bayern, Hessen, idet man saa vidt gørligt
lagde Vejen udenom Stæderne. Ruten gik dog saa nær Wien, at den
derværende danske Gesandt Weyberg i Januar fik Lejlighed til at se
det sælsomme Optog. "Ingen Maler kunde finde paa noget mere
grotesk, skriver han 3), de fleste er Valakker, Tyrker, Kosakker, Jø
der, Tartarer og Polakker, alle i Nationaldragt. Alle Officerer og Me
nige er til Hest, Generalerne har ganske gode, alle de andre meget
slette Heste, tartariske, kosakkiske og andre miserable Dyr, ikke større,
end sjællandske Bønderheste" . Med Tropperne var der nemlig fulgt
en broget Skare af Kongens Kreditorer af alle mulige orientalske
'Folkeslag, mange flere end dem, Weyberg nævner. Gennem den
Frankiske og Øvrerhinske Kreds var Marchen gaaet uhindret; den
svenske Resident S t o rr e n i Regensburg havde gennem de dervæ
rende Ministre fra 'de Rigsstænder, gennem hvilke man ønskede at
passere, opnaaet fri Gennemmarche; men da man nærmede sig den
Nedersachsiske Kreds, begyndte Vanskelighederne; Kongerne af Eng
land og Preussen havde advaret Landgreven 'af Hessen samt Her
tugerne af Wolffenblittel og Meklenborg mod at lade Kong Carls Folk
passere gennem deres Lande t).

Medens man i Harmover var rede til at modtage den s ven s k e
Ko n g e paa det bedste og vise ham "al Ærbødighed og Tjenstagtig
hed", vilde man ikke tillade mere end 500 Mand af hans Følge at
passere; havde han flere Folk, skulde de afløses af Hannoveranere 6).

Man vidste, at der i Dagene 8.-12. November daglig var passeret
en Trop "Svenskere " forbi Kronstadt i Siebenblirgen, og at den sam
lede Styrke beløb sig til I 168 Mand med 1625 Heste 6), og General-

') Kongen til Sparre. Demotika " /. 14 '(Riksreg.),
' ) Sv. hist. Tidsskr. anf. Bd. S. 21.
"J Weybergs Dep...It 15.
' ) Waldersees Dep. " / .. 14.
' ) Georg I Ordrer dat. Harmover 2"" ., 2/11 14; Instr. f. Genm. Baron v. Both

mer " /11 14 (Statsark. Hannover 9. c.),
") Brev fra Kronstadt til Frankfurter Zeitung (Bilag til Kgl. Ordre af " /1.

14. Hannover); jfr. Bothmers Mern. af 1'/.. 14.
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major B o t h m e r, som kommanderede den hannoverans'ce Sikkrings
styrke. ventede derfor et betydeligt større Antal end de nævnte 500;
hans Stilling var ikke helt let, da de Ordrer, der tilgik ham. var
modstridende. Den 17. December indberetter han fra Minden, at han

har modtaget Ordrer af Il. og 13. s .' M., der lyder paa, at Officerer
af den svenske Konges Følge maa passere som Enkeltrejsende, men

at Menige skal anholdes, naar de kommer enkeltvis med eller uden
Pas, og afvises med Magt, naar de optræder i samlede Styrker ; nu

har General Sparre meddelt ham, at der i hele Følget ikke engang
er 300 menige Soldater, alle de andre er Officerer med Tjenere ; der
er ingen synlig Forskel mellem Officerer og Menige; han spørger

derfor, om han skal lade disse wTjenere" passere i Flokke paa 200
Mand eller dele dem i ganske smaa Hobe. Fra Harmover lader
Bernstorff ham tilgaa det Svar, at menige Soldater under ingen Om

stændigheder maa passere J); men inden dette Svar er ankommet,
rejser der sig et nyt Tvivlsspørgsmaal : maa de Kongelige Drabanter,

der alle er Kaptajner eller Majorer, passere som Officerer, 'elle r skal

de behandles som Menige? Bernstorff tillod dem at drage gennem
Landet som Enkeltrejsende og at medtage 2 Mand pr. Vogn 2). Usik

kerheden var allerede opstaaet ved Kong Georgs Ordre af 4. December,
der lød paa, at, da Kongen af Sverig den 22 . November var kommet
til Stralsund, maatte ingen svensk Soldat mere passere gennem han 
noveransk Territorium s) ; nu kunde der nemlig ikke længer være Tale

om "Kongens Følge". Der var ikke særlig lyse Udsigter For Pas

sagen til Pommern; men Hofkansler v. M il II e r n, der var forbleven

i Wien 4), henvendte sig til den derværende hannoveranske Gesandt

H u I d e b e r g med Anmodning om fri Passage for de 1500 iBender
efterladte Svenskere, hvoriblandt der kun var 40 Soldater, som ikke

hørte til den svenske Hofstat, og nu beordrede Kong Georg som
Kurfyrste endelig den 22 . Januar sine Gehejmeraader i Harmover til

at lade "Gardister, Kancelli- og Hofbetjente, Generaler, Officerer o~

Tjenere" passere 5). l Slutningen af Februar lod Generalløjtnant
H å r d h. der havde afløst General Sparre, som var Forbleven i Kassel,
Generalmajor Z il I i c h med Halvdelen af Styrken rykke ind i det

' j Bothmers Mern. " /", 14; Bernstorffs Ordre eD " 14 (Hannover).
' ) Bothmers Mern. ' 0/" 14; Ordre" " 14 (Hannover).
S) Georg l Ordre af 23. NO\'cmber 14 (Hannover 9. c.).

Side 134. 4. December

b) Kurf. Georg Ludvig til Geh.raaderne 11 '2 Januar 15 Hannover).
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Hannoveranske; han blev imidlertid af de hannoveranske Gehejme
raader anmodet om at tage Vejen til Zweybriicken; ved personlige
Forhandlinger med dem opnaaede Hårdh dog Tilladelse til, at hele
Følget, opløst i 18 nGesel1schaften", gik gennemWolffenbUttels, HiI
desheims, Brunsvigs og Celles Omraader til Dømitz, hvor det pas
serede Elben og gennem Meklenborg naaede Pommern; midt i Marts
kom man til Triebsees, og den 26. holdt KongCarl Revue over hele Skaren l).

Midt i April 1715 opførtes de Benderske Dragoner med en Styrke
af 24 Subalternofficerer, 50 Underofficerer, 171 Mand og 141 Heste;
Regimentets Chef var Oberst A n d e rs K o s k u II 2).

Det Niesterske Dragonregiment findes allerede paa Stral
sunds Styrkeliste for H lanuar 1715, hvor Styrken angives til IO
Subalternofficerer, II Underofficerer, 70 Menige. Dets Chef var
Oberst U r b a n <> v i CZ, der allerede havde kommanderet en nTroup"
iBender 1713 S); men han kom ikke til Stralsund før i Marts; indtil
da kommanderedes Regimentet af Oberstløjtnant J o h. S t e n f IYc h t,
der med et lille Dragonkorps havde deltaget i Stenbocks Felttog og
var bleven tage t til Fange ved Kapitulationen i Oldenswort '). Han havd.e
senere faaet den Oberstløjtnants Bestalling, som Stenbock havde givet
ham, bekræftet .af Kongen, og havde samlet en lille Flok Dragoner,
der ved Udgangen af 1714 talte 56 Mand, kommanderede af ikke
mindre end IS Officerer og 7 Underofficerer. Denne Styrke blev i
Januar stukket ind i det Niesterske Dragonregiment, som Stenflycht
saa kommanderede, indtil Urbanovicz' Ankomst; til sin store Fortrydelse
maatte han da overlade Kommandoen til denne, der intet havde haft
at gøre med Regimentets Oprettelse. Naar Stenflycht siger, at
hans Afgang fra Stillingen som Regimentskommandør skyldes nDU
ckers Intriger" , har han sikkert Uret; der er intet, der tyder paa, at
det nogensinde har været paatænkt at gøre ham til Chef. I April
1715 var den samlede Styrke 16 Officerer, 24 Underofficerer og 124

Menige, af hvilke kun et mindre Antal var beredne; denne Styrke
synes ikke senere at være vokset i nævneværdig Grad 5). .

I) Svsk. hist. tidsskr. anf. Bind S. 26 f.; Jelferyes Breve " I., " " " /. 15, g!.St. ;
Major Campenhausen til General A. Sparre g/.D April 15. (Opsn. svsk. Br.).

' ) Styrkeliste i sv. Kr. Ark.: Riksreg. B, .. 14.
•) Styrkeliste i sv. Kr. Ark.: Riksreg. "/.. 14; sv. hist. tidsskr. anf. Br. S. 66.
' ) Bind IV Register.
0) Stenflychts Memoirer (Enskilda Ark., Sv. R. Ark.); Stenfl. Br. :S. Jun . 15.

(Niesterske Dr. Rgt.W. A.); Styrkelister i Strals. (Sv. Kr. Ark.). o. Febr.

Den store nordiske Krigs Historie. VI. 20
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Det S c h w e r i n s k e D r a g o n r e g i m e n t, som var bleven oprettet
i Stift Bremen 1710 og havde deltaget i Forsvaret af denne Provins

1712 l), nævnes i 1714-I 715 stadig blandt den pommerske Hærs

Regimenter ; men det fik aldrig nogen Betydning, da det kun bestod
af 10 OFficerer, 9 Underofficerer og et ganske forsvindende Antal
u beredne Dragoner 2). •

Større Betydning havde det B a s s e w i t z k e (Wismarske) D r a g o n
r e g i m e n t, der var oprettet samtidig med det foregaaende S), og som

under sin udmærkede Chef C. U. B a s s e w i t z havde gjort saa glim

rende Fyldest ved Forsvaret af Wismar 171 I - 1712. Sidst nævnte

Aar stødte det til Stenbocks Hær, deltog i Slaget ved Gadebusch og
kom i Ejderstedt i dansk Fangenskab ved Kapitulationen i Oldenswort;
Chefen havde i Forvejen Forladt Tønning, og en Del af hans Officerer

og Mandskab undslap paa forskellig Maade af Fangenskabet. Efter
sin Tilbagekomst fra Tyrkiet, hvortil han var sendt for at sætte Kon
gen ind i Situationen, tog Bassewitz, der var blev en udnævnt til Ge
neralmajor, fat paa Genoprettelsen af sit Regiment; han hvervede i
Hamborg, Meklenborg med flere Steder 4) og samlede en Del und

vegne Officerer og Dragoner, der havde meldt sig i Wismar og der
fra sendtes til Stralsund. General Diicker forlagde sit Rytteri til

Rygen, og her voksede Regimentet lidt efter lidt; i Juni 1714 for

plejedes 57, i August 248 og I Decem ber 300 Underofficerer og Dra
goner paa Øen 5). I Juni 1715 talte Regi mentet ca. 550 Dragoner;

men det var ikke lykkedes at skaffe mere end et ganske ringe Antal
Heste 6).

I Løbet af 1714 var Garnisonen i Wismar tiltaget saa stærkt, at
Generalmajor Schou1tz havde meget svært ved at underholde den;
da General Diicker havde Brug for alle de Tropper, han kunde faa,
afgik i Oktober c. 2000 Mand fra Wismar til Pommern. Disse Trop

per bestod af Generalmajor Stackelbergs Regiment, Oberstløjt
nanterne W r a n g e I og N u m e r s svenske Batailloner og 300 Ryt

tere 7). Stackelberg var af Kongen bleven udnævnt til Chef for Lewen-

') Bind III S. 218.
' l Styrkelister i Stralsund.
' ) Bind III S.218.
') Hagedorns Dep. • r , " ,n 14.
' ) Indkvartering paa Rygen (Pommeranica ),
n) Styrkelister i Stralsund.
' ) Diicker til Kongen " f,o 14; Schoultz lil samme u IO 14 (Wismarensia).
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haupts Regiment og havde overtaget det i August 1714 l). Regi
mentet udgjorde en Del af det oprindelige W i s m a r s k e G a r n i s o n s
r e g i m e n t og havde siden 1709 's taaet under Oberst C a r l J u l i u s
L e w e n h a u p ts Kommando; denne var imidlertid i Reglen fravæ
rende og tog 1714 sin Afsked paa Grund af Svagelighed. Dets ene
Bataillon havde fra 1698 en Tid staaet i holstensk-gottorpsk Tjeneste
under Navn af Hertugindens Livbataillon 2); i 1712 var den indgaaet
i Stades Garnison og blev her fangen ved Fæstningens Kapitulation S).

Den anden Bataillon, som var forbleven i Wismar, deltog i det ulyk
kelige Udfald den 5. December 171 I og blev oprevet; kun c. 150
Mand undslap t) : i Løbet af de paafølgende Aar blev den saa nogen
lunde bragt paa Fode og talte i August 1713 c. 600 Mand; i De
cember 1714 var Styrken dog kun c. 540 Underofficerer og Menige 5).

Oberstløjtnanterne W ra n g e Is og N u m e r s Batailloner havde
tilsammen udgjort det K li n g s t e d s k e Regiment, der var sammensat
af Mandskab af alle de nationale Regimenter i Stenbocks Hær, som
af en eller anden Grund var havnet i Wismar. l Aug. 1713 havde
det talt c. 1100 Mand 6), og ved Udgangen af Aaret havde det føl
gende Styrke og Sammensætning:

Af Sødermanlands Regiment · ....... 78 Mand

- Vestrnanlands · .... ... 141

- Elfsborgs · . . .. . . . 139

- Dalregimentet · .. . .... 172

Vestgøra Dal · ... .. .. 70

- Helsinge · .. .... . 134

- Vermlands · . .. . .. . 83
Østgøta · . . .. . . . 85

902 Mand

En meget st or Del af Folkene var bleven saarede i Slaget ved
Gadebusch, men var nu helbredte 7). Paa dette Tidspunkt var Regi-

') Riksreg.•,,/. 14j Schoultz til Kongen G/. 14 (Wismarensia) j Stackelberg
til Kongen ."/. 14 (W. R.I.

' ) Bind 1 S. 160.
' i Bind III S. 451 og 474.
' ) Bind 111 S. 324-330.
") Bind V S. 51 i Styrkelister i Stralsund.
0) Bind V. S. 51.
T) Schoultz til Senatet li;'. 13 (Wismarensia).

20·
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mentet efter Chefens Udsagn i elendig Stand: Folkene havde vel

Kapper af det kongelige Forraad, men var ellers klædte i Pjalter,

trukne af de ved Gadebusch faldne svenske Soldater; kun en Fjerde
del havde Undermundering 1). I April 1714 talte Regimentet 27 Kom 

pagniofficerer, 1067 Underofficerer og Menige; i September samme

Aar havde Wrangels Bataillon 548 Mand, Numers 514; deraf var

henholdsvis 68 og 125 syge. I Begyndelsen af 1715 havde Batail

Ionerne 403 og 212 Underofficerer og Menige under Gevær; de Sy

ges Antal nævnes ikke S). I Juni 1715 nævnes Numers Bataillon

ikke: den var optaget i Wrangels, der undertiden benævnes "den
sammensatte svenske Bataillon", og som nu bestod af 7 .Kompag

nier, nemlig et af hvert af de 8 ovenfor nævnte Regimenter - med

Undtagelse af Vestrnanland, og Østgøta - samt et af Numers, hvori

formodentlig de to sidst nævnte Regimenters Mandskab i sin Tid har

været optaget. Styrken var dengang 14 Officerer og 470 Underoffi

cerer og Menige under Gevær. Mandskabet var svensk; men alle

Kompagnichefer var Udlændinge, hvorfor Chefen i 1715 søgte at faa

Kaptajn Geran Adolph Silfverhjelm af jønkøping Regiment overført til
Bataillonen, hvor han skulde ansættes som Major 3).

Paa Styrkelisten for 18. januar 1715 nævnes det R u g ia n s k e

Infanteriregiment, hvis Styrke dengang kun beløb sig til 112

Underofficerer og Menige. Det blev oprettet "af Landet" kort efter

Kongens Hjemkomst, benævnes ogsaa Ma r i n e r e g i m e n t e t og fik

i Februar til Chef Viceadmiral H e n c k, der vedblev at være

Chef for den Stralsundske Søstyrke 4). Regimentet var dog i Virkelig

heden ikke nogen ny Afdeling, men kun en Udvidelse af det Wran

g e l s k e L a n d r e g i m e n t, der havde bestaaet under hele Krigen,

men aldrig talt mere end 100 Mand"); i Løbet af 1715 blev Styrken

mere end seksdoblet 6).

') Klingstedt til Schoultz 18/12 13 (Wismarensia).
') Schoultz til Kongen 8/, 14 (Wismarensia); Wismar Protokol (Sv. Kr. Ark.);

Styrkeliste i Stralsund 1B,'1 15.
' ) Rapp. fra Wrangels Batl. 22/ 0, 1'/12, 2°/.. 15; udat. Skr. fra 1715 (W. R.

Nr. 71).
') Oberst J. Klinckowstrøm til Kongen 15ft 15 \W. R. N. 144); Riksteg.

'°/21 Febr. 15.
' ) Oberstløjtnant Jo h. Da n i e Is e n udtaler i sin den " 29 præsenterede

Supplik MeritfOrteckn. ), at han 1711 blev Regimentskvartermester ved det
Wrangelske Regiment, som ved Kongens Ankomst fra
Tyrkiet blev kaldet det Rugianske; Bind IV S 103, Bind VS.59.

0; Styrkeliste Stralsund H, 15.
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Paa Styrkelisten for Juni 1715 opføres første Gang det A n k Ia m s k e
Infanteriregiment. Det var som det foran nævnte et i 1710
oprettet Landregiment, kommanderet af Oberst J ti r g e n F r i e d r i c h
Me II i n , der havde meget svært ved at holde det komplet. I Juni
1715 var Styrken 4 Officerer, 75 Underofficerer og Menige; i Ok
tober s. A. opføres henholdsvis 6 og 48 som n præsentes"1).

Det fra de russiske Felttog bekendte Val a k r e g im e n t, senere
kaldet det Polske Regiment dl Hest, skal have været i Stral
sund 2), men det findes ikke paa Styrkelisterne.

. Da Carl XII kom til Stralsund, havde H æ r s t y r k e n i P o m m e r n
følgende Styrke og Sammensætning li) :

Højere Off i c e r e r ').

l General.
l Generalløjtnant.

15 Oberster.
22 Oberstløjtnanter.
27 Majorer.

131
"268 112

325 46
311 62
370 40

15
208 17
63

277 254

864 786

2832 1317

Rytteri.
orn e Underofficerer Heste

c rer og Menige

Bremiske Ryttere, Oberst Joach im Frederik v. Fersen . II
Pommerske Ryttere, Oberst Andreas Gotlob v. Rosen . 23
Bremiske Dragoner, Oberst Joh. Carl Strornfelt . . . . . . 47
Verdiske Dragoner, Oberst Frantz Christian Marschalck 38
Pommerske Dragoner , Oberst August Philip Marderfelt 46
Schwerins Dragoner, Oberst Philip Bogislaw Schwerin 13
Wismarske Dragoner, Generalmajor Carl Ulrik Bassewitz 14
Stenflychts Dragoner , Oberstløjtnant Johan Stenflycht. 14
Holstenske Ryttere, Oberst Hans Julius v. Kirchbach. 15
Holstenske Dragongarde, Oberst Frantz Heinrich v.

Holstein . 33----------
° 10 Regimenter 254

Hertil kom 36 Syge,S "Kommanderede", 43 Spillemænd.

I) Oberst Mellin til Kongen 13/. 15 foreslaar forskellige Officerer af andre
Afdelinger forsatte til sit Regiment (W. R. N. 143); Styrkeliste i Stral
sund 0/. 15; Fordeling af Infanteriet i StraJsund 12/1. 15 (Sv. Kr. Ark.).

' ) Sv. Genstab.: Carl XII på Slagfåltet, S. 1052.
a) Styrkelister i Stralsund .6/12 14. 18/1 1715.
4) Er ikke indbefattede i de nedentor anførte Tal.
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Fodfolk. Underofficerer,
Officerer Spillemænd

og Menige
Jønkøpings Infanteriregiment, Generalmajor Heinrich 0110

Albedyl . . . . . . . . . . . . . . 23 741
Tyske Livregiment, Oberst Gustav Grubbenhielm . . 20 451
Malmø Garnisonsregiment, Oberst Frederik Otto De Witte .. 24 486
Wrangels Bataillon, Oberstløjtnant Henrik Gustav Wrangel 13 402
Numers Bataillon, Oberstløjtnant Lorenz Numers 5 212
Stellinske Landregiment, Oberstlt. Friedrich Christian Riihl 13 454
Elbingske Regiment , Oberst Johan J ager. .. 34 222
Enkedronningens Livregiment, Oberst Johan Reinhardt Traut-

vetter , 28 545
StraIsunds Garnisonsregiment,OberstJ iirgenGuståvSchwanIod 34 330
Wismars Garnisonsregirnent, Generalmajor Carl Adam Sta-

ckeIberg . . . . . . . .. 35 539
Pommerske Jnfanteriregiment, Oberst Ture Sigismund Horn 48 995
Bremiske Infanteriregiment, Oberst Ludvig Frantz Wøllwart 31 511
Wrangels Landregiment, Oberst Wrangel . . . 12 108
Rhinske Regiment, Oberst Carl Magnu~ Leutrum . . 12 240
Holstenske Livregiment. Oberst Heinrich KoskulI . 12 97
Barners Regiment. Oberst Johan Winnerich Delwig . 12 559

15 Regimenter. 356 6892

Hertil kom 390 Syge, 167 "Kommanderede" og 23 Arrestanter.

I alt bestod Hærstyrken af IO Kavalleri- og IS Infanteriregimenter,

der alle var under, enkelte endog meget langt under, den etatsmæs-.

sige Styrke. I Løbet af Vinteren og Foraaret 1715 voksede Styrken

en Del. Midt i April var Præsensstyrken ved Rytteriet c. 4250, ved

Fodfolket c. 7200 Underofficerer og Menige; Fodfolket havde noget

under, Rytteriet lidt over Halvdelen af den etatsrnæssige Styrke;

Manglen paa Heste var stadig meget stor . Udstyringen med Befalings

mænd derimod særdeles rigelig. Det havde været Kongens Hensigt

at forøge Rytteriet meget betydeligt for at kunne foretage Opera

tioner i større Stil. Der var allerede givet Befaling til at samle de

to skaanske Rytterregimenter, Uplands Fyr- og Femmarininger samt

Skaanes Tre- og Femrnånninger omkring Ystad, hvorfra de uden Heste

skulde transporteres over til Pommern . Da Remonteringen herovre

imidlertid stødte paa uovervindelige Vanskeligheder, blev Planen op

givet I).

Foruden de mobile Tropper fandtes i Pommern en F o r t i fi k a

t i o n s- og en A r t i Il e r i s t a t. Først nævnte, der stod under General-

') Kongen til N. Gyllenstierna 4/. 14, til Diicker " /. 14 (Riksreg.).
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kvartermester, Brigader J o h a n F r e d e r i k E o s a n d e r, F r i h e rr e
v. Go t h e, og Generalkvartermesterløjtnant, Oberstløjtnant A x e l v. L ø
we n, bestod af et Antal Officerer, Konduktører og Haandværkere,

Den ordinære Stat blev i Løbet af Foraaret og Sommeren betydeligt
forøget; Generalkvartermesterløjtnant C a r I B a l t h a s a r v. D a h l h e i m
og Kaptajn J o h a n B e r g m a n, der kom hjem fra Tyrkiet med Kon
gens Drabanter, og et Par Officerer af de holstenske Tropper fik saa
ledes Ansættelse som Ingeniørofficerer, Ol! fra Stockholm blev der i
Juli sendt 2 Kaptajner, 2 Løjtnanter og 2 Konduktører af Fortifika
tionen til Stralsund; en Del Officerer og Betjente, som var antagne
under Kongens Fraværelse, fik deres Bestallinger konfirmerede; i det
hele var Fortifikationsstaten tilstrækkelig stor og udførte med D yg

tighed de mange Arbejder, der overdroges den l).
A r t i II e r i e t i Stralsund havde en fremragende Chef i Oberst

løjtnant Carl Cronstedt. Han havde med Udmærkelse deltaget i
Slagene ved Helsingborg og Gadebusch. var en dygtig Fører og en
genial Konstruktør, hvis taktiske Principper og tekniske Opfindelser
havde staaet deres Prøve paa Valpladsen. Hans Metode fandt en hel
Del Modstand, men blev efter Kongens Befaling i 1715 indført i hele
Sverig ved Indøvelsen af Artilleriet Z). I Efteraaret 1714 kom Cron
stedt til Stralsund S), hvor der blev meget for ham at gøre, da Ar
tilleristaten var i en temmelig maadelig Forfatning. I Januar 1715

havde den følgende Styrke 4):

1 Oberstløjtnant.
3 Officerer.
3 Stykjunkere.
7 Underofficerer.

31 Konstabler og Haandlangere.
5 Fyrværkere og Minører.

10 Haandværkere.

Desuden af Fe ltstaten :
I Major .
2 Officerer.

I) Zimmermans fOrteckn. "Fortillkationsstater"; L. W. Munthe: Kg!. Fortill
kationens Historla. III' Stockholm 1911 S.604-611.

~ \ Riksreg. 18/. 15.
Brev fra Cronstedt af 1/10 ,14 i Zimmermans fårteckn. "Artilleri".

" Fortegnelse dat Stralsund so/ t 15 (n. St.) Zimmerman fiirteckn.
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2 Stykjunkere.

3 Underofficerer.
I Demmin : l Stykjunker.

l Underofficer.

4 Haandlangere og Konstabler.

Det var Kongens Hensigt at oprette et Feltartilleriregiment, som

skulde ."bruges og indøves paa uvanlig Maner" ; det vil sige efter
Cronstedts System l). Hertil behøvedes mange flere Officerer end

det ringe Antal. hvorover man raadede. Ducker havde gjort meget
for at forbedre Artilleriet i Pommern; han havde faaet overladt en
Del fra dansk Fangenskab undslupne Betjente 2) og foretaget en Del
Forfremmelser og Ansættelser i Artilleristaten ; men det forslog ikke.
og Cronstedt maatte tage fat for Alvor ; han søgte om bedre Avance
mentsforhold for sine Officerer, der ogsaa burde kunne forfremmes

udenfor Vaabnet 8), og i Marts indstillede han ikke mindre end 26

Officerer til Ansættelse ved Artilleriregimentet i forskellige Charger

og Bestillinger, idet han dog tilføjede. at han endnu havde Brug for
18 Officerer. 1 Adjutant og 2 Præster 4). De Officerer, der bragtes

i Forslag, skrev sig fra mange forskellige Steder ; nogle var ansatte
ved andre svenske Artilleristater eller ved andre Vaaben; et ikke
ringe Antal havde tjent i den holsten-gottorpske Hær, blandt andre

Major C a r I O tt o v. H ti Pk e n I der havde været Artillerikommandant

i Tønning, Kongen approberede Indstillingen, Holstenerne fik Ansæt
telse, og fra Skaanske og Stockholmske Artilleristat blev henholdsvis
8 og 5 Officerer kommanderede over til Stralsund ~).

Medens det gik saa nogenlunde med at skaffe Officerer til det

Stralsundske Artilleri, viste det sig ugørligt at skaffe tilstrækkeligt

Mandskab og Heste ; men Cronstedts Fordringer var ogsaa overmaade

store : han krævede ikke mindre end 137 Underofficerer og Ligestil
lede, c. 800 Konstabler og Haandlangere, 340 Kuske, 48 Furerskytter.

7 "Tygtjenere" og 1570 Heste, deraf 756 Trækheste 6). Denne Styrke
var det ganske umuligt at stille paa Benene, og der kunde ikke være

24. Jan.
') Kgl. Resolut. 4. Febr. 15 (Zimmerman).

' ) Ob. Appelrnan til Kongen 21/11 14 (Zimmerman),
3) Cronstedt til Kongen '" /1 15 (Zimmerman .
4) Cronstedt til Kongen 23/3 15 (Zimmerman).
") Cronstedt til Kongen 31. Marts 15.
e) do. -t. 15. IO. April
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Tale om at skaffe blot tilnærmelsesvis det ønskede Antal Heste.
Penge til Hvervning havde man ikke; fra Wismar blev . der sendt

nogle Underofficerer, fra de sydsvenske Fæstninger, og fra Baahuslen

blev alle de Artillerister, der kunde undværes, beordrede til Pommern;
men det blev kun til 140 Haandlangere i alt. Cronstedt havde øn
sket, at hele den skaanske Feltstat blev indlemmet i hans Regiment;
Kongen bifaldt hans Indstilling, dog saaledes, at Kystbefæstningerne

ikke maatte blottes. Resultatet blev da, at der til Pommern blev

sendt 2 Officerer, 7 Stabsbetjente, l "Tygvakter" , Il Underofficerer,

38 Konstabler og Haandlangere, 12 Haandværkere, 3 Skrivere, l
Foderherre og de bedste af de 116 Kuske 1).

Cronstedts Fordringer med Hensyn til M a t e r i e l var heller ikke

smaa og kunde ogsaa kun til Dels efterkommes. Til Feltartilleri

regimentet krævede han 12 ottespændige 6 Pd.s og 20 firspændige
3 Pd.s Kanoner samt 4 firspændige Haubitser og 113 Vogne. Da

kun en Del af Piecerne fandtes i Stralsund, maatte man ty til Moder

landet. Der gik da Ordre til Krigskollegiet om at oversende 12 3 Pd.s
Kanoner fra Malmø, 16 6 Pd.s, 16 3 Pd .s Kanoner og 16 16 Pd.s jærn
haubitser fra Stockholm . Krigskollegiet svarede, at de 16 3 Pd.s
jærnkanoner var færdige. De andre, som endnu ikke var helt i Stand,

var sidst i Juni prøvede og klare til Afsendelse ; angaaende Kanonerne

fra Malmø var der skrevet til Generalløjtnant Burenskiold, og denne
meddelte derefter Cronstedt, at han kunde undvære 8 3 Pd.s og 4

4 Pd.s Piecer. Derefter gik der Ordre til Feltmarskalk G y II e n
s t i e r n a om at oversende de omtalte Kanoner, der henhørte under

den Skaanske Feltstat, som jo ogsaa havde afstaaet en stor Del af
sit Mandskab S).

Medens Feltartilleriet skulde skabes, fandtes der et F æ s t n i n g s·
a r t i11 e ri, men dets Tilstand var meget mangelfuld. Til den egent

lige Fæstning krævede Cronstedt 101 24 Pd.s, 38 18 Pd .s Kanoner

samt 53 af begge Kalibre til Anvendelse paa Batterier og Værker
udenfor denne foruden en hel Del mindre Skyts; Beholdningerne var
imidlertid alt for smaa.

') Krigskoll. til Kongen " /7 15; Cronstedt til Kongen . ', . 18/ •• April 15;
Kongen til N. Gyllenstierna ~8/. 15 (Riks reg.) ; samme til KrigskolI. 'Ii 15
(Riksreg.),

~) Kongen til Krigskoll. ' 7/ 26 Febr., 7 u Marts 15 (Riks reg.).
' ) Krigskoll. til Kgl. Maj. 10/. , 11 /. 15; Cronstedt til Kongen 5/ 1• Maj (Zimmer

man ); Riksreg. 21/. 15.
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Der ønskes Der findes Der mangler
24 Pd.s Kanoner ... 128 39 89
18 64 54 IO
12 64 44 20
6 64 34 30
3 64 3~ 25

100 Morterer . . . . . . . . . 6 6
80 20 6 14
60 ......... 20 9 Il

40 ....... .. 20 II 9

20 ......... 6 6
Haandmorterer . ... . .. ... . 100 100
Lange Haubitser ....... 24 4 20

Desuden manglede der 153 beslagne Lavetter 1).

Trods alle sine Anstrængeiser formaaede Krigskollegiet ikke at
skaffe alt det Materiel, som Kongen efter Cronstedts Indstilling havde

forlangt; det havde jo lovet at være færdig sidst i Juni, og den 20.
(gI. St.) i denne Maaned indberettede det, at man med største Besvær

havde opdrevet 4 Skibe, der skulde overføre Sagerne fra Calmar.

Carlskrona og Skaane, hvor man haabede at kunne faa endnu et

Fartøj; Usikkerheden paa Søen var stor, hvorfor Skipperne forlangte

dobbelt Fragt og kontant Betaling 2); det varede imidlertid en hel

Maaned, inden Kollegiet kunde indberette, at det havde afsendt 3

Skibe med de til Fæstningen, Feltstaten og Hæren bestemte Piecer;

2 Skibe laa endnu og ventede paa gunstig Vind; da man ikke havde

24 Pd.s Kanoner i tilstrækkeligt Antal, havde man sendt nogle flere

18 og 12 Pd.s end begæret S).

I alt blev der afsendt: 4)

I) Cronstedt til Kongen 18/. 15; i denne Skrivelse omtales Oblt. A. Løwens
Forslag til Fordelingen af Skytset til Tissow, Danholm og Ruden; denne
mener at kunne nøjes med i alt 172 Kanoner af de to sværeste Kalibre
og kræver kun 8 Morterer udover dem, der haves ,(Zimmerman).

" Krigskol!. til Kgl. Maj. '0 li IS.
•) Krigskol!. til Kgl. Maj. .. 7 IS. Beholdningerne paa Stockholms Tøjhus

var ikke synderlig store. I Slutningen af 1714 fandtes der kun lidt over
50 Piecer af mange forskellige Størrelser og Kalibre (Appelman til Kon
gen ,. II 14. Zrrnrnerrnan). Samtidig rummede Københavns Tøjhus
c. 400 Kanoner .

•) Krigskoll. til Kgl. Maj. ' 'o IS.
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40 24 Pd.s Jærnkanoner
15 18

30 12

31 6

25 3

6 IOD Morterer
15 80

5 40

8 24 Haubitser

315

Der manglede saaledes 49 halve Kartover, der kun blev delvis
erstattede af de 15 overkomplette 18 og 12 Pd.s Kanoner. D~ 60

Pd.s Morterer og Haandmortererne udeblev ganske.
Ikke hele denne Forsending naaede til Stralsund. Den 14. Au

gust indberettede Cronstedt, at han fra Sverig havde modtaget:

30 24 Pd.s Kanoner
IO 18

7 12

27 6

25 3

8 Haubitser, men ingen Morterer.

Det var en Del mindre, end der var indskibet, men der var ogsaa
lidt Tab under Vejs; saaledes var Krejerten Kongshatt forulykket ved
Carlskrona med 23 Kanoner og 3 Morterer l). Resten rnaa være an
kommen noget senere, da der hverken meldes om yderligere Forlis
eller om Opbringelse.

Af A m m u n i t i o n fandtes der ret betydelige .Mængder i Stral
sund, nemlig c. 6000 24 Pd.s, over 6000 18 Pd.s, c. 9000 12 Pd.s,
c. 8000 6 Pd.s og over I 1000 3 Pd.s Kanonkugler, c. 1500 Ctnr.
Kanonkrudt, 1300 Skpd. Bly, 1000 Ctnr. Gevær- og Pistolkrudt samt
c. 15500 Haandgranater 2); . denne Beholdning skulde imidlertid dække
baade Fæstningens og den mobile Hærs Behov, og dertil var den
for ringe. Der krævedes 200 Skud pr. svær og 300 pr. let Kanon
samt 1500 Bomber, som næsten alle manglede; Cronstedt rekvirerede
derfor 21000 Kanonkugler af alle Kalibre, henved 11000 Ctn, Krudt

') Krigskoll. til Kg!. Mai. ~9/, . 18 , ,. 15.
•) Cronstedt til Kongen " " " . 15.
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af forskellig Art og de fornødne Granater. Krigskollegiet fik Ordrer
af Kongen, forcerede Ammunitionstilvirkningen og afsendte bety
delige Kvantiteter. I August' 1715 modtog Cronstedt 12000 Ka
non kugler, 1100 Granater og c. 1150 Ctnr. Krudt; der manglede saa

ledes endnu meget, men heri var Krigskollegiet uskyldigt ; vel havde
det ikke kunnet skaffe hele det forlangte Kvantum; men adskillige
Tusinde Kugler og 3 -4000 Haandgranater var gaaet til Bunds med
.Kongshatt", og en stor Del Krudt faldt i de Danskes Hænder, da
Skibet S1. jørgen blev taget 1).

Paa H a a n d v a a b e n og Væ r k t ø j var der stor Brist i Fæst
ningen. Af Flinter og Luntebøsser fandtes kun c. 4000 Stykker, og
af Værktøj manglede omtrent 3500 Spader J). Ogsaa disse Mangler
maatte Krigskollegiet søge at afhjælpe. Rustkamrene i Stockholm,
jønkøping, Ørebro og Norrkøping rummede ret anselige Mængder af
Haandvaaben, og allerede i januar var der efter Kongens Ordre over
sendt 2000 Karabiner og lige saa mange Par Pistoler og Rytterværger
samt 1000 "Kommisværger"; det gjaldt jo om at bevæbne de talrige
vaabenløse Ryttere, som var komne tilbage fra dansk Fangenskab;
Kongen havde forlangt 10000 Spader, men, da disse skulde være af
en særlig Konstruktion, maatte de først fremstilles og kunde ikke af
sendes før juli sammen med Kanonerne; de gik til Bunds med "Kongs
hatt", men 7000 blev bjærgede og senere oversendte. Af Haand
vaab.en sendte Krigskollegiet til Stralsund over 13000 Infanteri- og
c. 8000 Dragonmusketter samt 13400 Par Pistoler, men henholdsvis
1142, 4324 og 1000, der var om Bord paa "S1. jørgen", blev tagne
af de Danske tillige med 2200 Sidevaaben S). Ikke blot fra Sverig,

men ogsaa fra Wismar blev der sendt Haandvaaben og Artillerisager
til Stralsund. Generalmajor Schoultz maatte af med 1000 Musketter
og en Del Artillerimateriel, skønt han vaandede sig ved det; Sagerne
var i øvrigt i maadelig Stand, da han ikke havde haft Raad til at
reparere dem 4).

Den pommerske Søstyrke stod i 1713 under Kommandør
M i c h e I H e n c k, en dygtig og energisk Mand, hvis Fortjenester i
høj Grad blev paaskønnede, idet han 1713 blev Schoutbynacht, 1714

') Krigskell. til Kg!. Maj. ~/" '°'1, ; 0 . , 7 l., 18 ". 15. Cronstedt til Kongen
18/" "/8 15 (Zirnmerman),

' ) Cronstedt til ' Kongen ' 81, 15.
' ) Krigskoll. til Kg!. Maj. " Ir, 31 l, '° '8, 7 '0, 18 "0 15.
') Schoultz til Kongen " .. Marts, 8/. 15 (Wismare!lsia).
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Viceadmiral og i April 1715 Admiral l). l August 1714 bestod hans
Flotille af følgende Fartøier :")

Fregat Stralsund . . . . . . . . . . . . . . 30 Kanoner
Fregat Anklam . . . . . . . . 30
Fregat St. Thomas 30
Lastdrager SI. johannes . . . . . . . . 18
Fregat Greif . . . . . . . . . . . . . . . .. (?)

Brigantin jungfrau 24

Kaper Hirsch 4
Kaper jager " 4
Kaper Windhund " 4
Bornbekitz Vulkanus .
Fortifikationspram . . . . . . . . . . 14

jagt Putzweck.

Styrken var ikke imponerende; Skibene var smaa, og Bestyk
ningen svag; men de passede godt til det det flakke Farvand, hvor
de skulde optræde; her spillede det ingen Rolle, at de kun var maa
delige Sejlere. Fregatten Greif, ofte kaldet Gripen, havde Henck
ladet bygge i Sommeren 1713; den blev antaget af Admiralitetet, men
han havde meget vanskeligt ved at faa sine udlagte Penge igen S); den
maa have været en ganske god Sejler, da den blev benyttet til at
vedligeholde Forbindelsen med Moderlandet. jagten Putzweck, der
ofte benævnes Galej, tilhørte vistnok først fra 1713 den Stralsundske
Flotille "'). l Slutningen af 1713 var der Tale om, at den Stralsundske
Flotille skulde overføre Stettins Garnison til Sverig ; denne blev imid
lertid indlagt i Stralsund; kun et mindre Antal helbredede Syge og
"kommanderede" Soldater af de nationale Regimenter blev transpor
terede til Hjemlandet paa nogle af Hencks Skibe 5). I Løbet af Vin
teren 1713-1714 blev der gjort nogle Forsøg paa at faa Flotillen
forstærket fra Moderlandet; men de fik nærmest et negativt Resultat;
Senatet havde ønsket, at et Par af Hovedflaadens Fregatter kunde

I) Adrn.koll. Reg. ' /0 13, ' /. 14 (Flot. Ark. Stockholm); A. Bassewitz til Genm.
Bassewitz, Stralsund 1./. 15 (opsn. sv. Br.'.

' ) Bilag til Hencks Indb. til Senat. IO. 13 (Acta historica G.).
a Henck til Senat. I ' 8 13j Adm. koll. Reg. "!~, 'I, 13.
•) Adrn.koll, Reg. " I. 13; den nævnes ikke paa Listen for 1712 (Bind V

S.67).
") Adrn.koll. Reg. ·, 11 , ' /.. 13; Senat. til Diicker 20"0 13j jfr. Side 287.
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blive sendte til Stralsund; men Admiralitetet erklærede, at de stak

for dybt, og at de desuden ikke kunde undværes der, hvor de var.
Fregatterne Anklam og Ruschenfeldt, af hvilke den første nævnes paa
Listerne for 1712 og 1713, medens den sidste, der er opkaldt efter
Flotillens forr jge Chef, ogsaa maa have hørt hjemme i Stralsund,
skulde anvendes i Stockholms Skærgaard; derimod kunde Henck faa

wJungfrau K og "Putzweck " tilbage; de laa nemlig i Carlskrona i April
og havde været benyttede i Kommunikationstjenesten l). Det var alt

saa ikke muligt at faa Fregatter: man maatte hjælpe sig som man

kunde; Henck byggede nogle Smaafartøjer og fik i Sommeren 1714

af Admiralitetet Tilladelse til at aptere "Galioterne" eller Prammene
Hvalfisken og Elefanten til Krigsbrug 2). Fra Carlskroria blev der i

Efteraaret 1714 sendt Henck baade Skibsbygningsmaterialier og Haand
værkere til Bygning af Fregatter og Pramme samt Vaaben og Am

munition S). Selv var han i Januar 171 S i Sverig for at forhandle
med Admiralitetet; han forlangte ikke mindre end 28 24 Pd.s Ka
noner, 24 18 Pd.s og lige saa mange 3 Pd.s Kanoner 4). Efter Kon
gens Ankomst kom der Fart i Skibsbyggeriet; han skal have truffet
Aftale med Skibsbygningsmestre i Stralsund om Bygning af 4 store

Skibe li. 50 -60 Kanoner og 6 mindre li. 20-30; disse Tal er stærkt

overdrevne; de større Skibe blev aldrig byggede, men i April løb 2

af sidst nævnte Type og en 24 Aarers Galej af Stabelen og en Maa

ned senere endnu en Fregat paa 20 - 30 Kanoner 5). Rygterne om

denne livlige Virksomhed naaede Danmark, og i Marts vidste man i
Admiralitet, at der i Stralsund blev bygget 13 Fregatter li. 36 Ka
noner og 250 Mand (!) 6). Paa Grundlag af ovenstaaende samt al

Udtalelser, fremkomne under et Forhør over en Del fangne svenske
Officerer, om Bord paa en Prise, som Fregatten Højenhald tog i Maj
1715 7) , kan det vistnok fastslaas, at der i 1715, inden Fjendtlighederne
begyndte, var bygget mindst S Fregatter og nogle faaGalejereller Pramme.
Nedenstaaende Liste er ikke helt udtømmende, men vil dog kunne give

') Adm.koIl. Reg. n >, IO s , " 3 , 30 13, " . 14.
") Diicker til Kongen ti. 14; Adm.koll. Reg. 30 " 1. 7 14.
' ) Adm .koll. '0/11, 7 IO, I. I' 14, 2" 5., 1\ ti 15.
') Adrn .koll. ank. bref 3 " 2, 15.
h) JeITeryes Breve '0/., 30, 15, g\. SI.; Campenhausen til E. Sparre, dat.

Strals. tI,o April 15 (opsn. sv. Br. ).

") Ref. Sag. ". '3 15. Promemoria fra Admiralitetet.
7) Adm . Raben til Admiralitetet ". 15.
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en Hovedtrækkene rigtig Ide om Søstyrken i StraIsund juli
1715.

Fregat Stralsund (Admiralskib) . . . . . . . 30 Kanoner
St. Thomas " . 30
Greif . . . . . . . . . . . (?)

WilIkommen aus Orient . . . . . . 30
General Diicker . .. . .... . . . . . 30
Tess 20
Stå fast. . . . . . . . . . . . . . . . 20 -30
Pommerske Phønix 1) . . . 20- 30

.- Sorte Ørn 2) . . . . . . . . 20
Lastdrager St. johannes . . . . . . . . . . . . . 18
Brigamin jungfrau . . . . . . . . . . . . . . 24
jagt Putzweck.
Snav Packan .

Falken.
Bombekitz Vulcanus.

Vesuvius.

Hertil kom et Antal Kapere og andre Smaafartøjer samt 5-6
Pramme, der skal have ført fra 20 -30 Kanoner. Adskillige af Ski
bene blev ogsaa anvendte udenfor de pommerske Farvande til Ved
ligeholdelse af Forbindelsen med Moderlandet og med Hovedflaaden.

Bistaaet af sine dygtige Hjælpere, særlig Diicker, Henck og Cron
stedt, havde Kong Carl udrettet et betydeligt Arbejde for at kunne
modstaa de talrige og mægtig Fjender.. der vilde fravriste Sverig dets
tyske Besiddelser ; men Vanskelighederne var for store. Det lykke
des ham ikke at skabe en Felthær, der kunde gaa angrebsvis til
Værks eller blot møde Fjenden i aaben Mark. Hans Rytteri blev
paa Grund af uovervindelige Remonteringsvanskeligheder aldrig felt
dygtigt, og hans Infanteriregimenter aldrig fuldtallige; ogsaa Udrust
ningen frembød mange Brist og Mangler; men takket være det tal
rige og krigsvante Befalingspersonale, hvorover han raadede, besad
han dog ved Fjendtlighedernes Begyndelse en Hær, der var i Stand
til i Forbindelse med Flotillen at gennemføre et haardnakket Forsvar
af den Fæstning, hans Fjender satte saa stor en Magt ind paa at

') De 5 sidst nævnte var Nybygninger.
' ) Erobret fra de Danske i April 1715; var ikke indlemmet i den Stral

sundske Flotille, men optraadte ofte sammen med den.
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angribe, og som ogsaa efter betydelige Ofre faldt i deres Hænder.
Hærstyrken i Pommern var kun i ringe Grad national; de allerfleste
Soldater og mange Officerer var Udlændinge.

Foruden Stralsund besad Svenskerne endnu et fast Punkt i Nord
tyskland, nemlig W i s m a r, der vel i sig selv ikke havde saa stor en
Betydning som den pommerske Fæstning, men som dog ikke paa no
gen Maade kunde lades uænset; den dannede nemlig den naturlige
Basis for større eller mindre svenske Angreb mod den danske Syd
grænse, medens den virkede som en alvorlig Flanketrusel mod dem,
der Vest fra vilde falde ind i Pommern, og derved i høj Grad besvær
liggjorde en Kooperation mellem Preusserne paa den ene, de Danske
og Harmoveranerne paa den anden Side. I de foregaaende Felttog
havde den spillet en ikke ringe Rolle; det havde vist sig umuligt at
tage den uden ved en regelmæssig Belejring ; Fjenden havde rnaattet

anvende en betydelig Styrke paa at indeslutte den; men Blokaden
havde aldrig været helt effektiv, hverken fra Land- eller fra Søsiden .
Der var ingen Tvivl om, at den ogsaa vilde faa Betydning i det
Felttog, der forberedtes 1714. Gottorpernes Forsøg paa at sekvestrere
Wismar i 1713 blev stadig afviste af Generalmajor M. S c h o u I t z,
der vedblivende førte Kommandoen i Guvernørens Fraværelse, og
Kongen gav ham Ret, hvorhos han klart og tydeligt forbød ham at
optage fremmede Tropper i Fæstningen, med mindre der forelaa en
udtrykkelig Kongelig Befaling dertil!).

Styrken af Garnisonen i Wismar vekslede temmelig stærkt; i Lø
bet af 1713 havde den faaet forholdsvis anselige Forstærkninger, dels
gennem Krigsfanger fra Slaget ved Gadebusch, dels gennem Rekon
valescenter fra Stenbocks Hær og dels endelig gennem svenske Sol
dater, der var udvekslede eller undvegne fra dansk Fangenskab. Et
større Antal af disse Folk blev benyttet til at komplettere de Batail
Ioner, der havde lidt saa betydelige Tab ved Udfaldet den 5. Decem
ber 1711 2); en Del blev formerede i et nyoprettet Regiment, og en
Del blev sendt videre til Stralsund. I August 1713 talte Garnisonen
5 Fodfolksregimenter og nogle faa selvstændige Eskadroner og Kom
pagnier; dens samlede Styrke var c. 5300 Mand ; i April 1714 var

• I) Bind V S. 143 f.
. ')' Bind III S. 324 If.
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Officerer Underofflcerer
02 Menige

15 142

6 4

27 c. 900
24 c. 750
35 c. i roo
21 c. 100

128 2996

Artilleri. . . . . . . . . .. . .
Fortifikation .
Kronobergs 4) Regiment .
Svenske Livregiment 5) .

Guvernørens Regiment .
Stades Garnisonsregiment 6) .

----------

den næsten nøjagtig den samme l). I Løbet af dette Aar blev Styr
ken midlertidig betydelig reduceret, navnlig ved de ovenfor omtalte
Afgivelse r til Pommern 2), og midt i Oktober havde den følgende
Sammensætning: S)

Af disse Tropper udgjorde de tre Infanteriregimenter Wismars or
dinære Garnison i Forbindelse med nogle Artilleri- og Fortifikations
officerer og Betjente 7) . Foruden de ovennævnte Tropper fandtes der
endnu i Wismar et liI1e Rytterkorps paa 4 Officerer, 8 Underofficerer
og 50 Ryttere; det var bleven holdt tilbage, da de øvrige Ryttere sendtes
til ' Stralsund, for at anvendes tiI Patrouilletjeneste 8). Denne Styrke
beholdt Garnisonen ret uforandret til henimod Udgangen af 1715.

Af Garnisonens Regimenter var S ven s k e L i v r e g i m e n t og
K r o n o b e r g s He g i m e n t overførte fra Moderlandet henholdsvis 1709
og 1712°); det første var hvervet og skulde egentlig bestaa af ind-

') Bind V S. 57; Schoultz til Kongen -t. 14 Wismarensial.
' ) Side 306.
") Schoultz til Kongen '5!JO 14 (Wismarensin). I det svenske Krigsarkiv

findes en Styrkeliste af '°/11 14, der kun i ringe Grad afviger fra den her
gengivne (Wismar 1714).

') Chefen, Oberst N. Håstesko, havde i et Aar holdt sig med Orlov i Sverig
og vendte ikke mere tilbage .

5) Chefen, Oberst H. J. Burenskiiild, opholdt sig som syg i Sverig; han
kom ikke mere tilbage, men døde 1715.

5) Efter Generalguvernør VelIingks udtrykkelige Anmodning var denne lille
Styrke ikke fulgt med Lewenhaupts Regiment til Pommern.

') l Zimmermans fOrteckn. findes en detailleret Styrkeliste over Artilleriet
i Wismar, der omfattede :
Af Garnisonen 10 Officerer, 10 Uderofflcerer, 61 Konstabler og Haand

langere, 19 Fyrværkere, 2 Minører, 14 Haandværkere.
Af Feltstaten 2 Officerer, 5 Underofficerer, 24 Konstabler og Haand

langere. 19 Kuske.
s Styrkeliste '°/12 15 (Sv. Kr. Ark.).
• Bind II S.213, Bind lIIS. 341 ff.

Den store nordiske Krigs Historie. VI. 21
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fødte Svenske; det andet var inddelt. Chefen for Livregimentet,

Oberst H e n r i k J o h a n B u r e n s k i ol d, var aldrig til Stede ved Re

gimentet, der førtes af Oberstløjtnant Alexander Magnus v. Essen,
indtil Prins C a s i m i r V i l h e I m a f H e s s e n - H o m b u r g i Marts

1715 blev dets Chef ') . Oberst Nils Håstesko, der i 1712 havde

ført Kronobergs Regiment til Wismar, blev afskediget i Oktober 1714

og afløst af Oberst S ven L a g e r b e r g. som havde været med

Kongen i Tyrkiet ~) . G u vel' n ø r e n s R e g i m e n t var tyskhvervet ;

som Navnet lyder havde det til Chef Guvernøren i Wismar, altsaa i

1714 Generalløjtnant G u s t a v A d a m T a u b e; han var imidlertid

aldrig til Stede i Wismar, og Regimentets Kommandør var Oberst

A n d r e a s F il r s t e n b e r g.
Tropperne i Wismar var i temmelig daarlig Stand : Kronobergs

Regiment var klædt i Pjalter. Det var ikke Chefens Skyld; allerede

i 1712 havde han hos den bekendte Borgmester K u h I m a n n i Wis

mar bestilt Uniformer til Regimentet, hvis Tilgodehavende langt over
steg de 22000 Rdlr., Beklædningsgenstandene skulde koste; men Pen

gene blev i Hjemlandet anvendte til andet Brug, og det hjalp intet,

at Obersten sendte Officerer til Sverig ja endog selv rejste dertil i Slut

ningen af 1713. Først i Oktober 1714 fik han Halvdelen af Pengene,

men endnu i Juni 1715 manglede der 7000 Rdlr. Da Regimentet

ikke havde faaet Klæder siden 1709, maa dets Munderinger i 1715

have været i en jammerlig Forfatning; de nye Uniformer havde ligget

færdige siden 1712. Foruden det tjenstgørende Mandskab havde Re

gimentet i Slutningen af 1714 faaet 200 Rekruter at iklæde, saa
Nøden var stor D) . Svenske Livregiment fik i Slutningen af 1713

nye Kjoler, Benklæder og Hatte, men Sagerne var et Aar efter helt

opslidte 4). Ved Guvernørens Regiment, som Oberst Furstenberg ad

ministrerede med stor Dygtighed, var Forholdene en hel Del bedre;

men ogsaa her gjorde Pengemanglen sig lilsidst gældende; Kapperne

blev lavet om til Kjoler, men i Januar 1714 var hele Munderingen

l) Riksteg. B/ 19 Marts IS.
') Riksreg. ' /IG Oktober 14; Hylten Cavallius: Kg\. Krorrob. Rgts. Officerskår.

Stockhlm. 1897 S. 113 og 119 med Biografier.
") Ob. Hasteskos Mern . 'G • 12; Krigskol\. Iii Def. kom. :G" 13; Indb. fra Ldsh,

Baner dat. Wexiø 13/, 13; Brev dat. Wismar ' /10 13; Hastesko til Kongen
dat. Ystad 19/ 11 14; Lagerberg til Kongen 30. 1\I11~ 15(Zimmerman)j Schoultz

• 7 10.•1U 111
til Kongen /7 14 (WismarensiaJ.

' ) v. Essens Mern. Decbr. 14 (W. R. N. 10).
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ubrugelig l). Det var selvfølgelig vanskeligt at holde Regimenterne
fuldtallige; Kronobergs Regiment, der skulde have sine Rekruter fra
Sverig, fik dem først over i 1714 . Svenske Livregiment havde faaet
Lov til at hverve Tyskere, og Kongen kapitulerede i Marts 1715 med
Prinsen af Hessen om at bringe det op paa 12 Kompagnier med
1400 Mand; men af Mangel paa Penge mislykkedes det ganske ; sidst
paa Aaret talte det kun 620 Menige ~). I December 1714 bestod Re
gimentets tjenstdygtige Mandskab af 351 Svenskere, 113 Tyskere,
127 Danske; desuden havde man 87 kassable Soldater, næsten alle
af svensk Herkomst. De Danske var unge og raske, men næppe
helt paalidehge Folk, hvorfor man gerne vilde afløse dem med ind
fødte Svenske 3).

Foruden Fæstningsskytset havde man i Wismar et Feltartilleri, be
staaende af lOStkr. 6 og 3 Pd.s Kanoner samt 4 Haubitser med
særdeles rigelig Ammunition : 12000 6 Pd.s og 700 2 Pd.s Kugler,
1828 Centner Kanon-, 1707 Centner Musket- og 127 Centner Pistol
krudt ; dertil 218 Skpd. Bly 4-).

Med Penge og Proviant stod det ikke godt til; Priserne paa Klæ
der og Livsfornødenheder var høje 6). General Schoultz henvendte
sig til mangfoldige for at faa Penge : mange Gange skrev han til
Cronstrøm i Paris uden at faa Svar; han sendte Obersterne Fursten
berg og Klingstedt til Hertugen af Meklenborg-Schwerin med Anmod
ning om .Forstrækning ; da de blev afviste, foretog han en Udskriv
ning i Meklenborg; men Hertugen samlede 2000 Mand og udskrev
Bønder og Borgere for at sætte Magt imod Magt. Det lykkedes dog
at tilvejebringe et Forlig og at faa Hertugen til at give 20000 Rdlr .
og 60 Læster Rug mod Anvisning paa Warnemiinde Told; men, skønt
Forliget blev sluttet i Februar 1714, blev Pengene først betalte i
August. I April 1714 mente Schoultz at kunne klare sig med, hvad
han havde, til August; Kongen havde nemlig sendt ham nogle Veksler,
der udoragtes til 13600 Rdlr ., men som lød paa 15000; fra Mejerfelt
i Sverig kom 16000, fra Stettin 2000 og fra Paris endelig 5000 Rdlr.")

') Kuhlmann til Taube ' / ' 0 13; Ob. Fiirstenberg til samme s IO 13, ,.", IS",
717 14 (Wismarensia).

7) Riksreg . •5/. 15; Styrkel. i Kr. Ark. '·,12 15.
l) v. Essens Mern. Decbr. 1714 (W. R. N. 10).
' ) Cronstedts Mern.'., "Io 15 (Zimrnerrnan).
S) Schoultz til Senat. '"'u 13 (Wismarensia .
0 J Schoultz til Kongen • " '., O" • • " :·7 , 18 8 14 (Wismarensia).

21·
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i Slutningen af Juli meldte han, at om en Maaned vilde der være

gjort rent Bord; General Diicker havde tilbudt ham 100 Læster Rug

fra Stralsund; men de danske Skibe besværliggjorde Tilførslerne baade

derfra, fra Sverig og fra Lybæk; lidt Korn lykkedes det dog at faa

indbragt med Baade og Smaaskuder, og noget lettede det, da en ..Del

af Garnisonen i Oktober 1714 gik til Stralsund l). I Slutningen af

Februar 1715 havde Schoultz udgivet sin sidste Skilling 2).

Da Fjendtlighederne i Sommeren 1715 begyndte, talte Garnisonen
i Wismar 2685 Mand, hvoraf c. 400 var syge og 80 ubrugelige. Paa

Walfisch og Pohl stod hvert Sted 80-90 Mand . Af den resterende

Styrke gjorde 250 Mand Tjeneste ved Artilleriet under Oberstløjtnant

S c h e ff e r. Den daglige Vagtstyrke var 330, Arbejdsstyrken 490, hvort j(

hver Nat kom et Piket paa 320 Mand. Under en Belejring vilde der kræ

ves en Besætning paa 6000 Mand. Med Penge saa det ikke godt

ud; sidst i Maj blev Neu Kloster pantsat for 20000 Rdlr.; fra Ham

borg var der lovet 30000, som man forgæves ventede paa; Borgerne

i Wismar skyldte man 6000 Rdlr., Officererne havde i 4 Maaneder

ingen Løn faaet; Anvisningen fra Hamborg kom i Juni, men skulde

betales med Pantesummen fra Neu Kloster og Veksler fra General

Ducker ").

') SchouItz til Kongen' 18 Jan., ' " os" "10 14 (Wismarensia.
') SchouItz til Kongen n ,. 15.

") SchouItz til Kongen'" 18., "" '. 15 Wismarensia.
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Frederik, Pr. af Hessen, f. 1676, d. 1751.
Konge af Sverig . 93, 133, 134, 267.

Frederik Vilhelm l, Konge af Preussen,
r. 1688, d. 1740. 24, 25, 46, SO-59,
70, 75, 92 -101, 132-221.

Friese, Nicolaus, Søfiskal. 282, 283.
v. Friesen, Heinr. Friedr., sachs.-polsk

Officer og Diplorn., f. 1681, d. 1749.
149, 175, 177.

Friis, Floris, Kapt. i n., f. 1680, d. 1750.
Komkapt. 269.

Friis, Jochum, Kaptit. i n., f. 1676, d.
1745, Komkapt . 275, 276.

Frijs, Jesper, os, f. 1673, d. 1716. 231.
Frisendorff (Friesendorff), Carl Gust., sv.

Diplom., f. 1663, d. 1715. 22, 25, 37,
38, 48, 69, 76, 94, 101, III , 133, 138,
168, 188.

v. Fiirstenberg, Andr., Friherre, sv. Ob ,
f. o. 1663. 322, 323.

Gabel, Chr. Carl, Viceadm. r. 1679, d.
1748. Adm., fh. Overkrigssek., Stift
amtmd, Gehraad. 169, 262,265-267.

Georg Ludvig, Kurfyrste af Hannover,
fra 1714 tillige Konge af England,
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Georg 1', f. 1660, d. 1727. 55- -109,
115, 132-187, 196-215, 221, 304.

Gersdorlf, Fr., Genlt., f. 1651 , d. 1724.
Gehrd . 227.

Gersdorlf, Wolf Abrabam, sacha-polsk
Diplom., d. 1719. 121.

Gloucester, Will., Hertug, f. 1689, d.
1700. 79.

Goes, Robert, holl. Diplorn., d. 1723. Ges.
i Kbh. 121.

Golofkin, Alexander Gawrilowitsch, russ .
. Ges. i Berlin . 45, 140, 148, 152, 159,

182, 202, 218.
Golofkin, Gawr. Ivanowitsch, russ . Stor

kans., f. 1660, d. 1734. 10, 28,29,31,
181, 185, 188, 216, 218.

Green, A., Maanedslt, d. efter 1732. Af
sko MaanedkaptIt. 255.

Greilfenheim (Gripenhem), joach. Wib
ling, sv. porn., Regeringsr ., f. 1661 , d.
1739. Karakt. Ldshvdg. 300.

Grib, Peder, Ltnt. i Fl., f. 1680. d.1757.
Kapt., Færgemand i Snoghøj. 277.

Grubbenhielm, Gust, sv. Ob., f. o. 1667,
d. 1732. 310.

Gyldenløve, Ulr. Chr ., Gen .. Adm., f.
1678, d. 1719. 263. 270, 282, 283.

Gyllenborg, Carl, Greve, sv. Diplom., f.
1679, d. 1746. 82, 83. 87, 94.

Gyllenstierna, Niels Carlson, Baron, sv.
Feltmrsk., f. 1648, d. 1720. Greve,
Præses i Krigskoll. 299, 313.

Giintelberg, Chr., Kapt. i Fl., f. 1688. d.
1749. Kom. 255, 268.

Giintelberg, Henr., Kaptit. i Fl., f. 1691,
d. 1756 Kapt. 279.

Gørtz, Fr. Vilh. gen. v Schlitz, Friherre,
hannov. Kammerpræs., d. 1728. Rigs
greve. 62.

Gørtz, Georg Heinr., gen. v. Schlitz, Ba
ron, holst-gott. Gehr., f. 1668, d. 1719.
3-9, 11-15, 18-23,37-50,56-62,
76, 112-119, 123, 188, 190.

Hagedorn, Hans Statius, Etatsr, Resid. i
Hamb., f. 1668, d. 1722. Konfrd. 31,
51, 102.

Hagedorn. Seneca Christophersen, Korn
kapt., f. 1680, d. 1750. Adm. 262,
266, 270.

Hagen, Samuel Fr., holst.·gott. Hofraad,
d. 1728. 13-16.

Hahn, Salomon, sv. Audit., sachs. Stabs
sekr. 36, 37.

Hansen , jac., Ob, afsk. 1713. 231.
Hausmann, Casp . Herm , Genlt., f. 1653,

d. 1718. Gehrd. 233.
Hedevig Eleonore, sv, "Rigsenkedron

ning" , f. 1636, d. 1715. 16, 20.
Heinsius, Anthonij, Raadspensionær af

Holld., f. 1641, d 1720. 121, 124.
Henck , Michel, sv. Viceadm., f. 1667, d.

1715. Adm. 308, 316-319.
Hercules, Azarias Frantz, holst.-gott. Ob.,

d. 1709. 293, 294.
Heusch, hann. Diplom. 141, 144, 151

- 171, 183. 197-203.
Heyer, Søren, Kapt. i Fl., d. 1719 Komm.

267.
Hjort, Peter, Schoutbyn, f. o. 1770, d.

1733. 284.
V. Holstein, Frantz Heinr., holst.-gott. Ob.,

f. 1660; 1697, udtr, af dsk. Tj. 1701.
indtr. i hclsr.-gott. Hær. 294, 309.

Holstein, joh. Georg, Gehejmer. i Kons.,
~ 1662, d. 1730. 72, 73, 145, 172,
173, 215.

v. Holtze, joh. jac., Legatsekr. i Hann .•
1716 Envoye i Regensb., afsk. 1737.
Konferr. 61-65, 72, 73, 138, 198,
202, 205, 212, 213.

Holtzman, Friedr., Stykkestøber, Bestal
ling 1696, d. :727. 245.

Horn , Arvid Bernh ., Greve , sv. Statsrnd.,
f. 1667, d. 1742. 13-21, 118.

Horn, Ture Sigismund, sv. Ob., f. 1674,
d. 1724. Genm. 289, 310.

Horndahl, Ltnt. i Fl. 272.
Huldeberg, hann. Dipl. 304.
Hastesko (Hestskoo), Nils, sv. Ob., d.

1724. 321,322.
V. Hopken, Carl Otto, holst.-gott. Major.

f. 1672, d. 1725. Sv. Oblt. 312.
Hårdh, Carl Gust ., Friherre, sv. Genlt.,
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f. 1674, d. 1744. Greve, Gen ., fhv.
Rigsr. 304, 305.

Ibsen, Hans, Ltnt. 274.
Ilgen, Heinr. Riidiger, preuss. Statsmd.,

f. o. 1650, d. 1725. 9, 12, 25, 44·-59,
70, 98-100, 137-140, 150-159, 164
-166, 195, 198.

Jaeob Edward, engl. Prætendent, f. 1688,
d. 1766. 79, 81.

jagusinski, Paul Ivanowitseh, russ . Gen
adjut., f. 1683, d. 1736. Gen., Kabin.
Min. 24, 27 - 29, 33, 182, 216.

janssen, Peter, holst.-gott. Major. 294.
jelferyes, james, engl. alf. og Diplom.,

133, 134.
v.Jessen, Thom. Vilh., Legatsekr., f. 1681,

d. 1717. Ministerres. 41, 42.
judiehær, Ole, Viceadm., f. 1661, d 1730.

Adm. 274, 282.
juel, Chr., Genrn., f. 1668, d. 1717. 231.
juel, just, Vieeadm., f. 1664, d. 1715. 4,

262, 263, 282. .
jager, joh, sv. os, f. 1660, d. 1729. 310.
jørgen, Pr. af Danrn., engl. Prinsgem., f.

1653, d. 1708. · 77.

Kaas, Ulrik, Komrn., f. 1677, d. 1746.
Adm., Stiftamtmd. 262.

Katharina Ivanowna, russ. Storfyrstinde,
f. 1692, d. 1733, Hertuginde af Mklbg.
Sehwerin. 9.

v. Kirebbaeh, Hans jul., holst.-gott. Ob.,
f. 1663, d. 1745. Sv. Genlt. 295, 309.

Knyphausen, Fr. Ernst, preuss. Diplom,
d. 1731. Statsmin. 90.

Koskull, Anders, sv. Ob., f. 1677, d 1746.
Friherre, Genlt., Landshvdg. 305.

Koskull, Heinr., holsr.-gott. Ob, 296, 310.
Krabbe, Otto, Gehr. i Kons., f. 1641, d.

1719. 172.
Krag, Fr., Vieestatholder j Norge, Gehr.,

f. 1655, d. 1728. 279.
Kuhlmann, joh., Borgmester i Wismar,

d. 1719. 322.

Klinekowstrøm, joh. Maur., sv. Gen .
adjut., f. 1692, d. 1768. Genm. 308.

Klinekowstrøm, Martin, sv: Genkrkorn.,
f. 1650, d. 1717. 138.

v. Klinggråf; hannov. Diplom. 126.
Klingstedt, Henr., sv, Ob , f. 1663, d.

1735. Holst. -gott. Genm. 308, 323.
Kurakin, Boris Ivanowitseh, Fyrste, russ,

Diplom., f. 1676, d. 1727. 66,97, 111,
121, 124, 147.

v. Kønigstein, joh. Ludv. Pincier, Fri
herre, Gehr., fh . holst-gott, Statsmd.,
f. 1660, d. 1730. 13, 16.

Lagerberg, Sv., sv. os., f. 1672, d. 1746.
Rigsr., Greve. 322.

Lagnaseo, Peter Rob. Taparelli, Greve,
sacha-polsk. Min., f. 1659, d. 1735.
34-37,48.

Lagou, frsk, Sekr. 129.
Lemvig, Vilh., Kaptit. i Fl, f. 1690, d.

1768. Vieeadm. 275, 277.
Leth, Hans, Ltnt. (Kadet) i Fl., f. 1695,

d. 1742. Kapt. 274.
Leutrum, v. Ertingen, Carl Magn., Fri

herre, sv, Ob., f. 1680, d. 1739. Kejserl .
Genfeltmrsklt. 300, 30!, 310.

Levetzow, Theodosius, Genrn ., f. 1665,
d. 1719. Genlt. 231.

Lewenhaupt, Carl joi., sv. os, f. o. 1660,
d. 1726. Overkom. i Stade. 307.

Ludvig XIV, Konge af Frankrig, f. 1638,
d.1715. 46, 47, 93.

Lund, Germund Jensen, Ltnt. i Fl., f.
1680, d. o. 1730. Kapt. 266, 275.

v. d. Liihe, Andr. Augustin, Prernierrnaj.,
f. 1677, d. 17<'0. Genrn . 243.

v d. Liihe, Carl Aug., holsr.-gott. Oblt.
295.

Løvendal, Ulr. Fr. Valdem., Baron, Gen.,
sacha-polsk Overhofmrsk. og Min., f.
1660, d 1740. 34, 35, 218.

Løvenørn, Poul Vendelbo, Ob., Gen
adiut., f. 1886, d. 1740. Gen., Gehr.,
Overkrsekr, 216-219.

v. Løwen, Axel, sv.Oblt., f. 1686, d. 1772.
Gen ., Rigsr., Greve. 311, 314.
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Malsburg, Curt. Hilmar, hess.-cass. Di
plom., d. 1734. 194.

Manteulfel, . Ernst Christoph., Baron :
sachs.-polsk Envoye i Berlin, f. 1676,
d. 1749. Greve, Kab.Min. 34, 42, 99,
138, 148, 151, 163, 164.

Marderfelt (Mardefeld), Aug. Phil ., sv.
os., afsk , 1719, Genm. 291, 309.

Marlborough, Joh. Churchill, Hertug af,
engl. Felth . og Statsrnd., f. 1650, d.
1722. 79, 86.

Marschalck, Carl Gust., sv. Genrn., f. o.
1660, d. 1726. Genlt. 290.

Marschalck, Frantz Chr., sv. Ob., f.1680,
d. 1734. Genlt. 309.

Masham, Abigael, engl . Hofdame, d.
1734. 80.

Matvejeff, Andrei Artamonwitsch, russ.
Diplom. , f. 1666, d. 1728. 182

Maule, Martin, Brigader, f. 1654, d. 1727.
Genm. 245.

Mejerfelt, Joh. Aug., Baron, sv. Gen ., f.

1664, d. 1749. Greve. 12, 286, 288,
323.

Mellin, Carl Gust., Greve, sv . Genrn .,
f. 1670, d. 1738. 290.

Mellin, Jiirgen Fr., sv. Ob., f. 1666, d.
1719. 309.

Menschikolf, Alexander, Fyrste, russ.
Feltmarsk., f. 1670, d. 1729. 3 8, 24,
26, 49, 180-182, 216, 218, 228.

Metsch, Joh. Adolph, Greve, kejserI.
Diplorn., d. 1740. 107, 112, 191, 192.

Mevius, Fr., sv. Genrn., Overjægermester
i Pommern, f. 1652, d. 1719. 289.

Meyer, Bendix, Ob, Diplom., d. 1721,
Genm., Envoye i Berlin. 34, 39 - 42,
100,137-142,168 - 170, 195,202, 212

Meyererone, Henning, Diplom., f. 1645,
d. 1707. Gehr. 126.

Montmoulin (Montmollin , Kansler
Neuchatel, d. 1713. 47.

v. Miillern, Henr. Gust., sv . Statsmd., f.
1664, d. 1719. 22, 118, 134, 138, 156,
18g, 304.

Møring, Chr. Fr., Ltnt. i Fl., d. 1721,
272.

Negelein, Joh. Hieron, bclst.-gott, Sekr.,
1739-1744 Amtmd . i Oldenb. i Holst.
5-6

Neuspitzer, Fr., Kaptit. i Fl., f. 1661, d.
1749. Kornkapr. 255, 268.

Neve, Peter, Sekr. i tyske Kane ., f. 1684,
d. 1740. Stiftamtmd. 65.

Norris, John, Sir, engl. Adm., f. o. 1660,
d. 1749. 203-209, 212.

Nostitz, Georg Sigism., Greve, sachs.

polsk Diplom., f. 1676, d. 1743. 97.
Numers, Lorenz, sv. Oblt., f. 1673, d.

1736. os. 307, 310.
Numsen, Math., Genrn., Deput. i Gen

kom., f. 1668, d. 1731. Gehr. 231.
Nørregaard, Mogens Nielsen, Kaptit . i

Fl., d. 1750. 274.

v. Olfenberg, Hans Christoph., Komkapt.,
f. 1674, d. 1722. Kom. 269.

Ohnsorg, Peter, Ltnt. i Fl., f. 1680, d.
1727, KaptIt. 272.

v. d. Osten, Heinr., holst-gott. Ob. 292.
Ostermann, Heinr.joh. Friedr., russ. Stats

md., f. 1686, d. 1747. 26, 90.
Oxford, Rob. Harley, Jarl af, engl. Stats

md., r. 1661, d. 1725. 80, 81, 143.

Pahl, j ac., Komkapt, d. 1716. 251.
Palmqvisr, Joh., sv. Diplom., d. 1716.

Hofkansler. 121-124.
v. Paulsen, Joh. Ant., Komkapt., f. 1687,

d 1736. Viceadm. 264, 265.
Paulsen, Paul, bolst.-gott. justitsr., Land

foged til 1732, Horkarsler til 1736.
190.

Peter I, Czar af Rusld , f. 1672, d. 1725.
5 - 10, 24 -35, 44, 49, 59,60,75-77,
90-95, 124, 130, 146-152, 166,167,
175-188, 205 -219, 250.

Petkum, H. V., holst-gott. Diplom. 123.
Platen, Hans Casp., Genkrkom, f 1678,

d. ildsforvisn. 1727. 248 .
Poniatowsky, Stanisl. Cislek., polsk Greve,

f. o. 1676, d. 1762. 120.
Posadoffsky, Fr. Vilh., preuss, Diplom.

69, 108.
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Poussin, jean Baptiste, frsk Diplom.,
55, 57, 127-129.

Printz, joh. Casp., sv. Kapt. i FI. 255.
v. Printzen, Marquard Ludv., Friherre,

preuss. Min., f. 1675, d. 1725. 57,
98, 139.

Pulteney, Dan, engl. Ges. i Kbh., d.
1731.. 77, 84, 85, 89, 145, 146.

v. Piichler, Gottl. justus, Baron, harm.
Afsend. i Kbh., rappel. 1716. 56, 61,
132, 171, 174, 203, 214.

Raben, Peter, Adm., f. o. 1661, d. 1727.
262, 263, 270, 282.

Reedtz, Knud, Adm., f. 1663, d. 1734. 262.
Reedtz, Valdem., Genm., Kom. p. Bornh.,

f. 1659, d. 1724. 266.
Reenberg, Chr., Diplorn., f. 1686, d. 1718.

22, 59, 98.
v. Rehdern, Fr., Kaptlt. i Fl., d. o. 1723.

255, 275.
Repnin, Anikita Ivanowitsch, Fyrste, russ.

Gen ., f. 1668, d. 1726. Feltmarsk.
184, 217.

Reventlow, Chr. DitI., Greve, Gen., f.
1671, d. 1738. 132

Reventlow, Heinr, Rigsgreve, holst.
gott. Diplom., f. 1679, d. 1732. 108-
116, 189, 191. •

Ribbing, Lennart, BV. Ob., f. 1652, d.
1733. 288.

Robethon, jean (john), hann. Sekr., d.
1722. 63, 65, 73, 88, 147, 163, 172.

Rosen, Andr, Gotl., sv. Ob., d. 1736.
Gen. 291, 909.

Rosenkrantz, Ivar, Statsrnd , f. 1674, d.
1745 som fh. Gehr. i Kons. 52, 62
96, 105-109, 142, 146, 155, 189-192.

Rosenpalm, Andr., Kornrn., f. 1679, d.
1754. Adm. 262-273.

Rostgaard, Hans jac., Kapt. i FI, f. 1685,
d 1756. Viceadm. 268-271.

Rottembourg, Conr. Alex., frsk. Off. og
Dipl., f. 1685, d. 1735. Man~ch. d. camp.
47-50, 194, 195.

Rumohr, Bendix Fr., holst-gott. Ob, og
Godse jer, d. som Brig. 294.

Riihl, Fr Chr., sv. Oblt., pomm. Amtmd.,
289, 310.

Rømeling, Patroclus, Brig, f. 1663, d.
1736 Genlt. 232, 243.

Sahlgaard, Chr., Kapt. i F\.. d. 1739. 272.
Schack, Bertram, Baron, russ. fh. dsk.

Dipl., f. 1679, d. 1728. Kmhr. 83
85, 143-147, 155, 172, 184.

Scheffer (adI. Ehrensvård), joh. jac., sv.
Oblt., d. 1735. Ob. 324.

v. Schindel, Wiglas, Komkapt., f. 1684,
d. 1756, Adm. 258, 262, 265.

Schleinitz, Hans Christoph., Baron, russ.
Diplom. 40, 62, 71, 90, 91, 111, 191.

Schlippenbach, Carl Christoph., Greve,
preuss. Overskænk, d. 1734. 3-9,
23-26.

Schlippenbach, Carl Fr., preuss. Genlt,
f.1658, d. 1723. Greve, Gen. 133-137.

Schnitter, Mich. Christoph., Genm., f.
1662, d. 1738. 274.

Scholten, jobst, Gen., f. 1649, d. 1721.
132, 184, 227, 228, 239, 243-246.

Schoultz v.Ascheraden, Martin, sv. Genm ,
f. 1660, d. 1730. Genlt. 289,297,306,
316, 320-323.

v. d. Schulenburg, Fr. Vilh., Baron, Kmhr.,
hann. Diplom., f. 1680, d. 1720. 61.

v. d. Schulenburg, Werner, Ob., f. 1679,
d. 1755, Feltmarsk., Overkrigssekr.,
230,295.

Schwanlod, jiirgen Gust., sv. Ob., f. o.
1672, d. 1716. 289, 310.

Schwerin, Phil. Bogislaw, sv. Ob ., f. 1687,
d. :733. Kejser I. Feltmarskit. 309.

Schønborn, Damian Hugo, Greve, ke]
ser\. Diplom., f. 1676, d. 1743. Kardi
nal. 107-112, 192, 215.

Schønborn, Fr. Carl, Greve, Rigsvice
kansl., d. 1746. 105.

Sehested, Christen Thomesen. Viceadm,
f. 1664, d. 1736. Adm., Overlanddrost
i Oldenb., Gehr. 262, 263.

Sehested, Chr., Gehrd. i Konseil., r. 1666,
d.174O. 29, 145-148, 198.

Seidelin, Hans , justitsraad, Land- og
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Krigskom., f. 1665, d. 1740. Konfr. 231.
Shapiroff (Schapirow), russ. Statsmct., d.

1739. Præs. f. Komm. Ko11. 185, 186,
216.

Sheremetjew, Boris Petrowitsch, Greve,
russ Genfeltmarsk , f. 1652, d. 1719.
186,219.

Shrewsbury, Charles Talbot, engl. Stats
md., f. 1660, d. 1718. 81.

Siewertz, Gerh., Kapt. i Fl., f. 1681 , d.
1717. 275-277.

Silfverhielm, Gøran Adolph, sv. Kapt.,
f. 1684. 308.

Simonsen, Hans, kgl. Lakaj, f. 1688, d.
1768. Konfr., Amt:nd. 1M.

Sofie, Enkekurfyrstinde af Hannover, f.
1630, d. 1714. 72, 79, 94.

Sparre, Axel, sv. Gen., f. 1652, d. 1728.
Feltmarsk. 302, 304.

Sparre, Erik Axelson, frsk. Genit, sv.
Diplom., f. 1665, d. 1726. Greve, sv.
Feltmarsk., Rigsr. 47-51, 55-59,
113, 114, 118, 128, 157.

Stackelberg, Carl Adam, sv. Genrn., d.
1749. Friherre, Genlt. 290, 306, 310.

Stambke, Adam Ernst, holst.-gott. Sekr.,
d. 1736. Fh. Gehr. 159.

Stanislaus Leczinsky, Konge af Polen,
f. 1677, d. 1766. Hertug af Lothringen
36, III, 138, 300.

Stavanger, Lars Larsen, Komm., f. 1650,
d o. 1718. 262.

Steffens, Fr , holst.-gott. Kammerkopist.
13, 18.

Stenbock, Magnus, Greve, sv. Feltmarsk.,
f. 1664, d. 1717. 15,38,127,129,223.

Stenflycht, joh. (fh. Segersten), sv. Oblt.,
f. 1682, d. 1758. Fh. polsk og frsk.
Genlt., Overkom. i Hamb. 305, 309.

Sthyr, Niels, Ltnt. i FI, f. 1679, d. 1729
Kaptit. 258, 266, 277.

Stiernhdck, joh. Carl, sv, Diplom., f. o.
1675, d. 1719. 104.
Storren, sv. Diplom. 303.
Strafford, Thomas Wentworth, Baron Ra

by, engl. Diplom., f. 1672, d. 1739. 84,
124, 125.

Strah1enheim, Henning, Guv i Zwey
brticken, f. 1663, d. 1731. Genguv.,
Greve. 191, 301.

Stromfelt, joh. Carl, sv. Ob., f. 1678, d.
1736. Greve, GenIt., Rigsr. 290, 309.

Stuart, joh. Christoph., sv. Ob., afsk.
1715, holst-gott, Genm. 289,· 293.

v. Støcken, joh. Henr., Diplom., Legat
sekr. i Haag. 84, 121 -125, 220. •

Sunderland, Charles Spencer, jarl af,
engl. Statsmd., f. 1674, d. 1722. 86.

Søhlentha1, Heinr. Fr., Rigsfrih., Ges. i
Engid., f. 1685, d. 1752. 78-89, 95
--97, 142, 143, 155, 171, 203-208,
213,214.

Taube, Gust. Adam, Greve, sv. Genit.,
f. 1673, d. 1732. Feltmarsk., Rigsr. 322.

Tessin, Nicodemus, Frih, sv. Statsmd.,
kgl. Raad, Arkitekt, f. 1654, d. 1728.
Greve. 13, 16, 19.

Thambsen, Otto jac., Kom., f. 1670, d.
1724. Schoutbyn. 254-264, 267-269,
273, 284.

Thrane, Søren Poulsen, Maanedslt. i FI.
275.

To1stoi, Peter Andrejewitsch, russ. Stats
rnd., f 1645, d. 1729. 185.

Torcy, jean Baptiste Colbert, Marki, fr.
Statsmd., f. 1665, d. 1746. 128, 129,
156, 1058.

Townshend, Charles, engl. Statsmd., f.
1674, d. 1738. 88.

Trautvetter, joh. Reinh., Frlh., sv. Ob.,
d 1741. Genlt. 310.

Trojel , Frantz, Viceadm, f. 1666, d. 1731.
Adm. 262, 282.

Tørnskøld, Carl, Kmhr, sv. Diplom., f.
1674, d. 1736. 36-40, 138.

Ulrich, Carl Gust., sv. Kapt. i FI. 253,254.
Ulrika Eleonora, sv. Prinsesse, f. 1668,

d. 1741. Dron. af Sverig. 16-20, 66,
267, 287.

Urbanovicz, Christoph. Cyprianus, sv.
Ob., d. 1731. Russ. Gcnm, 305.
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Waehtmeister, Car l Hans, Baron, sv.
Schoutbyn., f. 1682, d. 1731. Adm.
254-261.

Waehlmeister, Carl Hans, Greve, sv.
Sehoutbyn., f. 1689, d. 1736. Adm.
256-264.

Waekerbarth, Aug. Cristoph., saehs.-polsk
Gen .. Diplom, f. 1662, d. 1734. Gen
feltmarsk. 34, 39, 104, III, 193.

Waldersee, Math. Balth , Etatsr., Ges. i
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