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\ ' i have i det foregaaende Capitel erfaret, at Iironprindsens fiirste
Foretagende efter hans Tilbagekomst til Kj1ibe11ha\'11 var, al arrestere
de under Hovedstadens Beleiring corumanderende Generaler ar Laudarmeen, de, som ha,·de slullel Capilulationen, og nogle andre Orficiercr, som vare an~lagede fur ci al have opfyldt deres Pligt, og
al nedi;ælle en Overkrii;s- Commission, for al undersiige deres F01·hold, og diimmc clcm.
Efteral de hertil nodvcndigc Befalinger og Anordninger vare
trufne, finde vi U.ronprindsen at Lcskjæftige sig i Sæ1·deleshed med
Landets indre Anliggender og del, som Krigens Furtsællelse fordrede. Hovedstadens Odelæggelse havde vel noget forstemt hans
Srnd, men paa den anden Side opflammet hans Iver og An~lrengelse, som i Sandhed bar Præget af stor Kraft og ikke ringe
Dygtighed.
Iblandt Folket fandt derimod en Deel l\Jisn1iie Sled; enhver
Fæd1·ela11dets Son f1ilte den nedtrykkende Stilling, hvoi-i Landet var
forsat; :Mismod forstemte Gemytterne; Kj1ibenhavns Borgere havde
lidt mange og f1ilelige Tab; 11!! Deel af Staden , ar brændt; Handelen og Næriogsveieoe vare plud§eligen blevne stand~ede, og en stor
Deel af Borgernes r1irlige Eicndomme, som befandt sig paa Haver,
var uventet bleven opbragt af fiendtlige Krydsere; de rigeste Ladninger gik herved ugje11kaldeligen tabt.
Dog var l\lisfomoielscn
Danm . Kni•h fra 1607- ~.
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nærmest rellet imod de ved l{ji.ihe11havns llelciring comma11den•11de
Generaler, og kun som Undtagelse imod Rcgjeringen. Man gav sig
ikke den Uleilighed, niiiere at overtænke Forholdene, eller al undersoge, hvad rler var, eller kunde have været skcct, for al forsvare lhnniarks
Hovedstad og den der iudsluttede Flaade. .Man havde saalmles endnu
ikke lært, eller ma11 forstod ikke at benytte sig af det kraftige Forsvarsmiddel, at appelere til Palrioti.m1en, ved, liig National Com·entel
den 11 le Juli 171:12, da Frankrig blev angrebet, saa at si ge, fra alle
Sider, at erklære Landet i Fare, og ved en hellig patriotisk Flamme,
eller ved Trusler I at forma ne hver vaabemlygtig Mand til at grille
til Vaa!Jen og ile til de faretruede Punkter. Det er let 11t falle,
hvormeget der havde været at mlrelle i denne Ilenseeude hos et sna
patriotiskt Folk, som del danske. l\le11 af Frankrigs Stilling og
kraftige Forholdsregler havde man Intet lært; man havde vel sporet
Virkningerne heraf, men ikke uruforsiigt Aarsagen, lll'o rved d!J vare
fremkaldte.
l\len herskede der cud nogen Mis11uic iblandt Folket formedel st
de fornedrende Uheld, som vare tilfiiie1lc Landet af en overmæglig
Fiende, saa var Kjærligheden til lfonge og l<'odeland derved il,~e
!Jleven svækket. l\Jcgel mere kunne , i med Sandhed sige, at ()anmarks Kronp1·inds, som formedelst sin ophiiiede Jt'aders Sygdom ,•ar
Landets egentlige Regent, ingensinde stod hiiiere i den olfe11llige
Mening, end netop pan denne Tid; overall beklagedes, og med
Relle, deu ulyl,kelige Fyrste, som ar Skjebnen og uforskyldt var bl even kastet ind i disse politiske og krigerske Forviklinger, og som
ikke var bleven saaledcs undcrstiillet af sine Overbefnlingsmæml,
som den offentlige Stemme fordrede det. l\fen, uvrnlet bragt midi
ind i Krigen, maalle hans Bestræbelser nu ene være, at fore den ml!cl
Ære og Værdighed, hvortil Frankrigs Allinuce syntes at gi ve ham
den bedste Leilighed og Understollelse.
Det Næste og Vigtigste, som fulgte efter Kronprindscns Tilbagekomst til Kjiibenhavn, var at bringe den i He rlugJiimmerne værende Armee tilbage til Sjælland, h\'orhen den blev sat i I\Jarche i
September og October Maancd; men, formedelst Englændernes llesættelse af Sjællan~, forblev Armeen (tned Undtagelse af el Corps,
~vantg11rden, under Generalmajor v. Ewalds Commando, som gik
over fra Smaaoerne til Sjælland den 20de Oetober) paa Oerne Fyen,
Laaland, Falster, Miien og Langeland og forst debarqueredc i Cai-

lundborg, Corsiir, Skjelskjiir, \Vordingborg og Kallehafc imellem den
Gte og 10de No,·embcr, og dirigeredes drrnæst fra Landingspunklernc til deres respc1•1ivc Garnisoner eller Canlonncmentsqvarfercr.
Sjæilands og navnligen Kjiibenhavns Beboere erfarede fiirsl ved en
Raadslucplacat af 7de November 1807, al ICjiihe11ha1•n, ifiilge l{ongclig Befaling, vilcle, fra 9de Kovemher af, erholde en formrrel Ind.
qvarlering af 4 a 5000 Mand; hvilken Jndqvartering si.ulde udfiircs
uden Hensyn paa Privilegium, som ved denne Leilighed slet ikke
maalle komme i Betragtning.
Hele Sjællands Kyster bleve besall~ af .denne hjemvendende
Armcc, en Forholdsregel, der nu baade var overfliidig og for sildig;
thi, da Englænderne fare indskibede og sciledc hjem, behiivcde
man ikke at nære nogen Frygt for, at de strax igjen vilde vende
tilbage og begynde lCrigen paa ny; saameget mindre, som man ci
begynder en saadan So-Krig imod Vinteren i disse nordlige Egne, da
Vandene omkring de danske Oer almindeli gviis tillægges med lis,
som letter Forbindelsen, naa1· Isen er saa stærk, at den kan bære
Tropper og hvad dertil hiirer; i al Fald forlrindrt>r Drh•iis, Storm
og Mii1·ke liendtlige Krigsskibe i den sildige Host og om Vinteren
fra at opholde sig i disse farlige l"arvande.
Med Kronprindsen fulgte till.Jnge til l{Jul.Jcnhavn sliirsle Delen
af hans Omgivelse, med Undtagelse af Kronprindsessen og de Konge•
lige Uorn, som forhleve i l{iel. Ved siu Afreise derfra den 30te
Octobcr :1807 udnævnte han Generallieulenant Prinds Friderich af
llessen Lil Hiiistcommanderende o,·er Infanteriet, og Gcncrallieutenant,
Baron v, llant:au over Cavalleriet, som forsamledes i Fyen; Generalmajor, Baron v. Gillder1c1·one var allerede Commandant i Nyborg;
Landgreve Carl af Hessen, som boede i Slesvig, erholdt Over-Commandoen over Narre- og Sondcr-Jydland samt I\endsborg Fæstning.
Under ham commanderede i Nåne-Jydland Generalliculenant v. JJfoltl,e,
med Generalmajol' v. Tclleqvist som Commandant i Fredericia; i
Siinder-Jydland Generalmajor v. Bardcnf1,cll• og Oberst Dorrie11, med
Geoerallicutenant v. Lut:ow som Commandant i Ilenqsborg og Major v. Mcchlenborg (som den 24de August 1807 afliisle Oberst Fcig11et)
som Commaodant i Freclcriksort; til H/ijsij!ommanderende i Boisleen samt paa Kysten imellem Husum og Tiinningeu udnævntes
Generallieulenant v. IJuring, og unde1· ham GPneralrnajurerne v. Bechtolsheim, som Commandanl i Gliickstad, v. L eth i Kiel og v. lledø1•
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111a11 i ,vagricn og paa Ostersiiens Ki·slcr.
Paa Langeland commandcrede Gl'nerallieulenant, Grev v, Alilefcltll; paa taaland med omliggende Ocr Generallieutenant C11ste11skjold, fra 23de Octnber, da
han m1kom fra llolsteen, til den 9de 1'iovemher1 da han Llev aOiist
af Oberst v. l"are11dorff, og erholdt en Commando i det sydvestlige
Sjælland, med sit Hovedqvarteer i S01 ii. Den 22de l>ecemher f807
blev Cummaucleurcapilain, Gencrnl-Adjutant f(ofod, af Marim•n 1 udnævnt til GotJverneur paa Bornholm og Christiansii, hvorhcrt lwn afgik med sin Stab og llcre Officicrer den 9de Januar 1808 paa
Kongejagten 111\lakrelen'', og ankom til sin Bestemmelse, efter megen
l\Hiie og udstandne Besværligheder, fiirst den 23de Januar 1808.
Ved Krouprindsens Ankomst til I\jiibenha,•n l.ilcv han ledsaget
af }lrinds l<'ridcrich af Hcsscn, som den Ude November blev udnævnt til Gouvcrncur i Kjiihe11havu, og Generalm:ijor, Grev v. Baudissin til Commandant sammesteds. Prinds Chri.vliau af Hessen ankom fiirst den 13rle N1.1v1•mber, og hlcv tildeelt Commandocn orer
Cavallcri-Brigaden. De iinige Pri11dsc1· og Prinds<>sser af del Kongelige Huus fulgte senere efter.
Ih·ad der meget sysselsatte den Kongelige Herre, ,·ar total at
bryde enhver Beriiring med den engelske Uegjering, siHI al der 11ml
Hensyn til dette Lantl ikke mere blev eller kunde hli,·e Tale om
nogen Forsoning. \'i have 111lerede (I. Il., Pag. ;370.) omtale! Borisendelsen af de engelske Commissairer, som varn af General Catl1cal't
givne det Dverv, at opgjiire og liql'itlere alle private Fordringer paa
den engelske Armee, hvorved mangfoldige af disse I.Jleve uafgjorte
til stor Skade for de Paagjældendc; og da disse Fordringer ei heller
bleve Iletalle af den danske Regjcring, som mau miJer disse 0111stændigherler havde Ret til at fordre, saa var Piili;en den I at d r.
Skadelidte stel Intet erholdt, fordi den engelske Regjering senere ,
som rimeligt, ei ,•ilde indgaae paa et nyt Arrangement eller en ny
Liqvidalion I da den beraable sig paa, at være blev en forhindret i
at opfylde sin fiirst havte gode Hensigt.
Ikke mindre decideret udtalte l{ronprindseu sin billige Harme
imod Englands Voldsgjerning I derved, at, da han ved Tilhagekom •
sten til sin llo1•edslad ikkun fandt tilbage af sin stolle Flaade e n
Lystfregat paa 10 Canoner, hvormed Kongen af England 1785 havd e
gjort ham en foræ ring, men hvis Inventarium for storste Delen dug var
bortranel, l'ller iidelagl, san besluttede han, da denne Lystfregat 1111
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kun var en hillct· Erindring om det imellem del danske og engl•lske
Hof forhen hestanende Yensknbelige Forhold, at Fregatten skulde
rlcle den iivrige Flaades Skjebne. Af denne Aarsag blev den hemandet med 16 krigsfangne engelske l\latroser under Commando ar
en ligeledes krigsfangen engelsk CofTardi-Capitdin, forsynet med de
til lleisen fornudne Provisioner, og det halv iidelagle Inventarium,
og i denne Tilstand sendt tilbage til England, samt til den Ende
af Admiralitetet mcddeelt cl i det danske, franske og engelske Sprog
udstedt Pas, saalydende:
,, Hans Kongelige l\Iajcstæt til Danmark og Norge etc. Depu"terede udi Admlralilets- og Commissariats- Collegiel i Kj1ibenham
,,gjiire villerligt, at engelsk Skipper William Patterson, som ar"sendes herfra med et cngelskt bygt Fregatskib til England, for at
"all1•Hre samme lil det engelske Admiralilcl, har Tilladelse lil at
,,udgaae igjennem Bommen her ved Toldl.Joden samt videre at af"seilc fra Kjiihenhavns Rhed, men il.ke at retoumere med bemeldte
,,Fregatskib, hvis Bemanding bestaaer af en Styrmand og 16 l\:fa1,troser, alle frigivne engelske ICrigsfanger if1ifge den fornævnte
,Skipper overleverede Folkeliste.''
1
"San anmodes alle Vedkommende, al lade denne Skipper med
"Fregatten og bemeldte hans Bemanding uhindret og umolesleret
,.passere saavel ud af Havnen, som over Soen paa denne Reise.''
,,Admiralitets- og Commissarints-Collegiet d, 2-1. November, :1807."

Knuth.

Rille.

Grove.
N. Pcrboll.

Skib1•t forlod Kjobenha\'IIS 0rlogshnvn den 23de November, gik
strax under Seil, passerede Kronborg Natten imellem den 2-ldc
og 2Sde No,·ember :1807, og imkom lykkelig til England.
Denne Kronprimlsens Handlemaade bor gives fuldkomment Bifald, efter den Medfart ng .Mishandling, som var overgaael Danmark
og dets Hovedstad af den engelske Regjering; og det vilde være
blevet anseel som Svaghed, hvis Kronprindsen efter disse Begivenheder havde handlet anderledes. Men paa den anden Side maalle
man letteligen fatte, at enhver Nærmelse, eller Forsoning imellem de
to Regjeringcr maatte fra nu ar blive en aldeles Umulighed.
Kronprindsens Beskjæfligclse og hele Stræben var dernæst nl
s,dlc Landet i en J..raftig Fol'svarssland; og, som Fulge derar, al
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reorganisere Arrn<'en, afskedige gamle og udlevede og udn:l'Vne
yngre Befalingsmænd, l,efæsle Kysterne og Jndlobene til l;jnrdeue,
skabe et nyt SiiYærn og aller !,ringe Orden lilveie i den af Fienden
iidclagln Hovedstad . Ved alle disse Gjenslande udvil.lede han en
Aclivitct og en Dygtighed, der fortjener saamegct mere at fremhæves, som man ei er i Stand til at pege paa nogen Personlighed
iblandt hans nil'rrn<'re Omgivelse, hos hvem lmn sogle Veiledning
og Hjælp, men ene henlede denne og udviklede Virksomheden fra
sig selv.
ICun sjclden finder man Regenter med slige Egenskaber;
og havde den i saa mange Retningca· hiiil begavede, kraftige og
med den bedste Villic udruslede Kronprinds besiddet og benyllet
dygtige l\Iænds Hjælp til sine mange Arbeider, vilde Danmark i
ham have seet en sjeldcn Fyrste og St)'rer af Landets Interesser
og Tarv.
Derimod blev han i disse sine Bestræbt>lser og krigerske
Forholdsregler paa den meest opoffrende l\Iaade unders liittcl af begge
Rigers velhavencle og patriotiske Borgere, hvillen Patriotisme del er
en kjær Pligt nærmere al omtale.
Aldrig saasnart var S6rgcbudskabel om Flaadens Tab og Kjobenhavns Odelæggclse ble,·en bclijendl, forcnd Danmarks og Norges
Beboere, hver efter sine Kaar, sogle at ile del hctrrcngle Fædreland
til Hjælp ,•ed frivillig Undcrslollelse. Denne blev slrax ydet, ug fiilgeligen ogsaa deelt i 3 CatP.gorier; nemlig: til Hovedstadens brandlidte lndrnanere, lit de Saarede og Faldnes Efterladte samt til Bygning og Udrustning af et nyt Soværn. Eitel' Kronprindscns Tilbagekomst til Hovedstaden blev Ulykken i sin hele Udstrækning
forst egentlig almindelig bekjendt ; og fra nu af strommcde Gaver
og Bidrag iud i de o,·enaævnte 3 (>iemed, foruden den oielllikkeligc
Iljælp, som af Kjobenha\'lls patriotiske og mere velhavende Borgere
var hleven de Brandlidte og Saarede samt Faldnes Efterladte
slrax til Deel.
Den paa hiin Tid over del hele Monarki, saavel i
dels dansk- som tydsktale11dc Deel , herskende patriotiske Stemning
kan ikke ofte nok fremhæves. Det er et af de smukke Syn, hvorrnd Historieskriveren med Glæde og Beundring gjerne dvæler, Ulykken forenede alle Stænder og alle Interesser for al hevne den saareclo Nationalfolelse. Vi see saaledes, at l~olket ikke alene med
Taalmodighed bar alle de med en Krig uundgaaelige Byrrler , saa~om: lndqvartcring, Kjorsler, Hcq,·isitioncr af Skibe og Fai Wicr,
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Ud skrivning af Levnetsmidler, lfoste, Fourage og mange andre l<'orniidcnheder til Statl'ns Tjeneste og Armeens Tarv; men med ikke
mindre Resig nation erfarede det snart, ni Handel og V11ndel standsede, og som l:''iilge deraf, at Erhver·v hlev vanskeliggjort, og modtog med Rolighed og god V11lie mange andre trykkende Bestemmelser og Love, som l{rigen fordrede og som indskrænkede den
personlige Frihed , saasom: udvidet Recrutering til Lands og Vands,
Vagthold paa Rysterne og i det indre af Laudet m. m.
i\len vare end alle Statens Borgere i Almindelighed kun be~jælede af den eneste Tanke, at opoffre All for Kongen og Fædrelandet, saa maae vi dog fr emfor Alle alter fremhæve Kjobenhavns lndvannerc, isæ r dens Grosserer- og Handelsstand ; thi denne havde
ikke alene lidt stiirre eller mindre personlige Tab ved Kj1ibenhavns
Beleiring og Bombardement, men ved Krigens pludselige og uventede Udbrud havde den tillige tabt sliirste Delen af sin HandelsOande ved engelske Capcrier, og folgeligen derved ogsaa sit Erhverv. Under Ueleiringen underholdt de, som vi allerede have seet,
Kjobenhnvn~ Besætning, underst1:iltecle de fattige l\Jedborgere og
Faldnes Efterladte, plciede de Saarede, og bar mangfoldige andre
Byrder, som Beleiringen forte med sig; saa al mange af disse velvillige og veldædige Burgere opotTrede af deres Eiendele mere, end de
kunde taale; hvorved, da Conjunclurerne senere forværredes, og
Krigen blev trukken i Langdrag, mangfoldige Familiers limelige Velfærd blev undergravet.
Eflcr Kj1ibenhavns Handelsstand og Borgere maae vi ogsaa med
Berommelse nærnc Danmarks Adel og Godsbesidderne, som ligeledes bragle Staten store OlTere. Saaledes offererede Een sil S1:ilvt1ii; en Anden tilbod at bygge et eller flere Canonfarloicr paa sin
Bekoslniug; en Tredie til bod cl vist Antal eller stundom alle til
Skibs tommer tjenlige Træer af sine Skove; en Fjerde offererede
rede Penge; en Femte til blid Canoncr; Andre til bod andet I{rigsmaterial, o. s. v,; og, i det Tilfælde, at den Enkelte ikke var formuende nok til paa egen Regning al bygge og udruste et Ca•
unnfartoi, forenede Slæderne, Corporationer, Klubber, Laug,
Corps o. s. v. sig del'Om, og paa deuue l\laade kunde Enhvers
Skjerv blive benyttet, og et betydeligt Soværn frcmstaae, som i
Siistæderne foraarsagede megen Virksomhed, især i
· 'bc11hav11,
Svendborg, Kiel, og de slorre Stæder i Norge. SL1irrelscn af de
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O0ere, som 1ic11 Gaug !,leve bragte Staten af dens patriotbkc Burgere lader sig rwppe med Vished bestemme. Alene af Siilv ug
l 1engc indkom i Krigsaareue til Aclmiralitetel 697,783 Rdlr. 30 Sk.
Couranl og 2L,2 I 3 Rdlr, 30 Sk. i Rigsbankpenge. *).
Af Siilvct Llev præget, ifolge Fororilningen af 2 ·1 de December
1808, de My11lstykkcr paa -t6 Sk., som bære Kongens Navuch·æk
og Inclscriplioncn: ,,frivilligt Offer for Fædrelandet'', omgivet af en
Egckrauds.
Ved disse frivillige Bidrag og Offere bleve Landels (.'inan(ser
noget understiillecle , da ltrigen og sammes Fiilger huriigen liimlc
Statens Kasser og Hesourcer, formedelst de manøe Fornodenheder,
en Armee paa Feltfod, især efter en lang Fred, fordrer.
Den Barndums-Tilslancl, h1•ori l\lilitair-Væsenel i Danmark den
Gang befandt sig, ligesom ogsaa de feilaglige Anskuelser, der .het·skedc i Armee-Bestyrnlscn med Ilensyn til det _Relle og Niidvenclige til en Armecs Felludrustning og Landets Forsvar, rnaalle nodvcndigviis formere Udgifterne, da Mangler fandtes paa Alt og
ovm·alt.
Del vilde maaskce være Pligt, men trællende for Læseren, at
anfiirc alle de Patrioters Navne, som ved frivillige Offere den Gang
gjorde sig fortjente af lfonge og Fædreland, da cl lille Offer var ofte
mere beriimmcligl for en fallig , end cl sto1·t for en riig l\Jand.
lfiilge Kronprindscns Dcfaling hlevc Navnene paa dem, ligesom deres
lilhmlle Offer, 1.Jckjendtgjo1·le i den berlingske Avis. De, som tilkom l\Jarinen, blcve offentliggjorte fra sammes Commissarials-Comploir,
h1•oraf den fiirsle Bckjendlgjiirelsc fandt Sled under 23de November
1807, og ville vi her blot til Exempel fremsætte de fiirsle OITcnlliggjcirclser af delle Slags, saasom:
Grev Danncskjolcl-Samso offererede 30 Egetræer og 30 Aske ·
ll'æer paa Samsii og senere 25 ,\lmetræer og 19-1 Bogetræer i Næsbyholm og Bavelse Skove; Stiftamtmand Thygeson tilhiid al betale 4
af de i Chrisliansand byggede Canonchaloupper; Grev lfouth - Egetræ til i0 Canonchaloupper; det asiatiske Compay11i al bygge
og udruste fiirsl ecn og senere 4 Canonchaloupper i seilbar SI.and;
Agent Du11t:{eldt & Compag11i at bygge og udruste 2 Canonchaloupper i ~cilbar Stand; Commerceraad van Dc"rs alle til
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1'l,1usbygge1·I ljc111ige Egetræer i hnus Skovl!, saml al op(orc el
Vaobeuhuus i fiolliæks Aml; Kammerjunker l'uterirdorff alle lil
Skibshy ggllri tjenlige Egetræer i hans Skove; Kammerherre Stampe
- 7 Dousin Sulvtalerkcner og 25 af cle hedsle Egetræer paa Jungshoved; Kamrtierhcrre Jllorgc11stjcrnc - Ege- og Asketræ lil i Canonchalouppc; Hedvig Smit/& - en Mængde S1ilv11ii; Bager lllollcr en Siilvthemaskine; Baron Eggers i.t Egetræer; en ubenævnt
Borger i Kjiibenhavn - nt bygge 1. Brig og nere Cononchaloupper,
eftersom dot forlanges ; l{ammerherre lcrche iOO Egelræe1·;
Kammerherre let/i - 20 Egetræer; Bogholder Sibbcrn - 25 Rdlr.;
Aabenraa Hy - 2200 Rdlr. til -1 Canonchalouppe; Regine Jenm1
en Mængde Sulvtoi; Seilmager Koch at fo1·færdige Seilenc
til 2 Canonchaloupper j Mægler J. Joachim Bd,rcnd 1.30 Lod
Siilv; Major v. Post - olie lil Skibstiimmcr tjenlige Ege- og Aske•
lræer paa hans Gods; isle J) dske lnfanleri-Regimcnts Mandskab (il)7 Rdlr.; .l\hjor, Baron Selby 10,000 Rdlr.; Doclor Hammer 20 30 Egetræer; Fru Juel-Wind-Frys - alle til Skibslommer tjenlige Egetræer i Skovene ved Boller; en Ubenæmt cl Guldserviee paa 300 I.od samt 20!4 Rdlr. i Kongl. Obligationer;
Kammerherre lloscnkra11t: - alle Lil Skibstommer tjenlige Egetræer
i hans Skove; Brandassurance-Compngniet paa Varer og EITccler 30,000 Rdlr.; Grev Wind-l<'ryø - 50 Egetræer og Tiimmer til i Canonchalouppe; Eierne af Islinge Gods - dHr. Bech, Qvistgaard, Aagaard,
Schulti: og Wassard - 20 Egetræer og 5000 Rdlr.; Groserer Christmsen - 20 Egetræer; en Ubenævnt - 645 Lod Siilv og en Gulddaase; Christian Ncvcr 50 Rdlr.; flere Kjobmrond i Flensborg
at bygge 2 Canonchaloupper; Kammerjunker Reedi: - Tiimmcr
til 2 Canonchaloupper; Baron Plesscn - alle til Skibsbyggeri tjenlige Egetræer i Fousingii's Sko,•e; Generalmajor, Grev Alilefeldt-Laurvig - Eget1immer til 5 Canonchalouppcr; Generalmajor, v. Castc11skjold til Frederikslund - 50 Egetræer; Grev Roscncro11e - 6000
Rdlr.; Aarhuus Amt - 561 Tdr. Rug, 471 Tdr. Byg og 7373 Rdlr.;
Aalborg By 301170 Rdlr.; Staden Altona - i5,071 Rdlr., foruden mange andre Bidrag, saasom Conforentsraad Ba1tr 2000
Rdlr.; Kjiibmand G. F. Baur - 1000 Rrllr.; l\Jajor v. Wichfeldt 1000 Rdlr.; Grev llloltke til Glorup - iOO store Bogetræer; Livjæger-Corpsel - al bygge og udruste 1 f.anonchalouppe; del borgerlige Infanteri· Corps i Kjiibcnhavn U,012 lhllr, 88 Sk.; Husar-
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Regimenlel - 257i lldlr.; Overkt-igs-Commissnir Petersen - JOOO !\dir.;
Generaladjutant l•'ribo - 3000 Rdlr,; Sp~ciesbn11ken - 50,000 Udlr,;
Ilrodrcne Guldbi'Tg, 180~, - en Ohligalion paa 100,000 Rdlr., som
var skjenket deres Fader, Geheimeraad Ovc-Ilur,q/1-Gultlbcrg ar Ro11g
Clu·i.~tia11 de11 ?de den 16de Februar 1.778 for hans lro Tjeneste;
desuden af Professor Guldl,erg i22 Lod Siilv og hans llimu
Sparekasser; Hertugen af A-itg1ulcnburg Tommer lit Værdi af
10,000 Rtllr.; det Grevelige schi111111clma1111l.se Fidei-Commis- Arvingcr
- i7,l0! I,od Sli:idigl Solv.
Endelig maa ikke forglemmes , al I.andels ophoiede Dronning,
lllal'ic, skjenkede Halvdelen af sine Naalcpenge, eller aarlig 12000 Rdlr,,
og [{ronprindsesse Carolillo ligesaa llalvdelen af sine Depulalpenge, eller
aarlig 2000 Rdlr., lit samme Brug - og saaledes l,1111110 vi vedblive
al næv11e saa al sige alle formuende Na\'ne over hele Danmarks Land.
Ved disse Midler kunde Regjeringen udvil,le megen Driftighed
med Hensyn lil l{rigsforloiers Bygni11g. De lillmdle Malerfolier ,•are
endog saa slore og mangfoldige, al de ikke engang alle kunde slrax
IJC11) ltes; thi al udsoge Skihshygningslommerel i Skovene, transportere
del Lil Havet og lil Værfterne medlog flere Kræfter og Arme, end
man kunde disponere over.
Imidlerlid benylledes Hjælpemidlerne
saa godt som muligt, og der byggedes overalt, hvor Værfter fondlcs
i Provindscrnc I saa al, i Enden ar Aaret 1.807, 2 Brigger og 26
Canon- og l\forlcer-Chalouppcr vare under Arbeide, hvoraf i de 2-3
fiirste 1\Iaaneder af Aarel 18 08, endnu under Cltrislian den 'Ides Rcgjering , 161, af Stabelen i Kjiibenhavn og Provindserne 23 Canouchaloupper, og senere i Aarct 1808:
i27 Canonchaloupper, Sl,jiilsbaaclc, Canonskonncrler, Canonjoller og lignende mindre Farliiicr.
4 Brigger; ,,sams6 og Alsen'' hver paa 20, 18 Th
Canoner; ,,Langeland", paa 18, i8 :ii, og ,, Tonniugen", paa 14, 6 '.iL Canoner.
i Cullcr, ,,Lykkelig'', paa 4, 6 li Canoner.
2 Stykprammc, ,,Iflralrossen'' og "Solovcn'', hver paa
20, 2i it Canoner, og
i6 l\lorleerchalouppcr.
Tilsammen i73 Canonfarliiier >A<),
~) Sce Garde: Den danske og norske Somagt, 4dc Uind, l'ug. (ill!J-ut7.
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Hertil maae endnu lægges 4 i Sommeren 1808 fra l.:nglændctne
el'obrede Brigger, the Tickler, Turbulent, Seagull og Tigres!! og 1
Canonbaad 1 hvilkel vi nærmere ville omtale. Naar alle andre Hjælpemidler mangle, er Erobringen af Fiendcns Stridskræfter tilvisse rle
bedste, hæderligste og meest anbefalenrle Midler, eftersom de koste,
som oftest, uforholdsmæssigl lidet, baade l\Iennesker og Material for
at erobre dem.
Hvad de i Norge værende to Linieskihe: ,,Prinds ChristianFrederik" og "Lovise Augusta", saml Briggen "Longen'' anganer,
saa bleve ikLe disse Skibe til den Nytte for Siiforsvaret, som man
billigen burde have ventet, hvilket vi senere ville erfare.
Imedens Kronprindsen arbeidede paa at skabe et nyt Siiværn,
sligte han midlertidigcn at opmuntre Caperierne, verl, imod Qvittering,
at Ianne Capernes Udredcre Canoner, Haandvaaben, Ammunition m, m.
fra de Kongelige Arsenaler, for derved al gjiire Fienden den Af•
bræk, han formaaede.
Fiilg<>n heraf var, at Caperne snart bleve
meget talrige; og, da de udviste stor Dristighed, hav!Ae de tillige
tykke og gjorde mange og rige Priser. Paa et saaledes af en Caper under Capitain Gronbcrgø Commando opbragt Skib , som i den
fiirste Halvdeel af December l\Iaaned 1807 blev indbragt til Kjiibenhavn, befandt sig ogsaa den forhenværende engelske Minister ved
del danske Hof, Garliko, men som ifiilge Kronprindse11s Befaling,
tillige med sit Fiilge og sine Efl'ecter, blev strax sat i Frihed og
med et Skib afhentet paa Prisen og bragt til Helsingborg. Imidlertid varede det nogen Tid, inden Caperict ret kom i Gang, hvorved den bedste Leilighed dertil gik tabt.
Var den bleven paabegyndt ved Krigens Udbrud , eller i det Mindste slrax efter den
engelske OrlogsOaades Borlgang fra Oslersifoll og Belterne, vilde et
langt stiirre Udbytte have fundet Sted; men der skulde nogen Tid
til, inden Nationen samlede den nodvendige Erfaring og Færdighed
i denne Retning, Lovgivningen I.Jlev ordnet og bekjendt, og Speculalionsaanden vakt. Senere viste de danske og norske Capere megm1
Dygtighed og Forvovenhed; det var, som om de optage et gammelt,
men godt bekjendt Haandværk, der længe havde hvilet; men nu
havde ogsaa l?ienden lært al kjende Fareu, og ved stærke Convoieringer
si:igle han at dække sine Handelsskibe forbi de danske Kyster.
Del er en Selvfi.ilge I at l(ronprindsen efter sin Tilbagekomst
til Kjobenhavn ogsaa sogle at forskaffe sig niiiagtige Happorlcr oru
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de Personligheder, som under Beleiringt•n paa en elll'r anden l\lna1le
havdn udmærkl'l sig, og ln·oraf der lilvisse l,nnde frcmhæ\' eS mangfoldige Krigere, som havde urlvibt en sjelden OpnfTrclse, Tapperhed og
alle l.rigerske Dyder. :Men Avancemenls og Beliinninger fandt dog
ikke Sled, og kunde vel ei heller ret vel finde Sled, efter saa mange
og store [jheld og Ydmygdser, h,·ori dog Krigerne til visse inge n
Skyld havde.
Ogsaa kjemlle man i den dansl..e Armee il..ke 111
Avancements udenfor Tour, eller lil Ordens-Ud11æ1nelser for de lavere mililaire Grader, da Dannebrogsordenen den Gang kun havdl'
een Classe, som var Storkors, der altsaa kun Llev lildcelt de hiiiesle
Slatsembedsmænd. Imidlertid fandt dog fiilgerule Belonningcr Slet!~
Overconstabel Spa,ig og Artillerist Frm,t: Gcdci af det borgerlige Artillericorps i Kjobenhavn IJleve i de naadigstc Udtryk tilkjendegivne Kronprindsens særdeles Tilfredshed og Velbehag med del'es
r;1ske og determinerede Handling, ved, den 3die Seplember i 807,
paa Rosenborg Bastion, at slukke en tæt ved Krudlkassen nedfalden
Bombe og der1•ed forebygge dens Explosion.
Armeens Overlæge under Beleiringen, Professor IJ'insliiv, modtog ogsaa den 2Jde November, fra Kronpriodsen, lolgcnde Skrivelse:
,,l\led megen Glæde har jeg er-faret den ligesaa store Omsorg,
"Nidkjærhed og Iver, hvormed Herr Professoren under l{jiihenhavns
,,Beleiring og derefler haver flirt det 01·ersle Opsyn o\'er de mili"taire Sygehuse og de af Dem selv oprettede lempo1·aire l•ellhospitaler
"her i Staden ; thi De haver ganske med Tilsidesættelse af Deres
"egen Praxis udfort disse IJes\'ærlige Forretninger og del'ved viist Dem
,,som en sand Patriot, hvilken llandling fortjener min særdeles Til,,fredshed og Tak, som jeg herved har den Forniiielse at tilkjende"give Dem. De <ivrige J.æger, som under Dem have \'cd forslijellige
"I•elthospitaler ligeledes medvirket til denne Sags 1-'remmc og som
,.jeg horer have gaael Dem redelig lil Hnande, vilde llerr Professoren
,,behage al lilkjcndcgirc mit Velbehag og Tak."
Under 25de November i807 lilcv Livjægcrcorpset, som under
Kjobenharns Helciring saa ofle havde Leilighed til at udmærke sig,
gi vel Anciennetcl i Armeen, saaledes al ethvert Corps , der hcreflcr
oprettes, som yngr·e erholder Rang efter delle Corps, og Oflicicrerne
tildcelte Rang med Liniclropperne.
Under 5te December 1807 blev den til det castcnskjoldskc Corp,
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commandcrede St) lj1111kcr llc/frsen, der saamcgct uclmro1 ke1le sig i
Slagel ved Kjiigc, 11dnæ1 nt til Seeondlieulcnant i Artillericorpset, dog
u<len A11cicn11etet, indtil han har taget Examcn.
Under 16tle Decrmber 1.E:07 ed1oldt Ilrandcorpscts Chef, l\Iajor
l,irkirup, ngsaa en Taksigelses-Skrivelse fra l{ronp1fodsen, saalydendc:
,,Med Forn1i1else har jeg erfare!, hvorledes Brandcorpsel i Al,,mindclighcd har udmærket sig ved her i Opf) ldclst•n af dels Plig"lcr under Domba1·demenlct her i Kjiiuenhavn, og al Nogle af Corpsct
,,i Særdeleshed ha, e lagt fortrinlig l\iiiaglighed og Activitcl for Da11gcn fra Krigsurolighedernes Beg) nde)se af, h1 ilke Herr l\Jnjorcn
,,YillL• lichagc al tilkjcndcgive min fuldkomne Tilfredshed og Vel,,bchag for deres udmærkede Tjenstiver, hvorved de have givet Prii,, ver pan deres patriotiske Sindelag, der ikke mindre fortjene min Agt."
Diss e Beli'inningcr vare tih'isse sparsommelige.
De ovrigc
Troppcafdeliuger og deres Befalingsmænd ble1'c ikke pna nærmere
l\Iaade rele1•erede nu; men efter Dannclrrogsordeneus Udvidelse utlgik i August l\Iaaned 1808 en Opfordring til Cheferne for de Troppeafdelinger, som havde decltagel i Kjiihenhavns Beleiring 1807, til
al opgive, ,,om der ,•cd samme ha1· været noget Individ, som paa
,,en eller anden l\Jaade havde udmærket sig, at han derfor kau for,,tjcuc Vor Opmærksomhed og deraf 0ydende Bcliinning •••"
Endelig maae vi ogsaa bemærke, at de to dygtige og active
Siiofficierer, Preruierlieutcnanl Willemoes og Secondlieutenant Falsen
hleve under 29de December 1807 tilkjendegivne KronprindseJ
fredshcd, fiirslnævnle for den kloge og modige l\laade, hvorpJc.1\I
Lesorgede Troppernes Overforse! fra 1,angelaud til Laaland, efter
Kjobeuliavns Beleiring, og sidstnævnte blev for udviisl lignende Dygtighed, ved at 01•erf1ire Tropper fra Holsteen og Femern til Laaland,
tillige udnævnt til Premierlieutenanl i S1ictaten, hvilket Avancement forst
blev bekjendtgjorl Vf:d Parolbefaling af 2den Januar I808. Rigtignok
var Secondlicutenant Falsen den ældste i sin Classe; men ikke desmindre gjorde en saadan Bc11iuning Opsigt, da den var saa godt
som aldeles uhekjendt, og derfor blev den unge Maud fulgt med
Interesse og Decllagelse paa hans nys belraadtc, hæderlige Bane.
Lieuteuanl Willemoes havde allerede el hæderligt Navn fra Bataillen
den 2den April 1801, hvilket han blot fomyede og stadfæstede i
den offentlige Mening,
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l\fon stiirre Opmæ1·ksomhcd og lnleressc viste Kronprindscn Fm'•
svnrsvæsenel i Almindelig hed, ligesom ogsaa Rjiibeuhavns og l{yslcrnes
Hefæslniug samt Armeens Fodigelse og kraftfulde Organisation i
Særdeleshed.
Vi , ille mr.d 1rornoielse betragte ha11s lleslræbelser
og Yirksomhed i denne Hetning, og kunde ikke nol.som beundre,
hvo1 ledes han fandt l\lidler til al udfore saa mange og lwslbare Arbeider og Forandringer, saameget mere som Iljælprmidlcrue ei vare
store, især til Befæstningsvæsencls Udfiirelse; imidlertid besad Armeen
om ci mange, dog meget dygtige Jngcuieur-Officierer.
l{jobenhavns forlillcaloriske Forstærkning maalle nalurligviis nærmest ligge Kronprindsen paa Hjrrlet, Vi have allerede omtalel (I. Bind,
Pag. 367 J, al der under 24.de Oclober 1807 blev hcfalet Ohersllieulenanl v. Suckow og Capilain Wc11:el v. llaff11er ar lngl•nir.111·Corpsel og Oberslliculenant v. Beck af Artilleri • Corpsct, nt sammentræde i en Commission: ,,for al overveie og udkas te cl Forslag til
"Værkers Anlæg udenfor Kjobeuhavn, saa at 01•ergangen over S1icrnc
,,kunde dækkes, og J<'icnden holdes i lilbi:irlig Afstand fra Fæstningen."
Denne Commission arbeidede med megen I vcr; men to forskjellige Anskuelser s1igte at gjore sig gjældende i den ; ifiilge den ene
kæmpedes der for at Værkerne skulde anlægges nær ved Fæstningen,
som lcles de pool for Tilgangen over S1ieme, aabne i Struben, for
al kunne uuderstotles af Fæstningen& Canoncr; if1ilge den anden Anskuelse vilde man have Værkemc fjernede fra Fæstningen, for ni
kunne beskylle samme mod el Bombardement. Disse to forskjelli ge
Anskuelser bleve begge forsvarede og understollede med · megen
Dygtighed. Hver af Commissiouens Medlemmer indgave det·es Anskuelser og Grunde separat, og Hovedresultatet blev: al de feilaglige
Anskuelser dornminerede, og al Væ,·ker nær ved Fæstningen bleve
antagne som de hensigts,·elle, og f1ilgeligen foreslaaede.
En anden Commission, bestaaende af ,Justitsraad, Stadsconduclem·
Rawert og lngenieurcapilainerne v. Romling og v. Christensen, blev
nedsat under 28de December _ISOi, for al bestemme, ,,hvilke Bygninger, Hauger, Indhegninger m. m. del maac ansees n1idvendigt at
nedrive og bortrydde, forinden der kan begyndes paa Defcnsionsnnlæg udenfor Kjobenbavn."
linder !Ode M~rts 1.808 bleve de indleverede Planer over de
prlljeclerede Værkers Anlæg udenfor Fæstningens nordlige og vestlige

Siclc nppruhcredc af Kro11prindsen, paa det nær: .,At de 2 Værker,
,.som ere fnl'rslaaccle ved 1.adcgaardcn, synes mig at burde l'ykkes
"længere frem, saa 111 del ene af dem kunde indcslulle Ladcgaardens
"Bygning, In orved ventes, al denne Bygning kunde blive sparet for
"Nedrivdse og derved være til Brug fol' Besætning<•n, samt fur de
,,Fornodenheder, der vil Lehiives til Skandsen.''
Disse af Kro11p1 indsen pjorle snude og rigtige Bemærkninger
blevc imidlertid modheviisle af den nedsallc Commission, saa al KronprindsC'n under 1,jde .Marts 1808 tilskrev Co111111issionen Folgcnde:
"Jeg bifalder de Gl'unde, som Comruissionen h?r fremsat imocl, al
,,Ladegaardcn ci indslulles i Befæstningen af Forstædernes Befæstning,
"og viltle samme behage snarest muligt al sende de projecleredc
" Ptancr til Commissionen, der haver Befaling lit al bestemme, hvilke
"Bygningrr m.m. der udenfor Staden i Henseende til de deri upfiirende
,,nye Defcnsions· Anlæg skal borh yddes."
l\lan seer heraf, al de fcilaglige Anskuelser aller seirede orer
de rigtige, hvilJ.et, destoværre I saa ofte er Tilfældet ved endog de
vigtigste Begh·enheder i Verden.
Under 22de April 1808 blev alle1· nedsat en Commission, heslaaende af een Artilleri- og een lnge11ieur-Officier, for at bestemme,
en Detaille, Antallet af Canoner og Kasteskyts, hvormed ethvert af
Kjobenhavns og Christianshavns Fæstningsværker burde være armerede.
Under 23de April 1808 forelagde Kongen det danske Cancclli sine
Bestemmelser angaaende Nedrivningen af Bygningerne, Guulgjorelscn
derfor saml for Grundene m. m.
Imidlertid vare Vanskelighederne
og Omkostningerne ved disse Anlæg saa store, at Stalen ikke havde
Evne til at oveninde og tilveicb1'inge dem, hvilket var Aarsagcn
lil al Kongen under 20de Mai tilskrev saavel Cancelliet som lngenieurcorpsel Fiilgende:
"na vi for nærværende Tid haver den storstc Deel
vor
,,danske Armee forsamlet her paa Sjælland, saa er del mindre nyt"tigt cg n1idvendigt, al disse Værker strax anlægges; og desaarsag
,,er del Vor Villie, at disse l<'orlifications-Anlæg skal udsættes 3 Aar,
,,med Tilfiiiende:
i. ,,At alle paa Broerne samt andetsteds udenfor Staden af"brændtc Bygninger ei mere skal opbygges, men Pladsen, hvot'pan
,,de have slaaet, ryddeliggjiires af Eierne.
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2. ,,At ;1llll llygningcr wleufor Starlcn og -f.il,,dcllrl, som liggr
,,de iutcndcredll 11yc Fo1·lillcalionsværkcr paa den Dishmce 1111'1'1 som
"Vort In neui~urcorps er heonh·el nærmere .tl opgi\'C, maae, naar de
,,forfalde, eller· nedrives; eller afbrænde, da ei mere opbygges, men
,,Pladsen, h, orpaa de ha\C slaae~, gj1ires rydderlig, og endelig·:
3. ,,Al alle Gaarde og Huse, som ligge under formeldle nmr"merc opgivende Distance, skal i det Seneste inden 3 Anr ,•ære
"nedrevne , og Plad~ene være I') ddeliggjorte, for al de til den Tid
,,begyndende Værker kan have fri Plads for deres Slcudli11ier.''
Endelig blev ved Kongeligt Rescripl af 10de Juni 18t,8 til lngenicur-Ohersllieutenaul v. Suclww befale!: ,,Foranlediget af Din aller,,underdanigste Forestilling af 13de d, M., bevilge , i h cn •cd alle1·"naadigst, al Overadjutant v. Rumling 1hligemed Major v St1•ffc11s
"af lugenieurcorpsel sammentræde commissionaliter, for at lic~lemme
"Distancerne, hvorlangt Forstæderne udenfor Kjohenhavns Fæstning
"med Tilbehiir fra de nye anlæggende Værker b1ir demoleres, saml
1 ,forfalle en~ Tegning med fuld~tændig Detail over Omegnen ude1;om
,,Staden, hvorpaa bemeldte Distance ved en Demarcationslinie be1.lcgnes.''
Saaledes !,leve de prnjeclcrecle fortificalorisk e Anlæg udenom
Kjobenhavn vel forberedte, men Udforeisen opsat, og er senere ci
mere af llegjeringeu olfenllig bragt paa Bane til denne Stund; og
mane ,·i gratulere ICongeu, Landet og Staden til al hine Anlæg den
Gang bleve opsalle og senere henlagte, da de , efter Planen at
dumme, maae ansees for at have været i alle Henseender uhensigls!'elle , og formedelst deres ringe Afstand fra Fæstningen vilde de
hverken have kunnet sikkre denne eller Beboerne for samme Lidelser,
som under Beleiringen :1807 blev dem Lil Deel. l\Ien
enhver Patriot
,
bor dog haabe, at delle vigtige Spiirgsmaal aller· snart optages, nt Forslædernes Dehoere erholde Tilladels1• til frit al bygge og be,·ægc sig,
og al detacherede. Værker anlægges, for al beskylle dem og den hele
Ilovedstad, den bed~te Ædelslcen i den danske Monarks l{rone.
Befæstningsvæsenel ved Kjiibenhavn indskrænkede sig det for,
• ifolge Kongelig Befaling ·af 2.Jde Maris 1808, til Anlægget og lslnud•
sællelsen af Euveloppen udenom Christianshavns Hovedgrav fra Calle·hostrand til Christianshavus I>oi• , h,•orlil ifiilge Armecbefoling
:iste l\lai 1808 dagligeu blrv commandrret til Arbeitle 1000 l\fond
~
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al' l,jiil,c11ha1 ns Garnison. l.:1111,l mc1 c activ I ar man dci·imod ,·cd
A nlæi;gct af pnssagere \" mrkcr, Ska11<lscr OJ llalleiill', snm, if1ilge
Kongeligt Rcscripl ar 2dcn llec, 1807 til Olier stlieutcnnnt v. Suckow,
hlev befalet dccls :il islanclsa•lles , dcels fra li} t at a11lægges paa
Kysterne og ved ludliibenc Lil Sundene og Fjordene, hl'Orved man
meget man lieromme Kro11pri11<lse11s s!nl'c Actil ilet og lngenieur- og
Artilleriolficicrcrncs ci mi11dl'e Ar.liv ilet og Il} gtighed. Til Beviis
hcrpaa nnriil'c vi her, hvilke11 stor l\ln~sc ar fortificatorisliC Aulwg
der !Jlevc e:1.cculen;de i Vinlerc11 1~07- ibOS, og som for sliirsle
llclrn 111rc hraglc til Udriirelsc og :u·mtrcdt• 111 id Foraarl'l 180~, c~lcr
i Ui11el af SommcrP.11 samme Aar.
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Disse Balleric,· ug SJ.amber IJJeve undcrstiitlcdc af Siidcfl•n ·ionen
saalcdcs:
Paa Rji.ibenhavns Rhl•rl, eller rcllerc ved Inrlliibt!l til Kj iihen havn og i Sundet blev hrnl agt Orlogsskibet Prinrfscsse ,,Louiu Auguste·'
paa 61 Canoner, ti 11rm1•1r<lc Collardif, egallcr, 3 Sl)•lcpramme og
nogle og 3~ Canon- ug .M111 lec1· Chaloupper og Canonjollcr.
lndlohct til l{jiigc hlev fol's\'arcl af el Flaadehallcri paa 3 2 Ht
Canonc1·.
Paa Ulf;halc ved Nyol'l blev henlagt 1 Canonchalouppc.
Paa Grunden udenfor HestehO\·ed-Batteri paa Falster blev henlagt 1 Flaarlcballrri paa 3 2 lu. Canoncr.
Imellem Gaabcnse og l\fasned O blev henlagt 6 Cano11chaloupper, o..; ved .l\Jasned O cl Flaade Batteri paa 3 2l'ib Canoner.
\'ed lndlobct lil lsscfjnrdcn lilev henlagt cl Flaadcballeri paa
;3 21:E; C1111oncr, 2 Canonchaloupprr op; 2 Canonjollcr, samt ved
Jndlohct til Roeskilde-Fjord en Barcasse med 1 -12U Caronade.
J Nak~kov •jord slalioneredcs 2 Canouchalouppcr.
Ved Uud obing slalion ercdcs 2 Canonchaloupper.
V cd Thorseng stationeretlcs 2 Canonchaloupper.
I Nyborg •Barn l,le1• slalioncrct Orlogshrigg en "f?a11111'' paa JJ
Canoncr, en Skonnert, Kongejagten "Soor111e11" pan 12 Ca11011cr, en
armeret l.01bllaad og nogle Canon• og !\Jorlccrchalouppcr.
Ved Faaborg stationerclles :.! Cauonch:ilouppcr.
Ycd Sam,o stationerc1lcs 2 Ca11011rlwlouppcr.
J Eckcrnfiirde-Fjm·d slalionered1:s 1 Canonchaloupper.
J Kielcr Fjord stalioncrcdl's ,1 C:a11011chalo11pper ved (?rcdcriksorl
Fæsl11i11g.
\'ed lndlollel til Eiderlloden sla!ioncrcdcs Hriggen "SUhw" og 2
arnieredc CofTardiskibP., som i All fiirle S 6lt, 16 3 it og 3 I u Canoner.
J Gliickstads Havn blev slalionerel Orlogsbriggen "Femern'' paa
1 ! Canoner, en Dcel armerede Co1T.1tdiskibe og 5 Canonchalouppcr.
Saaledes vare l{ysternc og l11dlohene dækkede ved de l\lidler,
som Staten i den korte Forheredclscslid lrnvde vært•l i Stand til at
skabe; og de vare i Sandhed ikl.c ri11ge, men snarere l1c1111 rlring~værdigc.
Dernæst henvcndle Kronprindseu megen Omhu pna Armeens
Organisation og Forstærkning, dnns Commandovæsen og Personnel.
Efter Kjohc1.ha1 ns .Bcleiring rnr det ncrulig blevet ham inrll yscndc,

al nrn,I slige Persn nli ghccler, som den Gang beklædte de hoiere Poster
i Armeen, og med 1•11 Organis ation som den daværende, især Landev;i•rncls, sla acr man ingen F'icndc p.ia Flugten . Den h1iic llrrre var sin
Armecs Gencralissimu3, og foretog, som Fiilgc deraf, selv enhver Forandrin g, som han ansaae forn1iden lil Armeens og Landets Tarv.
Armeen lalle den Gang mange aandelig og legemlig udlevede
Orricicrer, S'lm ikJ.e formanede længPrc lilhiirlig al forrclle den dem
paahvilcnde Tjrncslc,
Af Armeens 5?. Generaler kunne vi alene
Ge1wral
v.
Ewultl
ng
cl Par Andre, som vare i Stanrl til at fornævne
rette acliv l{rigsljcncsle, og som havde erhvervet sig cl krigcrslit
Narn. De Ko11gl. Prilll'ls er og mange fyrstelige Personer vare vel
.- medregnede i delle Ania! , men kunne nalurligviis formedelst deres
ganske anden Avanccmentsmaade og Alder, end :die andre Generalers,
ikl.c medrcgnes til dt•nne Catcgori. f<'olgcn heraf var da den, at,
erter Kronprind sens Hjemkomst den Ute November 1807, blcve mangfoldi ge Officierer afskedigede, saa at sige, uafbrudt den hele Vintc1·
1807- 1808 ; do g ikkun cen enrsle Generalsperson af ovennævnte 52,
som, pa.i l 1 rindscrne og faa andre UndtageIsel' nær, vare alle uljenstdygtige. Saaledes blev undel' iite Dec. i i 07 paa eeu Gang afskediget
1.5 Balaillonschefcr og Majorer og 6 Capitaincr uden foregaaende Ansog •
nin g ; dem !}de Janm:r 1::!118 afsl,cdigedcs igjen l\Iange, ja I af eet eneste
Hegimcnl ikke mindre end 2 Slabsofficierer, 5 Capitainer og 2 Lil'ute •
nanler paa een Gang; den 23de Januar fandt aller mange Afskedigeher
Sted og saaledl's næsten hv er Dag igjennem hele Marts .l\Iaaned 1808,
og deriblandt, under Hte Marts, Generallieulenanl v • ./Jfoltkc, commanclereode General i N1irre-Jydland; men da Ancienneleten prævaleredc,
og del' aldrhis ikke hlev taget nogel5omhclsl andel per~onligt Hensyn ved Besa•llrlsen af de llj e Befalingsmænd, saa indskrænkede
Yirkningcrne heraf sig blot dertil, al man c1 holdt Eflerfolgel'e, som
, cl vare nogle Aar yngre, men foriinigt uden nogctsomhelst Fortrin
for deres Forgængere I hvorfor det tilsigtede Oiemed næsten aldeles
forsvandt. 1 den Armec, hvol' Ungdom lidet hetidcr, og hvor ikke
Dygtigheden har Fortrinet for Ancienneleten, i en saadan Armee er
enhver Foramiring til det Bedre - cu rccn Umulighed, og ethvert
Forsog herpaa aldel t•s spildt.
1 Forening hermed arbeidcde I{ronpriudsea ogsaa paa at forstærke Armeen, l'eltc paa Feil og Mangl el', oplose og reorganisere
de gamle og oprclle nye Col'ps.
l\Icd L.indev,nnel ha,·de han just
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ikke Anledning til al være særdeles ,•cl tilfreds, og der horte ei
megen Skarpsindighcd til at opdage, al Hovcdfoilenc især laac i
dels Or;..anisation. Som Folgc heraf erholdt Landlwærnel pa:i Sj:elland, under 10dc November 1807, if1ilge Generalmajor v. O.cliolms l?orslag, Ordre til at aDeverc deres Armatur og /ivrige Inventarium til
Opbevaring af .l\lagislralen i Corsiir, Sorii, Neslved, Roeskilde og
Kjiige.
Under 14de Novemb~r blev del frederihærkske Corps rcscriberel af Kronprindst•n: ,,Det frederikværkske frh·illige Corps har
"viist, at del ikke forstod at forsvare sig, og er altsaa som militairt
,,Corps unyttigt; desaarsag skal del ophæves, og aOevere sine Arma1,lur- og Ammunilionssorter, som tilhiire Kongen 1 undlagen Artilleri1,Afdelingen og Siifolkene ved delte Corps.''
Under tlde December 1807 befalede Kronprindsen, at "ide Ba,,taillon af Marine-Regimentet skal indgaae fra 1.ste Januar 1808 nf,
,,og Regimentet saaledes fremtidigen ikkun best;1ne af :l Balailloner.''
1\Ien istedet herfor blcve desto flere nye Corps ovreilede. S aa•
ledes blev Livjægercorpset, som ifiilge sammes Reglement af 3 l Januar 1.806 skulde organiseres paa 4 Compagnier, hvert pna 120
l\Ienige eller tilsammen 480 Menige, men som endnu ikke var
bragt til Udforelse, under 4de Dccemlier 1.807 befalet at iværksætte samme, da Mandskabets Antal nu var foriiget til 400 Menige.
Et Cavalleri - Regiment var nylig blevet oprettet, som under
22de Octoher 1807 blev kaldet "det sjællandske Dragon - Regiment''
og under 20 December tillagt Navn af: ,,Prinds Frederik Fercli11ands
Dragou -Regiment" og givet bemeldte Prinds til Chef. Under 2lde
December 1807 blev befalet Opreltelseu af 3 nye Jæger- Corps,
bestaaende for sliirstedelen af Forslbeljenle, Herregaardsskyttcr og
andre Folk, som skyde godt. Disse Corps forte Navn af: ,,det
jydske Jæger Corps'', hvoraf en Deel var til Hest og en Deel til
Fods; ,,det fyenske ridende Jæger. Corps" og "det sjællandske
ridende Jæger-Corps''• Under 2-lde December 1.807 blev alter befalet
Oprettelsen af andre lo nye Corps, nemlig: et paa Oen Alsen, under Na,•n af: ,,Hendes Kongelige Hiiihed, Hel'tuginde Louise Aug11stc's Lh•jæger-Corps", og det andel paa åerne Laaland, Falster og
l\Ioen under Navn af: , 1det Laalandske Jæger.Corps'', hvoraf en Dee)
,•ar Lil Hest og en Deel til Fods. Endvidere blev paa Generalmajor,
Grev v. Ahfrfeldts Forslag, den 13de Februar 1808, approberet Op-

retlelsen af det "langela11dskc ridende Jæger-Corps", som irolge Organisations- Plunc11 af 13de !.\Jarls s. A. bestod ar 1 Ritmester, 2 Ueute11a11ler, l Vagtmester, 6 Overjægere, 1 Trompeter og 60 Jægere.
Under 13de l\larls erholdt ogsan del fredel'ikværske Corps en
forbedret Organisations Plan.
Under Sde April 1808 blev befalet, at der skulde oprettes et
nyt lnfJnteri-Regiment paa 1800 l\Iaml, inddeelt i 3 Balailloner, bestaaende især ar Frivillige fra Kjobenhavn og sammes Forstæder, og
derfor kaldet ,,Kjobcnha\'Os-Regiment''; og endelig blev under 24de
April 1808 befalet Oprettelsen af et Jæger-Corps paa Oen Femern,
bestaaemle af 1 Capitnin, 2 Lieutenanter 1 8 Overjægere og 100
Menige.
En ny Forol'dning om Forbedringer ved Udskrivningsvæsenet
for Unicannern udkom under 6te November 1807 for Danmark,
og unde1· 2..lde December s. A. for Norge. Men under 20de Januar 1808 udkom en Forordning, som fremkaldte mange og betydelige Forandringer saavel ved den danske som norske Armee,
hvoraf de vigtigste vare:
Armeen skal herefter inddeles paa l<'1•edsfod, den danske i 3 og
den norske i 2 Divisioner, under en Generals Commando, som har
at byde over Alt Land- og Siivæscnet vedkommende i Districtet.
Til Hjælp meddeles ham en Officie1· af Generalstaben som Chef
for Divisions11taben, i · lngenieurofficier og i Soofficier.
1 Danmark bestaaer:
Den iste Division af: Oerne Sjælland, Laaland, Falster, Moen
og Bornholm med Christianso.
Den 2den Division af: Norre-Jydlanrl, Fyen, Samso, Langeland, Thm·seng og Æro.
Den 3die Division af: Hertugdommerne Slesvig og Boisteen med
underliggende Ocr.
I Norge beslaael':
Den iste Division af: Aggershuus-, Christiansands- og Bergens
Stifter.
Den 2den Division af: Throndhjems Stift.
Hver Division inddeles i saa mango Brigader, som dens Slyrko
udkræver.
O,·ercommandoen over Armeen skal bestyres af en hoi~tcommauderende General, som i Forening med de 5 Divisions-Generaler

og iinigc i Funclion værende Generalspersoner, hvoriblandt l11 spe c leurcrnc for de furskjt>llige Vaaben, slmllc kaldes og udgjiirc Ar •
m1•ens Generalilet. Grneralitcls- og Commissariats-Collegicl i Kjiihcnhavn gives fra nu af alene ~avn af: ,,del Kongelige Generalcommissariats Collcgium ''; det norske Gencralilcls - og Commissari11ts Collegium skal fra nu af kaldes: ,,det Kongelige norske Commi ssariats-Collegium'', og deres Forretninger blern indskrænl,cde til Lanrlmilitair-Etatcns Oeconomi, li'ursiirgclsesvæsen og Ucgnslrnbsvmscn.
Naar en Dee! af Armeen gaaer i )<'ellen, skal drr i11drellcs ~t
Feltcommissariat ved den Hiiistcommandcrendes llovedqvartcer, l11·is
li'urrctningcr ere for Afdelingen tic samme, som Genrraleommissariatcls for den hele Armec.
En Generalauditem· paalæggcs al ,·nage uvrr del militaire Juslils væsen directc under den hiiistcommandcrcnde General.
En Generalstab oprctlcs under Eet for begge Armcct· og under
Armeens h/i;stcommanderende G.eneral, og dens Standqvarteer rr
Kjiillenhavn.
Den deles i en Generaladjutanl- og en Gencralqvarteermrsterstah, hver med een Chef. Den fiirste skulde tælle 1. l
Oflicir.rer, nemlig: en Generaladjutant, som har Oberst's Hang, 2
Generaladjutant-Liculenanter, som have Oberstlieutenanls Rang, 4
Overadjutanter, som have Majors Rang, og 4 Dh•isions-Adjutnnler,
som ha,•e Capitains Rang; den sidstnævnte Stab tæller 1.2 Officierrr,
nemlig: en Geueralqvarleermester, som har Obersl's Rang, 3 Generalqvarteermester-Lieutenanler, som have Obersllirulenants Rang, '1
Ovcrqvarteermeslere, som have l\Iajors Rang, og 4 Di\'isionsqvarleermeste1·c, som have Capilains Hang, saml 1.0 Adjoints, som ere Lieulenanter i Armeens Regimenter og Corps. Dog blev Antallet, især
paa Gener.iladjutantslabens Oflicierer, snart IJctydeligen overskredet.
Gcneraladjutantstaben lllev paalagt den sædvanlige Adjutanlstjeneste hos Armeens hiiistcommanderende General, eller DivisionsGenei-alcrne.
Generalqvartecrmeste1·stabe11 - lilev derimod overdraget Armeens
Forpleining med Brod og fourage, del militaire Befordringsvæsen
og Kji.irsler, l\Iarcherouter, lndqvarteringsvæsen, Opsigten med Vcie,
Brner og Canaler, og endelig Landets topographiske Opmaaling og
Kaartvæsenet, samt Commando over og Uddannelsen af det Staben
underlagle Guiedecorps, som blev formeret af J<'elljægercorpset
Kiel, men erholdt herefter Standqvartccr i l{ji:ibenhavn.

Ch1:fspostcrnc i de to Stalirr fnrlll'holdl K11ngr11 sig at J,rsrrl11•
med hvem han dertil fandt dygtigst i eller u<lrnfor Stahcn, uden
llcns) 11 Lil Ancicnnctel. Stahsofficicr~poslcrnc i begge Staber ku1111c
ligeledes besælles med hvem l{ongen dertil linder mcest passende i
eller udenfor Staben. Skeer den af Staben, sl,al Ancieuneteten
liilges igjennem begge Staber. Skeer den urle11for Gcncralstahcn,
saa skal dog de, som forhen ha,·e tj ent i GcnerJlsl,ilJCn fortriulig
komme i Betragtning.
Til Divisions-Adjutanlcr og Dil isionsqvarlcermeslere foreslaaes
t.le i Staben ansatte dueligste Adjo;nts, uden He11sy11 til Aneiennetet,
cftcrat have aflagt en theoretisk Provc i , isse militaire Discipliner,
Natur- og Folkeretten og Sprog, h,,men Priil'C dog lilev eflcrghen
de allerede, fiirend Oprettelsen, hos Kronprindsen ansatte Adjutauter;
og, for at kunne blive bragt i ForsJ.ig til Adj11i11ts 1 udrorrlredcs et
hurtigt Begreb, god llukommelse og Dommekrufl, godt mililairiskt Oic,
sundt Legeme, Lyst til Tjenesten, al have udmærket sig ved el af
de mjlilaire Academier og al besidde Kundsk:,ber i det danske,
lydske og franske Sprog. Det !ile,• paalagt Divi.iunschcfcrne, hvert
Nylaa1· al tilstille Armeens huislcommanderc1ide General en Liste
paa dti Suhjecter i deres Divisions-Districter, som fo, modedcs ~hikkede til Ansættelse i Generalstaben.
Officiercrne af Generalstaben kunne ogsaa rrholde ,•idcre Befordring i Armeen saaledes: Generaladj11la11t·Ueutenanler og Gr11eral qvarlecrmester-Licntcnanter skulle med Armeens iivrigc Oher~lhcutenanter efler Ancir11neteten gaae i Tour til Befordriug til Hegime11tseller Co,·pscherer; Ove1·arljutanter og Ovcrqvarteermc,lcre pna samme
l\faat.le til Ohersllieule11a11ter i Cavalleriel og Bataillonschcfcr i Infanteriet og de lette Tropper; Dh isionsadjuta11lt•r og Divisionsqvarteermestere til at blive virkelige l\Iajorer.
Til den Ende , 11 til
disse tn sidstnævnte Grade,· i Ge11eralstahe11, almiudclig,,fis i den
hele danske Armee saml i de to gevorbne Hcgimenter og Jægercorpsel i den norske Armee, forheh\Jl<les hver 3die \'acance af
Obersllicutenant-, eller Baldillonscommandeur- samt l\iajorsposter 11e,
Endeligen fastsallc denne Forord11i11 6 ogsaa, at Officierer ar Gern•ralstahen skulle, naar )·ngre Ofliciercr i A, m1•en ,n·anccre 1km for hi,
erholde deres Ancieunetet reserveret. Drt ved Generalstaben I ære11dc
Expeditions-Comploir for Armeens Anliggender blev under 2~de Ma1 t5
1BOS tillagt Narn af~ ,,Genrralstahens Burran''.
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Kror•pr-indscn var paa hiin Tid Armeens hiiistcomma rrdercnch
Gcnrral , en Comn:ando, han som Rong Frederik den 6te, ved Pa1·ol1Jefal11,g af 28de Marts 1S08, ved!Jlm· al fore, saa at all det, som i
ovenslaaende A 1101 dning 11ngaacr Armeens h6istcommanderende General I har Hensyn til l{ongen seh•. Saaledes vedble,· ogsaa Kronprindscns Svigerfader, I.endgre\·e Carl af llcssen, ifiilge Befaling af
20dci Jarrnar 1808 , fremdeles ;1! være h6istcommandcrcndc Gcner11l
i Norge, saa at de derværr nde Divisions -Commandoer hleve paalagte, omendskjiindl han boede i Slesvig, al indsende alle Rapporter,
Mclc.linger, Jndstillinger m, m., li I ham og der fra til l{rnnpr indsen.
I denne Generalstali, som il.ke blev organiseret efter et bekjendt Forbillede i nogen anden Armee, blev fornemmelig optaget:
l{ronprindsens personel Acljutanter, militaire Omgivelse og saadanne
Officierer, som han ha vde fattet Godhed og Jnteresse for, uden
videre Valg, eller Hensyn til de Paagjældendes Egenskaber eller
Kundskaber.
Til Chef for Gcncraladjntantslaucn udnævnte Kronpr·indscn sin
forhenværende Generaladjutant, Major v. lliUow, en Mand, der, uden
at besidde væsentlige Kundskaber, dog var vel udrustet af Naturen,
med venlige og elegante Former; velvillig, deeltagende, hjælpsom
og opmærksom imod Alle; arbeidsom og niiiagtig i alle Forhold,
og sin Konge med Troskab og Venska!J hengiven. J sine kraftfulde Aar var han derfor ICongens sande Ven og Raadgiver i næsten
alle Statsforretninger, har til visse bavl megen Indtlydclse paa sin
Konge og Herre og sammes Regjering, og derfor unegteligen
spillet en ikke uvæsentlig Rolle i l{ong Frederik den 6tes Hislorio.
Til Chef for Generalqval'leermesterstaben udnævntes Generalmajor v. Bin:cr, en Mand, som n6d et Slags literair Berammelse,
og tilvisse ogsaa var en af de Befalingsmænd, som ikke Qndes hyppig
i nogen Armee, og som allevegne ville blive agtede. Neppe kunde
derfor en saad;m Post gives i værdigere Hænde1· end dem, som den
blev anbetroel. General v. Biw;ers Navn nævnes endnu med Veneratiori i Armeen.
I Almindelighed udmærkede de ovrige Of(icierer sig i denne
Stab, OID ikke ved store Talenter og vægtige ~undskaber, dog alle
vod AclivHet, den bedste Villie, Troskab og Hengivenhed for deres
Konge og Herre. Me11 ogsaa i streng videnskabelig Retning har
<lenne ældre Stab t<1lt adskillige udmærkede :Personligheder, som
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vilde gJorc cnh,·cr Gene1·alslab og enll\·cr Armce Ære. Navnr, som
Ili11:cr, Broc/1, Abrahamson, Dan·e, Sclmmachc,· og mange Ocre have
iHe alene et fædrelandsk, men endog et europæisk Narn, formedel.t
de1•es aandelige og videnskabelige Dygtighed i forskjellige Retninger.
Et langt stii1 re Antal Offirierer have il.ke mindre udmærket big ved
reen militair- eller administrativ Dygtighed og i de hiiiere og hiiieste
militaire Jl01•hold ,,iist sig som redelige, Kongen og Staten ll'O
hengivne Embedsmænd, der have rygtet de dem anbetroede Kald
Iblandt den yngre Slægt i denne
med Værdighed og Troskab.
Generalstab ville vistnok mange stræbe hen til at formere Antallet
paa disse saa hæderligen bekjendte Navne og Forgængere, hvorihlaudt
vi ikke bor glemme Navne som Olsen, Baggesen o. 0. for deres
,·idenskabelige Bestræbelser.
Generalstabens Plan indeholdt tilvisse mange gode I ja endog
fortræffelige Bestemmelser, men tillige I deslo\'ærre ! saamauge og
s aa store Feil, at de gode Bestemmelser forbleve uden Virkning
paa Stabens Ud\'ikling, saa al man snarere kan sige 1 .,t den bar
Difden i sin Fodsel, da Manglerne bleve uforandrede, og de gode
De lange I Intet betegnende
Bestemmelser stadigen overlraadte.
Navne paa Chargeroe i denne Stab vare allerede en stor Ubeqvemrnelighed og Ulempe._
Uden at omtale den fiirsle Besættelse af Officiererne i Generalstaben, hleve de gjorte Bestemmelser for den fremtidige Ansættelse
i denne Stab ikke helle1· strengt overholdte, men hyppig taget Hensyn til personlige, eller Familie-Forhold, og ikke til lntelligents eller
sande Kundskaber og Dygtighed; ja, den befalede Examen, som just
ikke var af nogensomhelst væsentlig Betydning, endog stundom aldeles eftergivet, eller lettet,
Men det Værste var, it, da Staben
blev godt gageret, smukt uniformeret, stadig omga\' Kronprindsen og
senere Kong Frederik den 6te, Person og blev henregnet til hans
Hofstat , brugt ved alle interessante og behagelige Leiligheder og
Begivenheder, for stiirste Delen stadigen garnisonerede i Kjobenhavn,
blev givet et hurtigt Avancement og tildeelt alle de til Raadighed
værende Titler, udvortes Beliinninger o. s. v, - saa maatle delle saa
meget favoriserede Corps snart adskille sig ved en uoverstigelig
Kliifl fra den 6vrige Armee , med hvem den ikke stod i den aller•
ringeste Beriirclse og for h\'em den derfor snart blev aldeles fremmed.
Herved opstod ualurligviis Jalousie og Misstemning fra Armeens Sid~

imod cl p:ia sa.imangc l\laadcr præjudiccrrl Corps , sum ikke l,1111110
fremvise 01 crorclcnll igc, prrodominerendc aandeli ge, eller pcrsOitlige
EgcnsJ.al,cr fremfor Armeen, men tillige Llcv l,csJ.yldt for Overmod
imod denne og dens forri ge V11.1henfællcr, en Misstemning , som
forligedes derved , at tlen olTcnllige Stemme 1ill11gdc G1·ncralslahens
Oflicil•rcr lndOydclse og Andccl paa Rrig~fiircl scn og Hcgjct·ingsAnliggendernc, en !\listanke, som vistnok turde 1•ære u1 crdre1·e11.
Del er en almindl'lig hckjendt Sandhl'd , al 01 crall og i alle
Lande lindes en stor .l\Jisslcmning imod alle pra-judicerc<le Corps.
Del var derfor ikke al vente, al denne skulde udeblive her. l\lcn i
Generalstabens Organisation fandtes 2de Punl.tcr I som nodrnndigviis
maalle fremkalde Armeens Uvillie imod den; og disse I are:
1. Al hvcrl 3die Avancement lil Obersllie11lena11ts- og l\lajorsposlerne i Li11ie11 almimlcligviis skulde forhcholdc s Oflicicrcr af
Generalstaben.
2. Al Ge11l'rabtabs-Oflicii•rcr11e skulle 1·csc1·1l'f!'S deres Ancicnnelet foran yngre Oflicic1 er i A1 meen, som urnalle av1111ccre dem furl,i.
Yetl di~se lo Bestrmmelscr I ar Gcucralstahcn dodlodl , kom
ingensincle rel til Li\• og \'irksomhed , og er ved dem ogsaa henslumret ug forglemt af Samtid og Eftertid.
l\led Ilensyn til rlet fiirsle Pu11J.t , ;aa 1•11r. riet , mildest lait,
ubilligt imod Armeen, udcu at 1{011,;rns og Stnlens Tjcn<'sle derved
ble1• gavnet del allermind~tc.
Men, da lluflivct h;1vde langt mc1·c
Tiltrækkende for Generalstabs Ofliciel'Cr11e eud del fattige 'lg tarrelige Feltliv, saa have 1•i ikke ha1t noget E:-.cmpcl paa, al en Gcn cral stahsOflicier har forladt Staben , for s,:,m Ohcrsllieulenant og l\fiijor at
træde ind i Linien , hvor han desuden I i 1wc11ni,cr lienseende, korn
til al tjene langt ringere, end i d,:11 la1•cre Grnd i Genernistaben;
ikke al tale om, al han derved maallc gjiirc Afkald pua lloITl•ls- og
Iloredstadens Glæder, og, lnht i .l\Iassen af de O\'l'ige Oflici1•rer,
f orblivl' der, delcude Sl,jebuc med disse, uden Udsigter til hurtigere Forfremmelse, eller Bcliinni11ger, end samme. Af denne Aar~
s11g Lortfaldt delle Puukts Skadelighrd og Uliillighed af sig selv.
Desto strengere ovcrholdtes del andet Pnn~l: al deu GenerabtabsOfllcier Llev rcse11 erct sin hiiicre Ancic1111clcl fura11 c11 yngre Officier i J.inie11, som mul igen a1•anccrecle ham fo1 bi.
Folgcn af denue hiiisl beklagelige og ubillige IlcslL1nmelse rnr
11llsaa den, al en Gcneralst1tbs Officiers Can icre blev gjort ~ saa al
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sige ar sig selv, uden Anstrengelse eller Miiie. Nanr blot den Paagjældcnde forblev i Live, saa vilde han. engnng ansat i Generalstaben , ved IlofTorretninger hurtigt avancere til de h1iieste militaire
Grader; hvorimod Ansættelse og virkelig militair Tjeneste i Linien,
som er Vcicn til snnd militair Dygtighed og Forfremmelse i alle
andre Armeer, i den danske Armee netop I ir·kcdc modsat. Havde
Armeen ha, t en Condc, en Luxemburg, en lllorit:; ar Sacbsen o. s. v.
i sine Rækker, vilde de ingensinde være komne tilsync, eller til
Uafhængighed; thi jo dygligere og mere udmærket en saadan Person havde 1•ærct, desto Oere Formænd havde han faact ved al drages
frem.
Armeens Oflicicrer kunde saalcdes ikke paa nogen l\laade
concurrere med et saadant præjudiceret Corps, som kun hal'de Rettigheder, men faa eller ingen Pligter uden imod den h1iistcommanderende
Generals Person, og ~ ol gen var altsaa ogsaa den, al de uden ringeste
Uleilighed eller Anstrengel11c snart vare paa Pyramiden af det militaire Hierarchi og saaledes bleve nnbetroede de f1irsle og vigtigste
Poster; og da Liniens Officierer ei kunde komme i Betragtning
mod disse favoricerede Personligheder, saa have vi ei heller
i den hele Armee og i Tidsrummet fra iSOS-1840 mange Exemplcr al fremvise, al en Officier i Linien er bleven fremhævet
til de hoiere, vigtigere og behageligere militaire Embeder.
Vi !roe ikke , at det er vanskeligt at spore Virkningerne af
hine to saa skadelige og fordærl'elige Bestemmelser. Vi ville ei
nærmere fremhæl'e dem; men vist er det, at de fremkaldte mere
Selvtillid og Overmod hos de Paagjældende, end Activilet, Anstrengelse, Studeringer og sand Dygtighed,
J,'orrettighedcr og Privilegier ere allevegne forkastelige; men
allermeest i en Armcc, hvo1· de give Anledning til Uenighed og
Utilfredshed i langt st1irre Grad end andetsteds.
Derimod bor den sande Jntelligents og Dygtighed prævalere,
hvor den findes, det være i Armeen, eller Generalstahcn; og Regjeringen bor vel vogte sig fo1·, ved Uifter og gil'ue Forrettigheder,
at binde sig Hænderne, for at kunne benytte og fremdrage de Personligbeder, den finder og bruger, uden derved at generes af Prætensioner om lignende Befordring af Officierer, end sige , af et heell
Officiers-Corps, som staae i andre, af hine aldeles uafhængige Forhold og Tjenesteforretninger.
D1nm. l!rig•h. frn 1807-9,

Il. Bind.
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Del er med Beklagelse al vi have læst, al disse to s:rn si.adelige og ubilligc Ileslemmeiser endnu have vidst at gjiire sig gj;l!l.dende, og rre optagne i den nye Armee-Organisations-Plan af 2l:ide
Ap1·il 1842, h\'ilkel t) der paa, at de rette Anskuelser endnu ci erc
fulrleligcn klare, men at Personligheder og Interesse have forskaffet sig Indflydelse paa hiin, forresten i mange Henseender \' el
gjenncmtænkte Plan. .l\Ien vi vove at forndsigc, at, h1 is hine to, i
en saa lille Armee som den danske, dobbelt skadelige og uhillige
Bestemmelser skulle virkeligen bringes til Udforelse, saa ,·ille disse
Privilegier snart frembringe den skadeligste og meest uheldbringende
Virkning. Vel rigtigste Avancementsprincip, er: al fremdrage Dygtigheden, hvor den findes, uden Hensyn til Corps, Stilling, eller Forrellighede1·; blot man forstaaer at finde den.
Under :14de Februar :LSOS blev igjcn op1·ettet cl Fcltcommissariat i Kiel, hvori som !\lcdlcmmer blevc ansatte Etatsraad llei11zel111anu og Gcneralkrigscommissair llaxlhausc11. Dette Felleommissarial blev den 20de Marts 1808 forlagt til Coldinghuus, og, da
dette den 29-30 Marts afbrændte, blev del den 3die April f111·lagt
lll lladcrslov og derfra til Odense.
Yi have allerede oftere omtalt , al Landeværnet under Krigen
paa Sja•lland ikke havde opfyldt Kronprindsens Forventninger, og al
Grunden dertil vistnok laa i dets Organisation.
Han sogtc dc1·for
al forbedre samme, og, cflerat Oere Planer vare blevnc bragte i Forslag, men forkastede, udkom omsider l?orordningen af i5de Fr.bruar
1808, der fastsatte dette Landevrerns nye Organisation, og som
Udtog er, som folger:
Af det !\landskali, som hidtil hiirtc til Lande,·ærnet, oprettes i
Danmark 19 lufanleri Hatailloncr, i llalaillon J,r.gcrc, 2 Hatni!loncr
let Jnfanleri og iO Compagnicr Artilleri. J I:Icrlugdiimmerne organiseres af samme l.andcværn 8 Infanteri- Batailloner, i Jægcr]lataillon, 1 Uataillon let Infanteri, 6 Compagnier Artille1·i og 1
Auxiliair-Compagni, ,ler sættes i Forbindelse med den Halaillon, som
op1·ettes paa Oeme Langlllland og Thorseng. De "27 Li11ie-l11fo11tcriIlalailloner tildeles de :13 lnfonleri-lll•gimenter under Navn af Reg imentets 3die og 4de Hataillon, og 1 llataillon skal udgjore en Ar1.Jeling for sig under Nal'II af den langelandske lnfanlcri-Balaillu11.
Jægeruataillnnerne og de lette Infantcri-Balailloner lildell•s tic respcc livc Ja•gcr- og Jette Batailloncr under Na\'11 af 2dcn Hatail1011,

Hver l.inie-Bataillon hlivcr 800 l\land stærk, som inddeles i 5
l\lusketeer- og 1 Jægcr-Compagni, samt 200 l\land Overcomplelle,
Jægerbatailloncrne ha,·e sau.me Styrl,e, men inddeles i 4 Compagnier, og de lo lette Batnilloner have ogsaa samme Styrke som deres
fiirsle Batailloner.
Artilleri- Compagnierne ere 160 l\land stærke, og tillægges 40
O,•ercomplelle; de 10 danske Compagnier, Il\ oraf 8 paa Sjællaud
og 2 i Jydlaml, forbindes med den danske Artilleri-Brigade, og de
6 Compagnicr i Hertugdommerne forbindes med den holsteenske
Artilleri-Brigade. Tjenestetiden i de anneclerede Batailloner blev
fastsat til S Aar, regnet fra den Tid, Mandskabet va'r blevet afskediget fra den slaaende Hær; hvorefter det skulde gane O\'cr til en
Reserveclasse, hrnri Mandskabet slrnlde blive staaendc, indtil det havde
fyldt det 4:jdc Au r, for al hruges i Tilfælde af overordentlig Tjenes te, eller til Complettering af llataillonerne.
l'aa denne .Maade erholdt den danske Armee en Forstærkning
af 2;i-30,000 l\land, som maa synes meget betydelig.
Men undersiige vi disse nye Datailloners Organisation noget
11ærme1·e, svinder denne Betyd1•11hed meget, og vi opdage snart dens
store l\langler.
Det er indlysende, al en Stal, som Danmark og Norge, med
dens ringe Hjælpemidler , ikke var i Stand lil, lilborhg at Letale,
liide, .klæde, armere og udruste en san tall'ig Armee i meget lang
Tid, uden hvilke Betingelser den taher sin Kraft og sit Værd. Dernæst var der stor Mimgel paa duelige Over befalingsmænd og ornrhovedet pna Officierer, saa al Forstærkningsl,atailloncrue i Almindelighed bleve slet, eller mindre godt hes.atte og commanderedc, hvoraf
aller fulgte Spænding og Jalousie imellem Officiererne af Linien og
de anneete1·ede Batailloner, hvilken Ulempe blev fremmet ved Organisationen, idet Linien ved alle Leiligheder og i alle tjenstlige Forhold blev stillet hiiiere, eller foran Forstærkningsbatnillonerne , da
netop del Modsatte burde have fumlet Sted, eftersom Forslærk11inge11
bestod af Armeens ældre og længslljente Krigsmænd. End\'idere gav
man Forslærlrniugsbataillonerne allældige, mindre duelige og uex,uninerede Officierer, som vare samlede fra alle Kanter og alle Livsforhold.
Vel gav man disse Officierer Rang med Officiereruc af Liuien, men
de avancerede for sig set v alene i Forstærkningsbalaillonerue, uden
nogensinde at kunne gjiirc Fordring paa al indtræde i Rcgimeulernes
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Piler Corpserncs fiirsll• Batailluncr , turde uden Examcn ei heller
hære Aftegn, hvorved den nhelyrlelige og lidet anslrengende Olficierscxamen blev tillagt et Værd , den ikke fortjente; Forstærkningshalaillonernes Mandskab blev klædt i Liniens aflagte Unifo1·mer, og lttrde
ei hære Liniebalaillonemes Faner , men alene del danske Flag paa
"" Slang, hl'ilke l<'aner vare de seh·samme, som Landeværnl!t havde
havt, og hvorved kun gjordes den 1-·orandring, ifiilge ICronprinrlsens
Rescripl til General-Commissariats Collegiet, at: ,,Den paa J.anrfo"værnels Faner paasyede blaa Lap med "tande\'ærn for Konge og
"og Fodeland", skal slrax aftages og en hvid Lap istedetfor syes
"paa samme Sled, saa al Dannebrogskorsel kan blive heelt, da disse
,,Faner ere bestemte for tle nye oprrllcde Batailloner.''
lmicllerti,I
kunde Forstærkni11gs1Jataillonerne ved lapper Daad belonnes med Faner
liig Liniens, hvilket ogsaa har været Tilfældet, til Ueviis paa, al
Forstærk11in gs bataillonernes l•aner ,•are af Kon gen og Regjeringen
hetrnglede som mindre hmderlige.
Men hvad skulde der nu ,•el komme ud af en saadan Organisation, hvor Regjeringen selv gjorde en saa stor Forskjel p:ia Commando,
Beklædning, Navne, Rang, Egenskaber etc. etc. og hvilken Begeislring
skulde man vel I ente af Trupper I som Regjeri11gen selv ikke sogle
al hæve i deres eget og det Offentliges Omdiimme '! Hvilken Mand
af Ære vil ml fri\'illigt tjene i et saa ilde betra gtet Corps ·? Er en
Fane ikke mere hellig, end al man kan give den fra en slet organiseret Trop til en anden, ved l,lol at afsprælle gamle og paasye nye
Lapper, alt efter Omstændighederne og den iiieblikkelige Brug, saa
kan man ikke fordre stor Patriotisme og Opoffrelse, ved al forsvare
saadanne Faner. Ikke desmindre var de1· mange Hatailloner af denne
Organisation, som bare deres moralske Lidelser med Værdighed og
Taalmodighed, og sum i Kampen udviste megen Brnvour, OpufTrelse,
Patriotisme og alle krigerske Dyder.
Foruden denne talrige Armee, blev i Danmark og Norge ved
Forordningen af 26de Fehruar 1808 og for Hertugdiimmerno af 4rle
l\Iai 1808 oprellet en Kystmilice, hvis Bestemmelse er: ,,i 1-"cidc" Tid al afværge enkelt Plyndring paa Sll·andkantcrne og at beakylle
,,egne Arnesteder mod saadan fiendllig Ovenaskebe, som kunde ucl"fiires, forinden det blev Krigsfolkene i Nærheden muligt at komme
"til Hjælp, samt i delle Oiemed, og fra do Puster, som hetroes
"denne l\lilices Omhu, 111 ,·nage for Kystemcs Sikkerhed, og varetage
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,,de Signaler, sum l,ur gives, fut· at sammcnkal<le Omegnens Bt•lrnet·e,
,,naar Omsta:111.lighcd,•rne fordre det." (Sce I. Bin,I, Pag. 86 og 87),
lfiil ge Kongens Parolbr.faling af 13de .l\larts l OS blev hele
llanm;1rk inddcclt i Kystmilice Districter, nemlig: Sjælland i 9, Miieu
i l, Falster i 2, J.aaland i 4 , Fyen i 8, Langeland med rle mindre
Oer i :1 , Jydlnnd i 15, Slesvig i 1.0 og Ilulsleen i 7 Districter,
hvoraf hvert erholdt en Stabsonicier Lil Chef 1 tildeels l\lænd, som
Anret i Fonrieu ha,·de commanderct Landværusbatailloner. Dbsc
Chefer erholdt et maanedligl Till.cg efter deres Clrnrge, frit Qva,·tecr,
Kystmilicens
Fourage til :1 Hest og Godt:rjorelse til 2 Tjenere.
Organisation ar i det Hele taget hensi gtssvarende, og den har derfor og,aa gjort ikke uvæsentlig Nytte paa de Kyster, den var sat til
at bevogte.
Endelig var i Byerne det unge, ,·aabcndygtige l\Iandskah organiseret i lnfauleri-, Jæger- eller Artilleri-Corps , saa at man med
Sandhed kunde sige, al hver vaahenfor !\land i Landet var beskjæftiget med sammes J<'orsvar. !\Jan kunde altsaa med Ilelle vente sig
betydelige l\esullaler af en saa kraftig Organisation, hvori hele Landets mandlige Befolkning tog Deel. Men vi gjentage, at en Armees
Styrke beslaaer ikke saamcget i Krigsfolkets Antal, som i dens Bevæbning, Uddannelse, Disciplin og Commando m. m., ved hvilke sidste
Betingelser en Armee især adskiller sig fra en Folkevæbning. Men
vi see altid smaa Yelorganiscrcde, disciplinerede og godt comman•
dcrede Corps, med den stiirste Lethed at overvinde store udisciplinerede, om end godt anfiirle Afdelinger.
Naar vi nu sammentælle den hele danske og norske J.inic-Armee
og sammes J<'orstærkniug, saa ville vi finde, al denne udgj01·de over
:105,700 Comhatlanter, der med del nodvendige Train-, Forpleiningsog Hospitalsvæsen og hvad mel'e der udfordres til en Armec paa
:116,000
Feltfod , niidvendig,•iis maalle beliibe sig til H2,000
Hoveder, foruden en talrig Kystmilicc og en !\længde af borgerlige
og frivillige Corps i Slæderne, som i Tilfælde af activ militair Tjeneste ogsaa hleve liinoede og forpleiede af Statskassen.
Denne Armecs St):rke efle1· Prima-Plan, og de Provindscr og
Ocr, hvor den i Foraarct i 803 var forlagt , vil sccs af efterfolgende Fortegnelse ovl•r den danske og norske Armce efter OrganisationsPlanen af :15de Februar I 803.

a

Den danshe Armees Styrke.
rir.

Regimenter og Corps.

1····. ....,_""'•rer.

ufflci erer. mænd.

I

I

li

,,

6:>fl

li

li

li

li

650

6,'j(J

li

li

I/

li

10

6

)20

147

Lil regimentet Rytter!' •••••••••••••.•••.

21

57fl

l.inegimentet Dragoner ••••••••.•••••••
Prinds Frederik Ferdinands Drugon - Regimt•nt. • .• • .••.••••••••••••••••••••.
net Sjællond•l.e Rylter-Regiml'nt. • ••.•.
Det Jydske Regiment lette l>ragoncr ••...

21

44
44

9

3

!)

570

7

Det Fyt•n~l.e Rei:iment lt•lle l>ragoner ••..
Det Slt•sligsl.c Rytter-Regiment •••.•••.•.

21
21
21
2)
21

44
44
44
44

9
9
9

9

44

9

21

44

f)

86

77

li

72

1008

15
llS

12

l.h garden til Fods .•••••.•••••••••••••.

Hi

36

16

1:1
14

Dansl..e Lhrcgiment ••••••.•••••••••.••.

40

00

40

Nor•l,e Linegiment ••••••••.••••••••...

11()

9fl

I .i

Kongens Regimen t •••••••••••..•.•• . ••.

40

00

16

Dronningens Li1rrgi1111•nt •••••••.•• . ••••.

40

00

40
40
40

10

II

I

u
H

I

I

I

I

"

i

net Holsteens ke Ryller-Regiment •••••••.
Hursor - Regimentet ••••••••••.•.••.•••.
Den DnnsJ..e og Holsteenske Artillcri-Brigorh•

8

9

IHorre- l i llertugFyen. Jydlnnd. dumm erne.

I/

Il

6

m, 11

1

,,

Lhgarden til Hest •••••••••••.•••••••••

f>

I·

)47
a:)(I

I
2

4

""''

Men ige. To11ISumma, I Sja:l- 1 pøø
poø Laugeland. Oernt. land o!' .il-:rO.

I

576

fl~I

57(i

650

!'170

(i;j()

li

650
li

650
li

u

,,
576 (i.")()
"
576 GW 3:M /326
,, li
576 650
1176 1304 93:? ,,
!1800 4998 2600 500
40[1 468 468 li
1500 I070 1670 u
lf>OO lfi70 1670 li
1500 16i0 lli70
}5(X)

l(jj()

li

li

li

li

I/

li

"

"

,,

162
650

162

'

,,

N

li

li

li

li

,,

li

li

100

"
li

400

:ms

iI

li
li

!l26

,,
,,
1'50

372
11)00

li

li

li

li

li

li
li

li

li

H

li

li

,,

li

,,

u

,,

,,

11;70

c:i.:,

00

17

40
40
40

Kronprindsens Regiment .••••••••• , • • • •

18

Prinds Christian Frederiks Regiment •.••.
Fienske lnfonteri-Reginwnt •••••••••. , ••

li}

•

9')

40

{)f)

40

lfiiO 1670
1500 11>70 1670

li

"

!IO

40

)i>O()

li

"

1800 20,12 2042
Hi'i
1500 Hl70
l:>OI) 16i0 13:JH
150!1 1670 1670
li
l:>Oll 1670

20

Marine - Regimentet •.••. , ••.••• , •• , ••••

f:,()

144

48

21

lstc Jyd~ke lnfunteri-Regirnenl •••. , , ••••

!JO

40
40

1;;00

HiiO

"

22

2del Jydske Infanteri- Regiment •..•.••••

23

3dic Jydske Inranlt•ri- Regiment •••..••••

40

!){)

40

2.\

,,_,.

Det Oldenborgske Jnl'nntcri - Regiment ••••

40

00

Del Sies, igske lnfanll'ri - Regiment •••••••

4ll

00

:_'(i

Del Holsteenske lnfautcri- Regiment .••.••

40

!JO

40
40
40

;l7

Ilet Sjællandske Jæger- Corps •••••••••••

J(j

64

ti

480

:ius

5/IB

,,

:zs

Ilet Slesvigske Jæger - Corps ••••.•••• , ••

)6

61

s

480

5(i8

r,68

li

29

Del Allonaiskc Gre11ad1•er-Compagni •• , ••

5

}j

4

144

168

!-li)

Den I stc Sjællandske Bataillon let lnran-1

I

"

lå>O!J
li

540)

li

I

J Jfl I

36

I

s i 4so I

;,4 1•1

u

I

Den Slesvig-Holsteensf..e Butai11011 let In-

Onwd ........ ,, , ,, , .......... ,, .• ,

JO

36

•

1

;1001 ""'

38 ~ Kongens Livjæger - Corps •••••.•.•••••.• ~ ~ ~ 400
41\.'J
Summa 97t 3()tj5 851 13U68 80076

3f-i0
46-'.J
24695

150!J !

331

li
li

2<.nu

li
li

,.

"

li

"
"

li

li

li

I

I

s i 4sol Mol
5101

li

668

"

I

rn

,,
I ~si I

3:H

,,

36

I

81 I Den 2den Sjællandske Bataillon let In32

1670

1670 lli70

"

I

H

,,

I

tcri •••••••..•••••••• , •••••.•••••••
fanleri •••.•..••.•.•••• , •• , •. , , •. , ,

I j!)(I

I .j{)()

1

li

40
40

!10

"

"

H

I

lfi7

I ,,

li

li

I I

I

li

I

I

li

I

,,
li

I " I ,,
,,

lfl70

li

li

i:;:
~

168

I

li

I

"

I

li

434 l a:188 122::i I 6357

De til samtlige Iinfanteri-Rcgimcntcr i Danmark annecterede 3 og 4 Batailloner og Jæger-Corpsernes
2den Botailloner, samt de nye oprettede Jæger-Corpser.
Nr.

1Jataillone1·.

om-

I

Under-

Spllle- Dl

cicrcr. or&c;ieru. mænd.

.

en1ge.

I

J
1
I
]

I
J
I
I
J
I
20
2
2:
~

pH Lange-

land. loerne, land og Ærii,

1

Danske l.iv-Regiment •••..•.•.••.••.•.•• 30
Norske Lh·-Regiment........... • •.•••. 30
Kongens Regiment ••••••.••••. , ••.••••• 30
Dronningens Liv-Regiment •••••••••.•••. 00
Kronprindsens Regiment ••.•• . •••••••••• 30
Prinds Christian , Frederiks Regiment ••••• 30
Fyenske Infanteri-Regiment •••••••• . • . •• 30
lste Jydske Infanteri-Regiment .•• • •.•••• 30
2del Jydske Infanteri-Regiment . • • • • • . • , Sil
3die Jydske Infanteri-Regiment •••.• . .••. 30
Det Oldenborgske Infanleri-Regimrnt ..... 30
Det Slesvigske Infanteri-Regiment .•••.•.. 30
Det Uolsteenske Infanteri-Regiment .••• . . so
Det Sjællandske Jæger-Corps ••••••••••.• lf>
Ilet Sles~igske Jæger-Corps •••.•••••••••• 15
De 2de Sjællandske 8atailloner let Inranleri •• 30
15
Den Slesvig-Holsteenske Bataill. let lnranleri
15
Den Langelandske Infanteri-Balaillon •.•••
5
Det Sjællandske ridende Jæger-Corps •••••
3
Det 1.ollandske Jæger-Corps •.•••••••••. .
3
Del Fyenske rillende Jæger-Corps ••••••••
f>
Det Jydske Jæger-Corps ..••••.••••••••.
Herlugiudeu af Augustenborgs Jæger-Corps J I
Summa 507
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Den norske Armees Styrhe.
N,~
J
2

3
4
5
fj

7
8

9

JO
11

12
13

14
15
16

17
18
19
:!U

il

Regimenter og Corps.

.....-}'....

I

om- Under- Spille- Menige •
værn.
ciercr. officierer. mænd.

I
Del Aggerhusiske Dragon-Regiment • , • 20
Det Smaalehnske Drøgon-l\egiment •• ,. 20
Det Oplandske l.lrøgon-Regiment •••. , • 20
Det Trondhjemske Dragon-Regiment. •• 20
Drn !'forske Artilleri-Brigade •.•..•.•• 26
Det Siindenf'jeldske Inranteri-Regiment •. 62
Det Nordenf'jeldske Infanteri-Regiment.. 62
Det l ste Aggerhusiske Jnranteri-Regiment •.•••••.••••••••.••.•.••.•. 34Det '2det Aggerhusiske Infanteri-Regiment •••• , ••••••.••• , ••••••••••• 34
Det Tellemnrkske Inranteri-Regiment •. 34
Det Oplandske Infanteri-Regiment ••••• 34
Det I steTrondlijemske Infanteri-Regiment 47
Det 2det Trondhjemske Inranteri-Regiment 47
Det Vesterlehnske Iuranteri-Regiment •. 47
Det Bergenhusiske Infanteri-Regiment •• 63
9
Den Nordenf'jeldske Sldeliiber-Ilatnillon ••
Det Norske Jæger-Corps •••••••• , •••• 16
Den Norske lette Inranteri-Ilotaillon • , • 13
Den Silndenf'jeldske SkMilber-Ilataillon.
9
2
Wardehuus Garnison • , ••••.••••.••••
Det Fril'illige Rilraasiske-Berg-JægerCorps, •••• , •• , •••••.• , •.•.•••.•
6
Summa 625
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Rr.capilulaliou ;if Prima Plan:
a) l.inietropperne i Danm.irk :i9 1071i Ma111I.
li) De 11ye oprellcdll ll11Lailloncr i Danmark , • , • , 28,762

"

- - - - - - - -67,S:JS AJanrl,
c)

Den norske Armce, del
denærc11de 1.amleværn
• , , , • , .- - - - - - -:J:i,120
Altsaa ere hcgge Arm eer L02,9Jt-ll
hvorlil endnu knmme de iti nye Artilleri • Compagnier •
278 l
f
•
iberegnet

I

•

•

"
lan cf:"

,,

H).j, 7-lt I\Jaml.

Ocllc er fordcelt saalcrles :

1) i Sjælland , •• , 24,693 Md. Armce, 5,389 Mil.
2) r,aa Oerne • • • • 2,979 ,,
,,
1,909 ,,
3) i Fyen • • • • • • 3,38:J ,,
,,
2,GS l ,,
,J) paa Langeland og Ærii 4:3 l ,,
,,
870 ,,
5) i Niirre J)dlanrl • 1,'!28 ,,
,,
8,9:38 ,,
6) i llerlugdiimmcrnc. 6,::Jå7 ,,
,,
8,975 ,,
30,0761\ltl. Armce 28,7u2 ,,
desuden de 16 nye Arlilleri-Compagnier 2, 78.t ,,

nye llatail.

,
,,

,,
,,

,,

,.

,,
,,
,,
,,

,,"
,,
,,

!,liver 39,076 !\Jrl. Armee 31,516 !\(li. 11ye ll.ltail.
Sjælla111I er Armeen 21,695 l\lan•i, men, 11 aar man derfra drager:
Officicrer, Underofliciercr og Spillemænrl
omtrent . • • • . • • • • • • , • , • , • 3,109 !Ud.
Officiers • Tjenere. . • • • • • • • • • • • • 700 "
Syge • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • 1,230 ,,
Commandccrlc, Arn·slcertc, A hseuleerle o. s. v. f_,000 "
6,L2H !\Id,
bliver: 18,~66 l\ld.
Linil!lropper saml G,080 l\fand Orticiercr, Underofficierer og Spillemænd, ( ,600 !\land Artilleri iberegnet, som de ll)'e Batailluner ud-gjiir, til hele Sjællands Furs.var.
Forslærkni11gstropperne ville næsten mc,lgaac til Flollillcn og
allt• Sii- og Kysl-Dallericrncs Bes;rlning og Ilerlækning, o;; desforuden af l.i11ietropperne til l{jiihcnhavn., Dcsæluing J,000, og Lil l{ro11•
liurgs 21000 .Maud.
Fiilgelig liliver til al disponere over som bevægeligt Corps d'Armce:

1'!,56U Mtlnd.

Foruden 1lcnne talrige Armee, var en allieret fransk-spa11skl,olla11dsk Armce pad circ:a :33,00J i\I.ind under l\Iarchal Bernndotlc,
Priruls nf Pnnlc Corvo's Comma11do i Anmarchc i1dennem det danske
Fastlaud tit Uernc, hvilket vi nærmere ville erfare af X li. C 1pitel.
Naar vi hertil lægge S6værnet og Canonflollillens Besætning,
som i det mindste belob sig til 9 å L0,000 Mand, saa udgjorde
den Arml'e til Lands og Vands, som den danske Stat opstillr.de i
Foraarel lSOS, sig til circa l26,0 JO Hu,•edcr, eller omtrent 5 pCt.
af Danrm1rks og Norges daværende Befolkning, o:; med den allierede
franske-spanske-hollandske Armee til omtrent 160,000 Hoveder, foruden en talrig Kystmilice og mange borgerlige og frivilli ge Corps.
Hvad d1•r især forundrer os er, hvorledes den da11ske Regjering
fandt Midler til i længere Tid al underholde en sna talrig Armce
og l\Jnrine, som naturlig,•iis ogsaa i h61 Grad maalle være besværlig
og trykkende for Landet selv og det borgerlige Erhverv.
Som almindelig Regel i alle velorganiserede Armeer, koster
hvert 1000 Hrl\ eder af Armeen, Befalingsvæsnet, Materiellet, Alt
medregnet, i Fredstid, aarlig i Million Francs, eller 354,000 11
:Jo0,000 Rhd. Fiilgelig vil en Armee paa 126,000 .Maud, som
ikke forer nogen activ l{rig, ogsaa I.oste i det !Uindste 45 i\lillioncr
Higsbankdaler aarlig. Naar dertil lægges Udgifll!rne til Skibes Bygning, Anla•g af fortilicaloriske Vær ker, Kyslliatterier, Anska!Tt•lsen af
en stor i\Jasse af KrigsfornuJenheder, Norges Proviantering m. m.,
sa i vil man let kunne beregne, at Danmarks og Norges Forsvarsvæsen paa biin Tid niidvendigviis maatte koste Staten aarlig 60-67i
Millioner Illul. foruden maanedlig over i l\lillion Rbd. til den
allierede A1mees Forpleining - eller omtrent 5-6 Gange saamegel
som begge Landes Indtægter aarlig helobe sig Lil, saa al man ikke behovede at være nogen stor Regnemester I for at forudsige I at en
llect·aarig Krig med en saadan Armee maalle aldeles odelægge Landet og dels Finantser, uden al Fienden ved sine personlige Besiig
hehovede at foroge, eller paaskynde Odehrggelsen. En sna forholds' iis stor Armee maa derfor kun samles paa kort Tid og under de
meest farefulde Omslændigherlcr, naar Fienden truer med Indfald i
Landet, dersom Armeen ei skal lilivc mere dr.slruerende for Lan•
dets l•inanlser og alle borgerlige Forhold, end Fiendcn sch·.
Den danske n,•gjering i.igllog den G,mg ikke disse 1''orsigtighcdsreglcr, og Llev, sum Erfo1 ingen har viist, snart udmallel og til•

sidst saa financicl og materiel odelagt, ol [andet i ugen .l\Iotlstauct
kunde gjore, da Fienden virkelig angreb samme, og hlev derfor
nudsaget til al indgaae de Bclingclser, som l<'ienden fo1·eskrev, for
al redde den Deel, han den Gang ikke onskede al t,1ge i ll<.'siddclse.
1\Jcn var en saadan V rebning, under de for Haamlen værende
Omstændigheder, for en Deel ovcrllodig, saa m· det dog Pligt, ogsaa at fremhæve , al enhver Stal hor besidde :Midler lil hurtig at
organisere og udruste en talrig Armee, naar Noden fordrer dlll,
hvilket er cl af de Onder, Statens Borger«: mane hære, ifaltl de
ville bevare deres Fædrelands Navn, hævde deres Uafhængighed og
NationalileL Den danske Armee befinder sig endnu ikke i en saadan Tilstand, da dens Slorrelsc knapt er tilstrækkelig til nt hesælle
Landets Land- og Såfæslninger, langt mindre til clermcd at foretage Operationer i aaben l\fark. Vi ville ånske evig Fred o,•11r
Danmarks Land; men saalænge Krig ikke er forsvunden iblandt
den urolige, ærgjerrige og lidenskabelige .Menneskeslægt, vil Danmark, seenl eller tidlig, komme til al beklage sin forsvarsliise Stil•
ling, da det med sit nu havende Forsvarssystem ikke har Evne til at
forsvare det Land, for hvilket hver l\land bor være beredt til al opolTre sig, uaar delle er nådvendigl til Kongens og F.cdrelandets Frelse.
Foruden selv at ruste sig, s6gte l{ronpriudscn ogsaa at forftærke sig ved Alliance med Frankrig og Rusland, h,•ilkct nærmere
vil erfares i næste Capilel.
Ikke mindre omsorgsluld og activ var Kronprindscn i al orcl11e
Landets indre Anliggender, og ved al lage saadanue admini~trati\•o
Forholdsregler, som Omstændighederne og Klogskalten fordrede.
Under fOde No\'emlter i807 !,lev saavel Canccllierne som
Generalcommandoen i Danmark og Norge tillagle den Ordre, at, da
Vinteren nærmcdl• sig, kunde Kystmilice-Tjenesteu, snasom: Vagter
og Patrouiller paa Kysterne, ophore, indtil Skibsfarten aller aahnedes.
Under samme Dato Ltleve i6 af de under 4de October oprettede
FellpostestaCeller henlagte i Kjobcnhavn. For al forsyne Hovedstaden
med Brændsel, blev delle Efieraar i de Kongelige Skove pan Sjælland opskovel en Mængde Brænde, hvortil af Armeen commantlercdes
4
500 . Mand under deres egne Ofliciercrs og Unclerofficicrcr3
Commaudo og l 'ilsyn.
Ved Kongelig Resolution , som l,Jev Ltckjcudtgjort ved en Cancelli-l'lacat af 13de No\'CUllJer 1807, blev i Kjiilm1havn 11cdsal en
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Commission, besraaendc af Politimesteren, El:1lsrand 1/aagrn, Elalsraacl, 3dic Deputeret i Gcncrallolrlkammerel, 1'ii11del'-l.und, Assessor
i lliiicslerel, P. Jtliiller, ug Ovcrkrigscommissair under AdmiralitelsCollegiel, Smil11, for at iagllage de Pligter og Forretninger, som ved
Forordni11grn af 9de September 1807, i Henseende til Angi\'elsen
ar engelsk Eiendom og engelske Vare, ere paalagte Ovrighederne i
l{jobstæderne, samt al alle Paagja:hlendri skulle, inden 3 Dages For11:ib, til denne Commission opgive saadanne Vare.
Ved Cancelli-Placal af i4de No,·ember hlcv bekjendlgjort, al
Onsunds Toldpas biir for de Skibe, som have passeret delte Sund,
i Fremtiden henregnes iblandt de Skibspapirer, som, if1ilge § 6 og
8 af Reglementet for Caperfarten af H September i807, udfordres
for at godtgjifrc Skibets Neutralitet. Den 14cfo November blev i
Kjiibenhavn afholdt Auction over en Deel af Englænderne efterladte
Heste, saml over en Deel Rug, Byg og Havre paa Slraae, som siden
Belciringen var bleven liggende ubenyttet i Exerceerhuset,
Yed Cancclli -Skrivelse af i 8 de November i807 bleve Etats•
raad Haagen, Commandeur-Capitain Alirmfeldt, Capitain Ta,trup,
l\Iægler Bolten, Skibsbygmester Larsen, Capitain Dmu og PramlaugsFormaud lund beordrede at sammentræde i en Commission, for al udfinde
1\lidler til at gj1ire Kalleho-Lobel seilha,·t,' i det Mindste til 7 l<'ods Dybde.
Ved en Kgl. Forordning nf 20de November i807 blev Ullfiirsel
af Egebark forhud! saavel til tands som til Vands fra samllige Hans
Majeslæt Kongens Riger og Lande.
Ved en GeneralloldkammerPlacat af 28de December i807 blev ogsaa Udfiirsele11 forbudt af:
Sµkke1·, Viin, Yiiuedikke, Druebrændeviin, vest:ndisk Rom, Talg,
Tran, Linolie, Bomolie, Hampolie, Uoolie, Risengryn og Sirup, i
Almindelighed fra enhver dansk eller holsteensk llal'lt.
Kun for
Kjiibenhavn blev gjort Undtagelse for en Oeel og el •bestemt Qvantum.
Dog ophorte Udfiia•selen af Risengryn ogsaa herfra, ifiilge
Toldkammer-Placat af hte Marts 1808.
Ved Cancelli-01·dre af 25de November 1807 blev der nellsat en
Commission, besla11ende af: Cancellipræsidoul v. Miisti11,q, Generalmajor v, lla::clhausen, Conferentsraad11rne Malli11g og Wor111skjald
og Etatsrand Cold, for at overvcie og beraadslaae, deels hvor stort
Forra11d af hver Artikel af Levnetsmidler, der udfordres til Kjiibenhavns, Sjællands, Laalands, Falsters og i\liiens Forsynelse fra nu af
indtil Udgangen af Aarct 1808, deels hl'ormegcl af enhver A_rlikel

4fi
er at anslrnfl'c , dccb og pna hvad l\liiad1• det l\la11glen1lt• hcdst !,an
tilveiehringes.
\'cd Cancclliplacal af 4dc ncrember 1SOi blev det indeværcrnfo
Aars 11 te December Termin forlænget paa i l\Jaaned til Hte Janunr
1808, s:1aledcs, al denne D11g blev ausecl som den sidste, der henregnedes t,I gud Betalingstid.
Ved Placal af samme Dnlo, ,den 4de December, li lev ilet til1:tdl, at hrænde Brændeviin af alle Kornsorter, og ikke, som forhen,
alene af Hvede og l\lall.
Under samme nato, den 4de December 1807, lod Generalpost•
amtet hekjendtgjiire: lfiilge Kongelig Befaling maa intet Bre1• fra
Jtrivatc Persone1·, eller i private Anliggender, som er heslcml til al
gaae ud af I.andet til noget fremmed Sled, ellcr til Allorrn, Husum,
Tiinningcn, Frederikssladt, Ilclsi11g/ir, Fredcriksh,1ld ug l{ungslinger,
paa nogl'l Sted modlages paa Poslen, forinden vediwmmcnde Ovrighcdsperson paa A fsendelscssledet red Eflers) 11 har fon isscl sig om,
at deri ikke indeholdes nug1·11 middelbar eller umiddelbar Brenc,-ling
med England eller med sto1·brillanniske Undcrsaatter, og til llC\•iis
herpaa forsynet Drevet med sit Segl.
Vi have allerede omtalt Ueglemcntrt for Capcrfarlcn :1f 14.de
September 1807 , l11•ori ogsaa var bestemt , af l11•em Cnpcrhre1•cnc
skulde udstedes, og Sagerne desangnaendc paadiimmcs. Ved Kongelig
Resolution af 7de November 1807 blev befalet, at r.nperhreve, som
l{jiihen•
udstedes i Sjællands Strrt, skulle fremtidigen underskrives
havns Gouverncur, Prinds Fridurich af llcssen, og af Stiflnmtmonden
over Sjællands Stift, Kammerherre llauch. I J.11:ilands Stift skulle
Caperbrevene undcrsl1rives af Stiftamtmand , Kammerherre Jllorge11stjcmc og Oberst v. Varc11dorff. Den :Ute November blev ogsaa nedsat en Overadmiralilelsret for Norge, i Christiania, beslaaende al Commandeur Fischer , Generalaudilcur Sommerhjelm, Justitsrnad Collet,
Assessor Dcbcs og Advocal False11, som midlerlidig Generalauditeur,
Y cd Kongelig Resolution af 11 te llecembtir og Cancelliplacat øf 12te
December 1807 blev gjort den Forandring i Forordningen for Caperfarlcu af 14de September 1807 § 18 didhen: At Overmlmiralitetsrellcn i Kjiilienharn si.ulde i anden og sidslc lnstanls paakjcndc Priissagerue i Kjiibenhavn, Sjælland og omliggende Ocr, og at den for
Norge anordnede Ovcradmiralitetsrcl skulde paakjcnde alle deslige
SagCI' f01· bemeldte Uige,
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Ved Cancelli-Skri\'else af 17de December 1807 blev det paalagt
Ovrighederne, at anholde ethvert Brev som mistænkeligt, der ikke ankom ad tl,•n sædvanlige Yei med de Kongelige Poster, og forfare
dermed aldeles som foreskrevet er i Henseende lil engelske Brev<',
Ved Cancelli Placat af 21.de llecember hlev bestemt, at Forord11ingen af 9de l\lai 1806 om den extraordinaire Jndqvartering for
UuderoUiciercr, Spillemænd og l\lenige ogsaa under nær\'ærende Om•
slændigheder ud\'ides som gjældende for Staden Kjobenharn.
Den 24de Decemher udkom en Kongelig 1-'orordning, som bestemte: Da det er Kongens Yillie, al alt Samqvem afskjæres med
I.andels Fiender, saa maa i11tet Skib u11der hvilketsomhelsl Flag an•
lages i nogen Kongelig dansk Havn, saafremt det kommer fra de
storhrillanuiske Ocr, Colonier og Besiddelser , eller uden beviislig
overhængende Fare har anlohel samme. For al urlfiire denne For·
ordni11gs Hensigt, blev ved Kongeli g Parolbefaling af istc Ja11uar
1808 paalagt de commanderende Generaler og Stabsoflicicrer, at ha\'e
strengt Tilsyn med de engelske Varers Confiscalion, Salg m. m., et
Tilsyn og en militair Control, som Prinds Christian Augu,t meldte
i sin Rapport af 29de Januar 1808, ikke var muligt al efterkomme
i Norges mangfoldige Havne,
Ved Kongelig Befaling af Sde Januar 1808 blev den af Kong
Chri.stian den l>te under 9de l\larls i68 3 forordnede Lovgivning for
Armeen under Navn ar A1·1ikels-Brev og Krigsrelinslruclion, saavelsom den af Kong Frederik den 4de under 19de Juni 1i0il udgivue
Forklaring over bemeldte Krigsretinslruclion o,•ersat paa Dansk og
given Lovskraft.
Ved G1•neral-Toldkammer Placal af <Jde l\Iarls I b08 blev al
Udforsel fra Sjælland af Droguerier saml .Medicinal• og A1rnthckcrVMe fr11 1111 ar og iudtil ,idere forbuuen.
Vi ville dernæst gaae over lil Krigs-ForLercdelserne i Norge.
I Norge vare de commaudcreude Generaler , Prinds Chrulian
August af Augustenborg sondcufjeltls, General t•. lfrogh i Trondhjem
og Gencrallieutenanl v. H csselbcrg i Be1·gcn, med Hensyn lil Krigsforberedelserne, s:111 nctive, de formaaerle.
Især var delle Tilfældet
med Gericralmajor, Prinds Christian August, som havde den sliir~le og
,·igtigste Co111mando I og paa hvem desuden Hovedansvaret for del
hele l.aud hvilte , som Præses i Regje1 ings-Commissionen.
Fore·
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liil.Jigen ltlcv kun taget Hensyn til l{rigen med England og Fursvaret
ar Kysterne imod samme.
l\lcn Norge manglede Alt lil et saarlanl Forsvar, eller overhovedet
til al flire Krig med, og Prinds Chrisliau August klager herover i
alle sine Rapporte1· til Kronpriodsen, som paa sin Side gjorde hvad der
var muligt, for at pro,•i~nlcre og udruslc den norske Armcc. Men
den liden Opmærksomhed , Armeen og Krigsvæscnel ha,·1lc nydt i
en laug Række ar Freds-Aar, var Aarsag i, al man h1·crken i Danmark, langt mindre i Norge I besad del Materiel og de Fornodenheder, som l{rigen fordrede. Af de til Norge opsendte, eller lovede
Gjenstande ankom næsten I ntel; thi af all det, man i ECleraaret ventede opsendt, ankom ikkun Solieulcnant He1111e i Beg yndelsen af December Maaned 1807 fra Jydland me1l 8
9 Pakker Beklædningssager.
Jlrindsen af Auguste11l.torg melder alle disse l\la11gll'r; saal odes
under tOdc Januar tSOS, at der overalt manglede O f f i c i c re r, saavrl
af I.and- som Slletatcn , hvilken Mangel maalle være en niidvendig
Folgc ar det fremherskende Si slem: at danske eller norske Orticierer
sjelden IJleve afskedigede formedelst Alderdom og S1•agelighed. Da
l\rigeu nu brod ud, var el uforholdsret stort Antal Orficicrer u!jensldygtige og maal!c afgaae, hvorved en pludselig l\langel paa Officiercr maalle finde Sled.
Nlidvendighcden i at gaae af 1·ilde ærekjære Officierer ugjerne indsee, korl for Udbrudet nf en alvorlig
Krig, og de1for sogte de heller ikke deres Arsked forend i del siclsle
Oicblik, hvo,ved det Onde aller forværredes, især i den norske Armee; h,·ilkel Prinds Christian August i sin Rapµort af 2den Februar
1808 vel beklagede, men iklrn formanede at forhindre, eller vovede
al undlade al befordre. Mangelen paa 1.andofficierer, mee11le Kongen
i sil Svar ar t4de Januar 1808, kunde afhjælpes ved Cadetacndemierne,
Skolerne og ved Umlerofliciercr Ira Regimenierne. l\len, værre var
det med Soofficierer.
Den 1ste Januar tSOS gaves i Norge af
l\Jarineofficierer ikkun: i Capitain, 3 Capitainlieulenanler, i3 Premierlieulenanter og 5 Scconclliculcnanler, lilsammen 22 Oflicierer samt
17 .Maanedsliculenanter frn Cadelaeademiel og 6 Cade!ler , eftersom
alle l\Jaancdslieulenanler fra Coffardifarlen ifolge Kongelig Befaling
vare I.Jlevne afslrndigedc i December i 07. .Men i Tallet paa o\'ennæv11te Sliofficierer maa fradrages alle Enrollerings-Officiercr, de,
som vare ansatte ved .l\Jarina-Etahlissemenlcrne og Værfterne , sam
de 17 Maanedslieulenanler og 6 Cadcller , Slllll bleve nedkal,ltc
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1);111mark ,

for , erl Siicad<'lacarlrmicl al fortsætte deres theorclisl,e

Studier, saa al der, til al commandcre hele Norges Siiværn, il.kun
hlev 7 l\larineofficierer tilbage. Delle Suværn for del siindenfjeldsl.e
Norge og Bergens Stift vilde til Foraarel 1808 komme til al hestaae
af 21 C:monchaloupper og 30 Canonjoller samt en Deel Flaadchallericr.
Som Fiilge heraf hleve ovennævnte unge Mennesker fra
Sikac.lclacadcmiel, ved Rronpl'indsens Skrivelse af i8de Januar iSO:;,
tilladt al forhlivc i Norge ; og de endnu manglende Orficiercr
skulde engageres som l\Jaanedslieutenanler iblandt Coffardicapitainer
og SI) rmænd.
En endnu sliirre l\Ia11gcl ha,des paa Skihsbygmcslerc,
som Prindsen bad om maatle blive opsendte fra Danmark; ligesan
Rcgnskahsfiirere for l\Iarinen, i det l\Iindsle li! Hovedværfterne
i f.hristiansand og Frederiksvæ1 n.
Dernæst mr, nes stor Mangel paa svære Ca noner, hvorfor Prinrlsen heder om Tilladelse al sliihc 50-60 svære Canoner til Strandhallerierne , erteral Siietalen ha1· erholdt stiibt hvad den bchovede,
hvilket Kronprindsen uuder 18rle Januar ligeledes bevilgede.
End, idere manglede Kr ud l; 300 Centner blev bestilt, og indbraglt•s fra Sverrig; men del vilde il.ke sige meget
I en ved
Christiania liggende Krudlmiille erholdtes en Decl godt Krudt, men
til 40 Rdlr. Centneret.
·
Ikke mindre .Mangel var der paa Geværer. En af Grev H. IVcdcl
projccteret Geværfabrik var formedelst Sagens collegiale Gang i Kj1ibenhavn endnu ikke kommen lil Afgj1irelse. Imidlertid blcve 300 Rifler
kj1ible i Sverrig.
F 1in tes len e manglede ogsaa i delle bjergrige Land ; ligesaa
Il I y; Priudsen af Augustenborg meldt!!, at han lod en nedlagt Illymine
undersuge, og, ifald den ei kunde levere det fornodue, agtede han
al benytte Blytagene paa Kirkerne.
S vov 1 manglede ogsaa. En Assessor Henckcl i Bjergraadet og
en Gaardeier Ryg ansogle om at anlægge el Svovl- og Vilriol,·ærk, hvortil forlangtes 3
4.000 Rdlr. Forskud, h1·orfor Prindsen
tilbud sig al være Cautionisl, for al bringe Tingen til Afgjorelse
og i Gang. l\Ien uden Virkning.
Ogsaa S a J p et er manglede. A polheker Masclm1a1m i Christiania
Jod, paa Prindsens Ovfordring, udarhcicle og tryl,kc en kort Anvilsning for tanclma11dc11 al lilvirkr. ra;1 S.ilpeler pa:i.
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Dernæst manglede Armeen II o og F o II rag c.
General ll1urthausm , som var Dcputerr.l i det norske Commissariats-Collegiurn,
men som foretralc at forblive i Ricl som l\Iedlem ar Fellcommissariatel,
vidste altid gode llaad paa Papiret, og svarede under 13de Januar
:1808, at Elo kunde erholdes, 11aa1· man ifolgc Fol'ord11ingen af 2den
Juni 1774 udskrev af hver hecl Gaard 2 Sku, af hver hah•c Gaal'd
:l Skit og af hver Odegaard ! Skif, Bo, hvorved Christiania Stifts
Prindscn melJcr·
5 Amter vilde lmnne levere over 14000 Sk'u,.
de1·imod, al Fouragen eflersees paa Gaardene ved Fredc1·ikstad ; men
langs Grændsen lindes næsten slet intet; al han lader udskrive Fourage i Fjeldlioigderne og opkjiibe, hvad han kan erholde. I l\Iagasinerne indkom derved omtrent 1500 Sk it , hvoraf daglig forbruges
:120 Sk'.ii. Lignende Mangel haves i Svel'l'ig, i 1Jahuslchn og langs
Grændsen, saa at han ansaae den projecterede Marchc til Jilnl!jiiping
for umulig. Prindsen fore slaaer , at opst>nde Foura ge fra Jydlanrl,
hvilket vislnok vilde være forbundet med megen Vauskclighed, og
derfor ei heller blev bragt til Udforelse.
Klæde til Armeens Beklædning manglede ganske. En Kjobmand
Maribo tilbod sig al anlægge en mædefaLrik paa den Betingelse, al
han maallc erholde el Forskud paa 50,000 Rdlr. og P rivilegium paa
derfra al forsyne den noa·ske Armee med de fornodne l{lædcsorler.
For del forlangte Forskud gik den rige Patriot, Rammerherre Roscnl1rantz , i Caulion, for ligeledes al bringe Fahriken i Gang,
Men
desuaglct kunde Vanskelighederne angaaende 1'illadelsen og mange
andre Hensyn ikke overvindes, og blev folgelig ikke bragt i Udforelse.
Paa hiin Tid vare de saakaldte Felllourniqncts ansecle for
saare vigtige, saa at det var befalet, at Soldaten skulde medfore
dem i Felten.
Ikke desmindre havdes deraf til den hele norske
Armee ikkun 1300.
Hele Armeen havde Mangel paa Læger og Chirurger; men
Cano110otlillen havde slet ingen, hvilket tilvisse var beklageligt, naar
man hver Dag kau vente al gaae i alvorlig Kamp.
Men da man
omsider commanderede nogle militaire eller civile Læger til al soignere de Syge og Saarede paa Sliddensionen , m<'ldte Stabschirurg
Thulstrttp i Begl'fldelsen af Maris l\Jaaued , al Armeens Chirnrger
vare saa sparsomt forsynede ,ned chirurgiske Insll'llmenle1· , al de
paa iagen Maade deraf kunde afgive noget til Siidefcnsionen, l{yslværnel, eller Borgervæbningen, Slige lnslrumenlcr kunde i~ke for

hl
f,r11Jigrs i Norge. De senest ansallc Compag11i-Chirurg1•1· ei1•de ild..e
engang Forhimliugs-l11str11me11ter. E11dog Districls-Chirurgcrue eicde
ofte ingen chi rurgiske Jnstrumenlcr.
Saaledes manglede Norge All, hvad der var aldeles uuudværli g t,
for al k1111ne begynde e11 Campagne og fi:ire en J{rig; men del All erværste var l\langclcn paa Levnetsmidler, og som ingensinde oph1irte.
01 eralt maalle man hjælpe sig, som man kunde, og uncgtcli gcn
hlev der i Norge med faa Hjælpemidler og den ringe personlige
Bistand udrettet langt mere, end i Danmark ved en talrig Gem• ralstah og saamegcu anden aa11delig og materiel Hjælp. Imidlertid udarbeidede Ge11eral-Auditeur S0111111erhje/111 et interims Heg lement for
R)stv,crnet; Commandcur Fisker el Signals)stem for samme o. s, '"Alle Klager blc,•e forst se11dtc til den norskeRegjerirrgs-Commission
ug fra denne til Kronpriudsen , og ofte syntes den comm1,11derende
Gcneral, Prinds Christian August, at være reent fortvivlet.
l en
Skrh else til Rronprindscn af 13de Januar 1808 beder han: ,,om
"muligt at erholde Leilighed Lil al tale med lloistsammc , om blot
,,paa el Par Timers Tid, paa cl nærmere IJestcml Sled, da eu mundl"lig l\lelding udrcllrr me, e cud 10 skrirtlige.''
Delle Onske blev
imidlertid ikke opf) ldt, eller engang videre licr1irt, omcuds!.J1indt del
ikke havde været vanskeligt al bringe del lil Udfiirclsc paa Linieskibet, Prinds Christian Fredel'ik, som i \' inleren 1807- 1808 vedligeholdt Forbindelsen imellem Danmark og Norge. Prinds Christimi
Augu,t's Stilling var tilvissc beklagelsesværdig.
lmidlc1'liil skriver
ban dog til Kronprindsen under isle .Marts 180::! . • . . ,,hvad det·
,,kan skee, skal skee; men Situationen c1· desperat; kunde jeg af,,Hises? Jeg foler Nyllen af en conceutrisk Operation, men mangler
,,!\lid ler de, til; og det ommeldle om Stillingen maa unds!.ylcle den ."
Den f1irsle Nod blev afhjulpen derved , at 2 Trau~porl-Skibe,
under Escorte af Linieskibet "Prinds G/1rist-ian J,'roderik," opsendles
til Norge med Klædningsstyl.kcr, Skoe m. m., og som ankom til
Frederiksværn den 7de Januar 1808. Bemeldte Linicskib medf1irlr.
ogsaa 200,000 Rdlr. i Sedler, en Sum, der var saa ringe, at den
:knapt kunde tilfredsstille et Par Ugers Fordringer.
Imidlertid viste I>rinds Chi·istian August en sjelden Aclivitet og
Duelighed ved at tilveiebringe de manglende Fornodenheder og at
sætte Armeen paa Fellfocl.
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Ikke mimh·c Aetivilel viste han ogsaa ,·cd al sl.alie cl nyt Siiv:rrn,
der, som allerede hekjcndl slcl ikke cxislcrcde, men hvori han hlev
forlrælTelig u11dersl1illet af sin Generaladjutanl for Sih ærnet, Commandcur
Fisker, om hvem Prindsen selv sencre i Aarel 1808 skrev til Kongen:
"At han ved sin udmærkede Activitet væsentligt har bidraget til Norges
,,S1idefcnsions næ1·\' ærcnde Tilstand, lworpaa vi haver de umisl.jende,,ligsle Prih•cr, lmr saa væsentlig lndllydclse paa vore Kysters Sikkerhed.
"Med den bedste \'illie ha,•de del været mig umuligt, uden denne
,,Mands Activitet og Talent, al bevirke den nær fuldkomne Tilstand,
"hvori denne vigtige Green af Landets Defcusion for næl'Værrnde Tid
,,befinder sig.''
Vi ville senrre komme tilhage paa deuue udmærl.cde Personlighed, som Danmar k regm•r ihlancll een af sine meest uclmærkede Siinner og l\farincn til een af sine drnligslc og k) ndigstc 0flicierer.
l\lcu næst Commandcurcns Virksomhed maae ,·i iHe glemme at
relevere Norges patriotiske Bm·gere, der med ikl,e mindre Gcnercusilel,
end de Danske, ,·ed frivilli ge Bidrag siigle al komme Regjcringens
t'.Slræhelser imode, til et nyt Siiværns Tilveiebringelse. Del er naturligt, at de Danske, som mere velhavende, i denne Henseende
manlle slaae i et lilsyneladende fordeelagtigcre Lys, end do Norske,
som havde langt færre rige Kjiibmænd og aldeles ingen Adel, eller
riig Godsbesidderstand. Jmidlcrtid kunne ri !log ogsa;i i dcllu Land
fremhæve tiere helydulige Gaver pan Fædrelandets Aller, saasom af
Kji.ibmand :Niels Anker &: Camp. 500J Rdlr. , Enkefrue Ho{gaa1·d
2000 Rdlr. , Enkefrue Lassc11 2000 Rdh·., l{jiibmændenc ./1/cinc/ic
2000 Rdlr., llcycr 1600 Rlllr, li"nuclti:011 1..300 Rdlr., Nicis Omstedt
1000 R<llr., Agent !(jo/land 1000 Rdlr., General v. f{r"gh 500 Ildlr.,
Grev v. Schmcttow 500 Rdlr. o. s. v. 0gsaa Byerne sammenskjiide
store Summer, især Cln·istiania, Bergen, Trondhjem, Drammen o.a .,
i Fm·hol<l til deres Storrelse. Ved disse Bidrag kunde ogsaa i Norge
Canonbaade overalt smiles paa Stabelen , saa al man i del sondenfjeldske Norge imod Foraaret fonenlede at besidde 21 Canonchaloupper
og 30 Canonjoller til l{ysterncs Forsvar.
I det nordenfjeldske Norge vedhlev den gamle , men :iandig
raslie, ridderlige og brave Genernl v. li'roglt, at ruste sig og tage de
Forholdsregler, som hans faa Midler tillode. Linien og Landeværnet ltlev
indkaldt og iivet i Vaabenbrug. l\len ogsaa her manglede, ligesom
sondenfjelds, All, hvad der hiirle til en Armees Udrustning og til

al furelage cl Felllog, saasom: Canoner, Vaaben, Beklædning, Levnetsmidler o. s. ,.. Selv i Trnndhjrms Fæstning manglede Skyts, og
ikke fandtes sammesteds sværere Caliher end ·ISpundige.
Skyts til
Canonflollillen manglede ganske; ogsaa paa I\Iunderingssager var stor
Mangel; man reparerede del Gamle, ,.erter ~Iulighed," og for at hjælpe
p:m samme, bleve Tropperne for en Deel t.lædle i Yadmels Kavajer
med Seilrfugskraver, en i disse Egne nyttig, men jnsl ikke indtagende
Paaklædning. I Christiansund blev et Flaadcbatteri sal i Soen, og
J\Jajor v. Bruun udnævnt til Commanda11t sammesteds. Paa Vardehuus var Capitain v. Brock Commanda11t, og Besætningen der, saa
godt som muligt, forstærket og forsy net med det Forniidne. For
at forsyne Vardehuns, Finmarken og Nordlandene med Korn og
Levnetsmidler, blev der gjort Forslag til Kronprindscn, hos den rus siske Regjcring at udvirke Tilfiirscl fra Archangel; i modsat Fald
vilde disse Districler komme til at lide Niid.
Efter Anmodning af Grossererne llleinckc og /(nudl.:on, lod General
v. llrogh den Hte December 1807 udgaae en Opfordring til fril'illige Bidrag til Canonbaades Bygning, hvorved der indkom over
22000 Rdlr., hvorfor der blev bestemt at hygge 1.2 Canonfartoier.
!\Jen fiirst .i\lidsommer 1808 Il kkedes del at erholcle siindcnljelds fra
cu Skiliscunslructcur, for al hygge, og en Siiofficier til at eommanderc delte Soværn.
Da den dobhelte Krig brod ud, saavel med England som med Sverrig, stolede General v. /Crogh dog mere paa rle Naturvanskeligheder, som
crc forbundne med at gjiire et Angreb, rra Jcmteland ar, paa Trondhjems Stift, end paa sine Forsvarsanstalter; ligeledes frembyder Naturen ligesaa store, om ei st1irre Vanskeligheder i at angrilie Jcmleland fra den norske Side, hvilke foriiges ved en almindelig !\tange!
paa Suhsislentsmidlcr for Armeen, der eudog lod befrygte Hungcrsniid i Provindseme Jemtrl,rnd og Ilerjcdalen. Fiirst i Sundsvall vetl
den Lolhniske Bugt turde m,m regne paa al linde Provisioner; men
Sundswall ligger 38 norske l\Iile fra den norske Grændse. General
v. Krogh beklager i sin Rapport af Ule November 1807, al hans
hoie Alder ug andre legemlige Svagheder forhindre ham i, selv at
anfiire et saadant Corps.
Allel'ede i Efleraaret 1.807 blev nemlig Krigen m<'d Svcrrig Corudscct, og el Indfald i samme Land fra Trondhjcmssidcn af projccteret.
Uel Hverv, at commandcre el saadaul Corps, lile1• derfor paalagl Chefen
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for 2dt•l trornlhjem ske Inf'anteri-Hcgiment, Generallieulenanl v. Sc/11nr.tto!o. l\Jen denne siigte, i et .t Folio - Sid er langt, i det franske Sprog
alTallet Brev, til General v. lfrog!t, dateret den i-ide No11e111her 1807,
al uevise Umuligheden
el Indfald i Sverri ;:; om Vinteren ; hvilken
Anskuels e General v Krogh i sin Rapport til Kronprindsen af 17tle
November tiltraadte, og anriircr som Gmnde for Umuligheden , al
Armeen led l\fongel paa All, lige indlil Vaal,en, Ammunition, Beklædning, Pro1•ianl etc. etc. og foreslaaer derfor el mindre demon strativt
C,nps. Generallieutenant v. Schmcttow liluod sig imidlertid al fulge
hiint Cori s som Volontair, eller N.cstcommanrlerende , for al vise,
at det ikke I.unde være hans Hensigt at fraraade hiint Angret;, foa·
at skaa11e hans Pe1·son *).
Vistnok er det ganske forunilerligt , nt
finde saadannc Undskyldninger og Paastande hos Generaler og ICrigsmænd; men General v. Sc!tmcttotv var ogsaa en Olding og ligcsaa
legemlig udygtig til 11oge11 omhcbl li.rigsljeneslc som General v. /(royh;
men ikke desmindre vedblcve hegge igjennem den hele 7aarigc Krig
at være bestandig syge og dog at forrette activ Krigstjeneste.

ar

Mangelen paa Orficierer rar ogsaa nordenfjelds ikke mindre
end paa andre Steticr; men ved General v. Krog h's Beslræhclser
l,levc dog Officierspladst•rae i Linie-Jnlanleri-Regimenterne besatte, og,
sliillel paa del Kougelige Tilsagn, al de af ham gjorte Ud111cv11 c lser
og foretagne Avaucements s1,uldc erholde lliiistsammes allernaadigs lc
Stadfæstelse, Lleve de ham undcrlagtc Afdelinger ret rnl organiserede.
l\len da Kronprindscn opsendte mange Ofliciercr fra Danmark , san
ulev Gcueralens Organisation krydset , og kunde saaledes ikke stadfæstes , eller hringes til Udfiirelse; 11\•ilket atter havde 1\1 isnoie og
Ubehageligheder tilfiilgr., da Generalens Loflor ci ble1·e opfyldte; en
Uregelmæssighed, som IJemchllc General med 1111d1•rsaal11g Æ r bodighed, men Værdighed paalalte.
Som Gcneralqvarleermester nordenfjelds ausalles Capiliau v. lyng,
en meget udmærket Oflicier. General v. lfrogh's allerunderdanigste

*) Generalens Slutningsord i hans lange Dcdut·lion l)'der.... ,,Si done malgre
,,ces donnces on pcrs i;,te a executer ce projct, je m'olTre a suivre l'expedi,,lion en volontaire, ou en second; vu-que ce n'est pas moi qu'il est
,,quesliou de menager. l\Jais je ne me sens pos a1oir les lalents neces"saires pour I aiucre tant d'obstaclcs de lo nature, des Clemens et des
,,circonstancc5."
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lliin under 26de Februar 1808, al ansætte denne dygtige !\land i
den nysoprellede General - Stali I blev ikke opfyldt I rimcligviis af
l\fangel paa Plads.
Angaaende Krigs - Forberedelserne i B!!rgun og Bergens Stift,
saa gjorde Generallieutenant u. flcssalbcrg, ogsaa en respectabel og
sengeliggende Olding, h1•ad han form c1acde, for at kunne tilslunclende Foraar modstaae Englænderne, den eneste Fiende, man paa
disse steile Kyster havde al befrygte. .Men ogsaa her gjentoges de
seh•samme Klager om Mangel paa Skyts, Ammunition, Haandvaahen,
Soværn m. m. Fil!Stningen manglede endog et Laboratorium, og
Krudtet blev 011hev,1rel i del ikke engang hombefaste, saakaldle
walt.endllrfi'Jke Taarn, saa al samme mnalle llylles til en Hvælving
under Kornmagasiuet, som just ikke er Steder, man pleier nt opbevare Krudt paa.
Da Indliibene til Bergen aldrig belægges med lis, saa kunde
Ilyen og Fæsluingen cihcller nogensinde være sikker paa, ikke at
gjestes af Fienden.
Af denne Aarsag blev, ifolge l\Iagislralens og
Borgernes Begjæring, i December 1807 beslullel 1 at anskaffe en
Jernkjædc, for dermed al spærre llY"aagen for fiendllige Brandere
og armrrede Farliiier, som mul igen kunde sendes ind, for at antænde Byen. Jiivl'igl blev Linie- Infanteriet og Landeværnet sat i
Aclivitct, og iivet llillig i Vaabenbrug, dog, saalænge Vinteren varede,
ikke holdt i storre Antal lil stadig Tjeneste, end samme nodvendig
fordreclr •
.l\len manglede der ogsaa saa meget i den danske ng især norske
Armees Udrustning og l\lohilgj1irelse I saa maa man dog indromme,
~t lCronprindsen var ulrmtlelig i al tilveiehringe del l\langlende,
især i Norges Proviantering, og den Upartiske maa indriimme Sandheden af hvad Kronprindsen selv skrev: ,,Jeg gjor hvad jeg kan";
thi med de for Haanden værende Hjælpemidler og C1Jmmunicationsruidler var det tilvbse ikke muligt al gj1ire mere.
A lierede under 22de October 1807 hl'falede Feltcommissarialcl, fra
Aarhuus al opsende lil Norge 15,000 Alen Vadmel til Soldalcr-Capots, og
lovede, at 30,000 Alen skulde f1ilge efter; men det Meste udeblev. Den
28. Novbr. 1807 befalede Kronprindsen, al 201000 Tdr. Rug og 80,000
Tdr. Havre skulde opkj1ibes i Jydland og sendes til Norge; men,
da den dertil befuldmægtigede Krigsraarl Langeland indfandt sig for
al opkjobe Kornel, var allerede det Meste opkjllbt af Amtmand,
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Grov Jarls/Jcrg og 11orsl,e l{jiibmæ11d, og for del Lidet, iler var til bage, blev forlilngl exorbitanle Priser.
Ikke desmindre blev en
Dee! l{orn kjiibl, og mnnge Sl,ihslndninger deraf opsendte til Norge
hele Efteraarcl 1.S07, men hvoraf en stor Dee! blev opbr-agl af
e11gl)lske Krydsere og Caperc til svenske Havne.
Det ,•ar tilvisse en besværlig Sag at fore Krig i cl Land, sum,
især den Gang, var aldeles hlollct for Ressourcer lil at fode, klæde,
armere og overhovedet udruste en Armee, og som ei heller eiede
maritime Midler til at fors,·are eller u11dcrstolle sine Transporlc1·
med væl.111ct 1\1:igt, hvorfor Tab niidvcndigviis maatte finde Sted der,
hvor Bloltelse1· gaves. De i Norge ,•ærende to Linieskibe ydede
ingen Hjælp, og paa den !\famle, de blcve brugte, var delle ci heller
muligt. .l\len, da Viuteren iudfandt sig, hj .a lp denne mere end ,·ore
l<'ursvarsmidler; thi Fiemlen blev denoeti niidsagc l lil al forlade vore
Farvande, efter ringe Iusul!cr paa vore Kyster.
Ogsa.i hjalp stundom Skihsbesæl11iugc11 sig seh• og erulJl'cdc
del allerede tagne Skib til11,1gc. S.ial l'dcs erobrede en norsk Skipper
Jolinsc11, forende Skibet "ll.1:11.l'l!ls Anker", som den 2den Septcmhcr
1807 var blevcn t.igel af Englænderne ved Lindesnæs, sit SkilJ tilbage, og forte det, tilligemed den ombord salte Priismesler og 2
Matroser til Norge. Paa samme l\Jancle eruhrcde en norsk .l\Jalros,
ved Navn Jlfo11rad, el af fa1glænderne ved Skagen taget uorskt Skih,
og bragte samme, tilligemed dets engt•lske Desælning, beslaaende ar
en S1ilieule11a11t Longehamp og 2 .l\Janrl, til Norge. Men omvendt
ha,·de man ogsaa liguenrlc Bcgivcuhedcr. Saaledcs overmandctlc iS
engelske Siifolk, som hcnhiirle lil Hesæl11i11ge11 af to eugelske Colfardiskibe og en PaqucllJaad, der vare erobrede ved Ahrendal, og som
bleve transporterede paa en norsk Baad - sammes Bemarnling, og
fiirle dem til Stromstad, hvorfra dog Banden og lien norske Besætning i~ke alene erholdt Frihed at drage hjem, men tillige en Godlgjorelse i Penge for del lidte Tab. Ved Tilbogekomstcn blev Besætningen vel sal under Til!,1le, hvillrnt dog ikke kunde fore til
nogen videre Straf, Ogsan havde man hyppig Exempel paa, al
danske og norske Colfardiskihe, som seilede med Provisioner imellem
Danmark ug Norge, bleve praiede af engelske l{rydscre; men, cfle1·al
være frigivne, blev der meddeelt dem en aaben Seddel, hvorpaa
stod: ,,At Skibet kunde passere, men al man hnahedc, al vcdkom"mende Kjobmand vilde vise sig taknemmelig, ved at udvirke bos
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,,llrgjeri11gen, al ligrsaa mange engelske Krigsfanger, som nu cr,,holdt Tilladelse at passere, ble1•c frigivne."
lih rigl forefaldt lidet ar Vigtiglll'd paa de dan~he og norske
l{yster i Efleraaret og Vinteren 1807 og 1808. De mindre Ocr i
Store-Bælt, især Omii, som ingen Besætning havde, bleve vel oftere
gjcstedc af engelske Partier fra de i Bæltet stationerede Krigsskibe,
men uden al de begik væsentlige Voldsomheder, En Barcasse, hvori
var 1 Underofficicr og 16 !\fond, som den 9de November blev udsendt fra Ilallerict 3 Kroner, for at optage et Siimærke, blev laget
af Englænderne i Sundl!t,
Canonchalouppen "Faaborg'', under S1ilieutenant Petersens Commando, var stationeret ved Flaskckro, red lndlouct til Callcbostrand
imellem Sj :rllm1d og Amager. Den 1.5de November havde bemeldte
Ca11onchalouppe en lille AIT.tire med en engelsk Orlogsbrig, der
vilde li11J;1gecroure nogle ved Baad1•n henlagte Priser, hvorved Bl'iggen
vel, efter Vexlingen af en Deel !{ugler, aller gik til Siies, men
Canonhaaden ,,Faaborg" erholdt et Grundskud, og maaltc som synkefærdig sættes paa Grund, hvorfor samme Aften Canonchalouppen
,,1'"ykj1ihing", som v;ir stationeret ved 3 Kroners Balteri, blev beordret til Assist:rncc, og forblev nu liggende i denne Stilling indtil
den 26dc November, da el nl t Flaad1•batteri Nr. 1 og Kongebaadcn
,,Egel) kke'' indtog Positionen i Callehostrand,
Tilvisse er 1. Canonchalouppe en saare ringe og lidet farlig
Styrke. Naar derfor Canonchalouppen "Nykjiibing'' kunde holde sig
i Callehostrand, maa man vel snarere tilskrive delle Farvandets farlige Ilcskaffcnhcd 1 og fiilgeligcn Englændernes Ulyst til at vove noget imod samme, end Frygten for een Canonchalouppe, der, hvor
modigt den end anriires, allevegne betyder saare lidet.
Af de i Norge værende lo Linieskibe havde Landet meget
ringe N) lic.
Vi vide allerede (I. Bind Pag. 436), at disse lo Linieskibe
"Prinds Christian Frederik" og "Louise Auguste'' saml Briggen
"Longen", ifolge ICronprindsens og den commandcrende General i
det siindenfjeldske Norge, Prinds Chrislian August's Ordre, den
18de November 1807, liib ud fra Fortet Hulh ved lndliibet \i\
Frederiksstad, for at krydse i Cattegattet. Den Chefen, Commandeur S11eedorff, af den commanderendc General i det sydlige Norge givne
Ot·drc liid paa, at holde Skibene krydsende under ICysten imellell\
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Chrbtiansand og Oster-Riis/ir, hvorfra Melding var imlliilwn , Hl
cnkclle flendllige Krydsere havde laget Station. Om Eftermi1lila ge11
den 1Scle November erholdt Skibene ved Frederiksværn 12 l.otlser
ombord fra forskjellige Kysttlistricler. Capitain-Lieutenant ill. lli/fo
fik den Befaling, med alle Canonfartiiicrne al bevogte samme Ky~tstrækning indenskjærs, og med Briggen ,,Longen" at holde Forbindelse imellem samme og J.inieskibene, en I>Jan, der synes at være
meget hensiglsr·el.
Den commanderentle General tilstillede 3 Gange
om Ugen Chefen for Escadren fra 4 forskjellige Steder paa l{y sten
de l\rigsefterrelninger, som indliibe Lil Generalcommandoen, for at
han kunde rette sine Togter efler samme.
Escadre- Chefen blev
dernæst ogsaa medgiven en forseglrt Ordre, som fiirst skulde aabnes 14 Dage efter Afseilingsdagen, med mindre SJ.ihene skulde
lilil'e tvungne til · at anliihe Cnllegatlel, i hvilket Tilfælde det blev
Denne forseglede Ordre
tilladt al aabne denne Ordre tidligere
indeholdt: AL Skibene skulde efter den faslsalle Tid af 1. t Da ge,
eller 3 Uger, slige ind i Store-Bælt, eller og Sundet,
Da den engelske Blocarle - Escadre og Krydsere havde, ifiilge
Vinterens Tilslunden, forladt de norske l{ysler, bleve Liniesldbene
il.ke forhindrede fra at udfore deres Ordrer; men, som Fiilge af
hyppige og betydelige Havarier paa Linieskihet ,,Louise Auguste's"
Seil og Takkelage, maatle Skibene alleredll den 23de November
lobe ind Lil Frederil.s1•ærn, h\'Or Chefen erholdt, over Chrisliansand,
en Ordre fra l{ronprindsen af 1.-1-de November, saalydende:
"Da Bællet i nærværende Oieblik er ganske frit for fiendllige
,,Skibe, saa anseer jeg det nu for uforniidenl, at De anliiber Bæltet.
"Men, som det· her paa Rheden og i Farvandet imellem Helsinglir
,,og Dragor opholder sig cl fiendtligt Orlogsskib, 2 Frcgaller og
"nogle Brigger paa saa lang en Afstand, al man ingen Skade kan
"tilfiiie dem fra Hallcrierne, vilde jeg, at De, istedetfor at komme
"hertil med Deres anfortroede Orlogsskib alene, kom med begge
,,Orlogsskibene og Briggen, og med denne Magt siigte lige op, h,,or
"det liendllige Orlogskib maalle ligge, for med Kraft og dobbelt
"lid slrax at bemestre Dem samme tilligemed hl'ad Andet der maatle
"lindes i delle Farvand. For at udfore dette, er det nodvendigt, at
"De ikke opholder Dem med Smaating, enten paa Nedreisen, i
,,Siien, eller i Sundet,"
"El Rygte har sagt, al der ved Golhcnborg si.al have været
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.,~!!cl ecl eller lu licndtlige Skibe, men, saasom De har i Deres
,,\lagt al gaae Vesten om Oernc, \'il Ue verl Deres gode Conduilc
,,let kunne und gaae disse, om samme skulde være Dem overlegen.
,,Oenne Deres Ordre anmelder De Lil Hans Durchlauchtighed, Prinds
,.,Ch,·i.~tian af Au gustenborg."
l\lauglerne ved Linicskibet "Louise· Auguste" vare snart istandsatte;
men formedel st Storm og Modvind lobe Skibene fiirst om :Middagen
den 30te November atter ud fra Frederiksværn; og da Briggen
,,Lougen", s om var i Christiansand, og lil hvem Ordre var hensendt, al indfinde sig i Frederiksværn, endnu ikke var ankommen,
vilde Comm:mdeur-Capitain S-nccdurfT ei vente længere paa den, men
gik til Sues i den Hensigt al anlobe Sundet.
I Cattegallet vare alle danske Fyre slukkede; derimod saaes
ved l\Jidnatstid l\Jarstrands Fyr. Mod Dagbrækningen den 1.ste Decemhrr ,•arc Skibene, forsalle af S triimmen, nær strandede paa
Lessii, ug, da Vinden derpaa blev sydlig, vendte de over mod
Skagen og gik langs sammes Rev, for~ om muligt, at linde endnu
sammesteds den engelske Fregat, som havde lig get for Anker der
hele Efteraarel og viist Fyr; men den var allerede borte.
Den
fiilgende Nat, mellem den lsle og 2den December, saaes flere Skibe,
endog Krigsskibe, nemlig, hvad man senere erfarede: Linieskibct
"Vanguarrl'', under Capitain Fraser, Fregatlen "Cyane1' og nogle
mindre Farti.iier, som den :.JOte N uvember havde forladt deres Station i Suudet, for at gaae tilbage til England. Disse Krigsskibe
convoierede en Dee) Colfordiskihe, som man alle lod passere uhindrede ; den m/irke Nat, for ei at opholde Nedreisen ved "Smaating'', hvilke! Kronprindscns ovenstanende Ordre paabiid. Dog, om
Morgenen den 2den December gik Skibene atter Nord paa til midlveis mellem Skagen og Norge, hvor de ble \' e krydsende indtil l\Jidnatstid imellem den 2dcn og 3die December, da de aller gik Syd
efter, og passerede Skagen om Middagen den 3dic December. Paa
denne Tour saaes atter flere Skibe og deriblandt en fiendllig Orlogsbrig, som blev jaget ved Niddingen, men som undkom imellem
Skjærene paa den s,•enske Kyst; en anden engelsk Orlogsbrig undlob Vesten om Anholt.
Saaledes udrettede disse to Unieskibe ved deres Krydsning
ikke hvad man kunde og burde have ventet af dem. Rigtignok
vare begge Skibe slette Seilere, og Chefen ,•ar bunden ved den
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o'l'c11staae11tle Kongelige Ordre af 1Jdc Nuvemhcr; meu cuhvcr
Ordre maa og hor kunne modificeres erter Omstændighederne, S/111•
meget mere ved denne l.eilighed, som der allerede var spildt en
saa lang Tid siden 18de i'iovcmbcr, da hiin Ordre indl6b, Skibene
holdt derfor, ud1m al forstyrres, Sundet ind , og ankrede den 4de
December om Morgenen Kl. 6 udenfor Hornbæk paa Sjællands
No1·d-Kyst, temmelig langt fra Land.
En Ofricier hlcv strax sendt hl Commamlanlen paa l{ronhorir,
for al hente Lodser, Ordres og Efterretning om de liendtlige Skibes
Stilling i Sundet.
Kl. tO om 1''ormiddagen kom han aller tilbage
med den Efterretning, at den Convoi, som vore J,inieskibe havde
passeret paa Nedreisen Natten til den 2den December, netop bestod
af de l{rigsskibe, som Commandeur-Capitain S11ecdorfT var beordret
til at angribe, og at alle engeIrke Rrigsskibe havde forladt Sundet,
Denne sidste Efterretning var saare smertelig for de lo ærekjære og dygtige Skibschefer og deres Undergime, saavcl Oflicicrer
som l\Jnndskah.
l\Jen medens Skibene Iane til Ankers udenfor Hornbæk, havde
de nær havt et endnu slurre Uheld.
Lidt efter Dagbrækningen
kom nemlig Linieskibel ,,Louise Auguste" i Drift, og dl'Cv lige ned
paa det i Læ liggende Linieskib "t>dnrls Chrislian Fre1hirik'', som
kun undgik den truende Fare · ved hurtigt ill kappe Ankcl'touget,
hvorpaa Skibene holdtes under Seil, indtil den til Kronborg sendte
Oflicier vendte · tilbage, hvorefter de holdt Sundet ind, passel'Cde
Fæstningen, under et almindeligt Hurra af Besætningen paa sammes
Volde, og ankrede smnmc Dag Kl. 2 udenfor 3 lCroners B,1\leri.
l\Ien neppe ,·ar Ankeret faldet, ri:ireud der fra I.and kom Ordre
til Skibene, atter strax al lette og gaae ind i Ostersiicn. l?orsogcl
paa strnx at efterkomme denne vistnok ikke billige Ordre, uden
forst al forunde Besætningen den forn6dne Dvile efter cl saa besværligt Tog t, hindredes fra Udf6relse ved Sto1·m og l\16rkc, saa at
Skibene forst den næste l\lorgen, den 5te December, kom under
Seil, og krydsede Syd efter. l\len, da Linieskibet "Louise Auguste''
11tler havde Havari, maatte det samme Dag igjen gnae til Ankers,
for al reparere, og lettede da paa ny den 7de December.
F6rst den Sde December kom Skibene igjenncm Drogden og stodc
Syd paa til Falstcrbo, hvorfra Linieskibet "Prinds Christian Frederik"
1Jclacheredes til Christiansii ~ for al overuringe Ordres til sam!,llCS
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Commandant, og conrnicrc 3 Coffarcliskihe til l\jiibenhnvn, hvilke
havde siigl Tilnngl i Fæstningens lille Ilavn, medens Linieskibel
,,Louise Auguste'' forblev liggende ved Falsterbo; men den :l0dc
December blev ,,Prinds Christian Frederik" af Stormen alter kastel
tilbage til samme Sted, og var igjen nærved al lilil e pa,1scilcl af
Linieskibet ,,Louise Auguste'', som netop kom i Drift dcr\'cd,
al sarnmrs Ankertoug sprang. Den Ute December afgik Linieskibet "Prinds Christian Frederik" paa ny lil Christiansu, medens "Louise Auguste'', den :l.2te December, erholdt Ordre til at
vende tilbage til Kjiihenha\'n, som del nu Iykkeligen naacde. Del
lagde Fredagen den 18cle December ind af Bommen i Orlogshavncn, hvor det blev aftakle!, og er senere formedelst Alderdom og
deraf fiilgende Svaghed ikke mere blevel brugt uden som Blokskib.
Chefen, Commandeur-Capitain S11eedorff, synes ikke paa delle Togt
at have ganske opfyldt de Forhaabninger og Fo1·venl11inger, m,m
gjorde til hans Dygtighed og Kyndighetl; men vi m:1ac til hans
Forsvar anfiire, at han var bundet ved hiiiere Ordres, og lammet i
sin Vil'ksomhcd ved et hiiist maadeligt Skib, saa at han ikke med
samme kunde udrette Meget, især i Nordens ha,rdc December-Storme,
irald han ikke vilde udsætte sig for at Laue den sidste Uest af Danmarks stolte Siiværn.
Efter een Dags Ophold ved Christiansii, vendlc "Prinds Cht·i•
stian Frederik" tilbage til Sundet med sine 3 Coffal'diskibe. J.\Ien,
da streng Kulde derpaa indtraf, ble\'e Skibets Sider, Seil og Touge
helagle med tykke lismasser, som gjorde Manoeuvrcringen meget
besvæl'lig. l\lodvintl holdt Skihet længe i Soen, og to Gange ,•ar
det nær ved al kastes paa den pommerske Kyst. Af Convoien tables de to Skibe af Sigte i Storm og Sneefog, og det 3die, som
blev laget paa Slæbetoug, tabte Forslang, Fokkeraa, Bougspryd m. m,,
idet at Slæbetouget ved en Vending kom rundt om Skibet. Fiirst
den 22de December kom Limeskibet tilbage lil Dragiir, og forste
Juledag i807 ankrede det, efter saa mange Besværligheder og
megen l\Iiiie for Besætningen, alter udenfor 3 Kroners Balteri. Men
1,aa Ro og Hvile for samme var ei at lænke, Strax efter Tilbagekomsten erholdt Chefen, Capitain Je11e11, Ordre, at gjiire sig klar
snarest muligt til at liibe ud paa ny.
l\ledens Linieskibet "Prinds Chrislian Frederik'' laae til Ankers
paa Kjiihenhavns Rhed, erholdt del Capilnin llofhc til NæstcommaQ-
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dercudc, og var forol'l'i gt fors) net med rn 1111gdommelig og fiilgelig
yppe1·1ig Ofl1cicrs - Besælniug, hroraf O vare 20 Aar og derunder,
og, saas11arl det var blc\'et provianteret, havde del Ordre, paa 11y
al udgaae paa et Krydstog i Nordsiien og at convoierc to Transportskibe med l\Ju11deri11gssorter, Si-oc m. m. lil Armeen i Norge.
Den ·i ste Januar :f.808 vare Skibene scill-lare, og samme Dags
Eftermiddag Kl. 2 begyndlc Linieskibct at lette Anker. .l\Jen forskjellige, bes) nderligc Uheld for hindrede baade de11 ise og ilden
Januar Ankerets Ophcisning, saa at Skibene fiirst den 3die Januar
kom under Seil , og stode om Eftermiddagen ud af Sunde!, men
kom den 4de Januar altet· tilbage. Den 5te Ja11uar liib Orlogsskibet
med si11 Convoi aller ud, og a11J.orn den 7de Jnnuar 1 08 f),kkelig
til Frederit.s\'æru, Paa denne Tour havde Linieskibets Takkelage
lidt meget.
Efter faa Dages Ophold i Jlavu og endl Reparation, liib Capilain Jc,sc11 med Linieskibet og Bl'iggen "Longen'' aller ud, for at
krydse i Callegatlet, paa h\ ilken Krydslour Skibene lede meget af
Storm, og under Lindesnæs skilles Briggen fra Uniest.ibct, som de11
:I.Sde Januar liib ind til Frederiksværn, medens Briggen den Hide
s. 1\1, var 11ibet ind til Chrisliansand. Efter kort Ophold der, lob
Linieskibet ud derfra, for at convoiere 2 lsl.mdsfarrre ind ad Callegattet, hvorpaa det holdtes krydsende i haardt og slornrfnldt Vcir
imellem Skagen og .l\larslrand til dem Ute l•'elmrar LSUS, cla det,
efter at have lidt meget paa Takkelagen, Hib ind lil Frederiksværn
igjen, hvor det fros ind. l1aa dlltle T_!)g opdagedes en Morgen en
svær Seiler, som antoges for en Orlogsmand, og blev j.iget ind i
Skjæl'ene ved Gothenborg, uden at kunne indhentes, cla Linieskibet,
som allerede omtalt, var en slet Seiler. Senere erfarede man, at
hiin Orlogsmand var den engelske Fregat "Quebek" med 200,000
Pd. Sterling ombord, som vare engelske Subsidier til S,•errig.
Den 20de Februar brod Isen atter op i Frederiks,•ærns Havn,
og Capitain Jeston lob aller strax ud med sit Linieskih, for al krydse i
Cattegallet. Den 29de februar lob han ind lil Christiansaand, og her
modtog Capilainen , den 4de Maris, Ordre at seile ned til l{jiibenhavn. Capilain Jessen lellede derfor Anker den :I.Ode Marts, kom
den :I.ile til An"kers ved Hornbæk og den :f.2te ved Kronborg, hvor
han erholdt Ordre at bli,•e liggentlc, da Sundet var tiffrossct. De
Syges Antal var 6:1, eflerat 25 Syge vare efterladte i Christiaus-

sand. Den i 3de l\larts voxede de Syges Antal til 1:11 1\land og tlen
1 !de endog til 200 Mand, alle syge af en ondartet Nervefeber. De
Syge bleve derfor bragte i Land og indlagte i Hospitalet i Helsingur,
og friskt Mandskab, for stiirste Delen stærke, men raae Siimilitcr,
aller sat ombord, og som i al Hurtighed bleve 01•cde og dresserede;
og saaledes ventede den tappre Chef og ikke mindre tappre og heri.immelige Besætning paa ny Ordres og ny Activilet.
At et eneste Linieskil, saaledes kunde uhindret spille l\lesler paa
Havet og holde Farvandet ryddeligt, grundede sig ene og alene deri,
at Englænderne ikke have Vinteren over Krigsskiue i vore Farvande.
saa at Linieskiuets, ,,Pl'iuds Christian Frederiks" besværlige Togter vare
aldeles uniidvendige, og at det uden Yanskclighed kunde lriumpherende vise sig paa Bulgcn den blaa. Rigtignok meldte Prinds Christia11
August under 2deo Februar 1808 til Kronprindsen og tillige til
Cnpitain Jeuen, at der i Wikkefjord, en Havn imellem Gothenborg
og l\larstrand, Iane 2 engelske Linieski be og i Fregat færdige til at
krydse imod Linieskibet, ,,Prinds Christian Frederik"; men, indfrosne
i Isen, bleve de derved forhindrede i at liibe ud, og folgeligen foreliibigen: al være farlige for bemeldte Unieskib.
Imidlertid maae vi paa en kort Tid forlade vore F,1r1•a11de og

Kysltir , for at henvende os til de danske Colonier i Amerika og
Asien, hvor Englænderne ikke mindre virksomt arbeidede paa vort
llordærv, hvorved vi ville erfare, al den engelske Regjering lidt efter
lidt iværksatte den Trnsel, som Herr Cam1ing den 2J.de September
1807 tilkjendegav den danske Charge d' AITaires i Loudon, Herr v. Rist,
ifald Danmark ikke sluilcde Alliance med England (See I. Bind, Pag. 44 L).
Ved eflerfolgende Relation finder Historikeren_ v·e1 noget , men
Patrioten og den Militaire kun saare lidet Udbytte. Vi vilde derfor
have iinsket at kunne ganske lade være at releverc disse Begivenheder, hvoraf Nationalfoleisen kun hoster saa lidet Stof til Begeistring
og Exempel til Efterfolgelse.

l11dtagelae11 af de vestindiske Oer:

St. Thomas og St. Jan.

Allerede i Enden af Octoher l\laaned 1.807 blev Communicationen imellem Oerne St. Croix og St. Thomas spærret af en engelsk
Escadre; og de amerikauske Skibe, som bragte Tilforsel til Oerne,
afviste. Under 4de November 1.807 indsendte Chefen for den engclse Escadre i de 1•estindiske Farvande, Admiral Cocl1ranr, et Brev
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og en Copi af rn Skrh·else fra Admiralilels- Secretaircn, Sir John llart·ow, dateret den 29dl, August 1807, til del danske Gouvernemenl pna
Oernc, lwori han melder, at de ophragte dans~e Skilie ikkun skulde
provisorisk hollies tilhage og deres Besætning behandles med al mulig Ilonighed og Opmærksomhed, og paa ingen l\Iaade som Krigsfanger, !\Jen den 20de Decemher 1 07 viste Admiral Cochra11e sig
pludselig foran St. Thomas med sin Esc11 dre, hestanende af:
2 1.i11ieshibe, Rcllisle - Admiralskibet - og flam clic., , under
Capilaiu P-iclm1ore~ hvert paa 7 -1 Canouer, tilsammen 14S Ca noner.
5 11regaller, som tilsammen furie
18!
,,
3 sloops of war, som tilsammen fii1te •
60
,,
2 Brigger, som tilsammen fiirle .
86
"
6 Skonnerter og Sloops, som tilsammt>n fiirle
60
"
IIvorlil senere kom endnu •l ;indre Orlngsm,rnd, som tilsammen forle ·
520 Ca noner, med en Besætning af ~860 Soldater og vaahcniivcde
Matroser under Commando af Generalmajor /Jowycr, saml 37t,u Sufulk.
El Parlameulair-Farliii kom samme Dags Aften RI. 6, den 20dc
December, i Lanrl, hvori befandt sig Generalmajor Shiply og l'llarinc•
Capilain Falde, og som ornrbragte Commandanten, Obersllieulenanl
v. Sclwltcn, folgcnde Brev:
,,Om nord i Jlnns Urilliskc l\Iajrslæts SI.ih Bellisle"
,,ved S1. Thomas, 1lcn 21Jdc Dccr•mbcr 1807,"

Siri

"Vi, Hans b1·ittiske Majestæts O, cr-Bcfalingsm,l'11d til Lands og
"Vands i disse Colonicr, opfordre Dem hened, ifiilgc vor Souvcrains
"Befaling , til at overgive Oen St. Thomas og deus Tillisgende til
"den os underlagte l\Iagl.
Yi ere fonisscde om 1 min Jlerrn I at
"Deres Tapperhed og Troskab imod Deres Souverain vil forlede Dem
at gjore !\lodstand, IJ\·ilkeu vil kun komme lidet i Betragtning
"mod den Magt, som nu er imod Dem. Vi baabe derfor, at De, for
,,at undgaae Blodsudgydelsr. og sandsynligviis Confiscalion af al Eien71dom, vil gaae ind paa saadanne Betingelser, som ville blive mulige
,,for os al tilstaae, og honorable for dem at modtage."
"Vi aosee del nodveudigt at lilfoie, al vi visscligen ville hevne
,,og straffe enhver fornærmelig Behandling, som urclleligen maallc blive
,,viist enhver af vor Nation, der befinder i.ig under Deres Befaling,
i,Vl!d :il tvinge dem til al fore Vaahen imod deres retmæssige Som erain,

"m
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,, Vi have rlen Ære at være, med den huicste Agtelse , Deres
,,Excclleuccs ærbudige Tjenere"
Hmry Bowyer, General.
Alex, Cochranc, Conlre-Admiral og Command. en
Chef for H. M. Skibe ved Oerne under Vinden,
Fursvarsvæsenet paa St. Thomas var ogsaa her kun ringe. Besætningen beslod af il.kun 288 l\Ienige, under Gevær, med 44 Uuderofficierer og 2 l Officicrer af alle Vaabenarter. Men af delle Antal
turde CommamlantskalJet blot stole paa 45 Menige, hvoraf H Recunvalcscenter.
Geværerne vare meget slette, og en Bossemager
havdcs ci paa hele Ocn, for nt kunne istandsætte .Manglerne. Fortet var armeret med 13 18:tt og 8 Oli, Canoner; dog havdcs kun
Krudt til 35 Skud pr. Pjece.
Omstændighederne vare vistuok saadanne, at l\fodstand med
Held manlte ansees for umulig. Oberstlieutenant v. Scholtcn log
derfor sin Tilflugt til et Middel, som muligen kan finde Undskylduing, ja maaskee endog Bifald fra den reen borgerlige Side, men
som maa aldeles misbilliges fra det militaire Synspunkt; han sendte
nemlig, den 21de December, sit Svar ombord med de to engelske
ilandstegne Officierer, hvori han yllrede, at, inden han kunde gaae
inJ paa ovenstaaende Forslag, maalle det fors! være ham tilladt at
undersoge Englændernes Styrke, og til drn Ende sendtes, samtidig
med Parlemcntajrerne I Major v. Bolten, Havnemester Flciscltcr og
Adjulant Ecl.art ombord i den engelske Escadre, fur at forl'lage de
omtalede Undcrsiigelser. Disse 3 Personer kom snart tilbage med
Rapport om Fiendens store Overmagt, og at Skibene havde omtrent
2 ,000 l\lnnd regulaire Tropper ombord.
l\Ied disse Commissairer
fulgte tilbage den engelske General 1J1aitlancl og Capilain Picl,morc,
forsynede med Fuldmagt til at slullt: Capitulalionen, og, efteral l\lajor v.
llollcn, Capitain v, .lJlelsted og Artillericapitain v. Matzfcldt vare blevne
hiirte om Oernes utitstrækkelige Forsvarsmidler og Borgerraadet om
lodbyggernes lnteresse, besluttede Oherstlieutenant v. Schaltcn at
capitulere, hvortil han havde opsat Betingelserne paa Basis af Capitulationen 1 801; og bestode disse i 16 offentlige og 2 hemmelige
Artikler,
Den _f ste Artikel iudeholdt Ho1•edsagen. Cømmandanten havde
det·i forlangt, at åerne St. Thom,1s og St. Jan, og hvat.1 dcl'til hen•
Donm. Kri gsh . fra ISOi - 0.

li. Din1l.

r,

6(i

tiiirer, skulde sættes under ITans hrilliske l\Iaj<'slæts l'roleclion;
men denne Paasland blev af Englænderne forkasiet, og i dens Sted
bestemt:
,,Da Krig er Lleven erklæri•I imellem Danmark og England,
,,saa skulle Gerne SI. Thomas og St. Jan, og hvad dertil henhorer,
"overgives til Dans brilliske l\Iajestæls !\Jagt" hvilken Paasland
Command:mten blev niidsagel til al antage. lforaf fulgle, al del
Mililaire blev Krigsfanger, og som saadaune senere forlcs lil England. De ovrige Artikler, selv de hemmelige, vare ikkun af oeconomiskt Indhold, og angik blot lndqvarlering, Handelen med Amerika og de engelske Colonier Jtc. &:c.
Capitulalionen blev sluttet samme Dag, den 21de December 1807,
og Ocrne slrax besatte af engelske Tropper under Brigade-Chefen
1Jfac-Lca11, Obcrsllieutenanl i det 87te engelske fofanleri-Rcgiment.
St. Croi:I:.

Da c1en engelske Escadrc var bleven færdig metl Capitulationcn
af St. Thomas og St. Jan, seilede den slrax til St. Croix, ll\'or
den, den 22de December, lagde sig i Slagorden udenfor Frederiksstad, og hvor de engelsl<e lliiistcommandcrendc gjenloge sa~mc
Fremgangsmaade som ved SI. Thomas, idet de sendte Generalmajor
Shiplcy og Capitain Fa/tie i I.and med et lignende Drev til Gouverneuren, Regjeringsraad Lillienskjold, hvilket Brev var af samme Indhold som det, de lilskreve Oberstlieutenant v. Scltoltc11, med blot el
Tillæg, hvori de fortalle den allerede stedfundne 01'ergivelsc af
Oerne St. Thom:is og St. Jan.
Regjeringsraad · Lillienskjold handlede ogsaa paa samme 1\Jaade,
som Commandanten paa St. Thomas, og sendte 3 Officierer, nemlig: Major og Stadshauplmand J{rausc, Capilain-Lieulenant liolm
og Arlilleri-Lieulenant Lohsc ombord i den cngelsl..e Escadre, for at
bringe niiiagtig Rapport om Desætningens Stiirrelse m. m., hvilken
01·d1·e de ogsaa ud forte; og var, ifolge deres l\Ielding, den engelske
1Jesætning endnu stærkere end ved St. Thomas.
Uegjeringen forsamlede sig derefler den 2-lde December Kl. 4 3
om Eftermiddagen i Gouvernementshnset, for at raadslaae, om Forsvar var muligt, til hvilken Ende den Iliiistcommandercnde for
l\Jililairnt, Oberstlieutenanl v. Romcling, blev adspurgt. Dans Svar
var utillrcdsstillende; Styrken bestod i Alt af 214 Mand, hvoraf
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flere ,·are syge. I Frederikstad var knn 24 Mand tjenstgjiirende, og
••orlerne vare i meget slet Tilstand.
Da imidlertid Gouverneuren gjorde nogle Indvendinger og
Vanstclighcder \'cd al inrlgaae paa Capilulationcn, saa tilskreve de
to engelske Overbefalingsmænd, General Bowyer og Admiral Cochr011e, den i Frederikstad hiiistcommanderende danske Officier fiilgende Drev.
,,Ombord i Dans brilliske l\foj1•stæts Skib Bellislr,

,,den 21dc December 1807 Kl. 8 om ARcnen."

Sir I
den Opsættelse, vi lide ved Gouverneur Lillicnskjolds Fra,, værelse, er skadelig for vor Sag, saa finde vi det forniident al er"klære, al, hvis han ikke indfinder sig her paa Oens Vest- Ende
,,inden Kl. !) i Morgen tidlig færdig til at be1nnde Underhandlin,,gerne angaacnde Capilulaliunen, saa ville vi til den Tid aabno
,,Fiendllighedcme, og dersom \'i ere niidsagede til at handle saa"lcrles, saa ,·il senere ingen Capitulalion blive tilstaael, uden p3a
,,Betingelse af Overgivelse paa Naade og Unaade, Vi ville i l\lor,,gcn tidlig inden m. 7 sende to Officicrer i Land.''
"De er ansvarlig for, at Deres Gouverneur erholder delle Brev
,,uden Opsællelse ''
Da Oens Regjering saaledes ei mere havde noget Valg med
Hensyn til dens Randlemaade, saa hleve de engelske hiiistcommandercnde Befalingsmænd underretlede om, al den vilde indfinde sig næste
Morgen Kl. 9 i Vest-Ende By, for at indlede Negociationerne.
Saameget mindre havde den noget Valg, som den allerede den f3de
December havde opdaget den Plan af en ,·is Baron Frederik Brctton
junior, en Drille af Fiidsel: ,,at overrumple Officiererne, tage For,,terue i Besiddelse og overtage Cumm:mdoen over Soldalesqueu,
,,selv al være Hiiistcommanderende paa Oen, og under engelsk Pro,,Leclion oprette en Republik paa samme." Bretton blev Yel arresteret den 15de December og stillet for en Uudersiigclses-Commission, som dog blev snt ud af Virksomhed ved Oens Overgivelse,
der fandt Sted den 25de December i807. Capitulationen blev fra
d1111sk Side sluttet af Regjeringsraaderne Benzon og Smidt, og fra
engelsk Side af Generalmajor Maitland og Capilain Pickmorc, Cap:lulationsbelingelserne, som bleve rati6ccrede af den l ste Regjeringsr aad Lillicnslijold, vare de samme i Antal, og næsten ogsaa af lnd1,Da

fl''
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bold, som -red Capitulationen af St. Thomas. Deri blev irulvilgrl,
at spanske Farliiier maatte tillades at indfore Pro,·isiouer, og at ingen sorte Tropper maatle indqvarteres paa Ocn. St. C1 oix ble\'
derpaa strax besat af engelske Tropper, under Commando af Oberst]ieutcnant Andrew Ross af det 70de Jul'antel"i-Regiment.
Gou,·erncur Ross udstedte imidlertirl, under 31 te Decemhcr f 8 07,
en Proclamalion, hvori flere Capitulationspnnkter Lleve overlrmulte,
hvorimod Regjcringsraad Lillienskjold rigtignok protesterede i en
Skrirelse af 4de Januar 1808, dog uden Virkning.
Ostindien.
Frederiksnagor blev taget i IlesidJclse af Euglændcrne fra Calcutta af, den 2Sde DeeemlJer fSOi, tilligemed de der liggende
danske Skibe.
Da Rygterne om Krigens Udbrud med England uanede Tr:mkebar, siigte Commandanten paa I<'ortet DanslJorg o;; Commaudcnr over
Garnisonen, Oberstlieutenant v. Stricker, en rask Soldat, at sætte
Forlet i Forsvarsstand. l\Jen saa snart Regjeriugsraadel~ bestaaende
af Justilsraad Bermant1sson og Auctionsdirecteur, Finnntsraad Lindgreen, erfarede disse Rustninger, tilskrcve de Oberstlieulcnant v. Stricker folgende B1·ev, som vi, formedelst dets mærkelige Indhold, her
maae rucd<lclc:
Promemoria!
,,Da vi bemær!.e, at Herr Oberstlieutenauten, ligesom ved Slut"ningen af Aarnt f806, lrælfer Foranstaltninger, der· bære et krigersk
,,Udseende, endslijiindt vi nu, liges11a lidet som den Gang , kjende,
"clle1· indsee Grunden og Aarsagcn til disse Foranstaltninger, der
,,nu, ligesom ved hiin Leilighed, fo!'uroligc Indbyggerne og for,,nemmelig de Sorte paa en l\laade, der er skadelig for deres lov,,lige Næringsdrift, da disse Foranstaltninger endvidere af vore Na,,boer, der ei vel kunde andel, end ansce dem som en Slags Provo"cation, let kunde IJelragtes med slige Oine, at det paadrog os et
"bevæbnet Corps paa Grændserne, hvilket n1id1•cndig maalle hn\'u en
,,saare ufordeclagtig Indflydelse paa Colonien, saa er det, at vi hcr"ved tjenstligst ville have Dem anmodet om, al tilkjendegive os de
"GJ"Unde, der har bevæget Dem til at lage disse saa paafuldende
,,Messurcs".
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,,Da den Tillid, vi have til Herr Obe1·stlicutc11a11tcns Sindighed,
~,kolde Orerlæg og modne Dommekraft, lader os formode, at dine
"Grunde maae være af saa betydelig Vægt, at del bliver nodvendigt
,,for os at lage dem i Oveneielsc, for derefter i paakommende Til"fælde at kunne lage de l\lessures, der forekomme os at være
,,niidvendige og passende, saa maae vi tillige anmode Hcrr Obersl"lieutenanten om, saa snart og saa udfiirlig og omstændelig som
, muligt, al meddele os Underretning om Forsvarsvæscnet her paa
,,Stedet, del vil sige, om Balleriernes Tilstand, om Antallet af brug1,bare Canoner paa samme, om Antallet af Folk, som kunne pla,,ceres paa hvert Halteri og ved de enkelte Stykker, om Fori·aadene
,,af Ammunition m. m., Alt belagt med Allest ar vedkommende sag11kyndige Officier, under hvis umiddelbare Opsyn det ommeldte
,,slaacr''.
"Vi maae ved denne Leilighed tilsta:ie, at \'i med Hensyn til
,,de Forholdsreglrr, hvilke Herr Oberstlicntcnnnlen synes at troe an"vendelige, maae anlage, at 1''orsvarsvæsenet nu maa være i en
,,ganske anden Stand, end det ar den i Aaret 1803 nedsatte Com1,mission den Gang blev befundet at være. Veiledet af ovrnmeldte
"Herr Oberstlieutenantens Indberetning, ville vi imidlertid med desto
"storre Sikkerhed kunne lage de Messurcs, som for Staten og
,,Stedet blive de tjenligste for os at vælge og bestemme.''
CoslclleL Dunsborg i Gouverni:mcnlcl li. 4. Fcbruor 1808,

Hcrmannson,

Lindgreen.

Kofod.
Under 5te Februar 1808 svarede Ohersllieutenaut v, Slricker
paa denne besynderlige Skrivelse, al hans Forholdsregler grundede
sig paa de krigerskc Rygter I som Gouvcrnementel ikke synes at
ville vide noget ar; dernæst troede han ,,al slaae under Kronprind"sens immediale Befaling''.
flerpaa svarede Gouvernementel aller
under Sde Februar 1808. • ••• ,,Hvad !let angaae1·, at Herr
,,Oberstlieulenanten paaslaaer immediate at staae under Hans Konge1,lige Hiiihed, Kronprinds Frederik, da seer Gouvernementet sig i
,,den Niidvendighed, i saa Henseende at udbede sig Herr Oberst"lieulenanlens nærmere Forklaring, da vi, i Fiilge det til os under
,, 1.0de October 1806 ergangne og He1-r Oberstlieutenantcn communi,,cerede allernaadigsle Rescript, h8\'e fuld <irnnd til at antage det
,,l\fodsalle. ·•

'iO
!\Ian knn let slulle sig lil, hvorledes Tilstanden maallc 1•ærc
under slige Forhold, hl'Or iklie lCrigsmænd pr. excellence, men
Auelionsholdere, Finanlsraader og lignende Personligheder og Capaciteler udgjorde Gouvernementet i en rjern Coluni. Da derfor Obel'Sl•
lieulenaut v. Stricki.,-, overeensslemmcndc med Gouvcrncmentcls Ordre af 4de Februar 1808, 1,efalede Capilain v. lt.'aa1 og Overcon•
stabel, Lieutcnant v. Giitti119, begge ar Artilleriet, al indgive den
forlangte Ilapporl over Artilleriets Tilstand m. m., saa nnsogle de,
isledetfor at efterkomme denne Befaling, Gouvememenlel om, al en
Commiss:on maalle vorde nedsat, for at undersligc, om den i Anret
:1803 af en anden Commission indgivne Rapport havde været falsk,
eller rigtig, eftersom Commandanlen nu forlangte en ny Rapport.
Under denne utilgivelige Uenighed imellem Emhedsm:cndene,
som selv ikke vidste, hvem der havde den uverste Commando, ankrede, den 12tc Feliruar 1808 om Eflcrmiddagen, del cngels~c
Linieskib "Russel'' paa 7 .l Canoncr, under Commamlo af Capilain
I. Gordo11 Caulficld, paa Ilhcdcn 1·ed Trankehar; og strax derefter
sendtes en rarlcmentairbaad i Land med en Opfordrin_g til Stedets
Overgivelse, und1irskrcve11 af Capitain Calll{icld og Commandeurcn
for Soldalesquen i Skibet, Ohersllicutenanl James ll'also11 af 14de
lufa11tel'i-Regiment. Breve! var addresseret til Gu11verneu1· J/1r111aunso11, og indeholdt, ledsagcl af de sædvanli~e Trusler: ,,At tic vare beor11drede 11f Gouverneuren i Madras, Sir George Ililaro Barlo10, og Chcren
"ror So-l{rigs-Stationen i Ostindien, Contre-Admiral, Sir Edtoard
,,Pelli'10, at tage de danske Etahlisscmenter i Besiddelse"; og ender
med al underrette Gouverneuren om, .,at el Troppedetachement var
,,i Anmarche fra Tl'ichinopoly Lil Traukebar, for al operere i For,,bindelsc med Linieskibet.''
Omendskjundl det synes, al en Fæstning sum Dansborg, med
en ikke gansJ.e ringe Garnison, maatte kunne udholde, ja endog afvise et Angreb af et eneste Linieskib, saa brslultede Gouvcrnemrntct
ikke desmindre oieblikkeligen al eapilulere, opsalle de s11mme Bitingelser som i 1.801, og sendte Gouvernemenls-Sccrelair l1ofod og
Capilain v. llel111ich ombord, for al slulle Capilulationen, som
de endog bragte tilbage samme Aften Kl. 11, forsynet med de engelske lloistcommauderendes Underskrift. Den bestod af H Punk~er; Garnisonen blev Krigsfanger, men erholdt Tilladelse lil at
udmarcherc med Krigshonneur, Faner og Vaaben, for al nedlægge
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dem paa Fæslningens Glacis. Den f3de Februar, ved Solens Opgang, debarquerede de engelske Tropper og besatte Fæstningen.
Drn paa Trankebnr 1808 stedfindende Uovereensstemmelse og
Uenighed i Commandovæsencl maa tilvisse beklages. Naar Moderlandet holder saa talrige Troppeafdelinger i Colonierne som den
Gang, maalte sikkertigen nogen l\Iodstand t..unne gjiires og ventes;
men, sum oftest, manglede Forsvarsmidlernc: Vaaben, Ammunition
og Krigsmalericl. Enlen mad der ingen Tropper bolt.les, eller, hvis
de haves, maae de være forsynede med alt N6t.lvcndigt, for, i Tilfælde af cl Angreb I at kunne forsvare sig til sidste l\Iand. Anden
Anskuelse kan Soldaten ikke have; og det maa ci engang være
ham lilladt at polilisere og undersiige, om det bringer Staten Nytlc,
eller Skade, Begynder Soldaten f6rsl at politisere - saa f.trvel alt
heroisk Forsvar, al Opoffrelse. Dersom enhver Befalingsmand kun
havde handlet, og anioldt sig fra Alt, hvad der hedder Polilik, vilde
vor Krigshistorie have havt ganske andre Blade at fremvise, end
som, dcsloværrel nu er Tilfældet,
Oberstlicutenant v. Strirkcr klagede vel senere til Generaltoldliammeret, hvornoder Colonierne stode, bande over Gouverncmentet,
der havde forhindret ham i at træffe Forholdsregler, sigtende til at
forsvare den ham anbell'oede Fæstning, som ogsaa over den af de
lo Arlilleri-Ofliciercr, liaa, og Gutting, til Gouvernementet indgivne
Promemoria, som stridcm.le mod Subordinationen.
Men hvad kunde nu en !{lage hjælpe? Naar man foretrækker
og udnævner Auctionsholdere og Finantsraadcr, istedetfor dygtige og
kyndige Militaire, til Uegjeringsraader i fjerne Colonier, saa ville
Resullaterne ingensinde være mere heldbringende, eller blive anderJedes, end som vi her have berettet.
De danske Besiddelser paa Kysten af Guinea hlevc derimod
ei angrebne af Englænderne i denne Krig; meget mere levede
Cheferne og Besætningerne af de danske og engelske Forter paa
disse Kyster i en aldeles fredelig og venskabelig Forbindelse, hvilket tilvisse var del rigligste, der kunde skee paa disse iide, usunde
og saalidet glædelige Kyster.
l\1en at slutte af de ovenstaaende
Relationer, er det ikke at antage, at disse Forter, hvis de vare
bleme angrebne af Englænderne, vilde h:.1ve forsvaret sig bedre,
end de danske Besiddelser i Amerika og Asien, saameget mindre,
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som haade 1\lateriellcl og Ilesæluingen her var langl uuclydeligtll'c,
end paa ovennævnle Steder, da der, som belcjcmlt, gives danske
Forler paa Gninea-l{ysten, som ikke cre besatte, ifald m;1n ikke vil
kalde 2-3 .Mand en Besætning, hvis eneste Forretning heslaacr i
at lukl,c Porten, og hcise og stryge det danske l<'lag, s'lm cnrl nn
vaiur paa disse Forter.

1 Label af Vinteren 1tl07 -tSOS lillog Uenigheden og Spændingen imellem Danmark og Sverrig, som især blev foranlediget af Kon •
gen afSverrigs Alliance med England og drt ar den svenske Ifongc yllrede
li'orsæl, at ville besætte Oen Sjælland i Forening med engelske Tropper.
Kongen af Sverri-g, Gustaw den IV., Adolpl1, opholdt sig eftm·
sin Tilhagelrnmst fra Fcltlogct i Pommern den 7de September :1.807,
tilligemed sin Dronning og Prindssesse Sopliic Albertine, i Skaaue,
og især i llelsingborg. J Stockholm havde mau alt 1,onge, men furgjæves, ventet paa deu l{ongelige Families Till,agclrnmst; Stockholms
Indbyggere, som troede, at l{oogcns l{rigslysl var slukket, ventede
ham med sand Deeltagelse og Glæde, og havde foranstaltet en almindelig Illumination, for al udtrykke samme. Engang hed del, al
Kongen vilde begive sig paa Tilbagcreisen, og en bestemt Dag ankomme til Stockholm, af h1·ilken Aarsag den projeclerede Illumination blev anslittel; men pludselig erfarede man, at han havde forandret sil Forsæt, og al Rcist•n var opsat.
Endelig nfreisle den Kongelige Familie den 1 lle December t807
fra Delsingborg til Gothenborg, hvor den, under mange Bevise•· paa
lndl'aancrncs og Folkers Veh•illie og l{jærlighed , forlJlev fra den
i2te til den i5de December. .!\Jan ,•enlede derfor alter Kongen og
hans familie den 19de December til Stockholm, og Illuminationen
blev gjentaget; men Kongen log Lil Gripsholm, - Slot, paa l\Iælarens
sydlige Bred, ved l\fal'iefred, og fiirst den paafolgcnde Morgen 1mm
han til Stocld1olm, dog uden at forhli l'e der længe, og reiste snart
tilbage 111 Gripsholm, hl'or han fornemmeligen opholdt sig Vinteren
1807-1808. 1 Anledning af Afd.clrningen af Gustav den III. Statue,
som skulde finde Sted den 2.3de Januar 1803 , !,lev han formaaet
Lil den 2Jdc Januar aller at lcummc Lil Byen, og fori.Jlive der nogle
Dage; hvilket Ophold paa en gunstig .l\laade afhrod d en alminrlclige
herskende l\lisstemning iblandt folket. Men, om endogsaa Adspre•
delscrne vare i Stand til al fjerne den store Masses Dlikke fra dcu

73
fores laaeude Fare, kunde de dug ikke blende de mere Slarpseende,
der tilrulde vare vidende om de Storme, som truede, og forudsaae
de Ulykker, hvorar Sverrigs Rige om kort Tid Yilde bl:ve hjemsi.igt,
l\lis forstaaelsen imellem Danmark og Sverrig næredes ved de Forhindringer, som upslode •111gaaende Poslgangen imellem Helsingiir og
Hamborg , idet Kongen af Sverrig ophævede den svenske Postgang
igjennem Danmark og den danske og norske Poslgang igjennem
Sverrig; ogsaa havde Sverrigs Konge beslultel, at de svenske Skibe
ci mere skulde erlægge Sundtolden i Ilelsingiir, men i Helsingborg,
hvilken Plons Udfiirelse blev forhindret af den tidlig indtræffende
Viuter og den kort derertcr udbrydende Krig.
For et Oicblik Slnles det dog, som om Venskabet imellem del
s vmke, og danske og russiske IIor skulde kuune vedvare. Del danske
Hof, som i henved 3 Aar ingen Gesandt havde havt i Sverrig, sendle
nu pludseligt Kammerherre, Grev lllullf;,c derhen, som afreiste fra
l{jobeuhavn di:n 30Le December 1807.
Men saadanue Venskabs-.
-yllringer ha1•e snare lidet al betyde i polilisk Henseende.
Sverrig,
som formedelst sin Beliggenhed længe havde kunuet vedligeholde
Freden indenfor sine Grrendser , hirltil havde beholdt alle sine
Besiddelser, bevaret sin krigerske Hæder og Selvstændighed og sin
Beriimmelse for Upartiskhed, imellem alle stridende Magter, delte
hidtil saa lykkelige Land blev nu I ved Kongens Forhaabninger om
Erhvervelsen ar nye Lande, indviklet i en Krig og de deraf folgende
Ulykker, som, formedelst denne sin Konges haardnakkede, ukloge og
fcilaglige Anskuelser og Krigsfiirels e , truede det med total Undergang.
Den siigte og slullede Alliance med England forligede derved det Onde, idet Kongen ar Sverrig forlededes til at overvurdere
baade sine egne og sin Allieredes Kræfter og derved Lil at dl'ive
sine Paas lande til det Yderste, og saaledes irritere sine Ficuder til
Uforsonlighed og Had, hvorved Krig blev uundgaaelig mod det hele
ovrige Europa. En Erklæring fra den mæglige franske Keiser, som
udelukkede Sverrig fra det europæiske Fastland, tilkjendcgav tilfulde,
hvad der ventede Sverrigs Rige. Rigtignok forlangte Kongen af sine
rige Allierede 2 Millioner Pd. Sterling Subsidier og 6
8 Linieskihe
til Assistance; mcu den tidlig i ud træffende Vinter gjorde ogsaa denne
Understotlelse umulig , selv om England var gaaet ind derpaa, og
1\lidlerne havde væ1·et beredte. Imidlertid forsiimle Sverrig, stolende
paa sin mægtige Allieredes Bbland , al henylle sine egne Hjælpe-
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midler, og især al udrnsle og forstærl.e den finske Armee saml armere de fiulandsl.e Fæsl11inger, ln·ilkel vi senere nærmere ville erfare.
Den l7de Januar i808 nedbom l{ronpri11dssesse /llaria ar Danmark i Kiel med en Prindssessc, som i Daaben ble\' kaldet Williclmi11c
l,/aric, hvilken Begivenhed forauledigede Kronprindsen den 22de Januar
at afreisn fra l\jobcnhavn lil Kiel, hvor han ankom den 21de Januar,
ledsaget af Princls Clu-istiaii af llcssen og en temmelig tal rig Suite.
Prinds Christian af Hesscn ,•ar paa deune Tid Rronprindsens hyppige
Ledsager paa hans Reiser; og i Hoislsammes Fra\'ærelse forte Gcnerallieutenant, Prinds Fridcriclt af llesscn Comm:mdoen paa Sjælland og
de omkringliggende Ocr.
Den 2!lde Januar afreisle Kronprindsen,
ledsaget af sin Svigerfader, l 1rinds Carl af IIessen, til Rendsborg, for at
feire sin ophiiiede 1''aders, l{ong Christian den 7clcs, sidste Fi.idselsdag.
Kronprinllsen ben1·Uede især delle Ophold i l\iel, for at drive
Underhandlingerne om og lede Forberedelserne til Indmarchen af
en fransk-spansk-hollandsk allieret Armee i Danmarlc , og, efler at
disse Forberedelser vare endte, afreisle han aller fra Kiel til Kjiihenhavn, hvor han ankom den 20de Februar Kl. 6:l- om Aftenen, ledsaget af samme Folge og af Prinds Cltrislia,t af llcssen 1 som ha,•de
fulgt ham til Kiel; hvorimod ICronprindsscsscn med dl• kongelige
D1irn forbleve sammesteds.
Den 13de l\Jarts 1808 dode Danmarks Konge, Christian dl'll 7de,
i Rendshorg Fæstning, hvor han ha\'de laget sil Opholdssted, eflerat
Englænderne havde ved deres Angreb paa l{jiibenhavn tvunget ham
til al forlade denne hans Residcnce. Hans Dod blev især paaskyndet
ved den Alarm og deraf folgeude Frygt, som de indrykkende franslrn
Tropper foraarsagede paa hans svage Ner·vesystem.
Da Kong Christian den 7dc i en lang Række
Aar ha\'do lidt
af en aandelig Svaghed, saa havde hans Diid, især under en saa bc,•æget Tidsperiode , ikke nogen væsentlig Indflydelse paa Danmarks
Regjering , eftersom Kronprindsen allerede i lang Tid havde været
Landets egentlige Regent og befalet næsten All i Kongens, sin faderlige Her1·es Na1•n, der kun fot· en Form eller Ordens Skyld underskrev sit Navn paa ethvert ham forelagt Papir angaacnde de vigtigere
Regjeringsbcfalinger og Actstykkcr.
Ved Rongens Di.id forandredes
derfor lutct uden Uegcntens Navn. Eflerrclniugen herom ankom til
Kjohcnhaan imellem den i.5de og 16de l\Iarts og til den comman-
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derende Geueral, Primls Cltri.'lliun 1l11g11st i Christiania, deu 2!de
l\Iarls, In orcfler Tropperne overalt bleve tagne i Eed.
Allevegne
hlcv deu sædvanlige Sorg anlagt; selv Hoffet i Stockholm anlagde
rlen 20de April 1808 en 6 Ugers lang Sorg for den afdiide Konge
og Herre, omendskjiinrll Krigen merl Danmark var declareret og i
fuld Gang. Bekjendtgjiirelsen om Kong Christian den 1des Uiid og
l•rcdcrik dl!1t 6tes Thrnubesligelse er dateret fra l{jiibenhavn , den
iGcle l\larts , paa hvilken Dag den nye Konge udgav Parolen i sil
egel Navn, idet han til l'arol valgte Ordene; ,,Landets Vel;'' og Lil
Fcltraab: ,, Uitdersaatterncs Trofasthed.''
Disse U·llr) k ,•are ikke betydnings- og meningsluse Ord i den
uu heden gangne ædle Konges Mund. llvad Efterverdenen end monne
sigr om Kong Frederik den 6tes Regjering, saa maae vi, hvail allerede
oflere er anfiirt, niiie adskille denne fra hans i>erson, som var en
af de ædleste, elskeligste og velvilligste Charactcrer, Historien kan
opvise. Hans rene o.; gode Tæukemaade og bedste Hensigt udtalede
sig fuldkommen i denne militilire Ceremoni og v:ir hans sande Hjertes Udgydelse, som det var hans mecsl bestemte Villic at regjere til sit
Folks og Lands sande Vel. Hans Jl1 erv var dengang lilvisse vanskeligt; og, naar han ikke tilfredsstillende kunde udfore alle paatæukte
Foretagender, maae vi undskyldende hen pege paa hans ofte saalidet
hegavede og opvakte Omgivelse , som Danmark alene kan tilskrive
saamnnge af sine Ulykker, og hvis Ubetydelighed, ringe Evner, og
destoværre I vel ogsaa stundom Handlinger, Kongen ei kunde gjenncmskue, og tillige manglede lljerte til at fjerne fra sin ophoiedc Person.
Hvis Kongerne og Fyrsterne kunde erfare de ubehagelige og smertelige Foleiser, ja Uvillie imod deres egne ophiiiede Personer, del foraarsagcr Folket, naar del seer dem skjenke uvidende, ubetyclelige, usædelige
og nværclige Personligheder Tiltro og Venskab , ug al sælle dem
paa de hiiieste Poster i Staten og i Spidsen af Landets Bestyrelse,
eller i Næ1·hedcn af sin uphiiiede Persou, saa vilde de vistnok anvende mere Forsigtighed i Valget af disse Personligheder , hvortil
ikkun saadanne burde kaldes, som Nationen og den offentlige Stemme
stempler som de dygtigste , mecst oplyste , redeligsle og dydigsle
iblandt Landets Siinner.
Vi ville i de to fiilgencle Capitler nærmere erfare , hvorledes
l{rigen imellem Danmark og Sverrig fremstod, og hvorledes enhver
af disse Stater siigte at forstærke sig ved Alliancer. l\len selv fiirend
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Krigen var declareret, tvi\'lede ingen af disse to Staters Rcgjcringcr
mere om ICrigens Udbrud, og begge rustede sig. Det var naturligt,
at Norge I formedelst sin Beliggenhed , nærmest maalle være udsat
for Sverrigs Angreb, Allerede under 23dc Februar melder Prinds
Christian August til Kronprindscn , al Chefen for Bahus -Regiment
havde bereist Grændsen og v;rret i Svinesund, og al forklædte svenske
Offieierer havde viist sig pna Gramdsen ved Frederikstad; al der holdtes
Compagniforsamlinger i Sver; ig; at de svenske Regimentschcfcr havde
været kaldte til Stockholm, men vare 1111 rnndtc tilbage; al de i B) ernc
havde fors11mlct Civilauthoritelerne til hemmelige Confcrcnlscr, og
al den svenske Regjerings Plan var, al erohre Norge.
Run var
man ikke enig om l\Iaaden, hvorpaa del skulde skce.
Nogle vilde
udsulte Nordmændene, og derefter byde dem Korn, fri Handel, en
Bank, cl Uni1•ersilel m. m., og derved slige al forlede Nordmændene
til al bryde Eden imod l{onge og Fiidcland.
Prindsen af Auguslenhorg melder under 26de Fch1·uar 1. 8 08 ,
al N orgc var meget exponcrel, da ,let manglede ,\ It Lil Fors1·ar og
saae den eneste Frelse i cl raskt Angreb af de Danske paa Skaane
og af ltusserne paa l<'inland.
Selv vilde han suge al manoeul'fere
langs Sokanten og at 1·inde Gothcnborg.
l\len hvad der var værre end den forestaaende Krig, var, al
man paa denne Tid 'i det somlenfjeldske Norge begyndte al spore
mere og mere Utilfredshed med den danske Rcgjel'ing, vel ikke paa
l,andel, men i Slæderne, hvor Kjobmændene og Borgerne saae deres
Handel og Erhverv udelagt ved den ulykkelige Krig med England,
Især var
fra hvem de havde deres Erhverv og jordiske Lykke.
Stemningen ikke god i Christiania, og skal i Særdeleshed være fremkaldt og næret af J'iicls Anker og sammes Svigerson , Grev Wcdcl,
hvilken sidste, forunderligt nok, Lilev beskyldt for i længere Tid at
have arbeidel paa en l<'orening imellem Norge og Sverl'ig, og hvortil Forfængelighed især var Anledningen.
I Trondhjem og Bergen sporede man imidlertid Jnlet til en
saadan Stemning, og især var der ikke al tænke pan nogen Nærmelse til Sverrig.
Disse lo Stifters Beboere , som altid havde udgjort Nol'ges Kjærne, og udmærket sig ved Ilcngiveohed, Troskab
og l{jærlighed til del nedarvede Kongehuus , forbleve urokkelige i
deres Pligt og Eed, og forkastede enhver ldee om en sandan Forenins , hvorfor ogsaa Christianias urolige Aander ei 1·ovede al lade
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sig lydeligen mærke med deres Hensigter og Planer. Frygten for de
lrondhjemske Ilalailloner, der paa denne Tid bleve commamlerede
sonde11fjelds, og som repræsenterede deres Amter og Districler, holdt
hine urolige .\ander ogsaa i Ave, da hverken Bef.ilingsmændene eller
Mandskabet vilde hiire tale om nogen Forening med S\'errig; hvorimod vi ville finde, at især Trondhjemmerne, under denne Campagne,
feglcde paa del Tappreste ved alle de Leiligheder , hvor de bleve
brugte imod Fieilden.
Det er tilv1sse vanskeligt, at gaae tilrette med en Regjeringsmaade, som Souverainiteten engang havde hjemlet som Lov. Vistnok var der paa hiin Tid i Norge l\Ieget, som kunde og burde have
været anderledes; især I.lagede Nordmændene over, al unge, ofte
meget ubetydelige og lidet begavede danske Adelsmænd hleve ansatte
som Amtmænd i deres Land, ligesom i Almindelighed enhver Embedsmand, som ei kunde bl'Uge~, eller blive til Noget i Danmark,
blev sendt til og givet Embede i Norge. Dernæst blev der klaget
over, at Regjeringens Sæde var i Danmark, og at ikke den ringeste
Ting kunde afgjores, uden at indhente nærmere Ordre eller Tilladelse
fra Danmark, hvorved megen Tid labtes.
I den lange Fred vare
de norske Embedsmænd komne saaledes i Vane med al spiirge om
Tilladelse til enhver, selv den mindste og ubetydeligste Handling,
at de under Krigen hyppig gjorde det samme, formedelst den ringe Myndighed, sum var nedlagt i deres og den no1·ske Regjerings-Commissions
Haand; saa at den commanderende General i Bergens Stift, v. He11clberg, endog uedsendle til Danmark Ansiigninger fra Soldater om Hjemforlovning paa 8
U Dage til deres , i nogle Miles Afstand liggende Hjem, for at erholde Kronprindsens, og senere Kong J<'rode,-ik den 6te,, Bevilling paa det Anseigle.
Norges Afhængighed af Danmark og sammes Regjering, hvis Medlemmer sjelden kjendte Norge, dels Beboere og J,'olkets Mangler og
Trang; l\Jangcl paa et Universitet, en Bank, en uafhængig Regjering,
selvstændig Handel, Fabriker, Manufacturer, Hanndværksfolk, ro. m.,
kunde vel bringe et ædelt og kraftfuldt Folk til al fole Mauglerne;
men aldrig har noget stort Antal , end sige Massen af delte brave
Folk, viist uden den hiiiesle Grad af Troskab, Hengivenhed og ·
Kjærlighed til Danmarks Konge og Regjering.
Hvor den modsatte
Handlemaade kom Lil Syne, var den kun Udb1·udet af enkelte ærgjerrige og cgoisti,ke Personers forfængelige Onskcr og nandlinger,
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XI. Ua.11i tel.
Om de diplomatisl,e Underhandlinger imellem
de l,rigforende Mag-ter.

De store, næsten overdrevne Anstrengelser, som Danmark paa denne
Tid ud1•iklede i alle mililaire Retninger, maalle naturligl'iis nærmest
udledes og suges i de Forhold, hvori Danmark slocl Lil de fremmede
l\Iagter, o_g i de Forhaabninger og Lofter, disse hal'de givet samme,
for at erholde Opreisning og Erstatning for de 1•cd Ens lands O1·erfald lidte store Tab, og hevne den krænkede Nalionalfiilelse. Vistnok maae disse Bevæggrunde undskylde drnne den danske Regjerings
Handlcmaade i eget Land; men, dersom den fæstede T.iid til fremmede Stormagters Lofter og Tilsagn, saa er den derfor at dadle,
og har senere noksom maaltel blide for sin Hidderlighcd og Troskyldighed,
Saadanl Udfald v2r vel let at fornd see.
Ulykken og
Svagheden finder aldrig, eller i det l\lindste meget sjeldcn , mægtige Venner; og b1•ad skulde nu ogsaa i al Verden bevæge Stormagterne til al tage sig af det krænkede Danmarks Interesse imod
England? thi af reen Retfærdighcdsf1ilelse og· Harme 01·er den en
Stat o\'ergaaede Uret og Undertrykkelse har Politiken ingen Hjælp;
og hvilket Vede1·lag kunde det svage Danmark ogsaa byde en Stormagt for gjorte Opoffrelser og ydet Bistand? Vel var der Stater,
som vilde hjælpe ved gode Lofter; men i Virkeligheden, paa llataillepladsen, gaves der den Gang ingen Magt, som for Danmarks Interesse var Lilhoielig til al begynde en Krig med England. l\Jed Hensyn li! Frankrig var Sagen anderledes; thi Napoleon forte paa Liv
og Dod Krig imod England, og at Danmark siigte hans Alliance og
:kastede sig i hans kraftfulde Arme, vil og kan ikke sige andet, end
at han modtog samme, og lod det hjælpe sig selv , saalænge det
kunde; men, som bckjendl, opalfrede han ikke en Grcnadeer for
den Allierede, han ikke havde niidig. l{undo han ved eller igjennem Danmark have Lildeelt England et væsentligt Slng , havde hau

79
vistnok gjerne gjort del; men, da hertil ingen l\lidlcr hav des, maatte
Danmarks Alliance ingen anden Vigtighed have for ham, cm.I_ at han
herved crholtlt en l\lodstander eller Neutral mindre, og en Allieret
mere , hos hvem han kunde finde Underhold og Gjestevenskab for
en Deel af sin talrige Armee. Danmark var derfor Frankrig male•
riel vigtigere og til storre Hjælp, end omvendt; og, hvis Danmark
kunde have understiiltel ham paa anden l\laade, havde han uomh·istelig modtaget slig Bistaud; men, som allerede omtalt, adspredte og
spildte Kciseren ikke sine egne Kræfit•r til en saa sceondair Hensigt, som al understolle Danmark, eller favorisere dets Planer om
Erobringer i fjerne Lande.
Danmarks Allierede, Rusland og l~r,, nkrig , vare til visse mægtige Stater; de tydske Slater vare vel ogsaa Danmarks Allierede,
forsaavidl de vare allierede med lt'rankrig; men alle disse Stater
bleve ved Freden i Tilsit knuste , eller existerede ikkun ved den
stolle Seierherres Ædelmodighed og Naade, saa at der af disse Stater, i den bestaaende Tilstand , var for Danmark ingen Hjælp at
vente. Destomere syntes hine fikstnævnte mægtige Stater, Rusland
og Frankrig, al ville lage sig af det krænkede Danmarks retfærdige
Sag; og vi ville af Underhandlingerne, som herom forles imellem
Danmark og Rusland, Danmark og Frankrig, og Rusland og England,
og som vi i dette Capitel ret snart ville erfare, derom til fulde oplyses.
i. U11dcrlwnd.lingcrnc imellem Danmarl. og Rusland,
Aldrig saasnart havde den rus,iske Keiser erfaret den t>ngelske
Flaadcs truende Stilling foran Kjiibenhavn i August l'tfaaned 1807,
forend han igjennem sin Minister for de udenlandske Sager, General,
Baron v. Budbrrg, overgav til den engelske Ambassadeur i Petersborg , Lord Gower, en Note, dateret Petersborg den 20de August
1807, hvori han beklagede sig over hiin Englands truende Stilling.
Da Kjobenhavns Capitulation var bleven bekjendt i Petersborg ved Lord
Gowers egen Meddelelse til den formedelst General Budbergs Sygdom
tjenstforrellende Udenrigs-Aiiuister, Cl'remonimesteren, Grev Nicolai
Romanzoff*), saa afgav denne under 23de September 1807, ifolgo
*) Da Gcul'rol, lloron v. Budbørg ikke fik sin Snndhcd tilbage, sna erholdt
han ener Ansligning, muler flde l\JarlS 1808, sin A rsked ar Statstjenesten,
og hans Porlefcuillc blev Litdeett Grev Roman::oO, som allcrcllc rorrellede
denne Tjeneste.
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l{ciserens Befaling, et meget bestemt og lrnnrdt S,·nr pan sitlstnrernlc
Note, og del paa den sidste nf I.ord Gotccr aller gil•ne Svar hil•\' , under 6tc Octolicr 1807, af Grev llomanzofl' mcddeclt den dans'ke
l\linislcr i Petersborg, l{ammcl'hcrrc, Baron v. /Jlomc, og lindes i
delle Capilel, i Nr. 4, ibl andt Underhandlingerne imellem Rusland og
England. l\Jan vil af disse Noler erfare, al den russiske Kciser log
sig med tilsyneladende sand Dcellagelse, Oprigtighed og Varme af
<len danske Stal og snmmes Konge,
Oversendelsen af disse lo Noter til Baron v. Blome hlcv af
Grev llomanzofT ledsaget af folgende Skrivelse:
"Underlegucde adlyder Dans l\lajestæts, Kciserens Ordre, ved
,,herved al oversende til Hcrr Baron v. Blomc, Ilans danske l\Jaje"stæts exlraordinairc og brfuldmmgligcdc l\linislt•r, de to indslullede
,,Noter, som erc blevne ovcrgirne lit T.ord GowL1', og denne AmHhassadcnl's Svar paa den sidste af dem. De paa Hans Keiscr lige
"Majeslæls Befaling overrakte Noler lade ingen Tvivl tilbage om
,,den .l\laade, ll\•orpaa llans l\1ajeslæl 1,ctraglcr den Vold, som Eng"land har bcgaart imod Hans l\Jajestæt Kongen af Danmark. Hans
,,kciscrlige Majeslæt er beredt paa al opfylde sine Forpligtelser; han
"vil være tro med Hensyn til de iudgaaedc Forbindtligheder imod de
,,danske og svenske Hoffer, ved Traclalcrne af 1. 780 og 1800,
,,hvis hemmelige Artikler indeholde de gjensidige og formelle For,.pliglelscr, al antage som Princip og fursvare: al det baltisl-c nav
"bell'agtt•s !tom en lukket So; saml al delle llav og dels Kysler
,,beskylles imod cnhversomhclsl voldsom og insulterende Ficndllighed;
,,og at anvende alle de l\Jidler, der staac i hans l\lagl, for al op,,naac delle Formaal."
,,Keiseren er derfor beredt til al decllage i de Forholdsregler,
,,som de 3 nordiske Hoffers Værdighed, Interesse og Forpligtelser,
"som forene dem, fordre af ham ; og det er lil den Ende, at
,,Undcrlcgnedc beder Herr Baron v. Blomc, al ,,ille, uden Opsæt"te)sc, bringe Indholdet af denne Note til sit Ilofs ICundskab, og al
"ville senere lilkjendegive ham Hans l\lajestæt Kongen af Danmarks
,,lJcslemmclser over denne vigtige Gjensland.''
:Men del var ikke alene paa denne hemmelige, ministerielle Vei,
at den l'Ussiskc Regjering ytlredc sin U\•illie imod Englands Regjering formedelst Overfaldet paa Danmark; den forfollcdc endog en
}:rl,læring, som var dateret dcu 26de October 1807, og som ikke
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alene "blev overgi\'et til den engelske l\linister, Lord Gowel' i Petersborg, men endog blev indrykket i Journal de St. Petersborg, og saaledes bekjendtgjort for hele Verden; hvilken Erklu•ring saavelsom
det engelske Hofs Svar af iSde December 1807 ligeledes lindes i
dette f.apitel i Nr. ,! om Underhandling erne imellem Rusland og
England. l\Ied llensyn lil Uuslands directe Forbindelser og lndllydclse
paa Danm,1rk udvirkede hiin Regjerin g megen Yeh illie og Interesse,
Beviset herpaa kan enfarcs af en Note, som, dateret Petersborg den
2den December i807, af den russiske Kri gsminister, Admiral Tshicliagoff, lilev tilstillet den danske l\linisler, Baron v. Blomc, og \'ar saa•
lydende:
,,Hans keiserlige l\Jnjestæt onsker, at jeg træt.ler dirccle i For"bindelse med deres Excellence , for al udfinde de meest fornodne
"og passende Midler, for til Fol'aar<•l at kunne lukke Sundet og de
,,to Dælte1· for Englænderne''.
,,na det er niidvemligt, al aftale de l\Iidler, som til denne Ilen•
,,sigts Opnaaelse cre foruiidne, saa forelægger jeg Dem herved de
,, vigtigste Punkter, h,·orom det især er magtpaaliggende, al erholde
,,Oplysning, for betids at kunne tage de hensigtssvarende Forberedelser.
,,Disse Punkter ere :"
1) ,,Hvilb.e ere de Steder, som den S1imagt 1 hvilken Rusland mu,,ligen va1· tilsinds at udruste og anvende lil Danmarks Under,,stottclse, kuude liesætte ?"
2) ,,Hvilke Slags Skibe kunne ved denne Leilighed med meest
,,Nytte anvendes'!"
3) ,,Har Danmark Landlropeer nådig, og i saa Fald: hvill.el Antal
"forlanger det, Lil hvilken Tid skulle de stilles, og hvilke ero
,,de Punkter, hvor.hen de skulle briuges ?"
4) ,,Hvilke ere de Midler, sum Danmark troer at kunne anvende
,,ved denne Leilighed ?"
5) ,,Hvilken Uuderstottelse venter Danmark af Franb.rig og andre
,,Magter?"
6) .,Hans keiserlige Majestæt onsker, ut der aftales imellem deres
,,Excellence og mig to Operationsplaner; den ene, i det Til"fælde, al Danmark, Uusland, Frankrig og Sverrig skulle handle
"forenede; den anden I for del Tilfælde, dersom Sverrig ikke
"deri er indbefaltet; og, i dette sidste Tilfælde, dersom denne
,,Magt allsaa betragtes som Fic11de,"
llønrn , Krlr;sh, frn 180i-O.
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7) ,,Hvilke ere da de Midler, som man mnn bruge imorl dl!t ?''
"Jeg Leder Deres Excellence at have den Godhed, al give mig
,,skrirtlig Oplysning om disse forskjelli ge Punkter; og, i del Til~
,,fælde, al De iinskede al give mig nogle mundllige Forklaringer,
"beder jeg Dem, at lade mig ,•ide Dagen , der maalle være Dem
,,meest Lcqvcm til en Sammcnlrnmst.''
,,Jeg griher med her Leiligherlen etc. "
P. S.
,, Vi have i Begyndelsen af Sommeren 9 l.iniesld he,
"hvoraf 2 Tredækkere, 5 Fregaller p11:1 44 Canoner, 6 Bomharde1·er
"og en Snees lette Farliiicr, saasom: Corvcttcr og Cullern til deres
"Disposition i det Laltislrn Hav , uafhængig af de Skibe , som ere
,,niidvendige til Forsvaret af vore egne Rysler."
Rammerherre, Baron v. lllomc indmeldte under 30te December
:1.807 dcune Underhandling til den danske, udenlandske .l\linisler,
Grev v. IJ1·r11storfT, og fortæller i de1111e sin Skri1• else, at han havde
forsogt paa at lilfrerlsstille Marinemiuislerens, Admiral 1'sd 1icliagolfs
l~orlangende paa hans Brev af 2den December 1 807, saameget som
UtilslræHellgherlen af hans Local-l{undskaLer har tilladt ham det,
eftersom l{eisereu havde iinsLel al belwmme et foreliihigt Srnr paa
den yltrede liensigt, at lnl,ke Indgangen til Ostersiien for den fælleds Fiend1•. Delle Svar var saalydende:
•••• ,,Danmark nodes i denne Rrig til al forholde sig defensiv
"imod England; og vore Bestræbelser ville især hestaae i: at siige
,,al gjiire os til Herre over Sundet og Bælleme, og al forsvare vore
,,l{ystcr, saafrcml den fiirslnævnle Hensigt ei kan iværksættes, hvol'til
,,lladhnndcdc llartiiier, Flaadelinllerier og CanonLaalle bedst vare skik"kcde, idet de fellelsl kunde undersliillcs af 1.anrfhallcricrne. 1\lan
"arbcidcde af alle Kræfter paa saadarrne Farli.iicr, som, ifolge Erfaring
"og Resullalcrue henlede fra Franskmændene i la Manche, vilde være
,,af stursle N) lle, da man endog af Erfaring veed, al der gives Tilfælde,
"r. Ex., Yiudslille, hl'or det var muligt at bruge dem med Fortfeel
,,i oflensive Forhold imod LinieskiLe , uden al vove meget derved.
,,Ikke dcsmindre ,·ilde den russiske Flaade, som udrustes til For"aarct, ikke være Lcriivel sin Activilet, men meget mere blive af
"den sliirsle Yigtiglied, idel dens Bestemmelse synes isæt' al kalde
,,deu til det store Hverv, al rense Oslel"siien fra alle liendllige l{rigs"skihe og Capcre, som, trods den anvendte Aarvaagcnhed, maalle
,,,•,rrc trængt ind i delle Hav.
Den russiske Flaadc vilde kunne

,,ndf1ire delle Hverv, uden Frygt for at sliide paa en orcrlegen l\lagr,
"da den, helids underrcllct om Farrn, vil kunne finde Beskyllelse i
"6stersiiens IJ.iv11c, der alle, hvad man I,iir haal.Je, \'il le staae aabne
,,til dens Disposition."
"Jeg rroer derimod ikke, al Danmark har rn~siske 1.amllropper
,,niid1g, da Frankrig hat· en slor l\Iagt samlet [)Ja vore Grændscr,
"og som fiilgeligen vilde vwre nærmere til vor Umlcrsliitlelse, hvis
"det forlangtes , eftersom Kciser Napoleon i den sidste Traclat har
,,lovet os enhver Understiillelse , vi maalle have n1idig. Jeg troer,
,,at man har foretrukket, al bede ham om el betydeligt Antal flad"hundcde Krigsfartoier og Canonchaloupper, som hlivc conslruerede
,,i Antwerpen og Holland, der kunne liibe langs Kysterne af Nord,,siien til Eiderflodcns Munding, og igjenncm den holsteenske Cana!
,,kunne lill.Jc ind i Oslersiien."
,,Saamegct jeg kjend cr til Store-Bælt og Sundet, saa cre de
"Forhindringer, som der kunde anbringes under Vandel ved Hjælp
,,af spanske Ryllere, eller Fors ænkninger af Steen o. s. v, ikke an1, vendeligc imod liendtlige Skibe, som alene maalle afholdes ved et
"helydeligl Antal Canonchalonpper og Flaadeballcrier, hvorved man
"alene kan forbyde Fienden Indgangen til Oslersiien, eller I.Jeskadige
,,de indtrængende Skibe saameget, al de senere ikke vare al frygte."
"Det er foriivri gl af stor Vigtighed at erfore, om man virkelig
,,er i Stand lil I betids al gji:ire saa betydelige og talrige Forhere•
"delser til Forsvar, og om del ikke vil overstige vore l{ræfler, at
,,sil.kre os Planens Udf1irelse inden næste Foraar,"
l\Ien formlen delle Svar paa den russiske Krigsmiuislers Skrivelse af 2den December, melder llaro11 v. /Jlomc under ove11næv11le
30te December 1807 til Grev v. Bornstol'ff Fiilgende:
,,Hans Excellence, Admiral v. Tscltichagoff har netop forladt mig,
,,efter el Bcsiig, han har gjort mig, for, ifiilge Keiserens Befaling,
"at spiirge mig om, naar jeg torde haal.Je at erholde Svar paa de
,,Depescher, jeg i Oag afsender med denne Courcer; og han gjen"tager sine levende Onskcr, al jeg skal bede Deres Excellence, at
,,lade mig Svaret tilstille i snamegen Detail og saa hurtigt som muligt.''
,,Hans Keiserlige l\Iajeslæl har til samme Tid bedet mig, der,,som det kan skee, al forskaffe ham Oplysning om fiilgende Punkter,
,,som han især iinsker at kjcnde" :
h*
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1) ,,Tivillie ere de Dele ar Sjællands og Fyens Kyster, som allc-

,,rede befinde sig i fultlslændig Forsvarsstand, og hvilke ere de
"ovrige Steder, hvor man har beslullel at opkaste fortificaloriske
,, V ær ker og Batterier'!"
2) ,,llvilke e1·e de Steder, hvor man agter at anbringe Forhindringer
"under \'andet, ved enten at sænl,e gamle Fartoier, eller paa
,,Ile mindre dyhe Steder al anvende spanske Ryttere eller For1,pælinger?'
3) ,,Om man er i Stand til at hindre de flendllige Skibe fra al
,,ank, c paa Kysterne ar Danmark, ved Indliibet til Bælterne elc.
"og om man kan forhindre dem der at fylde Vand og forskalle
, •.sig andre Forfriskninger 'I"
4) ,,Om Kystballerierne ere forsynede med Ovne, for al gjore
,,Kuglerne gloende, og om man ikke har den Hensigt al be,,ny Ile Konslild og Brandere, lll'or disse ere anvendelige?"
5) ,,Til h ilken Tid haaber Danmark at erholde Undcrsliittelse fra
"Fr;inkrig, og paa hvilken M;iade ville vi forslrntre os den, ifald
11Eider0oden v;ir bloquerel af Englænderne?"
,,Hans l{eiserlige Majestæt forudseer, at Ruslands Ujælp ikke
,,kan ydes, riireml Isen er smeltet, og han bekl;iger derfor af Ujerlet,
,,ikke al kunne dele del fors le Anfald med os; men han lover, at,
"hvis vi Llut ere i Stand til al udholde delle, ,·il han sende os en
,,lilstræl,kclig .!\Jagt, for al underslotte vore fremtidige Bestræbelser,
"forudsat, al han bliver snarest muligt underrettet om, ved hvilke
,,Midler og paa hvad l\laade han, mecst hensiglssva1·ende, kan under"sliillc os, og, overcensslemmende hermed, ufo1tovet kan tage sine
,,Forholdsregler.''
,,Hans l{eise1 lige Majeslæt er forvisset om, at den meest fuld"stændigc Seier vilde hlive vundet over Englænderne, dersom man blot
,,var i Sland til al udelukke dem fra Ostersoen, og saaledes fuld,,slændigen sikkre Handelen og den frie Skibsfart pan dette Hav."
:i\Inn seer af denne Skrivelse, al Ruslands ophoicde Keise1· var
Danmarks varmeste Ven og Forsvarer, men tillige, at flere af de
gjorte Spo.rgsmaale vare af en meget delical Natur, som en Slat, ikke
uden Betænkning, besvarer selv sine Venner; Ibi disse kunrre jo let
hli,•e Fientler, hvilket man saa ofte har erfaret, og som man ogsaa
her fik Leilighed til senere al erfare, ved Begivenhedernes uforudseelige Gang og Folge. Ikke desmindrc besvarede det danske Hof,
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dateret Kj/ibenhavn den 7de Januar iSOS, de gjorle Spurgsmaal med
al den Op1 igtighed og Troskab, som allid har været den danslie Rcgjcring egen, og saaledes som den troede at skylde sin mægtige og
hengime Allierede. Den danske Gesandt, Baron v. Hlome, havde
midt i Januar l\foaned 1808 Audience hos Keiser Alexanrler, og
overrakte ham \'ed denne Leilighed sil Hofs Svar paa de gjorte
Sp6rgsmaal, hvis Hovedindhold var:
"Eflerat den danske IlPgjering aller var kommen i Besiddelse
,,af Sjælland og Hovedslarlen • har den anstrengt alle sine lfræfter,
,,for at crslalle Tabet af sine Krigsfartbier, og dervPd, saasnart mu1,ligt, al forskaffe sig li) P Midler til at dække sine Havne og l{yster,
,,og at bidrage, saamegct den formanede, til Oslersiiens Sikkerhed,
,,ligesom ogsaa for al gJiire Fienden Afl.Jræk i aahen Sii."
"Til den Ende bygges i Kjiibcnh:ivn og paa Kysten af Sjælland
,,36 Canonbaade, hver armeret med 2 2Jpumlige Canoner, 12 1\lorteer,,chaloupper , h\'er af dem armeret med 1 .l\Iorteer, og 4 Canon,,.,ramme , hvoraf enhver armeres med 20 2Jpundige Canoner.
111 de iivrige danske Provindser bygges 26 Canonhaade, hver armeret
"med 2 24-pundige Canoner, som især ville have deres Stationer i
"Cors/ir og Nyborg, for al sikkre O\·ergangen ove1· Store-Bæl!, hvilke
,,alle ville være fuldkommen færdige og udrustede i :Maris Maaned.
"Af de to Linieskihe er del ene i ({jiibenhav11 ; det andel er sendt
,,til Norge, for al sikkre Fo1=J,indelsen imellem delte Land og Jydland."
,,1 Norge bygges 20 Canonbaade, hver til 2 24pundige Canoner
,,og 30 mindre Baade, hver til 1 iJpundig Canon. Den st/irste Dee!
"af den d,mske Armee ligger fordeclt i l{jobenhavn, Sjælland, paa
"Laaland, Falster og l\Iiien. 1-·æstningr.ruc Corsiir og N) borg blive
"istandsalle og forsynede mrd del sværeste Skyts. Ballerier hygges paa
, ,alle saada11ne Pu11kter af l{yslerne, hvor de ansces nodveudige. Saa,,lcdcs bliver til Exempr.l el Hovedhalleri anlagt paa Amager, for
"at fors,•are Gjenncmliibet ar Sundet, ,,Drogden," kaldet. !\len med
"alle disse Foranstallninger liir den dausku Reg-jering dog ikke regne
"paa al kunne lukke 6stc1·s1ien for Englænderne, ll\'il~el alene lader
"sig gjiire med store Skibe. Anderledes vilde det være, ifald Sverrig
"ogsaa erklærede sig imod England , udrustede sin store og lille
"Flaade, forte den til Sundet, eller Gothe11borg I og armerede sine
~,Kyster langs Sundet og Kallcgallcl.
SJ.ulde Kongen ar Svcrrig
"derimod erklære sig for England og c1plræde som Danmarks og
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,,Ruslands Fiende, saa vilde del være meget al iinske, al del, saa,,snart muligt, i cgcl Land blev angrebet liaade af Rusland, Dan1,mark og Norge, og med Magt tvunget lil al opgil'e sine med Nor1,dens Rolighed og især med Danmarks Sikkerhed uforenelige For1,bindelser med Fastlandets Fiende. Til Udfiirelsen af en saadan
,,Plan vilde den danske Regjering dog kun beq,•emme sig, under den
,,dobbelle Betingelse'':
a) ,,At 1lcn svenske Hovedarmce bliver beskjæftiget i Finland''.
b) ,,Al delle Foretagende sættes saa betids i Værk, al det kan for"anledige cl Resultat, fiirend Sverrig kan tilstrækkelig forberede
"sig til Modstand og erholde Hjælp fra England; thi skulde
,,Kongen af Svcrrig beslulle, eller blive tvungen til at give Fin"land til Priis for Russerne, saa Yilde den danske Armee komme
"i stor Forlegenhed og blive 111:idsaget til al gane forsvarsviis
,,til Værks. Alle Slngs Krigsfarliiicr, som den russiske Ilegje"ring maaltc sende lil de danske Farvande , ville der kunne
"hruges med Ny Ile; dog fortjene de store Skibe Fortrinet, især
,,ror at lukke Store-llæll. Det Lille-Uæll, som er næsten util,,gængcligt for slorre Skibe, forsvares tilstrækkeligt af Land,,hallerier.''
"Tiltræder derimod Sverrig Forbundet imod England, saa ville
,,de 3 nordiske Rigers forenede Siimagl hesællc Sundet og Storc,,Bæll, og ,•islnolc kunne forsvare det.''
,,At anlægge Fæslningsværl<cr paa Sprogii vilde være ovcrllii•
,,digt, da Farvandet igjenncm Bællet ligger udenfor denne Oes virk,,somme Canonskud."
"Porsænkningcr ug de saakaldlc "spanske Ryllerc'' lade sig kun
,,meget sjeldent og uruldslændigt anvende i de dansktl Fan•ande.''
,,Tredækkere kunne ci gaac igjennem "Drogden," uden at ud"tage deres Canoncr.
Derimod kunne sandannc Skibe bruges med
,,Fordccl paa alle :rndrc Punkter."
"Dersom den russiske Rcgjering iinslier 2 11 3 af de dueligste
"danske Sooflicicrcr ansallc paa deus Flaade, for al lede :len i de
"danske for de russiske Orlicforc1· ulickjcndtc Farvande , saa skulle
,,de paa forsle Yink slrax afgaae til Uusland.''
,,Den danske Regjcring har tilkjendegivel den franske llcgjering
,,del Onske, at overlades 2 Linieskibe paa 74 Canoner og 2 Fre"gatter, og tillade , al disse blive besatte med danske Officiercr og
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Hema111Ji11g. Dog er, formedelst Englændernes Allesledsnærværelse,
,,lidet al regne paa denne lljælp."
"Skulde Kongen af Sverrig formanes til al slulle sig !il de for"hundne .l\fagler imod England, saa !roer Danmark ikke for det Fiirsle
"al behiive nogen Understollelse af Landtropper. I modsat Fald, og
"især hvis Omstændighedeme lillode al nngrihe Sve1·rig i dets eget
,,Laml , vilde et russiskl Armec-Corps , sum o,·erfiirles fra LiOand
"til Sverrig, være en for de Allieredes fælleds lnteressl meget
"nyttig Diversion; og den danske Regjering kan ikke andet end
,,onske, at alle dertil sigtende Forberedelser betids iværksættes.''
"Da det er af Vigtighed for den danske Regjering I især med
"Hensyn til dens Furhohl til Sverrig, med den sliirste Nciiagtighed
"og Uurtighed al blive unde1-retlet om del russiske Hofs Beslutninger
,,og om de af samme tagne lllililaire-Foranslaltningers Natur og Om"fang, saa stoler og regner den paa , fra sin Allier<'de at erholde
trolige, bestemte og hyppige :\leddelelser; og tilfoier endnu ik"k1111 det Onske, al de hu, ligste Befordringsmidler dertil maalte blive
,,valgte."
Saaledes vare Danmark og Rusland blevne Allierede imod England og Sverrig , hvilket nærmere vil erfares af Underhandlingerne
imellem Rusland og England, og Sverrig og Rusland, under Nr.
4 og 6 i delle Capitel. Hvorledes delle Forbund benytledes, vil under
Krigens Gang nærmere bli1•e os bekjendt,
,1

,,ro,

2) U11dc1·lta11dlingerne i111cUe111 Danmark ug fra11lcrig.
Vi ,·ide allerede (fra isle Bind, Pag. 388-390), ut l{ron•
prindsen af Danmark, da han den Hte September 1 07 i Kiel erholdt El'lcrrclningcn om Kjiibenharns Capilnlation, afsendte den 12te
s. 1\1. .Ministeren for de udenlandske Anliggcmler, Grev Christian
Bernstorff, og sin General-Arljulanl af Landetah•n, l\lajor v. llulow, til
.Marchal IJortradotle i Hamborg, medens han samlidigcn med dem uf•
sendte sin General-Adjulanl af Siielatcn, Commandeur li11dholm, til
Paris, med en Skrivelse til Kdser Napoleon, for al melde hiin Begivenhed; og al Keiseren, ved denne Leiligherl, paa Kronl)rindsens
Aud1·agcnde lo\'ede Danmark al mulig Undcrsloltclse, og \'ar villig
til al indgaae med samme en offensiv og defensiv Alliance, saasnarl
de dertil befuldmægtigede Personer vare udnævnte.
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Den danske llegjca·ing tillagde, som Flilge heraf, sin l\finisler i

Paris, Gchcimeraad Dreyi:r, en saadan Fuldmagt ; og K"eiser Napoleon udnævnte, paa sin Side, Udenrigs-Minislercn, Jean Renpliste
Nompcre de Champagny, som, forsynet med lignende Fuldmagt, sluttede folgende Convention:
"Da Hans l\Iajeslæt Kongen af Da11m11 k og Hans Majeslæt de
,,lt'ranskcs Keiscr etc. ha\C ansecl det passende, al forene og for"binde deres l\Iagt i den lfrig, som de have al fore imod den samme
"Ficnde, saa erc de blevne enige om at slutte en Alliance-Traclat, og
,,til den Hensigt udnævnt til Deres Befuldmægtigede, nemlig: liongen
"af Danmark, Geheimeraad etc. Drcycr, og Hans Majeslæt de [?ranskes
,,Keiser, Herr de Champagny, l\Iinislcr for de udenlandske Anliggender,
"etc. etc., hvilke, efteral have foreviist hinanden deres respeclivc
,,Fuldmagter, erc blcvne enige om fiilgende Artikler, nemlig:"

t.
"Hans l\tajestæi Kongen af Danmark og Hans .l\fajeslæt do
,,Franskes Keiser ville gjlire fælleds Sag i den nærværende Siikrig."

2.
"Enh\!er af de to contraherende Parler skal anvende imod den
,,fælleds Fiende sin hele Styrke til Lands og Vands; og, for at til"fredsstille den billige Uvillie, som Angrebet paa Kj1ibenhavn har
,,fremkaldt, ,•il Frnnkrig, i Forening med Rusland, gjore de forniidne
,,Erklæringer, for al formaae de ovrige europæiske Stater til at til"træde en Forbindelse, som har Lil Hensigt, al udvirke Erstatning
,,for biin fælleds ·Fornærmelse; hvorfor Hans 1.hrnske Majeslæt fo1·,,pliglcr sig til al lillræde disse Erklæl'ingcl' og al llidragl' til Ud,,fiirelsen af alle de Forholdsregler, som maalle folge deraf.''

3.
,,Alle Operationer i denne fælleds Krig skulle foretages i For"ening, og de to hoie contrahel'Cnde Magter forpligte sig Lil, ikko
,,at slutte nogen separat Fred."

4•
. ,,Hans l\Jajeslæl Keiseren og Kongen, som vil give Hans Maje,,slæt Kongen af Danmark el Beviis paa sil Venskab og den Interesse,
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,,han nwrcr for ham, garanterer Udeleligheden og den absoluto Uaf,,hængighocl af Hans l\Jnjr.stæl ICongen af Danmarks Stater og De,,siddclser, saavel i Europa som i Colonierne.''
,,Hans l{ciserlige og Kongelige l\lajestæt lover ligeledes at an,,,•ende si11 Jnrlflydclse ved Afslutningen _af den kommende Fred med
"England, for al samme skal tilbagegive, eller erstatte Danmark alle
,,de Tab, som samme har lidt under den rftllr~ærende l{rig.,•
,,Fra sin Side garanterer Hans Majeslæt Kongen af Danmark
"Udeleligherlen af Frankrigs Besiddelser; og, saamegel del afhænger
"af ham, al erholde Tilhagegivelse eller Erstatning af de Tah, som
,,Frankrig ma.alle have lidt under nærværende Krig:'

5.
"Hans Keiserlige og K~ngelige Maje~æl, som har taget den
,,Forlegenhed i Overveiels~, hvori Danmark er hleven sal ved Eng"Iands uventede Angreb og den Orlelæggelse, som det har udfiirt
,,paa de rlanske Krigsskibe og Arsenaler, lover al yrle Hans Maje.
"stæt Kongen af Danmark Underslollelse af alle Slags, som ansees
"fornoden til Operationernes lykkelige Udfold i Almindelighed og
"lil Forsvaret af de danske Besiddelser i Særdele~bed. .Med Hensyn
.,til Forskud, det være sig i Penge, Ammunition, Levnetsmidler eller
"Krigsmaterialier, som Frankrig, ifiilge Forlangende, maatte komme
al yrle Lil Danmark I skal en særskilt Convenlion bestemme
"Mængden og Tilbagebetalingen af disse Forskud, Prisen paa de
"leverede Gjenstande og Tidspunkterne, naar Tilbagebetalingen skal
,,finde Sled, samt Rentefoden."

,,lil

6.

l

,,Hans danske l\Iajestæl, som gjerne vil bidrage til al iværk,,sælle alle Forholdsregler, der allerede cre tagne af Hans Keiser"lige og Kongelige 1\Iajest..el imod England, lover at lukke alle sine
"Havne og lndlob til sine Stater og Besiddelser for alle engelske
,,Undersaaller, af hvilkensomhelsl Classe og Egenskab de \"ære ville.
"Ingen Englænder kan derfor boe, rcise eller trænge ind i Landet
,,af nogensomhelst Aarsag, eller under nogetsomhelsl Paaskud. Over,,trædcrne heraf skulle arresteres og indespærres som Krigsfanger
,,indtil Freden."
"Ingen Frembringelser af de brittiske Oers, eller Coloniers
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,,Jordhund, eller l\lanufoclurcr kunne i111Jforcs i llans l\lajc~ l,cl l{on,,gen ar Danmarks Stater og Besio.ldcl~cr under nogclsomhclsl Fia:;.
"Der 5kal lages alle n1ldvendige Forholdsregler, for al forhindre
,;hemmt•lig Indrorsel deraf. lnlcl Farloi, som kommer 11irecte fra
"de I.Jrittiske Ocr eller Colonier, eller som har anliibct disse, 1111d •
~,lagen i Tilrældc af en overhængende stor 1''arc, maa mudln ges i
,,nogen af llans lllajesl:vl Kongen ar Danmarks IJ,1vnc. Intet Fi1rtiii,
"under nogelsomhelsl Paaskud, eller Tilfælde, maa indHihc fra rle
,,danske Havne til de brittiske Ocr og Colonicr.''
,,Overlrædernc af Bestemmelserne i denne Paragraph \'illc hlivc
,,slralfcde med Opbringelse og Con!iscation af deres Fartiiier og
"Varer, og efter Omstændighederne med Fængsel, saålænge l{rigcn
"varer, uden al regne de Straffe, som de danske Love fastsælle for
,,Conlral.Ja111lc, eller and1,c lignende Forbrydelser.''

7.
"Denne Traelat skal ratificeres saasnart muligt, og Ralilicalionen
,,utl\'cxles i Paris inden 30 Dage.''
l'onlaiucblcau den !Htc Octohcr 1807.

Drcycr.

Cliampag11y.

Saaledes havde Danmark da erhold! den 2dcn mægtigste Slat i
Europa til Allieret, og I som det lod, ikke \'l!d Lofter og paa l'apiret alene. Vi have allerede omlalcl, al Keiser Napoleon ikke var
gjcrrig med sine Alliancer, og overhovedet lovede sine Venner All,
hvad disse ~onskede, Men Kciscrcn selv var en V en, som kostede
meget, og som sikkcrligcn lnlcl ydede uden imod \'cdcrhcCtig Betaling, og naar det var overeensslcmmcndc med hans egen lnlcress c.
Derfor ,·isle ban sine Venner eller Allierede I.Jlot for Vcn ~kalJs Skyld
illkc den allermindste OpolTrclse, eller Dccllagclsc, hvilket, forundc1·ligl nok, den dansl.c Regjering forst ved egen Erfaring blev Yidcndc
om,
Det ,•ar ogsaa allerede en I.Jcl<jcndl Sag , al Napol eon ikke
heller var gjerrig med at laane sliirrc eller mindre Troppeafdelinger
til sine Allierede, naar han selv ikke 1.Jrugtc dem. Efter Freden til
TilsiL havde Kciscrcn forcHil.Jigcn ingen Drug for sine Tropper i
Nord-Tydskland, og derfor lilbod Danmarks Alliance ham en fu1·lræffclig Leilighed til at holde der cl I.Jclydcligt Troppecorps, som
kunde observere bande Ven og Fiendc og tilmed leve i et gjeslfrit

fluns; thi hos sine Venner betaler man jo ikke sin Underholdning,
allcrmi11dst naar man er indbuden som Velgjiirer og Forsvarer. Napoleon yndetle slige Venner i lt'orhold til den nieer eller mindre
gode llevertning, ha11 fandt hos dem ; og hans Tropper havde ikke
mindre god Smag, e11d deres Tlerre. Om Vederlag, om Hj,clp og
Deellagelse imod den ydre Fiende , ar ved slig Alliance, fra Keisereus Side, neppe nogen Tanke; men desto flere Liifler o;; I<'orhaabninger ulcv der givet, ug hvorledes disse bleve opryldte, ville
vi erfare af XH. Capitcl Nr. :I..

3.

Undcrha11dlingcrne imellem lJanma-rk og Sve-rrig.

Vi have ogsaa (i I. Rind, Pag. ,139-1..11) omlalet de Confcrencer, som den 24de og 25de September 1807 fandt Sted i det
engelske udenlandske Departement i Stanhopestreet i London, imellem
den danske Chargli d'affaires i England, Legationsraad Jlist, og den
engelske Statssccretair Ca1111ing, og hvorved den sidste sagte at overbevise den forstnævnte om Vigtigheden og Niidvendigheden af Danmarks og Englands Alliance; samt al Canning, for at foriige Vægten af sine Forslag, tilfoiede nogle Trusler, og udtalede de Folger,
som Vægringen af cl saadant Porsl.,g vilde drage efter sig for Danmark. Blandt disse Trusler angik 2 Sverrig, nemlig: den 4de og
5te saalydende :
"Muligheden ar at blive nodt til, al svenske Tropper rykke ind
"i Kjobenhavn ''; og
,,den Niidvendighed, man kunde komme i, al heliinne og skades,,rnsholde Hans svenske l\Iajcstæl med Besiddelsen af Norge."
Disse Trusler om S,·errigs Inddragelse i clcnne Krig maalle

i hoi Gt'ad være foruroligende og fornærmelige for Danmark, som
ikke havde noget Fiendlligt i Sinde imod Sverrig, og maalle have
den nodvendige Folge, at det danske Hof udbad sig Explicationer
herom af dd S\' en~ke, inden det tog andre Forholdsregler derimod;
og, fiirend de forlangte I<'orklaringer bleve givne, hleve af det dansko
Hof hine Trusler officiel antagne som Opdigtelse fra engelsk Side,
Denne Sag foranledigede eflcrfolgcnde interessante Notevexling im11l
lem de to Staters Udenlandsminislere.
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Skrivelse fm den danske Statsminister, Grev C/1risti1111 v. Ror11storff til llaron o. Weltcrstedt, lslc Sccretnir i Hans s,cnskc l\lojcRlmls Cabi1wt.
Kiel d. 11dc Octobcr 1807.
,,De vil tillade mig, Jlcrr Haron I al jeg henvl'uder mig nmid"dt!bart lil Dem, for officiel al udhede mig en Oplysning, som det
1 ,er vigtigt for mit llof at forskatre sig paa en authentisk Maade."
"Den engelske negjering har fundet del passende al gjiire mit
"Hof et Forslag, som den lildee!s har troet al burde basere pna
,,Truselen om Sverrigs Medvirkning i Storbrilnniens fiendllige For,,holdsregler imod Danmark.''
"Det londonske Cabinet vover al paaslaae, al Hans svenske
"Majeslæt har lilbudt sig, al lade de engelske Tropper i Sjælland
,,afluse ved en Deel af sine, i det Tilfælde, al de fiil'sle bleve niid1,sagede lil al 1·omme denne O. Retfærdigheden hos den Sou,·crain,
"hvis Hensigter man tillader sig at bag\'aske, og Ucskalfonheden af
,,de Forhold, som hestane imellem Danmark og Sverrig, er os fuld,,kommen Dorgen for Usandheden af denne trædske Pnastand."
,,Men vi 1·ille fole en slor Tilfredshed, \'ed at være authori"seret ar Hans svenske l\Iajestæl selv, til formel og besleml al
,,modsige en Paaslnnd, der er mere fornærmelig fo1· ham, end for os.''
,,Delle er den eneste BeYroggrund, nerr Baron I som furan"ledigcr mig til al fol'lange af Dem en aabenhjerlig og bestemt
,,Erklæring i denne Henseende."
,,Jeg tillader mig al bede Dem ove!'sende mig den ved Over,,bringeren heraf, Herr v. Holsten, Lieulenanl i den Kongelige Marine.''
"Jeg skatter mig lykkelig ved al have l.ciligh_cd li! al gjcnkalde
"mig i Deres Erindring, og forsikkrc Dem om den H iiiaglelse, mtid
,,hvilken jeg har den Ære, &:c.''
S1•ar rra llaron o. Watterstodt til Slatsmiuislcr, Grev C. v. Bernscorff.
Helsingborg d, 21dc October 18 07.
"Jeg har ha,•l den Ære al modlage i Eftermiddag , igjennem
,,Herr Lieulenanl v. Holsten, det Brev, Del'es Exc1•1le11cc und er J 7de
,,October har tilskrevel mig.''
"Ua min Embedsslilling ikke tillader mig nl afvige fm den
,,sædvanlige Vei ved officielle Meddelelser imellem ,de lo llolTer,
"saa ,•il Deres Excellence tillade mig , at jeg alene indsln-;cnker
,,mig til al melde Dem .l\fodtagclsen ar Deres Brev , og !Je"vidne Dem, hvormeget jeg linder mig lykkelig ved al have

,,en J.cilighcd lil at gjenknldc mig i Dc1·cs Erindring, og for"sikl..re Dem om den lluinglelse, hvormed jeg har den Ære at
,,være &c.''
Note fra StalSminister, Grev C. v. BernstorO til Baron v. Tnub~, den s1enske
Chnrgc d'AITaircs ,ed det danske Hor i :Kiel.
Jiiel d. 5/e l\'ovember 180'1.
"Indslullede Gjcnpart vil oplyse Herr Ilaron v. Taube om
"Hensigten med en Skrivelse, som underlcguede Statsminister har
"fundet nodvendigt at tilstille Herr Baron v. ll'etlersledt, iste Secretair i
"Hans svenske Majestæls Cabinet. Da denne sidste har anseet den
"Communicalionsmaade for uantagelig, som Undertegnede, formedelst
,,den svenske Missions Fraværelse og den afbrudte direcle Correspon,,dance med Stockholm, netop har anseet som den eneste lsur"tige og aulheuliske tillige, san L>Iiver mig intet andet .l\liddel
"Lil bage, end at anmode Herr Baron v. Taube, at ville have den
,,Godhed, at tolke for sit Hof det i Indlagte ytlrede Onske; thi,
,,omendskjondt Urigtigheden af St. James Cabinets Lrædske Angivelse
"allerede for en Dee! har stadfæstet sig ved Begivenhederne, saa er
"det dog eudnu vigtigt for den danske Regjering, at gjcndrive paa
,,en mere authenlisk .l\laade en saa bagtalersk Beskyldning, der oien,,synligen er bestemt Lil at compromiltere en Souverain, hvis Rede,,lighed er ophoiet over al Mistanke, gjiire ham deelagtig i en hge"saa grusom som lroliis Fremgangsmaade og befordre Uenigheden
, 1mellem Sverrig og Danmark."
,,Undertegnede beder Herr Baron v. Taube al modtage For,,sikkringen om hans meest udmærkede Agtelse .te."
Nole fra Daron v, Taube til Statsminister, Grev C. v. Børnslorg.
Kiel d. 5te November 180'1.
,,Undertegnede, Sverrigs Charge d'affaires, har modtaget den
"Note, som Ha11s Excellence, Herr Grev v. Bernstorff, har gjort
,,ham den Ære i Dag at Lilslille ham."
~,Uagtet saavel Begivenhederne som Aarsliden synes allerede
,,for længe siden at have lost det Sporgsmaal, som er Gjcnstandeu
"for Deres Excellences Nole, skal Undertegnede dog ile med at
"bringe den til Hans :Majeslæt Kongen, sin Herres Kundskab, og
"smigrt>r sig med det Haal,, snarligen at kunne meddele Svaret
,,derpaa.''
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"Undertegnede griber med Ilcgjærlighcd denne l.eilighed, for
,,at fursi~l,re Deres Excellence om hans respectfulde Hengivenhed,
,,hvormed .!te. &:c.
Nole fra Baron v. Tauba til Grev Joachim v. B ernstorfl, Dircctcnr fur
DPpn rtementcL ror de ude11ln111Jskc Anliggender,
Iiiel d, 24de l\'uvcmber 1801.
"Unclerlegnede har ikke undladt at bl'inge til Kon g en, sin
,,nerres lfondskab fndholdet af den Note, som Hans Excclle11ee,
,,Grev v. /Jernslorff, under 5te November har lilsk revcl ham, lillige,,mcd den vedlagte Copi.''
"lfiilge sit Hofs Befaling iler Undertegnede al erklære del
"dansl<e l\finislel'ium, al al Oplysning ansecs over0iidig med Hensyn
,,til den omtalte Nole, da Hans .Majeslæt !roer, ikke al burde 1,e,,dummes uden efter sine Handlinger, som han allid sl,al vide at
,,forsvare.''
,,Idet Undertegnede lm1· den Ære al mclld cle Ilerr Direcleur,
"Grev v. Dcrnstot·ff, delle Svar, har han e11d11u at forsikkt-e Herr
, ,Direcleuren .!te. &:c."
Note fro Directenren, Grev Joaclti1n v. Bernstorff til nnron v. 1'a11be.
Kiel d . 4dø l>ecombor 1801.
"Uncle1 tegnede Dirncleur for Departementet for de 11denla111lske
"Sager har ha11 l den Ære at modlage den Nole, som Uerr Baron
"v. Tatibc har lilskrevet ham under 2Jde f. l\J., for at meddele
"ham, at IJolTet i Stockholm anseer det ovel'0odigt, al give hans
,,Hof de forlangte Oplysninger med Hensyn Lil de Forholdsregler,
"som del engelske Mlnisterium har trOl•t sig berelligel Lil al tillægge
,,Hans svenske l\lajeslæt med Hensyn til Danmark."
,,Den danske Hegjering har troet at gjore del s1•ens!.e llof en
,, Tjeneste, ved al give det Leilighed til at gjendr-il'e en llesl<yldning,
,,som det har glædet sig til at betragte som bagtalersk, og som,
,,saalængc den ei er beneglet, maa compromillere den, mod hvem
,,den er stilet."
,,Min Regjering er saameget me1·e overrasket, som den for"langle Forklaring er bleven afslaact, eftersom delle Afslag giver
,,all for meget Anledning til al fortolkes som en slillieudo Til,,staaclse uf de Hensigter, som ere blevne den lilkjendegivne paa en
,,oflicicl l\Iaade af Sverrigs fortroligsle Bundsforvandle,,,

,,Da disse foregirne I1ensigte1· ere aldeles 11enclllige imod Dan"ma1·k, saa har samme troet at skl Ide sig selv, desangaacnde at
"forhmgc den svenske Regjerings Neglelsc, uden at vente, indtil
,, Uamllingcrne kunde oplyse del om denne Gjensland.''
,,De Grunde, som have foranlediget delle Forlangende, cxistcre
"endnu med hele deres Vægt, og Undertegnede er bemyndiget lit
,,herved at forn) e det, og at bede Herr Baron v. Taubc behage,,ligsl al ville unclersliille det ved sil Hof.''
,,Jeg har den Ære at fornye FursiL.kringen om &c.''
Note fra Baron

Taubc til Direclcuren, Grev Joachim v. Bernstorff.
Kiel d. 21ds December 180i'.
"Undertegnede har meddeelt Kongen, hans Herre, Underretning
11,

,,om den Note, som Herr Grev v. Bcnistorff har 1.Jehaget at tilskrive
"ham under 4de December d. A., angaaende de Forklaringer, som
"Hoffet i Kjobenhavn onsker om en formeenllig Angivelse, der har
,,været gjort til det, om Sverrigs Hensigter, al besælle Oen Sjæl,,tand med svenske Tropper."
,,Kongen har engang undgaael al forklare sig over denne Gjen"stand; men da den danske Uegjering har forlangt et Svar, saa er
,,Unde1·tegnede bleven beo1·dret at lilkjendegive samme paa en orti,,ciel Maade:
,, ,,At, dersom Hans Majeslæt havde anseet det forniidenl al be" ,,sætte Sjælland, i l<'orening med sin Allierede, saa havde han
,, ,,gjort det; og Kongen unskcr, at han aldrig maatle faae Anled~
,, ,,ning lil at fortryde, at have heri handlet anderledes.""
,,Undertegnede har den Ære at fornye til Hcrr Grev v. Bcrn,,storff Forsikkringen om &c.''
Saiiledes kom den danske Regjering omsider til officiel Kundskal, om den mellem Sverrig og England stedfindende Forbindelse,
saml deres gje11sid1ge Hensigter med Danmark; og man veed ikke,
hvad man herved maa meest l,euudre, enten det svenske Cabinels
Naivitet og Aabenhjcrlighed i at indromme den stedfundne fiendllige
liensigt, eller del danske Cahinets Udholdenhed og Seighcd i at
forfi.ilge Gjemlanden.
Stolende paa sine lo mægtige Allierede, Ruslands og Ft·ankrigs
helligste Lofter og Erklæringer, kunde den danske Regjering tilvisse
\'Ove en Krig med Svcnig ; men Danmark havde desuden intet
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Valg; thi del I.unde iHe fot'e Krig mod England alene, men
maallc ni.idvendigviis tillige fore den mod Englands Allierede, Sverrig, som med al Kraft havde sluttet sig til det forslnævule nige, og
ikke var at formaae at liisrive sig fra samme.
Men ogsaa Sverrig blev indvi~lel i den europæiske K1ig, og
forledet til at tage <'I Parti, som Foll<cl ikke yndede. [)elle Lands
Regent vilrle jo absolut delhronisel'e 1\'apolco11; men da hans Allierede, Rusland og Preussen, sluttede Freden til Til sit, fol'hlev Sverrig med England udenfor denne Frcdsslutniug , og det var tilvisse
heller ikke lel for Sverrig al tage n11gel andel Parti end Englands
under de daværende Omstændigheder. Det arme Land stod imel •
Jem to li endtlige Partier: Rusland og dels Allierede I og England
Dersom Svllrrig log engelsk! Parti, kunde del vente Understotlelsc
af England med Folk, Flaade og Subsidier, en fri Handel, folgelig
Tilfiirscl af dets Fornodenhedcr og Udfiirsel af dets Overflod, uden
hvilket de!te fallige Land ikke i Længden kan beslaae. Tog Sverrig
derimod russisk Parti I fik del i ugen Subsidier, ingen Underst1illclsc,
og dets Havne vilde blive blokerede af den engelske },'laade. Hvad
I>arli skulde det svenske Hof derfor tage? Husland er tilmed Sverrigs nalurligsle og rnesle Fiende; mod delle mægtige l,and maa
dt-t kæmpe stadigen. Vi ville desuden erfare, al ogsoa Svcrrig ,aolidt som Danmark t•genlligen havde noget Yalg.
Krigen imellem Danmark og Sverrig var allsaa uundgaaelig.
Som sædvanligt havde begge Stater at forekaste hinanden mange
Uebreidelser, som dog i Grunden ikke vare af anden Betydenhec'
eml den, den forskjellige Politik og som Fiilge deraf det modsatte
Parti medfi:irte.
Men Uenigheden imellem Danmark og Sverrig blev især derved befordret, al den svenske Charge d' Affaires, Baron v. Taube,
under 26de Januar :1808 indgav en Note til den danske Regjcriog,
saalydende:
"De Jlorsinkelscr og F01·hindringer, som de svenske Poster i
,,nogen Tid have lidt i Hans danske l\Jnjestæts Stoler, den Slreng"hed, hvormed man udforer Brevvexlingen imellem Rigel'De 1 og de
,,danst,e Subaltern-Authoriteters lidet ni.iiaglige Opforsel 1 med Hen"syn til de svenslrn Poster, har ikke kunnet andet end overbevise
,,Kongen om, al del var den danske Regjerings hemmelige Hensigt,
,,at afbryde denne Forbindelse imellem Svcrrig og Tydsbland ,''
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,,Jo mere denne Forhirulclse er grundet paa ælrhe Trarlalcr,
.,desto mere maalle de deri gjorte Afbræk være Hans l\lajcslæl
,,uveutede, og Tidrn skal fuldcligen oplyse, om alle de gjorte lle•
"sværligheder i denne Henseende ha l'e været foranled igede af mere
,,,·idludslrakte Flaner.''
"Da imidlertid den danske Regjering har begyndt med at br·yde
,,rle Traclaler, som garanterede de svenske Posters Gjennemfm·t
"igjennem Danmark, og da man i Sverrig iklrn pleier al udtyde
,, Traclalerne efter en arbilrair Mening, men efter deres virkelige
,,Indhold, saa anseer Kongen sig befoiet Lil at e1·lilære:
"At de svenske Posters Gang igjennem Danmark vil komme
"l1eell og holdent til at ophiire, ligesom de dansl,e Poster igj ennem
.,Sverrig; og al Breve herefter skulle hesorges af de gjensidige
"Grændse Post-Comploirer. Holge denne Tingenes Stilling anseer
,,Hans l\lajestæt alle andre 0Hreenskomsler og Traclaler imellem
"Danmark og Sverrig tilinlclgjorle.
Kongen kan ikke lroe, al del
,.danske Hof skulde ville \'Cdbli ve i al afhryde Posternes Gang, og
"ikke al lade befordre de s,·enske Breve, som blive anbelroede til
"de danske Foster, da en snadan udviist Ilandlcmaade 111idvendigviif
"vil fomnledige den Beslutning, at opha•ve de ~·orbindelser, som
,,endnu rre beslaaende imellem begge Ho!Tcr''.
Sverrigs Mistillid morl Danmark grundede sig ogsaa paa de
indkomne Rapporter, efter hvilke et stort Antal Transportskibe til
Troppers Overforelse udrustedes i Kjiihcnha\'11; 11I Qvarteer og
Underholdning tilberedtes paa Sjælland for et belydeligl Co1 ps fremmede Tropper, og al en fransk Armee ,·ar i Anmarche igjennem
Holsteen. Den svenske Charge d'affaires, Baron v. 1'aube, havde
Befaling til at afseude en Courerr til Stocl.holm, saasnart disse
Tropp,·r vare r) kkede over HoMecns Grændse.
Denne Coureer,
med hiin Underretning, ankom til Gripsholm nogle Timer, inden
Kongen erholdt Efterretning om Russernes Angreb paa Finland.
Den danske Minister i S,•errig, ({ammerherre, Grev C. E. v.
llloltke, havde af denne Aarsag, den 12te .Marts 18,JS, en Audicnce
hos Kongen, og paa sammes Opfordring svarede han: ,,ei at være
"i Besiddelse af lnstrnclioner om sil Hofs politiske System.'' Gre,·en
erholdt samme Dag (den 1.2te Maris) en Note fra den sveuske Udcnlands-l\Jinisler, som lydrr snnledes:
Jlnum, Kiil,!sh, frn 1S07- !l.
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"Enersom Kongen er hleven underreltel om, al en fran sk Ar•
"mee allerede har bclraadl eller snarligen vil betræde Hans danslrn
"Majestæls Territurium, seer Hans l\Iajest;ct sig niidsaget, fur sine
"egne Staters Sil..kcrhed, i For,·cien at forsil.l!re sig om Hans danske
,,Majestæts Tænkemaade i denne llensel'IJde, om man agter at til"lade disse Troppers O,·ergang til Oerne , forsyne Sverrigs Fiender
"med Transporlfort ii icr, og l'Cd andre Midler ni lclte det fiendtlige
,,Anslag,"
,,D1 Grev Jflaltl.e i Dags-Audiencen har erklæret, ikke al he,,sidde l11structioner med Hensyn til sil Hors System, saa er Under,,ll-guede paalagt at anmode Dem om, strax nl forlange saadannc,
,,hvilke npaah·ivleligen maae tilkjendcgive llr.skaflc11hede11 al' dL•n
,,dans1e Regjcrings Furbmdelscr med Frankrig og Rusland, nll'd
.,Hensyn til Sverrig, paa del al han man hlil•t• sat i SLand til, inden
,, 12 1lag1•, derom at kunne afgive el categoriskL Svar.''
lfo11g1•11 af Svcrrig skal tillige h:,ve ladet Grev v. /1111/tk,• fnr•
staae med, al han kunde speil e sig i den russiske l\Jinislcrs Stilling, og dcrnf udlede, hvad der kunde hænde ham Sl'lv, ifol<I Dan•
mark hegynrllc Krig uden forc gaaende Kri gscrkhrring. flr.n11c Erldæring :11,k11m Dagen derefter, og blev urHll'r J il de l\lm·Lq oversendt
til Baro11 v. Eltrcnltei1n; du1 er dalcrel Kjiihcnlrnvn den 2Ude
Fcltrnnr 180 , og er saalydendc:
,,Ol!n danske Hcgjering har med en billig Ulaalrnodighrd oppe,,hicL Vi, kningen ar de llrsLrrol1clscr, det pelersburgslw Hof har an•
.,vendt, for al brin:·e s,,crrig ved ,·cnskabelige l\lidler tilhagc til
lnlercssc, som det har rællcrls med hrlc Norden , og til de
1 .,lr.n
.,Grundsa•Lning,·r, der udgjiire del fiirste Led ar dels Forhindriser
,,med Ru sland og Danmark. Da disse Bcstrælielsr.r erc fuldkommen
"mislykkede, linder den danske Rcgjering sig sat, i llcnsec11de Lil
"Sverrig I i en Stilling, som ikke I.an lillarlc den længere al laale
,,Ul'ishellcn i sine Forhold med samme. De1: I.an ikke diilgc sig,
"hvad di sse Forhold erc blcvuc til foa den Tid af, cl lroliist Overfald
"plullselig har udrevet Danmark ar den Vei, hvorfra det i en lang
,,Række ar Aar i1'1'c hwde tilladt sig mindsle Afvigelse. Den ar
"Storhritanien mod et nculralt og fredeligt Land begaaedc Uclm1d
.,har hragl hl'le Europa til al gjenlydc af cl almecnt Forhillrelscs"Skrig, og man har fra alle Sider kappedes om al yde den danqke
"Regjcring Vidneshyrd paa den mcesl levende Deellagelse. Ene clrt
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,,stoc'kholmske Hof, trods de sl!'rdeles Ilaand, som forene del me,1
.,,det kjiih1•nha.v nske, har hevarcl e11 fuldl,ornmen Tanshec:I, og har
.,kun brudt denne Lilsidsl, for al frcmhringe de mindst hefiiicde
,,Klager og mecst ugrundede Bebrcidelscr, i Hensce11de lil de Uh·i,,ligheder, der vare indirecle Folger for del af Krigsbegivenhederne 1
"saa,·elsom af de Strengheds- Forholdsregler, som den voldsomme
,,Begivenhed, hvoraf den danske Regjering pludselig var bleven ovcr,,rasket, har uundg;,aeligen tvunget den til al lage, og som de uop,,hurlige Chicaner og Bryderier, der fra S,·errigs Side e1· bleven paa71fiirl den, ikke formanede samme til al forandre.:,
,,Del danske Cahinel vilde ha1•e vit•rel ml'gcl forlegent 1·ecl al
,,forklare sig delle Forhold af en 1\Ionark, hvis Interesse, Grund11sætninger og Tænkemande dl'I lwvc:le gjort sig en Forniiielse af al
,,kunne see i lige Grad kril'11licde ved en Skjændselsdaad, d er pludse"lig har optændt Krigslt1e11 i Norden, hvis del ikke snart hanle
,.havt Leilighetl til al blirn 1·a er, al den Fiilelse, som ved dc111rn
, . Leiligherl har bestemt lfongen af S1 crrig~ Beslulninger, rar saare
,,langt fra at l'il'rc Ligegyldi g hedens .
Den 01•erraskenrle Lethed,
,,hl'Orme,I denne l\lonarL samtykke1le aclsldllige Uger for Slralsunds
,,Overgivelse i, at den sliirsle Dccl af de engelske Tropper forlml
,.Pommern, hvor de synes blot al være komne, for at oppebie der
,,del Oichlik, da de kunde bringes over li( SjællanJ; og den Om,,sorg, hans svenske .l\fajes læl har liaarel fur at unclerrclle sin Nation,
,,al denne Gjcni11clskil111i11g sl.ccle i lirafl ;if en Separal-.-\1 tikel af
,,Sammes Conl'enlion med Slorbrilanien, har givet de forste Kjr.nde,,mærker paa en hemmelig Forslaaelse paa Danmarks Bekostning.
Den danske Re•
,,Disse Kjrndemærker cre snart hlevne forugede.
,,gjcring er uvidende om, l11 nr vidt de Tj cne~ler ug Undersliit1,lelscr gaae, dels Ficndt•r h,1r faact i SVl'rrigs lla111e i men det
"har selv prchet Virkningel'lle deraf paa den siirgclir;ste l\Jaade. Del
,,er let al falle, hvilket Indtryk disse Forhold og uafhrucltc Communi,,ealioncr, de Engelske ingen Vanskelighed have ha,•L ved al 1•cd,.ligeholde med Sverrig, have maaltet gjiire paa den danske Nation.
uDct har iLke kunnet undgaae Nogen, hvor fornærmende del var fur
"Danmark, al Rongcn af Sverri,; s yntes al finde en Furnijielse i, paa
.,<len flllden Side af Sundet al være ,prrs unlig Oievidue Lil alle de Urel,,færdigheder og alle do Fornærmelser, d1•r udii1 ede ~ mod delle ~aholancl.
"i de utallige Smigrcrirr og Udm,l'rkel~rr, ,Jer iidsledes paa Anfiircrne fur
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"uen engelsl,e Krigsmagt, i de Æresheviisninger, som tlisse paa deres
,,Side med AfTcclalion kappedes om at yde deres l\fonarks Bundsfor"vandt, og i de Ærlioåighedstegn, som de danske Skibe, der med Magt
"vare udrevne af Kjolienhavns llavu, ved deres Gjennemgang gjennem
,,Sundet lilevne tvungne til at \'ise mod Hans s\'Cnske Majestæt, un,,der selve Canouerne af den Fæslning, som de skyldt.~ deres Salut.
,,1-h orlidel gunsligl det Lys end var, hvori disse fors! jellige Om,,stændigheders Sammens11id 11od1•endig maalle lade den svenske I<.on,,ges Simlelag mod den danske Hegjering vise sig, kan denne ild,e
"hebrni1les, al ham uden Grund overdrevet de Skin, som det
,,stockholmske llof, langt fra at gjorc sig nogen Omhu for at bort,,rydde, snarere har ~yutes al gjore sig Umage for al opvække,
,,nære og styrke ved Alt, lm1d der har J.11n11et slaae i deres l\lagl.''
"Men snart 1•ar der mere end blu! Skin. Den engelske Hegjering
"var den fiirste til at blollt! for Danmark Hans s1•enske l\Jaje~tæts ;1abenhar
,.,liendllig1i Sindelag, Europa l,jender allerede de Forklaringer, denne
"Angivelse har for:111lediget mellem Danmark og Sverrig. l\I.in har
,,seet, at Kongen af Sverrig, opfordret paa den oprigtigsle og ven"skabeligslc l\Jande til at erklære sig desangaaende, har l1egy11dl med
,,at ville undvige Nodveru.Jigheden, og al Hans l\Jajesl,et paa mere
"levende Forestillinger endte med at give et skjæ1'I, tvetydigt og
"fornærme, de Svar.
l>a dette Svar imidlcrlid paa en hvis l\Iaade
"sl 11les at medliit e en .Modsigelse, det· gjorde den engelske Regjerings
,,Ord til Usandhed, noiedes den danske Uegjering dermed for Oie,,bhkkel, og troede at burde fortie sine retfærdige Aukcr mod Sver,,rig, i Ha11h om, at delle skulde faae Oinene op for sine sande For"dele, modent oven eie Folgerue af sine Beslutninger, og ende med
"at gh·e efter for de Forestillinger, som del pete1 sl,nrgslrn Hof med
"lige saamegen Skaansomhed som Taalmodighed har gjort det, for
"nt faae det til at frafalde sine Fm Lindeiser med Storbrilanien, hvilke
,,oiensynligt \'are hlevne ugyldige og uforenelige med Nordens Rolig,,hcd, og i Særdeleshed med Danmarks Sikkerhed.' '
,,Den dans,ke Regjering kjender kun hoist uruldstændigt de For,.r,ligtelsers N11lur og Udstrækning, som S\'errig har indgaaet med
"Englautl. Hvad imidlertid end disses Gjcnsland og Form:rnl kan
"være, ,·il dog Ingen hverken mere, eller fnldkomnere end Danmark
,,hiiiagte Hans svenske Majestæts Uvillie til at s1•igte indgangne For,,pliglt'lser. l\lcn det I.j1.ibcnhavnske Cabincl l'I' ik!.e uvidende om,
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"at den svensJ.e Regjerin@' selv har vedgaael, at dels Forpliglelsers
,, Tid er udliibet ganske nylig, og eflcrat Cabincllet i St. James hu
,,afkaste! .Masken for hele Europas Oine, og det vilde være at for,,nærme det stockholmske Hof, al antage, al del i nærvll'rende Tids"punkt vilde have indgaael nye Forbindelser med en Magi, der har gjort
"Alt, for øl gjiire del kjed deraf, og der har givet del de lovmæsigstc
,,Grunde til al bryde sine Forbindelser med den. Har man virke1,lig kunnet glemme i Stockholm, al England har opofTret een ar
,,sine !Bundsforvandle efter den anden til sin troliise Egoismes Be,,regninger, og at det, efter at have længe liedragel og forledt Sver,,rig ved sine fallikc tofter, ikkun til Slutning har sendt del seen,,færdig Bistand, for al give dets Vanheld mere Glands 1 Har
,,den s1•e11ske Regjcring virJ..elig ikke fiilt, at den er bagvasket
,.eller forraadl ved de 1\Jeddelelser, del brilliske Ministerium har
,,gjort Danmark, og at den ved sin Bundsforvandt seer sig fomærme"ligen udsat for hele Europas Oinc? llar denne Regjering virkelig
,,kunnet dolge for sig, al de i Sundet begangne Voldsomheder, at en
,,Brand af en grusom Haand henkastet i Norden, fra de rnishand"lede, fornærmede, eller truede l\laglers Side vilde fremæske en
"Modstand, der hastigen og uundgaaeligcn vilde bringe S,·errig til
,,det Valg, enten at bidrage til det fornærmede Nordens Forsvar og
,,Hevn, eller afsværge sine oiensynligsle Fordele, sine ældste Grund"sætninger og sine lol'ligste Rettigheder, for nt gj6re sig til et
"blindt Redskab for en Regjerings rasende Hensi~ter, der har ,·ovet
"at vende sit Angreb mod den f6rsle Grundvold af de nordiske
,,Magters Sikkerhed, Lykke og Værdighed 1 Kunde disse Belragt,,ninger opveies ved den ul.,et)'delige Fordeel af Subsidier, for hvil,,ken Priis det londonske Cabinel stedse viser sig færdigt al kj6be
"Bundsfornndle, som det i Fiilge deraf trner al forbeholde sig
,,Ret til at behandle som l,eiesvende.''
"Da imidlertid Kongen af Sverrigs Beslutninger hal'e sveget
"hans Naboers sidste Forhaabninger, kan den danske Regjering ikko
,,længere lage i Betænkning fra sin Side al folie den Beslutning,
"som dens Sikkerhed, Nordens fælleds Fordeel, dens Hengivenhed
"for Rusland og Beskaffenheden af dens Forbindelser med denne Magt
"uundgaaeligen foreskrive den. I det Oieblik, da Sjælland paany
,,trues af en engelsk Alagt, som allerede Sverrigs Havne tjene til Fore,,ningspuokt, da Nordens l<'iender nylig have forsikkret sig det slock.
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,,holmsl,e Hofs Afhængighed ved ny Pengehjælp, da det cugelskc i\Jiui,,slerinms offentlige Ytlringer tilslræk kclig dra ge Forhænget fra llcskaf,.fcnheden af de en,11111 lilværende eller fornvedc Forbintlelser mellem de
"to Allil•reclc, truer den danske Ilcgjcring sig berettiget til at foretrække
,,en aahenhar Fiendtlighedslilstand for upaalidelige og tvetyclige For,,hold med en J\"al.Jo, hvis Sindelag er blevet mere og mere mis"tænkeligt, og som den i lang Tid blol har kurmel a11sc:c for en
,,sl,jult l•'ic11de. Hans l\Iajestæt Kongen af Danmark erklærer fiilge,.lig, al lian aldeles antager Ruslands B1islut11inger i Henseende Lil
"Sverrig, og al h,111 i Intet vil skille sin Sag fra Ha11s l\fajeslæt
,,Keiser Ale.,r;u,ulrrs, Hans hoie og lroe Bundsfurl'undt."
l\linisteren, Grev t'. llloltkc, blev dernæst 11anlagl, snarest muligl
al foi lade Stockholm, og Timen blev endog f.i stsat, inden hvilken han
skulde være ud af U}en. Ledsaget af en svensk Orticicr fra Stockholm Lil ITelsingiir, passerede ha11 Sundet den 2.3de illarts, og ankom
samme Dag til l{jiilJenhavn.
Del s,·enske Hofs Svar paa den danske Krigserkl.cri11g er dateret St,,c'kholm den 21 de .!\Jarls 1808, og rr saalydende:
"Det dauske lfof havde alkrede indgaael 1:1 F11ruund med
,,Frankrig, havde gjort alle Forberedelser, fo r al modta ge franske
,,Tropper i sil I.and, samlet Transporlfa1 tii1cr i sine ll ,11•ne, utlruslel
"paa Kjiibenha\'llS Rhed Ah, hvad der var muligt, for al d,ckke cl
,,rramkl 1{1 igslog imod Sverrig, da delle Hof afgiver en Krigser1,klæring, hvori del an I.lager Svcrrig at ,•11•re Aarsagen til delle
,,l{rigsbrud : fordi al del ikke gjorde Danmark nogrn Sorglievitl,,nelsc (Condolence) over Tahct af clels _Flaadc, ikke vilde metl"virke til al hevne denne Ydmy gelse, og i S tcrdelc;hed fordi del
1,sogle Hjælp i England imod et Angreb.''
,,llans l{ongelige l\I.ijeslæls Forhold til denne Naho ,•ar ind•
,,skrænlrnt til en egcullig .Fred. Intet Slags Forhunrl eller Ol'er1,eenskomsl u1l[1egede for begge Hoffer no gen f,clle1ls politisk Vei.
"Ogsaa den Gang, da Sverrig , nu~lanU ng Preussen i Forening
"kæmpede mod Frankrig, syntes Danmarl,, undr.r IJcsk yttelse af sin
,,Neutralitet, at værn Ven med Alle. Vidne til delle System, og
,,overbeviist, ,·ed 11ogle i l.iibet af A,,rt•l 1S06 forla11gl e Oplys11ninger, om Umuligheden, deri al erholde en for S verri:, ford eei"aglig Formelring, hanfo H ans [{ongclige !\lajrstæt ei mt•re nrlgel
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"Haah, nogensinde at sec den danske Somagt at blive ham hl nogen
,,Nytte. Efter Fredsslutningen i Tilsit var der derimod al Anled"ning lil al frygte , at denne Magt, ved Ruslands og Frankrigs
,,Jndllydelser, en ()ag kunde vendes imod Sverrig; og Hans Kongc"lige l\Iajeslæl ansaae det derfor rigligsl, al bibeholde en Taushcd
,,om de Begivenheder, som afvigte Efteraar forefaldt i Hans Nabo"skab, overladende til England og Fremliden al reLf.erdiggJure og
,,bedumme dem.''
"Man skylder imidlertid Sandheden at erklære, al det Londoner
,,Hof ikke havdo anmodet Sverrig om al deeltage i deuue Expedi:,lion, og ei en Gang forc11ibigen oplyst samme derom, foreud i
"Oieblikket af dels Udfiirelse, Ogsaa skl'ele ved denne Begivenhed
"ei den alle1·mindsle Bevægelse i Sverrig.
Den engelske Flaade
"kom og bortseilede uden al iudlobe i nogen svensk llam, og de
,,Bjælpelroppcr, som inds~ihedcs i Pommern, sendtes tiluage i Kraft
,,af den særskilte Artikel, ved den i dl·nne Henseende i I.ondon af"slullede Convcntiøn af 1. 7dc Juni 1S07, da ,•isseligen endnu inlct
,,Sporgsmaal var om denne Expedilion. Denne Artikel Jyder saa,,tedes":
,, ,,Ma11 er aldeles kommen overeens om, at - i Tilfælde af at
,, ,,uforudseele Omstændigheder skulde ~jore denne Convenlions For" ,,maal uudforlig, eller al Hans storbritaniske Majeslæt skulde
,, ,,hmle det nodvendigt at liluagekalde fornævnte Tropper fra Svensk" ,,Pommern deune Convcntiuns Forbindtligheder i ingen Hen" ,,seende kan forhindre Hans storbrilani~ke l\fojestæl fra al give
,, ,,saadanne Befalinger, som han kan ansee fur passende med Hen" ,,syn til disse Troppers ,·idere Brug, som nu stilles under Han&
,, ,,Kongelige svenske l\Iajestæts Befaling,""
,,()et engelske Hof har senere fuldlwmmen retfærdiggjort delle
,,Foretagende, og hver Dags Erfaring retfærdiggjor det endnu mere.
,, Talri!!'e franske Armeer have Lies11t Neder-Sachsen, og synes at
,,have Hensigter paa Norden. Endnu findes der Folkeslag at under,,kue, Havne at lukke, og Kræfter at rclle imod England.''
"Disse Armeer skulle til hvilkcnsomhelst Priis trænge ind i
, ,Norden; de vilde have gjort det i alle Tilfælde og under hvilket"somhelst Foregivende, der kunde oplænkes; nu er del Angrebet
,.paa den danske Flaa<le, sum er blevet Lusenel ug Foreningsordet
,,for hele Liguen.''
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,,Del er meget mærkeligt, al den danske llcgjcri11g, som allc 1,rcde er omgivcn ;1f fransl.c Tropper, rcgjcrcl, anfiirl, tilmc,1 li ctalt
"af Frankrig, udgiver en Krig ·crklæri11g i:nod Svcrng, uden en
,,Gang al vove at nævne den Magi, som leder disse Forelagender.
,,Danmark silger med Forlegenhed Gru11d og Klagepunl<ler, for al
,,lade som 0111 del i denne ncsl11l11i11g har ha,·t en egen \Tillie.
,,net anfiirer Svcrrigs Forestillinger imod de svenske Poster s Til11hageholdclse, som Ubehageligheder; da det, i den li en sigt al for11hindre den engelske Brevvcxling, ei selv fo!maaeJc, at lade disse
"Poster gane frit igjcnncm Landet, overeensstemmencle med hvad
"Traclalerne f ,reskrivc, og crkjemler al være uvilkaarligen tvunget
"til denne Handlemaadc. Del danske Hof gjellcr Hans l{on geligc
"l\Iajeslæls Tanker, og indbilder sig, at de erc li cndllige, d a Jet
"allerede i Dcre Maaueder hemmeligen undcrhamJlcr om cl Angreu
,,paa Svcnig.
Del afgi\'Cr sig med al diimmc om S1·cnigs l11ter"csse, cla del selv har ovcrl,1rlt baa,le I nieresse og S elv stændighed
"til fremmed Indflydelse. Det brbreidcr slulleligcn Svcrrig al have
,,bere<ll sig l\IiJlcr til Forsvar vcti en Subsidic-Trac!Jt, da Dan1,mark er uetall til en Angrebskrig, og i saa Henseende benytter
,,sig, om endog med nogen '1'orlcge11hcd 1 af Ordet ,, I e i el'' , hvil,,kel den Regjcri11g, som betaler Danmark, ma,1skc c har havt den
,,IIaardhed at forestave det.''
"Man liiir ngsan heri gil'e Dans slorLrilaniske l\lajeslæl det
,,mecsl uegl'lmdedc og hoilideligc Vidnesbyrd I al ban i alle sine
, ~lJ ml<!rhamllingcr og Overccnskomster med S vcrrig aldrig har for111a11gt nogensomhclst olTensil• '1'orhuldsregcl og aldrig villet noget
,,andet, end hvad der var furc11eli1,l med delle Ri ges Holighed og
:,Selvstændighed. Del sidsle og meesl overtydende Hcviis hcrpaa er
,,den Beredvillighed, hvormed de11 eugclske l\li11isler slrax samtyk"kede i Hans Kongelige l\Iajcslæls Fores tilling, at frede Ostcrsiien ved et
,,formell Uifte: il<ke at ville didsende noget Krigskib pa:i andre Vilkaar,
"end de, som vare 11ylli3e og hæderlige fur hele Nonle11. Den danske
"Ucgjcring kan af den11e eneste Fremstilling læse dl! n fuldkomneste
"Gjendril•else af alle de Klagepunkter, hvormed det· Munifost imod
,,Sverrig er f:yldt, og ved et Oi euliks Eftertanke skal den sammen,,lig11e den Tilsld111I, Hans Kongelige l\lajeslæl har ~1igl al udvirk e,
,,me,I tlen I som Rusland og Frankrig 1111 inrlf1irrr. Alle Frankrigs
,,Bu11tbfon•;111dtc l111nnc i delle England s Samlykkc læse Forsl<jcllen
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"irrn·llcm de lhan 1, som forene hcg ge rI01Ic1·, og dem, hvori de
,,selv crc fængslede, og tliimme, paa hvilken Side der er rneesl Ag•
,,Leise for prh·ale luteressrr, saml den sturstc Fiiielighe:J og Relfær•
,,dighcd for det Almindelige."
,,Da11mark selv har længe værrl (?ormaalet for denne l\Iodcra•
"tion, og ophiirle ei al være det, fiJrend delle lJ of begyndte al I.il ive
,,virkelig farligt. Da Neder•Saehsen hæt·jcdes og Hansestæderne plyn,,dredcs, h1·ad gjorde 1la D:111mark, for at he1 ne det forurelleile Norden?
"Sverrig, E11gla111.I, Preussen og Rusland hegyndtc en Krig af denne
11 Aarsag; ingen tænkte paa al tvinge Dannrnrk til nt deeltage deri.
,,Dengang var det, ligesom nu, Hus lands Bundsforvandt; hvorfor an·
"tog det sig ikke samme Sag'! Hvad hal'de det da at a11fiire som
,,Grund til sin Neutralilet, sum S\'errig ikke kan anfiire nu? Alt
,,delll' lader sig alene forkl,1re 1•ed den eneste Omslæ11dighed, som
,,Danmark soger ut fortie: al det er i den franske Regjerings Vold.
"Uvis E11gland havde fulgt denne Fiendes Grundsætninger, saa havde
"del ikke opsat Danmarks Afvæbning til del Oiehlik, da del agtede
"at 01·ergh•e sig.
Det vilde llere Aar forud have bemægtiget sig
,,og beholdt delle Land, som Gl'und til Nordens eget Bedste."
"D,mmarks gamle Forbindelse med Rusland skal tjene til al
"dække denne Angrebskrig, endskjondt hele Verden veed, at delle
"Forbund bl11t er gjort til Forsvar, og som saadant ei har været
"gj,1!lde11de, forend i Ruslands seneste Krig, da ellers denne l\Iagl
,,rim1·ligviis ,•ilde have forhen fordret deus Opfyldelse. F:Jr at ret,,færdiggjore sig, vover det danske Hof at fremfiire Alt."
,,Det paatager sig slulleligen Ruslands Uret, forraader en over"lagl complicerel llandlemaade, all fur al skjule den eneste og sande
,,Grund, nemlig: al dt:t er Frankrigs Allierede."
"Uretrærdighed og Falskhed have deres Grændser. Ære og
"Saudhed shulle dug engang seire. l\Ied fuld Fortriistning paa sin
,,Sags Retfærdighed, stull af at regjere over et frit og redeligt Folk,
"saamangc Gange priivet i Faret· og alltd opholdt af den Almægtiges
"IIaaud , haJber Hans Kongelige Majeslæt, at samme Forsyn vil
"velsig11e h,111s \",1Jben, og ved Fiendens Ydm)gelse aller skjenke
,,hans Undersaaller en sikker ug hæderlig Fred.''
l\Jau seer af disse lo Ma11ifester, al hverken Danmark eller Svcr•
rig gjorde hinanden just mange Cumplimenter; men at de deri ud-
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talede 111e1l samme Dillerhed del'es l\lcll crnværende, som 1rnar lo private Mænd skriflligcn fremfiire deres gjcnsid;gc Klager og llcbrcitlclser mod hinauden. lmi1llcrlid ,•oxcdc Hadet og U\'illicn imellem
de lo brave Nationer ved at læse slige officielle Actstykker, som især
fra therrigs Side n1r lorfollet med en Bitterhed, Ul'!' langt o\'ergik
Su111rnd1ghedcns og Anslandens sæ{h-nnlige Grændser.
J) Umkrluwdlingcnw imellem Rusland og R11gla11 1l.
Den fiendtlige Stemning imellem Jtusland og England IJlev ikl,e
Ih mkaldt ved Englands Overfald paa del fredelige Daumark alene,
men vi maae foruemmeligen suge den i l<'reden til Tilsit.
Allerede den 2Jde Juni t807 oversendte den ru ssiske Udenlanrls1\Iinisler, General, Baron v. Budbe,·g, til den engelske Ambassadcur i
St. l'elersborg, Lord G-rarivillo Lovcson Go1ocr, et Svar pno et Brev
fra Lorden til General v. Budbcl'g, hvori hnn meddeler ham næt·mere
Efterretning om Vaabenslilslanden af2ldc Jnni 1807, samt ol Generalen
med sliirsle Fornuielse vilde indbyde Lord Gowui· til den af ham
ful'l,111gte Confcrencc, saasnarl Keisercn stnndsede paa noget bestemt
Sled. Fra l\lcmel, under 28de Juni 1807, tilskre\' Lord Gowcr aller
General, Baron v. Budbcrg, foranlediget ved cl ofl1ciclt Brev fra den
Sidstnævnte til Gouvcrneuren i Uiga, General, Grev v. Buxhiivdrn, hvori
den l<'ormodning blev yttrel, ,,al VaalJenslilslandcn vilde lede lil en \-irke,,lig Fred,'' af hvilken Aarsag Lord Gowcr skrev til Ministeren v. lludbcrg:
"ne gjcnsidigc Forbindelser imellem llo!Terne i London og
"Petersborg, li.ms Kciserlige Majestæts bckjendle Grundsætninger og
"Standhaflighed og hans udlryl,kcligc Forsikkringcr, som jeg nyligci
,,hm· overst•111Jt til lfongen, min Herre, er mig lilslrækkQlig llorgc11
"for, ol der, uagtet hvad det almindelige Rygte fortæller, ei kan nu
,,være Spurgsmaal om at underhandle om en særskilt, men om er,
,,almindelig Fred. • • • Del ~-igtige Synspunkt, hvorunder Deres Ex•
"ccllcnce hclraglcr Europas Stilling, overbeviser mig om, al man ei
"knn \'Cille en \larig Fred, uden al den indbefoller alle l\lagler, som
"have del•llagel i Kri gen og er grundet paa en retfærdig ll:tsis. l\Ii
"Hof skal altid være beredt til ol decllagc i saadanne Underhandlinger
,,da del I.Jlol har fiirl Krigen, fot· al erholde en sikker og varig Fred."
"Ikke desmindre mna Deres Excellence tillade, al jeg bcldage1
"at jeg endnu ikke er sal i Sland Lil al underrette min Re;;jerinf
,,om clcn Basis, hvorpaa man har foreslaaet al underhandle,"
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l',1a denne Nole s,•:1rede General t', Tlttdbc1'!/, dateret Tilsil den
:JOlc Juni l ' 07, meget all•orlig og, sum \'i ville erfJre, n:ed mange
hnardc IJesk~ ld11i11ger, hvnrihla11dl fiilge11de:
••• ,,llcn Slanrlhn ' tigherl, hvormed Hans Keiscrligc :\Iajesl,ut i
n Maaneder har for srarel en Sag , som h,111 havde Aar.-ag li! at
,,a11 see fur alle Rcge11lcrs , er del siUreste Deviis saavcl pna Op,,rigtighcden af hans Hensigter, mm paa Recnheden af hans Principer;
"og aldrig skultle rians ~I :jcslæl ha\'c afveget fra del System, han
"hidtil Lu.:fulgle, dcrs,,m han var blevcn kr.aftigt nmlersliillet af sme
"Alliere,le,
1\len, da han ved Oslcrrigs 0° Englands Uvirksomhed
" "kun havde sin rgen Styrke al sætte imod hele Frankrigs l\Iagl, var
,llan s l\lajcslæl hernlligct til at !roe, is ær i drn kritiske Stilling,
, :hvori han hefandl sig, at I om eud han \•edblev at opolTre sig for
,,Audre, vilde han slutleligen sætte hele Rigets 'ikkerhed i Fare,
,,ud en at l,unne haabe, nogensinrle at opnaae den fiirsle Hensigt med
"denne Krig. Aarsagen til Keiserens Be,lut11ing har almre været den
,,engelske Uegjerings eget Forhold, som endnu ikke har gjort den
,,rur lang Tid siden love1le DivrrsirJu'' ••••
,,Den cngelsl.c Rcgjering har iUe alene v,rgret sig Vl'd at be1,fordre det Laan, som det Keiserligc Hor iinskede at optage i Lon,,don; men, da den cndeligen I.Jesluttede at tillt)·de Subsidier til
,, Fastlaudsmagtcrne , vare dr. dertil Ltcslemle Summer saa !idel sva"1-ende til Behovet, at de ikke engang vilde være tilstrækkelige til
,,Preussens uomgængeligslc Udgiflcr."
Jkke dcsmindre tilhiid Ministt•ren dog lilsiclst England Kciseren
af Ruslands :\Jægling om Fred imellem de franske og britliske
l\lajestæter, og den rus,iskc Amltassadcur i London, Alopæuø, gjentog i en Nole, dateret London den 1ste August i807, til Statssecrelairen, Ilerr Ca,millg, et formeligt Tillmd herom, paa fiilgemJe
l\Jaade:
"Eftersom Kcisereu ildie er mindre overtydet om Hans franske end
"Hans brilliske .ll.1jeslæls Onsker, al ville slulle Fred paa hmderlige og
,,billige vmaar, saa tilbyder han sig ikke alene at anvende sin Inrl,,llydelse Lil tlc1111e Hensigts Opnaaclse, men ogsaa med hele sit lli"gels .Magt at garantere Opfyldelsen ar de Forltindtligheder, som i
,, Freden Llive indgaaede."
l'aa denne Nole svarede den engel kc Statssecrelair, tlatcrel London den ;;1e August 1~071 til Ilerr ,llopæus. saaledes:

,,llaus l.irilliskc l\lujeslæt har ved llet·c Leilighcder gil'el lydc,,lige l'rih•cr paa sin Till1iiielighe1l til Fred, saavel l'ed Svaret paa
,,drt iislerrigskc Hofs Tilhtul
dels l\Iægling, som. ved ~in yllrede
,, Tilluiielighed ni tiltræde den imellem l{eisercn af Rusland og Kon,,grn af Preussen den 2:Jde April l807 i Ba rlenstein sluttede Convr.n"lion, ligesom ogsan ved de lnslructioncr, der, ved fiirste Efterretning
"om de sidste ull kkeli ge Hændelser i Polen, !Jleve tilstillede [Jans
1 ,1\Jajestæts Amhassadeur i St. Pelcrshurg, og hvori denne paalagdcs
,,at lilkjen1lcgive det russiske Cahinet Hans l\lajeslæls Onsker, at
,,deellagc i Underhandlingerne om en almindelig Fred,
,,Hans l\Jajestæl er endnu ar samnie l\Jening, og h.ir derfor IJe"falel mi g ot tilkjendegil·e Herr Alopæ1u, at Hiiislsnmme med den
"stiirsle Begjærlighed venter l\fedrlclelserne ar Artiklerne af Tractaten
,, i Tilsit og Fremlæggelsen af de hæderlige ug uillige Grunde, hvor1,('aa, l'ficr l1aus Keiserlige i\laj cstæls yllrede Ove, heviisning, Frankrig
undcrhamlle med Slorbrilanicn.
Hans i\fajeslæl antog, at Be,,~kallcnhedcn af de i T ilsil indgaacde Foq1li glelser og den Basis,
,,hl'orpaa der blev sag!, al Frankrig vilde underhandle, skulde be"findcs at være saadau, al Hans l\Iajcslæl ken derar udlede nogel
"Haab om en sikker og hæderlig Fred. I delle Tilfreltle vil llans
,.l\Iajeslæl med Forniiielse bc n)lle sig af den russiske f{ci scrs Tilhud;
"men , indtil Dans l\Jajcslæt erholder disse vigtige ug 11iid,·e11dige
,,l\Jcddclclser, er det 11alu1 li gt, at han ei lrn n lade gil·e cl mere he71sleml S,•ar. 11
l en Depeche fra Lord Govcr til llerr C11n11i11g, dalere! SL. Petersborg den 2dcn September 1807, melder l.011len.... ,,At General
"v. Budbcrg havde Aftenen forud, den I sle September, men hiiist
,,ugjerne, bevilget ham e n Confercncc; og ut han begyndte denne,
,,med del ham af hans Hof paalagte Hverv, al forlange Copi af Tilsiter,, Fred ens hemmelige - Arlililer, og en oprigtig l<'urkl11rin g om det
"pelcrsborgskc llofs llensiglcr i Almindelighed.
O gs11a Irnabede
"han, 11t U111lerhandlingcrnc um en ny lla11dclstraclal, som Husland
,,havde iius ke1·, ug lll'orom cl Forslag af del engelske Hof allerede
,, rar gjo1 t, s11a1 L maalle beg ynde .•.''
General, Uaron v, Jl111l/Jcrg, Sl'ar erlc hcrpaa: ,,Al der ,·islnok
"e:1.blercde hemmelige Artikle r, hiirmulc Lil Freden i Til sil , men
"iugeu, som paa nogen l\laade Leriirlc Englands Interesse; og forsil lerede
,,paa sin Ære, at iler ikke fandtes hemmelige Artikler, s0111 fa slsallc,
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,,at de russiske Havne skulde Julikes for tlen engelske llandel. Ilvatl
"Projeclet til en llandelstraclat angaaer", ved!Jlev Generalen. ,,saa har
"jeg, formedelst andre trængende Forretninger og min svage Helbred
"endnu ei bavl Tid til at forelægge I{eisel'Cn samme; ogsaa maalle det
"fiirsl gjenncmsees af Handelsministeren, inden U.1Clc1 handlingerne
,,dcsangaaende kunde begynde ••• "
General v. Budberg syn les at unske, at delle S1•ar skulJe ansees for tilfredsstillende, for al I<'redsmæglingen kunde antages; hvor.•
til Lord Gowe1· svarede: ,,Al man vansl.cligen kunde forestille sig
"nogle hemmelige Arlil.ler imellem Rusland og Frankrig, som ei
,,umiddellia, l eller middelbart beriirle England, og al han ikke alene
,,for sammes I nieresse fordrede disse Artiklers .Meddelelse, men og"saa som cl Beviis paa del petersborgske Hofs vedvarende VensI.ab
,,og Tillro, der alene kunde give Haah om t'l godt Udfald af sam,,mes .Mægling."
Lord Gowe,· had dcrfm· General v. lJudberg om
,,at !Jede l{eiseren om Tilladelse til, uden Fo1·lll'holdenhcd at rncd"dele ham de hemmelige Artikler imrllem Rusland og Franl.rig, samt
"at forts ælte Underhandlingerne og nfslulle en ny Uandelslraclat med
,,Storbritanien ;" hvilket Generalen lovede.
Forreslcn melder Lord Gowrr: al han ved denne Conference
havde bemærket en stor Forandring i General v. Budbcrg11 Tone og
Opforsel, idet Lorden, isledetfor Kulde og Tilbageholdenhed, som
havde charaeleriserel Generalens Yllringer i al11i tidligere Conferencer,
denne Gang land! hos samme en overordentlig Eftergivenhed og en
tydelig Allraa efter at bortrydde alle Vanskeligheder, for al det
gode l<'orhold kunde bibeholdes imellem begge l\lagler; og, da Lord
Gower klagede over den russiske Regjerings Tilbageholdenhe,I imod
England, svarede General v. Budberg iblandt andel: ,,At han ei
,,burde forundre sig over, at Keiseren i de furs le Oieblikke af sin
"Ulykke havde viist nogen Misforniiielse over, at England havde laget
,,saa )idel HeuS) n til hans fornyede Forestillinger om Cooperation m.m.''
I en anden Depeche af samme Dato, den 2den September 1807,
melder Lord Gower til Statssecrelairen Ca1111ing: ,,Al General v. Bud,,berg havde i Conferencen den forcgaaende Aften omhyggelig und,,gaael enhver Allusion om de seneste Begivenheder ved Kjobeuhavn;
,,det var derfor ikke uden den sliirsle ~•orundring, at jeg om l\for"genen den 2den September mod·tog fra Generalen og l\linisteren
, 1Baron

v. /Judbt>rg folgende Nole:

I IO
St. l'etcrsb11rg dc11 2den Scptc111ber 180':.

"Hans l\rajeslæt Keiscrcu har, netop i delle Oic!Jlik, med den
,,sti.irste l,'ornndring erholdt rnderrl'tning om, saa,•el igjcnnr.m De"pcchcr fra sin Miuislcr i l{jiilicnlwvn, som ,·NI en Note fra Hans
"danske Majcslæts 1\Ii11istcr ,•cd dl'!lc lluf, at Herr J11ckson, Hans
,,brilliskr l\lajestæts Befuldm:r " ligcde, har gjol't Propositioner, der ere
"ligt:sna fornedrende , som ufol'enelige med hver selvslamdig J\Jagls
,,Værdighed; og al, paa Kro11 prindse11 af Danmarl.s Vil'gring, ;1l sam11tykke i en s:rn besynderlig Degjæring, clPn engelske Flaade har
"taget en Slilling, som tydeligen lilkjcnclegil•c1· liend11ige Hensigter
,,imod Danmark.
,,Da de Ven&lrnhs- og Sl.rglsl.al:sliaand, mm forene lfans l{eisrr"lige M:,jestæt med Kongen af [);mmark, il,ke tillade ham, merl
"Ligegyldighed al betragte nogen Fare, som truer denne l\tonarl.s
"Stater, eller Seh·slændighed, saa har Undertegnede erholdt Befaliug
1 ,til al anmode Lord Gowcr om, al undcri elle ham om de Jlc\'æggru11il1• 3
,,som ha,·e foranlediget Cahinrltrl i St. James til en saa overordc11l,,lig Fremfærd imod DanmarJ..''
Paa denne Nole afgav I.ord Gowcr samme Dag cl Svar, h, Ol'i
han - som han selv siger - kun optog de Bcs,·:cl'inger, som syntes mindst stiidende for den russiske Regjering, og hvori han an forte:
"Det hrilliske :Ministerium har all længe ,·mrel i llesicldelse af
,.hestemte Ellerreh1ingrr, snm ild.c lcrnecle det mimbtc T,•il I om
,,Fraokl'igs liensigler paa den dansl.e l\larinc og de fra denne Sidµ
,,forheredle Anslag imod Engl,111rl, hvilke paask) miles ;1f Fie111lm1 paa
,,Fastlandet, og sikkerligen ei have und ganel den l'IIShiSl.e Kcisers
"Opmærksomhed.
pen danske Flande var heslcmt til at dæ!.ke en
"Landgang paa de brittiske Kyster og var san ledl's niidveodig til
,,Opfyldelseu af Frankrigs Hcns,igler. l\ongen fandt sig derfor nod,,sagct til at sikkre sig for en saa truende Fare ved saadanne For"holdsrcgler, som, om end ugjerne tagne, dog vare uundgaaelige for
,,hans Riges Sikl.erhed. Hvur gjerne end Kongen havde iinsket, for•
"medelst Sl,rglskahct imellem Hofferne i l{jiibenhavo og London, at
.,,undgaae saadanne for ham smertelige Forholdsregler og al kunne
"respectere Danm;u,J;s Interesse, saa fordrede dog hans Pligt, at lage
"saaclanne Forholdsregl er, hvorved Fart>n 1j •1·11edes , som ikke alene
,,truede lwns Folks Velfærd , men sch• E xistc uocn af han~ l{ronc."
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Lord Gowcr melder derpaa 1mrler 9de Srptemher 1807 til Slalssecrelairen Cmming: ,,At, efteral ha11 var hleven underrcllet om, ni
,,General, Baron v. /Judbt'Tg havde overgivet Ledelsen af det udenlandske
,,Depa1 ternen I til Grev Sollikoff1 havde han IJCII) Ilet den fiirsle Leilig,,hed, for al besiige ham, og gjenlage for ham Alt, hvad han havde
"sagt i den sidste Confcrence til General v. Eud/Jerg, saml paamindet
"ham om dennes Liifle, at forelægge Kei•crcn de P1111kler, hvorpaa Hans
,,brilliske l\lajrslæl onskedc al erholde Svar, inden han kunde modtage
,,Ruslands Mægling." Iler paa svarede Grc1• Snltikoff: ,,At han clen
,,fiilgcnde Dag vilde inrlhenle Kcis1•re11s Villie, angnaende l\led<lelclsen
,,af de hrmmelige At tilder i Freden !il Tilsit; imitllertid kunde han,
,,hvarl 11.tnllelstrnclalcn angik, uden at have talt med Kl'iscren, for,,sikkre, al den russiske llegjering var till,iiielig til ut under hanrlle
,,derom; kun at del Udkast, som Herr A/opæus havde indsend!, og
,,hvad General v. Budbrrg allerede havde ) Uret , fiirst maalle fore1,lægges del Dep;u·tement, under hvilLct disse Sager heuhiirc. Under
,,hele Co11fo1·cncen forsikkrcde liau mig meget ofle om sil Hofs ven.,sknhclige Stemning imod England og om sit eget Onske, at kunne
llhidrage til at befæste et venskabeligt Forhold im,•llem begge Rc,,gj eri nger,"
Samme Oag, den 9de September, havde I.ord Gotvcr atter havt en
Confcrence m~d Grev SoUil.off, i hvilken han , med Bevidnelse af
sin Beklagelse, gav Lorden tilkjcnde, ,,at Hans l\lajeslæl Kciseren
,,ikke ha l'de anseet del passende, at meddele ham Tilsill·r-Traclalcns
,,hemmeligt> At-Lil.ler; ikke for di de indeholdt nogle for England
"skadelige Bestemmelser, men fordi del engang var besluttet, al disse
"Artikler ei skulde publiceres, fandt Keiseren ingen Bevæggrund til
,,at afvige fra denne Beslutning."
En anden Depeche fra Lord Gowt'T til He1 r Can11i11g af samme
Dato indeholder:
Slrax efter ovcnstaacnde Depeches Afsendelse blev I.ord Gower
underrettet om , at Keiseren havde udnæml Handelsministeren og
Ceremonimesteren, Grev Romanzoff til l\linistcr for de udenlandske
A.nliggcnder. Lord Gower had strax om en Conference med den
nye Ministi-r, og beklagede sig deri "over del russiske Hofs over"ordenllige Tilbageholdenhed imod del engelske Hof, og i Særdeleshed
,,over dets Vægring igjennem Grev Soltikoff, al meddele Tilsiter"Traclalens hemmelige Artikler, hvilken Vægring gjorde det umuligt
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,,for Jlans .l\Iiijeslæt nt ben) Ile sig af den nf Rusland lilh111lk Fretls"mægling," irlet han lilfiiiede: ,,hvorledes kan Hans l\lajeslmt nnlnge
,.til l~red~mæglcr en Fyrste, som synrs al være i hrmmclig For"slaaelse og uoie Forhindelsc med Napolron Bo11a71arte , af hvem
,,Hans l\llljcslæt ikke hnr været i Slarul til al erln•en·e sig nogetsom:,helsl Beviis paa Tiltro og Venskab'! !\Jen," vedblev Lord Gow t:r,
,,unglel den Grund til :Misforniiielse, som endog de hckjendlgj orle
"A, likler i Traclalen lil Tilsit havde gh·et (fans M,1j 1·slil'I, var hans
"llengh•cnhed for hans forrige Allierede dog saa slor, .il han hellere
,,var lilbiilelig lil at troe, at disse Artikler kun ,·cd Oieblil!l.els ulykke"lige Omslændigheder vare lilevne l{eiseren paatvungne , ifald de
"hemmeligcn vare blevne Hans l\rJajrslæl meddeeltc; og, at jeg, selv
"da disse ofTenllige Arlilder ere lilevne bekj endre, er blevcn paalagl
,,paa ny al forsikkrc, al Hans l\lajcslæl iioskede at fornye de furtro,,ligc Forhold, som ellers ha vde fund et Sted imellem r:lc lo IlolTer."
Grev 1/omanzoff svarerle hertil: .,At Kcb e rcn viste sit Ven,,skah for Hans hrilliske Majrslæt ved siu Dcreddllighed i al lie11virke Fred imellem Frankrig og England, og sin Upartiskhed ved
,, Tilhudet af sin Mægling, idel Upar·liskhed er en nodvcndig Egcu,,skab for en Fredsmægler.''
Efleral Lord Gowcr herpaa havde gil'el det s,•ar, som passecfo
pa11 ovenslaaeude Yllring, lilfiiicde han, al han nærede det Ilaab:
"at nandt> h - og Udenlandsministeriel s Forening i cen Person vist
,, vilde 1iaasl,ynde Underhandlingerne om en llandcls-Traclat; thi
,,snart ,·ar een l\Jaaned forlii ben, siden det il l' llcrr Alopams ovrr"sendle Udkast til Traclalen var ankommen lil Pelershorg; .og endnu
"havde han i'kke kunnet erholde noget Svar paa, hvorvidt delle
,,Udkast l>evilgedes af den russiske Rcgjering, eller om den over,,hovedet ,•ar tilbiiiclig lil at indlade sig i Underhandlingl'r desan"i;aacndc. Grev Romantoff forsikkrede mig um, al han aldrig havde
,,horl tale om delle Udkast, ude11 af Sir Stcpha11 Shafrp, som over,,bragtc del; at h:m havde spurgt drrom, da han modtog del uden"landske Departement, men at han ei kunde finde det, qg at han
"formodede det maallc være imellem Kciserens Papirer.''
Lord
Gowcr lilbod sig derfor al sende Greven en Copi deraf, hvilket
han afslog, med TiHiiicndr: ,,at ha11 vilde ved forsle l.cilighcd
"underrette Keiseren om del af den engelske Amuassadeur forlangte
"Srnr, angaaende Handel straclatcns Fornyclsc.'' HerJ>Ja s,•arcde l.orrl
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Gower atter: ,,at det russiske Hof, 1gJennem Hcrr Alopæus, Sl'lv
,,havde forlangl delle Udkast; og al f61geligen , saafremt ihke rn
"ful<lkommen Forandring rnr forcgaaet i dets Tænkemaade, vilrle
"ICeiseren , isl ikke andet end billige Aahningcn af Underhandlingerne
"tlesangaaende, om man end muligen kunde gj6re Indvendinger imod
,,nogle af Punkterne." Grev Romanzoff svarede aller herpaa: ,,Al
"han med Forn6ielse havde hiirt af Herr Shairp , at Udkastet ikke
"indeholdt noget, som var stridende imod 1\fanifostel af 1ste Jann.ir
"1807, da delle var en Grundlov, som ei kunde rokkes." Efter at
Grev Romanzoff havde roest den Eftergivenhed, han ved Udforeisen
af denne Aet havde viist de engelske Handlende, siigte han at ende
Conforrnccn ved at 1:iringe Samtalen paa ligegyldige Ting,
Da Lord Gower derpaa erholdt Efterretning om ICjiibenhavns
Bombardement og Capitulalion, oversendte han drn nye russiske udenlandske !\linisler, og General Budberg's som og Grev Soltilwff's Ef11•rfiilger, Grev l\"icolai Romanzoff, under 17de September 1807, en
Copi af samme, ledsaget af en Note, hvorpan Grev Roma11zoff, under
23de September, afgav fiilgende Svar:
"Undertegnede har havt den Ære ni forelægge ICeiseren den
,,Note og Copien af Kjiibenhavns Capitulation, som Hans Excellence,
Hans Reiserlige Majestæt har med
11 Lord Gowcr har tilstillet ham.
,,megen Smerte erfaret alle de Ulykker, som har rammet en Monark,
"til hvem han er bunden saavcl ved Blodets som et længe bestaaenrle
,,Venskabs Baand."
"Da det engelske Ministerium havde falle! den Plan, at rove
"fra Danmark hele dels Flaade, og til den Hensigt sendte til det
"baltiske Hav talrige Troppecorps og en betydelig Flaadc , har dtt
,,gjort dette, uden derom at underrette Hnns Keiserli ge l\lajeslæl.
"Denne T:mshed, denne hi:iirsle Grad af Tilbageholdenhed man tjene
,~til Beviis paa, ni Cabinellel i St. James antog selv, at del, som
,,samme foretog sig, var aldeles modsat Ruslands Juleresse,"
"Saaledes forholder det sig virkelig; og Keiscren skylder sig
,,selv og sit Riges Interesse, ikke al vise sig ligegyldig derved."
"Hans .l\lajeslæt betragter sig som Garant for Sikkerheden oi
"Roligheden i Osters6en; men naar er Rolighed1·n og Sikkerheden
, i delle Hav hleven mere foruroliget , end i delte Oieblik '!''
, Efterat Undcrlrgnede har mcdeell Hans storbritani ske l\lnjeD ■ am. Kr1r1h. r,a 1807- 9.
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,,slæts Ambnssatl 111r Keiseren, siu Herres Foleiser: !Jcuyllel' han
,,sig -af 1.cilighedcn etc. elc."
Paa denne Note svarede Lord Guwrr, under 2Jtle SeptemLe1·
1807, Fiilgende:
"Unrlerlegnede, Hans IJrilliske l\lajeslæls Amhassadeur, har den
,,Ære al IJevidne l\fodtagelsen ar den Nole, som Hans Excellence,
.,Grev llomanzoff, under 23de. Scplembrr har lilslillet ham.
Han
"skal ikke opsælte at oversende den lil sit Hor; men de deri gjorlc
,,Beskyldninger imod den brilliske Regjeri11g paalægge Umlc1 !egnede
,,den Pligl, at hede Deres Exccllc11ce, al ,•ille li:1,•c den Godhed,
"ndcn Ophold at bringe lil Ha11s liciscrligc .l\Jajcstæls Kundskah
"nogle Jlcmærlrninger, sc m J.un111• sællc di sse lu .Magters gjensidi gc
,,1Ia1111li11ger i det relle L) s."
"Ornendskjondt den Hurli gh1•d, d<'r var uom gængelig furniidcn
,,til Udfiirelsen ar de Forsiglig hcd sreglcr, som man ilikc l,unrle 1111<11,gaae al anvende imod Danma rk, i~lie lillod Meddelel ser til Ud1,landet, saa har dog Undertegnedes Nule af 2dcn Seplemher, lnngt
,,fra al skjule de Aarsager, som havde foranlediget denne F.xpcdition,
,,meget mere med Aabenhjerlighed udtalt dem, og Forklaringen derom
"blev gjcntnget og ledsage! af en mere end lilfredsslillcnrle Delail
,,ved Underlegnetles forste Conforencc med del daværende Mini ~torium."
,,Ttlsiler -Tractatens hemmelige Arlildcr cre forreslcn endnu uhe1,kjendlc for 11o1Tet i Lo11do11. og Undertegnede har for gjæ,•es for•
.,langt Oplysning om di sse Overee ns lrnmsler, h\'is Fuldliyrdclse ud"vikler llegivenheder, som erc lid et forenelige med ældre Alliancers
,,Aanrl, og som ere heclt og holde nt stridende imod de Interesser,
,,hvis Overholdelse fordum ud gjorde en væsenllig DPel af det rus"siske System.
Tilkommer del vel Rusland at beklag e sig o,•er
1lemmeligholdclse,
da delle Hor selv aldeles vægrer sig for al give
11
"de11 eneste Forklaring, som kunde være tilrredsslillcndc for Hoffet i
"London, angaaende de Hensigter og Anslag, sum del iulendcrer imod
,,samme? Denne T ,1ushed, dcn11e hoieslc Grnrl ar Tilbageholdenhed
,,maa tjene lil Beviis paa, al Cahinellel i St. Petersborg er selv over"tydet om , at rle hemmelige O,·ere enskomsler ere directe stridende
,,imod Storbritaniens lnleresser."
,,Med Hensyn til Roliglwden i Ostersiien har Eugla11d aldrig
,,aucrkjcndt udelukkende Rettigheder; og hvilke ogsaa Ru slands Paa"slanrle un,?er Titel af Garant for Siklttrhed.en i dette Hav monne
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"Hl'~e, snn s~ nes dets Taus hed, den Gang sammes Havuc, fra l.iihrck
,,til l\lemel , lul.kedes for det engelske Flng, at være en aabenhar
,,Opgil•clse ar disse P,1,1stande."
I samme Depeche IJad Lo1d Gowe,· slullcligen 0111 1·n Confcrence
med G~cv Roman::off, fur at erholde rurrmere Forklaring over de
Udlr) k i hans Note. som lyde: ,,Kci,eren skjlder sig selv og sit
,,Higes Interesse, iHe at vise sig ligegyldig derved .••• "
Erter at 2k Dag var forllibel 1 uden at noget Hensyn blev laget
til denne Begjæring, fornyede han sammr, og erholdt da det Svar, at
Grev lloman::off agtede at tilbringe 2 Dage paa Gatschina, men at
har. efter TillJagekomslcn derfra den 30te Seplcmhcr vilde modtage
den engelske Aml.Jass,1dcur. I den derpaa fulgte Confcrence bem!l'rkede Lord Gowcr: ,,at Grev llowan::off i sin Note havde betjent sig
"nr visse Udtryk, som med G, und kunde foraarsage nogen Uro i
,,England; og at han noksom maatte kjende den briltiske RPgjering,
,,for ;it l'ide, at der ikke ga1·es Noget, som var mindre s~ikket end
"Trusler til at formade samme til al modtage del russiske Hofs
,,Forestillinger, med den Opmærbsomhed, som altid forhen ,·ar hle"ven ydet dem; at de omlobende Rygter om en foreslaaende Embargo
"paa engelske Skibe i russiske Havne I h1 ilke Rygter kom fra en
,.Person i del udenlandske Departement, muligen I.an have været
11 ,\arsagen lil, at Lord Gower tillagde visse Udtryk i Noten en mere
"fiendtlig l\leuiug, end dermed virkelig var lilsiglet; men al disse
"Rygter sikkerligen vilde komme til England, hvo, for en Fo1·sikkriug
,,om, ni Keisercn ingen fiemltlige liensigter hal'de imod Storurilanien,
,,var af den h1iiesle Vigtighed."
Herpaa svarede Grev Roma11::off: 1,At det maalle være J,ord
,,6'owL-r bekjendt, hvor liden Tiltro man maaltc sætte til de beslan,,dige Rygter om en Embargo, hvilke havde ,•æret i Omloh i Peters,,borg, og at han kunde forsikkrc ham om, at -<len russiske Regjc,,l'ing ikke engang har tænkl derpaa."
i\Jen da Lord Gowel' heraf drog den Slutning, at ingen Emuargo
vilde finde Sted , og lilkjendt•gav sin Tilfredsstillelse over al kunne
give sit llof en saadan Forsikkring, erJ.lærede Grev Roman:off: ,,at
"han ci ,·ar befuldmægtiget lil at ndlale noget om hvad Keiseren
,,mnligen i Fremtiden kunde beslutte, og nt Hans :Majeslæt naturlig11viis fiirst vilde afrenle Kronprindsen af Danmarks Tænkcmaade og
"Hensigter efter li:jobenhavns Indtagelse.'' Demæsl spurgte han Lord
8~
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Gower: ,,om det var den engelske Ilegjerings Hensigt at lilbagele1•ere
,,Danmarks Flaade i Tilfælde af Fred med l•ranhig ?" Herpaa svarede Lorden: ,,at den danske Flaade var lagen i Besiddelse, ikke
men ved l\Iagl, og al der heller ikke i
1 ,ved Underhandlinger,
"Capitulalionen var bestemt no get Vilkaar ved dens Overgil'else; men
,,al han fo1· Ovrigt, siden at Expedilionens Udfold var bleven be,,kjendt i London, in gen Depecher hnl'de erholdt fra sil Ilof."
En Depeche fra Slatssecrelaircn Ca11ning til Lord Go1om·, dateret London den 27de September 1.807 , indeholder især Stalssecrelaircns Bifald over den F1iiclighed, som Lorden har viist i alle
sine Forestillinger Lil del rus siske Hof og i hans iivrige Forhold,
saml den Ordre, at betyde samme Ilof Hans lirilliske l\Jnjeslæls Tilfredsslillclse over den Forandring, som, overeensslemmendc med Lord
Gowers Depeche af 2den SeptemLer, synes al være fore gaael i dels
Tænkemande. Dernæst fiilge endvidere lnslruclioner om, ,,at, for"uden de i l\'olen til Herr Alupæiis opgil'lle \'ilkaar for Anlageben
"af den russiske Fredsmægling, nemlig: l\leddclelsen af alle Artiklerne
"af Traclalen i Tilsit og Angivelsen af den Das is, hvorpaa Frankrig
"vil underhandle, skulle forlanges endnu fiilgende lo, om end ei
,,aldeles uom~ængcligr, Yillrnar :
1) , 1E11 l•orklaring over den russisl,e Keisers almindelige politiske
"1-Il'nsigler og do Forbindelser , hl'ori han lian V,l!ro indgaact
"med Hensyn Lil de .Magter, i hvis Lykke og Skjclrno Hans
"Majeslæt lager ,·irksom Deel ;" og
2) ,,El olfenlligl Beviis paa den g11de Forslaaelse, som hersker imel,,lem Hans .l\Iajeslæl og Kciseren, hvilket for hele Verden lægger
,,for Dagen Hans l\Jajeslrols Uparliskhed."
Herr Canning vedbliver endvidern saaledes:
.,Hvad de hemmelige Artikler i Freden Lil Tilsil angaaer, saa
,,synes General v. Budberg allerede at have givet don Forsikl,riug,
,,at de ikke indeholde Noget, som angaaer de russi~l<e Havnes Spær,,ring for den slorhrilaniske Handel, og foriivrigl i Ta11kerne gjort For71skjel imellem en uvilkaarlig Stipulation, og en saadan, som skal op,,fyldos hlol under visse Omstændigheder, hvilke endnu ikke erc indtrufne.
,,Hans givne Forsikkringer kan derfor gjerne være bogslaveligen sande,
,,uden al de i Virkeligheden ere tilfredsstillende. Den russiske l\Ji,,nistor maa saaledes opfordres Lil , ikke alene al negle 011 vis Ar,,tikkcls Tilværelse, uden al meddele de egentlige hemmelige Artikler,
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"i det l\lindsle dem, som paa nogen Mande angaae England, eller
"dels Allierede, ligesom og at opgive den af Frankrig foreslaaede
"Basis for Fredsunderhandlingerne, som den russiske Minisier synes
,,hidlil at have undvegel."
Det blev tilsidst anbefalet Lord Gower, ,,at erklære lil General
,.v. Budbcrg - dog ikke i nogen hebreirlende Tone, men med den
"hoiesle Grad af Fiinhed, selv i del Tilfælde, al hln skulde være
.,niidsag<'l til at yrtre nngen 1\fislanke om, at Rusland havde indgaaet
,,Forbindelser, som ere stridende imod Englands Interesse - at det
"er Hans l\Iajeslæt ligesaa vigtigt nu, som nogensinde forhen , at
,,vedligeholde Venskab og Forbindelser med Keiseren af Rusland,
"idet Hans Majeslæt anseer det som den eneste Udvei til Europas
,, Befrielse; og at han, ifald en virkelig Forandring finder Sted i
"Keiserens Tænkemaade, er beredt til at glemme Alt, hvad hidtil er
,,sl<eet •••"
Under 28de September 1807 skrev Slalssecrelair Canning til
1,ord Gower endvidere:
... ,,Ved al oversende den i London udfærdigede Declarntion*),
"angaaende For-holdet til Danmark, anmodes Lord Gower om, foruden
,,de i Declorationen anforte Grunde for Expedilionen mod Kjoben,,havn, endvidere at meddele General v. lludbcrg Folgende:
"Fra den Tid af at Frede sluttedes i Tilsit og indtil de sidste
"Depechers Ankomst fra I.ord Gotocr, havde den hrilliske Regjering
,,ikke erholdt eet eneste Ord fra Rusland, som indeholdt nogen For,,sikkrrng om dets sædvanlige Tænkemaade imod Storhrilanien. Tvert"imod havde Underretningen om den i Tilsit sluttede almindelige
,,Alliance af Fastlandsmagterne imod England, om at en talrig fransk
"Armee blev sammendraget i Hamborg, om Bckjendlgjiirelsen af den
"preussiske Fredslraclal, men ei af den russiske, endog det russiske
,,Hofs Tilbud om sin Mægling, saa beskaffen som den var m. m,,
,,bidraget til at indgyde Hans Majeslæt den Overbeviisning, at Kei"seren blot har gjort delle Tilbud, for at erholde en Anledning
,,til Krig med England, og at han skulde oversec, om ei decl,,tage i den franske Regjerings Anslag.
Under saadanne Om,,slændigheder at ville afvente Ruslands Samtykke til de Forholds"rcgler, der vilde have til Hensigt al afværge en l<'are, som den

*) Ar 2.3de September 1807. Sec J. llind, Pag. 507-510.
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"selv havd e foranlediget, Yilde være lallerligl
Det er sa;1lctli:s tlcn
"russiske H1•gjeri1,gs egen Tiluageholdenhcrl o~ sammes , i Fiilge
,,derar, antagne fienllign Tænkemaade, som har forhindrl'l llans Maje,,stæt i at unc!crrelle Keiseren om rlcn tilsigtede Expeclition imo ,l
,,Danmark, og der\'ed, for en stor Deri, foraars 1gel c!eu Ulykke, hvor•
"over sammes Regjering nu IJeldager sig, saameget mere, som llans
,,Majeslæt med den sliirste Tilrredsslillelse skulde have secl sig ue·
,,friet for den smertdige Nod\•endighed, som hans .:gel Higes Sikker·
,,hed paalæggcr ham, ifohl Rusland, istedetfor at give saa stor Foran, :ledning til den ~listanke, at det selv skulde have opeggel Danmark
,,til Ficndlligheder, havde været i den Stilling at kunne have garan,,terel Danmarks Neutralitet."
,,~len del er nu unylligt al tvistes om , hvad Resultatet sl,ulcfo
,,være blevet, ifald Kei seren ikke udelukkende h,1vde lyllcl til Frank•
,,rigs Raad."
"Det slaarr· nu blot tilbage, al soge al sJiirn Piilgcrne af hvad
,,dH er skect saa lid .·t skadelige som muligt. Hans i\Iajestæt onsker,
"at den russiske Keisct· ganslrn antager sig Fredsmæglingen imellem
,,Engla111.I og Danmark. Del danske Hor har selv forlangt Keiscrens
.,,Besl<yllelse; hvorledes I.an han hrdre svare derpaa, end ved at for,,maae England lil el Forliig paa billige Vilkaar?''
I en Depeche rra Luril Gower '!1 Stalssccretairen Cat111i11g 1 dateret Petersborg den 29de Octnber 1807, yttrer Lorden:
,,Sir l/obcrt IVilson ankom hertil den t 7de October 1 og har over,,gh·el mig De1·es Depecher."
,,Da Keiscren riirst forrige Torsdag er kommen tilhage rra lnspec"lionen over sin Armee i Polen, og lire\' l/u111a11zoff, vcnlencle paa
,,Keiserens Ankomst, allerede 11oglc Dage riir var afreisl til Gatschina,
"saa kunde jeg fiirsl Liiveri.lag Arten , tlcn 2 ldc Octubcr I erholde
,,en f.onfcrcnrll med deune l\finistllr,"
,,~lin Beretning om delte Ministeriums Porandring og den uven,,ligc Tone, som sirlen dc1111e Foranrlring hersker i alle l\Icd,lelelser,
"som jeg erholder fr:i den russiske Regjeri11g, vil have tilinlelgjorl
"ethvert Haau, som, ved l\leddelclsen um min sidste Samtale med
"General, Baruu v. B11dbi·rg og andre Furestillinger, muligen maallc
"være npslaact hos Hans 1\lajeslæls Regjering med Uensy11 til det
,,russiske IT,,rs fremtidige IJandlcmaade."
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I den hel'ved foranledigede Confereuce me1ldcelle Lor<l Uowcr
Hl Gl'cv Roman::off: ,,at de fra hans Ilof sidst erholdte lnslructioner
,,vare skrevne i dcu Overbeviisuing, al del russiske Cahiul'l ,•ar tilh5ie11ligt til al fornye de forrige conlideutielle Forhold med deu britliskc
,,Regjering; men at de fra Gl'ev Rmnan:off erholclle ~Iccldelelser og
,,Regjeringcns Fremfærd, sideu Portcfeuillcn for de url cnlaudske An,,liggender var lagt i hans Haaud, hlvde saamcg!!l fur,111Jl'el Sa,,gernes Stilling, al han uæsteu bell·ivlcr al kunu c udfiir,~ de er•
,,holdte (uslruclioner. Dog, i del Haah, at Greveu vilde lade Hans
"l\fajeslæls ved,•arendc J\Jaadeholdenhed vedel'fares R1•l , vilde Lord
,,Gotocr med Aabenhjerlighed angh•c for 1;rev Romnu:off Beskaffen•
,,hrdl'II af disse lnstructiouer."
Ir51gc heraf erklærede Lord Gowcr til Grev llom t1 n:off alle sit
Hofs llens1gler og Ousker med He11S) n Lil Danmark, og al ved nHans
,,!\Iajeslæls Dcclaration ,·ar det Europa lilfulde hekjendt, at del lon,,donske Ca!Jinel ikke havde den Heusigt, al forsliirre eller berige sig
,,paa Danmarks Bekostning. Hans Mnjeslæl ha1•de lilot for sine briL,,tiske Besiddelsers Sikkerhed værPI niidsaget til at bringe Danmarks
,,S5magl udenfor Frankrigs Paavirkuing; men da nu denne Hensigt
"var opnaaet, soa tilb5d den engelske Regjering sig, al afslaae fra
,,enhver Fordeel, som ved Krigens Fortsættelse muligen kunde blive
"Storbrilanien til Deel, og var Hans J.\lajestæl beredt til at overlægge
,,Midlerne til at gjenopretle Roligheden i det nordlige Europa, Delle
,.kan kun skee ved Gjenopreltel:ien af Danmarks Neutralitet, og denne
"Neutralilet kan kun af Rusland iværksættes og gjiircs varig.
Dl•t
,,St. petersborgske Hof var endog ved Folgcrne af disse Slipulationcr
,,mere interesseret, end del london~ke.''
l'aa disse Meddelelser s,·arede Grev Roman:off:
.. , Hvorledes kan Rusland tilraade Danmark ta1lmodig at hære
,,alle lid le Fornærmelser og Tab?'' Ilerlil svarede Lord Gowcr:
"Dersom Danmark kunde haabe· ved Krigens Forlsællclse, at
,,erholde sin Flaade tilbage, saa lnvde det Ret i, ikke at f51ge saa,,danne Haad; men, da det er Enhver, som kun et Oieulik vil tænke
"over Tingenes nærværende Stilling indlysende, al det kjiibenhavnske
,,Hof ved Krigens Forlsællelse ikke vil kunne vente andet , end en
,,fransk Armees lnilmarehe i sit Land, sna !roer jeg, at en venskahe"lig Forestilliug af en neutral Magt maaskee kunde fremhringe en
,,Forandring heri." Grev Romanzoff svarede atter hcrpaa:
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"Al han iJ.J.e iudsaae , hvorledes Rusland kunde her m1vcmle
,,sin Mægling; ug lilfiiiede, al han intet bestemt Svar kunde give
,,paa disse Forslag , forend han hal'de indhentet Keiserens Il eslem,,melse herom.:i
En anden Oeptche af 29de Octo!Jcr 1807, fra Lord Gowcr lil
Slalssccrelair Caiming, indeholder en Copi af en officiel Nole, som
Lord Gowcr under 23de October ha,•de lilslillLl Grev Romanzuff, og
hrnl'i Lorden anmode!' Grel'en om: ,,al, omendskjiindl Keiseren har
,, v ægrcl sig ,·ed al meddele de hemmelige Artikler i Freden til Til,,sil en Beslutning, som, hvad der allerede er blevet meddeell den
,,russiske Minister, vil gjore enhver tilbudt 1\Iægling fra del pelers,,horgske Hofs Side fruglcsliis saa kan Undertegnede; Hans slor1,1.irilanisl.e l\Jajeslæls Ambassadeur ikke undlade al anmode Hans
"Excellence, Grev Roma11zoff om al angive for ham de Grunde, som
, . have fol'anledigel delle AfsJag ••.. saml tilli ge al meddele ham de
,,Æres og Ililligheds Grundsætninger, hvilke Hans Kciserlige Maje,,slæl er 01·erbeviist om I al den franske Ilegjering er villig til at
"fremsætte som Uasis fur Frrdsundcrhancllingen imellem England
,,og Frankrig."
Lord Gowcr melder unde!' 4de NovcmlJer i807 olier lil Statssecrctairen Can11ing :
"Eftersom Grev Roma11zoff hl'erken ha,·cle taget nogen Notits af
,,en Nole af 23de Octobcr, eller af mine den 24de Oclober gjorte mundt,,lige Meddelelser med Hensyn til Danmark , saa anmodede jeg Hans
,,Excellence, Grev ltomanzoff, Lol'Crdag l\Jorgen den 31te Oclober,
,,om en Conl'crenre. Da ei heller herpaa blev laget noget Hensyn,
"skrev jeg l\Iandag den 2den November den anden Note til den
"1 ussiske .:\linisler, og beklagede mig deri 01•er, al jeg var niidsaget til at
crindrn ham om, al jeg fur lo Dage siden havde anmodet ham om
,,en Confcrencc. I Gaar Eftermiddag, den 3die November I svarede
"han, al ha11 paa Keiserens Befaling var reisl til Galschina , og at
11 ha11 fiirend sin Tilbagekomst til Petersborg ikke kunde bestemme
,,Tiden, naar ha11 l'at i Stand til nl modtage mig,
"Den Vanskelighed, s om jeg har havt fur at erholde en Samtale
,,med Grev Romanzoff, vil, soa haaber jeg, befrie mig hos Hans .l\lajc,,slæl for Anklage for Forsommelighed ved Udforeisen af Deres lnstrue11tiuner. Jrg maa tilslaae, jeg veed ikke at forklare mig hiinl Onske, at
, 1uudgaae al Forbindelse med mig.
!\fan har underrctlcl mig om

'
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"al 1103lc l\Iculemmer ar Conseilet, som ved Sagernes nærvæ1·cndc
,,kritisJ.e Stilling ere blcvne spurgte til Raads, skulle have raadel
,,Keiscrcn t.t at benytte den nærværende Leilighcd, for aller at op1,rcllc Roligheden i riet nordlige Europa; man skal endog have antaget
,,disses Mening og skrevet en N•Jte til General Savary, for at over,,tale den franske Regjering Lil at indvilgll i Gjenoprettelsen af Dau"marks Neutralitet, .:\lca den fran~kc G1•1.eral har gjort de meest
"levende Forestillinger imud deuue Forholdsregel, og det russiske
,,Cabinel, som er bleven foruroliget ved Heftigheden af del af lum
,,forte Sprog, er ra,1d1 ildt med IIeusru Lil hvad det skal svare paa
"det af England gjorte 1''orslag. Dog, Frygten at mishage ,Frankrig
,,vil uden T vivl seire."
Lord Gowcr melder under 8de November 180i endvidere til
Statssecretair Canning:
"Efter 4 Dages ny Venten skrev jeg den 7de No,e:nbcr endnu
"en Paaminddse til Grev RumanzofT med den Erklæring, al riet
,,var den sidste, hvorpaa jeg i Morges erholdt et Svar, ledsaget af
,,det russiske Hofs Declaraliou imod Englancl, dateret St. Petersborg
,,den 26de Oelober 1807, og en Note, hvori del I.Jlev mig paalagt,
,,at forlade St. Petersborg med hele deu engelske .Mission."
lfiilge heraf forlangte Lord Gowcr den næste l\Iorgen, den 9de No,·ember, sine Reisepasse og forlod SI. Peters borg strax efter. Hans Bagage og Gods blev indskibet paa en engelsk Brig, ,,Apollo'', som den
23de December :1807 ankom til Helsingor.
De danske Capcre
vare srax ombord i den, hvor cle erfarede, at bemeldte Brig var
fri gi vel af den russiske Keiser, for at stilles til den engelske
Amhassadeurs Disposition.
Den russiske Ambassadeur i Lomlon,
Alopæus, forl,,d ligeledes London den 17de December :1807 ; men
blev forst den :19de Februar 1808 I.Jragl paa et Carlelskib fra
Dower lil Calais.
Efter den engelske Throntale af 2lde Januar
:I.SOS, forlangte ligeledes de osterrigskc og preussiske Minisire i
London deres Passe.
I en i Pelersl.Jorg kort efter Declarationen af 26de Octol.Jer
udkommen Ukasc Llev det udtalt:
"At, eftersom de nærværende politiske Forhold noder Keiseren
"til al afbryde al Jlorbindclse med Storbrilanien, skal der i alle
,,russiske Havne lægges Embal'go paa de engelske Skibe."
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Den under 26tle Octobcr -1807 af den russiske Hegjcring udgivne Erld;cl'ing er saalydcnde:
".Jo stiimi Priis Kciseren salte paa Hans 1.irilliskc l\lajeslæls
,, \'cnsl.au, med ries sliir1 c Græmmelse har han maallel scc, al denne
,,Monark ·aldeles afveg clcrfra."
"To Gange grel.i Kcisercn til Vaal.ien i en Sag, lll'l1ri den
"meest umidtlelbare lnteresse var EnglandJ; han a11morlecle det
,,forgjæves om al medvirke Lil dels rgen Fordecl ; han hegjmrede ei,
,,at dels Tropper skulde forene sig med hans, men han iin"skede lilol, at del vilde gjiirc en Diversion, og forundredes
"over, at del paa ~in Side var uvirl.somt i sin egen Sag. !\Jen
"lrnld Tilskuer af den lilodigc Rrig, som var udururll efter dels
,, \ illie, arsendle del derimod Tropper for al an grihc Bucnos,,Ayrcs.
En Deel af dels Armeer, clcr syntes bestemt til al
"gjiire en Diversion i llalicn, forlod tilsidst Sicilien, hvor den var
"samlet.
l\tan havde Fiiie til al hoc, al del var for al lande paa
"Neapels Kyster; og man erfarede, al den var sysselsal med cl
,,Forsiig paa al crohrc Æg) pien.''
,.Men det, som foleligsl krænkede Hans Majestæts Hjerte, ,·ar
,at
see,
at England, lverlimod Traclaternes klare og bestemte
1
"Ord, foruroligede Lil Sues hans Undersaallers 11.mdcl ; og paa
11 11\•ilken Tid? Netop medens Russernes Blod randt i de ære,,rulde Kampe, der standsede og drog hele Hans Majestæts de Fran"skcs l{eisers Krigsma gt, med hvem England var, og endnu er, i
,,Krig, mod Hans Keiserlige l\fojestæts Armeer I"
"Da begge Kcisern ~ slutlcdt• l~red, undlod Hans Majestæt ikke
"endnu, al vise Tjenester mod den n cg jer in g, over hvilken han
"havde med Relle at klage; han betingede i selve Traclaten, al
"rremslaae som .Mægler mellem den og Frankrig; han tilbud siden
"Kongen af Storbritanien sin l\fmgling; han forestillede ham , at
,,det skeete, for at udvirke ham ærefulde Vilkaar. .Men del brittiske
,,Ministerium forkastede I\Jæglingen , sandsynligen ifolge hiin Plan,
,,der si.ulde slappe og bryde c!e mellem Rusland og England vro11rendc Baa11d: 1
,,Ruslands Fred med Frankrig burde ha ve IJancl Veie11 lil en al"mindelig Fred; da forlod England pludselig den Sovesyge, det syntes
men del var, for au gjenoplændc og nære i Norden
17 hc11sj1111kct i;

,,:1f Euroi'a, 1 cd nye hc11!.aslede Brande, deu Krigs lue, som del ikke
.,ii115kcr .it ~1•11 slukket."'
,, nets Flaarler, dets Tropper vis le sig paa Danmarks Kys ler,
"for der at bcgaae en Voldsgjerning, hvortil Historien med alle
,,sine Exempler ald l!l es il.ke kan fremvi se Magen."
"En rolig og maadeholdende Magt, som ved en ldngvarig og
"uforandl'rlig Yiisdom ha1•rle lilvundet sig en moralsk Værdighed
~,i l\Jonarkicrne~ I{ rl'(ls. seer sig overfaldet og behandlet 1 som om
"den lonligen s r.cdede Sammrnrollelser, som om den piinsedc paa
"Englands Fordærv, ~llsnmmen for at rctfærdiggjore dens fuldkomne
,,og hur:ige Udplyndring.''
,,Saarel i sin \'ærdiJherl, i sinP. Undcrsaalters Tarv, i sine
,,Forhindelscr med de nordiske Ho!Ter, ved denne Voldsgjerning,
"der blev hegaact i Ostersiieo, en lukk,•t Sii, hvis Rolighed fra
"gamle Tider af, og med det lunrlonske Cahinets Vidende I var
"gjcnsidigcn garanteret af de dertil stl!rlcnrle l\lagtcr, dulgte Keiseren
"ikke sin l\lisforniiielse for England, men lod samme vide, al han
,,ikke lmndl! for bl;vc ligc,n·lrlig derved.''
, ..Hans l\fajestæl fonurlsaae ikke, at England, cflerat have brugt
"sin St) rke med Held, og netop paa den Tid, da dets Rov skulde
"bortfores, vilde begaae en ny Forh11anelse mod Danmark, og at
,,Hans Majestæt skulde deeltage i samme.''
,,N) e Forslag gjordes, det ene unrlerfundi«erc end del andet,
"for igjen at knytte til den brittiske l\fagt det kuede, nedværdigede
,,Danmark, der ligesom skulde bifalde sin egen nylig fristede Be,,ha11dling.'1
,,End mindre forudsane Keise1·en, al man vilde foreslaae ham,
,,nt garantere denne Unrlerkaslelse, og at svare for, at denne Volcls"gjerning ei skulde have: nogen skadelig Folge for England. Dels
71 Amhassadeur troede, al det kunde gane an, at fo~eslaae Keiserens
,,Ministerium, at Hans ~eiset·ligc Majestæt paatog sig al være For•
,,svarer og Forfcgter af hvad han saa hiiiligen havde dadlet.''
"Keiseren værdigede, dette Skridt fra det londonske Cabinet
.,kun den Opmærksomhed, det fortjente, og sl!jounede, at det var
,,Tid al sætte Grændser for sit Maadehold."
"Kronprindsen af Danmark, hvis Characteer er saa kraft.fuld og
,,saa ædel, og som Fors) net har beg:ll'el merl en Sjæls-Værdighed,
,,som svarer til hans ophiiicde Stilling, havde underrettet Keisercn om,
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,1nl han af billig Harme over det, scm var foregaaet
Rjobcnlial'n,
,,ikke havde ratificeret den der sluttede Convenlion, og helragledo
,,den som ugjort."
,,Han har nu videre underrcllel Hans Majestæt om de nye For,,slag, man har gjort ham, og som end mere opOammede hans
".Modsland, isledet for al dmmpc den, da de sigtede til al slemple hans
,,Handlinger med Fornedrel sens Præg, de aldrig skulle findes al hære.''
"Riirl ved den Tillid, I{ronprinds,•n salte til ham, eflerat harn
"ove1·veiel sine egne Besværingsgrnnde mod Erigland, og laget i
"moden Betragtning de Forbindelser, han havde med de nordiske
,,l\Jagler - Forbindelser, der knyllecles af Keiserinde Catharine og af
,,Hans Majeslæt den hiiisalige !{eiser, begge af ærefuld lhukom,,melse har Keiseren taget den Beslutning, at opfylde dem.''
,,Hans lfoiserlige Majeslæt afbryder all Samq1•em med England.
"Han lilbagrkalder sil hele der havende Gesandtskab, og vil ildie
"beholde Hans b1·ittiske l\JaJeslæts hos sig. Der skal fra nu af iHe
,,være nogen Forbindelse mellem de to Slater.''
"Keiseren erklærer, al han for evig lilinlelgj1ir enhver forhen
,,slullet Ovel'Censkomsl mellem Storhrilanien og llusland og nam,:ligen den i 180r1. den f-7 Juni sluttede Couvention.''
,,Han proclamerer paa ny den bevæbnede Nl•ulralitets Grnnrl,,sætningcr, delle Mindesmærke for Reiserinde Calhar111es Viisdom,
,,og forbinder sig til, aldrig at vige fra delle Syslem.''
"IIan fordrer af England, at del giver hans Undersaallcr fulrl
"Opreisning i Hcnst>ende til enhver relmmssig Fordring for Skibe
"og for Vare, tagne eller anholdle Iverimod det klare Indhold af
,, Tractaler, som sluttedes i hans egen Regjeringstid.''
"Keiseren erklærer, at ingen Forstaaelse kan gjenoprettes mellem
,,Rusland og England, forinden delle har fyldeslgjorl Danmark.''
"Keiseren venter, at Hans brilliske Majeslæt, islcdel for I som
"han nylig har gjort, al tillade sine l\finistre, al udslriie ny Sæd
"Lil Krig, vil blot fiilge sine egne Foleiser, og være villig til at
,,slulle Fred med Hans l\laJeslæl de l<'ranskes Kciser, hvilket, saa
"al sige, vilde udstrække Fredens uskalleerlige Velgjerninger til
,,hele Jordklodens Bei.Joere,"
,,Naar Keiseren har erholdt Fyldest i Ilenseende til alle for"anslaaende Punkter,
og navnligen Lil den om Fred mellem
,Frankrig og England, uden l11·ilken ingen Dee! ar Europa kan
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"love sig sand Rolig hed, da vil Hans Keiscrlige .Majeslæt villigcn
,,igjeu indgaae de Veuskabsforhold med Storbrilaniru, som Keiseren,
"under den retfærdige l\Iisfor111iielse, han maatte fule, maaskee kun
,,all fur længe har veclligcholdt."
Gil et i SL. Petersborg, Aar 1807, den 26tlc Oclobt•r.
Under 18de December 1807 svarede det engelske Hof paa ovenstaaende baarde russiske Erklæring il..ke mindre bebreidendc saaledes:
,,Den i Petersborg af Hans Majestæt Keiscrcn af Ilusland ud,,stcdle Erklæring har opvakt den stiirsle Overraskelse og en fulelig
,,Smerte i Hans l\Jajcslæls Sind."
, Hans l\Iajeslæt var ikke uhekjendt med de hemmelige For,,pliglelser, som Underhandlingerne i Tilsil havde paalagl Rusland;
,,men Hans l\'lajeslæl havde haahcl, ved paa ny al ovcrveie hiin ulykke"lige Forha11dl111g , al en rigtig Bcdiimrnclse af dens Fiilger for del
,,russiske Navns Hæcier og for det russisk e Riges Tarv , ilde have be,,vægel Hans Keiscrlige l\Iajestæl Lil al unddrage sig fra de nye Raad7,givninger og Forbindelser, som H1iislsamme i cl B1·slyrlelsens og l\1od,,11ishedcns Oicf.Jlik havde antaget, og at han heller vilde vende til"bage til en Statspolitik, som stemmede bedre overeens med de
"Gru11dsæl11inge1·, han saa uforanderlig ha, de erklæret, og s0111
,,mere betryggede hans Krones Ære og hans Landes Vel.''
"Il elle Haab var det, der bevægede IIans l\Iajestæl til at vise
den
sl1irste Taalmodighed og Moderation i alle sine diploma37
,,tiske Forhold med det petersborgske Hof, efter Tilsilr.rfredeu.''
"Hans l\Iajeslæt ha,·de megen Aarsag til l\Jistankc, og billig
"Grund til IUage; desuagtet afholdt han sig fra al Behreidelse. Hans
"Majestæt troede det nodvendigt, at forlange Erklæringer, med Hensyn
,,til visse med Frankrig trufne Overeenskomster, h,·is Hemmelighol,,delse ikke kuude andet end bestyrke Haus Majeslæt i den Mistanke,
,,han havde gjort sig om deres Beskaffenhed og Hen~igt. Ikke desmindre
"vil Hans Majestæt, al denne Begjæring skulde gjorcs ikke alene
"uden Bitterhed, eller fiendllig Adfærd, men at den endog skulde
,,ledsages af Agtelse for Keisercn af Ruslands Tænkemaade og Stilling,
"en Agtelse, som paabodes ved Mindet om et ældgammelt Venskab
,,og om en afbrudt, men ei tilintetgjort Fortrolighed."
"Keiserens Erklæring viser, at Hans l\Iejeslæls Taalmodighed og
,,Moderation forfcilede sin Hensigt; den beviser dcS\'ærre, at lndllydcl,,scn af hiin Magt, der ligemeget og væsentligcn er Ficndc af Slorbri-
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, 11anicn og af Rusland, har vumh•t ea afgjort 01 crvægl i det pelers"borgske CaLinets Raadslngaingcr, og har formaaet at op, ække et

"ugrundet UveaskaL mellem lo Nntioner, ll\'is ældgamle Foabindelscr
,,og gjeasicligc Tarv loreskrev dem den inderligste Forening og Sam" virken.''
,,Hans l\J.1jestæl heldager hjea leligen Udhrcclelsen af Krigens Jam"mer; mca d,1 han er tvungen til al forsrnrc sig mod en ikke npcggel
,,Fiendtligheds-lla111lling, er det hans stiirste Allraa, at gjcndrive for
"hele Verden de Paaskud, hvormed man siigcr at retfærdiggjore
,,denne llandli11g. ''
"Erklæringen forsikl.rcr, at I{eiseren af Husland har lo Gange
"grebet til Yaabcn i en Sag, der mere 11111iddelhnrt a11gaaer Storbr;1anie11s
,,end hans rget Tarv, og grnnder paa rle1111c Forsikl.a ing den He"breidelse, cler gjiires Storhrilanien, al have forsiiml at under stolle
,,og hcfordre Ruslands Krigsforelagender.'
,,Hans l\faje~læl er villig til al lade de Be, æggrunde vederfares Ret,
"der fra fiia si af bragte Rusland i Krig med Fr:inkrig. Hans l\lajestæt
"tilstaacr ligesaa villigen den Andeel, Slorhritanien allid har laget i
,,Fasllandsmaglerncs Skjebne og LyJ..ke; men dd blev vist 1•anske"ligt at bevise, al Storbrilanien, der selv var i Krig med Preussen
,,og Frankrig, havde mere umiddelharl foleresse i, eller Forbindt"lighed til al tage Preussens Parti, end ICeisercn; i Særdeleshed
,,naar man hctænker, al Uuslands Kciser , ar H:ans preussisl,e Maje"slæts Allierede, del nordlige Europas Iles!, ) Iler, og Borgen for
,,den tydske Rigsforfalning."
,,Det er ikke i en offentlig Er~læring, ut Il:111s Mnjcsln!l lian afhandle,
,,om del ,·ar politislt rigt1gl, eller ikl,e, al i\•a•rksrulle, under hrilkensom,,helsl Tidspunkt af l{rigen, en Landgang pnn Neapels K)·ster. Mea Kri,,gen mod Purleu synes al være for IJlans l\lnjcsl1cl end sælsommere valgt,
,,for al understolle den mod Storbritanien gjorte Bebreidelse af Lige•
"gyldighed for sin Allieredes Tarv; thi det er uden for al Tvivl, at
"denne Krig har været foretaget af Storbrilanien, pna Ruslands
"Tilskyndelse, og i den eneste Hensigt, at forsvare delles Tarv
,,mod Fa :anhigs fodOydelse."
"l>ersom imidlertid Freden i Tilsil skal ansces som en Folge a
"og en ·S11·af for den U,·irksom_hed, m:au tilregner Storbritanicn, da
"kan Hans Majestæt ikke andet end beklage, at Reiscreu af Ruslaad
"saa pludselig l'algtc et saa fordærveligt Skridt, medens han i selv
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,,samme Oiehlik modtog de formeligsle Forsi~hiuger, at Hans l\Injeslæt
,,µ'jorde tlc sliirsle Anstrengelser fur al opfylde sin Allieredes For"ventninger - Fu1s;l,.l,ri11ger, som Haus li.dserligc Majestæt havde mod11tagel med tilsyneladende Tilfredshed, og i del Oiehlik, da Hans
,,Majeslæt virkeligen var belavet paa at anv ende for den fælleds
,,Krigs Oierned den samme Styrke, som han, efter Tilsiterfreden,
,,saae sig niirll lil at bruge, for al morlsælle sig en Forbindelse,
"del' var stilet mod hans egen Tarv og umiddelbare Sikkerhed 11
"Uen russiske H1111dels Foruroligelse ved Slorbrilanien er ikke
"slort andel, end en opdigtet Ucbreidclse, Efter den af Hans l\Jajestæt
,,befalede U11dersiigelse i Admiralilelsrellens Arehiver, har man ikke
,,kunnet opdage mere end eel eneste E xernpel paa, at el russisk
"Skib virkcll~ er priisdoml under nærværende Krig, og delle Skib
"ha,•de bragt Sl..ihsmaterialier lil en fælleds liendllig Havn, Der er
"kun fan Exemplcr pna, ni russiske Sl.ihe err anholdte, og det sees
,,ikke, at Relfærchghed har været orglet de Parler, der paa den fure"skre\'lle l\Iaadc lw,·e fort Klage over slig Anholdelse. Hans Majestæt
,,er derfor ligesaa overrasket som bedriivet over at Keiseren af Rus"land har villet fremkomme med en l{lagr, som ikke kan for Alvor
"stamme fra dem , lil hvis Fordcet den er fremfiirt, og derfor maa
,,synes bestemt til at unrlcrsliiltc de overdrevne Declamationcr, hvor,,vcd Frankrig bestnndig har sogl at op,·ække andre Landes Mis,,undclse, og al retfrerdiggjiire sit indgroede Had lil Storbritanien.''
,,Paa TilsiLerfreden fulgte fra l{eiseren af Ruslands Side et Til"liud af hans .Mægling, som man paaslaaer at være Lileven afslaaet
"af Hans Majestæt.''
,,Hans Majestæt har ikke afslaact Keiseren af Ruslands l\lægling,
"skjiindl delte Tilbud ledsagedes af Omslændigheder, der havde
"kunnet retfærdiggjiire saadant Afslag. Artiklerne af Tilsiterfrcden
,,blcvc ikke Hans Majestæt mcddecllc, og i Særdeleshed ei den Artikel,
,,i Kraft af hvilken .Mæglingen foresloges, og .som foreskrev en be,,stemt Tid for Erholdelsen af Hans Majetæts S,·ar pan delle Forslag.
"Imidlertid var dette Hans Majestæts Svar intet Afslag; det var kua en
,,betinget Antagelse. De af Hans Majeslæt forrlrede Vilkaar vare: Frem•
,,sællelse af det Gi und lag, hvorpaa Fienden var villig til at under"handle, og Meddelelse af Tilsiterfredeus Artikler. Del f1irste af
"disse V 1lkaar var netop det samme, som Keiseren ar Rusland, for
"neppe ! l\laaneder siden, havde foiet til sin eg~n Antagelse af den
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"nf Ilans l\fojeslæl Keiscrcn af Usterrig tilhudne l\Jægling. Hans
,,l\lajl'slæt h;n•de ha, l Ret til at fordre det andet, som Allicrel af
,,Hans Keiserlige l\Jajeslæt, og det vilde have været yderli gen ufor,,sigligt at undlade del, naar Hans }J;1jeslæl indbiides til at belroe Hans
,,Keiserlige Mnj estæl Omsorgen fur sin Ære og sin Tarv.''
"Men forudsat endog, al disse Vtll.aar, hvoraf inlel opfyldles
,,(skjiindt Hans l\lajestæts Ambassadeur i Petersborg ofte forlan g te
"deres l værksæltelse), havde, i sig selv, ikke været fuldlrn mmen
,,rn1turlii;e og ncidve ndige, saa var der dog mangfoldi ge Bctragl,\ningcr, som sliidle sammen, for at bevæge Hans l\Jnjeslæl til, med
,,stiirste Omhyggelighed at forvisse sig om Keiseren af Ruslands
,,Planer og nensigter, saaYelsom om den sande Beskaffenhed og Virk,,ningen af de nye Forbindel ser, l{ciscren havde indgaael."
,,Den fuldkomne Tilsidcsællelse af Kougcn af Preuss<•ns Tarv,
"uagtet denne, af Trofasthed i den Forpligtelse, han havde indgaact
, med sin l{eiserlige Bundsforvandl, havde lo Gange forkasiet Tilbudet
1
"af en separal Fred, og Ile~bafTcuheden af de llelingelser, Keiseren af
,,Rusland n1iiedes med at gj1ire, til sin egen Fordeel, i Tilsiterfreden,
"tilbiid ingen opmuntrende Udsigt i Hrnsecnde til de Sl<ridl, Hans
,,Keiserlige Majeslæt kunde have i Sinde at gjiire lit Fordeel for Hans
, 1brilliske Majestæt.''
,,Paa en Tid, da en fransk Armee vedhlh·er at licsætte og ud,,sue de Besiddelser, l{ougen af Pl'eusscn har beholdt, til Trods
,,for Delingelscrne i den med denne l\lagt i Tilsit sluttede Tractat;
"da Frankrig efter egel Godtbefindende hæver paa l.eyningerne af del
"preussiske Monarki saadarme Conlributioncr, som Preussen i sin
,.rneesl blomstrende Tilstand ikke havde mæglrl at betale; da man
"midt i Freden fordrer, at de preussiske Fæslninger ,som ikke kunde
"overvældes under Krigen, skulle overgives, og naar Frankrig over i
"Preussen et Tyl'aoni, der strækker sig endog til al udpege og fordre
11 udleverede, for slrax at henrettes, saadanne Personer, der ere Hans
"preussiske l\Jajeslæts Undersaatlcr og boende i hans Lande, men som
"anklages for al have undladt al vise den Agtelse, der skyldes den franske
,,Regjering ; naar alle disse Handlinger laalcs under Keiscren af Rus,,lands Oine, og uden al han lægger el Ord ind for sin Allierede "da kan Hans Majeslæl vel neppe !roe sig foranlediget til al gj1ire Europa
"Regnskab, for al have betænkt sig paa at sælle en uhegrændsel
,, Tillid til Virksomheden af Hans l{eiserlige Majestæts Mægling "
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,,Om endog denne l\Jirgling havde frembragt den onskede Virk,,ning, og en af Hans Keiserlige Majeslæt garanteret Fred havde
"været dens Fiilge, mon da Hans Majeslæt hav<le kunnet gjiire
,,sikker Regning paa Varigheden af en Overeenskomst af delle Slags,
,,efterat have seet Keiseren af Rusland officiel at overdrage til Frankrig
, 1Souverainiteten over den joniske Republik, hvis Uafhængighed Hans
,,Keiserlige Majeslæt kort forhen hoilideligen havde lovet?''
"Men medens man fremstiller, som Bevæggrund til Hans Keiserlige
,,Majestæts retfæ1·dige Uvillie, Afslaget af Keiseren af Ruslands Mæg,.ling mellem Storbritanicn og l<'rankrig, afmaler man denne Begjæring
,,som en Fornærmelse, hvilken Hans Keiserlige Majestæts Maadeholden,,hed ikke tillader ham al taale. Hans l\Iajestæl hegjærer denne Mæg,,Iing, for al stifte Fred mellem Slorbrilanien og Danmark.''
"Hans Majestæt anseer sig ei forbunden til al retfærdiggj1ire sig
,,for Keiseren af Rusland, i Henseende til Toget mod Kjobenbavn.
,,Ikke dem, der have deellagcl i de i Tilsit gjorte hemmelige Af•
"taler, tilkommer det, al forlange Godlgjorelso for et Skridt, som
"disse Aftaler gave Anledning til, og hvorved en af deres Plam~r
,,lykkeligen er blevcn tilinlelgjort. ''
"Hans Majestæts Retfærdiggjilrelse, i Henseende til Toget mod
"Kjobenhavn, ligger aaben for hele Verdens Oine. Keiseren af Ruslands
,,Erklæring vilde lilfoie den, hvad den manglede, hvis ellers noget
"behovedes tilfiiiet, for al over·bevise de meesl Vantroende om de
,,Omstændigheders uimodstaaclige Vægt, der bestemte Hans Majestæt.
"Men lige indtil den russiske Erklæring udslededes, havde Hans
"Majeslæt ingen Aarsag til al formode, al Kciseren af Rusland, hvad
, :Mening han enu havde om de kji.ihruhavnske Begh·enhcder, dcsu1,<len kunde hindres fra, paa Storbrilaniens Forlangende, ol paatage
"sig den samme Rolle, som han med Sila megen L1 si udforte til
"Fordecl for Frankrig. Hans Majestil'l veed ogsaa heell vel, al de
,,rnrsle Kjr.odetegn til en tilbagevendende Fortrolighed, siden Tilsiler,,freden, viste sig netop i del Oieblik, da Efterretningen om Kjiiben,,havos Beleii ing var ankommen til Petersborg.''
"Ul. rænkeligheden af Ostersocn og dens Kystmagters gjensidige
"Borgen for samme - en Dorgen, som man siger har \'æret bestemt
,,med den brilliske Regjel'ings VidPnde - afmales som Omstændigheder,
"der gravere Hans l\Iajeslrols Foreta gender i delle Hav. l\Jan kan
,,ikke have villet fremstille Hans .Mnjestæt som den, der nogenDenm. Kric:•b. fra 1807-9. li.Bind.
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"sinde gav siJ Minde til de Grundsætninger, hvorpaa man paaslaaer
"at begrunde Oslersoens Ukrænkelighed, Imidlertid kan Hans Majestæt
"til visse Tider, og af Grunde, der paa en særegen Maade bestemte
.,hans Handlinger, have undladt al handle paa en disse Grundsætninger
,,modsat Maade, En saadan Handlemaade fra Hans l\Jajeslæls Side kan
,,ikke have fundet Sted, uden i en virkelig Freds- og Neulralilels"Tilstand i Norden, og vist nok kunde man aldrig vente, at Hans
,,Majeslæt vilde fiilge samme Handlemaade, efteral man havde laalt,
,,at Frankrig gjorde sig til Eneherre over hele Kysten af Oslersiien,
,,fra Danz1g af indtil Lybeck,1'
"Meu jo slorre Vigtighed Keisrren af Rusland tillægger sine
"Forpligtelser for Oslersiiens Rolighed, sum han selv siger al være
"ham overdragne ar hans nærmeste Forgængere, [{eiser-inde Catharina
,,og Keiser Paul, des mindre RI'! havde han til at troe sig for,,nær.met derved, at Hans l\hJeslæt kald le hum til at være Borgen
,,for den Fred, som skulde sluttes mellem Sforhl'itanien og llan•
"mark. Ved at henvende sig hermed til Keiseren, med al mulig
"Tillid og Oprigtighed, har Hans Majeslæt ikke bavl i Sinde at
,,tilfoie, og troer heller ei at h a ve ti I ro i et ham nogen Fornærmelse."
,,Hans Majeslæt kan ligesaa lidet l.iegrihe, at han, ved at fore11slaae Rronprindsen "saadanne Fredsvilkaar, som den fra Danmarks
,, ,,Side l}'l,kcligsle Krig neppe kunde for~l,nlfe ham'', kunde lægges
,,til Last at have enten forl.Jittret Danmark I eller fornærmet dets
,, Værdighed."
,,Saalcdes har Hans Majeslæt da svaret paa de forskjellige Beskyld"ninger, ved hvilke den russiske Regjering stræl.Jer al relfærdiggjore
"Brudel ar de Baand, der i Aarhundreder have bcstaael til Furdeel for
"Storb1·ilanien og Rusland, og soger al kaste Skjul paa Virkningen
"af den fremmede Indflydelse, hvorved Rusland seer sig inddraget i
,,en uretfærdig Krig, for Interesser, som ci ere dens egne."
"Ruslands Erklæring fremsætter de særskilte Betingelser, hvis
,,Antagelse eue kan gjiire Ende paa Ficndllighcderne, og lilveie,,bringe Fredsforhold mellem begge Stater."
"Hans M:ijeslæt har allerede bavl l.eiligheu til at fursit.kre, ntRetlen
,, i intet Tilfælde negledes Dans Keiserlige Majestæts Undersanlter. ''
,,Hans Majeslæt har gjort saa meget for at ende Rr1 gc11 mPd Dan,,mark, al enh1 er videre Erklæring fra ham i denne Henseende er
,,overfliidig; men det er vanskeligt al forene Rcisercn af Ruslands
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,,idelige Bestræbelser, for 111 erholde et sqadant Udfald, med del Ar"slog, Hans Keiserlige 1\:lajestæt nyligen gav, da han anmodedes
,,om al anvende sin kraftige Mellemkomst, for at opnaae el saadant.''
,,Den Fordring, Hans Keiserlige .Majestæt fremsæller, al slulle umid"delbar Fred med Frankrig, er i Grunden ligesaa overordentlig, som
,,i Formen stodende. Hans Majeslæt har aldrig vægre! sig ved at under,,handle med .Frankrig, hver Gang denne Magt yttrede det Onske,
"at underhandle paa antagelige Grundlag. ,,Keiseren af Rusland maa
,, ,,niidvendigen kunne mindes, at den sidfle Underhandling mellem Stor11"brilanien og Fr~nLrig afbrlides for nogle Punkters Skyld, der umidtlel" ,,bart beriirte ikke Hans Majestæt~ Tarv, men Hans Keiserlige Bunds,, ,,forvandles.'' Hans l\Jajeslæt vil desuden aldrig e1·l1jende 1 eller tilstede,
"at Keiseren af Rusland tiltager sig Myndighed at foreskrive ham Tid
"og Maade til hans Freds-Underhandlinger med andve Mogter. Hans
,,Majeslæt vil aldrig tillade, al nogen Regjering holder sig selv skades111iis for sin Eftergivenhed og Y,lmygclse mod Frankrig, ved at til11tage sig en haanende og bydende Tone mod Storhritanien.''
,,Hans Majestæt proclamerer paa ny hiin So-Lovs Grundsætninger,
,,mod hvilke den væbnede Neutralitet stiledes, som Keiserinde Cathari11a var Hovedet for, og mod hvilke Rusland nu erklærer sig fiendt,,lig. Disse Grundsætninger ere erkjendte af alle Europas Natione1·,
,,der have rettet sig derefter, og ingen af disse Magter have mere
,,niiiagtig fulgt dem, end Rusland selv under Keiserinde Catha,,rina. Del er Hans .Majestæts Ret og Pligt, at hævde disse Grund•
"øæloinger, hvil kel han og er fast sindet at gj61 e, med Guds
,,Bis land, mod ethvert ficndtligt Forbund. ,,De have stedse bi" :,draget væsentligen til Englands Magt paa Havet;'' men de ere
,,nu af en uberegnelig Vigtighed i el Tidspunkt, hvor denne Eng"lands Magl er del enesle endnu staaende Bolværk mod Frankrigs
,,stedse fornyede Anmasselser, og den eneste Ti!Ougt, andre Natione1·
,,kunne tye til i lykkeligere Tider."
,,Naar Leilighed viser sig til al gjenoprelle Fred mellem Stor,,britanien og Rusland, vil Hans l\lajestæt ivrigen gribe den. En saa•
,,dan Underhandling vil hverken have vanskelige eller indviklede
,,Punkler, rla Hans Majestæt, der lnlel har at eftergive og Intet at for1,lange, vil glæde sig, naar Rusland l lirer tyst til al vende Lilbage
"til sine gamle Yenskabsfolelser for Slorl1rita11icn, til en rigtig
!J•
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,,Betragtning af sin sande Tarv, og af siu Væ1·dighed, som uaf,,hængig Nation."
lJ'ostminster, d, 18de December 1807.

5.

Underhandlingerne imellem Svei·rig og England.

Alliancen imellem Sverrig og England var alle1·ede gammel, og slam•
mede fra de forskjellige Alliance- og Sulisitiie-Tractater, daterede Stockholm den 3die Deceml,er 1804, Helsingborg den 3f te August 1805, Beckaskog den 3die October 1.805, London den i 7de Juni 1807 og Siratsund den 23,le Juni 180i. Paa lignende !\I.Jade havde Sverrig sluttet en
Alliance med Preussen til Bartenstein den 21.de April i807, og med
Rusland, hvis Hensigt var, al bekrige l<'r,inl,rigs mægtige Keiser.
Men som Fiilge af Fnnkrigs seierl'igc Vaaucn bleve Rusland og
Preussen tvungne til al slulle F1eden til Tilsit, og saaledes ogsaa at
forla,le Forbundet, hvori Sverrig og England ene lilcrn tilba ge; og,
omends~jiimlt bestormet af Danmark, Rusland og Frankrig , troede
den svenske Konge, Gmtav I V. Adolph, al det var overcensstemmende med hans egen og hans Lands Jnleresse, al vedblive Alliancen med England, og saaledes ene med dette Land at fort sætte
Krigen ikke alene mod Frankrig, men ogsaa mod alle andre europæiske Stater, som vare liltraadte Alliancen med Frankri g.
Jmidlcrtid vilde derved de af England Svcrrig p11alagte Offere
have langt oversteget delle Riges Kræfter, hvorfor England lovede at
understolle samme med Subsidier af Penge og Krigsfornodenheder,
som i eu 61c Alliance- og Suusidie-Traclat, dalerct Stockholm den
8de Maris 1808, og afsluttel imellem den mmske Udenlands-1\linisler, Baron v. Ehrenlt cim og den engelske .Minister i Stockholm,
Thornto11, ere bestemte saaledes:
,,Da Folgcrnc af Tractalen til Tilsit imellem Rusland og Frank•
"rig komme mere og mere til Syne, og true Svcrrig med et
"nær forestaaeude Angreb, for at tvinge del lil al tiltræde det
,,franske System, og da Hans svenske Majestæt, som, for al mod"staae samme, seer sig niidsaget til al udvikle Oere Kræfter, end
,,han sædvanligen besidder til sin Disposition , saa har Hans slor"britaniske l\Iajcslæl, l,c~j ælct af den Leslandigc J.ysl til at bidrage
"til sin Allieredes 1:orsvar og Sibkl'rhcd, og al understolle samme
,, , ed alle sine disponible .Midler, i en Krig, som er foran"leui0el lor begge Slalel's fællcdJ lnle1·esse, beslullel al give Hans
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,.svenske Majestæt en umiddelbar Understiittelse i Penge, som ansees
.,at være det hurtigste og det virksomstc Middel, og som skal udbe"tales i visse Terminer; og da de to Majestæter have anseet det for
,,rigtigst, at affatte en formelig Convention over Deres gjensidige Be,,slutninger, saa have de lit denne Hensigt udnævnt øg befuldmæg"tiget Deres respectivc i\Iinistrc, nemlig: paa Hans Majestæt Kongen
"af S, errigs Vegne, Herr Baron v . Ehrenhcirn &:c &:~., og paa Hans
,,Majeslæt Kongen af Storbritanien og Irlands Vegne, Herr Edward
"Thornton &:c. &:c., som, eftcrat have udvexlet deres gjensidige
,,Fuldmagter, ere komne overeens om folgende Punkter:

t.
,,Hans l\fajestæl Kongen af de forenede Riger Storbritanieo og
"Irland forbinder sig til, at lade udbetale til Hans Majestæt Kongen
"af Sverrig en Summa ar 1,i00,000 Pd. Sterling i lige Terminer
"af 100,000 Pd. Sterling hver Maaned, at regne fra Begyndelsen
,,af Januar l\faaned d. A., og at vedblive dermed hver l\:laaned.
"Den Ciirste Termin finder Sted, saasnart Hans svenske Majestæt
,,har ratificeret denne Convenlion."

2.
"Hans Majestæt Kongen af Svcrrig forpligter sig derimod til
,,at anvende denne Summa til at sætte i Bevægelse og paa en re11speclabel Fod underholde hele sin Landmagt og den forniidoe
"Deel af sin Flaade, og i Særdeleshed Skjærgaards - Flaaden, i den
"Hensigt, at kunne paa den kraftigste Ma1.1de modstaae de fælleds
,,Fiender."

3.
"Fornævnte l\Iajcstætcr forbinde sig ligeledes til, hverken at
"slutte Fred, Vaabenstilstanrl, eller Neutralitet med Ficnden, uden i
,,Forening og efter fælleds Overcenskomst."

4.
"Nærværende Convention skal ratificeres ar begge de Mie
"Magter, og Ratificationcrne udvexlcs i London inden 6 Uger, eller
,,for, om skee kan,"

13-1
Sær ski Il Art i k e I.
,.Do lo hiiie co11lr11herende Magter have beslullel, snarest mn,,ligt al enes om de Forholdsregler, som skulle ingtlages i Til71fælde af at en virkelig Krig imellem Sverrig og dets Naboer ud,,bryder; og de deraf folgende Ueslul11inger skulle a11sees som T1l"lægs- og Særskiltc-Arlilder til nærværende <.:om•enlion, og have samme
,,Kraft og Virkni11g, som om de Ord for Ord vare indfiirtc heri.''
Denne Tractal og disse Lofter foranledigede Sverrigs Uheld,
it.let Kong Gustav IV. Adolpli derved haabede at kunne trodse
og modstaae , saa at sige, det hele iivrige Europas forenede Magt.
I midlerlid maa Kongen og hans Regjcring meget kunne undskyldes
for deres Beslutning, fordi al samme neppe havde noget andet
Valg.
Ruslands niiie Forbindelser med Fr,inl,rig ved Fredsslutningen til Tilsit, i hvis hemmelige Artikler Frankrig tillod Rusland at erob re Finland, for tler\'ed al arrondere sine Grændser, var
Aarsag i, al Rusland, hvilket vi strax ville erfore, ikke gjorde ret
meget, fur al droge S,•errig ind i sin Interesse.
,,Som Fiilge af ovenstaaende Convention imellem Srerrig og England blev, ved det engelsk e Overhuus's- og Parlumcnls Sammenkomst
den iOde Maris :1808, af Lord Hawlicsbury presenlerel fur Overhuset
og af Herr Canning for Underhuset fiilgende ICongelige .l\fis5ion:
,,Hans Majestæt finder det forniident nt underr!!lte Huset om,
,,at, da Kongen af Sverrig har imodsta11et alle l~ristelscr, som ere
"hlevne anvendte, for al furmaae ham til at Lillrædl! Fastlandets
, ,fiendllige Forening imod Storhritanien ; og da han derved har
,,udsat sit Rige for en foI"iigl!l og overhængende Fare, anseer Hans
"Majestæt det for sin Pligt, al yde denne .l\lonnrk den hurti gste og
, :kraftigste Undersl<iltelse og Hjælp. Hans .Majestæt har dci for sluttet
"en Cooventioo med Kongen af Sverri,;, som han har l,efalet skal
"forelægges Huset i Copi, og forlader Hans l\f;ijestæt sig paa sine
"troe Unses Viisdom og Frisindethed, at ile ville sætte hnm i Stand
"til at opfylde sine Forhiodlligheder imod en Bundsforvandt nf en
,,saa provel Standhnftighed og Trofasthed."
Cooventiooen blev derefter forelagt lluseno og af dem stmx
antaget. Dagen derpaa, den ilte Marts i808, læstes den i alle
Londoner Dagblade .
Som Fiilge af denne Convention er.holdt Sverrig af England
saarnl Penge, som Vaaben, Ammunition og Krigsfornodenheder i
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stor Mængde. Senere erholdt det ogsaa Tropper, hvilket nærmere
vil blive omtalt i næste Capitel.

6.

Underhandlinger imellem Sverrig og Ru,land.

Kongen af Sverrig var ved Kongen af Preussens egenhændige
Skrivelse, dateret Pikupohnen d~ 30te Juni i807 , bleven underrettet om Vaahenslilstanden imellem Frankrig, Rusland og Preussen,
ligesom ved Skrivelse, dateret }lcmel den 16<1e Juli L807, om Fredsslutningen til Tilsit imellem Frankrig og Preussen den 9de Juli; paa
lignende Maade var den svenske Konge ved Statsminister , General
v. Budbcrg, Skrivelse til den svenske Cabinels - Secretair , Baron
v. Wetterstcdt, dateret Tauroggen den 10de Juli 1.807, bleven underrellet om, at ogsaa Ruslnnd havde sluttet 1-·reden med Frankrig til Tilsit, hvilken F1·ed var bleven ratificeret den 8de Juli i807. Kongen
af Sverrig var snaledcs aldeles vid ende om Fredsslutningen til Tilsit,
og, paa de to Allieredes ..\nmodning at tiltræde der;:s Forbund, lod
Kongen af Sverrig under 26de Juli 1807 ved Baron v. Wettcrstedt
blot svare Baron v. Budbcrg: ,,at Europas fælleds Sag endnu bi"beholdes uforandret.'' Imidlertid syntes dog Venskabet imellem det
russiske og svenske Hof at ville vedligeholdes.
Kongen af Sverrig skjulte imidlertid ikke i Samtale med sin
nmrmeste Omgivelse, at man havde at vente en Krig med Rusland,
uden dog at tillade, at saadanne Forholdsregler bleve tagne, som i
det Mind~te kunde gjore sammes Udfald tvivlsomt. Flere udenlllndske
Blade forkyndte et forestaaende Fredsbrud i Norden, med saadan
Vished, at Fm·en neppe kunde siges at være uhekjendt for Almeenheden.
Den forste Virkning af Fredsslutningen hl Tilsit begyndte nu
at vise sig fra russisk Side.
Den russiske Regjering , som ganske
havde skilt sig fra England, tiltraadtc ligesom Preussen Contineulalsystemet, og lukkede sinP. Havne for den engelske Handel.
Overeensstemmende med Keiserens nye System, kom den russiske Minister
i Stockholm, Herr Alopæu,, i Slutningen af October Maaned 1807
til Helsingborg, hvor Kongen af Sverrig den Gang opholdt sig I for
at aabne en Underhandling, hvis Formaal skulde være, aller at fornye de Anskuelser, som ble\'e udtalede i de bevæbnede NeutralitetsConvenlioner fra Aarene 1780 og 1800. Den russiske Gesandt medforte til den Ende et Brev fra Keiscr Alcæand11r, og en Nole var
til samme Hensigt hle,·en overrakt den svenske Ambassadeur i Peters-
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bo1·g, General, Daron v. Stedinglc. Paa disse Forestillinger blev givet
et afslaaende Svar, saavel i et Brev fra Kongen af Sverrig til l{eiseren af Rusland, som ved en officiel Nole fra General v. Slvdi11gk
til General v. Budbcrg, hvori yttredes, ,,at den eneste Betingelse for
"Fornyelsen af Traclalerne om den bevæbnede Neutralitet var, at de
"franske Tropper bleve bol'lfjernL'fle fra <'htcrsoens Strande, og at
"alle ty-lske Hame blevc aabuedc for den engelske Handel." Det var
under disse Begivenheder og Forhold, al Kongen af Sverrig havde
erforet, at l{eiser Alexander havde decoreret Keiser Napoleon med
St. Andreas-Ordenen , hvorefter han tog den studende og fornærmende Beslutning , at tilbagesende til I<eiseren af Rusland hiin
Orden, som Gustaw IV. Ad()lph egenhændigen ha\'de mo1ltagel af
Keiserinde Catharina af Rusland, ledsaget af el Brev, som var saalydende:
"l\Iin Herr Broder, Svoger og Cousin I
Helsingbol'g den 11dc Novambor 1801.

"Jeg opfylder hened en siirgclig Pligt, idet jeg tilbagesender
"Lil Deres Majestæt St. Andreas -Ordenen; men, da jeg har handlet
"paa samme Maade imod Kongen af Preussen" under 22de April
:1805 ,,da han med den sorte Orns Orden decorerede Napoleon
"Bonaparte, saa vilde del v,-c re en lnconsequcnce fra min Side, ifald
,,jeg under samme Tilfælde handlede anderledes mod Deres l\Iaje"stæt. Jeg 1•edlægger derhos en Afskrift ar mit Brev til Kongen af
,, })reussen, hvilket for Oel'es Majeslæt skal forklare Aarsagen til min
,,llandlemaade, der sliiller sig paa lige uforanderlige Grundsætninger,
,,som de Foleiser, b,•ormed jeg har den Ære at vmre etc. etc."
Dog 1•arede det noget med dette Brel's AJse111Jclse, og imidlertid erfarede Keiser Alexander, ved sin Gesandt i Slockholm, Kongen
ar Sverrigs liensigt , hvorfor han forekom samme og tilskrev ham
fi.ilgende Brev:
"Min Herr Broder, Svoge r og Cousin I
Sl. Petorsboru d. 10dø 1\'o vemb ør1801,

"Da jeg forudseer, at Deres l\Iajeslæt vilde være til Sinds , al
"tilbagesende St. Andreas-Ordenen, begynder jeg, for at hjælpe paa
,,Midlet dertil, at lilb,1g1•sende Seraphiner-Ordenen, som jr.g har 111odDeres Majeslæt.
,,t,1gct

ar

,,Jeg heder Deres Majeslæt ved samme Leiligbed at imodtage
"min Forsikring om den uforanderlige Tænkemande, hvormed jeg
,,er, etc. etc "
!\Jan kan godt forklare sig, at slige Noler just ikke ere Forlobere til Fred og Venskab, saa at man alter her har et Exempel
paa: ,,hvad Fyrsterne fcile, maa Folket undgjælde," - Men, omendskjondt Enhver, som var indviet i Begivenhederne, kunde fol'Udsee
Udbrudct af en nær fureslaaende Krig, saa vilde Kongen af Sverrig
i sin forblendPde l{ortsynethed ikke fæste Tro hertil, og folgelig ei
heller tage de lilsigtede Forholdsregler og I<'orsvarsmidler. Den svenske
Arnbassadeur i Stockholm, General, Baron v. Stedingk, var en Mand
af udmærkede ,\andsga\'er og diplomatisk Færdighed, som under disse
for ham saa vanskelige og forviklede I<'orhold opfyldte sin Pligt med
sjelden Værdighed, Dygtighed og Patriotisme; og han vil til alle
Tider og under alle Forhold kunne ljene som et fiilgeværdigt Exempel
paa hine store og ophoiede Egenskaber.
Ligesom Rusland officit'lt viste den stiirste Uvillie imod det engelske Angreb paa Danmark, saaledcs maatte samme Uvillie for en
Deel ogsaa falde paa Sverrig, Englands nærmeste og eneste Bundsforvandl, da de engelske Krigs- og Handelsllaader fandt Beskyttelse
i de svenslle Havne. Del vilde have været saavel Danmark som
Rusland umuligt, under saadanne Forhold, at kunne tilfiiie England
og dels Handel noget væsentligt Tah, eller at kunne udelukke det
fra Ostersoen. Den russiske Regjering beslræhle sig derfor, som vi
snart herefter ville erfare, at overtale Sverrig til at gane ind paa et
Forbund med samme og med Danmark, og derved at danne en nordisk Allidnce imCld England.
Keiserinde Cat/111ri11a den li, ar Rusland udstedte allerede I Foraaret 17 0 en Opfordring til Danmark, Sverrig, Portugal og Republiken Holland til at indtræde i et bevæbnet Forbund, for at opretholde dere~ Neutralitet.
Det svenske Hof aahnede riirst Underhandlingerne herom med
Rusland, og Danmark tiltraadte Forbundet i Begyndelsen af Juli l\laaned 1780 , og ud~tedle den Sde s• .M, i en Exposc (See I. Bind,
Pag. 23-24) sin Erklæring Lil de krigforende Magter. Sverrig gjorde
under 1ste August i 780 det samme, og begge Staters Eseadrer vislc
sig allerede samme Aar i Siien. Denne bevæbnede Neutralitet, som
endog ;if Danmark og Sverrig fornyedes ved Tractaten af 27de l\larls
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1791, hvot·i de lo Slaler i § 5 forpligtede sig til hver al udruste
8 Linieskihe og el forholdsrel stort Antal Fregaller, for at overholde
den antagne Neutralitet. I samme Traclals § 10 blev ,,det baltist.e
"Hav erklæret for et lukket Hav.n I Aarel 1798 beslullede Danmark
og Sverrig at convuiere deres Handelsskibe med Orlogsmænd, istedelfor de hidtil bru gte J.rydsende Escadrer , hvorom de Handlende i
Furordningan er 25de Juli 1798 erholrll Underretning.
Denne bevæbnede Neutralilet blev, omendskj1indl den bestod usvæt.kel imellem
de 3 noi·diske Magter, paa Ru slands Opfordring af 28de August 1800,
formedelst flere af engelske Krigsskibe skete Overfald paa danske og
svenske Convoicr 1 aller fornret imellem Sverrig og Rusland , i en
Cunvenlion, dateret den 16de December 1800, bestaaende af 13 Artikler,
som blev lillraadt af Danmark under 27de Februar 1801, og som fremkaldte Slagel paa Kjodenhavns Rhed den 2den April 1801 imellem den
danske Sodefcnsion og engelske Flaade. Denne llataille i Forbindelse
med den russiske Reiser Pauls pludselige D1id, Nnllen imellem den 23de
og 24de Marts 1801, foranledigede Danmark til al indgaae Vaabeohvile;
thi Ruslands nye Autokrat, Alrxandert vilde ei begynde sin Re gjering
med en Krig med England , men slutlede Freden med denne sidste
Magt den 17de Juni 1801, hvori blev faslsal visse Punkter for den
neutrale Skibsfart og Handel i Krigslid; og, forsaavidt denne Dee!
ar Conventionen angik de andre nordiske l\Jagler I tiltraadle ogsaa
disse samme; saaledes Danmatk under 23de Oclober i S0l.
I denne sidste Convenlion gnv England no get efter ar sine Fordringer og de Allierede ogsaa noget ener of deres, saa al man
havde det Baah, nl Neutraliletsstridighederne nu vare bilagte; og det
gik ogsaa ganske roligt incllil Aaret 1805 , cl,1 Englands Haudelsjalousie aller foranledigede Krænkelser imotl den neutrale Handel,
under Paaslrnd, al ved den de fiendtlige Landes Handel blev fremmet, hvorved Visilationsrellen paa Havet forandredes til en almindelig Opbringelse af neutrale Skibe til engelske Havne , for der at
unders1iges. Saaledes kuldkastede England de indgaaede Forpligtelser
med de nordiske Magter , angaaende den neutrale H,mdel, og ved
Cabinelsordren ar 7de Januar 1.807 (See I. Dind, Pag. 25-27),
blev denne Handel aldeles tilinlelgjorl. Intet bandt nu længere de
gjensidige contraherende Magter Lil deres indgaaede Forpligtelser,
Freden sluttedes mellem Rusland og Frankrig til Tilsit deu Sde Juni
:l.807 , Overfaldet paa Danmark fandt Sted i August og September
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i807, og med fuld Ht't proclamerede Rusland, som Folge herar1
under 26dc Octoher i807, paa ny den bevæbnede Neutralitets Principers Gyldighed , eftersom Storbritanien selv havde overlraadt de
indgaaedc Betingelser.
Saaledcs stode Sagerne imellem Rusland og
En 0 l,111d, og for at bringe sine Trusler til Udforelse, henvendte Hus•
land sig til de to andre nordiske .Magter Danmark og Sverrig , for
al fornye den nordiske Alliance.
Til den Ende h111•de det russiske Hor allerede undrr 6te Oclober i807 henvendt sig til det svenske, som undslog sig for al
gaac ind paa den furcslaaede Alliance. Men under 2Sde November
1807 fornyede Grev lloman:off samme Andragende til den svenske
Aml.Jassadeur i Pelel'shorg , General, Baron v. Stcdingk, hvorpna
denne forst under ;?,ide Januar 1808 svarede Grev Romanzoff paa
folgende !\hade:
har allerede meddeelt det petershorgske Hof, i sit
"Sva1· paa Noten af 6te Octol.Jcr 1 07, sin Mening om Nordens
,,nærværende Stilling og om Vanskeligheden i at anvende paa denne
• ••

11 Kongen

"Forpligtelserne fra :1780. Hans !fajcstæl havde derved noget Haab
"om al vinde Hans Keiserlige l\fajes lrols Bifald ved den oiensynlige
,,Rigtighed af sin korte Fremstilling.''
,,Et flygtigt Blik paa de daværende og nuværende Forhold sy11nes at være tilstrækkeligt, for at iudsec deres store Forskj el; og del
"pelershorgske Cabinet kan ikke være mere i Tvivl, end enhverl
,,an iel 1 for al udtale, ()aa hvilken Side Overvægten var i hiint Aar,
,,og paa hvilken Side deu er nu.''
"Rusland, som var Hovedstiillen for Cunvenlionen af -178 0, var
"den fiirsle, som briid den i Aarel iSO l.
Del ,•~r paa l\uslands
,,Iudbydelse , al Sverrig har tiltraadt del nye System, under den
Ikke desto•
,,Angivelse, al del havde forlig! sig med Englanrl.
,,mindre glutlede Rusland directe Forbindelser med hiin Magt I om•
"endskjiindt det, Holge den almindelige Morals Grundsætninger, maatle
"være forbunden III al bolde de indgangue Forpligtelst'r, saalænge
,,den auden co11t1·aherende Par I ikke havde brudt sine."
,.!\len, da clen bev,ebnede Neutralitet a[ :I. 780 engang var op"gil et, saa synes Spærringen ar 6stersoen, der grundede sig paa
,,den fælleJs Overeenskomst og Bevæbning, som hiio Neutrc11ilet for1,drede, mindre al angaae Sverrig, eftersom der siden den Tid, den
,,sidste Con, ention slutledes, har, med Hensyn lil denne Gjcnstand,
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,,hverken exislerel Overeensstemmelse, eller Enighed i An;lmelsernc,
,,ei engang imellem Kystmngterne paa delle Havs Bredder. Denne
,,Spærring af Oslers1ien , som, 1le11 Gang Dcclaralioncn fandt Sled,
"egentlig kun l,etydede Forsvaret af Oresund, et· fur Tiden hleven
,,til el langt mere udstrnkt og vanskeligt Foretagende, eflersom Eng1,lænderne have fondet F Jl'len igjenr11•m Store-Bælt let udfiirlig for
"Krigsskibe, og endnu mere, siden den danske Marine ikke mere
"er til. 1
,,I Almindelighed er en Forandring af de sidst antagne Neulra,,lilets Principer ikke alene stridende imod l{ongens indgaaede l<'or"pligtelser, garanferede af Rusland selv; men det vilde rimeligviis
"være forgjæves at forslige paa at bringe England til at forandre
"sine Principer under Krigen, hvilket ikke vilde flire til andet end et
,,Brud imellem de lo Slaler, være unylligt for Hnslands Allierede,
,,maaske skadeligt for det selv og især ode læggende for Sverrig."
,,l\len, med denne Hen11ivenhed for sine Forpliglelser 1 er Kon1,gcn ikke ligegyldig for Fordelene af det haitiske Havs Rolighed.
"Det er muligt, al England vil indvilge: at delle Ilav ansees som
,,neulrall, at det vil love, ikke al didsende Rrigsskibe, saarremt de
"antagne Forh~ldsregler imod den brilliske Handel , at sige, paa
,,næsten hele Ostersiiens l{ystcr, ikke foranledigede disse Rustninger,
,,eller dersom li} e Fiendllighedcr ikke kaldte En gland didhen, i Egen"skab af Bundsforvandt. Delle er i det J\li111l slo en Anskuelse, som
,.synes at forene hele Nordens Handelsinteresse, og som det peters11borgske Hof forhaabcnlligcn finder vigtig nol Lil al fortjene dets
,,særdeles Opmærksomhed."
"Det er i disse Udtryk, al Undertegnede, llnns ICongelige svenke
"Majestæts extraordinaire Ambassadcur, har modiaget Ordre til at
,,svare paa den Note, Hans Excellence, Grev v. Roma111:off hnr til11skrevet ham under 28de November 1807, og som hnn hnr ladet
,,være sig magtpaaliggende at oversende til sit Hof.''
Den svenske Ambassadeur, General, Bnron v. Stadfoglc havde
tilvisse en vanskelig Post i Petersborg. Hans herommelige Navn og
udmærkede Egenskaber, som Kriger, Statsmand og Diplomat, vare
ikke tilstrækkelige til at repræsentere det svage Svcrrig imod det
stolle og materiel overlegne Ruslands Fordringer.
lklco dcsmindre
laledc han sit Lands og sin Konges og Herres Sag med al mnlig
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Dygtighed, Actil·ilet og Patriotisme, hvilket allerede er omtalt 1 men
som vi her nærmere ville oplyse.
General v. Stcdillgk tilskrev ikke alene sin Konge, raadende og
vciledende I og corresponderede med den russiske Udenrigs-Minister,
men han advarede og raadede ogsaa de svenske O1'Crbefalingsmæod
i Finland o. s. v. og udviklede derved al mulig Kraft og Talent,
og blev ban heri redeligt uoderståttet af den engelske Amhassadeur
i Petersborg, Lord Gower. Men Ruslands Planer og nensigler gjorde
al Dygtighed, alt Talent frugtesliise. JHe desmindre er det en belrngelig og kjær Pligt, paa dette Sted nærmere og i sl1irre Detail at
offre denne Mands Fortjenester og Patriotisme nogle Linier, . for at
vise I hvilke RampP. han havde at udfcgtc;, hvor opmærksom han
var paa Begivenhedernes Gang I og h1•orledes han lilfuldc underretlede
sin Konge og sit Fiideland om, hvad der vilde indtræffe, samt hvormegen Tiltro man endnu i 1·or Tidsalder tiir skjenke de helligste
Lofter og Udsagn, som krydse menneskelige Interesser og egoistiske
Planer.
Allerede under 15de October i807 melder General v. Stedingk
til sin Konge:
,,Russerne have i 6sters1ien i2 Linieskibe og 4-5 Fregatter;
"4 Linieskibe og 2 Fregatter ventes fra Archangel. l\lan bar allerede
,,for lang Tid siden sagt mig, at 4 Divisioner ere bestemte til Finland."
I samme Melding udtaler Generalen det Farlige i, at svenske Tropper besætte Sjælland: ,,der hverken kan forsvares med 20 eller 30,000
,,Mand" og fraraader Kongen dette Skridt paa det Vnrmestc, idel hau
anfårer som Grund for dette sil Rand: ,,Danmnrk, som er ruineret
,,for mange Aar, er ikke mere en Ficndc, man beh1ivcr at frygte,
"eller en Allieret, man 1insker sig, saafremt det er overladt til sine
,,egne Kræfter."
Under 24.de October 1807 melder Generalen: ,,at Keiscren er
"kommen tilbage fra sin Reise, og at han har ladet 5 Divisioner, som
"vare completterede ved Milicetropper, passere Revue for sig, Det
"er de Divisioner, der, som man siger, ere bestemte til Finland i
"Tilfælde af et Bl'ud med Sverrig ••• .'' Ogsaa tilfåier han under
Sde Nornmber: ,,Sir Robert ll'itson, som reiser over Sverrig til11bage til England, spurgte mig, om jeg vilde, at han skulde aver,,tere den Håistcommanderende i Finland angaaende det, som passerede her; men jeg afslog det, for ikke at gjore Alarm i Landet;
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Notits blev laget. I modsat Fald manlle Kongen Rf Sverrigs Handlemaade nodvendigviis fornæ, me Keiseren af Rusland og især Keiser
Napoleon; men, det er ikke alle Fornærmelser, man hoit klager over.
Baron v. Stedi11gk ender sin Skrivelse af 28de November 1807
til sin Konge, saaledes:
•• , ,,Maalle det være mig tilladt, at komme endnu engang til,,bage paa den Gjensland, som for Tiden aldeles beskjæfliger mine
"Tanker 1 den nemhg, om vort Forsvar i Tilfælde af cl Angreb af
,,en i Antal aldeles ovcrlegl·n Fiende.
Deres 1\lajestæts Armee er
"ikke tilstrækkelig til at modstaae den ; man maa derfor siige sin
,, Tilflugt til extrnordiucJire Midler, og det e1· ikke formeget, at ud"skrive i !\land af hvert Hemman, for al danne en Milice, som skal
,,bruges til Forsvaret af det Indre, eller paa Flaaden 1 eller i Fæst"ninger og Retranchements. Der et· desuden mange Forretninger i
"Armeen og i s;1mmes Ryg, som Milicetropper kunne udrelle ligesaa
11 godl, som den bedst uddannede Soldat ••• ,"
Under 5te December 1807 melder Baron v. Stedingk: ,,at Oslerrig
,,ogsaa forlanger Restitutionen af den danske Flaade; en Omslændig,,hed'' som Grev RomanzofT udsagde ,,viste vor (Ruslands)
,,gode Sag; eftersom en Magt ved Middelhavet optager delle Emne.''
For al vise, hvilket intimt Forhold der herskede imellem Rusland og
Frankrig, og derved at understolle sine Rand og Meldinger til Kongen, anfiirer General v. Stedingk under samme Dalo endvidere:
• , • ,,Da den russiske Ambassadeur i Paris , Grev v. Tolstoy,
"har modtaget et meubleret Hotel, man der har tilbudt ham , saa
,,har Keiseren af Rusland kjiibt Prinds IVolkonskys Hotel i Pelers"borg for 360,000 Rubler, og ladet samme meublere for den franske
"Ambassadeur, Overstaldmester Coulincourt, som skal ankomme til
"st. Petersborg*), General Savary, som endnu er her , er blot
"Militair-Consulent; hans Suite er talrig og bestaaer af bekjendle
,,Mænd af Navn, eller udmærkede ved Kundskaber."
Under 7de December vedbliver General v. Stedi11gk i sine
Meldinger:
"En af General Savarys Suite, en lngeuieurofficier ved Navn
"Ponton, har sagt til Keiser!ln nf Rusland, at Cronstadt, angreben
,,af en betydelig Styrke , ei kunde holde sig 3 Dage; og har an•) Dan ankom til Petersborg, den lBtle December 1607.
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"givet de Værker, som vare nodvendige at anlægge, for at fo1·oge
,,I<'orsvarsevnen.
Ponton paastaaer ogsaa, at det var en Jet Sag,
,,ved Sverrigs Hjælp, at lukke Sundet og Bællernc for En glænderne,"
hvilken Paastand, General v. Stcdi11gk forgjæves sagte at bevise Umuligheden af. Endvidere skriver Generalen:
••• ,,Den danske l\Jinister, Baru11 v. Blomc," dr.r , ifiil ge
Baron v. Strdingk's Rapport af 1 Ode Octoher 1807: ,.suger at op"bringe hele Verden mod England" og , , som er indviet i alle
,,Franskmændenes Hemmeligheder, har forsikkret mig paa det Helligste
,,om*), at, dersom vi ikke slulle Fred med Frankrig, saa er her det
,ibestemte Parti taget , at angribe os.
Han S} nes meget at frygte
"denne BegiYenhecl, fordi" som han siger ,,en Artikel i vor
,, ,,(Danmarks) Tractat med Frankrig forpligter os til at opererr, i
,, ,,Forbindelse med Rusland ; men at vi oi ville hn,•e Krig med
,, 11 Sverrig; at det er Danmarks
sliirsle Fordeel , at Sverrig ei
,, .,bliver saaret i sine I nieresser og al det beholder sin nærværende
,. ,,Udstrælming; men at Danmark vil blive tvunget til at tillade
,, ,,franske Troppers Gjennemmarche, for al angribe Sverrig. hvilket
,, ,,del til enhver Priis vilde undgaae."
Baron Blomc siger ogsaa:
,, ,,at det er vi&t , at Bonaparte har lovet Fiulancl til Keiscren af
,,,,Rusland, dersom denne forer Krig med Deres Majrslæt.''"
,,Generalerne v. Suchtelcn, v. P[uhl og v. Oppcrm01111 ere me,1get bcskjæftigede med at udkaste Operationsplanerne til cl Felttog
,,i Finland, hvori Projectel er at trænge ind paa 3 forskjellige P1111Uer;
"saa at, hvis Krigen er uund gaaelig, og hvis der ikke gives noget
"Midde) til al afværge Uveirel, saa har Sverrig aldr:g havl en mere
"ulige Kamp at udfegte og som lover mindre godt Udfald.
Ved
"Hoffet er der Baller og Assemhleer uden Ende.
l\eisct·en visrr
"mig i Selskaber allitl den storsle Opmærksomhed; imidl m lid har
, ,han siden SI. Andi eas Ordenens Til bagesendelse ikke !all om Deres
,:Majestæt.
General Savary afreiser med de lforrcr Lclory11c og
,,Talhuvt, og har allertde tagel Afsked tped Keiserinden."
Under 8de December melder General v. Slcdfoyl, alter:
• • • , ,Jeg modtog paa Ballet hos Enkekeiserinden paa St. Cnlhnrine,,Dagen, i Gaar Afles den 7de December 1807, mangfoldi ge l\fod•) See: !\Jcmøires poshumcs du Fcldmarchal, Comte ds Stedinyk, 11ar le
general, comle dB BjonistjBr11a, Paris 1845, li, rortie, Pag. 407.
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"deleiser fra Personer, som henhore lil det gamle Regime, og
,,deriulandt: at Frankrig paaskynder cl Brud med Sn·rrig, og at
,,delle Brud ganske vist vil finde Sted, ,, Vi ere blevne Slaver," "sagde nogle af disse Herrer ,,af Bonaparte, hvis Svobe naaer
Alle mine Observationer overbevise
1, ,i fra Paris Lil Petersborg."
,,mig om, at del er umuligt noie al forudsige det, som her vil skce
"i 2
3 Maancder; men al man maa være forberedt paa enhver
,,Begivenhed, og at, dersom Freden ei slullcs forend den Tid, ville
,,vi blive tvungne til at erklære os for, eller imod Englaud ••."
Under 16de Januar 1.608 vedblive•· General v. Stedingk i sin
Rapport: ••• ,)Rygtet om Krig med Svcrrig furlsælles her med
,,mere Sandsynlighed, end nogen~inde, efterat man har erholdt to
,,Courerer fra London med Englands Contra-Erklæring af i8de De,iecmher i 07 (See II. Bind, Pag. 125), og mrd den Efterretning,
"at der underhandles om en Alliance imellem Deres Majestæt og
,,Hans brittisle l\lajeslæt . ••"
Under 23de Januar melder Generalen: ,,At han den 20de Ja.
,,nuar har modtaget Kongens Ordre af 1.1 tes. l\J. tilligemed en Notr,
,,som han skulde overrække del russiske Ministerium, og som indeholdt
"cl Afslag paa: ,,at gaae ind paa Keiscrens Anskuelser." Han skriver
endvidere til sin Konge:
,,At dette Afslag er baseret paa solide
,,Grunde, som man ikke kan negle , erc indlysende. De ere frem"salle med fuldkommen Moderation, som fjerner enhver Tanke om
,,Partiskhed, og som maa gjore Indtryk.
Dot russiske Hof troet,
"at være reduceret til det Alternativ, at maalle bryde enten med
"Sverrig, eller med Frankrig; men da Erfaringen viser, al Rusland
,,ei kan modstaae Frankrig, saa foretrækker den Krigen med Sver,,rig, som udsællcr den for mindre Farer, og foranlediger en Erobring,
,,som den altid har higet efter. Det er vist, at dersom Finland ta"hcs, saa ophorer Sverrig at være en uafhængig Stat, og man kan
"ikl1e mere sove rolig i Stockholm. Norge frembyder ikkun en svag
,,Skadeslosholdelse. Det folger heraf, al Faren er overordentlig stor,
"og at der ikke er cl Oieblik at tabe, for at tage et afgjorcnde
"Parti. Dersom Deres l\Jajcstæt har besluttet, al udsætte Dem, Deres
,,Familie og Deres Stater for en Krigs m•isse Udfald, saa maa der
,,uopholdeligen gjorcs de meest overordentlige Anstrengelser og sæt"tcs alle mulige Ressourcer i Bevægel se , for i rlcl Mindste ikke at
,,gaac til Grunde uden Ære."
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"Danmark gjor her de stærkeste Forestilling~r imod el Brud med
,,Sver1·ig. Herr v. Blomc har nylig sagt til Keiseren i en Audience,
"han har havl: ,,Al Danmark er tabt , dersom Uusland angriber
,, ,,Sverrig, som i saa Fald vil erobre Norge, medens Franskmændene,
,, ,,enten vi ville, eller ikke, marchere ind i de danske Pronvindser,
,, ,,som grændse til Tydsldand, og ruinere dem aldeles." Han bc,,der ogsaa mig, han biinfalder mi 15 at redde dem, al redde os sch•,
,,som om jeg kunde udrette noget derimod*)."
l\1en omendskjunrlt General v. Stedingk saaledes stadigen meldte
sin KonHe den Fare, som truede ham og hans Stater, var han <log
ikke al overtale, til at tage krigerske Forholdsregler, ellrr Forberedelser, h\'Crken med Hensyn til Uclmstning af en Arnllle, Tilveiebringelse af Penge, politiske Negocialioncr, med Undtagelse af
dem, som ,•are indlerlle med England, eller del Allermindste, som
tydede paa, al Fare var for Ilaanrlen. Kon gen stolede heslandig paa
det Slægtskab og Venskab, hvori han stod til den russiske Keiscr,
Ila de vare Svogre , gifte med to Siislre, Prindsesser af Baden,
Diiltre af Arveprinds Carl Ludvig. Men i politisk Henseende gjælder
sjelden hverken Slægtskab, eller Venskab.
Da 1111 Faren blev alt sliirre og sliirre, lilskrcv Gen eral v. Stcdinglc pa11 egen Haand den H6islcommarde1c11de General i Finland,
General ·v. /1'/crcker folgende Brev:
S t. Petersborg de11 28du Janrwr 1808.

"Jeg anseer det for min Pligt, at underretle lle1 r Generalen
,,om, at et Brud imellem Sverrig og Rusland synes al være vist.
"De rnssiske disponible Tropper beliibc sig i dette .Moment til
,,hemed 60,000 l\Janct. Deres Plan er, i Vinterens Lob at bemæg"tige sig }'æst11ingerne S\'Caborg, Svartholm og Hangl!-Udd, saa at
"Forsvaret af rlisse vigtige Punkter bor være Hovedgjenslanden for
,, vor Omsorg."
"l\Jnn forsii,krer for vist, at Angrebet paa Finland , il skee i 3
"Colon11er og om 14 DagP, eller senest 3 Uger, omendskjiindt man
"endnu ikke har overgivet mig nogen Krigserklæring; men den kan
,,gives mig hver! Oieblik ••. "
•) 8cc: l\Jemoires du Fcldmnrchnl, <.:0111tc dø Stadingk, fl. Parti!•, Pag.
4'Ui-427.
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rnder 29de Januar oversendte General v. Stedingk Kongen en
Copi af hiint Brev til General v. Klcrckcr, og melder tillige: ••• ,,Jeg
"har for 3 Dage siden giret en stor Diner til det russiske l\Iinisterium og
,,Corps-Diplomalique, hvorved ogsaa Grev Romanzoff rar nænærende."
En saadau Handlemaade kalder man al være Ambassadeur per
Exc1•llence, og have Aandsnærværelse unde!' saa faretruende og forhiv lede Omstæ11digheder.
Imidlertid fortsalle General v. Stcdingk sine Rapporter til Ko11ge11. Under 2dcn Februar i808 melder han: ,,Il) glet om Krig
"med Srcrrig vedbliver i Byen , og jeg har lait derom med Grev
"Ilomanzoff, idet jeg tilriiiede, hvor langt jeg var fjernet fra at fæste
,,Liid dertil , da Keiserens Oprigtighed va1· mig tilfulde bekje11dt.
"Han SYarede mig, ,,at han ikke kjendte til Byrygterne, og at i
,, ,,intet Tilfælde Hans Keiserlige l\Iajestæls Oprigtighed kunde blive
,, ,,sat i Tvivl. Delle maa være tilstrækkeligt, for at berolige Dem"
,,- sagde han mig ,,thi aldrig var et Angreb mere uretfærdigt
,, ,,og mere stridende imod de Principer, som Keiseren har hyldet
,, ,,under hele sin Regjering *)." ''
.Imidlertid er det interessant at erfare, hvormeget General v. Slcdingk stolede paa disse hellige Forsikkringer; thi 3 Dage efter, de11
5te Februar 1808, skrev han til General v. Klcrckcr:
"Jeg er lykkelig ved at erfare, min General! at De under den
"nærværende Crisis har med den Iver, som De altid udviser i Hans
,,Majestæts Tjeneste: taget alle Forholdsregler, for at forsvnre Fude"Ianclel og tilbagedrive et forhadt Angreb.
Jeg har den Ære at
,,være" etc.
Til sin Konge skre,· Generalen under samme Dato, den 5tc Fe•
bruar 1808:

*) See: l\Jemoires du Fcldmarchal, Comle ,le Stediriyk, II. l'artie, Pag. 438.
Delte mærkelige Sled hedder i Originalsproget soaledes:
•.•. ,,Ll'S bruits de guerre mec la Suede conlinuaot loujours a avoir
"cours dans la ville , j'en ai parlc au Comle de Roman::ofl, en tui
,,ternoignant combien j'etais eloigne d'y ajouler foi, la loyante de l'Em"pereur m'11tnnt connu(', li m'a rcpondu qu'i\ ne sa,ail quels pouvoient
"ålre les bruils de 1ille, et qn'en aucnn cas la loyaulc de S. l\f, I. ne
.,pomait t\Lre mise en doute. Cela doit snffire pour I ous rassurer, me
"dil-il, car jamais nucunc aunqne nc serail plus i11jusle et plus contrairc
,,nux prindprs que l'EmpHcur n manifestes prndant Loul son rcgnr."
10+
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••. ,,Det, som fo1· Oicblikket er meest at tinske, er, at Penge
,,ikke mangle, og at Del'es Majestæt linder dygtige Generaler. Ge"ne1·al v. Klcrckcr er en brav, tappe!', activ og dannet .Mand, men
"han er gammel; Kræfterne mangle ham, som mig, og Activileten, som
,,udgjiir Alt i Krigen, bliver kun Ungdommen og Kraften til Deel."
Saaledes vaagede General v. Stcdirlgk overalt, og randede i alle
ile Anliggender, som havde Fædrelandets Held Lil Hensigt , uden
ringeste Forbeholdenhed.
Til General v. Klerclwr skrev han allel'
under i4de Februar:
••• ,,Den russiske Styrke, som skal passere Grænusen, over,,stiger ikke 20,000 l\Jand, dcelle i 3 Colonner. Ilovedsl) rkcn gaacr
,,ved Kellis over Grændsen imod Tavaslhuus." General v. Stodi11gl,
raadctle ,cd samme Leilighcd Gem:ral v. l{lc1·ckcr, al fylde med Snee
de Landc,·eic, som fore fra Grændien til del Indre af Landet,
Jmidlcrlid vilde Kongen af Sverrig endnu gj1ire et ltursiig, for,
om muligt, al formilde sin lcjære Frændes og S1•ogers, lCcisercn af
Uuslands Hensigter og Planer Imod Sverrig, og til den Ende tilskrev
Kongen Generalen v. Stedingk cl Drev , dateret Stockholm den 6tc
Fcbrua~ 1808 , og som er saalydende :
,,Min kjære Baron v. Stcdi11gk !
"Eflcrnl have ladet Dem erklære i mil Svar af llle Januar paa
"det Kciscrlige Ministeriums Nole af 23de No ve mber f. A., paa en
"ligesaa aaheuhjerlig som fortrolig .Maade min vanskelige Stilling
"imellem Rusland og England , efleral have deri frem sat de meest
,,beroligende Anskuels er, for, saamegel del afhænger af mig, at ved"ligeholde Freden i Norden , har jeg være t paa den forunderligste
"Maade ovcrl'asket ved at erfare nye 1 Ciendllige l<'orholdsregler fra
"Keisercns Side , paa en Tid jeg ventede mig hans venskabelige
"Medvirkning til et l\Iaal, som ikke alene interesserede Svcrrig og
,,Rusland, men en stor Deel af Conlinentet."
,,Jeg erindrer mig ikke, al Sverrig har givet Rusland den aller,,mindste Anledning til Misfornoielse og l\fotro. Sverrigs Forbin1,delser ere af aldeles defensiv Natur og uskyldige, og dels Stridig71heder ere fremmede for Rusland. Det er ikke mig, som har for,,ladt I{ciseren af Ruslan1 ; del er ham, som har forladt mig; og,
"efter de mange Beviser paa Troskab og Oprigtighed, som jeg har
, :givet ham, den Gang vi vare forenede, kan jeg saamcgel mindre
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"troc, al ban nu angriber mig uden Grund, som l{eiseren \'ed andre
"Leiligheder har er!. lære!, at han havde Land nok, og al han ikke
,,iinskede al udvide sil Lands Grændscr."
"O,·erbeviisl om , at Omsorgen for Fredens Opretholdelse i det
"haitiske Hav endn~ er den eneste Bevæggrund til det petershorgske
"Cahincts Frl gt, paalægger jeg Dem al gjP11tage det Forslag, som
"jeg har siigl at gji.ire, at jeg vil bestræbe mig for at berolige del
,,ved en almindelig Ovcrcenskomst. Det vil være Dem let at ud"kaste cl sammenlignende Billede imellem Tingenes nærværende
"Slilliug og de deraf flydende Folger for Rusland, og en Krig, og
"jeg smigrer mig endnu med, al Cabinctlel i St. Petersborg vil vise
,,del lilborlig Opmærksomhed, som et Middel til at forekomme me,,get Ondt, hvoraf den nærværende Tid allerede giver lilstrække"lige Exempler. Jeg beder Gud, at han vil lage Dem, Herr Baron
,,v. Stcdingld i sin Varetægt etc."
Baron v. Stedi11gk ledsagede delle hans Konges og Herres Brev
med ri.ilgende Note til Grev Romanzoff, dateret St. Petersborg den
i8dr. Februa1· 1808 •••"
,,Den svenske Ambassadeur har havt den Ære i den Conference,
"han havde i Forgaars ·, at oversende Hans Excellence, Herr Grev
"v. Romanzo(f, den meget naadige Skril•else, som han har modtaget
,,fra Rongen, sin Herre, angaaende del Forslag, hvormed Hans Maje"stæt har beskjæftigel sig, for at vedligeholde, saameget det afhænger
,,af ham, Roligheden i del baltiske Hav.
Han har Lil samme Tid
"meddeelt til Herr Greven fndholdet af de Depecher, som han har
"modtaget; og, omendskjondt han er aldeles ovcrbeviist om, at en
"Gjenstand ar denne Vigtighed ikke har lrnnnet andet end opvække
"Hans Excellences særdeles Opmærksomhed, iler Undertegnede ikke
"desmindre, for at sætte ham i Stand Lil at kunne nllægge den meest
,,detaillcrede Beretning til sin ophoiede l\Ionark, indesluttet at over,,sende Hans Excellence en Copi af denne Skrivelse, for at gjen,,tage, hvad han mundlligen har fremsat i den o,enanri.irte Conference,
"nemlig: at Kongen har mere og mere Grund til at overbevise sig
"om, at England vil indvilge i det baltiske Havs Neutralitet og ikke
"vil sende Krigssldbe didhcn, dersom Rusland kan forsikkre Svcrrig
"om Fred.' 1
"Fordelene af en saadan Overeenskomsl for alle Kystmagterne
"af det haitiske Hav ere saa i.iicnsynlige, al Undertegnede anscer
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"det ovcrfiodigt, al opholde sig længere den-cd; men, snm1Uc11lignct
,,med de skrækkelige Onder , som en ny Fortsættelse af Krigens
"Rædsler forer merl sig, fortjene de en Opmærkso1Uhed, som !tæve
,,dem over enhver anden Betragtning."
l\1rn for Sver11ig var, fra Ruslands Side, ingen Fred at ha abe,
hvilket Sverrig ogsaa maalle have forudseel , eflcrsom det ved sin
:Minislet· i London, Adlorberg, negoeierecle en Alliance og SubsidieTractat med England (II. Ilind 1 Pag. 132), paa samme Tid, som
det ved sin Ambassadeur i St. Petersborg, General v. Stcclingk, sogte
al negocicre med Rusland. Med begge disse l\Iagter kunde Svenig,
saalcdes som de politiske ·Forhold den Gang vare, ikke være allieret;
og det er vanslrnligt at falle, hvorledes S,·crrig vilde have forholdt
sig, hvis Keiser .Aleæande1· havde givet efter for Sverrigs forreslt.'11
ri11ge Fordringer, da det allerede var bundet til England ved Traetalen af 8de Februar 1808, hvorom ogsaa Rusland fuldkommen var
underrettet, og fiilgclig heller ikke vilde eller kunde laane Ore til
Sverrigs Forslag.
1\Iedens derfor de lo Staters Ministre vexlede Noter, samlede Rusland en betydelig l\Iilitair-Magt og store l{ rigs~Forraad paa Grændscn
af Finland, og inden Nole Vexl111gen var III Ende, eller engang afbrudt, gik den 21de Februar 1808 en rn ssisk Armce pan omtrent
16000 Mand i 3 Colonner over Grændsen ind i sl'ensk Finland,
under General, Grev v. B11xltowde11s O r e1·cnmnrnnclo , og som forst
llag-en derpaa, udstedte i det svenske Sprog en Proclamation og
Krigserklæring, dateret Frederikshamrn den 22dc Februar 1808, saalydende:
,,Det er merl den storsle Uvillie , at Hans Keiserli ge russiske
"Majeslæt, min allernaacligsle Herre og stnrn111•gti gste Fyrste, seer sig
,,tvungen til al lade sine under min Befaling slaaeucle Tropper bc,,siige Eders Land, gode Naboer og Indbyggere af svensk J?111la11d I''
, :Det er for Hans Keiscrlige Majestæt s11a meget mere ube1,hagelii;t at skride til denne Forholdsregel, hvortil cle Begivenheder,
" sorn finde Sled i Svcrrig, tvinge ham, som han endnu liar i friskt
,,Minde den ædle T..cnkema ude , det gode Naboskab og den uprig"tige, frie og utrnns_ne T11lro Lil Rusla nds lleskyltclse, som den 11nske
,,Nation i Begyndelsen af sids te l\rig saa uforheholdenl lagrl c for D,1gen,
"da, uilen minclsle Anlrdning og l\'crtimod Coustitutionen, den s1•enske

151
,,Konge gjorde et ligesaa uformodet som urelfænligt Indfald over
,,vore Grændser.''
"Hans Kongelige s1•e11ske Majeslæt isledet for at ville
"forene sig med Hans lfoiserlige russh kc l\Jajcstæt i den fredelige
,,Bestræbelse, hvormed Hans Reiserlige l\Jajestæt har siigt at gjen"oprelle lien Rolighed , som Europa s11alænge har savnet og som
"kan ventes vedli geholdt ved del l<orbund, som saa lyJ..keligcn er
"blevet knyttet imellem to af de mægtigste Stater fjernt'r sig
,,ikke alene mere og mere derfra, men forbinder sig e11dog uær"mere med den fælleds Fiende af den almindelige Ilolighed, hvis
,,trykkende System og uh/irle Fremfærd imod H,111s Keiserlige l\faje"slæl og ,ammes uærmcsle Bu11dsforvandle ikke kan af ham betragtes
,,med Ligegyldighed.''
,,I Betragtning af disse Grumle, i Forening med hvad Hans
,,Kciserlige !\lajestæl er sine egne Landes Sikkerhed sk) ldig, er det,
,,at han har scet sig 111.idsagcl til al lage Eders Land i Besiddelse
,,og under sin Beskyttelse, for at forskalTe sig den hehiirigc Skadesliis,,holdelse, ifald Dans Kongelige svenske Majestæt fortfarer i det For,,sæt, ikke al ville antage billige l<'redsvilkaar, som under den l{eiser"Iige russiske Majestæts Mægling ere blevne ham forelagte af Hans
"Keiserlige franske Majestæt, til Fornyelsen af eu lykkelig Fl'ed, som
"har været og altid vil Llive Hans Keiserlige russisJ..c l\Iajeslæts
,,Hovedformaal."
"Fol'hliver stille, fredsommelige og uden al Frygt ved Eders
"Hjemstavn, gode Nal.Joer og finske Mænd I Vi komme ei til Eder
,,som Fiender, men som Venner og til Beskyltelse, for at gjiire Eders
,,Tilstand lykkeligere, eftersom ,·i herved sættes i Stand til at af,,værge de Plager fra Eders Land, for hvilke r, i Tilfælde af Krig,
,,uiidvendigviis ville I.Jlive et uundgaaeligt Offer."
,,Lad Eder ikke forfiire til at gribe til Vaal.Jen, eller i mindste
"l\Iaade al forurolige Hans Keiserlige Majestæts Tropper , som af
"Naade m·e blevne mig anbelroede. Den, som heri fo1 seer sig, maa
,,selv lilskrive sig Fiilgerne deraf. Derimod ville de, som udmærke
"sig ved Hengivenhed og Erl<jcndclse af Hans Keiserligc l\Iajestæls
"faderlige Omsorg fur Landets Vel, gjiire sig fortjente af hans hijie
,,Beskyttelse og Velvillie."
"Ligesom Hans Keiserlige Majestæt iiosker, al Alt i Laudet
"skal gaae sin sæd1•anlige Gang 1 01•ereensstemme11de mrd Eders
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,,Stilling, Sæder og Skikke, hvilket Alt omhyggeligt skal hilleholdes,
,,saalænge H1iistsammes Tropper nodsages Lil al forblive i Landet,
"saafodcs stadfæstes herved enh\•er Embedsmand, saavel af civil som
"militair Stand, i sit lovlige ICald og Embt•de; dog med Undtagelse
"af saadaune svensk ltiidle, som muligen ville betjene sig heraf, for
,,at forvilde og forfiire Almuen imod Laudels Bedste.''
,,Det, som udfordres til Tl'l1ppernes Underholdning og Sundhed,
"skal niifoglig og slrax btilales.
Enhver Leverance godlgjiires efter
"Ovel'Censkomst med vore og Landets Commissaircr; og I p~a det
"at I heraf kunne erfare Hans Keiserlige 1\Iajeslæts hiiie Omsorg
,,for Eders Vel, har Hans Keiserlige Majestæt befalet, at flere I\Iaga"ziner, foruden de, som allerede findes, skulle indreLies, og hvorfra
"Landets meesl n1idlidende lndvaanere tilli gemed Hans l\lajcslæls
~,egne Tropper kunne blive forsynede med Levn etsmidler."
"Skulde ikke desmindre flere Degivenheder forefalde, Lil hvis
,,Afgjorelse god Nnboeenhed, indbyrdes Fortrolighed i Overlægget og
"Euighcd i Beslulniugen ere fornodne, saa paalægges I hen•ecl, saa
"hurtigt som muligt, at indsende fra hver Provinds Eders Deputerede
,,i den lovbestemte Orden, som er brugelig ved Eders sædvanlige Rigs"stændcrmiide, og som have al fol'samle sig i Byen Ål.Jo, for at
,,raadslaae om alt del, som videre kan gjiires Hl Lnndels Velfærcl.
"Storfyrstendommel Finland kommer allsaa fra dmnc Stund af og
,,indtil videre, al ansecs lige med de i.ivrige erobrede russiske Pro,,vindscr, som under Hans Keiscrligc l\fajeslæls l?orf1cdres milrle Re"gjcring og endnu under hans Scepter nyde en lykkelig Roli ghed
,,med Opretholdelsen af alle cle Privilegier , fri Rcli gions1i1•elsc,
,,som det har eiet fra gamle Tider og endnu cier m. m. De sæd·
,,vanlige Afgifter til Kronen \'illo altsaa herefter, uden Fornndring,
"blot erlægges efter den gamle J ordbogs-Taxt, merl U111ll ag el sc af
,,h\1ad der horer lit vedkommende Embedsmænds Lii1111ing, som fm·,,hliver paa den sædvanlige Fod.
Hvilket All tj ener til V1•dkom"rnendes Eflerret11ing , der heri , som i alt andel, have al rette sig
,,efter hvad der frem deles kan blive befalet i lliius Kciserlige l\laje,,slæts Ukaser."
Saaledcs erfarede Finlands Indbyggere officielt l( eiser ,ll e.rc11uiel's
venlige og f,1d erlige Hensigt med dem og deres Land, Dagen efter
at den russi~ke Armee var gaaet fcgtende over Kymenc-Eh•. Hvad
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derimod den /ivrige civiliserede Verden angik, saa blev de11 ligelc fos
herom underrellet ved eflerfiilgende Dee I ara ti o n.
"Oa Keiseren erfarede de Voldsomheder, som England havde
,,hegaaet imod Kongen af Danmark, lod han, med Fiiie opbragt cler"ovcr, og sin Characteer ligesaa tro, som stedse med Omhu hetænl.t
"paa sit Riges Vel, Kongen af Shirbrilanien tilkjendegivc, at han
"ikke kunde blive ligegyldig ved denne voldsomme Fremfærd og
,,delle exernpcllose Ran, som England har tilladt sig imod en Konge,
,,hans Slægtning, hans Ven og Ruslands gamle Allierede."
"Hans )\eiserlige .l\Jajestæl meddeeltc Kongen af Sverrig denne
,,neslutning i en Note, som blev o\Crgivet sammes Ambassadeur,
,,<len 24de September 1807. ''
"En i Aarel 1780 imellem Keiserinde Catharina og Kong
"Gustav de11 lll. slullcl Tractal, og en anden, der blev slullel i
,,Aaret 1800 imellem Keiser Paul og den nu regjerende Konge,
"indeholde den gjensidige og formeli ge Forpligtelse, at forsvare
"den Grundsætning, al Ostersoen skal være cl luk kel Hav, bevare
,,dette Hav og dets Kyster fra alle Fiendlligheder og Voldsomheder,
,,og til den Ende anvende alle de Midler, der staae i deres Magt.
"Ved at betragte disse Traclalers Indhold, ansaae Hans Keiserlige
,,Majestæt si g ikke alene be(oiel, men troede sig endog forpligtet
,,Lil ·at æske Sverrigs Medvirkning imod England."
"Kongen ne~tede ikke de anfiirle Forpligtelser , men vægrede
"sig ved enh1•er .l\fedvi1 kning, saalænge de franske Armeer ikke hav<lu
,. forladt Ostersiiens Kyster, og Tyd, kla11ds Havne ikke stode anhne
,,for den engelske Handel."
,,Sporgsmaalet var her al he\'11e den af England begaaede Volds,,gjerning, som har opbragt hele Europa. Keiseren forlangte af Kon" gen af Svcrrig hans paa Tractater grundede Medvirkning, og isledetfor
,,Svar foreslo g denne l\Jonark h:im, al opsætte Uclfiirelsen af de an·
,,forte Traclatcr til et a11dcl Tidspunkt, og nu at enes om at for,,skalTe England Il andelen paa alle tydskc Havne, med eet Ord, at
,,vise Gunst imod det s,immc England, mod hvilket det var Sporgs,,maal at lage I..ri gerske Foranstalt11i11gcr. Det er folgeligen vanske,,lig t at bevise Kongen af Svcrrigs Partiskhed, til Gunsl for Eng•
"t and, kraftigere, end han selv har gjort del. 11
,,Hans Keiserli ge Majeslæt lod under 1Gde November f. A.
"overlevere en anr!en N oti:i, hvori Kongen erindres om, al Keiseren
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,,havde IJrudt med England og hvorved han paany anmodede lfor1•
,,gen om hans Medvirkning."
,,Denne Nole forhlev næsten 2 Maancder ubesvaret, og det
"Svar, som omsider blev gi, el Hans Ifoiserlige Majestæls Ministerium
,,den 11te Januar d. A., bærer samme Præg som del foregaaende."
"Langtfra at bebreidc sig sin l\Iaadeholdenhed, er det megel
,,mere Keisercn IJehageligl, hidtil at have udliiml alle mulige Midler,
"for al bev æge Hans svenske Majeslæt til det eneste System, der er
"passende for sammes Stater ; mrn Keisercn skylder omsider sit
"Folk, saavel som Riges Sikkerhed, der er hans hiiicsle Lov, ikke
"længere at lade Sverrigs Medvirkning med Rusland og Danmark
,,være et uafgjort Spiirgsmaal,"
"Keiseren er ble,·cn underrettet om, at Cabi nettet i SL. James
"har sligt ved Trusler, igjen at binde Danmark til sit System , og
,,truet det med, al l{ongcn af Sverrig vilde sende Tropper til Sjæl,,Iand; til Bcliinning herfor skulde IJesiddclscn ar Norge sikkres ham."
"Da l{eiseren fremdeles har erfaret , at, medens Kongen lod
"ham uden Svar, underhandlede han hcmmeligen i London om en
"Alliance, saa har Hans l\Jajestæt indsect, at hans Riges Vel vilde
,,være slet sikkret, dersom Kongen af Sverrig, denne de russiske
"Staters Nabo, skulde, naar Kampen imellem England og Rusland
"begyndte, under Skin af Ncutralitel en Tidl ;111g sbjul c S i11delagel
,,af sin bckjendlc Hengivenhed for England. Hans Kei scrligl! l\Iaje"slæl kan ild.c lade S1·errigs Stilling med Hensyn til Husla ncl blive
,,ubestemt, og fiilgcligen kan han ikke tilstede del Neutralitet.''
,,Da Kongens Hensigter ligge tydeligt for Dagen , saa 1Jlivc1·
"der intet andel tilbage for Hans Keiserligc l\foj cstæt, end ufortiivcl
,,al skride til Anvendelsen af alle de Midler, so m Forsynet har lie,,tl'oet ham, for at sikkre sil Riges Vel, og han 1.JekjcmHgjiit· delle for
,,l{ongcn og hele Europa.''
"I det Kcisercn saaledes opfylder de Pligter, som Uans Riges
,,Vel paalæggcr ham, er han beredt til al forandre de Forholdsreg ler,
11 der skulde lages som l{logslcabs-l'orholdsregle r , naa r l{ongen af
,,Svcrrig uforliivct vil forene sig med Uusland og Danmark, og,
,,indtil Freden paa Havet er tilendeb ra gt, lukke Ostersiicn for Eng"land.
Han anmoder derfor, me11 for sidste Gang, l{on gen, sin
"Svoger, og med al Varme af el opl'igligt Ycnskah, il.be mere al
"betænke sig paa al opfylde sine Forpligtelser og al Lillræ1le del
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"eneste Sys lem, som slemmer ovcreens med de nOJ·diskc .l\fagte1·s
,,sancle lnlcr esse."
,,Hvad har iovrigl Sverrig vundet fra den Tid af, at dels l\Io,,nark har vwret Engla11ds Interesse hengiven?"
,,Intet vilde bedri.ive Keiseren mere, end at see Sverrig og Uus"Jand ueuige, og del arhæuger endnu af Dans svenske l\Jajeslæl, at
"tage, men uopholdeligeu, et Parti, som forbinder begge Stater i en
,,intim Alliance og den fuldkomneste Enighed."
St. Patarsborg den 22de Februar 1808.
Denne Declaration blev af l\Jinislcren for de udenlandske Anliggender, Grev Rmna11::off, den 22de Februar meddeelt alle fremmede Ministre og Gesandtskabel' i Sl. Petersborg, all~aa ogsaa den
svenske Ambassadeur, Baron v. Stedinglc. Det blev iovrigt en Umulighed for Kongen af Sverrig eller hans Ambassadeur at svare paa den,
eller oprylde Kciserens Begjering; thi Dagen fiirend denne Erklæring
er dateret, gik, som vi allerede have berettet, den russisske Armee
fiendllig over Grændsen ind i svensk Finland, hvorved tnhver Tanke
om fredelig at bilægge Stridssporgsmaalel maatte ansees som aldeles
umuligt og ugjorligt."
General, Baron v, Stedinglc, som i flere Dage havde ventet paa
et forlangt Pas fra Grev Roman;off for Coureren Granland, skrev
aller derom den 22de Februar 1808 , og erindrede ham om den
gjorte Begjering. Men isledetfor Passet erholdt Generalen bemeldte
Dags Arten Kl. 9 ovenstaaende Declaralion ved en Nole og el Pas
Generalen besad nu intet andet J\Jiddel til
for sig selv til 1\Jemel.
at correspondere med sin Konge og meddele ham det Passer ede,
end ved den 23de I.<'ebruar at argil·e el sædvanligt Brev paa Posten.
Ogsaa protesterede han under samme Dato, i en Note til Grev Romcm::off, paa det Krartigste imod den ham vederfarede Behandling,
og reelarnerede med værdig Bestemthed et Pas for ovenmeldte Coureer Lil Stockholm , ligesom han forlangte Explicationer over hvad
der var skeet; men uden Virkning. Som Folge heraf skrev Generalen slulleligen til Grev Roman:off under 26de Februar 1.808:
••• ,,Efter el saadaut Angreb (paa Finland) og llrud paa Terri.71lorialretten, seer Underleguede med BeklagPlse, at del er umuligt
"for ham, at vedblive sine Forretninger som Rongens Ambassadeur
"hos Hans l{eiserlige l\lajeslæl, med mindre, at der paa en saadan
"Voldsgjerui11g r61ger en hurtig Opreisning. De rsom denne derimod
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"bliver mig neglet, sna tillader jeg mig at anmode Deres E xccllcncc
"om al ville have den Godhed, at sende Rcise-Pas for mi g , min
,,Familie, Suite og Equipage, for at kunne ad den korleslc Vei be,,gi1e mig til I\Ongen, min He rre."
Ilcrpaa svarede Grev lloman:off under 4 de l\Iarts 1808 :
••• ,,Keiscren hat· bedet mig om al gjenlage Fo1 sikkringe n om,
,,at del er aldeles afhængigt af Dem, al lade Deres Familie blive
,,tilbage i Petersborg, indtil et af Kongens Skihe kan afh1•11t c den,
,,og al han vil vange over, at den vises al Opmærksomheri ••• "
,,Passagen igjennem Finland vcdl.Jliver at være spærret; hvor"imod Keiseren tilbyder Dem el af sine Skibe. 1\len dersom De
"foretrækker et Kongeligt s1•e11skt Sldb, for al fore dem tilbage til
,,Svcrrig, saa afhænger det af Deres Excellence , al sende mig det
"Ilrev, De maaltc skrive desangaaende, hvilket jeg slcal uopholdeligeo
,,lade afgaae igjennem General, Grev lluxhuwdo11.
"llaus l\ciserlige l\Iajcstæt •. , har befalet mig at tilkjc•ndegivc
"Dem, at indtil d~t Skibs Ankomst, som skal afhente Dem, afhænger
,,det af Dem, al forblive i St. Petersborg; og De kan være for11visset om, al De der skal nyde den Opmærksomhed (la juste dcfc, , rcnce), som tilkommer Dem og som De har Ret til at fordre."
Jmidlertid befæstede Russerne Cronstadt paa det IHigste, ligesom de anlagde Batterier af Træ paa Isen imellem Oranienbaum
og Cronstadt under Direclion af den franske Ingcnieurofficier Ponton,
som visiterede hele Kysten , ledsaget af Krigsministeren, Admiral
Tchitchagoff, Cor saalcdes at være beredt paa alle Eventualiteter, som
Krigene under Gustav den Il I. ha,•de lært dem at kjende.
Kon gen af Sverrig afsendte i Juni .Maaned J 808 Fregallcn Eurydice, under Commando af Oherstlieutenanl Nordcnanlccr, for at afhente sin Ambassadeur, som f1irs t indskibede sig den 23de Juni 1808
i Ilallischport, hvorefter Fregallcn afgik til Rheden af Lihau, hvor den
ankom den 26de Juni og blev liggende til 2deu Juli, for at oppebie
Herluginden af Angournmc, so m ligeledes vilde indskibe sig med
Fulge paa samme Fregat; hvorpaa den afseilede fra Libau, for synet
med Leidcbrev fra den dan ske Gesandt, Ilaron v. Blomc, ifald den
skulde hli1•e angreben, eller opbragt af danske Orlogsmænd, hvil ken
Forholdsregel Kong Frederik den 6tc under 6te Juli stadfrosteclc,
og ankom uhindret til Carlserona den 6lc Juli 1808, hvorpaa llaron v. Sl aclinyl. uforl/ivet afreisle til sin U: onge, som opholdt sig
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i Ilovcdqvarlerel Gralsby paa Ålandsiicrnc, hvor han ankom den 24de
Juli 1808 1 og hvor han ifolge el allerede modtaget Rescripl blev
ansat i Kongens Raad.
I del han under Gie Juli takker for denne
Naade I skriver denne værdige Mand til sin Konge:
••• ,,Oen eneste Ting, som sæller mig i (,'ol'lcgenhed ved Ud,,fiirelsen af det Emuede, som Deres Majes tæl har behaget al an"betroe mig, er, al min hiiire Haand ofte negler mig den Tjeneste
"al holde Pennen, medens den har Kræfter nok tilbage til at fure
"cl Sværd." Saaledcs var denne udmærkede Mand ogsaa beredt til
at dele Skjebne med sine fo!'dums Vaabenhriidre.
lmitllcrlid havde Frygten for el Fredsbrud med Rusland den
Fol'dccl for Sverrig, al samme l'Cddede sin Flaade, som Kongen
skulde have beslullel at odelægge, eller efter en senere Plan , at
sælge til 1''rankrig, hvilken Plan han troede lcllcligcn at kunne
iværksætte igjennem Kjiibmænd; omeudhkjiindl man forestillede ham,
at England aldrig vilde tillade del, og at det ei heller kunde skce
saa hemmeligt, at sammes Regjeriug kunde forblive uvidende derom.
Men, da Krigen med Rusland truede med at udbryde, antog Kongen
det for muligt, med sine :12 Skibe at kunne bloquere den russiske
Flaade, som endog laae fordeelt paa 2 Steder.
Saaledes var de nordiske Magters Politik bleven saa fon·iklet,
at en almindeli~ Krig imellem dem blev uundgaaelig, til stor Jammer
og Fordærv for disse Landes Beboel'e. Hvorledes Krigen fiirtes, og
Odelæggeisen gradviis lillog iblandt dem, ville vi nærmere erfare af
eflerfolgende Capiller.
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XII. Uapitel.
Om l\faaden, hvorpaa Danmal'l, og Sverrig f01·stærhede sig vecl allierede Tropper til clc-n forestaaende Rriff•

A.

f.

Danmarl1.

Ved en fransk-spansk hollandsk Armee.

Den i sine Planer saa langt forudsel'nile og i dcl'es Udfiirclse saa
hurtigt og krafti gt handlende Reiser lrapolco n hcfalcde allerede 5
Dage efter Tilsiterfrcdens Afslutning, eller den 14dc Juli 1807,
l\farchal Bernadotte, Prindsen af Ponte-Corvo, al besælle Hanseslædernc
og udstrække sit Commando fra l\1undinge11 af Travelloden forbi
Elbens og Weserllodens Udlob indtil Ostfriesland, og saaledcs spærre
disse Floder for den engelske Handel og Industri.
Allerede den 26de Juli 1807 kom Prindscn af l'onle-Corvo med
Chefen for sin Generalstab, General lieutenant Gt!ra-rd, til Hamborg.
Hans forsle Forretning var at underrelle l{eiscren, sin Herre, herom
og at give ham en forclobig Melding om Nabolandenes, især Holsteens OJ Danmarks Beskaffenhed og indre Forhold; og sendte dermed sin forste Adjutant, Oberst llamclinayc, lil Kei sercn, for tillige
at modtage sammes BeFalinger. J denne sin Rapport s krev l\Iarchallen
til Keiseren 'li<):
.•• ,,Besættelsen af Holsteens Hame vil foraarsage En gland stor
"Slladc; men denne Forholdsregel vilde ,•ære ufuldkommen, saalænge
,,Kjiibenhavn forlilil-er afhængig af Engla11d. l\Jan er almindelig over"beviisl om, al Freden ,,iJ umiddelbart paafolge, saasnart Sundet er

*) Sc1·: Carl tlen XJJ'. Jo!ta11, Kiiui g 1•011 Suhwcdcn und Norwcgen , 1·011
1'ouchard-La{osse. Quedlintmrg 111111 Lei 1i1ig 1839. I. ll nnil , P~ g.
lfJ!J-ctc. EL Værk, som skal ,·ær•· forl'allcl efter K(l11 g Ca ri åc1t .\'/ r.
c~en Uiclal or; Corrcctur.

15!}
"blevet spærret; og del synes, som om man vil linde sig i alle rle
,,Forholdsregler, som delle Foretagende niidvendigviis maatte kræve.''
Keiseren, som ved sin Marchals Rapport var blcven underrettet
om Danmarks og Nordtydsklands politiske Slilling , ligesom ogsaa,
ad andre Yeie, om Bestemmelsen af den Flaade, som i Sommeren
1807 blev udrustet i engelske Havne, skal, h,•ad vi allerede vide,
derom have givet den danske Regjcring de fornodne Vink, uden at
samme vilde forstaae dem, eller deraf tog nogensomhelst Anledning
til at forberede cl krafligt Forsvar.
Imidlertid kom Oberst Hamclinayc tilbage fra Pal'is, men med
ikkun forberrdcntle Bestemmelser, som i Kcisen•ns Skrirnlse, dateret
St. Cloud deu 2den August 1807, ere ~a111) <lenrle:
,,Kjrr re Fæller(
"De maae vmre ankommen Lil Ilnmliorg. Alle spanske Tropper
,,skulle slaae under Deres Befaliug, ligesom de hollandske Tropper,
,,der sammendrages paa den venstre Elb-Bred, paa Kysterne nf Em,,den , og som udgjure 12 lt 14000 1\'.land. I Uibet af April Maa"ned ere 20,000 l\Jand franske Tropper studie til dem. Jeg vil strax
"meddele Dem min Hensigt hermed, men som skal holdes hemmelig
,,indtil sidste Oieblik."
,,Antager England ikke Ruslands l\fægling, san maa Danmai,k
"enleu erklære England Krig, eller jeg erklærer Danmark Krig. I
"dette Tilfælde skal De have den Bestemmelse, at bemægtige Dem
,,det hele danske Fasl-Lanrl."
,,l)a De slaaer paa Grændsen af dette Land, saa sender De mig
"Efterretninger om de Forhindringer, som Danmark kunde lægge i
"Veien, og om de Subsistens-Midler, del besidder. De maae fure
,,fiilgende Sprog:"
"De taler meget om, at denne l\lagt har aabnet Englænderne
"Indgangen Lil Sundet og har ladet krænke et Hav, som for de
,,Danske maatte have været Iigesaa helligt, som deres eget Gebecl.
,,Jeg har givet de bestemteste Befalinger, og igjenncm mine Hamborger11Ageuter ladet tilkJendcgive min .Misfornoielse over Ikke-Udforeisen
"heraf. De bar al siirge for, at alle Forholdsregler forberedes, for
,,at kunne gjore Englænderne den slorst mulige Skade."
l de fiirste Dage af August l\faaned bleve de af Keiseren ommeldte 11011:rnclske Tropper sammendragne i Oldenborg og Ostfrics-
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land. Del spanske Armee-Corps ankom ligeledes lidt efter lidt fra
Spanien igjennem Fra11krig over Paris og Holland til Nordlydsldand.
Delle Corps, som blev commanderel af Generallieulenanl, l\Im·quis
de la Romana, blev, overeensslemmende med Keiser .IYapolcons Politik, fjernet fra Spanien paa den Tid, han havde i Sinde al foretage
en Invasion i dette Land. Del spanske Armee-Corps ble\' for stursle
Delen indqvarlerel i Hamborg hos Uorgcrne, hvor man ,•ar me get vel
tilfreds med deres Discipli11 og Orden, ,·enlige og vel\'illige Opmærksomhed og ædruelige og ordenllige Levnet.
Om,·endt, vare disse
Sydens Krigere meget tilfredse med deres Stilling og Levemaada i
bemeldte rige Hanse-Stad.
I August l\Iaaned 1807 blev Kjobenhavn overf.ildet af Englænderne, saaledes som vi have meddeell del i I. Bind; og delle
Overfald foranledigede Frankrigs forandl'ede Fremgnn gsmaade imod
Danmark , nemlig : som Allieret istedelfor som l~il'11de.
Den i6de August 1807 ankom til Hamborg den fursle Eflerrelning om den engelske l\linisler Jacksons Ankomst til Kiel og de af ham
gjorte Forslag Lil Kronprindsen, saml den engelske Flaades faretruende
Stilling i Sundet, til den derværende danske Charge d'Affaires, Kammerjunker v. Lcwetzau, ved sammes Fader, Landdroslcn i Herskabet
Pioneberg, Geheimeraad v. Letoetzau, som opsiigle S6rmen, der netop
hefandt sig i Selskab paa Landet hos <len frans~e l\linisler i Hamborg, Bouricnne , for at bringe ham denne saa vigtige Erterrclning,
som, da den af Kammerjunker v. Lewot:au. hlev medd ccll Selsliabct,
opvakte almindelig Deeltagelse. l\linisleren lod strax spænde for sin
Vogn, og kjorle i Forening med den danske Charge d'Alfoires til
Prindscn af Ponte--Corvo, hvor den medbragte Nyhed foraarsi1gede
ikke mindre Opmærksomhed, ligesom Kronprindsens raske Beslutning,
selv at ile til I,jiibenha\'n, fremkaldte stor Enthusiasme og Glæde,
Da der under den herved foranledigede Conversation blev talt
om de danske Finantsers Tilstand, og Marchallen spurgte den danske
Charge u'AITaires: om delle Fredsbrud foraarsagcde de danske Finantser ml'gen Skade? saa lienyllede den Sidstnævnte Leiligheden,
for at udtale saavel til Marchallen, som til Minislercn Dou.ric1111e, al
han il:ke troede, al Danmark uden Subsidier vilde længe kunne {orc
Krig. Denne Bemærkning vakle begges Opmærksomhed, og l\Jarchallen lovede endog at skrive derom til Keiset·en, ligesom l\liuisleren Boul'ic11ne til l'llinistcr-Prwsidenten, 1'alleyrand, idel ue
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udtalede den Anskuelse, at, i Til fælde af eu Krig imellem Danmark
og England, var J,'rankl'ig Danmarks naturlige Allierede , og burde
altsaa forsyne det med de nodvendige Midler, for at kunne understotte Frankrigs egen Sag.
Ved den danske Charge d' Affaires, Herr v. Lmoctzaus Hurigang,
gjentog Marchal Bernadotte for ham: ,,Kronprindsens Resolution
"redder Danmark, og jeg forsikkrer Dem om, at I derved ville vinde
"Skaane og Gothland; thi jeg kan med Vished sige Dem, al vi i
"denne Vinter ville gjiire en Expedition til Sverrig, og at det er
,,ligesaa vigtigt for Frankrig at svække den svenske Konges l\lagt,
,,som al forstærke Danmarks, saasnarl det er allieret med samme;
"og for at udfore et saadant Foretagende, maa man gjore Alt., for
,,at conservere Fyen.''
Den 2dcn September 1807 havde den danske Charge d'A!Tail·es
atter en hlng Samtale med Marchal Bernadotte og andre Franske
af hans næl'mesle Omgivelse, under hvilken !\farehallen spurgte om
Nyheder fra Sjælland og om General v. Castenskjolds Armee-Corps's
Styrke, Stilling o. s. v. l\farchallen, saavel som hans Omgivelse,
yttrede herved gjentagne Gange, at vi havde for faa Tropper i Sjælland - en Bemærkning, hvorpaa de flere Gange kom tilbage, og hvorved det ikke var vanskeligt at indsee, at det var deres Hensigt og
Onske, at den danske Regjering skuhle forlange den franske Regjerings Underslollelse imod England, Marchallen yttrede ogsaa:
"At han ikke indsaae Niidvendigheden af den almindelige Væbning
"og Armering, som fandt Sted i Holsteen, samt al han havde Mistanke
"om , at samme var rcltel imod Frankrig, ifald denne Magl vilde
,,sende et Corps ind i llolsteen , for at understiilte de Danske.''
Den danske Charge d'Alfoires svarede hertil: ,,At vor Armering til,,kjcndegav, at vi havde Folk nok; men hvis Marcballen vilde gj ore
"noget for os, saa var det at forskaffe os Skibe, for at fore dem
,,over til Sjælland."
,,Det er ulykkeligviis netop , h,•ad der mangler os ," svarede
l\Iarchallen hurtig; ,,men," vedblev han: ,,forsvarer Eder tappert, jager
,,E·nglænderne bort, og 1 ville hæ\'e Eder til en af de forste Na,,tiouer i Europa; derpaa laane1· I os EdPrs Flaade, og vi gaae der"med over til England.'' ,,Men i saa Fald ,'' svarede den danske
Charge d'Alfaires, ,,er del Danmark, som hjælper Frankrig, og ikke
"omvendt." - ,,Det er sandt," gjcntog l\larchallen; ,,men l kunne
Danm ,
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"ikke lade en saadan Fornærmelse hengaae uden Hevn, og foriivl'igt
,,folge 1 med os."
Del'paa gik Samtalen over paa den, efter det engelske Overfald,
ar den danske llegje1·ing udstedte Erklæl'ing, der er dateret Kiel den
21de August 1.807 (See: I. Bi11d, Pag. 37,. 1:-376), og som i det
Hele tag cl blev roest, men ogsaa dcelviis underkastet Critik, Saaledes f. Ex. f1ilgcndc Periode : ,,Den engelske Regjering hai·, efterat
"have forraadt sine Allie1·edes Tal'v, hvilke sirede en ligesaa alvorlig
"som uvis Kamp , efter sin beskjæmmende Uvirksomhed mm! Eet
"udvildel al sin Styrke, for at overfalde og angribe en neutral og
"fredelig Slat uden allermindste Bl'iide ," hvilken Ytt1·ing Marchal
ncniadottc, Minister Bouricimc og den hele Omgivelse paastode, var
en haard Dadel imod den engelske Rcgjering; samt at man aldrig
dadlede en Ting, undtagen naat· den ikke ,·ar gaaet i Opfyldelse, og
al fiilgelig den danslie Regjering gav sig l\Jine ar, som om den iinskede,
al Fra11k1 ig var bleven lmuust af sine Fiender. Uen danske Charge
d'Affail'es protesterede uatul'ligviis imod en slig Fortolkning af den
danske Erklæring, og paastod, ,,at Gjemingen vil vise det Urigtige i
,,denne Paastand."
Efterat Marchal Bernadotte derpaa havde gjort l{eisel' Napoleon
bekjendt med J<'orholdene og med den med den danslie Charge
d'Affaires bavle Samtale, erholdt han af Keiseren Befaling lH at Lilbyde Kongen af Danmark den Bistand, som man gjerne havde onsket
at hau selv havde forlangt. lfolge denne Befaling sendte Marchallen,
i Enden af August Maaned, Chefen for sin Stab, Generallieutenant
Grirard til l{ro11pri11dsen af Danmark i Kiel med fiilgende Skrivelse:
"Jeg bar den Ære al underrette Deres ({ongelige Iliiihed om, at
,,del er Keiseren, min Souverains Hensigt, ved mig al tilbyde den Hjælp,
,,som De maatte behove, fur at modstaae Englands uretfærdige Angreb."
"Jeg iler derfor med at opfylde Hans l\fajeslæls Villie, idet
"jeg tillader mig at underrette Deres Kongelige Hoihed om, at
,Jeg i dette Oieblik kan disponere over 20 til 25,000 Mand. Jeg
"beder derfor Deres l{ongelige Hoihed, at lade mig vide, om De
"onsker at modtage denne Hjælp , og al give General Gcrard, som
1 Jeg sender til Dem, Deres Svar."
"Jt•g fiilt•r mig meget lyl1kelig, at Keiseren ved denne Leilighed
"har foretrukket mig, for at tilkjendegivc Deres Kongelige Iliiihed
,,de Flilelser, med hvilke jeg har den Ære at være etc. etc."
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Det mundtlige Svar, som lllev givet General Gei·ard, saavclsom
del Sendebud, der directe blev sendt Marchal Bernadotte, vare lige
undvi gende, idet den danske Regjering sogte at forhindre de franske
Troppers Jnclryklcelse i Landet, da Fr) gien for disse sidste stod
temmelig i Niveau med Frygten for Englændeme.
Imidlertid havde Marchallen ikke forsilmt at gjilre Keiseren opmærksom paa Vigtigheden af Besættelsen af det danske Fastland,
hvilket sees af eflerfolgende Brev:
,,Ilolsteens Erobring, dersom Deres Majestæt skulde befale snmme,
,,vil, ifiilge min Anskuelse, ikke foraarsage store Vanskeligheder.
,,Del er rimeligt, at de danske Tropper ville trække sig bag Eider"floden.
Overgangen over denne Flod kunde vel foraarsage nogle
,,Besværligheder; men jeg formoder, at de ville være overvundne i
"faa Dage, selv om en Dee! af Englænderne slmlle have forenet sig
"med de danske Tropper, Hofsleen er et Handel og Agerdyrkning
"drivende Land, hvis Befolkning udgjilr omtrent 300,000 Sjæle, Det
,,har Overllodighed af alle Slags Levnetsmidler. Dette Land i For"ening med Slesvig kan et halvt Aar ernære og besolde en Armee
Communicationerne skulle være gode."
11 paa 50,000 l\Iand.
"Jeg er overbeviist om, al Elben aldrig kan lukkes for den
,,engelske Handel, saalæuge Uolsteen beholder sin Neutralitet. lkke
,,desmindre vil jeg anvende min storste Opmærksomhed og Paa,,passenhcd, paa det at Deres l\Iajcstæts Befalinger kunne blive op,,fyldte,"
Uagtet disse Meddelelser og Raad befalede dog l(eiseren endnu
ikke Marchallen at rykke ind i Holsteeu, Imidlertid indtraf Kjilbenhavns Bombardement og deraf fiilgende Capilulation, om hvilke Begivenhede1· l\farchallen gav Keiseren den fomodne Meddelelse, idet
han tillige trængende bad om lnsll'Uctioner for sit Forhold. Marchallen havde endnu ikkun Spanierne og Hollænderne til sin Disposition,
Keisereu befalede derfor den i Stralsund staaende franske Division
Dupas at marchere til LUbeck, og idet l\lajorgeneral Berthii1· ved
Shivelse af 1. 7de September 1.807 gjorde Marchallen bekjendt med
disse Troppebevægelser, anbefalede han ham tillige den slorst mulige
Opmærksomhed paa All, som paa biin Tid lildl'Og sig i Norden.
Sandsynligt er det, at Keiseren havde besluttet, i September
Maaned 1.807 at foretage Expedilionen li! Danmark; men den opsattes af fillgende Aarsag:
li"'
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Iijiihcnhavns Capitulation hlev lickjcndt i l{ieJ den 1 tic September 1807 om Altenen, og den 121c Septcmlier afsendte Kronprindsen (Sec I . Bind, Pag. 388-HOO) .Ministeren for de udenlandske
Anli ggender, Grev Christimi v. llrrnsforff, og sin Gcneraladjulanl af
I.andetalen, l\lajor t•. Jliilvw, li! !llarehal Brrnadottc i Hamhorg, ligesom lmn snmtidig ;ifscnd!e sin Gencraladjulnnl af Siielalen, Commandeur U11dliol111, lil l{eiser J\'a.po/con i 11 ,1ris, deels for at mrlde Danmnrks Uheld og store Tah, og tleels for nu al bede om Frnnl,rigs
Tijælp, i det Tilfælde, at de engelske 1'ropper ikke skulde forlade
Sjælland til den i Capitnlationen fostsallc Tid, for da med Magt
al tviuge dem til aller al indskihc sig. Det er en Sclvfiilge, al den
danske Regjering, sum i delle Hverv repræsenteredes ar Ministereo,
Grev Christ-ian v. B1°r11slorff, i sin Underhandling med Marchallen
ikke ganske kunde skjule sin Frygt fnr at sec d(•n franske Armee
aOiisc den engelske i Besættelsen af Danmark ; thi de Franskes
01'crmod var allerede den Gang vel bekj eudt, saa al de, som Venner, oftere vare langt mere besværlige, end en virkelig Fiemle; hvilken
Frygt vi senere noksom ville erholde J.cilighcd til at sce stadfæslcl.
Imidlertid beredte Danmark sig paa den dobbelte Krig imod·
England og Sverrig.
Danmarks llrliggenhed og rin ge Forsvarsevne
gjorde denne l{rig tilvisse mere farlig for samme, end for de iivrig&
Alliere1le, som stode længere i Baggrunden; og , da l{onscn engang
havde c1 klærct sig imod Engl.ind, saa var den nærm este lliilge herar, alhan ogsaa maalle erklære l{rig imod England ~ eneste Allierede, Sverrig, Danmarl.s nedarvede U11en paa biin Tid. l\Jcn hvorledes skulde
denne dohhclle l{l'ig kunne fiircs med Held med de anndige og
materielle Ujælpemidler I hrnraf Danmark var i llcsiddclsc?
For allsaa 11t forskaffe sig de manglrll(le lljælpcmilllcr, mnalle
Danmark gjiire Brug af Frankrigs Tilbud I modtage dels Allinnce
og derved ,·inde den Styrke og Krigsk)1ndighcd, som del selv mnngledc. Efter korte diplomatiske Underhandlinger imellem de to Stater I bevilgede Keiseren lelleligen den danske RegjPring et franskt
Armee-Corps, som i Forening med danske Tropper skulde foretage
et Angreb paa Sverrig ved en Desecntc paa Skaane, medens Uusland
angreb s11mme Laud fra l?ir1land af.
Til den Ileusigt hcfoledc l{ciser Napoleon, i Endl•n af Januar
?ilaancc.11808, .Marchal /Jcrnadolle at holde sig beredt til, paa forslc
Vini,, med sil Armee-Corps, hestanende af 2 franske, 1 spansk og
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1 hollandsk Divison, at rykke ind i Hulsleen, igjcuuem Jl clland at
marchere over Fl en til Sjælland , og herfra i Forbindelse med cu
Dee! af den danske Arm.:e foretage en Lanclgang paa Skaane. !len
fransko Oflicicr, som overbragte l\Iarchallen Keiscre11s oveuslaaendc
Befaling, fortsatte Reisen til KjiHienhavn, h,·or han ankom den 1.3de
Februar 1.808, for ogsaa at bringe Depecher til •~- franske l\linistcr
sammesteds, .Didclol, som Keiseren ha,•dc befalet, at siigc at formane
den danske Regjering til at give Over-Commandoen af den forenede
d.insk-Cranskc Armee til l\l.1rchal Jlernadulle, Pl'inds af Poute- Corvo,
som var bestemt til at gjiire del allerede omtalte Angreb paa Skaane,
der skulde tJrnc Lil en Dh ersion for den russiske Armee, som var
ifærd med at angri!Je Finland.
Reisercn hefolede endvidere Marchallen , ,,at sende en kyndig
,,Oflicier igjennem Danmark til Kjobenhavn, for at undersiige Locali
"tcterne, Overfarten over Bælterne, Fursvarnl paa Kysterne, især i
"Sundet m. m." Keisc ren befalede ogsaa l\farchallen al paalæggo
denne Officier: ,,al lilkjendegive den danske Regjering, al den kunde
,,trække alle sine Tropper fn Fastlandet til F) en, Sjælland og Gerne,
,,for desbedre al kunne forsvare disse Ocr, og forstærke den Armee,
"som var bestemt til at operere i Forening med den franske. Samme
"Oflicier skulde endvidere tilfiiie, at dersom den danske llegjering
"frygtede for, imod tilstundende Foraar, ellr.r Sommer, aller at blive
"foruroliget af Englænderne, saa kunde han tilbyde den franske Tl'opper
,,til lljælp, hvilke man strax vilde sende."
Den til denne Sendelse valgte Officier var .Marchallens fiirsle
Adjutant, Oberst Hamclinaye, Commaudaut i Hamborg, ledsaget
af en anclen Adjutant, Obersllieutcnanl Steclc.
De afgik forsl til
Kiel, for al bringe Kronprindscn Marchallens Hyldest og rygte en
llcel af deres Uvcrv, og dernæst afreiste de til l{johenhavn, hvor
de ankom den 14de Februar i808, for al foretage de forclobige Undersiigelser til Udforeisen af Keiserens _Plan. De rdsle den 18de Februar
alter tilbage fra Kji.ibenhavn til Hamborg, hvor de ankom den 23de s, 1\1,
Ogsaa afsendte .l\'Iarchallen Liuieskibseapitain lfoncabric , en
Oflicier af erkjendt Dygtighed og Talent, for ifolge Keiserens Befaling at gjennemreise Danmark og i Detail al unclersi.ige Kysterne
og Overgangsstederne over Bælterne.
Capilain llfo11cabriti afrcistc
fra Hamborg midt i l<'ebruar l\Jaaned , og gik ligeledes forst til
Ifronprindsen i Kiel og dernæst over Fyen til Kji:ibenhavn, lJngs Sum.let

til Kronborg og tilbage Lil namborg, hvor han ankom den tsLe i\farts,
og indgav under 2deo !\larls en detaillerel Rapport, hvori han omtaler Kronprindsen merl stor Berommelsc, ligesom al denne havde yllret
sil levende Onske, snart al see dem franske Armee Lillræde l\Iareheo
igjcnnem Danmark Lil Skaane, og beklagede tillige: at denne l\larcbe
ikke allerede va" illraadt for nogle l\laane1ler siden.
Capitain 1J1011cabric roser ogsaa i sin Rapport de ForsvarsAn&taller, han havde seel, ligesom adskillige danske Befalingsmænds
Iver, med hvilke han paa sin Reise var kommen i Berorelse, ug
gjenncmgaaer i sin Rapport Transportmidlerne ved Lille- og Slorellælt og i Oresund , i hvilket sidste han især tilraader al bcsælle
Oen Hveen, som Sliillepunkt fur Passagen over Sundet; ligesaa omtaler han Kranborgs Vigtighed, hvilken F æslning han, ifolgc den paa
Sjælland eommanderende Generals Tilladelse af 23dc Februar, nuie
besigligedl', ledsaget af en dansk Soofficier. Den 2ide FelJruar 1808
erholdt den franske Minister Didelot, ligesom ogsaa den spanske l\linisler, samme Tilladelse.
Copilain Moncabric melder tillige i sin
Rapport, al Store-Bælt var 7 11 8 tieus, eller 4 l\lile bredt, et Udsagn af
de danske Authorileter, l\'larchalll·n hidtil ikke vilde fæste Lid til, indtil del nu af en fransk l\larineoflicier blev Ljenstligen gjenlagct og
bekræftet. Hidtil havde han troet, al Store-Bælt var meget smallere.
Deo danske Charge d 1AITaires i Hamhorg, Rammerjunker v. Lewct::au, som i Enden af J~nuar og i Begyndelsen af Februar havde
været hortreisl nogle D-age til ICicl , fandt ved sin Tilbagekomst til
lfamlJorg, al Prindscn af Punte-Corvo og hans Omgivelse talede med
Enthousiasme om en Expeclilion til S,•crrig, hvorom, saavelsom dens
Ophav, flerr v. Lewet::au endnu vat· alc.lcles u\'idcnrle, ln•orfur han i
sin Rappot'l af 9de Februar 1808 til sin Chef, Grev u. Bernstorff,
melder hvad han havde erfaret, idet han tillige med al Kraft og
Pat1·iolisme udtaler folgende, tilvisse vigtige Ansku~lse:
.•• ,,Det udkastede Projecl v/1 være hoist skadeligt og siirgeligt
,,for Danmark, da Marchallen er indtaget imod delle Land og sam"mes Regjering, om hvilken ban lroer, al den er mere gunstigt
"stemt for England end for fl'ankrig. Lykkes del end stundom at
,,uringe Marchallen fra denne engang fattede Anskuelse, sna ind,,finder den sig dog aller ved den ringeste Anle<lniug eller l\Iisfor,,slanclse, hvortil der ikke mangler Leiligbed saa nær ved den dan11slce Grændse, saa ;il denne Provcntion naturli gviis vil faae langt

16i
"mere Næring, naar l\larchallen er indrykker i Landet, og folgclig
,,ogsaa virke mere skarlelig. Denne Prevention for1iges ogsaa ved .Mar"challens s1irgelige og morke Sindsstemning og sygelige og lidende
,,Befindende, saalænge han har opholdt sig i Hamborg.''
Imidlertid erholdt den danske Charge d'Affaires sna1 t Lys i
det M1irke, hvori ban befandt sig.
Den 1 He Februar -1808 ankom nemlig Kronpriudsens Generaladjutant af 1\Iarincn , Commandeur Lindholm, sendt af sin hiiie Herre, for at træffe den
forni.idne forberedeude Aft,1le med l\tnrchallcn om den forcslaaende
lndmarche af de franske Tropper og det projeclerede Tog til Svcrrig.
I sin R,1pport af 12Lc Fehruar melder Herr v. Lcwrt::au, at
e n fransk Coureer , ar ankommen Lil l\larchallen, saml al: ,,Com"mandeur Lindholms uventede Ankomst, og især den Samtale, som
,,samme i Gaar havde med Prindsen af Ponle-Corvo, kar overhe" viist mig om, at jeg har sluttet alt for rigtigt, ved at antage, at
,,det Moment er kommen, da vi ikke cre tilfredse med de Ulykker,
"som allerede have rammet Danmark, men at nu sammes I>rovindser
"endvidere ville blive udsalte for Vægten af alle de Lidelser, som
,,ere uundgaaelige ved fremmede Troppers l\Ia1·cpe igjennem Landet.
,,Beslutningen om Expedilionen til Sverrig er allerede laget, de for"nodne Ordres givne I og der handles ei mere om andet, end at
,,bestemme Dagen, paa hvilken Alt skal sættes i Bevægelse" •••
F1·a denne Tid af var Marchal Bernadotte langt venligere imod
den danske Charge d'AfJaires, end forhen, hvem han, saavelsom
Commandeur Lindholm, fra nu af, viste al tænkelig Opmærksomhed
og Velvillie, oftere indui.id til Dine o. s. r.
Da Planen nu engang var udkastet og Lcslcml, erholdt Kammerjunker v. lcwet.rau Krouprindsens Befaling, at forsoge paa "at over,,lale Marchallen og Lievise ham Nodvendigheden af, al paaskynde
"Udforeisen af Projectet imod Sverrig; at hvert tal.Jt Oieblik for/lger
"Vanskelighedurne ved et Foretagende, som allerede var vanskeligt
,,nok i Forveien, og ifald det ikke bliver udfort eller lykkes for,,medelst Tallet af Tid, og som F1ilge deraf, foren<I Englændernes Til1,bagekomst i Sundet, saa vil denne talrige franske Armee fol'hlive
"paa de danske Oer, hvor den snart vil blive udsat for Mangel
,,og Sult."
Den franske 1\larchal kunde imi<llerlid ikke overhe\·iscs om
disse Paaslandcs Rigtiglied 1 ligesom han "ei Licller var i Stand til
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,,endnu at gh1e bestrml Oplysning om Al'mce-Corpscts Sl) rkc o.;
,,Sammensa,tning, hvilket furs! vil bliv~ hnm muligl, pfter Tilhagc"komslc11 ar de Courerer, som han havtle sendt til Paris , for at
,,modtage l{ciserens og Krigsministerens mere dl'taillerede Ordres."
Kun forcliibigen va1· den danske Uegjcri11g lile\'en underrettet om hvilket Kronprindsen uncer 19ue Februar mcddeeltc 1-'cltcornmissarialel - al del franske Armcc-Corps vilde lrnstane af circa 20,000
1\land ug -1,000 Heste, saml at del ,,ilde r~'kke ind i llolslccn fra
Liibeek, Hamborg og over Elhen fra Stade, saaledes: Colonnen fra
Liiberk skulde gaae ovcl' Scgeherg og Neumiinslcr til Rcndsborg;
Colonnen fra Damborg og Stade over Elmshorn , llzeho og Remmels til Rendsborg, og derfra begge Colonner paa den store Landevei ol'er Slcsl'ig, Flensborg, Aabem·aa, Hadersliiv, Colding, Snoghiii,
over Lille-llælt til Middelfart og Odense, hvorfra Tropperne dil'igcres til Ovcrg,rngsstædcrne over Store-Bælt, nemlig: i l{jærtemindc,
N)'borg og S1t•ndborg, for at overfot'cs til Sjælland eller Smaaoerne.
Fclleommissariatet i l\it•I hlcv ved samme Befaling paalagl at surge
for dcnue Armees Forniiclcnhcdcr paa dens Marche igjennem Hertugdommerne til Lille-Bælt; hvot':mod Fcllcommissarialat i Kjiibcnhavn
blev paalagt paa lignende l\faade al siirge for samme, saasnart Armren va~ ankommen til Fyen og Sjælland. De l\fenigc skulde paa
1\Iarchcn brspiscs af deres Værter.
lfronprindsen udstcclte fra Kiel den 2 Lcle Februar 180 et
Ueglemenl, hvori det Nærmere angaacnde Forpleiuing, Marchcroulc,
Politi, Transportmidler m.m. blev bcslemr, htoraf det Vigti-gsle var:
Paa hvcrl Elappestcd skal ansælles en Stabsofficier eller Capitain
som Command.int med J. Subalttiru-Officicrer Lil l\Icdhjælpcre, saml
8 Underorficierer og 24 l\land Infanteri til Piquets, og 2 Undcrofliciercr og 8 l\Iand Cavalleri til Palrouiller.
Ved ]ndql'al'teringen
skal en l\fenig regnes for 1, en Underofficier for 2, en subaltern
Oflicier for 4, en Stabsofficier for 8 og en Brigade-Chef eller Genrral for 32 Mand; og, omendskjondt Officiererne blive indq\·arterede
hos Borgerne, skulle Commandantcrne, ved lHa;; istralerncs 1\ledvil'kning, foranstalte deres Bcspiisning samlet i Byens Gjcslgive1·gaarde
paa Kongelig Regning.
Til at besorge Marcherouterne, Indqvartel'ingen, Transportvæsenet m. m. for denne Armecs Gjenncmmarche, bleve af Kronprindsen ligeledes under 21dc Febi'ua1· -1808 beordrede Capitainerne
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Glodc du J>lat og JJli'll:al v. Ba{fn1Jr, samt Licutenant Ca·rl v. Bm·clc11fieth, alle ret vel begavede, udrustede og instruerede unge l\lænd af
den nyhg opretlede Genernlqvarleermesterslab, hvilke allerede den 22de
Februar ankom lil Hamborg, hvor de samme Dag bleve presenterede af den danske Charge d'A!Taires for den franske l\larchal,
som modtog dem med velvillig Opmærksomhed.
Vi sec af denne Udnævnelse, hvilken stor Mangel Kronprindscn
maa have bavl paa dygtige, h6iere Officierer i sin Omgivelse og i
sin talrige Generalstab , hvoraf de Fleste vare uden prædomincrende
Kundskaber baarle i Militair- Videnskaberne og det franske Sprog, eftertiOm han ,·ar nodsaget til at vælge sna lave Grader som Capitainer
og Lieutenanter til cl saa vigtigt Hverv: al representere Kongen og
Landets Tarv og Interesse lige over for en fransk Prinds og Rigsmnrehal og hans overmodige Generalstab, hvis Chef, General Gorard,
af Marchallen blev paalagt al underhandle og afgjifre Alt, angaaendc
den franske Armees Gjennemmarche, med disse 3 danske Officierer,
Det kan vel neppe drages i fvivl, at, hvor redelige og dygtige disse
Officierer end have været, har Danmark, som vi ret snart ville
erfare, til visse maallet dyrt betale en slig beklagelsesværdig l\Iangcl
paa Kl udighed og Dygtighed i de hoircre Grader af Generalstabcu.
I disse Dage berellede Bladt>ne, især Hamborger - Bladene af
2 lde l'cbruar, Ankomsten af en engelsk Orlogsescadre i de svenske
Farvande ved Gothenborg, hvilken Efterretning synes at have aabnet
Oineue r,aa de Franske, med Hensyn til Vanskeligheden, for ikke
al sige Umuligheden, i al udfore Projeclcl imod Sverrig. Disse
Efterretninger og Vanskeli~heder blcve for en Dcel bekræftede af
Oberst Ilamclinaye, som den 23de Februar kom tilbage Lil Hamborg fra sin Mission til Kjiibenhavn; hvorpaa han slrax 11fscn Iles
til Pai·is, deels for at rapportere hvad han personlig havde seet,
og decls for at modtage de yderligere og med Omstændighederne
mere hensigtssvarende Ordres.
Der var allerede den Gang Personer, og deriblandt Capitain
Wenzel v. Haffner, som hoit udtalede, at denne Opsættelse og Forhaling af Indmarchen , ja selv den Offentlighed, med hvilken Forberedelserne bleve tagne, vare gjorte med Forbeholdenhed og Overlæg,
for derved at tvinges af naturlige Forhindringer Lil at forblive i
Sjælland, og saaledes at kunne sætte sig l Besiddelse af Danmark.
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Marchal Bernadotte udviklede ogsaa i sin fiirsle Samtale, tl cn '22d e
Februar, med de 3 unge, danske Ofllcicrer, med stor og beregnet
Klogskah, Vanskelighederne ved Ovc1·gangen over Bælterne og Oresund, formedelst de engelske l\rigsskibes truende Stilling; dog
haabede han at kunne forcere 01•ergangen, deels ved Hj ir.lp af
danske armerede Fartiiier, deels vecl indtrædende Uvcir, hvorved de
engelske Krigsskibe vilde blive niidsagerle til at fjerne sig; ,,men',
tilfiiiede l\farchallen, ,,om end Halvparten af hans Armee omkom,
,,vilde den iivrige Deel dog lande og være tilstrækkelig.'' lfan antog nemlig de svenske Troppers Styrlce, som vilde hlive stillede
imod ham, i Alt til 50,000 l\fand, dersom Sverrig ikke skulde tillige
modstaae Rusland; men han regnede paa sammes ?tlerlvirkning, paa
l\Iisfornoielse i Sverrig og paa Diversioner fra det si.indcnfjelclslrn
og nordenfjeldske Norge; og om end .l\fcrlvirlcningen fra Norge
blev parnlyseret af den engcl sk -tydslce Legion, som skulde ankomme
til Gothenborg, saa ansaae han det dog for afgjort, at han merl
35,000 Mand, i hvilket Antal han indbefallede det danske AuxiliairCorps, i meget km·t Tid vilde erobre hele Sverrig,
Paa ~led virkning fra l\Iemel, Stralsund, eller overhovedet fra
den tydske Kyst, som Kronprindsen af Danmark havde yttrel, regnede han slet ikke. Overgangen over Lille-Bælt antog han rettest
burde slcee ved Snoghi.ii 1 og ove1· Store-Bælt fra Slipshavn ved Nyborg; og da de danske Officierer angave, at man ei turde rngne
paa 1 at kunne dagligen overfi.ire over Slore-lJæll mere end 1500
l\Iand og 500 llesle, saa skulde Etappornes Styr! e indrettes overcensstemmende med denne Angivelse, for at Armeen ikke skulde
blive nogensteds opholdt i sin l\farchc. Derimod vnr i Orosuud Foranstaltningerne langt betydeligere.
Ifiilge l'remierlicuhm1111t Rilles
Rapport af 25do Marts 1.808 og Commandenr f(Jcrulfs Il npporl af
27de s. M., var her forsamlet 309 Skibe, der kunde indtage paa
engang 4,i 78 Heste og 26,370 l\Iand; lil }l\·is Udrustning og
Eqvipering m.m. var commanderel 3 Capilain-Lieutenanler1 4 Lieutcnanter, :10 Divisions-Undcrofficicrer og 407 enrouleredc l\Inlros or.
Slyrkcn og Sammensætningen af det franske Hjælpecorps kunde
.l\Jarchallen ei heller an give for disse Officicrer, inden den til Paris
sendte Adjulant, Oberst Hamclinayc, var vendt tilbage, og, som han
haaliede , medbragle den IJcslemmclse, al Ilovedcorpset lcom til ,il
bestaac af franslcc Tropper.
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Under den derpna bavle Samtale og Underhandling med Chefen
for Staben, Gcnerallieulenant Gerard, yllrede samme, at man hellere
maalle regne paa 24,000 Mand end paa 201000, og deraf hellere
paa 6,000 l\Iand Cavalleri, end paa 4 1000 Mand.
Saa uvisse vare endnu Bestemmelserne, og saa lidet blev Danmark og dets Regjering adspurgt og bort, i en alene for den vigtig
Sag, kun faa Dage inden Indmarchen i Landet fandt Sted. Almindeligviis stille Allierede ikke det folde Antal af de lovede Tropper; men
her, i delle Tilfælde, vare de endog stærkere, end den Slat, Hjælpen
skulde ydes , srlv onskede det, hvilket allerede maatte vække Opsigt; og i saadanne Tilfælde antage vi, al del maalle være vanske•
ligt nok for saa lave Grader som Capilainer og Lieulenanter, at
vise den nodvendige Holdning og udtale en bestemt Villie, ligeover
for en fransk Prinds og Rigsmarchal og hans bekjendte dygtige Generalstabschef.
Allerede den 2den l\farts kom den til Paris sendte Adjutant, Oberst
Hamelinaye, tilbage til Hamborg, og medbragte de nodvendige sidste
Ordres til Prindsen, at sætte sig snarest muligt i Bevægelse. Ogsaa var l\forine-Capitain il'loncabric retournerct fra Kjobenhavn , og
havde indgivet sin Rapport til Fordecl for Expediliooens gode Udfald, Samme Dags Aften Kl. 9 l,lev derfor den danske Charge d'Affaires
og de 3 lidtnævnte Officierer kaldte til Marcholien, som meddeelte
dem l{ciserens Resolution, ifiilge hvilken Tropperne fra LUbeck vilde
sætte sig i l\larche den 5te l\Iarts, og de Tropper, som vare i Ham1,org, den 7de Marts, for at stode sammen i Rendsborg; dog erholdt disse Officierer fiirst den 4de Marts, eller Dagen for Indrykningen i Holsteen, Underretning om Styrken og Sammensætningen
af det allierede franske Armee-Corps, som skulde dannes af franske,
spanske og hollandske Tropper, eller af 3 mod hinanden fiendlligsindede og for hinanden uforslaaelige Nationer; en Sammensætning,
som ikke ret vel kunde indgyde den danske Regjering og det danske
Folk stor Tiltro , eller Forhaabninger, med Hensyn til Nytten og
Vigtigheden deraf, for Danmarks politiske Fremtid; thi at Spanier og
Hollæudere med slo1· Interesse vilde kjæmpe for en dem aldeles
fremmed og uvedkommende Sag i Sverrigs Huulveie og Skove, synes al være mere, end Forstanden kan tillade os at troe.
Imirllertid maatte de danske Generalslabsofficierer modtage de
Tropper, som Frankrig bod dem, og som det selv var meesl i For-
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legeuhed med. De havde inlel Valg, og hes;1d il,ke heller li.1 af! og
Villie til at afvise. hvad Danmark ei unskcdc at modlnge. l\(,1n kan
del'for mrd Rette paastaae, at dersom Landet havde lrnnnel fiirle flere
fremmede og allierede Tropper, saa havde det sikkerfigen ogsaa morilaget flere; og man kommet· her til atter at sande del gamle Ordsprog: ,,at det er vanskeligere at forsvare sig imod sine Ve1111er,
"end imod sine Fiender," Omend~l,jiindl den danske Ch:irgc d' Afl~1ircs
saavelsom de 3 danske Generalstabs- Officicrer iklrn noksom !,unde
ros.e l\Jarchnllens velvillige Sindelag og Opmærksomhed imod dem,
Stlil var det ikke me1·e afhængigt af ham, al gjure nogen Foramiring
i den engang tagne Bestemmelse; den mægtige Keisers Befalinger og
Juleresse maatte folges. Ikke desmindre var det glædeligt for Danmarks lnteressc, at .l\Iarchallens Prevcnliou imod dens Ue1,,jering var
i den seneste Tid forandret lil Vchillic og Godhed for samme - en
Forandring, IJerr v. Lcwctzau nærmest udleder af C;1pilain lllo11cabric's og O1.Jerst fla111cl-i11ayc's Uapporler ved Hjemkomsten fra deres
Sendeiser til Kronprindsen i Kiel og til Danma1·ks Hovedstad.
Denne Velvillie gik endog saa vidl, at .!\farehallen heslutlcdc
selv at begh'e sig til Kjol.Jcnhavn forend Tl'Oppcrne ; og han nf'gik
ogsaa didhcn, den 7de l\larls I fulgt af llerr v. Lcwcl::mi, til ll\•cm
han havde yttrct, at han onskede at boe udenfor Byen , helst p:ia
Frederiksbergs Slot - cl Onskc, den danske Regjering med licrcdvillig Opmærksomhed ogsaa opfyldte.
Den allierede Armees Sammensætning og Styrke var, ovcreensstemmendc med del af den franske Gcneralslabschef til de danske
Gcneralstal.Jsof!icierer overrakte orficicllc Documcnt, som folgcr:
Armee-Corpsets Chef: Rigsmarchal Bernadotte, Primls af PunleCorvo,
•
Chef for Generalstaben: Generallieutenant Gørard.
Prindscns Adjulanter og Officicrer af Generalstaben , O!Jerslcr
og Oberstlieutenantcr: Hamclinayo, Gentil, Sevrot, Stoclt, Willl'111ai11,
T'illatc og le Jean.
Chef for lngcnicurvæsrnel: General la:awslti.
Chef for Artilleri væsenet: General lllosscl.
Chef for Hoverlqvartcrct: Oberst Gautltier. Delle llt1rndq1 ,,rtecr
bestod af 01•cr 150 Personer og et langt stiirre Ant,11 TJcllel'r og
Heste.
Chef for den store Artilleri-Pari..: Oberst Bardo11cl.
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Chef for Armee-Co1 psels Gensd'armeri: Oberst lllaupoint.
Krig~commissah- en Chef: Bo;rdon.
Ordo1111lcur en Chef: du Prat.

A.

Det franske Armce-Corps.

De fransl.e Tropper formerede 2 Divisioner I hver deelt i 2
Drigader,
Den ene Division, under Generdllienlenanl JJupas, laa i
og omkring Lilbeck.
Chef for Divisiouens Stab: Generalmajor dtt Morcst.
Chef for Di\•isions-Arlilleriel: Obers t Sibille.
Division<'ns to Brigader bleve commanderede af Generalmajorerue
de l,cu{ og Gency, og bestode af fiil gcnde Troppeafdelinger:
Det 5Le )elle Infanteri-Regiment • ,
1648 Hoveder
,, 1.9de Linie -Infanteri-Hegiment •• 1.681
,,
,, 58rle ,,
,,
1458
,,
,, :14.de Regiment Jægere til Hest •
390
,,
og 458 Heste.
Divisions-Artilleriet • • • • • • • •
379
og 288 "

=

Den forsle franske Division

"

5556 HovedP.r og 746 Heste.

Den a n den Di vi si o n , under Generallienlenant, Grev Boudct,
blev fra 5le Marts af fort over Elben fra Stade til Slæderne Wedel,
Ullersen og Pinneberg i Ilolsteen.
Chef for Divisionr.ns Stab: Generalmajor Vergcr.
Divisionens lo Brigader bleve commanderede af Generalmajorerne
Fririon og Valory, og bestode af folgende Troppeafdeliuger:
Del 3die lette Jnfanleri-Regiment • 1670 Hoveder
,, 56de Linie• Iufanteri-Regimenl • 2664
,,
,, 93de ,,
,,
i 737
,,
,, 23de Regiment Jægere til Hest •
707
" og 753 Heste,
,, Divisions-Artilleriet • • • • • •
208
,, og 314 ,,
Den anden franske Division
Det hele franske Armee •Corps

B.

>=

=

6986 Hoveder og 1067 Heste,

12542 Hoveder ug 1813 Heste.

Det spanske Annee-Co·rps.

De spanske Tropper, som cantonnerede i og omkring Hamborg,
formerede eel Corps, under Commnndo af Gcnerallieuleuanl, Marquis
de la Romana, og var deelt i 2 Divisioner.
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Den e II e Di vis i o 'l blev commanderet af General ,le liimlalcn,
og hestod af fiilgende Troppeafdelinger:
Linie-Infanteri- Regimentet "Asturieu" 202 l Hoveder.
dito
dito
"Zamora'' 1835
En Balaillon af det !elle InfanteriRegiment "narcellona''
1232
Dragon-Regimentet "Belgien" *) •• 933
og 915 Heste,
,,
,,
,,el Rey'' • •
653
og 540 ,,
,,
,,el lnfanle" •
618
og 599 Den fiirste spanske Division = 7292 Hoveder og 205J Heste.
Den and en D i v i si o n blev commanderet af General de Salccdo,
og bestod af folgende Troppeafdelinger:
Linie-Infanteri Regimentet "la Princessa" • • • • • . • • . • • • • • 1826 Uo,•cder.
Del lette Infanteri Regiment "Guadalaxara" . • • • • • • • •••••• 1855
En Bnlaillon af det lette InfanteriRegiment "Catalonien" • • •••• 1065
Dragon-Regimentet "Algarbien'' • • • 585
og 522 Heste.
,,
,,
,,Almanza' 1 • , • 596
og 566 ,,
,,
,,la Villa viciosa" 633
og 531. Den anden spanske Division = 6560 Hoveder og 1619 Heste.
De to spanske Divisioner udgjorde
allsaa tilsammen , • • • • . • • 13,852
og 3673 480
og 38<1: Hertil Artilleriet • , •• , • , • •
Det hele spanske Armee-Corps = 14,332lloveder og 4057 llesle,
C. Det hollandske A1·mec-Corps.

De hollandske Tropper ankom til Hamborg den 15de, 16de,
17de og i8de .Maris 1808, og formerede een Division, under Commando af deo franske Generallieutenant G,·atien.
•) Ca,·nlleri-Rcgimenlel "nelgic;n", hvis Cher ,ar en Ilcrtug ar J.ltrambcrg,
og som blev commnnderet ar Oberst Ameil, henhiirte egentlig ikkr til
det spanske Armee-Corps, men til del franske. Ilike desmindre Undes
det opfiirl p11a den orficicllc Liste over J\larchal IJcrnadollcs Corps, i111 cllt•111 de spanske Regimenter, som hrnhiircrulc Lil l\Jarquis de la 1/oma.
nu'1 Armcc-Corps. Itcgimenlel IJrstotl dcrimotl ror sliirstc IJclcn of llcll!ier, som blc1 c commandcrcdc ar frnnsl1c Officierer.
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Chef for Generalstaben: Oberst Stedmann.
Chef for Divisionens Stab: Capitain Lieutenapt van der Capelien.
Denne Division var deelt i to Brigader, under Comruando af
Generalmajorerne v. Niccols,m og v. Ha,selt, og bestod af fiilgende
Troppeafdcl_inger:
Det 6te Linie-Infanteri-Regiment, • • l40i Hoveder og :12 Ileste,
Det 7de
,,
,,
1:168
og i5
Del Sde
,,
,,
:1.326
og 32
Det 9de
,,
,,
1920
og i2
Divi ions-Artilleriet •
:191
og 2jO
Det hele hollandske Armee-Corps = 6006 Hoveder og a2:1 Heste.
Rccapitulation.
I II fan le ri,
Cavallcri.
Artilleri.
Hoveder. Ilovcdcr. Heste. Hoveder. Heste.
Del franske ArmeeCorps
:10,8.i.iS.
1,097. i,211.
587.
602 •
Del spanske ArmceCorps
9,834.
4,0:18. 3,673.
480.
384•
Del hollandske ArmeeCorps
5,815.
:191.
321.
A ltsaa det hele allierede
Armee-Corps = 26,507.
5,115. 4,884. 1,258. i,307.
Tilsammen= 32,880 Hoveder og 6,19:1 Heste.

. . ....
•

•

•

•

•

♦

.. .. . .

,,

,,

Saaledes erholdt nu Danmark af sin Allierede næsten 33,000
Combatlanler med henved 6,200 Heste, foruden et stort Paahæng
af Koner, Fruentimmer og Dorn, med hvilke man senere kom i den
storsle Forlegenhed, da især Officicr-Fruernes Prelensioner vare langt
stone end Mændenes.
Det Beklageligste herved var, at den danske Regjering ikke
havde forbeholdt sig nogensomhelsl Commando eller Defalingsret over
disse Fremmede, inden de erholdt Tilladelse til al rykke ind i Landet,
saa at de vare mere Herrer i samme end Kongen selv. Det kan,
destoværre I indtræffe, al et lille Land maa vige for Overmagten af
en fiendllig Armee, som trænger ind i Landet ; men frivilligen at
modtage slige Gjester, uden Reservation af Befalingsret over dem,
det bor ikke finde Sted i nogen, stor eller lille, velorganiseret Stat.
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lfolge den af de danske OfficiPrer udkastede Jllan, som grundede
sig paa Transport-Midlerne ,•ed Store-Bælt, skulde delle Armee-Corps
marchere i Etapper, ikke over i500
2000 Mand stærke, hvorved
dog Etappernes Antal steeg til 16. Hver Etappe erholdt een Rasldag
i Rendsborg, hvorfra den uafbrndt skulde fortsætte Marchen til Odense,
hvor der efter Omstændighederne vilde gives een Rastdag, eller og
marchere lige til Nyborg, ved dot Store-Bælt, hvor Tropperne strax
skulde indskibes og overfores til Sjælland.
Indmarchen i Boisteen begyndte, som allerede er omtalt, den
5te Maris med Divisionen Dupas, fra Liibeck og Eutin; og den derved gjorte Hestemmelse, at de spanske Troppe-Elapper paa Marchen skulde adskilles ved franske, tydede ikke paa megen Tiltro
Lil dem. Divisionen inddeelles og marcherede i Elapper paa fiilgende Maade:
lsle Elappe, beslaaende af det 5tc franske lcltc Infanteri Regiment, fra Liibeck, og det 14de Regiment Jægere
til Ilest, fra Eulin.
det 19de Linie• Infantei·i-Regiment og Divisions2den
Artilleriet.
det 58de Linie-Infanleri-Regimenl og Generalernes
3die
og Stabsofficierernes Eqvipagcr,
Derpaa fulgte spanske Tropper fra Hamborg den 7de og Sde
~farts, nemlig:
4de Elappe, bestaaende af Dragon-Regimentet "Belgien" og den
lette Ilataillon "Bareelloua''.
Dragon-Uegimenlt:l "la Villa viciosa'' og den lette
5te
nataillon "Catalonien''.
Derpaa fulgte den 2den franske Division, under Generallicutenant, Grev Boudct, fra Hamborg, de11 9dl', 10dc og ilte ]\farts,
saaledes:
6te Elappe, beslaaende af del 3dic lefle Jnfanleri-llegime11l og
23de Regiment Jægere til llcst.
det 93de Linie-Infanteri-Regiment og Divisionens
7de
Artilleri.
del 56de Unie-Jnfanleri-Regimenl og Generalernes
8rte
og Slabsofficiererncs Eqvipagcr.
Derpaa folgle aller spanske Tropper, saalcdes:

a
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9de Elappe, bestaaende af Linie- Infauleri-Rcgimcnlct: ,,Asluricn"
og Artilleriet, dcu 1<!te l\larls fra Hamhorg.
Linic-Infanleri-Hegimcnlet: 11Zamora" og DrJgon1.0de
Uegirnentel "Algarbien" , den 13de !\Jarls fra
flamborg.
Linie- Infanteri-Regimentet "Princessa", den 14de
ilte
!\farts fra Hamborg, og Dragon- Regimentet ,,el
Rey'', den 15te .Marts fra Liil.Jeck.
Linie-Infanteri-Regimentet:
,,Guadalaxara!', deu 13te
i2Le
Afarts fra Hamborg, og Dragon-Rc,;imcnlet "Almanza", den 16de l\larls fra Lii!J1·ck.
Dragon- Regimentet "cl Infoute," den t 7de !\forts fra
i3de
Liibeck, og Divisionens Eqvipagcr og Ba,;agc,
den fode Marts fra Hamborg.
Dcrpaa fulgte den hulla11dske Dhisiuu, saalcdcs:
1.-Jdc Etappe: Det 6te og 7dc Linic-lufa11leri -Rcgimc11t, de11 l7dc
.l\larts fra Hamborg.
Det e de Linic-lufautcri Regiment og Dil"isions-Arlillc15dc
rict, den 18dc Marts fra Hamborg.
Det 9de Linie-Infanteri-Regiment samt Divisionen~
16dc
Eqvipager og Bagage , den 19de l\Ja1·ts fra
Hamborg.
Denne babylonisk sammensatte Armee ,,ar nu sat i l\Iarche, som
ogsaa udfi:irtes med nogenlunde Orden og Tilfredshed fra de Allieredes
Side, hvorimod det ikke manglede, trods den bedste Forberedelse
og megen administrativ Dygtighed fra dansk Side, paa mangfoldige
Klager fra og Voldsomheder imod de Bcqvarterede, især begaacde af de
overmodige Franskmænd, hvis Fordringer vare vanskelige at tilfredsstille, da de almindeligviis fordrede saavel til Folk som Hcsle langt storre
Porliouer og Rationer, end Bcstcmmelse1 nc forcskrcl'C; og derfor
ulcvc saavcl Beboerne paa Landcl som i Kjobstæderne slrax i Begyndelsen haardt mcdLJgne, og Slagsrnaal og Ue11ighed med Bunder,
li.ud~L.c og de Beqvarlerede vare derfor ikke sjeldnc, hvorved Franskmændene ofte lede Nederlag ved de holsleenske og sles,•igske haandfaste Il onder. Derimod vare Spanierne godmodige, fredsommelige,
n1iisomme og vel disciplinerede Folk, hvorfor der ogsaa blev viisl dem
storre Velvillie og Sympalhi af Landets Bel.Joerc, end Franskmændene.
Det E,·e11ly1 lige i al see spanske Tropper her i det hiiic Norden,
Dunm. Kri:1h, fn, 1807-9, li, Bin<I,
12
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deres I.ands politiske Undertrykkelse og den deraf fiilgencle s1irgelige og melancholske Sindsstemning hos disse Krigere virkede til dc1·es
}t'ordeel og forogede Velvillien for dem.
De Allierede vare altsaa paa l\larchen Lil Danmark, som fra den
Tid, de hetraadte Grændsen, maalle overlalle den hele Forpleining for
Folk og Heste, Transport, lndqvarlcring, overhovedet siirge for en hver Forniidenhed, og bortrydde alle Bindringer, paa det al Marchen
uhindret kunde forlsætles.
Omsorgen for den allierede Armee var
enrlog saa stor, al Kronprimlsen under i ile Maris befalede Fellcommissarialel at lade forfærdige 12 L6000 Hesteskoe med Som til denne
Armees Brug. Til Lille- og Store- Bælt bleve Siiofficierer comman •
lierede, for al lede Overfarten, under S6-Capitain, Baron Holstens
Overcommando, og allerede under 18de Februar 1808 befalede Kronprindsen, at alle saadanne Skibe, som kunde bcnylles til Transport
af Mandskab, Vaahen, Arniee Materiel og Heste, fra alle Havnene i
Fyen, pna Langelaud og Ost~ysten af Jydlnncl fra Horsens til Eckern•
forde, skulde samles i Snoghiii, Aariisund og Svendborg , ligesom
alle lignende Farloier fra den 1istlige Kyst af Fyen og den vestlige
Kyst af Sjælland, til samme Hensigt blcve beordrede al begive srg
til Kjcrteminde og Nyborg.
I\Inn ventede derfor snart al see de
fremmede Gjester paa Sjælland, og forbered le sig paa deres Modtagelse, selv i Hovedstaden ; af h1•ilkcn Aarsag Kronprindsen under
i~le Marts tilskrev del danske Cancclli, sanledes:
"I Anledning af de fremmede Troppers Indmarche i Kji.ibenhavn
,,nedsættes der en Commission, l'or at regulere Qvartererne m. m.,
,,bestaaende af: Commandnntcn, Generalmajor, Grev v. Baudissin,
"Politimesteren, Etatsrand Hnagcn, O\'erkri gscommissair llammer-ich
,,og endnu lo andre .Medlemmer, som udnævnes af Cancelliet."
,,1 ethvert af Sladr.ns Qvarlerer ansælles en af Stadens 32 !\lænd,
,,som haver al besorgc Detaillen af lndq\'arteringen,"
For at anordne All, Troppernes Forplcining m. m. betrælTendc,
under deres Ophold paa Sjælland, begav den franske Cummissair de
guerre en Chef, Bourdon, sig selv til Kjiibenha vn, hvor han med
Feltcommissariatet, b1istaaende af Kammerherre v. 11l6sti1ig og Generalmajor v. Ha:i;t/1ausen, blev enig om f61gende Bestemmelser, under Forbehold af Hans Kongelige Hiiihcrl Kronprindscns og Hs. Hi.iihed Prindsen
af Ponte· Corvos Starl fæslelse. Disse Bestemmelser lyde ifolge Fcllcommissarialels Rapport lil Kronprindscn af 5te l\far•ls 1808, saaledes:

a

•
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t) Levnetsmidler,
B ri.id skal op lægges i 4 store Magaziner, nemlig: i Kjiibrnhavn for 10,000 Mand, i Helsingiir for 10,000 l\Janrl, i Frederiksborg for ZOOO Mand og i Roeskilde for 4000 .l\Jand , i Alt for
26,000 !\fond.
Der:.om Troppeantallet er mindre, end her er nævnt, formindskes
Briidportionemes Antal forholdsviis paa hvert Sted; ligesaa forliges de
paa samme l\faade, hvis Antallet paa Tropperne e1· stiirrc, end ovenfor nævnt. Samme Beslemmelse gjælder ogsaa for Fouragen.
Ethvert af ovennævnte Magazinl'r skal være forsynet med Korn
og l\Jeel, Halvdelen Hvede, Halvdelen Rug, for een l\laaned; ligesaa skal der være Forraad af Brændsel for 1 Maaned.
De forniidne Hagerovne skulle forefindes paa ethvert af de ovennævnte Slæder.
Kjod, Riis, Brændeviin Sall og Ol skal forefindes i
fiilgende Magaziner, saaledes:
1 Kjiibenhavn
for 2000 Mand. •
,, 2500 ,,
" Lyngby
,, Hirsehholm
" 2500 ,,
,, Helsinglir
" 2000 ,,
,, Frederiksborg " 3000 ,,
,, Frederikssund " 2000 ,,
., Slangerup
" 2500 ,,
" Roeskilde
" 4000 ,,
og
" Kjiige
" 2500 ,,
,, Frederiksberg " 3000 ,,
Tilsammen for 26,000 Mand.
Alle Levnetsmidler skulle udleveres en avance, og i ll\'crl l\Ia-gazin forefindes Forraad for een l\Jaaned.
Portionernes S11irrelsc
fastsættes daglig, saaledes :
I{j 1i d: •
~ ti for hver Mand.
B r /id: . • .
1 ~ .ti'., poids de mare, lil 16 Unzer paa hvert 1J;.
Riis: • . •
i it for hver 16 Mand.
Brænde vi i 11: • En Pint eller Lil re (Pol) for hver 16 J\Ian<I.
S a It: . . . . . . i it for hver 30 l\Jand.
6 1: • . . , . . • 1 Bouteille for hver Mand.
12"
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Overceusslemmenue med disse Betingelser forbinder Fellcommis sarialel i Kjiibenhavn sig til al auvise lil den franske Armee-Adminislration de forn/idne Levnetsmidler for 26,000 Mand for
,•ende Oxer skulle altid leveres forud for 4 Dage.
Disse Levnetsmidler ville

1 .Maaned. Le-

for den ommeldte Tid af i Maaned

udgj/ire:

2786 Tiindcr H,•ede til 220 ti.
2786 Tiinder Rug til 200 ti.
48,750 ti Risengryn.
26,000 it Sall.
780,000 Flasker Ol.
Disse Artikler skulle slrax fordeles ar Local-Adminislrationen til
de ovennævnte 10 Magaziner,
leverede Portioner,

Forhold til Antallet af de derfra ud-

2) I<'ottrago.
Den franske Krigscommissair en Chef,

llourdon. har forlangt

Fourage til 5000 Heste, hver Ration bestaaeude af: 15 '.it Hii,
1.0 ti Halm og 9 '.it Havre.
Fellcommissariatet, som if/ilge Kronprindsens Ordre calculerede

Bo

Fnrurugen af
for 5 l\foanede1· og af Halm for 8 l\laanedcr, kunde,
efter Undersugeisen af dels Ressourcer ikkun lilbydc Rationer, som
bcstode af 7 '.it Hli, 7 it Halm o~ :1.2 'iI Havre; allsaa 3 it Havre
mere end den franske Ration , for al erstaUe Afgangen af H/i og
Halm. Men, da delle Tilbud fjernede sig all for meget fra del
l<'orbuld, som var engang fastsat i den franske Armee, saa kunde
Krigscommissairen ikke paa eg1•n Haand indvilge i delle Tilbud, men
udbad sig Tid til derpaa al indhente Marchal Bernadotte, Prindscn
af Ponte-Corvos Bestemmelse.

8) Hospitalsvæscnet.
Der skal oprettes lo Hospitaler: eel i Kjlihenh11vn for 700 Syge og
ecl i Helsiugiir for 300 Syge, tilsammen for 1000 l\Jand. Disse Hospitaler skulle, if1ilge en af Genernl-l{rigscommissair Bourdon 111dg ivel Note,
forsynes med det Forn/idne efter Landets Hjælpemidler og hvad der

i Danmark er Skik og Brug. Hospislalerne bestyres af franske Embedsmænd, og de Syge i samme skulle behar;dles af franske Læger.
Den danske Administration skal derimod forsyne dem med Levnetsmidler,
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Forniitlcnheder og :Medicin, enten direclc fra deres egne Afagaziner
eller Hessourcer, ellc1· efter lndkjiih, som gjorcs ved Entrepreneurcr,
overeensstemmende med de Priser, som Feltcommissariatel selv betinger.
Il vad Oflicerernes Forpleining angaaer, saa har man anscet samme
for umulig i private Qvartercr.
Af denne Grund har Feltcommissariatet foreslaaet, at erstatte Forplciningen in natura, ved en Gudtgj iirelse i Penge, saalcdes:
200 Francs daglig.
For en Divisions-General
,, ,, Brigade-General
60
,, ,, Oberst • • • • • •
30
Obersllieulenant
15
Capitain
iO
,, ,, Lieutcnant . • • •
6
,,
,,
Dog er det udlr)·kkeligcn underforslaaet, at denne Pengego1Hgj6relse er ikkun Erstatning for Furpleining, og at Officererne vedblive at gives Qvarteer in natura. Armee-Administrateurerne og de
Civile-Beljenle gives Godtgjiirelse med den Grnrl, de indtage i Armeen.
Det ble\· ogsaa fastsat ved denne Beregning, at den preussiske
Frederiksd'or eller Luuisd'or skulde beregnes til 20 Francs eller 5
danske Daler.
Den franske Commissair en Chef forlangte endvi<J"re 600,000
Portioner Biscuit rller T\·cbakker, hver Portion paa 1.8 Un1.er elle1·
i it 4 Lod. Feltcommissariatet har forpligtet sig til at lade dem
bage i den mulig korteste Tid, og at indpakltc dem i Tander paa
f50
160 Portioner.
Disse Tvebakker skulle hages af j Hvede
og ¾ Rug, hvoraf Prover hleve fremviste. Slutteligen blev det fastsat, at, da alle Artikler, hvormed de franske Tropper skulle forsynes,
nu erc blevnc 11/iiagligen bestemte, saa kunne Tropperne intet videre fordre, hverken almindeligt, eller speciel!.

,,

",, ,,"

,,

",,

,,

",,

,,

a

Sanledes var nu det Nodvendige reguleret med Hensyn til den
allierede Armees Forplcining. Feltcommissarialcl beklagede sig især
over de forlangte store Uationer af Hii og Halm, som det ei var i
Stand lil at forskalTe i Sjælland paa længere Tid.
Bemeldte Commissariat var det ogsaa meget magtpaaliggendr, al Ofliciercrne vilde
modtage den foreslaacde God1gjiirelse istcdelfor Natural-Forpleiningen,
som var vanskelig at besorge, især paa den l\Jaade, Sydlænderne ere
vanle al leve paa; hvil ket kun lyder hen til, at Natural-Forpleiningen
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maa hu1•e kostet Landet endnu mere, rnd den foreslaaede GudtgJiirelse i Penge
Imidlertid blev ovenslaaende Forslag af Frederik dm 6tc sanctioneret, fra den Tid af al regne den alliererlc Armee caulonne rer
og ikke mere bespises af Værterne.
Da der paa denne Tid var i
Danmark søa stor ~fangcl paa Klæde og andre militairo Forn/idcnheder, at Feltcommissarialct ikke engang var i Stand til at forsyne
den danske Armec med del Jliodvendige og Reglcmenlerede, søa hlev
den franske Ar-mecs Overbestyrelse, ifiilge Kongelig Ordre af 4de
April 1808, herom undenellcl, for at den kunde Jarle komme fra
Hamborg eller andre Fastlandsstæder de :Munderingssorter, eller den
Armatur, den maalle heho, e , og som ikke kunde lilveiehringes i
Sjælland eller Kjobenhavn, hvor, ved Skibsfartens lange Spærring, alle
Ressourcer vare udliimtc.
lfiilgo Kongelig Orclrc af 9dc Apt il hlcv Fellcommissat'ialct
cnrlvidrrc paalagl , slrax al anlægge mi11d1 c l\lagaziner i fiilge11de
Stæder, nemlig:
I Roeskilde
for 8000 Mand og 2000 Heste.
" 11irschholm

,, 2000

,,

,,
"

i..OJ

"

,, 2000 ,,
600
" llolbæk
,, Callundhorg "
800 ,,
,,
,,
,,
,, Corsor
"
800 ,,
,,
,,
,,
Under iodc April 1808 befalede Rongcn Feltcommissariatcl,
al beregne, hvormeget den allierede Armee, overeensstemmende merl
foranstaaende Convention, ,•ilde dagligen koste Landet. Delle mærkelige
Regnestykl1c blev indgivet den 27de April 1808 til Kongen, og maa
lilvisse have frapperet saavel noistsamme som Feltcommissarialct, især
ved at sammenligne Summen med de Talstorrelser og den tarvelige
Maade, hvorefter den danske Armees Underholdning og l!'orpleining
paa hiin Tid blev beregnet. Resultatet er folgende:
Den commandercnde Marchnl .•••
For samme blev ingen Indemniteter ansatte, men det blev fi.irend
Jndmnrchen af Chefen for Generalstaben mcddeelt den danske Charge
d' Affaires i Hamborg, al den franske Rigs-Marchal var vant til, at der
anvistes ham et passende Hotel til Bolig og i samme siirgcl for hans
Taffel og iivrige Underholdning for ham og hans Omgivelse Ogsaa
modtog han Kjådpo1·tione1· for sig og Fourage til el brtydt•ligt Antal
Heste, in natura.

"
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6 Divisions-Generaler, iblandt hvilke henregnedes Ordonnateur
en Chef, og payeur-general, hver å0 Rdlr. dansk Courant daglig*)
300Rdlr.
9 Brigade-Generaler, hver20 Rdtr. dansk Cour. 180 ,,
36 Oberster, hver 7&
,, ,,
,,
270 "
96 Stabsoflicierer, hver 3f ,,
,,
,,
360 "
3;}8 Capilainer og Ritmestere,
84,j ,,
hver 2&
,, ,,
,,
906 Lieutenanler, hver 1. ! ~,
,,
,, - 1359 ,,
30000 Menige , hver 32 Sk.
,,
,, = LO000 ,,
8000 Rationer**), hestaacnde af i Skjeppe
Havre a 2.l Sk , f Lit Ho a 24 Sk. og
i L'.it Halm 20 Sk., iall 68 Sk. for hver
Ration og for hver Dag • • . • • • •
5666
6.lSk
Til Kjorsler og Transporter regnes daglig =
500
Til ubestemte Udgifter og til Hospitalerne til
1000 Mand, daglig ........... =
519 ,, 32"

a

·· =

"

"

-- =

Tilsammen Udgifter for hver Dag
20000 Rdlr.
eller for en l\laanerl, beregnet til 30 Dage, 600000 Rdlr. dansk Court.
Man erholder heraf et Begreb om, hvad det vil sige, al holde
Armeer, som skulle vel forpleies; og endnu er heri ikke medregnet Udgifterne for Gage, eller Lonning, Beklædning, Qvarteer,
Brændsel, Lys, Armatur, Vaaben, Heste, Ammunition, Bagage, ArmeeTrain, Artilleri-Park etc. etc.
Fi.irsl naar disse Summer beregnes
og tillægges , kunne vi erholde en fuldstændig Oversigt over alle
disse Udgifter.
!\fan maa ei forundre sig over, al vor egen Armee med skelende Blikke betragtede disse Fremmede, paa hvem der anvendtes
saa store Summer; den Indviede maatte desuden let kunne udregne,
at slige Venner snart vilde bringe langt rigere og stiirre Stater end
Danmark til Betlelstaven.
") Gcnl'rol Gdrard og dti fleste af de hoiere Officirrer modtol,l e ogson Dictrr
ar Hamborg, som del heed, Hl Fredcriksd'orer for h,·er Ung.
••) AL Rationerne her ere regnede til BOUO, grunder sig pan: oL Hospi1olsvruscnrt og l\fedfoinah æscuet, Bagerierne, Adminlstrnlionen, Con tro lien,
lnspectcurernc, Armcc-Parken og flere med en Årmee i Forbmdelso
si.anende Grene lidt ener lidt kom ind i Landet og medforle over
:WOO Heste.
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All var, som sagt, fra den danske Regjelings Side forberedt
raa at modtage de fremmede Gjcsler.
i\Icn, ligesom denne Armee
var i den licdste Fremrykning, og Tete-Elapperue allPrcde ,•are gaaede
orer Lille-Bæl!, blev der den 17<1<! og -LSde l\larts, medens Prindsen ar Ponte-Corvo var i Kjobenhavn, pludselig gjort Holdt, under
del Paaskud, at de spanske Tropper skulde fremdrages til Teten ar
Armeen.
Den fiirsle hollandske Etappe, som den 17de Marts afmarcherede fra llamborg til Elmshorn , fik samme Dag Ordre al
vende lillmge til H:1mhorg og forhli1•c der indtil videre, ligesom de
to andre hollandske Eti!pper, S< m endnu ei vare salte i Marche, erholdte Ordre at forblive sammesteds, (lg ere de hollandske Tropper
senere heller il,ke fulgte efter den allierede Armee ind i Danmark,
uden enkelte Arrtelinger rlcraf, som paa kort Tid besatte Leircn ved
Re11dsliorg og nogle Dislricter og Dyer paa Holsleens sydlige Grændse.
De11 sa111le Gruud til denne pludselige Stand sning i den allierede
Armres .Marche var den Gang ei den danskr llcgjcring ret bekjendl.
\"i l.1111ne nu bedre oplyse den, og tillige deraf udlede, at der imellem Kciserne Napoleon og Alexander var i Tilsit laget hemmelig e
Beslerr.melser, som ogsaa ser.ere hleve stadfæstede ved Sammenlcomsten
i Erfurt.
Den Ordre , som l\farchal Bernadotte den 2den Marts erholdt
fra [{eiser Na,polcon, igjennem Major-Generalen, Marchal Borthier,
Prinds af Ncuchatel, angaaende Indrykningen i Danmark I er saalydl•nde:
"Hans l\lnjeslæt Kci se ren bemyndiger Dem herved til al sende
"Tropper lil de danske Ocr, nemlig: 1 Regiment spa ns kl Cavalleri
,,og 2 spanslce Regimenter Jnfanteri. Intet fransk! Regiment maa ar"sendes derhen, fiirend De har erholdt nærmere Or1lre; og med at
"give en saadan Ordre vil Keiseren vente, indtil han har erholdt
,,Eftcrn•tning om den Vanskelighed, Overgangen over Bællerne for,,aarsager, og om de Dansl,es Foranstaltninger, Under ingen Om11stændighedcr maa nugen fransk Troppe-Afdeling passere Bælterne,
,,forend en spansk Afdeling er gaael foran.
Deres 23,000 l\Iand
,,udgji.ir med de 13,000 !\land, som D.inmark kan stille 1 36,000
"llfand. Fi:irend de Dem allerede underingle Tropper ere snlte over
,,Bæltet, ville Hollænderne og Divisionen Dupas være ankomne; sand"synligviis ville de ikke være nodvendige; men de skulle besætte
,,Uolsteen og vedligeholde Forbindelsen med Deres Corps."
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.,Ved Tilbngekomstrn
ller(•s Coureer, vil man alleretfe være
,,underrettet om Hesnllalet ar Operationerne af den russiske Armee,
"som maa være r) kkel ind i Fiuland den 2 2de Februar. De sk ,d
,,give en lngenicurofficicr Ordre til at bereise fiols teen, indtil Nord,,~pidsen af Fastlandet og Oen Fyen. Denne Onirier maa bede om
,, Tilladelse Lil al unders1igc de der af de Danske aula gie Befæstninger,
"for al lære at kjende de Vanskeligheder, sum man maatle have at
,,bckjæmpe, i clet Tilrælde, at man vilde bemæ g tige sig Lande l."
Med disse Befalinger i Lommen, salte den franske l\Jarchal sin
ArmeP. i Marehe.
Jeg vecd ikke, om man af Erfaring, eller af
Fornurtgrunde, ved at sl11lle fra den af Jfopolco11 indtil den Tid udviste politiske Tænke- og Handlemaadc imod Europas regjerende
Fyrster, var beretliget til at haabe, at Marchal Bernadotte ikkun medbragte for Danmark glædelige og fordeelagtige Forholdsregler. F1ilgen
af disse Ordres maallc, som sagt, være, at, da Tctc-Elapperne nærmede sig Store-Bælt, gj0rde hele Armeen Holdt, hvorom Kongen af
Danmark fors! den 20de l\larts erholdt l\lelding. Ovcrqvarleermesler
Jre11.:-cl v. llaffnor blev, som Fiilge heraf, under 21de l\I.1rts 1.808
beordret til at fulge riet franske Hovedqvarleer, og fornnslalte de nu
fornildne, vicltl/irligere Canlonnementsq1•arlerer m m. for den allierede
Armee, i Fyen, Langeland, Jydland og Hertugdommerne, h1·ill1e
Qva1 terer skulde anvises i Retningen fra Colding til Aarhuus, Ira
Colding til Ribe og fra Colding til Nyborg, hvorfor Adjoint, Lieulenanl Carl v. llardenflelh blev beordret til Yestsiden af Slr.Sl'ig, for
der at indqvartere den 12te Etappe, hvoraf I.inie-lnfanleri-Regimmtct
"Guadalaxara" blev forlagt i og omkring Gram, og Dragon· Regimentet
,,Almanza'' i og omkring Hibe; ligcsaa i11dq1 arieredes den I 3de Etappe,
Dr:igon-Regimentet "el lnfanle," i og omkring Tiinder, og Dag11gcns
Bedækning, Kudske og Heste m. m. i l\Higell1inder og i Grevskabet
Schakenborg.
Den tste og 2d('n Etappe af Generallieutenant Dupas's Division
var derimod allerede gaaet over Lille-Bælt til Fyen; den lsle Elappe, som
rykkede ind i Nyhorg den 15de Alarts, blev den i6de forlagt i
Canlonnementsq1 arterer mellem Odense, Nyborg og Kjcrtemmde; den
2den Etnppc blev den 15dc og 1.6de l\Jarls forlagt i C,mlonnemenlsqvai·tercr, halaillonsviis, tilvcnstre af Landevei('n fra Middelfart til
Odense, i en Afstand indtil 2 l\liil fra samme; rlen 3dic Etappe af samme
Division blev forlagt Lil Fredericia og Owcgn. Af Gc11cralli1mlc11ant
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IJ011dct~ Division lilev den 6te Etappe indqvarterel saaledes : del 23dc
Regiment Jægere til Hest i lladersliiv, og det 3die Lette-JnfanteriRegimeot i Aabenraa. De lo andre, eller den ide og Sde Etappe,
llleve indqvarlerede i Flensborg og de omliggende Landsbyer. De
/ivrige spanske Etappe1· forbleve i Marehe, for al indtage Teten af
Marchecolonnerne; og, naa1· disse Etappcr ankom til Byer, hvori franske
Tropper vare indqvarlercde, bleve de paa den llag eller de Dage, GJenncmmarchen varede, forlagte til de nærmeste Landsbyer.
Den commandere11de General i Hertugdiimmet Sles·,ig og i lydland, Prinds Carl af Hessen, blev, som Fiilge af denne Disloc11tio11i
1mder 20de Marts af Kongen befalet at a11sælt1• Commandanler i
J:redericia, Weile, Ribe og Tiinder•
.Marchal Bernadotte maa ikke have været i stor Forlegenhed med
al fm·Hire Aarsagen til det af ham befalede Ilolcll af sin Armee thi
vi 1•ide, al han afrcisle med sin Stab, ledsaget af Kammerjunker
v. I.ewct:au, den 7de i\la1·ts 1. 08 fra Hamliorg til Kjiibenhavn, hvor
lrnn, erter et kort Ophold paa Coldinghuus-Slot og paa Odense-Slot,
auknm den 15de .Marts, og l,lev anviist Frederiksbergs Slot til Behoelsr.,
tildeelt Ritmester, Grev v. llol~tcin af Garden til Hest som Cavaleer,
givet Honneur som regjerende Fyrste , og overhuvedel modtaget og
feteret paa det Bedste af Kronprindsen, den nu, ved den samme Dag
indliibne Efterretning om sin hiiie Kongelige Fader, Kong Christian
den 'ldes D6d , paa Danmarks Throne opstegne Frederik den 6te,
Under Marchall ens Ophold paa Fredel'iksbcrg Slot og paa Sjælland
beboede Prindsscssen, hans Gemalinde, med unge Siin, Odense-Slot.
Den 2:lde Marts, Dagen efter at Kongen ha\'de erholdt 1\:lelding
om , at den allierede Armee havde gjol'I flolcH, forlod Marchallen
nlter Kj6be11havn, og maa han for sin Afreise have girnt Kongen
de bedste Lofter om den allierede Armees llestemte og hurtige Overfiirelse Lil Sjælland , eftersom ICongen den 20de .Marls heot'dredc
Linieskiliet "Prinds Christian Frederik" til Store-Bælt, for at rense
Farvandet for licnclllige Krydsere, hvilken Ordre, uden sligt I.ofte,
jo var nniidvendig og hensiglsliis , ikke at regne Slcihcts OpolTrclse i en ulige Kamp , som ikke engang lod sig fors l'are.
Da Prindsen af Ponte-Corvo, formedelst de nyligen ankomne liendllige Orlogsfartoier i Store-Bælt, ikke kunde repassere Bæltet, hlev
han ni:idsaget at lægge Veien over Vordingborg og Smaaiiernc til
Siindcrborg paa Aben , og ankom efter mange Vanskeligheder og
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Besværligheder ,•ecl Passagen af Bælterne og Sundene den 28de Marts
om Arlenen til Coldinghuus-Slol, hvor han agtede at forblive, indtil
hans forste Acljulant, Oberst llamclinaye, som· var gaaet den direcle Vei over Cot·s1ir til Nyborg og Svendborg, kunde blive hentet
tilbage til Coldinghuus. l\Jen knapt var Prindsen kommen til Ro i
sit smukke Residentsslot, fi:irend cl for vort Land fiilcligt og tillige
hiiist smerteligt Uheld indtraf. Nallcn imellem den 29de og 30te
.Marts afbrændte nemlig del prægtige Coldinghuus-Slol, hvorved tillige 2000 Tonder Rug og 3000 Tiinrler Havre, som var oplagt paa
Slollcls Lofter, og som tilhiirle Fcllcommissariatet, ogsaa gik tahl,
tilligemed en Deel af hemeldte Commissari~ls Papirer og Regnskaber.
Ilden udbriid ved .Midnatslid 1 den af spanske Tropper bcsallc
Vagt, og udbredte sig saa pludselig og saa voldsomt, at alle
Slukningsrnidler og Anstrengelser imod de mægtige Luer vare forgjæves, saa al All blev fortæret, indtil de niigne Mure, Delle Uheld,
som den Gang hlev udledcl af Spaniernes Uvillie imod de Franske,
fiilgeligen ogsaa imod den hiiislcommauderende General, blev meget
hcklaget af Prind.;en selv, og foranledigede, al han næste Morgen
Kl. 9, den 30te Maris, forlagde sit Hovedqvarlecr III Odense-Slot,
fulgt af sin Omgivelse og den 4de April af Fellcommissariatet, som
,·cd hiint Uheld ligeledes var blcvcn huusvildt, eflcrat delle foreliibigen havde paa nogle Dage taget Qvarleer i Byen Christiansfeld,
2 l\Jiil SJd for Colding.
KammerJunker v. lewetzau blev rnd Kongelig Ordre af 23de
l\larts paalagt, al fiilge med Marchallens Hovedqvar·teer, som GeneralCommissair. Da nu ogsaa Overq1•artcermester v. HafT'llcr var beordret at fiilge samme .Hovedqvarleer, men vare begge uden Jnstruclioner fra hiiiere Steder o,m deres Pligter og Forretninger, saa l.ileve
disse to Mænd enige om , at dele Forretningerne saaledes imellem
sig, at v. lewet:au overtog de ministerielle Sager,, Krænkelser af
Landsh1iiheden, mod de olTeutlige Authoriteter og Lo\'ene, kort sagt, alle
civile Sager; hvorimod v. Haffner skulde overtage alle reen militaire
Sager og Forretninger, saasom: Marcherouter, Indqvnrlering, Befordring, Forpleining m. m. Vistnok var Kammerjunker v. fa'toetzau,
som den Gang netop lalle 25 Aar, meget ung for en saa vanskelig
og ,·igtig Post, som den , at repræsentere Kongen og Landet lige
over for en fransk Rigsmarchal og en fransk Armee, Men, naar
vi erindre, at denne begavede- og af Naturen saa vel udrustede
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u11 i;e Mand tillige besad del vr.nligste og behageligste Udvortes,
elegante, indtagende og sels~abclige Former, saa kunne vi ild,e
undlade at udtale den Overbc,,iisning: at han vistnok ligesaa
godt, om ikke bedre, opf) ldte sil vanskelige Ilverv, end mangen
ældre Diplomat eller Embedsmand, som ikke var i Besiddelse 11f
dis"e Naturga,·er cg personlige Fortrin.
Ogsaa Overqvarleermester v. Baff11crs Valg m11a billiges , da
han var en kyndig, begavet og vel udrustet Oflicit>r, som tillige var
besjælet af den bedste Villic , den ufortrodncste Iver, den ml'es l
uhegrændsede Redelighed og Kjmrlighcd til Konge og Land. llaus
Virksomhed under disse, till•isse vanskelige og beS\'ærlige Forhold
ftJ1·tje11er derfor billig Paa;lijiinnelse og An erl,jendclse.
De rved at den allierede ,\rmee standsede sin l\forehc , blern
ll yrdernc for Lmclct, og især for Etappeslæderre, snart meget folelige, da disse ov1•rfyldles med Folk, Heste , en M,rngde af ArmeeO flicianler, Lazarelhbeljenle m. n.
l\lan var· i ,\ Imindelighed kun
forheredt paa en forhigaaende Byrde; meu nu, da denne \'arede længere, lile~e mange Dislricler og Ily er meget haardt medtagne. Saalcdes blev den 7de ng 8de Etappe, tilsammen henvl'd 5000 Ilovecler
og 800
1000 Heste, liggende i Flensborg, som ved deres relli ge
og uretlige Forilringer blev medtaget saaledl•s, nt l\lagislraten nllcrcde
under 29de Marts ansogtc Kongen om l.elll'lse og IJjælp for dcrcs
Ilyrdc, den Byen umulig i længere Tid kunde bære. Ovel'q \' artcer
mester v. Haffncr afhjalp Byrden noget, ved al forlægge e11 Dcel
ilf Tropperne til de omkringliggende Landsu)·er. Konge n hjalp senere
hvor og med hvad han lcunde, og befalede en forandret og mere udvidet Dislocalion for den hele allierede Armee.
Omends1jondt .l\Jarchal Bcnindoltes IIandlemaade var begrændset
ved de den 2den .l\farls fra Reiseren erholdle Or1k cs, saa synes del dug,
som om han aller gav ham fri Raadighed ved en fra .l\Iar·chal Berthier
under 5te Maris dateret l\Jeddelelse, som Marchallen man ha\'e modtaget omtrent micll i Maaneden, eller rim eligere ved sin Tilbagekomst
fra Kjohenha vn, da 5 Courerel' ventede i Ny borg paa denne Tilbage1 omst, og il.ke vol'ed u al fortsætte Uciscn over Il,cllet, af Frygt fur
de engelske Krydsere. Depechen af 5te .lllarts var saalydende:
11 .l\lin Fyrste!
,,l{eiseren har modta get Efterretning om Russernes Indrykning
,,i Finland, og al de forsle Gc\'ærskud_ ere faldne imod de Svens ke.
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"Det er Ilans l\lajcstæts Onskc, al De saamcgct muligt paaskynder
,,Deres l\Jarche. - Skulde, hvad man har Grund til at haabc, Ræl"terne lilfryse*), saa maae De ikke Wve med at gaae over dem
,, med de lo spanske, den franske og lo danske Divisioner, tilsam"men 30,000 Mand. Saasnart Keisercn har erholdt Efterretning om
,,lleres Overgang, vil han give den hollandske og en fransk Di\ i,,sion Befaling til at sætte sig i Bevægelse til Deres Underslollclsc/
lfiilge denne Ordre kunde Marchallen endnu forsikkre den danske
Rcgjering om sin kraftige og hurtige Hjælp, som endmere ble,· bekræftet ved en ny Ordre igjennem !'llajor-Geueralcn fra Keiseron, dateret den 23de Marts, og var saalydendc:
"Hans l'dajeslæl bemyndiger Dem til at lade de lo spanske og
"eeo fransk Division overfiiro til Kjiibenhavn. Disse Tropper maae
"være forberedede paa, i de fiirsle Dage af April Maaned at afgaae
,,fra denM Hovedstad. General IJupas's Tropper skulle forblive der,
"hvor de nu befinde sig, indtil Keiseren bestemt erfarer , hvor de
"opholde sig.
Fra Uuslands Græudse til Åbo er een Maaneds
"Muche; Russerne kunne derfor ikke ankomme dertil, f/irend den
,,20-25de Maris."
"F1irend De rykker ind i Svcrrig, er det n1idvendigt for Dl'm at
erfare:
1) ,,Om Russerne ere ankomne lil Åbo.''
2) ,,Hvor stort Antal Tropper de Danske ville anvende Lil Expedi,,tionen til Skaane."
,,Foretagendet maa ikkun udfores under den fuldkomne Sikker"hed for, at det vil lykkes, Det er Keiserens Villie, at De ikke
"rykket· ind i Sverrig, inden De er sikker paa, al De, uafhængig af
,,de Hjælpemidler, som Norge kan yde Dem, har 36,000 Mand un"der Deres Commando. Man antager, nt de to spanske Divisioner
,,og den franske Division bestaae af omtrent 22,000 Combaltantcr;
"for altsaa at bringe Deres Armee-Corps paa 36,000 Mand, maae
,,de Danske stille 14,000 Mand."
,,Saasnart ~ Herr Marchal I Sagerne slaae saaledcs, lader Kei•) I l\lidtcn , eller i den sidste Bah dccl af l\larts l\laaned var vel ikke
at vente, at disse 1-'orhaabningcr skulde gaae i Opfyldelse , ml'n man
undskyldes_med Keiscrcns og l\'lajor-Gcoeralens, Berthiers, ulilstrækkclige
.Kjendskab til vorL Norden.
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"scrcn Dem fri Jlaand; dog anbefaler han Dem ved Ankomsten lil
,,Skaane, at soulagere hans Tropper og ikke fure nogen Invasionskrig."
,,Under denne Forudsæl11ing giver Keiseren Dem Tilladelse til
"at disponere o,•er cen holland sk Di vision og eel lnfariteri-Regime11t
"af Divisionen Dupas, for at obscn•ere F) en og Kjobenhavn; men
"han forbyder Dem udtrykkelig, al rykke ind i Sverrig, saafremt de
"Danske ikke st1ide til Dem med 1J,OOO Mand, Hans Majestæts
"Interesse ved denne Expedilion ei· ikke stor nok, for at vove den
"med mindre end 36,000 l\Ja11d; og Keiseren ,•il ikl;e, saalmngc
"hans Tropper ere i S1•crrig, adskilte fra Fastlandet, al de Danslle
"blive roligen siddende i Kj1ibc11havn. Dette vilde ikke for Keiscrcn
,,være tilstræklielig Sikkerhed."
l\fan seer af disse Befalinger, al Kciserens Planer vare uhestemle, forsigtige, modsalle, uden den sædvanlige l{rafl, at Expeditionen til Sverrig lidet interesserede ham, og al de Fordele, han
ved den ven lede at hoste, ikbun bestod i Danmarks Alliance, hvis
Politik han synes al antage for vaklende, lwilket den sikkerfigen
ikke var; dertil var Kronprindsen og den danske Regjering alt for
redelig og trofast i indgaaede Forpligtelser, Naar Keiser Napoleon
dog gjorde Noget, for at hringe drtte Angreb til Udfiirelse, saa maa
det vel snarere tilregnes Ruslands Indflydelse, og det l.1iftc, han maa
have givet drtte Lands !{eiser, al ville underslotte sammcs Angreb paa
J<'inland, ved cl samtidigt Angreb pna Skanne, c11d Alliancen med Danma1·k.
Svcrrigs sidste Time syntes saalcdes ni være slaaet. Men I?orsynet
holdt sin Haand over delte Land, og vilde il.kc, at Marchal Bernadotte skulde være Ued•kah til al bclirigc cl Ri ge, som senere blid
ham en Krone. Ncppc kan lhstoric11 fremvise noget andet Exempel
paa, al to Generaler, som beHge bekrigede cl Land, den ene efter
den anden, bleve valgte til sammes Thronfiilgerc,
Men, omcndskjiindt slorste Delen af den danske Armcc siden
November Maaned i807 var forsamlet paa Sjælland, var dog, ifiilge
Gc11e1·qfadjula11tens officielle Rapport til Kongen, del hc,•ægelige C'lrpsd' Armec, hvoro,•cr der kunde disponeres, ikkun 1.2566 Mand, (Scc
I Bind, Pag. 42) som vel heller ikke alle vare mobile. ICro11prindsens Skrivelse til Prinds Christian August af Augusle11borg af 16de
Februar 1808 indeholder: ,,At kun 6000 l\Iand danske Tropper
,,skulle folge de Franske til Skaane. Flere kunne ikke medgives,
,,for ikke at desarmere Sjælland."

191
Alene af denne Grund kunde den franske Rigsmarchal ikke
foretage nogen Descente paa Skaane, naar han ei vilde vise sig sin
Keiserlige Herres O1·dres overhiirig.
\'inlcren 1807 og 1808 var meget haard, Bælterne vare fulde
af lis, og Sundet en kort Tid tillagt; Thermomelerct viste endnu i
Begyndelsen af Marts Maaned stadig 9
10° Reaumur under Nul.
Den danslie Regjering havde truffet alle i dens Kræfter staaende Foranstaltninger, for at iværksætte Overgangen over Bælterne, og til den
Ende samlel saamange Fartoier, at, ifiilge Kronprindsens Skrivelse af
9de Maris til Prinds Christian August, ,,4 5000 Mand i ecn Trans,,port kunde passere Store-Bælt og 20,000 Mand og 3000 Ilesle i
,,eeo Transport fiires fra Sjæll.md til Skanne.'' (See: II.Bind, Pag. i 70).
Men, da den allierede Armee ankom til Bælterne, var der indlrnffen
To,•eir, og de engelske Krydsere og Orlogsmænd havde , hvad vi
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allerede have anfiirt, indtaget deres Stationer i Store-Bælt og i Sundet. Overgangen over det forstnævnte var altsaa ikke mere saa let
at udfore, og blev i al Fald henyllet som l'aaskud til ikke at vove
den. De omkring Prindsen af Ponte-Corvo værende danske Embedsmænd, v. Lewct:au og v. llaffmr, gjorde hvad der var muligt, for
at overtale samme til at gaae over til Sjælland; men under 4de April
meldte Major v. Haffner til Kongen: ,,at Prindsen ganske har af"slaaet at sende Tropper til Sjælland, under det Paaskud, at han
,,fors! maalte have Tilladelse dertil fra Paris. Derimod raader han
"til ufortovet TransporL af vore egne Regimenier til Sjælland. Deres
,,Majeslæt tor ei videre haabe paa fremmed Bistand hl ærefuld Kamp.
"Ethv!!rt Beviis, al Overtalelse er forgjæves; man vil her forsvare
,,Landet, og tilhyder at besælle All."
Overeensstemmende hermed blcve de spanske Tropper den 9de
April befalede al overtage Kystforsvaret imellem Nyborg og Kjerteminde; dog resolverede Kongen paa Foresporgsel herom, under 1:3de
April saaledes:
,,Alle Fæstninger, Skandser og Ballericr, som ligge i de Ui"stricler, der ere besalle af den franske Armce, skulle besættes og
"forsvares af Vore Tropper, men derimod souleneres af den franske
,,Armcc, ligesom det er overladt til denne Armee at forsvare den
,,ovrige Dee) af den Strækning af Landet, den hm· besat, imod liendt,ligt Anfald."
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Omlreul midi i April modtog l\forchallen, igjennem Majorgenera
Alex mulrr Bert/tier, aller en Keiserlig Ordre, dateret Bajonne det,
29de .Maris 1808, og som ,•a1· saalydende :
"Min Fyrste I
"Keiseren befaler mig at afsende en Couree1· Lil Dem , for al
"overbringe Dem Moniteuren af Dags Dato*).
Det er l{eiserens
"Villie, at De holder disse Efterretninger hemmelige saa længe som
"muligt. De skal lalc derom med den spanske h1iistcommanderende
"General, og tage alle de Forholdsregler, som ere nodvendi ge, for
,,at disse sidste Efterretninger ikke frembringe noget ubehageligt lnd"tryk paa Soldaterne. Rimcligviis ville disse Efterretninge1· være dem
,,behagelige, da Tropperne, ligesom alle Spanier, næ1·e el uudslukke,,ligl Had til Fredsfyrsten. l\Icn da man forsikkrer, at der har dan"nel sig et Parti til Gunst for Carl IV., som er hleven tvungen lil
"sin Aflakni11g, og da det er muligt, al Prindsen af Aslurien ogsau
"snart iinsker at erholde sin, saa er det 11iidve11digt, lit Efterretningen
"om disse Begivenheder holdes hemmelig ~aalænge som muligt for
,, Tropperne."
Da Prindsen af Asluriens (senere Ferdinand VII,) Thronafsigclse
kort derefter ogsaa paafulgte, saa gjorde Prindsen af l'onte-Corvo
de ham underlagte spanske Tropper bel<jendt med Begh e11hederne i
Spanien, med al den Klogskab, som saa dclicate Sager fordrede det;
mc11 holdt naturligviis den sa11dc Gru11d til Statsomvæltningen hemmelig for dem,
Under 15de April 1808 befolude Kciseren Prindsen af PonleCorvo paany, at sende al den lljælp, han formanede, lil Sjælland, for at
forsvare denne å imod Englænderne. Specielt befalede han l\Jarchallcn: ,,at sende til Sjælland 2 spanske Infanteri-Regimenter, alle
"Orlicierer af Generalstahl'n og det hele spanske Artilleri, som saa •
"ledes rnaa kunde benylles til åens Forsvar; og i Almindelighed
,,onskeåe l{ciseren, at Spanierne bleve benyttede til åernes Besællelse."
Under de for Haanden værende Omstændigheder fandt .Marchallen del imidlertid ikke tilraadeligt, at bortsende alle disse i deres
Troskab tvetydige, eller vaklende Tropper, men beholdt hele Divisionen l{indalcn, saml Dragon-Regimentet "Algarbien" af Di,·isionen
0
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Som inlleholtlL en Artikel om !{ungen ar Spaniens, Carl IV., Thronnfsi~clse.
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Salccdo i Cantonnemrnts i Jydland, medens han i Begyndelsen af
l\Jai .Maaned forlagde General de la Romana, med Resten af Di1•isionen Salcedo, til Fyen og de oml.ringliggende Oer,
Om Expedilionen til Skaane var der i Depechen af 15de April
slet ikke mere Tale, hvorimod Keiseren i samme Depeche endvidere
lod befale Marchallen:
,,De skal, min Fyrste I overlage Generalcommandoen af Hulsleen,
"ng med de to spanske, een hollandsk og deres fr,inske Division
,,ikke alene bevogte Rolsteen, men ogsaa o,·ertage Forsvaret af Hausc,,stæderne og Cuxhaven. Den anden hollandske Division er nodven" di g li! Forsvaret af Walchcrn, Vlissingen og Texel, hvor vi have
, , vigtige Marine-Eitablissemenler."
,,Saasnart vi have naael Juni l\Iaancd, forlægge De Deres Trop"per paa sunde Steder, for al vaage over Disciplinen • , , • De har
,,at holde den 2den holland~ke Division hercdt til al marchere lil,,bage til Holland , hvor Englændeme muligviis kunde foretage ru
,,Descente, naar de bemærke, at Landet er blottet for Tropper."
"Hans Majestæt har befalet mig , at lade Dem , mi11 !<') rste I
"vide, al de spanske Tropper fordre megen Agtpaagivenhed, og at
,,det er nodvendigt at isolere dem, for at de paa ingen Maade lrnnne
,,foretage noget UIO\ ligt."
Major-Generalen underrellede derpaa Prindsen om den nær foreslaaende Invasion i Spanien med H0,000 Mand, og sluller saaledes:
, •• ,,Keiseren onsker, al De taler med l\Jarquis de la llomana
,,om disse Begivenheder, og siger ham, at Keiseren kun onsker Spa,,niens Lykke og vil aller hæve delle Land, paa del al det I.an deel·
,.tage i den almiudelige Krig imod England."
Marchalleu underholdt sig med General de la Ronuma om disse
Anlig gender, og det syntes ogsaa som om han lod sig overbevise
Men Marchallen kjendte den casti.
om hvad der blev forlall ham.
lianske Characteer a·lt for vel , til selv at smigre sig med, at denne
Samtale havde ha vt nogen fyldestgjiireude Virkning paa Generalens
sande Anskuelse.
Den næste Fiilge af denne Keiserlige Ordre var den: at Marchallen den 24de April forlangte at besætte Æro med 300 Spaniere,
hvilket ogsaa bll'V bevilget, efter al Oen fiirst var bleYen besat med
et Detachement danske Tropper, bestaaende af 1 Jæger-Compagni,
2 Canoner og 50 Dragoner,. Ligclet.les forl,wgle ~fat challen i Enden
Doum, Krlgoh . fra lf4117-0. It. Bind.
t !!
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af April Maaned , at hans Tropper i Juni Maaned skulde forlægges
i 3
J Leire: een i Fyeu, een ved Flensborg og een eller to i
lydland; og da ban androg paa , at disse Leire skulde bestaae af
Hyller, . dækkede med Straae, saa vilde derved Skovene lide, og
teirene blive meget kostbare.
En Hylle , beregnet til 16
20
Mand, vilde, efter de gjorte Overslag, koste 225 Rdlr. 2! Sk. Courant.
Man s6gte derfor pan mange l\llJader at afværge Etableringen af disse
Leire og derved formindske Byrden for Landet; den danske Regjering
foreslog saaledes : al leire det halve Antal Tropper ad Gangen, og
som kunde alternere med den anden halve Dee); den tilb6d dernæst
Telte, ja I den lilbiid endog, imod Kongens f6rste Bestemmelse , i
Enden af .Mai Maaned al indqvarterc 2 Batailloner i Rendsborg
Fæstning, under den Betingelse , at Leirene skulde blive færre og
mindrr. Ogsaa Gliicksladl Fæstning blev , som vi nærmere ville
erfare, i Begyndelst-n af Juli Maaned belagt med en Deel af det
franske Train.
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Imidlertid bleve dog to Leil·e etablerede ; den ene beslauende af
Hyller, en god Miil norden for Flensborg , ved Gaarden Krusau,
imellem Byerne Collund og Nordre-Schmedeby læt foran Skoven, med
Front imod No1·d.
Denne Leir bestod af :1.92 Hyller i lo Rækker
for Underofficierer og Menige, 48 Hyller for OUiciere1·, nogle og
lyve ditto for Marketendere, Spillemænd og Oflicierstjenere, 48 Kj6kkener, en Dandsesal , en Fegtesal , Locale til Reslaurnlitln, Billard
m. m.
Den anden Leir blev anlagt en lillr halv .Miil vesten for
Rendsborg paa Eider0odens nordlige Bred, poa Heden, ved Landsbyen Fokbeck, og bestod af Telte, leverede fro Rendsborgs Arsenal,
Tropperne bleve indlagte i disse Leire i Juni Maoned, og Leirene
aller hævede ved Kongelig Resolution af 22de Se11tember i808.
Paa denne Maade forenede Marchallen Humanitet og Billighed med
Opfyldelsen af de ham paalagle Pligter og hoiere Ordres.
Overcensstemmeude med den allerede anf6rle Keiserlige Befaling
af 15dc April i808 til bod Marchallen ogsaa i Begyndelsen af Mai
4000 Mand spanske og
Maaned Kongen af Danmark, al overfore 3
1500 Mand franske 11ropper til Sjælland og Laaland. Det var oiensynligt,
al Keiseren og Marchallen derved havde til Hensigt ol forlægge Spanierne, om gj6rligt, over det hele I.and, og saavidl muligt adskille de
franske og spanske Tropper; thi, h\'or de kom sammen, gaves der uafbrudt
Uenighed, som hyppigen udartede til blodige Slagsmaal. Ved el saa-
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danl, i Horsens, imellem Franskmænd og Spaniere af Regimentet ,,Guadalaxara" , i Begyndelsen af l\Jai MaaueJ , havdcs 3 Diide og mange
Saarede. hvorfor delle llegimeut strax blev forlagt til J<'yen, og ankom til Odense den i ile Mai.
Samme Dags Morgen forlode alle
Fn111ske Odense Dy og derpaa Fyen, og droge ned i det Slesvigsl.c,
saa at Fyen kun blev besat af spanske Tropper, overeensstemmende
med den af .Marchallen udkastede og allerede anfiirte Plan. Af
denne Aarsag forlod Marchallen med Gemalinde og Omgivelse Odense
Slol allerede den Gie Mai, og tog Qvarteer paa Hinsgavl ved Middelfart, hvorfra han den Hte Mai forlagde sil Hovedqvarleer til Flens·
horg. Generallieutenant, Marquis de la llomana, forlagde allerede
den 8de Mai sil Hovedqvarteer til det ledig blevne Odense Slot.
De ua0adclige .Marcher og Conlramarcher trykkede I.andet haardt;
og fiirst nu begyndte man at erholde et Begreu om, 11"ilken Byrde
slige Venner og Gjester foraarsagede, som tilmed, naar de ikke
sloges indbyrdes , ofte klamredes med IJorgerne, Kud skene o. s. ,.•
Ogsaa medfiirte, især de spanske Tropper, mange Frurntimre, Koner
og Biirn , hvis Antal dagligen tillog, og hvoraf en stor Deel !,lev
indqvarteret i Altona , hvilket var denne Hy til meget llcsvær, da
der var Familier, for hvilke Byen maatte betale 10, 112, ja
0erc Rdlr. Couranl daglig. Folgen heraf var , at slorsle Delen af
disse Damer og Familier erholdt Tilladelse at fiilge deres Mænd og
Fædre i Canlonnemeuterne ; dog reiste ogsaa en Deel af dem hjem
til l?rankrig og Spanien. Men de Tilbageblevne gjorde deres Værter
meget Bryderi, og Klagerne derover vare ikke sjeldne, uden al den
ddnskc Regjering kunde afhjælpe, eller afværge det Onde. Den gjorde
imidlertid hvad den formaaede, og sogle paa alle l\'laader al favorisere og vise Opmærksomhed imod alle Befalingsmænd, især de franske
Authorileter og Overbefalingsmænd, for de1·ved at vinde disse. Som
del fiirsle officielle .Midde! hertil ,
udnævnte Kongen den 9de
Mai 1.808 den franske l\Ii11ister ved ilet danske Hof, Didelot , til
Storkors af Dannelirogen. Ordener ere ofte et Hjælpemiddel til al
fremme en Hensigt ; men især den Gang, da de ikke vare saa al•
mindelige som i vor Tid.
Disse
missarialel
Som Folge
af, om en

Gjesler gave de danske Aulhoriteter, især Fellcom,
for den vestlige Deel af Rigel, meget al bestille.
deraf ansogte del i Enden af Af arts Maaned, fra Colding
Militair-Deputcrct til Hjælp; men denne Begjering blev
J!s*
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under 1sle April allernaadigst afslaaet "som unodvendigt." (Cong
.Fredi'Til, dt'11 6tø yndede ikke al hruge Officierer af LandMilitair•Elaten i Forretninger udenfor Linien.
l\Jen da Sagen
engang var bragt paa Il1111e, saa blev under 20de Mai, istedetfor den at Feltcommissarialet forlangte militaire Deputerede, eo Hofmand, Kammerherre v. d. Nath, Svigerson til Ministeren for de
udenlandske Anliggender, Grev Christian v. Bern1torff, udnævnt til
1ste Deputeret i hiint l<'ellcommissariat med den Ordre: ,,slrnx at
"begive sig lil del franske HoveclqYarteer , hvor hans Forretninger
,,r1·e, al afhandle Alt med den franske Ordonnateur-en Chef, du /'rat,
,,Feltcommissarials Sager bctræffende."
Saaledes val'e da nu 3 danske Commissøirer ansatte ved det franske
Hovedqvarteer, nemlig: v, Lcwet:au, v. Haff11er og v. d. Nath, som
vare hinanden coordinerede, og hvis Forretninger grebe ind i hverandl'e, hvilket nodvcndigviis mantte fremkalde Rivninger imellem disse
Commissnire1· selv, og virl!c skadeligt pan Landets Interesse. Saamegel er let al falle, at hvis 2 Commissairers Stilling og Forl'ctninger hidtil havde været vanskelige og besværlige, saa bleve de del
end mere ved en 3die Commissairs Ansællelse; thi 3 forskjcllige,
uafhængige Authoriteter ved Siden af hverandre fremme sjelden Forretningerne, eller ere gavnlige for Staten, hvis Interesse de skulle
varetage.
Da Kongen havde modtaget Marebal Bernadottes Tilbud , al
overfore et spansk Corps til Sjælland , blev den franske Generalmajor Fririon beordl'el til al commandere delte Corps, som
skulde beslaae af de to spanske Infanteri .:. llegimenler: ,,Asturicn" under Oberst Dcllcveillc11::e, og "Guadalaxara" under Oberst
Martorell, :100 Mand spansk! Cavlllleri af forskjellige Regimenter , og 6 Canoner , som i Enden af Mai Maaned gik i smaa
Afdelinger over Store-Uælt, dcels directe fra Nyborg til Corsor,
decls o,•er Langeland til Laaland og Falster. Regimentet "Astul'ien"
ankom den 26de Mai til Slagelse, og afgik Dagen efter til Soro
og videre; hvorimod Generalmajor Fririon med Chefen for sin Stab,
Obcrstlieutenant Marty, og 5 franske Officierer, som udgjorde hans
Stab, forsl passerede Bællet fra Langeland til Laaland, Natten imelem den 1.9!.le og 20de Juni, og ankom Dagen derpna , den 21de
Juni, til Kjobenhavn, hvorfra Generalen kort efter begav sig lil sit
Commando i Roeskilde.

l!J7
General 1''ririon var ved en Skrivelse fra Marchal Bernadotte
Lleven anbefalet til Kr>ng Frederik den Sj ette Ø').
Med Hensyn til den Kongelige Forordning, bekjendtgjort af Generalpostdireclionen under 4de December 1807, angaaende at Breve
til udenlandske Steder skulde eftersees og læses af Local-Authoriteterne, saa blev denne Ordre ogsaa ud,•idet til de spanske Tropper
paa Sjælland, hvorom Kongen under ilde Juni befalede, at General
Fririon skulde underrellcs, med del Tillæg, at dette Eftersyn kunde
foretages af vedkommende Regiments- eller Balaillonschef, som
havde at forsyne Brevene med sit Segl, hvorefter de skulde uhindret
lJlive modiagne og expederede til deres Bestemmelse paa alle danske
Feltpoststationer.
l\lcn omendskjondt Marchal Bernadotte ei vilde , eller kunde
sende flere Tropper lil Sjælland, saa erklærede han dog, at, sansnart
de engelske Skibe havde forladt Store-Bælt og Oresund, vilde han
benytte del forste beqvemme Oieblik, for at udfore det i Foraarcl
Til den Ende udhad han sig
opsatte Foretagende imod Sverrig.
Oplysning om:
i. I hvilken Aarstid det vilde være meest hensigtsmæssigt at
foretage denne Expeditioo?
2. Om man i Sjælland besidder tilstrækkelige Forraad, for at
kunne ernære den hele franske Armee 8
i4 Dage?
3. Om man har Midler til at sælle 5000 J\Iand paa eengang
over Store-Bælt?
4:. Om Kongen er lilboielig til, hvad Keiseren trængende

a

'") Denne Skrivelse- er saa lydende:
Sire,
C'cst le gcm!ral de Brigade Fririon qne j'ai charge de commandcr
les tronpes de mon corps d'arrnec qni passcnt en Sclnndc.
Jc pric
Votrc l\fajeste de l'Ouloir bien l'hormorer d'nn acceul ra,·orahle. C'e~L
un officicr distingue per ses services et par ses connnissanccs. Jc suis
pcrsuadc qu'il snurn meriter !'estime de Volre l\lajeste,
J'ai snisis a,·ec imprcssement cett,i occassion ponr rrnouvcllcr it
Votre Mnjcstc l'hommagc des sentimcnts rcsp1lctucux avec-lesquels j'ai
l'honne'ur d'tltre, Sire, de Votre l\lnjeste,
Flensbourg ce 2!>. l\Iai 1808.
Lctres-humble, etlres-ohcissantscrviteur.
J. B. Bamadotta.
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fordrer, al forene l2,000 .Mand med den franske Armee, til Angrebet paa Sverrig ?
Endelig yllrede Marchallen det Onske, at Kongen til Novemher
l\1aancd ,•ilde lade liage et Forraarl af Felttvehakker, samt at ban
vilde forlægge de regelrette Tropper fra Herlugdiimmcrne til Sjælland , for dermed al forstærke de, efter hans Mening, ikke tilslrækkeligen liesalle og f01·svarede Oer J,aaland, Falster og l\fiicn.
Slullcligen lod l\Jarehallen sig forslaac med, at man kunde lægge
l\lilils- eller Reservctroopcrne i Fæslningerne, og at han vilde overlage
Forsvaret af Kysterne og bcsiirge Tjenesten paa Siibatterierne.
Delle sidste Tilbud forekom den danske Regjering noget mistænke•
ligt, og lilev derfor heller ikke ind,·ilgcl; men All forblev saaledcs,
som det ved den kongelige Befaling af lade April i808 (See
JI. Bi11d Pag. 191) eengang var bcsleml.
Prindsesscn af Ponte-Corvo, med unge Siin, Oscar, afreisle
lien 23de Mai fra Ftensborg til Paris, hvorimod ;\farehallen forblev
i fiirstnævnle By til i Begyndelsen af Juni-Maaned ; dct·efter forlagde han sil Hovcdqvarteer Lil Gouvernementshusel i Rendsborg, hvorfra han den 12te Juni allagrle el Besog hos Hendes Majestæt l)ronningen i Kiel, Den 15de Juni forlod han alter Uendsborg, og tog
sil Bovedqrnrteer i Flollbeck ved Altona.
Den allie1·crle Armee var i Enden af l\lai og i Begyndelsen af
Juui .l\laaned 1808 forlagt paa fiilgende Maucle:
De spanske Tropper. Pau Sjælla11d: General F, ir'io11s Brigade,
best:iaende af Jnfantrri-Regimculerne "Asturien'' og "liundal11x11r11'',
tilsammen 6 Batailloner eller omlrent :3500 l\land. Del til bcmclclle
Brigarie bestemte Cavalleri og Artilleri blev, furmCllclsl de kort dcrpaa indtrufne Begivenheder, ikke o,•erfurt Lil Sjælland.
I Fyen: Den (elle Bataillon "Barcellona'', Jnfantcri-1\egimcnlrl
"l11 Princessa'', Dragon-Regiment ,,la villa viciosu" og det span~ke
Artilleri,
Paa La11gcla11d, 1'/iorseng og Jb'rii: den lellc Balaillon ,,Calaluuicn'', og paa Langelanrl endvidere (i() Urngoner af Regimentet
,, la villa viciosa ·• og i Canuncr.
I Jydla111l: lnfantcri-Hegimenlel "Zamora" i Veile, Fredericia
og Co Iding; Dragon-1\cgimenlet "Algarhien'': 2 Escadroner i Tiind,:r, l i Husum og 2 i Tonuingen; Dragon-Rcgimcnlcl "cl Hcy" i
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Horsens , Skanderborg og Aarbuus; og Dragon - Regimentet "ef fofante'' i Randers og Mariager.
De (ra111ke Tropper. Af den lste eller Generallieulenant du
Pas Division laa det 14de Regiment Jægere til Hest i Haderslov, med Undtagelse af
Escadron i Ribe ; det 58de InfanteriRegiment i Aabenraa.
Dette Regiment afmarcherede allerede den
2-lde Juli til Hamborg og derfra strax videre til Fr,mkrig.
Det
i9de Linie - og det 5te lette Infanteri-Regiment , samt Artilleriet,
s tod i l.eir norden for Flensborg.
Af den 2den eller Generallieutenanls Boudets Division stod
d et 56de og l:l3de Linie-, det Sdie lette Infanteri - Regiment og
Artill eri et i Leir vesten for Rendsborg.
Det 23de Regiment
Jægere til Hest laa derimod i Cantonnement paa den sydlige EiderBred.
Dragon - Regimentet "Belgien'', under Oberst, Hertugen af
Ahrcmberg som Chef, og Oberst Amcil som Commandcur, var el af
de meest udisciplinerede og uregjerlige Regimenter i den allierede
Armee. Delle Regiment blev i Enden af Juli l\haned lag! i el Canlonnement fra den nordlige Eider-Bred til Eckernforde- Fjo1·d, i DiinischWohld.
Den store Artilleripark og Armeens Eqvipagetrain var
forlagt !il Tonder.
I denne Stilling forlob Juni og Juli indtil Begl ndclsen af August Maaned , uden væsentlig Forandring; hvorimod en stadig Beroring fandt Sted saavel imellem Befalingsmændene for den allierede
A1·mee og de danske Local-Authoriteler, som imellem Tropperne
og de Beqvarterede , der stundom udartede til Uordener, Haandgribeligheder og Slagsmaal. De ved .Marcballens Hovedqvartcer al·
tacherede danske Commissairer havde stundom med Marchalleu selv
ubehagelige Beriirelser; men efter den forste Opbrusning lod han
sig dog almiudeligviis let tale til Rette , og indvilgede ofte i hvad
hine iiuskede. I del Hele blev Marchallen af dem roest for sit gode
Hjerte, Ridderlighed, store Klog~kab, Hoflighed og Forekommenheil
i alle, saavel ·officielle som private Forhold, med eet Ord, for sine
udmærkede Egenskaber, store Aandsgavcr og sin personlige Elskværdighed, Men med alt Delle udeblev ikke ubehagelige Rivninger, som
tildeels maae udledes af Misforslaaelse og de hemmelige Ordres,
.Marchallen havde modtaget af Keiseren og de danske Commissairer
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fra kongen, rlercs Herre.
Blandt disse Rivninge1· ville vi optage
nogle af de ,•igtigere.
Den i Uendsburg Fæstning værende da11ske Gar11ison, sum
~forelmilen antog fur langt stærkere, end den virkl'lig ,•ar, fremkaldte
oftere ba11s Misforniiielse , og ban forlangte stedse, at lle1·u og Ocni
franske Tropper skulde indlægges i denne Fæstning, hvilket de
danske Authorilelrr, stoltende sig paa Kongens Befaling af 13de
April 1808, iklie kunde bevilge; dog maatle man i Enden af Mai
indriirnme den Tilladelse, at indlægge to Batailloner i Fæstningen, ror
dervccl at faac .Marchallen 111 al afstaae fra sit trængende (?orlangende om flere og sliirre Leire.
Den 24de Juni fol'langte !\farehallen endvidere , al der skulde
indreLies en 1.eir ved Gllicksladt, og den 29de s. M. forlan 0 te han
ligerviis, al flere fran sl,e Tropper skulde indqvartcrcs i Ilendshorg,
for derved at till\' ingc sig Tilladelse til at hc>l,cgge G IUckstadt Fæstniug med fransk I ndqvarlering
Samme Dag e1holdt ogsaa Ovcrqvarlccrmester v. Ilaff11cr .l\fcddelclse om, al en Dcel af rlen franske
Armees Train var hoordret did , og at samme vilde indlrælTe der
den 3die Juli. .Men, da den commanderende General i Hofsleen,
Generallicutenant v. During neglede · at give en saadan Tilladelse
og endog befalede Co.;.mandanlen, Gcncralmajol' v. /Jcc/itolslieim , al
lukke Fæstningsportene for de Franske, san ha1•de v. llaff11m· den
5tc Juli en meget stormende og ubeha gelig Samtale med l\farchallen,
som spurgte ham: ,,Om rier var Fred. eller Krig" ; og i;av i hans
01•erværelse en Li11ielwlaill on Ordre til " at storme 1,·æ~l11i11ge n c,g
sprænge Po r tene" .
Fiilgcn heraf var 1 nl de rh111sl1e Authoritcter
maatlc give erter; det omtalte Armee-Train 1,lcv altsaa i1111laclt, tilligemed een Balaillon af dl'l 56de Infanteri· RL'g imcnt, ri er hl cv heorrlrct fra Lt•iren ,·ed Remisborg, og r) kkede ind i (;lllckstncll den
15dc Juli.
nennc hele Fremgangsmaade var tilvisse uroopvækk ende og
mistænkelig; men, saalæn ge de danske Tropper i hcmelcllc lo Fæstninger vare omtrent ligesaa stærke som tic fran ske, vnr Furen cnclnu
ikke overhængende. Netop uniler disse ul1clrn gcligc Oiscussioucr oi;
l:t'orhold ankom Chefen for den danske Gcneralslab, Oberst u. Wcgner, den 6le Juli til Altona, for nærmest at hjælpe l\Jajnr v. lla/{11cr;
me11 han blev kun kolclt, for ikke al sige uvenli gcn, modtaget ar
.Mai cl mllcn, og reiste snart tilbage til Kj1ibeuhavn. Imidlertid foran-
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lccJigcdc hine FurholcJ .Major v. Haffner, under 3die Juli 1.808, al
tilskrive Kongen saaledes:
,,Min Plig~ byder mig at handle overecnsstcmmcnde mrd fiil1.gende Yished. Del har aldrig været Kcis11rens Agt, at sende en
,.Armce lil Sverrig, men al besætte f1asllai.del al' Danmark; han
,,sender aldrig en fransk Armce over Vandet.
Prindst>n ar Po11tc,,Corvo har sel\' sagt til en intim Ven, at Holsteen vilde tabes,
,,maaskcc Slesvig, og at meget , ilde heroe paa Deres Majestæls og
"Ministrenes Conduite.
Prindsen og Generallieutenanl Gcrard cre
"ei De1·es Kongelige Majestæts Ve11ner, og da han (Keisere11) ,ist
"vinder Lande paa Grænds~n, saa vilde det uden Tvivl være rigtigt
,,al mægle Alt med Keiseren di1 ecte , uden derfor at forsomme i
,nogen l\laade Prindsen af l'o11tr-Corvo, som jeg truer leltest kunde
,,viudes ved en etableret, dirrelc Brevvexel. • • , l\Iaatle del ogsaa
,,behage Deres .Majeslæt al horlgive nogle l1laae og hvide Baand •••
:,Prindsen slrnl ogsaa have sagt, at Deres Kon geli ge Maj es tæt var
,,maadelig betjent ele. etc. Laudels Stilling er critisk.''
At Prindsen af 1'011te-Corvo skal have sagt Ovenstaa ende um
Kongens Omgivelse, er rimeligviis Sandhed, da han skal redeligen
have sagt Rongen det selv, og ov.crhovedct ved 0ere Leiligheder
l\Ien Kon gen maa nao!Tenlligen udtalt sin Forhauselse derover.
turligviis have havt en anden Mening, og været vel tilfreds med
sin Omgivelse, eftersom han uforandret behold! selvsamme "Betjening'' omkring sig.
Major v. Haff11ers Melding herom til sin
Konge tyder paa hoi Grad af Troskab , Redelighed og Pli gtfolelse,
som ikke skyer en mulig Unaade, ved at fore el Sprog, der ikke til
alle Tider qg under alle l<'orhold optages med den Velvillie, sli g
Oprigtighed fortjener, isæ1· af en saa lavtstaaende Embedsmand. Imidlertid foranledigede denne Melding vel nærmest Kongen til at sende
Kammerherre v. d, Nath til l\Iarchallen i "en hemmelig l\Ji&sion'';
og ankom han til den Ende den 26de Juli 1808 til Altona, hvorover
l\Iajor v. Haffnor, som god Patriot og Undersaat, ucltrykker sin
Glæde og Deeltagelse i sin Rapport af 27de s. l\I. , haabcr
deraf de bedste Virkninger, og tilraader tillige at betænke General
Gerard, hvoraf han ogsaa spaaer de bedste Folger.
Den 2ide Juni blev der fra Marchallens Side fort Klage over,
at danske Hververe i Altona havde engageret 1 -l hollandske Suld,1ter til dansk Krigstjeneste - en Uol'den, som slrax blev rellet. Værl'e
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,·a1· AJarchallens Uvillie imod Statholderen i Herlugdommerne, f.anilgreve Cai·l af Hesseo , som havde llllJUdt ham to smukke Telte i
Present, men som Marchallen af~log al modtage, da Tilbudet rimeligviis blev anseet for ubetydeligt for en fransk Prinds og Rigsmarchal, som ansaae sig langt fumemmere end en hessisk Prinds,
L:mdgrnve og dansk Fellmarchal.
Ogsaa yllrede Marchallen , især
den 25de Juli, sin Utilfredshed med det danske Blad "Dngeu", som
af engelske Aviser opt{lg 0ere Eflerrctniugcr om de spanske Anliggcndrr. Imidlertid melder Major v. Balfnrr, at l\farchnllen allerede
den 28de Juli var bi~ligere i delle Illads Bediimmelse
I Begyndelsen af Juni l\Iaaned blev en spansk Officier i
Odense ihjelskudt af den danske Premierlieulenant v. Blork ar VciCorpsct. Tildragelsen blev strax unde1·sogl ved el Krigsforhor, og det
oplystes derved, al Ulykken var skeel ar Vaade, saa at denne Begivenhed blev af Marchallen uden Vanskelighed helragtel for hvad
den var.
Paa den anden Side havde de danske Commissaircr dagligen
al anbringe hos Marchallen Klager fra de Beqvarlerede om Overlast,
Vold, Selvreqvisilioner o. s. v., hvill,.e ogsaa h)ppigen bleve retlede,
og de Paagjældende straffede ; thi Marchallen var en Krigsmand, der
elskede Orden og Disciplin i sil Corps. Desaarsag var del en almindelig
anerkjcndl Sandhed, at ar alle franske Armeccorps udmærkede del,
som l\farchal Bernadotte commanderede, sig allid ved Disciplin og de
færreste Uordener og Voldsgjcrninger i deres Cantonnements-Qvarterer,
hvilket alene maa tilskrives Marchallens alvorli1,>c Villie og Bestræbelser; men selv for ham var slig Villie og Bestræbelse ofte vanskelig
nok at overholde, eftersom den franske Al'mee var sammensat af de
meesl heterogene Elementer, der ved den bestandige Krigsforelse og
Ophold i ficndlligt Land vare blt'vne reenl forvildede, og som ansaae
E11hvers Eiendom for en Dee! af deres.
Del var derfor vanskeligt
nok al overbevise disse Krigere om det Modsalle, und er Forhold,
som ikke mere vare fiendtlige, og hvor \Told og Overlnst folgelig
ei kunde tolereres.
Alen hvorledes kunde man vente , at Overbefalingsmændene vilde overholde den niidvendige Orden og forhindre Misbrug, naar Chefen fo1· den franske Stab, Gencrnllieute•
nanl Gerard, ifolge Major v. Haffners Melding af 27de Juli 1.S08:
"forer, men ganske skjult, en overmande stor Viinhandcl over
"hele Landet''? Denne Handel maa have været Grunden Lil, al der
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af de fran ske Arrneca:ilhoriteler, i Bcgyndclseu af April Maaned
i808, igjennem Major v. Haffner blev andraget hos Kongen om fri
Indforsel af Viin til den franske Armees Brug, til hvilken Begjering
Hiiistsamme lod svare under i3de April : ,:al delte Andragende ei
,,kan bevilges, siden deraf kunde flyde stor Toldsvig, hvorimod Ved1,kommende kunne til kjendegives, al den Told, som de angive og
,:beviisliggjore at have betalt ved vore Toldsteder fur indbragt Viin
til den franske Armee, skal af Vort Feltcommissariat blive dem
11
,,godtgjort og tilbagelietalt."
l Begyndelsen nf Juli l\Jaaned forhmgte Marchal Bernadotte, at
de spanske Tropper paa Sjælland ogsnn skulde forlægges i en Leir,
li\ ilket Kongen ble,• niidsaget til at bevilge.
Til den Hensigt befal ede han under i Ode Juli Generalstahsofficierer at afstikke to Leire:
dc11 ene paa Bidstrupgaardsmark, vesten fur Roes!.ilde, for 3 Bataillo11cr, eller et Regiment spank! Infanteri, og den anden ved Brei11inge,
i Skippinge Herred, omtrent 2 MHe osten for Kallundborg, for 2
Escadroner af Sjællandske-Rytteri·egiment, det holsteenske ridende Artilleri-Compagni og 8 Musketee1·-Compagnier af 2det jydske Jnfanlerillegiment. De danske Tropper rykkede ind i Leireu ved Breini11ge
den 25de Juli I og bleve staaende der, indtil den lilev hævet ved
kongelig Befaling af 6le Oetoher i SOS, fra næste L6nningsdag af.
J.eiren ved Roeskilde blev strax besat, og, som vi ret strax ville
erfare , ogsaa snart og pludselig hævet. Leiren ved Breininge hlev
rimeligviis etalilercl af Forsigtighed , for al have en sluttet, om end
noget fjern Styrke til at vange over hine Troppers Rolighed og
videre Forelagender.
Den :l6de Juli afreiste Marchal Bm1adottc paa franske Farliiier
fra sit Ilovedqvarteer ned ad Elben til Gliickstadt og Elbmundingen,
dccls for at inspicere de derværende franske Tt·opper, men især for
.il besee Fæstningsværkerne ved Cuihaven og Forsvaret til Jnd13IJP.t
af Elben. Derpa3 afreiste han til en lignende lnspeclion ved Rendsborg, hvor han ankom den 22de Juli , og derfra samme Aften til
Liibeck , hvor han indtraf den 23de Juli om Morgenen, Herfra
afgik han til S6badene i Travemiinde, hvor han forblev til den Sde
August. Men her blev hans Roligbed snart forstyrret. Marchallt-n
havde ifiilge hoiere Ordre befalet, al de ham underlagte sµanskc
Tropper skulde i de sidste Dage af Juli, eller de forste Dage af
Au gust 1\Iaaned 1808 , allægge Troskabst•cd lil deres nye Konge
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Joseph ]\Tapolcon, hvorved hverken Franskmænd langt mindre
franske Tropper turde være tilstede, for at forebygge !\listanke om
Tvang.
De spanske Regimeniers Depoter i Altona aflagde Eden uden
Indvending.
Ligeledes aflagde Regimenierne i Jydland Eden uden
Vansl elighed, næsten med Enthousiasme. Deri mori gjorde de spanske
Regimenter i Fyen betydelige Vanskeligheder, som endog paa flere
Stede1· udartede til formeligt Opriir , idet de tumultuarisk forlade
Forsamlingspladserne og 11ibe hjem, for al hente deres Vaaben; i
Almindelighed var Stemningen paa denne O derimod.
Ogsaa vare
de der uenige, om de skulde aflægge Eden, eller ei , hvilket aller
foranledigede voldsomme Scener imellem disse ulykkelige og beklagelsesværdige Krigere.
I Fyen blev Eden derfor almi11deligviis
ikkr. aflagt.
l\fon langt alvorligere vare Tildragelserne ved Eerls11flæggelsen
af de lo spanske Regimenter paa Sjælland.
Hvormeget end den franske Regjcring havde siigl at forhindre,
al Begivenhederne i Spanien paa hiin Tid s~ulde blive bekjendte for
de spanske Tropper i Danmark, saa l,lcve de, især i Fyen, dog derom
underretlede igjennem, de i Bællet og Kallegalle! krydsende engelske
Orlogsmænd, hvilke befordrede saavel Breve som Aviser lil den spanske
Overgeneral og hans Undergivne, og hvoraf de erfarede Tingenes
sande Stilling i deres Fædreland,
Kort Tid efter den erholdle
f1irste Underretning om disse Begivenheder lykkedes del en spansk
Geistlig I forklædt som Handelsmand og landsat af Englænderne fra
Helgoland paa Slesvigs Vestkyst, al trodse alle Farer og at trænge
frem til Odense, General de la Romanus Uovedq1•arlce r. KjiilJmandcn
indledede sit Bekjendtskab og sin Forbindelse med Generalen, ved med
Ærb1idighed at hilse ham paa Gad 1•n og ligesom tilfældigviis at slode
ham paa Armen , at udtale nogle Ord til Undskyldning for denne
Uhiiflighed , hvorved han tiltrak sig Generalens Opmærksomhed og
erholdt Anled11ing til en kort Samtale , under hvilken lCj/ibmanden
lod som han ikke kjendte Generalen, men benytlede Leili gheden for
al frembyde lil Salg et Parti forlr,l!ITelig Calle I saml efter spansk
Sædvane at IJyde Generalen en Priis Tobak.
l\Icn da han aalmede
Tohaksdaasen, laa der i samme en Seddel, som han formaaedc Generalen til al tage tilligemed en Priis, og paa hvilken der IJlev i
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Korthed givet Oplysning om den Fremmedes Hverv, saml udtall, at
han ikke var nogen Smugler, men eiJ Cabbalero.
Ved en derefter
stedfindende hemmelig Samtale fortalle den forklædte Kjobmand
Generalen, al han var en Geisllig, og dctaillerede de Ulykker, som
siindcrrev hans Fædreland: at den franske Armee havde besat
næsten alle spanske Fæstninger, at Borgerkrigen var nærved at ud•
bryde fra Pyrenæerne til Cadix, saml meddeelle ham den Plan, han
havde erholdt af den engelske Regjering, og hvorved Generalen kunde
undvige fra Danmark med alle spanske Tropper. General de la llomana turde i Begyndelsen ikke fæste Liid til den Geistliges vigtige
Meddelelser; men kort derpaa ankom til Generalen, ligeledes igjennem
de engelske Orlogsmænd i Bæltet, 2 Offlcierer, afsendte fra Juntaen
i Coruna, hvilke medbragte el Brev fra sammcs Præsident, General
Jlorla. Ved de derved erholdte Efterretninger fra Spanien: at den
engelske Regjering \' ilde sende et Bjælpeco1·ps, at Generallieulenant
W cllcsley allerede den i21e Juli var afseilet fra Cork, at Generallieutenant /Jfoorcs Corps, som den 21.de Juli var kommen tilbage
til Dover efter 46 Dages Ophold i Skjærene ved Gothenborg, ogsaa
skulde afsendes til Spanien - besluttede General de la Romana, at
benyue · sig af den Bistand, man lilhod ham, for at unddrage sig og
sine Undergime fra det franske Herredomme.
General, Marquis de la Romana var en hi:iitbegavet, dannet og fiin
Mand af det ædleste castilianske Blod og med den meest brændende
J.<'ædrelandskjærlighed. I sin Ungdom havde han studeret 2 Aar i
J.eipzig, og ,·:ir, for en Spanier at være, mere end sædvanlig bevandret i den ældre og nyere Literatur; tillige var han, som en
ægte Castilianer, lb,lig og intrigant pr. Excellence.
Dog kan man
neppe lægge ham til Last, at han beseirede List med List: og s1igte
at afkaste el Aag, hvorlil han var bleven tvungen ved OmstænJighedernes Magt, og at han troede at have st1irre Forbindtligheder
mod sit Fodelan:t og sin gamle Herskerslamme, end mod det nye
Dynasti, bcstaaende af Keiser lfopoleon og Kong Joseph
Del er ikke uden Interesse at see, b\'orledes Klogskab og List
forte til Seir og det bestemte Maal. Generalerne de la Romana og
de Kindalen bleve i Juli Maaned i 5 08 udnævnte til Storofficerer
af Æreslegionens-Orden, hvorom den forstnævnte endog paa en
meget trængende l\foade skal selv have bedet Keiser Napoleon,
igjenncm Marchal Bernadotte, Da Eflerretuingen om denne Udnæv-

nelse nnkom i Erufon af Juli l\laaned, tilskrev han l\lnrchalle11, drr,
som vi vide, paa hiin Tid opholdt sig ved Siibadel i TravcmUnde,
og had ham om Tilladelse al maalle komme til ham, for al modImidlertid
tage Ordens-Insignierne af l\iarchallens egen Hannd.
havde denn e sendt ham dem ved sin Arljutant, Olwrsl Vilalle, som
, cd en Revue borte ham sige til sine Tropper: ,, Ville i stedse for,,hlive i Eders For·nedrelse? Hvad formaae Bourbonnerne al gjorc
"for os ? Lad os forene os med den O) e Herskerfamilie og fol gc den
,,store Napoleon, Stjerne l" Men paa samme Tid General de la /loma11a udtalede disse Ord, erholdt l\Jarchallen de fiirsle Efterretninger
om hans Plan og Underhandling med Englænderne.
Del er allerede fortalt og ar Ovenslaaende forklarligt , al de
spanske, saavel Over- som Underbefalingsmænd, ja vel ogs:ia
Menige vare vidende om Tilstanden i deres Fædreland. Der viste
sig derfor Tegn paa Misfurniiielse især blandt de paa Sjælland
vært'nde spanke Tropper.
For al indove disse Tropper i del
franske Exerceer - RcglemJJnl , vare de der værende 6 Batailloner fori,amlede i og omkring Uoeskilde.
I Byen selv var
indqvarleret iste Balaillon af Regimentet "Asturien"; imellem Roeskilde og Holbæk cantonnerede 2den Bataillon af samme Regiment;
og imellem Roeskilde og Kjiige canlonncrode 1slo Bntaillon af
Regimentet "Guadalaxara". 1 Leiren vesten for Roeskilde stod 2den
og 3die Balaillon "Guadnlaxara" og 3die Balaillon "A slurien". Brigadechefen, Gene.-almajor .Fririon med sin Stah vaa· imlqvarlercl
pnn Palaiel i Roesk:ldo.
Som Pladscommandanler vare, fra dansk Side, i l\oeskilde ansallo
Capilainerue v. Hcincri og d'Origny, og til Assislancc for dem: Lieulenanleroe v. Tltalbitzer, Grev v. luttic/iau, de Plane, v. Sclnvartz,
v. Mo,cnni og Fcrral, saml 6 Underofficierer og 24 Mand af
danske Liv-Regiment. Den 30te Juli modtog Generalmajor Fririo11
fra l\forcbal Bernadotte Ordre til al Inge de 6 spanske Bntnilloner
paa Sjælland i Eed til deres nye Konge , hvilken Ordre hlcv bokjendlgjort ved Apcllen den 3110 Juli , samt al Ceremonien skulde
finde Sted næste Morgen den 1ste August,
Fiilgcn af denne Befaling var, at den paa Byens Torv opstillede
hte Bataillon af Regimentet "Asturien'' gjorde formeligt Opror, og
erklærede med stort Skrig, at den ei vilde aflægge Eden, Mandskabet Hib derpaa hjem til deres Qvarle1·er, ladede deres Geværer
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og begav sig i slort Anlal ind i Palaiets Gaard, hvor de udstodte
Furhandelser og Trusler imod de Franske, og skj6d iod af Vindneme i de af General Fririon beboede Værelser.
Palaiel blev
hdl efler lidt aldeles omringet af den i Byen liggende :l.sle Bataillon
"Asluricn'' og af mauge Folk fra Lciren, som kom ti116bende verl
Larmen og Skydningen, hvoraf en Deel under T~ommeslag og
flyvende Faner trak ind i Palaiets Gaard. To af General Fririon, Adjutanter, Lieulenanlerne JJlarabail og Lalay, som havde været ude
paa en Spadseretour, erfarede ved Hjemkomsten til Byen hvad der
foregik, og lob slrax op paa Palaiet til deres General ; men, da de
ankom i Slotsgaarrlen, bleve de angrebne af den opriirske Hob, og
den unge, smukke, elskelige Lieutenant Jlarabail dræbt ved lo Musketskud og et B.ijonelstik i Brystet, og derpaa reent udplyndret, hvorimod
Lieulenanl Lalay lykkeligen undkom til Slottet, efter al have erholdt
flere betydelige Saar,
Paa Capitain d'Origny's Raad lod Oberst
Dellevielleuze. slaae Generalmarche, og uvilkaarlig ad16d Soldaterne
dette Signal og begave sig paa deres respective Alarmpladse , hvor
det lykkedes Officiererne al overtale dem til at gaae rolig til deres
Qvarlerer, eller lil Leiren I hvilket ogsaa paa faa Undtagelser nær
blev efterkommet Kl. 10 om Aftenen.
Kort efter traadte Capitain d'Origny ind til Generalen, og forte
ham med hans Arljutauter og Omgivelse igjennem en Gang lil en
Hvælving i Domkirken, hvor de, if61ge Aftale med Capitain v. Beincn,
bleve forsynecle med danske Soldater-Uniformer, under hvilken Forklædning de Kl. 1 om Natten fortes af Capilain v. Heinen, Amtmand Tre,cl~aw, Son og en vis Borup forbi de spanske Skildvagter
fra Domkirken lit Hedehusene paa Veien til Kjiibenhavn, hvorhen
deres egne Uniformer vare bragte, og Vogne beordrede i Beredskab,
for al kjlire dem til Kj61ienhavn, hvor de ankom om .Morgenen tidlig den 1.ste August.
Ved .Melding om det Passerede til Kongen i Kjiibeohavn, lod
Hoistsamme fornævnte Dag Lilkjendegive de spanske Tropper ved Cnpilain d'Origny: ,,Al de indtil videre slode under Kongen af DanmarJ.s
,,Befaling, al han havde udnævnt Oberst Dellevietleu:&e til deres Com,,mandeur, og al de skulde forholde sig rolige og udvise Lydighed,
"navnligcn i del Tilfælde, at Hans .Mnjestæt maatle finde for godt
"at afbryde Leiren og tildele Tropperne andre Qvarlerer.'' Under
Vi1•al-Raah for Kongen af Danmark blev delte lovet af dem.
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Hensigten med de Forholdsregler, som skulde lages, maalle nærmest
være, at forhindre Urolighedernes Fortsættelse og Udb1·edelse imellem
de spanske Tropper paa andre Steder af Laudet. Til den Ende liefalede Kongen under 1.sle August del danske Caneelli, al forbyde
Vedkommende at hekjendtgjiire noget derom i Dagbladene, og Feltp ostvæsenel erho ldl Ordre til al stoppe alle Breve fra spans~e
l\J ililaire paa Sjælland og indsende dem til General - Postamtet.
l{ongen befalede tillige samme Dag, al den dræbte Lieulenant blur abail skulde bringes til Kj6be11havn og begraves som Capilain,
hvilket ogsaa skete med al mulig militair Pomp , under Ledsagelse
af cl talrigt l<iilge, b,·oriblandl endog Gouverneuren, Prinds Fricdiril.
af Hesscn, og uæsten alle i Byen værende Generaler og Stabsoffieierer.
Da General Fririon havde yllret for Kongen Muligheden af,
al de oprorske Spaniere vilde bemægtige sig Frederiksvæt·k , saa
blev samme Dag, den 1ste August, Generalmajor v, Berger, Chef
for Husarregimentet, tildeelt Befaling at besætte delle Sted med
sine Husarer og noget Artilleri. Under 2den August blev det paaJagt alle vedkommende Troppechefer al være agtpaagivende, for at
forhindre Spanierne fra al overrumple enkelte Troppeafdelinger,
Batterier og Forter etc. paa l{yslerne, i hvilket Tillælde de skulde
behandles fiendlligt.
Nallen til den 2den August anl<om til Roeskilde Kongens
Ordre angaaende de spanske Troppers Dislocation, hvorefter Capillli11 d'Origny blev udnævnt til Commamla111 i Uingsled , hvorhen
2den Bataillon ar Regimentet "Guadalaxnra" blev forla gt den
~ die August, hvor-imod 3die Dalailhon ur s~mme Regiment og
2den Bataillon ar Regimentet "Asturicn'' blev indqvarterel i Omegnen af Ringsted. Den 4de August blev islo Bataillon af "Guadalnxara" indqvarleret i Ringsted og den 5te August forlagt til Slagelse, i
hvis Omegn samme Dag indqvarler.edes isle og Sdie Bataillon ar
Regimeutet "Asiuricn.
Disse 8 sidtsnævnto Batailloner vare meget
urolige og udisciplinerede. Nytten og Hensigten med denne Dislocalion
kan ikke ret vel falles; thi, da alle Tropperne skulde brin ges til Kjobenhavn af Generallieutenant v. Castenslrjolds Corps i Kjiigc, saa
synes det at have været naturligere og lettere at udfore hi in Ordre fra
Roeskilde, i en Afstand af 4: Mile , end fra Ringsted og Slagelse,
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i en Arsland af 8

a 12

Mile , som saaledes maatle marclieres frem

og tilbage.
Den 9de August , om Middagen , bleve Ringsted og Slagelse
pludselig omringede af danske Tropper af alle Vaabenarter, kommende
fra Kjoge under Generallieulenant v. Casten,l~dld, Commando, og
de spanske Tropper befalede al udlevere Uovedmændene for Oproret i Roeskilde, hvilket skele uden Modstand.
1ste og 3die Bataillon af Regimentet "Aslurien" udleverede hver 49 Mand, hvorimod 2den Balaillon af samme Regiment udleverede ingen , da del
havde cantonneret og ikke deeltagel i Oproret. Af samme Grund
udleverede -Lste Bataillon af Regimenlel "Guadalaxara" kun 1 l\land,
2den Bataillon slet ingen , da den var forbleven sluttet og rolig i
Leiren, hvorimod 3die Bataillon maalle udlevere 14 Mand , tilsmnmen 113 Mand, som uuder Cavalleri Esco1 te fiirles som Fanger til
Kjiibenham.
Den i ile August liegyndte man paa de spanske Troppers Desarmering, som ogsaa blev iværksat uden Modstand; Oflici1•rerne
forbleve under Pladscommandanlernes Opsigt i de Byer , hvori de
havde væl'et indqvarlerede, hvorimod Unrleroflkiererne og de l\Ienige
bleve betragtede som Krigsfanger, og forles den 13dc August under
Escorte af det castcnskjoldske Corps lil Kj/ige, hvorfra de den Ude,
i5de og 16de August i mindre Afdelinger escorteredes til RocskildeKl'O ; herfra afhentedes de af Troppeafdelinger fra Kjobeuhavns
Garnison, og bragtes - den sidste Transport af Livjægercorpset - til
Kjobenhavn, hvorved de opforte sig rolige og ordenllige. Her bleve
de indqvorterede, de Syge paa Gammelholm og de Friske pao ~yholm,
gagerede og forpleiede af Kongen af Danmark , hvis store Godhed
og ædle Hjerte ~om de Ulykkelige saa velgj/irendc til Hjælp,
idet han under 20de August endog lod befale: ,.De arresterede
1,spanske Officierer , samt de Personer, som ere i lige Grad med
"disse, og opholde sig i Roeskilde, Ringsted og Holhrek, skulle, naar
,,de ere gifte, eller have Biirn, tilstaaes som folgrr:
"En Orficiers-Frue udbetales maanedlig det Halve af det, hendes
"Mand erholder i Gage og Emolumenter, og fo1· hver af Borneue
,,udbelalcs ¼ af del, Faderen nyder af Os i Gage og Emolumenter.''
Jfolge den ordrette l<'orlolkning af denne Ordre vilrle en Frue med
6 Born erholde udbetalt Mandens dolibelte Gage og Emolumentet,
hvilket dog neppe kunde være Meningen deraf. Kongens store Naade
Danm. Krigsb, fra 1607-9. li.Bind.
]il
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gjorde tih·isse et dybt og kjærligt Indtryk paa de ulykkelige Spaniere og dct·es Familier.
Da Faren nu var forbi, bleve, ved Kongelig Befaling af 19de
August, de ved Befalingen af 1ste August paa Postcomptoirerne stoppede spanske Breve •·.Al illadte at afgaae Lil Fyen og Jydland I men
endnu ikke til Langeland.
Del Forhold, General frfrion og hans af 5 franske Officierer bestaaende Omgivelse viste under disse bedrovelige llegivenheder, var i
enhver Henseende værdigt og upaaklageligl, og m11n kan med Betle
ei lægge dem til Last, at de ei kunde regjere 3500 af Fædrelandskjærlighed opflammede Spaniere , da deres egne Officierer ei formaaede det. Derimod kan man ei undskylde den franske Regjering,
som havde givet Ordre lil, at ikkun Spauiere, og, hvad den allerede
var vidende om, urolige og exallerede Spauiere, hle\'e detacherede
fra den franske Armees P11a,·irkning og f1i1·te over til Sjælland. Havde
General Fririona Brigade bestaaet deelviis af Franske og deelviis af
Spaniere, om end kun som 1 til 3 , saa vilde denne ubehageli ge
Begi venhed neppe have fundet Sted. De franske Authoriteler maalle
have kunnet forudsee og forekommet den.
Da Alarmen var brudt ud \'ed Roeskilde, meldte General Fririon
under iste August det Passerede til General de la llomana, og had
ham, ikke al oversende til Sjælland det for hans Corps, eller den
saakaldte A ,•antgarde , bestemte Cavalleri og Artilleri , da derved
Ulykken vilde foroges; ligesaa yttrede General Fririon sin fulde
Overbeviismng om, al del begaaede l\1ord paa Lieulennnl JJlarabail
ikke \'ilde forblive ustraffet, men de Skyldi110 overgivet til Lovens
Strenghed.
Under 7de August, fra Nyborg, svarede General do la llumana,
i del franske Sprog, General Fririon paa hnns Melding snal edes:
"Oe kan vel tænke, miu kjæ1·e Genernl I hvor gjennemtræng l
,,af Smerte jeg er bleven over den ulykkeli ge llegivenhed, so m har
,,fundet Sted i Roeskilde.
De mar.ge Omslwnlli ghedcr 1111gte1, som
,,have kunnet medriil'C den, kan dog Intet retfa:rdi ggj1irc en saadan
,,Yderlighed, og jeg haaber, at man vil kunne opJage do Sky ldige,
,,og at man paa dem vil anvende tovens hele Strenghed.
Ved
,,Siden af saa mange Billerheder, har det været mig en stor Til"fredsstillelse al erfare, al den agtværdige Dcllcvicllcuze og de andre
"Individer af hans Regiment som have bidraget til at sætte Dem i
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,,Sikkerhed, have opfyldt deres Pligt paa en Mande, del' har \' undel l>erc~
,,Bifald. Jeg beder Dem, at ville bevidne dem min Erkjendthghed,"
,,De har Ret i, at Artilleridetachementet ikke bor under disse
"Omstændigheder afgaae til Sjælland; ogsaa beholder jeg det her, og
,,der vil ikke mere blive Sporgsmaal om at sende det.
Jeg har,
,,som De kan forestille Dem, været inderlig riirt over Herr Jllara•
,,bail, ulykkelige Skjebne, hvilken Jeg alene kan begræde."
"Jeg veed ikke hvad det er, jeg skriver til Dem, i den Grad
"er jeg bedri:ivet; jeg skulde endnu ikkun fornye Dem Forsikkringen
,,om min oprigtige Hengivenhed og meest udmærkede Hiiiagtelse etc."
Men vi have allerede sagt , at General, Marquis de la Romana var en fiin, hiiilbegavet Mand og en lntriguant pr. Excellence;
thi paa samme Dag og med den samme Coureer, han arsendte ovenstaaende Svar til General Fririon , tilskrev han ogsaa Cheferne for
de to spanske Regimenter paa Sjælland, Ohersterne 1Jetlevielliuu1:e ng
lllartorcll, hver et Brev paa Spansk, uden Underskrift og i en med
3 Segl forsynet Couvert, hvori han fortæller dem sin Plan paa folgende Maade:
"Min kjære Delleveilleu1:cl Den Stilling, hvori Deres Regiment
,.og Regimentet "Guadalaxara" befinde sig, og Uvisheden om Deres
"Skjebne, gji.ir mig meget bedrovet, da jeg frygter for, at de
,.Franske ville fordre en streng ArslralTelse , og jeg har beslullet,
,,ikke at samtykke i, al der udi.ises een eneste Draabe af vore tappre
,,Soldaters kostbare Blod."
"Jeg har nyligen lall med en af vore Officierer, som bringer
"mig Depecher fra den overste Junta i Galicien og et Brev fra
"General lllorla, som melder mig Ankomsten af en engelsk Escadre
"og Convoi i disse Farvande, for at transportere os til Spanien og
"sætte os i Stand til al deeltage i Forsvaret af vort Fædrelands
"retfærdige Sag. Man meddeler mig i disse Breve Fortegnelsen over
,,de i Galicien, Andalusien, Estremadura, Valencia, Arragonien og
,,Castilien manoeuvrc,·ende Tropper. Man underretter mig tillige om,
,,at der desuden arbeides med Virksomhed paa Organisationen af
"mange andre og meget stærkere Corpser , da det er nodvendigt i
"Begyndelsen af September al have 400,000 Mand imod den franske
"Grændse.
Vore Landsmænrl have heinægliget sig den franske
"Escadre i Cadix og odelagt adskillige Troppecorps, som have villet
,,trænge ind i Provindserne.''
t4•
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,,Jeg er Spanier , og har beslullet at lage Dee! i mil Fædre,,lands hæderfulde Fremlld, All er at foretrække for den nedvær"digende Afhængighed, hvori vi ere, og jeg bar bestemt mig til at
,,indskibe mig med de Tropper, som ville folge mig."
,,Jeg skriver til Kongen af Danmark, for al begjere af ham,
"al det maa tillades Eder ni gaae over til Oen Langeland, idet jeg
"10,·er ham, ikke al hegaae ilen mindste Fiendllighed pan hans
,,Grund, eller tillade, al Andre gjiire det, og jeg paalægger den Of"licier, som overbringer delle Brev, ikke al aflevere det, forend hnn
"har været bos Dem og hos Oberst Martorell, til hvem jeg skriver
"del samme, paa det al ban kan blive underrettet om, hvorvidt de
"begge ere bestemte til al fol,! e mig tilligemed deres Officierer og
"Soldater. Del vilde være godt, om I kunde bemægtige Eder een
"eller anden Fæstning , for al være sikkrede imod ethvert Angreb
"fra de Danskes Side; og del maalle helst være paa Kysten, hvor
,,I da kunde holde Eder, indtil Farti:iier til Bæltpassagen vare til"veiebragle, Dersom I kunde lage Posto i Corsor, da vilde delte
"være bedst, fordi I derfra maaskee kunde udfore Passagen over
"Bæltet, hvis I ikke skulde indskibe Eder direcle paa de forrentede
,,Skibe. Alligevel anseer jeg det for klogest , al I kom til Lange"Iand, for der at være i Ro , og paa det al vi fra vor Side kunde
"ile til Forsvar af Lille-Bælt, i fold de Franske ville angribe os i
,,Fyen."
,,Jeg skriver i delle Oieblik Lil de i Jydland værende Chefer,
,,for al opfordre dem til , ifald de ville folge mig, oieblikkelig
"at passere del Lille-Bælt , paa del vi Alle kunne foi·enes i
"Fyen og paa Langeland, for saaledes at undgaae Hindringer
,,fra de Franskes Side, med Hensyn III Udforeisen af vore ædle
,,ånsker."
"Farvel min kjære Ven, svar mig uforti:ivel, og gjor Regnin g
,,paa Deres hengivne" etc.
Omstændighederne forhindrede, som vi have seet, disse Tropper
fra al folge deres l{ammeraler, omendskjondl Udforeisen af Planen
derved blev betydeligen lettet for dem , al den danske Rcgjering
efter Oproret i Roeskilde dislocerede dem nærmere til Corsor , det
beqvemmesle Sted, hvorfra de kunde undvige, rimeligviis i den Hensigt at fjerne de opriirske Krigere og den ved dem forbundne Fare
fra Kjobenhavn, da Regjeringcn endnu var, som del lader, aldeles
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ubekjendl med den Plan, General de la Romana var i Færd med at
bringe til Udforelse.
Havde derfor de til Ringsted og Slagelse
dislocerede og endnu armerede 6 spanske Balailloner, circa 3500
Comballanler, bemægtiget sig Corsor, vilde de sikkertigen kunne
bave holdt sig der nogle Dage imod de Danske , og saaledcs være
hlevne reddede omhord i den engelske Flaade. Men Oberst Dellcvielleun var ingen l\larquis de la Romana; tilmed var han 7 4 Aar
gammel, en Alder, hvori man i Almindelighed hverken udkaster eller
udforer lntriguer, eller andre vigtige Planer.
Del er imidlertid meget sandsynligt, al de to spanske Oberster
ikke erholdt deres Overgenerals Brev, og folgeligen ei heller ble,·e
tilfulde nndtrrellede om sammes Planrr og deres Udforclse, hvilket
erfares af en Skrivelse fra Kongen til l\:lajor v. Haff111'T , dateret
den 11Le August 1.808, og er saalydende:
"Vi have ladet alle de til de herværende Spaniere ankomne
"Breve anholde og læse, og iblandt disse findes el fra Marquis de
,,la Romatta til Obel'sl Dellevielleuse, hvori han fortæller ham Spa1,niernes Plan, og tillige anforer, al have tilskrevct Os, for at un,,derrelle Os om sil •'orsæt ; men delle er eu aabenbar Usandhed;
,, Vi have aldrig faael Brev fra ham."
Det havde tilvisse været bedre, ja behageligere for den danske
Regjering, ifald de paa Sjælland værende spanske Tropper vare
marcherede til Corsi.ir, havde indskibet sig der og forenet sig
med deres i Nyborg og Svendborg indskibede Kammerater.
Vi ville dernæst gaae over til Hovedbegivenhederne i Fyen og
Jydlanct , for at erfare, hvorledes General de la Romana bragte til
Udforclse den af ham udkastede Plan til sine Uudergivnes Befrielse
fra de Franskes Ovrrherredomme.
Eeds-Allæggelsen skulde, som ommehlt, ogsaa skee af de spanske
Tropper i Fyen i Enden af Juli, eller de to forsle Dage af August
l\laaned , hvilket tjente General de la Romana til Paaskud, for at
beordre en Dee! af hans i Fyen værende Tropper, at begive sig til
Nyborg, hvorhen han ogsaa selv afreisle i de forsle Dage af August
_ l\Iaancd, for at overvære og vaage over denne Han<llings Udforelse.
Del lader til, som General de la Romana officiel gjorde meget,
fur al berolige sine Tropper og formaae dem li! al aflægge den
forlangte Eed; men desto mere ivrig var han i hemmelig al forhindre del og derimod at forfiilge sine politiske Planer.
Allerede

21:1tlr.n 3die August blev det mcl<ll igjennem Teleg1·aphen til l{jiibrnhavn, at en spansk Omcier var fra Hou, paa Nordspidsen ar Langeland, gaacl i en Baad ombord pna de cngelst..c. l{rigsskibe i IJæltet. Vctte var den rors te indirecle, mistænkelige Efterretning, den
danske Regjering erholdt om denne Plan, hvis Udr1irelse den dog,
om samme end tidligere var bleven bemærket eller opdaget, neppe
ved egne Midler kunde have forhindret, hvilke Marchal Bernadotte
ene besad.
Denne derimod erholdt de riirsle Erterretninger om
Spaniernes Opriirsplan fra Keiser Napoleon selv, igjennem MajorGeneralen Alc:z:ander Berthier , ledsaget af den Befoling , al sende
I\Jarqnis de la Romanas Corps tilbage til Frankrig. Rimeligviis er
Keiserr.n herom bleven underrettet ar sine Spioner i England, hvilket lilfnlde be1•iser, al denne store l\land ogsao i denne Retning var
1•el betjent; men denne Advarsel kom for sildig.
Derimod erholdt
Marchal Bernadotte den rcirsle directe Efterretning den Sde Au gust
i Travemlinde ar 2 Officierer af Dragon - Regimenlel "Algarhien·•,
ligesom af en Officicr af den [elle Balaillon "Catalonien", som canlonnerede paa en af Smaa1ierue, syd for Fyen. Disse spanske Oflicierer
deelle altsaa ikke deres Kammeraters Anskuelse; dog meldte de kun,
,,al de i Fyen liggende Tropper havde af General de la Romanci
,,erholdt Ordre al rykke til Nyborg, ligesom ni lo spanske Cavalleri,,Regimenler havde erholdt Ordre al rykke lil Fyen."
Drn engelske Admiral Kcats, som commnnd orcd e d1111 engelske
J•"seadre i Store-Bælt, erholdt dr.n 5tc August en Ordre fra Admiral
Sattmarcz, som han samme Dag meddeelte de spa11ske Ofliciercr
Nærheden af Kysten, og var saalydende:
AdmiralsMbel Superb paa IJIJiden af Lariya/a11d d øt1 51e Aug. 1808
,,Mine Herrer I"
,,Jeg har den Ære al underrelle Dem om, al jeg fra min He1.gjering har modtaget den udtrykkelige O1'llre, at fors1i go pao at
,,sælle mig i Forbindelse med de spanske Officierer, som comman •
"dcre clerme Nålions Tropper i Nærheden af min Station, og al af,,lalc med dem de Forholdsregler, som ere no dvendige, for al dække
"deres Tilbagetog fra del Indskibnings led, de have besat, og
"al bringe dem i Sikkerhed, indlil Transportskibe ankomme, som
,,kunde oplagt' dem og bringe dem til Spanien, hvortil, saavelsom lil
,,de niidvendige Lev11clsmidler , som jeg hvert Oieblik venter villo
,,a11l,omme, Forholdsregler ere tagne."
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,,Indtil den Tid ville De være velkomne om Bord i de under
"min Commando staaende Skibe og dele de for Haanden ,•ærende
,,Levnetsmidler og Beqvemmelighciler med os.
Men da disse ikke
,,for Tiden ville være lilslrækkelige, omendskjlindt jeg venter den
,,hiiislcommandereode Admiral, saa vilde jeg, ved Omstændighedernes
,,bydende Tvang, til Troppernes fuldkomne Sikkerhed raade, at sende
"dem til en af Ot>rne i Store Bælt. Da imirllertid en Forholdsregel
,,af saadan Vigtighed fordrer en lagt Plan, paa det at den almin,,delige Interesse ikke skal lide ved Opmærksomheden paa den par,,lielle, saa anmoder jeg Dem om en aaben og fortrolig Meddelelse
,,enten igjennem Skibene paa Hliiden af Nyborg, eller Stationen ved
,,Langeland, eller igjennem hvilkelsomhelsl af Hans britliske Maje"atæts Skibe i Bællet, igjennem Overbringeren heraf, eller paa
"anden l\laade. Jeg foreslaaer paa Såndag, dersom ikke tidligere
"Nogen skulde komme om Bord, under et eller andet Paaskud, at
,,sende et Vaabenslilstandsllag til den spanske Post paa Spodsbjerg.
"Dersom denne Proposition antages, saa linsker jeg, al man til
,,Tegn derpaa, i Morgen Middag, paa en Hliide tæt ved de for
,,Anker liggende eller de ved Spodshjerg under Seil værende Skibe,
,,lader paradere en lille Vagt. Det er mig i min nærv,erencle Stil, ,ling umuligt - saa meget jeg enrl onsker al opfylde min Regje,,rings Hensigt - at forelægge dem nogen bestemt Plan. Jeg og en,,hver under min Commando staaende Englænder er beredt paa at
,,tjene denne Sag; men f1irend Forholdsregler kunne blive tagne,
,,maae vi i Forveien have Forbindelser og blive enige, og, saa,,meget muligt, suge at forene de Spanskes Interesser i Jydland og
"Sjælland med deres i Fyen og paa Lnngeland. Jeg vil lade et Skib
"forblive paa Hoiden af Spodsbjerg, og ethvert Skib under min
"Commando vil have et vaagenl Oic og optage enhver Baad, som
,,nærmer sig samme."
Under ?de August skrev Admiral l{eab til General de la Romana directe, i hvilket Brev han yttrer:
"Da jeg er bleven underrettet om de spanske Troppers sande
,,Stilling v,•d en Officier og ved et af ham overgivet Document, saa
,,foreslaaer jeg Hilgendc Plan:
,,De paa Sjælland værende Spaniere skulle bane sig Vei til
"1-ldlvoen Hal skov ved Corsor, lige over for Oen Sprogo, som
,,de skulle hesælle og forsvare nogle Dage, indtil Tropperne kunne
,,blh·e salte over til Sprog 6."
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"De i Fredericia i Jydland værende spanske Tropper maao
"der kunne bemægtige sig Skibe, hvormed de lmnno sælle over til
,,~'yen og forene sig med de derværende Tropper."
,,De i Fyen værende Tropper kunne forene sig paa llinds,,holmcn, hvorfra de skulle vorde satte over til Sams1i.''
,,Jeg forudsætter, at vi mane opolfre nogle Heste og Canoner;
,,lillige maae vi være fall crle paa andre Vanskeligheder.
Det vilde
,,være godt at sammendrive noget Ql'æg og medtage saamange Pro,,l'isio11er som muligt''.
• ,,Jeg er i min nærværende Stilling ikke i Stand til at bed1imme,
,hvorvidt del staae.r i den spanske Commandeurs Magt, eller er for,,rleelagligt, at bemægtige sig Nyborg, bvo1·ved de i hiin Havn værende
Men skulde denne Plan
,,Cano11uaade vilde gjiires uvirksomme.
,,billi" CS og ansces urll1irunr, saa vilde jeg tilraade el almindeligt
"Opbrnd til samme Tid. l\Ian maalle komme overeens om, at handle
,,paa cen og samme Dag, med mindre al Sagen skulde blive opdaget,
"i h1•ilket Tilfælde enhver Deel man uden Tidsspilde agere for sig
,,selv.''
General de la Roma11a vnr, som vi allerede vide, under Paaskud af at tage Tropperne i Eed , afrcist lit Nyborg, men i den
egentlige Hensigt, at være nærmere Kysten , allsaa for deslellere
ni kunne lede Underhandlingerne med Admiral /(r.ats , og tillige
paa en lislig l\faade at sælle sig i Besiddelse af Nyborg Fæstning.
Ila Generalen havde modiaget 01•enslåaende Bre v fra Admirnl l{cats,
slrrev han samme Dag, den 7de August, til de i Fyen, Jydla11d og
Sjællaud værende spanske Troppechefer , for at underrclle dem om
l11·ad han havde i Sinde al gjiire, og opfordrede dem til al fiilge sig,
p~a samme Maade, som vi allerede have sccl, at han tilskrev Oberst
Dclleviclleu:e i Roeskilde, al forene sig med ham i F) en og pan Langelaml.
Hele l!'y1•ns Kyst fra Kjerteminde over Nyborg, Svendborg,
Foahorg, Assens , Middelfart til Bogense var besat af de spanske
Tropper, nemlig: I Kjerteminde laae i Compagni af Regimentet
,,la Princessa''; I Nyhorg ·Fæstning Generalstaben og 2 Grenadeercompaguier af samme Regiment; fra Nyborg til Gudme: l Compagui
af samme Regiment; omkring Nyborg: , Artilleriet; omkring Sve11dl1org: den lette Balaillon "Barcellona''; I og omhing Faaborg:
Dragon-Regimenlcl "la villa viciosa''; I Assens 2den Bataillon og i
.:\lir.Idelfort og Omegn: :Jdic Halaillon af Infanteri-Regimentet "la
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Pri11cessa"; I og omkring Bogense i Escadron af ,,Almanza''; ;
Odense 3 Escadroner af samme Regiment og et Detachement af
Regimentet "la Princessa''; desforuden havde disse Fremmede besat
Batterierne ved Bjornemose, ved Svendborg-Sund, og Dyreborg ved
Faaborg.
Af danske Tropper vare paa den Tid i l<'yen ikkun 9 Compag•
nier Landeværn indkaldte til Tjeneste; nemlig :l Compagni laa i
Nyborg, men som var blevet forlagt til Odense, for al skaffe Plads
til de 2 spanske Grenadeer-Compagnier ; i Compagni paa !i.lribs
Batteri ; i Compagoi i Kjerteminde til Hindsholmens Besætning-; i
Compagni i Odense; 3 Compagnier, som bleve brugte ved SkandseArbcide paa Slipsbavns Redoute, ved Iudlobet til Nyborg Fjord,
stode i Lcir ved Slipshavns Skov; i Compagni paa Heil næs , i
Assens og paa Baag6; og det 9de Compagni var fordeelt paa Smnaoerne : J.yii, Avernakke, Korshavn elc. 1 Faaborg, Svendborg, Middelfart og Bogense fandtes kun nogle faa danske Soldater, beordrede
dtd til Commandantsknbcrnes Assistence.
Ved denne ringe Styrke
kunde Udforeisen af Spaniernes Plan fra dansk Side ikke afværges.
lfiilge de af General de la Romana givne Ordres , salte de
hnm underlagle Tropper sig pludselig i Bevægelse. Den Sde August
marcherede nemlig alle i og omkt-ing Kjerteminde og Nyborg liggende
spanske Tropper i al Stilhed til Nyborg, for efter Generalens Angivelse
at aflægge Troskabs-Eed til den ny Konge, en List, som under
saadanne Omsl~ndigheder var, om ikke tilgivelig, saa dog undskyldelig, saameget mere som Nyborg allerede var besat af spanske
Tropper.
Samme Dag og Natten til den 9de August bemægtigede
den lette Balaillon "Barcellona'' sig alle Fartoier i Svendborg, og
gik derpaa over Sundet til Thorseng; Dragon-Regimentet "la villa
viciosa'' marcherede samme Nat lil Svendborg, indskibede sig der
paa samme Maade den 9de August om Morgenen , og gik over til
'llhorseng, hvorpaa de begge gik over til tangeland, hvor der, med
den sammesteds værende lette Bataillon "Catalonien" , forsamledes
ad denne Vei omtrent 2880 Mand.
Den 9de August forlod ogsaa de i Bogense canlonnerende Dragoner ar Regimentet "Almanza' hiin By og marcherede til Weilby
ved .Middelfart, hvor, efter de spanske Officierers Angivelse, en spansk
Escadron havde l'ehellerel. Samme Dag i Dagbrækningen passerede
up;.;le Compagnier af Regimenlcl "Princessa'' i al Stilhed igjennem
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Odense, kommende fra Assens. Dagen i Forveien d, Sde Aug. passerede
Infanteri - Regimentet "Zamora" , som laae i Canlonnement i Fredericia, Weile og Colding, det Lille-Bælt, imellem 1''rcdericia og Snoghoi, dækket af 3die Bataillon nf Regimentet "la Princessa'', og forenede sig samme Dags Aften i l\liddelfart, hvor del bivouakerede
i 30 Timer, for al oppebie og dække det fra del Slesvigske ventede
Dragon-Regiment "Alg11rhiens'' Overgang ovl·r del Lille-Bælt. l\Jen,
da samme udeblev, maatte det ved l\Iiddelfart bivouakcrende Infanteri
afmarchere Natten til den iOde August, og tilbagelagde i een Dag
de 10 Mile fra Middelfart til Nyborg, dækkende sig, som i J<'iendcns Nærhed, ved Avant- og Arriergarde og Sidepatrouiller, bestaacnde
nf Cavallcri. Da disse Afdelinger om Middagen passerede Odense,
medfulgte derfra de derværende 3 Escadroner og Infanteri- Detachementer. All foregik stille og roligt paa Landevciene,
Rigtignok
vilde do i Faaborg og Svendborg værende spanske Tropper bemægtige sig de derliggende danske Canonbaade under Capitainlieutenant
Scltiinheiders Commando. Men Anslaget blev opdaget i Tide, og
Fartoierne reddede.
,,Imidlertid var den Deel af de spanske Tropper, som kunde
naae Nyborg, alle1·ede ankomne eller paa Marchen didhen , hvor
Hovedbegivenhederne, nemlig lndskibnin~en, skulde foreInges, For
at være i Nærheden og for• at lede samme, begav Admiral Kcats
sig den 8de August fra Admiralskibet ,,Superb'' i en Baad Lil Linieskihet "Brunsvie'', som Ina udenfor Nyborg Fjord, hvo rfra han den
Ode August aller tilskrev General de la llomana saaledes:
"Jeg har den Ære al undcrrellc Dem om, at j eg har modtaget
"Deres Excellences Skrivelse fra Dags Morgen, og j eg iinsker Dem
"til Lykke Lil det Skridt, som De har gjort. Modvind forhindrer de lo
,,i Sigte værende Linieskibes Opseiling. Jeg sender til Dem Capitain
,,Graves fra Linieskibet "Brunsvie", hvilken Officier kjender mine Ideer,
"for at sce, lniilken Brug mau kun gjore af de i Nyborg Havn værende
.,Skibe.
I min nærværende Stilling kan jeg toge næsten 1800
"l\hnd om Bord.
Mig synes det under alle Omstændi gheder al
,,være 1•igtigst, saa hurtigt som muligt al bringe Tropperne til Lan,,gcland. Da Deres Adjutanl er af den Formening, al De kan for"svare denne 6, indtil Transportskibene ankomme , for at indtage
"Armeen, saa vil jeg beordre .l\falroser til al bemande 20 i Havnen
,,værende Fat'liiier. Jeg troer det vilde være bedre at indskibe Ua-
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,.gagen og Arlille11iet paa disse, og hcnhringc dem under min Be"skl tlelse.
Maaskee der belindcr sig Matroser iblandt de spauske
,, Tropper'''/
"Jeg beder Deres Excellence, ikke at glemme at indskibe Vand
,,og Proviant med Troppcmc, da delte under nærværende Omstændig,,heder er af yderste Vigtighed."
l Nyborg Fjord laae paa denne Tid et brlydcligt Antal Coffardifartoier, og af den danske l\larine, Orlogsbriggen "Fama'' paa 1.1
Canoncr under Premierlieutenant Rask's Commando, Orlogsskon11erten
"S1iormen", ligeledes paa 14 Canoner, under Secondlicutcnant Roscniirns
Commando, og en armeret Lodsbaad "Laurvig" kaldet. General de
la Romana havde den 9de August anmodet l.ieutenant Rask om al
sorge for, al alle de i Nyborg Havn liggende Skibe bleve samme
Da g scilklare, foregivende at ville fore sine Tropper over til Sjælland,
eller Langeland.
Lieutenaut Rask neglede il.ke alene at udfore
denne Befaling, men tilf1iiede ydermere, at han ar sin Stationschef,
Capilainlieulenant Schonhcider, havde modtaget Ordre til al paasce,
al alle Skibene forbleve liggende i Havnen , hvorfor ha11 agtede at
skyde paa hvert Fart1ii eller Skib, som gik ud af Havnen uden
hans Tilladelse. Gener:il de la Romana gjentog sin Begjering; men
fik samme Svar. Samme Dags Eftermiddag e~lrnldt Ueulenanl llask
en Skrivelse fra Commandanteo i Nyborg, Generalmajor v. Gyldencrone,
med udtrykkelig Befaling , at han skulde lade de spanske Tropper
indskibe sig og uhindret passer~. En kongelig Ordre blev vedlagt
denne Befaling, iflilge hvilken de i Nyborg Havn liggende Krigsskibe skulde staae under Commandanlens Befaling, og tilf1iier Commandanten slutteligen: ,,At det i al Fald var raadeligl, ei at mod,,sirtle sig Overmagten, dd ellers lettetigen Krigsskibene og maast.ee
,,endog Coffardiskibcne , der i modsat Fald ufeilbarligen efter Af:,benyttelsen ville Ulive tilbagoleverede, vilde vorde et Offe1·''. Lieulenant Rask afslog ogsaa Commaodantens Forlangende , under det
Foregivende: ,,At, den oversendte Copi af den kongelige Ordre ei
"var ham communiceret, men al han hal'de Ordre fra Admiralitetet
,,at underkaste sig Capitainliculcnant S chii11hciders Commando i Svend,,borg, og denne havde befalet ham at passe paa Coffardiskibene,
,,der laae ved Nyborg og Holckenhavn."
He~ gives atter cl Tilfælde, hvor man ikke vecd, hvem der
hal'dc Befalingsrellcn, og fiilgelig ei, hvem der skulde ub~ingel ad-
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lyrlrs, e11ten Commandanten i Nyborg, eller Slalionschefen i Svendborg, 6 Mile derfra, Tilvissc maalle Krigsskibene staae under den
Fæstnings-Commandant, i hvis Fæstnings Havn de vare henlagte, for
at bidrage til sammes Forsvar; men forsaavidt Lieulcnant Rask paastod, at den kongelige Ordre ci var ham communicerel, kunde han
vel undskyldes, ved ikke at adlyde den endnu. !\fan kan endog gaae
videre og sige, at han under slige Forhold knude ret vel undskyldes,
ved ikke al adlyde Commandanlens Befaling, og i alle Tilfælde burde
han ikke svare anderledes, da han ikke kunde være vidende om
Command,rnlen ikke var paavirkel af fremmed Jndllydclsc, da han
udstedte hiin Ordre; og derfor gjorde han sig som kjæk Sokrigrr
færdig til Kamp med sin lille Styrke , som han vel indsaae vilde
blive opoffret, men ikke uden Ære for Flaget og sin Etal ; og den
ventede Kamp udeblev ikke længe.
Om Ertermiddagen Kl. 6k den 9de August 1808 styrede ind
i Ilavnen ved Nyborg: den engelske Brig "ICite" under Capilain
James, lo Bombeskibe "Uound" under Capilain Lockycr og "Devastation" under Capitain Smith, tre Canunbaade under Capilain
ntay· og 2 bevæbnede Farloier, alle under Ovcrcommando af Capilain 111'1\'amara fra Linieskibel "Edgar". Capitain 111'Namara sendte
el Parlementairfartoi til de danske Skibe, som Lieulenanl lloscniir11
hlev sendt i i\fode, for at erfare dels Hverv, der var 011 Opfordring til
de danske ICrigsskibc, nl overgive sig,/ lw'orpa<\ der ful glc cl simpelt
"Nei'' lil Svar.
c
llcraf opstod en levende Fegtning, under lll'ilken de danske
Krigsskibe blevc beskudte saavcl fra de cngcl~kc Skibe, som ogsaa
med nogle enkelte Skud fra Nyborg Fæslni11g og fra de af Spanierne
besalte Landbatterier paa Kysten, hvilken overlegne lid de smaa
danske Krigsskibe tappert besvarede og vcdligcholdl i omtrent 20
I\Jinutter, hvorpaa Lieutenant Rask lod stryge Flage! paa Orlogsbriggen,
cl Excmpel, som strax efter blev fulgt af Licutenant Roscnorn paa Orlugsskonnerlen, efter et Tab lilsammen af 2 Diide og 14 Saarede.
Englænderne tabte i denne Fegtning Liculennnt llal'vcy fra Uniesk1bet ,,Superb" og 2 l\land Diide, samt havde en Dcel Saarcde.
De to danske Siiliculenanter Rask og llosenorn samt Siieadet
Dicckmann urlmærkede sig meget ved Tapperhed i denne Feglning, og
lileve derfor alle 3 ved Ordensfcslcn den 28de Juni 1.809 udnæv11te
til llidt.lcre af Dannebrogs- Ordenens daværende Jde Classe; dog, fur
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Cadet Dicckmanna Vedkommende, med den Betingelse, at han ikke
maatle anlægge Ordenen, inden han var bleven udnævnt til Officier.
Efter AtTairen tilskrev Admiral Keats Commandanten i Nyborg,
om Aftenen den 9de August, folgende Brev:
Siri
"Da Hans Excellence, den hoistcommandere!tde General for de
,,spanske Tropper i Danmark , har under nærværende Omstændig"heder fundet det hensigtsmæssigt al besætte Nyborg, Lyder min
,,Pligt mig at foretage en Cooperation med denne Nations Tropper,
,,hvortil en hyppig Forbindelse med Nyborg er nådvendig.''
"For saavidt muligt at gjore Deres Excellence bekjendt med
,,den Fremgaogsmaade, som den i Bællet commanderende engelske
"Admiral vil iagttage, har jeg den Ære, uagtet de idag udiivede
,, Fiendlligheder, at underrette dem om, at jeg har givet alle under
"min Commando staaeode Folk den strengeste Befaling, at behandle
,,alle Nyborgs lndvaanere med den storste Hållighed,"
,,Jeg onsker ret meget at undgaae Fiendtligheder og Fornær,,melser, saalænge de danske og franske Tropper ikke udove Fiendt,,ligheder og Fornærmelser imod de spanske Tropper. Skulde deri"mod de Danske eller Franske, ved den tilsigtede fredelige og ikke
"fornærmelige Indskibning af de spanske Tropper , forsage paa at
,,gjåre den ringeste Modstand, saa maa jeg, omendskjondt ugjerne,
"gribe saadanne Forholdsregler, som muligeu kunde_ drage Nyborgs
,,Byes Odelæggelse efter sig."
Admiral Keal$ heisede den 10de August om Morgenen sit
Admiralflag paa Bombardeerskibet "Hound" i Nyborg Fjord, hvorfra
han samme Dags Morgen atter skrev til Commandanten i Nyborg
folgende Brev:
Siri
"Deres Excellence vil indsee, at jeg ikke ved nogen Lov eller
,,Krigsbrug er forhindret i at udove Fiendtligheder, !lller respectere
,,Indbyggernes Eiendom, eftersom man har fiendllig modsat sig lnd,,gangen til Nyborg Havn,"
,,Omendskjondl en engelsk Såofficiers Æresord er Enhver til,,strækkelig Borgen , saa vil Deres E xcellence do g indsee , al rlen
,,spanske General under nærværende Forhold har Brug for ads~il,,lige smaa Farlåier i Havnen; og, dersom Skibenes Eiere og Be,,mandiag ikke \'ille hjælpe til med at eqvipere og fore Skibene,
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,,saa staaer del ikke i min Magt at beskytte dem mod Formcrmelser.
,,Skulde de derimod dertil være beredvillige, saa indestaaer jeg for,
,,at de ikke alene skulle blive beskyllede mod Vold, men tillige
,,crter Afbenyttelsen, som kun vil vare kort, blive meddccltc Passe,
,,for uhindrede al kunne seile tilbage.''
Formedelst det slelle Veir kunde ingen af de 3 engelske
Linieskibe komme ind i Nyborg Fjord; og da, trods Admirnl li"cats
Trusler, ingen dansk Besætning kunde leveres til de i Nyborg llavn
liggende Colfardiskihe, saa bleve disse , 57 i Tallet , besatte med
engelske Matroser, paa hvilke Nallen imellem den iO og 11 le
August og den l lle om Formiddagen blev indskibet en stor Dee(
A,tilleri, Bagage og Train, og bragt til Slipshavn, hvor samme Dags
Formiddag hele den nærværende spanske Armee-Mdeling ligeledes
uden Vanskelighed blev indskibet, og samme Dag hcnbragt til Hoiden
af Sprogo midt i Bællet, under de engelske Linieskibcs Canoner.
Fiirend Spanierne forlode Nyborg, fornaglede de Fæstningens og
S1i-Ballcriernes Canoner, og lidelagde Ammunitionen og Artilleriredskaberne. Dog maalle de af Mangel pa11 Plads paa Skibene lade et
Batteri blive staaende ved Slipshavn.
Deres Heste skj1ide de deels
ihjel, deels borlskjenkede, eller solgte for en Spolpriis, eller (ode
11ibe, men hyppig med overskaarne Baseleed, hvorved de vare gjorte
aldeles ubrugelige.
De den 11te August ved N)'borg indskibede
spanske Tropper, nemlig: Linir-Infanleriregimenlcrnc ,,la Princessa"
og "Zamora", Dragon-Regimentet "Almanzn'' og Artilleriel, som
tilsammen udgjorde omtrent 4700 Mand, bleve den :l3de August om
Eftermiddagen salte i Land paa Langeland, hvor de forefandt den lelle
Ilalaillon "Catalonien", paa circa :1.065 Mane!, og del fra Svendborg
overforte Dragon-Regiment "la villa vicioso' 1 samt den lette Hataillon
"Barcellona", tilsammen circa 2880 Mand, saa at den hele spanske
Styrke, som samledes paa Langeland, udgjurrle omtrent 7600 Mand,
Paa Langeland blev slullel en Convention imellem den commanderende General paa Oen, Generalmajor Grev v. Ahlef'elcltLam·vig og Generallieulenanl de la Ro1na11a, efter hvilleen Fiendtligheder ikke skulde hlh'e udiivede af Spanierne, pna den Betingelse,
at Beboerne leverede de spanske Tropper de forniidne Levnelsmidler.
Dragon-Regimenierne "el Rey", som cantonnerede i Horsens, Skanderborg og Aarhuus, og ,,cl lnfante", som cantonnerede i Randers
og l\iariager, Iaae for langt borte til at kunne til rette Tid naae
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Nyborg, De rykkede derfor samlede ind i Aarhuus, bemægtigede
sig de der liggende Coffordiskibe , solgte , dræbte , bortskjenl.ede,
eller gjorde ubrugelige deres Heste, ligesom ved Nyborg, og indskibede sig den 10de August , omtrent 1200 Mand stærk , med
Vaaben, Ammunition og Bagage, og bleve den 1 lle August om Morgenen
optagne af de engelske Krigsskibe i aaben So, norden for Store-Bælt,
Saaledes fandt omtrent 8800 Mand spanske Tropper, ved den
.engelske Admiral Keats Bistand, Leilighed til at fjerne sig fra de
danske Kyster og fransk Afhængighed , hvorover den danske Regjering af Hjertet burde have glædet sig, da den derved blev befriet
fra den trykkende Byrde, at fode og underholde disse talrige Krigere,
uden Udsigt til, at de vilde være hlevne Landet til allermindste Gavn
og Nytte. l\lnn kan, som vi allerede have udtalt., ved disse Tildragelser
ikke undlade al forundre sig over den franske Regjerings Forholdsregler , at isolere disse Tropper paa Oer, saaledes at Enhver let
kunde fatte, at Undvigelsen var baade let at forudsee og at udfore.
I Danmark efterlode de spanske Tropper sig de bedste Onsker
for deres Fremtids Held og den venligste og velvilligste Erindring,
som endnu, efter 38 Aars Forlob 1 ikke ganske har tabt sig hverken
hos den ældre, eller yngre Generation.
Disse Sydlændingers Godmodighed, Venlighed, Noisomhed, Opmærksomhed og velvillige
Hjælpsomhed imod Indbyggerne, deres Deeltagelse og Omhed for
Biirn, deres sjeldne Disciplin og hele romantiske Optræden her i
Norden , maatte nlidvendigviis erhverve dem megen Deeltagelse, ja
omme Forbindelser, og derved sikkre dem den Erindring og Sympatbi , som slige Forhold altid fcire med sig.
Interessen for disse
romantiske Krigere forligedes ved Tanken om de baarrle Straffe,
der vilde komme til at hvile tungt paa de Afdelinger, som ikke
k1,mde naae Jndskibningsstedeme og altsaa ikke kunde fiilge deres
Kammerater, men hos hvem Lysten og Forberedelserne til Flugt
ikke vare blevne uhekjendte for deres Herskere, Franskmændene, og
soru heri nodvendigviis maalle blive understollede af den danske bevæbnede Magt.
Vi have allerede fortalt (Il, Bind. Pag. 214), at Marchal Bernadotte erholdt den 8de August, i Travemlindc, den flirste ufuldstændige Efterretning om Gener~llieutenant de la Romana, Plan,
Som Folge af disse Efterretninger afreisLe Marrhallen pludselig
Natten mellem den 8de og Ode August med Chefen for sin Stab,

Generallieutenant Gerard og sin nærmeste Omgivelse, fra Travemiinde
til Rendsborg , hvor ban indtraf den 9de August om Aftenen;
og kort derpaa ankom til Reridsborg, nord fra , Generalliculenant li'indalcn med sin Siin, som medbragte de bestemteste Efterretninger om Gcne1·allieutenanl de la Romanas hele Fremgangsmaade. General Kindalen commandrredc, som \'i vide, den spanstc
Division, der Jaae i Jydland, Han meldte l\Jarchallen, al han kun
med l\loie var undsluppet sine egne i Fredericia liggende Troppers Dolke den Nat, disse gik over Lille - Bælt til Fyen.
Men
General Kindalc11, som ogsaa var en fiin og klog Castilianer og som
heller ikke var uhevandret med Jntriguer , anstillede sig for de Officierer, der O\'erbragte ham Ordres fra General de la Romana til
umiddelbar Afmarche, og for sine nærmeste Undergivne, som om han
ubetinget vilde flilge disse Ordres, og al han, imedens der blev tilberedt
et Maallid for dem, vilde udstede Befaling til Opbrud til de ham
undcrlagle Troppeafdelinger, Imidlertid smutlede han bort, kastede
sig med sin Siin , en Adjulant og en Ridelmegt paa raske Heste,
og begav sig til den forste franske Post i Colding og derfra til
Rendsborg.
Paa Reisen sydefter underretlede General Kindalen
General J'øauæ i Hadersliiv om det Passerede, hvilket dog allerede
var bleven ham meddeell af Commandanten i Fredericia, Generalmajor
v. Tellcqvist; ligeledes underrellede hnn General Ge11cy i Flensborg
om Begivenhederne, og befalede General Veauæ strax at afmarchere
til Fredericia med 2 Batailloncr af del 19de Linie-Infanteriregiment,
dl!l '.l.4de Jæger-Regiment til Hest og 2 Canoncr, og al angribe alle
de Spanier, han maalle stode paa. Imidlertid havde General J'caum
allerede sat sig i Bevægelse den 9dc August, inden General Ge11cy's Ordre til hnm dcsangaacnde var ankommen.
Eflerat General Kindalen var ankommen til General Gcncy i
Plensborg med Eflerrelningen om Spaniernes Plnn , tilskrev denne
General Commandeurcn for Regimentet "cl Rey", og sogte at ornrtalc ham Lil at blive sin Eed og Pligt tro, hvilken Overlnlelse Gencrallicutenant Kindalen med Tilfiiining i Brevet kraftigen siigte
at understolle.
Delle Brev ankom liirst til Aarhuus , efter al bemeldte Regiment allerede var gaaet under Seil, hvorpaa Brevet blev
eftersendt med en Band. Man saae Skibene ankre, og i over ccn
Time bemærkedes Bande, som roede imellem dem. Dog !Jlcvc Ankrene atter lettede, og Rcisen fortsat,
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Resten af Divisionen du Pas i Leiren ved Flensborg blev
ogsaa den 9de August om Morgenen sal i l\farche, og Marchal Bernadotte gav, ved General Kindalens Ankomst III Rendsborg, ligeledes
den 9de August, den der i l.eir liggende Deel af Divisionen Boudet Ordre til strax at afmarchere imod Nord, og hlev General
Boudet tildeell Overcommandoen over samtlige Tropper af begge
Divisioner, og tillige givet den Ordre: at angribe alle spanske Tropper,
han maalle træffe paa sin Marcbe til Fyen, eller andetsteds. For at
paaskynde Divisionen Boudels Bevægrise , f>leve igjennem Major
v. Haffncr den 1.1.te August i Flensborg reqvirerede 1000 bespændte
Biindervogne, for at kjiire Tropperne Lil Aabenraa, og sammesteds
ligeledes 1000 Vogne, for samme Dag at befordre dem til Hadersliiv.
Paa rlenne Maade vare de Franske snart i Hælene paa de
tlygtt>nde Spaniere merl en overlegen Styrke ; og allerede den Ode
August om Aftenen ankom General Gency for sin l'erson og GPneral Veawll med nogle Tropper til Colding. Ogaaa General Telleqvist
samlede alle ved Haanden værende danske Tropper, og rykkede med
dem til Lille-Bælt, hvor ban bemægtigede sig alle Baade og 1-'artiiier, hvilke ban henlagde under et Kystbatteri i Nærhedeu af Snughoi
Færgegaard , med Undtagelse af 2 br6stfældige Fiskerjoller , som
stode paa Land, og 3 storre Færge-Fart6ier , som laae ved Liingsodde og d er bleve borede i Sænk.
I Dagbrækningen den 10de August, 3 Timer efter at Regimenierne "Zamora" og "la Princessa" havde forladt Middelfart, ankom
til Snoghoi en Escarlron af Regimentet "Algarbien'' under Ritmester
Acarta·, Commando. Under Trusel af al afbrænde Færgegaardcn, forlangte ban Farloier, for derpaa al blive sal over Bællet; men da disse
vare henlagte under Batteriets Canoner, var delle Forlangende umuligt
at opfylde. Imidlertid salte 8
9 Mand de omtalte 2 Fiskerjoller i
Vandet, besteeg dem og kom derpaa ly kkelig over Bæltet til l\fiddelfart, hvor de dog strax hine fangede og afvæbnede af Kystmilicen.
Da Ritmester Acosta bemærkede Masterne af de 3 sænkede Farliiier
ved L6ngsodde, ilede han did med sin Escadron. Men ko1·t derpaa
ankom til Snoghoi 1. Escadron jydske Dragoner, i Escadron af det
14de fran ske Regiment Jægere til Hest, 1 dansk lnfantcri-Bataillon,
nogle franske Infanteri - Compagnit>r og 1 danskl kjorende Balleri,
hvilke fulgte efter den spanske Escada·on , som opmarcherede paa
L6ngsodde med Front udad.
De to bortromte spanske Ofllri •rer
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af Regimentet "Algarbien'', som havde aabenbarel General do la
Roman as Plan til den franske M archal, Prindsen af Ponle - Corvo i
Trm·emiinde, afsendtes til Escadronens Chef, for al opfordre ham
til al nedlægge Vaabnene,
Den ulykkelige og beklagelsesværdige
Han maalle derRitmester havde mod slig Overmagt inlel Valg.
for o,•ergive sig, overrakte sin Kaarde, uddeeltc sine Penge til
Mandsl,abet, og nærmede sig derpaa den hoislcommanderendc franske
Oflicier, Oberst .Amcil, Chef for Regimentet "Belgien", til hvem han
sagde: ,,Jeg er den ene Skyldige; mine Soldater have ikkun adlydt
"mig; jeg har forledet dem, og jeg vil, jeg kan ikke opleve al see
,,dem straffede.'' . Derpaa vendte han sig til sine Folk, udbrydende:
"Jeg har skuffel Eder, og straffer mig nu selv derfor''.
Derpaa
kastede han aller sin Hest om, greb pludseli g en Pistol af Hylsteret
og skjiid sig en Kugle igjennem Hovedet, uden at de mange Omkring værende kunde ahne, eller forhindre delle ,•oldsomme Skridt.
l\Iau erfarede forsl nu, al denne unge, ulykkelige l\Jand var en
fransk Emigrant fra Languedoc, i spansk Tjeneste.
Af franske Pionnerer blev paa Stedet gravet en Grav, og de
hedriivede Undergivne vare Vidne til, al deres ulykkelige Ritmester
blev l.aslet i denne Grav og kun hoist nodtiirfligl bedækket med
Jord.
Ritmester Carl v. Bardcnfloth, som var ansal ved Generalcummandoen i Niirre-Jydland og som fulgte med de her forsamlede
danske Troppeafdelinger, besorgede senere den ulykkelige Kri ger
opgravet, lagt i en Liigkisle og anstændig beg rn1•et paa den catholske
Kirl,egaard i Fredericia, hvor der, om end langt fra Venner og
Frænder, dug er fredet om den ulykkelige Mands Grav.
Men
saadanne Scener og Begivenheder , som her foregi11, ford1•e altid
OITere. Vi maae kun glæde os over, al deres Antal ved denne Leilighcd ikke var stort.
Den :14-! Mand stærke spanske Escadron blev derpaa afvæbnet
og fiirl til Fredericia, hvorfra den samme Nat blev transporteret
hl Coldiug ug indqvartcrct i de derværende Slotsstalde.
Den :Ulde August om Aftenen ankom ogsaa l\farchal Bernadotte
til Colding, og haabcdc en lnu al kunne indhente Spanierne i Nyborg. i Balaillou af 19de Linie-lnfanleriregiment, som ogsaa samme
Dag ankom til Colding, blev strax -befordret videre paa Vogne til
Snoghoi og tilligemed del 1J.de J,uger-Regimenl til Hest sat o,•er
Lille-llæll ved Middelfart; ligeledes passerede Lille-Bælt en anden
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Bataillon ar 19de Linie-Regiment, Nallen imellem den 1 ile og 1.2le
August ved Fredericia. En Bataillon ar 5te lette lnfanteri-llt->gime11l
blev Natten til den 12le August befordret paa Vogne fra Colcling
til Snoghiii; mrn nu indlob Efterretningen ved en fra Nyborg lilba 1,cscndl fransk Jæger til Hest, at Embarqueringcn var tilendebragt, og nt Nyborgs Porte vare aahne.
Den 12te August indtr:lfMarchal Bernadotte, General Boudct, Major
v. Haffner o, fl., med 1 Bataillon ar 1.9de Linie-lnfanteriregiment, drt
f4de llegiment Jægere til Hest, og 2 Ca11 ,m•r til Odense; og blev der
den iite og 12te August i Alt overfort til Fyen 4! franske Ilatailloncr,
nemlig: 3 Batailluner af 19de Linie-Inranteriregiment og l ar 5te
lellE! Infanteri-Regiment, desuden
Infanleri- Bataillon , det Hdr
Regiment-Jægere til Hest og 8 Canoncr, hvoraf laae i Odense 2
Ilalailloner, i Svendborg t Bataillon og stiirsle Parten af 1 tdc J,rp;erRegiment til Hest; i Gripsvad i Bataillon og i l\fiddclfnrt ½ llalaillun.
Af danske Tronper overfortes til Fyen 2 Batailloner, hvoraf
f Bataillon bcsalle Nyborg den 20de August, og -1 Bataillon fwsattc
Faaborg den 21de August.
Af de 6vrige i Marche salte frJ11skc
Tropper forblev 6 Bataillon i Fredericia, General du Pas Corps
ved Colding, 2 Infanteri-Regimenter ved Hadcrslåv, 1 Infanteri· og
:1 Cavalleri - Regiment af Divisionen Boudet tilligemed sammes Artilleri ved Aabenraa. Dragon-Regimentet "Algarbien" blev dcrpaa
afvæbnet og fort til Rendsborg.
Efter at de franske '.llropper saaledes havde forladt deres sædvanlige Cadtonnementsqvartcrer, rykkede midt i August Maaned hollandske Tropper ind i Danmark, nem hg: i Lciren ved Rendshorg 4
Batailloncr Infanteri, 2 Escadroner Cuirassercr og et ridende Batteri;
i Slesvig ved den store franske Artilleripark 2 Escadroner Cuirasserer, og i Hamborg og Altona 3 Infanteri Batailloner.
Den franske Artillerigeneral Mossol og lngcnicurgeneral /,azowslcy kom den 1.;ide August ogsaa til Odense , hvor hele
Ma1·challe11s Stab og Omgivelse blev forsamlet, og hvor Ke1serens
Fiidselsdag, den i5dtl August, blev feiret ved et stort .l\1iddagstaITcl
hos Marchallen, sum ,·ed Middagsbordet udbragte : ,,Hans .Maje~læt
Keiserens og hans brave Allierede Kongen af Danmarks Skaal'' !
Marchallen reqvirerede senere. alle de af Spanierne cflerlat.llc
Heste udleverede, iblandt hvilke han lod 30 Hingster uds6gc af danske
Cavalleri-Officierer som Present til K,,ngcn af Danma1·k, ti til L1nd15•
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greve Carl af 1-Icssen og 4 til l\lajor v. Haffner. De ovrige Heste
bleve transporterede til Altona og Ilamborg. Ved denne Transport
blev en dansk Bonde ihjelslaaet og 2de haardt saarede af disse
m·egjerlige Dyr,
Men endnu var tilbage al fordrive Spanierne fra Oen Langeland.
Til den Ende blev Oen Thorseng strax besat med 2 Compag·
nier franskt Infanteri, og den 19de Augusll'ar ved Svendborg forsamlet 1.40 ColTardiskibe, 8 Canonbaade og 4 Bombarderer, bestemte
til at overfore franske Tropp(lr til et Angreb paa Langeland. Natten imellem den 1.Sde og i9de August bleve Bombardererne endog
beordrede til al kaste Bomber paa denne 6 - lilvisse el forunderligt
og lidet virksomt Foretagende imod en 7 Mile lang og i Miil bred
6 - hvilket derfor ei heller havde anden Virkning, end at nogle af
Beboernes Buse bleve trufne og odelagte, hvorfor Major v. Haffner
afværgede den videre Fortsællelse heraf.
Marchallen reiste den
20de August selv fra Odense til Svendborg, for al tage Localileterne
i Oiesyn; og, da de paa Langeland værende spanske Tropper indskibede sig paa den engelske Transporlflaade den 22de August, saa
bortfaldt af sig selv alle videre Forsog paa at angribe denne 6,
hvilke, da den var besat med 8
9000 for deres Existence og Fri1
hed kjæmpenile Krigere og understoliet af den engelske Flaade, tilvisse vai·e meget vanskelige at udfore, og vilde derfor hoist rimeligt
være aldeles mislykkede, Om Morgenen den 23de August gik den fra
Langeland kommende engelske Flaade igjenncm Store-Bælt, nord paa,
cunvuieret af 3 Lioieskibe, 4 Fregatter og 7 Brigger under Admiral
Sir Samuel Hoods Commando, og bleve de spanslce Krigere forst
bragte til England og derfra til Spanien , hvor de landede ved
Santander den 9de October 1.808, hvorved den spanske Nordarmee
9000 Mand Kjærnetropper,
i B1scaya blev forstærket · med hine 8
som strax grebe til Offensiven og bemægtigede sig Staden og Fæstningen llilbau. Senere dei:ltoge disse Krigere i mange haarde Kampe
til deres Fædrelands Befrielse,
General de la Romana bidrog personlig og med sine Forslag
især til Oprettelsen af de spanske Guerillas-Corps , som vare til
stor og væsentlig N) Ue i den spanske llefrielscskrig. Men, som
Folge af sine store Anstrengelsc1· og .Moisommelighcder, diide han
allerede i Aaret 1.811.
Efter Spaniernes Bortgang fra Langeland hlev den befalede
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Afspærring og Passage til denne O hævet ved kongelig Ordre af
23de August, og Oen besat af 3 Compagnier danske Tropper.
For Kongen af Danmark var de spanske Troppers Opstand og
Romning tih isse ligesaa ubehagelig, om ikke ubehageligere en1I for·
Prindsen af Ponte-Corvo. J<'or dog at vise denne sin velvillige Deeltagelse, tilskrev Kongen ham under :l.2te August el Brev, men som
denne forst modtog den 21de August, og var saalydende:
,,Min J<'yrste !
"I den ubehagelige Stilling, hvori de spanske Troppers Opror
"og deres Generals Forræderi har sat Danmark , er det triistende
"for mig at sige Dem, at jeg med fuldkommen Tiltro regner paa
"Deres Bestræbelser og paa de Forholdsregler, som De maalle lage
,,til mine Staters Sikkerhed. Jeg b..iklager kun , al jeg ikke kan
,,dele Deres Bestræbelser paa en mere virksom Maade. Major v.
"Haffne'f' vil allerede have bedet Dem om i mit Navn, uden Betænkning
"at disponere over de Stridskræfter, som findes i mine Provindser paa
"det faste Land.
Jeg onsker inderlig, at mine Tropper kan finde
,,Leilighed til at kjæmpe under Deres Oine og fortjene Deres Bifald."
,,Jeg haaber, al de Marineofficierer, som jeg har sendt Dem,
"for al tilbyde Dem deres Tjeneste , allerede have begivet sig til
"Dem, inden Modtagelsen af dette Brev, og at de Canonbaade, som
,,jeg har sendt igjennem det Lille-Bælt, ere ankomne til rclle Tid,
,,for at være Dem til Nytte,"
,,Jo mere Faren og Forvirringen af min Stilling forliges, desto,,mere styrkes min Tiltro til Keiseren og min Hengivenhed for ham.
"Jeg har nylig aller tilskrevet ham, for paany at paakalde hans
"Interesse og Hjælp, og for at gjentage de Foleiser, jeg har for
"ham. Jeg bede1· Dem, ogsaa at forsikkre ham derom fra min
,,Side''.
"Da de spanske Tropper ere blevne Frankrigs og Danmarks
,,Fiender, saa har jeg ikke laget i Betænkning, al afvæbne den i
,,Sjælland værende Ardeling og lade den bringe til et sikkert Sled;
"det var paa hoie Tid; thi disse Troppers lnsnhordinalion gik saa
,, vidt, al Deres egne Officierers Anseelse næsten var tilintetgjort.''
,,De kjender mit Sindelags Opl'iglighed , med hvilken jeg er,
,,min Fyrste I
Deres hengivne Ven.
Frederik R •

•
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Erterat t>rindsen af Ponle-Corvo havde modtaget delle Brev,
hvori alle danske Tropper bleve salle lil en fremmed Marchals Disposition, henyllede han sig ogsna strax deraf, og lillagde den 21de
August cen Bata11lon i 1''redericia Ordre til at i.,cgivc sig lil Fyen.
Da Generallieutenanl /(i11dalen havde overbragt Eflcrrelningen
om sine J.anclsmæncls Plnn lil l\forchal Bernadotte i Rendshorg, udstedte hegge disse Befalingsmænd hver en Proclamation til dr spnnske
Trupper. General Kindalc,is Opfordring lyder saaledes:
,,Soldater! jeg er ~lu\'en paa Ærens Post, og kalder Eil er til.,liage til den. I kJende mig og vide, al jeg elsker Eder; horer
"min Riisl 1 Jeg har ingen anden Interesse for Oie end Srlaniens
.,Hæder og Eders I.ykke. Kommer alle til Flensborg, h1•or I ville
, ,lind<' Prindsen af Ponte-Corvo, der vil gil•e Enhver, sum iinsker
,,det, 'filladelse til al vende tilhage til Spanien. Paa denne Mande
"ville I med Ære og uden Sam1illighed~nag vende tilhnge til Eders
"Famili ers SkJiid. Men dersom I folge den lroliise Indskydelse, man
,,byder Eder, ville I , i hvilken Verdensdeel man end furer E der,
,,hære Præget af den Skam og Sjændsel, som bedækker Eder."
.,Soldater! jeg omfavner Eder som en Fader sine Biirn; denne
., Titel gil·er mig llct til al haabe , at I ville fiilge del gavnlige
,,Raad, jeg giver Eder.''
Prindsen af Ponte-Corvos l'rorlamation taler især megel om
i;eneral de la lloma11as Forræderi, om al han har solgt de spanske
Tropp er til Fiende11 etc. elc.; og luver han ligeledes Enhver, som
liliver tilbage, sin Besliyllelse, og den, som iinskcr det, Tilladelse
lil at 1•ende tilbage til Spanien.
l\h-11 begge disse Overbefalingsmænds l'roclamationer kom for
sildigt, eller vare i al Fald uden , irkuing paa Troppernes Forsæt.
De vare ogsaa gaaede for vidt i deres L6fler; thi l\1arehal B ernadotte erholdt snart af Keiseren den Ordre: ,.At lade alle Spanirre
,,ud1•11 Undtagelse afvæbne og sende som Krigsfanger til Frankrig,
,,og Hestene Lil Tydskland, for at fordele dem iblandt det fran ske
,,Cavalleri." En senere Depeche indeholdt ogsaa den Ordre:
,, Ved den mindste Rebellion maa h cf,ile s, al lade de l'aagjæl,,dende skyde. Vi have ingen Skaansel mere al iaglla rie imod Spa,,nien; thi det befinder sig i aabenbar Opstand imod deres Kon ge.''
Alle tilbageblevne Spaniere i I<'yen og paa [lalviicn 1Jlc1·e ifiilgc
disse Ordres afvæbnede og afsendte til Rcndsborg , hvorfra Cavalleri-
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Rrgimentet ,,Algarbien" afgik den 29de August, og ankom til Allona
den iste September ; derfra afgik det med dr derværende spanske
Depoter til Frankrig. Paa lignende Mande forholdtes med de paa
Sjælland afvæbnede spanske Tropper, som vare bragte til ICjobenhavn.
Under 2 6de August blev nemlig befalet, al disse skulde tlerfra
afsendes compngniviis og aOeveres til de nærmeste franske Tropper.
De bleve til den Ende afsendte ad 4 Ycie, nemlig: over Kallundborg, Corsor, Nakskov og R1idby. Afmarchen begyndte fra Kjobeuhavn den 4de September, pan hvilken Dag samtlige spanske Officierer afgik til Corsor og Kallundborg, for al sætte sig i Teten af
de ad disse Veie fiilgende Colonner over Store -Bælt. Hver Dag og
lll'er Vei rykkede 1 CompRgni Lil næste Etappesled, saasnart det foregaaende Compagni var rykket videre frem. Hver Colonne blev gjen11em Sjælland og F) en esrorterel af 10 .Mand Cavalleri og 40 !\land
Infanteri, og Sol}fficierer hleve commanderede til Bælterne, for at besiirge Overfarten, Paa denne Mande forts alles disse Transporter til
den 20de September; og flirst den Sdie November afgik de sidste
Reconvalcscenter fra Kj,ibenhavn. General Fri, ion, med sin Stab,
forlod Sjælland paa samme Tid , hvorved Spaniernes Ophold der
var til Ende.
Paa Marchen, under den danske E seorte, bleve disse ulykkelige
Krigere behandlede med billig Skaansel og Velvilhe.
!\fon paa
Landingsstedet Snoghoi, i Jydland, efter Overgangen over Lille~Bæll,
hleve de overleverede til de franske Authorilelcr, som til den Ende
havde opstillet der eet Linie-Infanteriregiment og en stærk Afdeling
Gensd'armeri.
01,ersl Afartorell, som var den fornemste ihlandt
de som Krigsfanger behandlede spanske Officierer , log paa Broen
ved Snoghoi, i samtlige Landsmænds Navn, Afskeed med den danske
Escorte, som forte den Colonne, hvortil han henhorte, og bevidnede
samme sin Tak for den humane Behandling , de alle havde nydt
under den danske Bevogtning. Obersten kjorte med sin Kone og
3 Diitlre i Pn Kareth, og erholdt fra ou af en fransk Infanterist p~n
Bukken og en Gensd'arme ridrndc paa hver Side af \' ognen. De
onige spanske Officicrcr, uden Hcnsy11 til Grad, bleve behandlede
paa samme l\Jaade som Unrlerofliciererne og de l\Ienige, nemlig: 4
og 4 placerede paa en Bundevogn, med Armene paa enhver af
dem t\'ungne tilbage paa Ryggen med cl Toug, hvornæst disse 4
Personer hleve fastsurrede haad(i inclb) rcles og til Vognen, og en In fan-
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terisl placeret paa hver Vogn.
En af disse ulykkelige Officierer
udl,rod ved denne haarde Fremfærd: ,,hvilken Behandling I men der
,,er en Gud over os Alle''.
Tilvisse var denne Behandling haard, ja uværdig , især da vi
vide , al Officiererne og 3 af Infanteri - Batailloneme paa Sjælland
ikke toge Decl i Oproret.
l alle Tilfælde kunde slig Fremfærd kun undskyldes imod de i 13 udleverede Strafskyldige, men
ikke imod de Ovrige. Disse Tropper fortes derpaa til Hamborg, lll'orden fiirste Transport af Officierer og Mandskab ankom den 18de
September, General .Fririon med sin Stab den iOde November, og
den sidste Transport den 20de Novbr.; derfra afgik de til Frankrig, hvor de forbleve som Krigsfanger, benyttedes til Arbeide paa Canalen ved St. Quintin, og node der al den Bistand, Understollelse, ja
endog samme Agtelse som deres Kammerater, der vare undkomne til
Spanien , da man var uvidende om deres Opriir og egentlige Forbrydelse, som de franske Journaler blev paalngt at fortie. En bedre
Behandling end den, som blev dem til Dee) under Frederik den
Sjettes ædle, uegennyttige og menneskekjærlige Regjering, var dog ikke
tænkelig. Saaledes blev ikke alene de desarmerede spanske Officierers Sidegeværet·, 87 af Regimentet "Asturien" og 90 af Regimentet
"Guadalaxara", ifiilge Kongens Befaling af 6tc September, indpakkede
i Kasser og den l2te September sendtll efter dem til Hamborg; men
paa lignende Alaade blev under tste og 12te October ogsan befalet,
al de til Arsenalet forelobigcn a0cvcrede Meniges Vaaben, LædertiH
ug !ivrige EO'ecter skulde indpakkes og eftersendes de spanske Hcgimenter til Hamborg; og 1mdelig blev under 5le Novbr. Fcllcommissariatet tillagt den Befaling: ,,at besorge samtlige spanske Regi,,mentel'S Casscr med dertil horende Documcuter afse11cltc til Allonn'',
hvor de ankom den 4de December 1808 og Lleve a0everede af Prcmierlicute11ant v, Wegencr af sjællandske Jæger-Corps til Major v. Haffner,
som atter udleverede dem til de franske Authoriteter.
Endvidere
blcve de spanske Officierer og Mandskabel, tilligemed deres Roncr
og Horn, liinnede og forplciede af den velvillige og d1icllage11de
Fyrste. Længere kan Uegennyttcn og Velvillien neppc strække sig I
Saaledes endtes Spaniernes romantiske Ophold i Da111n.11·k;
men dermed var Landet ikke befriet for de 1ivrige franske Alliercfle,
som var til langt stiirre Byrde og Besværlighed; thi hvad man
vandt ved Spaniernes Bortgang , tabtes aller ved hullandskc Trup-
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pers Indrykning i Landet.
Vi have allerede (Il Bd. Pag. 227)
omtalt, al hollandske Tropper vare rykkede ind i Leircn 1·cd
llendsborg og i Slesvig , og under 22de August meldte .l\foJor
v. Haff11er: at i hollandsk Bataillon aller var rykket ind i
Altona, uden at den danske Regjering derom blev adspurgt, langt
mindre dertil havde givet sil Samtykke, saa at Danmark blev af
sine Allierede betragtet og behandlet som et erobret Land. Fiilgerne
heraf vare, al saa\'el Landet som Byerne bleve næsten odelagte ved
den stærke Jndqvarlering og de uafbrudte Kjorsler.
Saaledes var
Byen Colding, iblandt nere andre Byer, bleven herved saa forarmet,
at Major v. Haffner under 22de August maalle indtil videre fritage
denne By for stadig lndqvartering.
De franske, spanske og hollandske Allierede spiste og drak fortræffeligt paa den danske Regjerings- og dens Borgeres Velgaaende og Bekostning.
Ogsaa paa Oen Langeland vare adskillige Distr1cter, ved Spaniernes sidste Ophold der, hlevne saa haardt medtagne, at Kongen
fandt sig foranlediget til, under31le August iSOS, at tilskrive Rentekammeret saaledes:
1 ,Da vi efter de modtagne Rapporter fra Langeland e1·fare , al
"adskillige Districter der ere, ved Spaniernes seneste Ophold, blevne
"saaledes medtagne, al Indbyggerne ere ruinerede, dersom de ei paa
"en eller anden Maade hjælpes, saa er det Vor allernaadigste Villie
,,og Befaling, at Indbyggerne udi Rudkjobing, (Kjobmændene und,,tagne) i Skrobelov-, Fuglebolle-, Tulebolle-, Lungelse-, Cimber•
"bolle- og TranekJær-Sogne , skulle paa eel Aar være befriede for
,,alle Skaller, som tilOyde Vor Casrn, imod at de i Tidens Længde,
,,naar deres Kaar forbedre sig, da lidt efter lidt igjen afdrage be,,meldte Aars Skaller, som saaledes ansees for en rentefri Gjcld. 1'
Efterat Forf61gelscn Imod Spanierne var til Ende, blev under
23de August forordnet en ny Dislocation for den franske Armee, og
Tropperne den 24de August satte i Marche til deres nye Bestemmelse, saaledes:
Den 1ste eller Generallieulenanl du Pas Division besatte J.eiren ved Fleusborg med 4 Balailloner; i Bataillon blev indqvarlercl
i Flensborg, og Resten forlagt imellem Flensborg, GIUckshorg,
Gelting, Cappelu og Aabenraa.
Den 2den eller Generallieulenanl Boudcts Di1·ision besalle
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l\licltll'lfart , Bogense, Fredericia, Col11ing, Hadc1·sl1iv og del derimellem liggende Landdislrict.
l\larchal Bernadotte afreiste samme Dag, den 24. August, fra
Ode11se til Uaderslov; derfra den 28de August til l?lenshurg, hvorfra han den 29de August om l\liddagen afgik til Rendsborg, uden al
bestige Leiren, thi herfra blev han afskrækket ved den i Egnen herskende stærke Blodgang. I Rell((sborg forblev Marchallen iI..kun 1
Dag, og forlagde den 3 lle August sil Uovedqvarleer derfra til Flotlbek ved Altona.
Det franske Cavalleri - Regiment ,, Belgien'', som stud i og
omkring Flensborg vedblev at opfore sig slet, plyndrede, tog Fourage fra Uiinderne og mishandlede dem
Paa derom skeet l{lage
undskyldte Commandeurcn, Oberst Amcil, sig med: At alle Belgierne
vare Coquins, og ,·ilde Obersten ikke engang, l'llcr i del mindste meget
ugjerne, herfra undtage Chefen, Hertugen af Ah1 cmherg, Klagen hjalp
derfor ei heller meget; thi Natten imellem drn 2 6de og 2 ide
August forefaldt slorre Uordener, end n11g1•nsinde forhen, hvilke dog
lil1leels hleve formindskede derved , al Biiuderne paa flere Steder
samlede sig i Flol,ke og forjagede disse halve Rovere. !tlen Nallen
imellem deu 2Sde og 29de August kom de tilbage i storre Antal,
og hevnede sig, ved al plyndre værre end forhen.
Imidlertid forefaldt ogsaa med de hiiiel'C fran ske Authuriteler
Rivninger, der maasl<ee vare mere ubehngeligo, om ikke for Landets
Indbyggere, saa dog for Embedsmændene, end de af Belgierne
begaaede Plyndringer. Saaledes hændte del sig , den 23de August
om Aftenen, al en i Nabisthur i Altona vagthavende dansk Underofficier anholdt, for al visite11e efter engelske Vnror, den franske
Ministers, Bouric11ncs, Vogn, hvorover l\Jinistcren hlev meget opbragt
og fornærmet. Imidlertid blev Sagen derved bilagt, at den danske
Cummandant erklærede, at Anholdelsen var skeet af Feiltagelse.
l\len il,ke desmindre vilde l\linisteren have Underofficieren pro forma
belagt med 21 Timers Arrest, som dog af l\lajor v. Loscltly hlev
afslaaet, eftersom saaclan Strnf ikl1e hnvllc njemmcl i den danske
StrnlTeluvgivning.
Ved l\farchal Ber11adottcs Rcise igjcnncm Slesvig, den :!!}de
A ugusl 18 08 , indtraf ogsaa del ubl!hagclige Tilf,Plde , ol hans to
fiirs te Adjutanter, dog ikke uden given Furanlcclnmg, ble\'e mishandlede af Piibrlcn ved Pnslgaarden og endog anfaldlc med Stene,
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hvorved de det· pustcrcclc to danske Skildvagter vare noget mere
end niidvendig passive. Dog blev Sagen ikke videre forfolgt. .l\frn
om Aftenen den ilte September blev Begivenheden af 23de August
fornyet mod Prindsen af Ponte-Corvo selv, idet hans Vogn ogsaa
blev anholdt af en Borgerskildvagt ved Barrieren i Ottensen vcrl
Altona, for at visiteres. Skildvagten blev ifiilge Prindsens Befaling
slrax med l\fagl alliist af hollandsk Mililair, som var i Nærheden, og
alleveret som Arrestant til den danske Vagt. .Men ved Major v.
llafTners Forestilling ug .Mellemkurnsl blev dog I>rindsen beroliget,
Sag1•n bilagt, og Skildvagten alter liisladt.
Den iite Oclober forefaldt i Altona, iblandt saamange, atter
en sliirre, ubehagelig Conllict med de l<'ranske, foranlediget deraf, at
en Borger, som vilde fore Klage over sin lndqvarlering, anbragte
samme i et feilagligt lndqvarleringsbureau, hvor han tillige truede
med en Stok , hvorfor han blev arresteret, og 2 hollandske Grenaderer beordrede al henhringe ham ltl en, i Nærheden, nf Hollændere besat Vagt. .Men, idet han paa V eicrn dertil passerede Raadhuustorvel, tilraahle han den der etablerede Altonaer Borger- Vagt at
komme sig til Hjælp, hvilket ogsaa skele, og blev han af denne
befriet fra de hollandske Grenaderer. Da den vagthavende Allonaer Borger-Officier, paa de hollandske Authorileters Anmodning,
ci vilde udlevere den befriede Borger, saa blev Oflicieren og 3 af
hans Vagtmandskab, som især havde været hehjælpelige med al befrie
Uorgeren, dicteret nogle Dages Arrest.
De lo hollandske Grenaderer, der havde, som det hed, ,,levende ladet sig Al'restanten fratage",
bleve straffede med i5 Dages Vand og Brod og skulde senere bortj,,gcs fra Regimentet. Den hollandske Underofficier, som var Comm,mdeur for den i Nærheden værende Vagt og Sf}m ei var ilet de
to Grenaderer til Hjælp, blev fiirst truet med at skydes, som
derpaa blev formildet til Cassalion, hvilken Straf saaledes
mcl•lcr Major v. Haffner under Ute October ,,vel ogsaa hlirnr
for;intlret"; og endelig erholdt Secrctairen i lndqvarterings-Burrnuet,
som ikke sentlte den arresterede Allonaer Borger til en dansk Vagt,
14 D,1gcs Arrest, hvilke samtlige Straffe blcve dicterede af l\farchallen selv, som ogsaa endvidere befalede, at VJglerne i Altona i
8 Dage skulde besættes Halvdelen med Altonaer Borger-Milit.iir og
H,tll'dclcn af hollandskl l\Jilitair, hvilken mele,et Vagt tog sin Begyndelse samme Dags Aften, den 1 lte October Kl. 9.
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I Begyndelsen af September Maaned blev I.eiren ved Flensborg
ophævet og overleveret lil en Commission af 3 danske Officierer.
Dog havde Franskmændene medlnget mange !\farmilter, angivende
som Grund, at de hollandske Tropper havde medtaget deres fra
Leiren ved Rendsborg, hvilken Leir forst blev hævet den 4de Octol,er, ug de deri forlagte Tropper anviste Cantonnementsqvarlcrer.
Imidlertid begyndte adskillige Lettelser for Landet, ved Afmarche af forskjellige franske Troppeafdelinger, at linde Sted, Saaledes blev midi i September Maaned :1808 af h,·ert franskt Cavallerie-Regiment udtaget 24 Mand til den keiserlige Garde, hvilke strax
afmarcherede til Hamborg og derfra videre. Fra Slesvig afgik til
samme Tid 1.21 Mand og 207 Heste; fra Rendsborg 90 Mand og
165 Heste, alt Train, til Berlin. Regimentet "Belgien", som foraarsagede Landet saa mangfoldige Besværinger og Kongen formelig
Sorg, blev omsider, efter hans indstændige Onske, bortsendt, og ankom til Hamborg den 25de September. Klagerne over delle Regiment vare uden Ende, og de Irettesættelser, som Chefen, lierlugen
af Ahremberg, erholdt af l\farchal Bernadotte, vare ligesaa hyppige,
alvorlige og truende som de vare uden Virkning. Delle Regimenls Borisendelse var en sand, stor og velkommen Lettelse,
Den ovrige franske Armee begyndte mod Efteraaret 1808 al
trække meer og meer syd paa. Ved en ny Dislocation af 27de
September blev Fyen og Niirre-Jydland aldeles rummel, og ved den
Disloeation, som udfortes den 1.0de Oelober, blev den 2den eller
Generallieulenant /Joudets Division forlagt i Canlonnementsqvarlere1· i
den vestlige Deel ar Boisteen, igjennem begge Ditmarskerne over
Husum, Tonningeu, Itzehoe, GIUeksladt, Pinneberg, Wedel og Ullersen,
med 1. Balaillon ar det 56de Linie-Infanteri-Regiment i Rendsbo,·g,
Divisionsartilleriet i Wilster og den store Artilleripark i Tiinningen
og Omegn, med Generallieutenants Boudets Qvnrtcer i ltzehoe. Den
1.ste Division, som paa hiin Tid blev commanderel af Generalmajor
Ge11cy, blev forlagt i Canlonncmentsqvartet·er lnngs Ostsiden af
Herlugdiimmel Slesvig, fra Colding til sonden for Slesvig, med Di, isionsqrnrleret i Flensborg og Divisionsarlillcriel i og omkring
denne By.
Den franske Oberstlieulenant Le Veaux blev den 6tc Oelober
udnævnt til Commandant i Altona, ved Siden af den danske Commandant, Obcrsllientcnant v. Cronhjelm, Den 23de September 180.:1

237
kom Prindsessen af Ponle-Corvo atter tilbage fra Frankrig til Hovedqvarteret i Flottbeck, hvilket foranledigede Marchallen til at yllre
til de danske Commissairer, at han i Begyndelsen af Octobe1· Maaned agtede at forlægge sit Hovedqvarteer til Hamborg. Dette g,1v
Feltcommissariatets 1ste Deputerede, Kammerherre v. d. Nath, Anledning til at foresporge sig hos Hans Majestæt Kongen, om han i
dette Tilfælde skulde vedblive at udbetale Dieter til del franske
Hovedqvarteer, hvortil Kongen svarede: "Du haver at vedblive med
,,at betale Dieterne for det franske Hovedqvarteer; dog onske Vi,
"at du derhos soger at gjore Vedkommende opmærksomme paa, at
"Vi ei ansee det for Pligt al lilstaae delle, men al det blot skeer
,,af Velvillighed for dem".
Men pludselig besluttede Marchallen at forblive Vinteren over
i sit gamle Qvarteer, Rainvilles Hotel, ved Altona, hvoifor Kammerherre v. d. Nath den 8de October sluttede paa Kongelig Regning
en Contract om Leien af bemeldte Hotel paa 4 Maaneder, nemlig
for November og December 1808 og Januar og Februar 1809,
hvilken Beslutning Kongen under 17de October stadfæstede, og vilde
ikke tillade, at .Marchallen selv betalte hiint Hotels Leie m. m.,
hvilket han havde tilbudt sig.
Under 10de October blev Prindsen af Ponte-Corvo udnævnt til
Ridder af Elephantordenen , som blev ham oversendt til Altona ved
Ritmester, Grev Boistein, Prindsens Cavalier under hans Ophold i
Kjohenhavn og paa Frederiksberg Slot i Marts Maaned 1808.
Ordenen blev overrakt Prindsen den 21de October af den danske
General-Commissair, Kammerjunker v. Lewetzau, i Overværelse af
Kammerherre v. d. Nath, Major v. Haffner og Grev Halstein,
hvilke han alle omarmede, idet han tillige yllrede: "For al kunne
,,personlig bevidne Ilaus Majestæt Kongen af Danm11rk min Hengi,,venhed og Agtelse, vilde ingen Vei være mig for lang."
Imidlertid fandt i Enden af 0ctober en foroget Afgang af de
franske Tropper Sted , og Resten trak sig mere og mere mod Syd.
Saaledes afreiste Generallieutenant Boudet for sin Person den
12te October til Hamborg, og de til hans Division horende iJ Infanteri Regimenter forlode ogsaa Holsleen, og marcherede til Hamborg den 23de, 24de og 25de October, hvorimod det 23de Regiment Jægere til Hest forblev indtil videre i Cantonnement i Omegnen
af l'inneberg.
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tiet trocle Linie lufanteri Regiment, nuller Oberst Grillots Commando, IJlev ved Afmarchen d. 23de Octbr. transporteret paa Vogne
fra Segeberg til Hamborg, hine 6 lange og sandige l\Iile, ifolge .Major
v. llaff,wl's Foranstaltning, som et Beviis paa de danske Authorilelers
Tilfredshed og Velvillie imod bemeldte Oberst og hans brave Undergivne, for udviist god Opriirscl og Concluile under deres Ophold
i Danmark, hvilken Transport opvakte fra Oberstens og hans Undergivnes Side en levende Taknemmelighed.
Generalheulenant Boudets Division, med Undtagelse af del 23de
Regiment Jægere til Ilest, blev dernæst beordret til fra Hamborg at
afmarchere over Frankfurt til Frankrig. Den brave General Doudct
do de allerede i September Maaned 1809 af Podagra, almindelig agtet
og beklaget.
Den iste Division under Generalmajor v. Goncy brod ogsaa op
den 23de October fra dens forskjellige Cantonnementsqvarterer i del
Slesvigske, og marcherede sydpaa til Ilolstcen, ll\•or den lilev forlagt
fra Rendsborg indtil en Linie imod Syd, fra Oldesloe over Bramstedt
til Elmshorn, med Divisions-Hovcdqvarlerct i ltzehoe, DivisionsArtilleriet i Elmshorn og den store Artilleripark i Segeberg. 1 ½
Compagni Sappeurer fra l•lensborg og Rendsborg afmarcherede ogsaa
til Hamborg,
Af de hollandske T~opper forlod det 7de Jnfnnteri-Regiment
A Ilona den 15de og 16de November, og gik ved Blankcnese over
Eluen til Bremen; cl Compagni hollondskt l'irlende Artilleri og :1
Escadron Cuirasserer forlode ogsaa Altona og llamborg den 1.7de
November. Divisions-Chefen, Generallientenant Gratio11, med sin Stab,
forlod Altona fiirst den 29de Novemuer. Imidlertid erholdt Altona
den 17de November alter en ny ]ndq,,artering i det S de hollandske
Linie-Infanteri-Regiment, kommende fra Oldenborg og Liibeck, i
Escadron Cuirasserer og 1 ridende Batteri.
Det 14de Regim~nl Jægere til Hest, som henhorto til Generallir.utenanl du Pa.~, eller nu Gcncys Division, passerede Elben den Hle
Novhr., og gik saaledes ogsaa bort fra de danske Stater. Den 1.åde
Novhr. forlagde Generalerne du Pas og Ge11cy med deres Stabe
deres Hovedqvartcer fra Itzehoe til Liiueck, hvor General du Pas blev
udnæ1•nl Lil Gouverneur. Det :19de Linie-Inf.-Regiment og DivisionsArtilleriet ankom ogsaa Lil Liibeck d. !l.6de, :17de og :I.Bde Novbr.,
hvorimod del 5le lette Infanteri-Regiment afgik til Hamborg, hvo11
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det ankom den i7de og :1.Sde Novbr., og saaledes vedhleve de Franske lidt erter lidt at romme Landet; men det kostede ikke mindre at
blive af med dem, end deres Ophold i Landet havde kostet.
s~aledes blev der til Ex. i de i4 Dage, fra iste til 15de Novhr.,
reqvireret til den frans1;:e Armees Transport m. m., omendsJ.jiindt
den allerede var saa betydeligen, ja omtrent til det HJlve formindsket, folgende Befordringsmidler:
i580 tospendige, :1 trespændig og 483 liirspændige Blindervogne, samt
:1.JO dilo
8
dito
og 64
dito
Postvogne, til sammrn 21i6 Vogne, foruden 642 Jose Bonderheste og 356 Postheste
til Forspand, eller i Alt 6€i53 Heste.
Fra den 1ste December :1808 opho rle den danske Regjering
ganske at betale Dieter og Taffelpenge Lil den franske Armee, hvilket riglignok IJJev meget beklaget af sammes endnu i Hulsleen
og Altona værende talrige Officierer; men delte var vistnok et
virksomt Midde) til Landets Evacuering, som derfor ogsaa nu
langt hurtigere fandt Sled, end rimeligviis ellers vilde have været
Tilfældet.
Saaledes afgik den isle December den store franske
Artilleripark paa 20 Oflicierer, 500 Mand og 450 Heste fra Segeberg og Omegn til Hamborg og Bergedorff, og Artilleri-Parkens
Bedækning, en Balaillon af i9de Infanteri- Regiment, afmarcherede
den 2den December fra SegcLerg til Uibeck, hvorimod 2 Escadroner af del i3de franske Regiment Jægere til Hest under Oberst Demangoot, aller rykkede ind fra Liibeck til Holsteen den 3die December og Lleve anviste Canlonnemenlsqvarterer i Segeberg og Omegn.
Den 5te December afmarcherede det 23de Regiment Jægere til Hest
fra Egnen om Pirmeberg til Hamborg.
S1indagen den 4de December :1808 blev Keiser NalJoleons
Kroning h1iitideligholdt i Altona og Hamborg ved Canonsalver,
stor Revne paa "Heiligengeistfelde" imellem Altona og BamLorg,
samt stor Dinee i Marchallens Hovedqvarleer i Rainvilles ny opbyggede Salon, hvortil alle derværende h1iiere danske Authoritet!'r
og Embedsmænd vare indbudne.
Det fortjener iovrigl al bemærkes, at Oere af de- h1iiere franske
Offlcierer under deres Ophold i Danmark viste Landet Velvillie og en
sjelden Aabenhjertighed imod de af Kongen indsatte Aulhoriteler; ja
aabcnha rede dem endog Hemmeligheder, for at den danske Regjering

2IO
kunde tage de forniidne Forholdsregler imod de af den franske Regjering udkastede skadelige og fordærvelige Planer,
Iblandt saadaune franske Officierer maae vi især fremhæve Generalmajor Gcncy, som var en Hædersmand i Ordets strengeste
Betydning, og Danmark og den danske Regjering af Hjertet hengiven.
I en Samtale med .Major v. llaffncr den 22de December,
altsaa efterat han havde forladt dansk Grund, bad han sanledes denne
al gjore sin Regjering opmærksom paa : ,,at Rusland arlrnitlcde paa
"den Plan al erobre baade Sverrig og Norge, og overhovedet spillede
,,en ligesaa stor Rolle og havde ligesaa store Planer som Frankrig;
,,Danmark burde derfor ikke opgive sit Tog im"od Sverrig, Da nu
"ikke alene den franske Armee, men hele l!'rankrig og Keiseren vare
"vel stemte for Danmark, saa var el personligt Dekjendtskab imellem
"Kongen ar Danmark og l{eiser Napoleon endnu al onske, hvilket
,,sikkertigen vilde have overordentlig gode Folger; og, overbeviist
,,om Keiserens Taknemmelighed, kunde Danmark profitere meget
"og let komme til at spille en betydelig Rolle. Det havde saaledes
,,allerede v:erel under Omtale, al Danmark skulde erholde Haonover,
"Eutin, Hamborg, l.iibeck og maaskee Bremen. Hamborg og Altona
"skulde blive en Residents, og paa Terl'aiuet derimellem vilde komme
,,til at slaae et stort Residentsslot."
Hvorvidt saadan11e Planer have havt noget rimeligt Fundament
er vel ikke let at afgji:ire; men kun del vced man, at de bleve
ventilerede af Keiseren og af den i hans Pllmer indviede Omgivelse.
Aaret :1. 808 gik imidlertid til Ende; men endnu den 27de
December erklærede Chefen for den franske Generalstoh, Generallieutenant Gerard: ,,at den endelige Evacucring nf Holstcen kunde
,,ikke iværksættes uden Keiscrens nærmere Ordre.'' Den danske Regjering gjorde med Hensyn hertil, ved trængende Noter, deels til
l{eiseren, deels til l\1arehal Bi'Tnadotte, hvod den formnocdc; og for
allerede strax at understolle delle Andragende, L>leve under 22de
December :I.SOS Generallieulenanterne Grev Bnudct og Glrrard udnævnte til Storkors af Dannebrog; ja ved Kongens Ordre af
23de December 1808 blev Kammerherre v. d. Nath endog bemyndiget til at love Generallieulenaot GiJrard og Ordonnateur en Chef
du Prat betydelige Gratificationer, for at indvirke paa Major-General Alca:andcr Berthier i Paris og paa Morchal Bernadotte, saaledes
at llulslcen kunde l11ive riimmet af de Allierede. Mærkeligt nok er
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det, al flere franske Oflicierer, især Prindsens Adjutanler og nærmeste
Omgivelse, ytlrede uforbeholdent Lil Major v. Baffner del Onslie, al
erholde Dannebrogsordenen, hvilket Majoren oftere havde meldt Kongen,
narnlig under 2den August 1808, men som Kong Frederik den 6te
endnu dengang vidste, ved sparsommelig Uddeling, at holde i
temmelig hoi Hævd og Ære, Man kan derfor godt begribe, at der
var Mange af denne ærgjerrige franske Ungdom, som, for at see
deres Onsker opfy )die, gjerne til bod sig al siige at indvirke paa
deres Marchal; men da Holstcens Evacucl'ing ikke heller afhængte
af ham, saa kunde samme kun lidt efter lidt bringes til Udfiirelse.
Uecurationernes Antal indskræukede sig derfor ogsaa, foruden de
ovenauforte, til Generalmajor Fririon, som den 7de Februar 1809
uilnævutes Lil Storkors af Dennebroge11; thi, da de hidtil gjorte
Ordens· Ud11ævnelser Julet havde frugtet, var der kun liden Anledning til, fra Konge11s Side, at efterkomme saa lidet motiverede Onslier, ved nye eller forogede Ordens-Uddelinger,
Den 2den Januar 1809 blev den danske Commandant i Altona,
Oberstlicutenant v. Cronhjelm, a01ist af IIusar-Ritmesler v. Wegcner;
og i Enden af Januar 1809 forlagde l\farchal Bernadotte omsider
sit Hovedqvarleer fra Rainvilles Hotel ved Altona til Hamborg.
Den 20de og 21 de Januar 1809 afmarcherede atter de to
Escadroner af det 1:Jde Regiment Jægere til Hest, som den 3die
Decbr. 1808 fra Liibeck vare rykkede ind i Boisteen, fra Oldesloe
og Segeberg til Lauenborg. Men, ifolge Keiserens Befaling, skulde
Altona vedblive at have fransk Garnison indtil videre, og af denne
Aarsag blev sammesteds endnu liggende: Chefen for den 2den hollandske Brigade, Generalmajor Hassclt, med sin Stab, 2 Bataillo11er
af det Sde hollandske Infanteri-Regiment under Oberst lllario de
Lille, Chefen for det 2det hollandske Cuiras~eer-Regiment, Oberst
1'rippe, med sin Stah, hvorimod Regimentet cantunnerede i Omegnen,
fra Altona til Pinneberg, et ridende hollandskl Batteri, under C,1pilain
v. Brienm, et fransk! Sappeur-Compagni, samt forskjellige TroppeAfdelingers Depoter, Hospitaler og Syge. Denne stærke lndqvarlering var trykkende nok for den allerede mrget medtagne By .
.Men under saadanne Omstændigheder erklærede ogsaa Kammerherre v. d. Nath til Vedkommende, al han ikke var bemyndiget
til at udhetale dem de lovede GraJificalloner, hvilket havde den Fi:ilge,
Du m. l{ri,:sh. fu 1807-9.

li, Bind.
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at l\Iarrlrnl n,-rnadnltc under 2 ~de Januar aller tilskrev Keiseren om
Tilladelse hl aldeles at romme llolsleen og Byen Altona.
Ligesom forhen de franske og spanske Tropper stadigen sloges
og stundom myrdede hinanden, saaledes fortsalles nu denne, meest
ar Kjerlsommelighed, fremkaldte l\foerskab, i Altona og Hamborg
imellem de franske og hollandske Tropper, hvorved der ortcre havdes baade Saarede og Dræbte.
Den 24de Februar 1.809 udbredte sig i Hamborg det Rygte,
at der i England udrusll!des en stor Expedilion , bestemt til at
gjore en Landgang vaa Holsteens eller Slesvigs Vestkyst, paa Kysterne ar Holland, i Mundingen af Elben, eller Veseren, eller endog
paa Sjælland o, s. v. Disse Rustninger og de deraf udlededc Rygter, hvilke den franske Keiser rimelig,·iis havde erfaret, som sædvanligt langt tidligere end nogen Anden, have vel foranlediget ham
til al beholde Hambo1·g, Altona og Elbbredderne besatte af et franskr,
eller allieret Corps.
Kei sercns Planer formaaede derfor In gen al
be~cire; de franske Authoriteter paaslode, at de havde i;jort i den
ommeldte Retning, hvad der var muligt at giore. Kammerherre v.
d. Nalh indmeldte derfor under 10dc Marts delle til Kongen, og
forespurgte: "om han under disse Forhold turde udbrlale Gralilica"tioncrne til Generallieulenant Gcrard og Ordonnateur en Chl'f du
,,l'rat'', hvilket Kongen under 22de Marts 1.809, be,•ilgende, besvarede saaledes :
"Holge Din sjentagne Forestilling, angaaende de General Gcrard
,,og Ordormaleur en Cher du Prat eventualiter lovede Gratificationer,
,,saa \' ille Vi, da det hele franske Ho,·edqvarleer nu forlader Hum,,horg, at Du udbetaler bemeldte General og Ordonnateur en Chef,
"enln•er den bevidste Summa.' 1
Ar denne Grund erholdt de i Begyndelsen af April Maaned
samme udbetalt, hvorfor General Gerard under Hte April aOagde sin
allerunderdanigste Taksigelse.
!\len hvad der især og mere end alle Gr.itificationcr bidrog til,
al de Franske og deres Allierede forlode det dan ske GclJCl'I og Hamborg, ,•ar Udbrudcl af Krigen imellem Frankri g og Osterrig, hvilket
f'oraarsagede, al den franske Keiser havde sine Tropper og Marchal
Bernadotte mere nodig paa andre og vigtigere Steder; thi, i modsat
Fald, ,•ilde de neppe frivilligen have forladt et saa gjestfrit og velvilligt Folk, trods alle Ordener og Gralificationer,
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Den 17de Maris 1809 afgik derfor fra Altona. Oberst .Mario
de Ulle med i Bataillon af del 8de hollandske Infanteri-Regiment,
1 Escadron og 2 Canoner over Oldesloe til Liibeck, hvor de ankom den iSde, fra hvilken Dag Obersten a0oste General du Pas
som Gouverneur i Liibeck, idet sidstnævnte blev beordret fra Liibeck og Omegn til den franske Armee i Tydskland. Et franskt
Sappeur-Compagni, bestaaeude af 2 Oflicierer og 38 Mand, afgik
ogsaa den 17de Marts fra Altona til Hannover.
Jfolge Keiserens Ordre forlod Mal'chal Bernadotte den 17de
Marts Hamborg, og begav sig forel1ibigen til Hannover og derfra til
Dresden, for at overtage Commandoen over det af Sachsere bestaaende Armee-Corps, i Krigen t 09 mod Osterrig.
Forend sin
Afreise fra Hamborg modtog Marchallen af Byen en Present af
200,000 Francs, som blev anseet for en Bagatel imod de Udgifter,
som de fremmede Gjester foraarsagede Byen, hvilke alene for Marchallen og Hovedq,•arleret bleve anslaaede til 100 Louisd'or eller 2000
Francs daglig. Ved l\larchallens Afreise fra Hamborg forblev hans
1 ste Adjutant, Oberst Hamelinaye, sammesteds tilbage som Commandant med en liarnison, som alene bestod af det 9de hollandske Infanteri-Regiment under Oberst Vezieres.
Den isle April blev Commandant~kabsforrelningerne i Altona,
som hidtil vare besiirgede af Ritmester v. JVeg ener, ifiilge Kongens Befaling af 19de l\farls, overdragne Lil Major v. Haffner af
Generalstaben, og den i6de April ophævedes del franske Comman•
danlskab sammesteds ganske, som siden 6te October 1808 havde
været overdraget Obersllieutenant de Veaux. Den 17de April ankom
til Hamborg den hollandske Generallieutenant Gratien, hvor han
etablerede sit Hovedqvarteer, og samme Dag blev Oberst Hamelinaye aflåst i Commandaulskabsforrctuingerne i Hamborg af Oberst
Vizieres.
Ved Kongelig Ordre af 2Ode Ap1·il, som blev communicereL
GenerallieutenauL Gratien i Hamborg den 23de s. M., bleve de danske Tropper girne Befaling til, naar forlangtes, at agere i Forening
med Hollænderne imod den fælleds Fiende.
Denne Ordre blev
nærmest foranlediget ved Englands Rustninger og Rygtet om, al
en engelsk Arm.ee vilde lande paa Hulsteens Vesl•K) sl, i Elb-Mundingcn, eller i Nordtydskland.
Hl*
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l\Ien 1·11d11~ vare de danske Aulhorileler paa Grændsen ei befriede for Vexalioner af Franskmændene. Saaledes blev den 10de
April 1.809, ifolge den franske Gensd'armeri-Oberst Maupoint's Befaling, ved Hjælp af Gensd'armer, som bleve indsendte fra Hamborg
til Altona, pludselig og i al Stilhed arresteret en Mand ved Navn
Angcly, der var blevcu anklaget for at have ladet indrykke i el Blad,
kaldet "L'Abeille du Nord'', en Artikel, der lod formode, al Marchal Bernadotte forsælligen var udebleven fra H1iitideligholdel sen af
Kong Frederik den 6tes F1idselsdag i Altona d. i!.Sde Januar 1809.
Bemeltite Angcly havde allerede eengang været arl'Cslcrel i 5 Dage
for samme Sags Skyld, dog aller 11isladt paa Marchallens Befaling.
l\Ien, da Præsidenten i Allona, Blilcher, som naturligt, efter Leisladeisen, ei vilde indestaae for bemeldte Persous Tilsledeblivelse, saa
hlev af de fran ske Aulhorileler i Hamborg skrevet til Paris om
denne Sag, hvorfra Svar au kom: ,,At bemeldte Angcly var Conscri"berel ved det 3:lte Infanteri-Regiment, hvis Depot var i l\Jaynz, og
"at Oberst Maupaint gjordes ansvarlig for, al han forsle Gang havde
,,Wsladl ham." Da allsaa den omhandlede Person var fransk Soldat,
eller rettere, da de franske Authoriteter vare de stærkere, saa troede
de, al turde vove, ja al være i deres fulde Ret, ved at arrestere
en Mand i en af dem eller af deres Allierede besat fremmed By,
hvor rigtignok 10 franske Gensd'armer vore indqvarterede, uden
engang al beh1ive al underrette de danske Aulhorileter derom; og,
ifald denne Ret skulde blive betvivlet, havde de forberedt dem paa el
endnu mere virksomt Middel, som bestod i en Piquet Linie-Infanteri
paa 50 Mand under en Adjutants Commando, som fra Hamborg blev
beordret til Allona til Gensd'armeriets Underst1illelse, om forn1ident
gjordes.
Da Lieutenanl, Ad joint i Genernistaben, v. Haffner, i
Uniform og i Tjeneste, vilde modsætte sig bemeldte Angely's Ilortfiirelse fra Altona, Irak den dertil beordrede franske Gensd'armeriBrigadeer endog SabJle11 imod bemeldte Officier, der saaledes maalte,
da han var uden anden Hjælp, laale at han blev horlfiirt •
.l\Jen, om end de danske Commissairer ved del franske Hovedqvarteer slilliende maatle indriimme Arrestationens Tilladelighed, den
de ikke formaaede at forhindre, kunde de dog ikke tie Lil den af
Gensd'armeri-Brigadercn begaaede grove Insubordination, og forlangte derfor Satisfaction for Lieutenanl v. Haffner, men som n,·
vauskclig al erholde, da Oberst .lllcmpaint erklærede, at han "ansaae
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,,Brigaderens Uandlemaade for langt rigtigere, end al lade sig den
\
,,Ar resterede fratage."
Imidlertid erholdt Brigaderen dog omsider en Irettesættelse, og
indfandt sig tilligemed Oberst Maupoint hos Major v. Haffncr, for
at undskylde den brugte Adfærd, hvorved da Sagen var endt,
Nallen imellem den 20de og 21de April blev af de hollandske
Tropper hegaaet en grov Forbrydelse. 3 ridende Arlill~rislcr af
Capitain van Briencns Batteri, som laae iudqvarterede i Landsbyen
Stellingen ved Altona, vare egenmægligen blevne indlagte, for at
straffe Værten Peter Timm, i Langenfelde, hvor de overfaldt og forhuggede bemeldte Timm saaledes, at han diide næste Formiddag.
J>aa Melding herom, ble\'e danske Husarer strax afsendte fra Altona
til Hjælp, de Skyldige arresterede og alleverrde til Divisions-Chefen,
Generallieutenant Gratien, som lovede, at de skulde blive straffede
iriilge Lovens Streng hed,
Den 2 2de April om Natten Kl. 2 erholdt den i Altona værende
hollandske Bataillon af Sde Infanteri-Regiment Ordre til slrax al
gaae over Elben til Har borg, og derfra at marchere til llannover;
4, Compag nier af det 9de hollandske Regiment bleve samtidigen afsendte fra Hamborg til LUbeck, for at allose den derværende Bataillon af det samme Sde hollandske Infanteri-Regiment, som ligeledes
erholdt Ordre at afmarchere til Hannover. Under 22de April er•
holdt Kongen af Westphalen Commandoen over !Ode Armee-Division
og Gouvernementet over Hansestæderne.
Priudsessen af PonteCorvo, som var forhleven i Hamborg efter Marchallens Afreise, forlod denne By den 27de April. De i Altona værende 2 Escadronrr
hollandske Cuirassercr afgik den 26de April til Hamborg, og den
27 de April .derfra over Elben til Harborg, ligesom det ridende
Batteri, van Brienen, fulgte samme Dag samme Vei. ()et !:Ide hol•
landske Infanteri-Regiment i H nmborg og de 4 Compagnicr af samme
Regiment i LUbeck gik den 29de April over Elhen til Hannover,
fulgte samme Dag af Generallieutenant Gratien, saa al i Hamborg
ikkun forblev tilbage 2 Officicrer og 80 Mand lil Gcnsd'arm'!riels
Soutien. Endelig blev den 30te April om Aftenen Kl. 7 alle Hospitaler og Syge transporterede fra Altona under dansk Escorte til
llamborgs Porte. General Damas ankom samme Dag lil II:imhorg
og overtog Commandantskabcl sammesteds.
Saaledcs blev da Altona omsider evacneret, og cle Allieredes

246
Occupalion, sorp havde varet circa f.4 Maaneder, var til Ende, uden
at have forskaffet Danmark den allerringeste Nytte, men derimod dirccle og indn·ectc kostet Staten umaadelige Summer, langt mere end
I.andels Indtægter udgjorde, hvilk'i.t bidrog ikke lidet til Danmarks
senere ulykkelige Pcngc-Crisis og Beboernes matel'ielle Odelæggelse,
En~videre maalle den danske Regjering give mange gode Ord,
heliinne nogle af de hoiert, Befalingsmænd med Ordener og uddele
store Gratificationer, for aller al bringe disse Allierede ud af Landet,
fordi Regjc1'ingcn ikke noie nok havde iagttaget, eller kunde iagttage
den Forsigtighed, forend den tillod de Allieredes luclmarchc i Landet,
al sikkre sig Ovcrcommandoen over dem, i hvilken alle andre Betingelser, som beskyt1er imod Vilkaarlighcd, Vold, Ovcrhiirighcd
m. m , er indbefollet.
Men ikke nok hermed; hiin Alliance fornnrsagedc Dnnmuk og
sammcs Regjering ogsaa mange moralske Lidel ser, Ubeha geligheder
og Ydmygelser, der grundede sig pna Overmod, som udsµrang af
Bevidstheden om Overmagten. Den eneste Nytte, 1·i have h1islcl heraf,
e1·: Erfar ingen for Fremtiden, idel vi haahe, at disse Begivenheder
ville tjene som et advarende Exempel for kommende Slægter, hvilke
Udelser og Forhaanelser, istedctfor Hjælp, Danmarks Land kan
vente af mægtige og overmodige Allierede,
Under disse ofte ydmygende og ubehageli ge Forhold og Beroringer med de Allierede og deres Befalin gsmænd, udviste de :l
danske Commissairer v. d. 1\'ath, v, lt'W ot:au og v. llalf11cr en
Dygtighed, Iver, Patriotisme og en Ghara clce1·fo sthcd, som forljener en billig Anerkjeudelse, ligesom do ufor·lriiden arhoidede i
den Aand, Statens Tjeneste fordrede, uden al trælles l'Cd soamange
A1 bcider, det især hvilede anstrengende pnn Major v. 1/affncr; saa
al, omendskj«indl disse Commissairer vare yugre l\lænd i Aar og
Embedsstilling , rygtede de dog med Værdighed og Alvor deres bc~værlige Pligtel', hvortil de vare kaldP.do, for ni varetage Kongens og Landets Interesse. Disse Mæud have ogsaa senere modtaget den meesl fyldestgjiirorulc Anerkjendclse herfor fra Kongens og
Statens Side, idet de erc hlcvne bl'Ugle i mangfoldige vigtige Embedsforhold, og avancerede, enhver i sin Stilling, til de hoiesle
Embeder i Staten.
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2.

Ved forlangt og forventet Undcrstottcls! af en Afdeling af dc11
franske Schelde-Flaade.

Eller Kjobeohavns Beleiring og dco danske Flaades Ran af den
engelske Krigsmagt til Lands og Vands, havde Danmark dog beholdt
sine kyndige og dygtige Såmænd, især sine Soorficierer, men som,
mismodige og forstemte , saae deres Livsforhaabninger tilintetgjorle
og deres Carriere endt. De troede ikke, at Fædrelandet mere havde
Brug for dem og deres Videnskab, hvorfor de i deres billige Harme
selv sogtc at skabe sig co Virksomhed og erh,•crve sig krigersk Ære
og Beriimmelse i fremmed Krigstjeneste , især i en saadan, hvor
de kunde slukke deres Hevn imod Danmarks overmodige Fiende,
hvilken Hensigt forekommer os ridderlig og patriotisk.
Af denne Aarsag he11ve1dte, efter Kjobenhavns Beleiring, en
stor Deel af danske Siioflicierer sig til den franske Minister i Kjohenhavn, 1Jid6'ot, med Begjering om at indtræde i fransk Sokrigstjeneste, for al samle Laurbær under den store Keisers Banner, som
den Gang udfoldede sig og vaiede stolt paa Ja l'tfanchas Kyster o~ i dets
Havne.
Det kan ikke betvivles, at den franske Minister jo meldte
sin ophoiede Keiser disse Andragendl'r, og at han gjerne vilde have
taget saa dygtige og kyndige Mænd, som de danske Soofficierer i
Almindelighed vare, i sin Krigstjeneste; men selv denne Plans Udforelse forhindredes ved den Activilet, som den danske Regjering udviklede
Vinteren imellem 1.807-1808, for at skabe cl nyt Sii1•ærn, hvorved
der end var Haab om Ansættelse og Virksomhed fur dis5e Offieierer
i deres eget Fædreland, imod del tilstundende Foraar; og.-l'et viste
sig ogsaa snart , at dette nye Soværn fordrede storre Kræfter og
et betydeligere Commandovæsen, end del daværende Offic1ersantal
var i Stand til at yde.
Imidlertid foranledigede Alliancen mellem Danmark og l~rankrig, al
Danmark ventede heraf stor Hjælp og- store Opolfrelser af denne sin
mægtige Allierede. Vi vide ogsaa (See li Bind. Pag. 86-87) af den
danske Minisler i Petersborg, Baron v. lllomes Skrivelse Lil den russikc Krigsminister, Admiral Tschichagoff, al den franske Regjering
havde lovet at understolle Danma1·k med 2 Linieskibe og 2 Fregatter,
som skulde fores til Ostersoeu, commanderes af danske Siiofficierer og
have dansk llesæt11i11g. Del synes saaledes at være inrll~ sende, at et An-
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dragende herom er skeet -fra den danske Rcgjerings Si1ie, og al fiilgeligen danske Siikrigeres Afsendelse lil Schelde-Floden, Antwerpen og
Vliesi11gen ikke var noget Onske, der udgik fra Reiser Napoleon,
men alene fra den danske Regjering, hvorom det dan ske Folk og
Fleerlallel af de danske Sii-Officierer den Gang vare u,·id end e Denne
Hjælp til Siics stod sa'lledes i Forbindelse med den lovede Undersliittelse til Lands, og skulde især bruges , for dermed at dække den
l\Jcn den
franske Armees Overgang over Slnre-Bæll og Oresund.
frarn,ke Regjering, der ikke samslemmede med den danske om 4 K1·igsskibes store lacliske Virksomhed, eller Betydning, hvilken Anskuelse
den havde erhvervet ved de daglig en forefaldende Sofeglningcr i Canalen,
saasnarl franske Krigsskibe viste sig ud enfor deres af stærke Landballcrier fors,·aret.le Havne- og Flodmundinger, indsaae sriarl Umuligheden i at lrnune transporteic dem li) deres Beslemmel sessleder, og
maalle saaledes niidlvungen upgh e, som I i slrax ville erfare, den
med disse S~ibe h,u•Le egentl ige Bcslemmrl sc og Ucnsigt.
Den sande Soldat til Lands og Vands er altid tilfreds med Aclivitel;
og en Marcheordrc, som bringer ham i Kamp og Fare, modtager
han med Begeblring; del m,ia derfor ikke forundre os, al den danske
Marine, især dens Officierer, modtog med dobbelt Glæde en Ordre,
som de troede gav dem Anledning til at fc gte i Forening med den
franske Marine og under Oinene ar den paa hiin Tid Alt her paa Jorden omslraalcnde og nær Culminalionspunklet af sm .Magt og Hæder
staaende store Reiser, Napoleon den I.
D en Ordre , som disse
Oflicicrer m'ldtoge, var i Hovedsagen ligely denile, og den, som
Skihsch~ n, Capitain, IJaron Holsten erh ,ldl, li.ir! s1111ledes:
"En frnnsk Escadre, som udrustes i Antwcrpc11, skal forslærkes
,,med 2 i Vliesingen liggende Orlogsskibe, og disse skulle eqvi,,pen·s, bemandes og commanderes af danske S1:ifolk. Til den Ende
,,ere de danske Siifolk , som komme tilbage fra fremmede Havne,
,,hem•iste til Vliesingen, og Foranstallning truffen til at de paa Oerne
,,i Vesterha\'et udskrevne Matroser sendes derhen.
Capitain Rusm1"vi11gc er allerede der og besorger disse to Skibes Eqvipcring. llc
,,furniidne danske subalterne Officiercr have faael Ordre at rcL'!
,,derhen og melde sig til ham.
Alle Omkostningerne ved dc11.1~
,,Udrustning gaaer paa den franske Regjcrings Regning.''
"Som Ilcrr Capitaincn er udn;m nl lil at commauderc cl af
"heml'ldlc 2 Orlogss kibe, saa haver De at reise derhen og henvende
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,,Uem til Capitain Rosenvinge, eller den commandcrende Admiral,
,,for al blive anviist del Skib, De skal antage Dem som Cher. 1'
,,Admiralilels- og Commissariats-Collegium den 2,1de April iS0::5."

Knuth.

Steen-Bille.

Grove.

N. l'crbol.
Den All overskuende Keiser Napoleon havde paa hiin Tid valgt
Antwerpen til der at anlægge el slorl Orlogsværft, da man paa
Rhin-, Maas- og Schelde-Floderne knncle erholde Tilriirsel af næslen
alle Slags Skibsbygningsmalerialier og Krigsforniidenheder, og Scheltle0oclen dannede en umaadclig stor og sil.ker Krigshavn. Efter meget kort
Tid laae ogsaa 8 Linieskibe, hverl paa 74 Canoner, som fremtryllede paa
Schelden, og 8 andre, hvoraf nogle endog vare slurre, vare i deres
Sled salte paa Stabelen. Hine 8 Linieskibe vare le Pultusk, le Danlzick,
le Charlemagne, l'Anversois, le Duggueselin, la Ville-de Berlin, le Cæsar
og le Commerce-de-L~ on, under Admiral Missicssys Commando.
Jmidlerti d. kunde Frankrig vel hurtig bygge Skibe; men dygtige
Silmænd lade sig, ikke saa hurtig danne, eller fremtrylle, saa at Skibene i denne Henseende kun vare midde:maadig betjente. Hensigten med
den danske Besælni11g maalle nu være hvad den vilde, saa blev, til al
overlage Commandoen ov,er to af disse Linieskibe, ,,le Pultusk" og "le
l>anlzick", udnævnt, som allerede meldt, de to danske So-Capitainer
llo.~cnvinge og Baron v. Holsten, og til deres Besætning beordret
:Mandskaberne af alle de danske og norske Coffardiskibe , som laae
blokerede i de vestlige og sydlige europæiske Havne, al hegivc sig
til Vliesingen, og fra Danmark arsendtes did, i April og .Mai l\laaned
1 03, Orficierer, Officianter og Underofficiercr.
Allerede i l\lai
1\laaned Jaae alle 8 Unieskibe fuldt udrustede p,111 Scheldc Floden,
le Pultusk og le Dantzick med en fortrinlig dansk Besætning, og de
6 anrlre med fransk Besætning. Officicrel'Oc paa de to af Dau&ke
besatte Skibe vare:
Paa le Pullusk:
Chef: Capitain Rosi71.vinge;
Næstcommanderende: Cap;tainlieutenant Stephansc11;
Premierlieulenanter: Sclti{ter, Falsen og T!tunbo ;
Secondlieulenanter; Siindcrup og Falbe;
Cadet-1\laanedslieutenanter: Petersen, S11ccrlorff og Z ahrt,na,m;
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Cadeller: Brown, Erickscn og Il olm;
Overlæge: Hammer og Forvalter Bosltau.
Paa le Danlzick:
Chef: Capitain, Baron v. Holsten;
Næsicommandcrerule: Capilainlieutenant Fa&ting;
Premicrlieutcnantcr: llolstcn og Ewers:
Secondlieutenanter: Recke, IVillack og lllechl&1borg ;
Cndel-1\laanedslieutenanter: Bcndz, Bar{rcd og Grove;
Cadelter: Fisker, Andersen og LJu11l::fcldt;
Overlæge: 1'1irhaelscn og Forvaller !Vinding,
Saaledes ,·are danske Siikrigere beordl'cde til at besætte franske Linieskibc , staaende under de danske Love og S1ikrigsartiklcr, men
under fransk Overcommando, og del franske trcfarvede Flag vaiede
fra l\Jesan-Mastens Gaffel, hvilket ikke ret vel kunde være anderledes; thi , ingen selvstændig Slat kan eller hiir modtage indenfor
sine G11ændser, i sin Sold, fremmede, nlliered1• l{rigere til Lands
eller Vands, uden al forbeholde sig Bel til Commandoen over samme;
ligesaavist vil ingen selvstændig Slat modtage Tropper, eller Besætningen ombord i en I.elle Skibe af sin Flaade, som den selv udruster
og betaler, uden tillige at fordre, at Flaget af den Nation, som besolder dem, maa vaie fra disse Skibe, saavel under Hverdagslivets
fredelige Sysler , som i den blodige Kamp.
Dersom man havde
været tilfulde fortrolig med delle Grundprincip , vilde fra vor l\larincs Side mange Ubehageligheder ,•ære und gaacdu. Men rier var
ogsaa andre Forholdsregler, som foraarsagedc _Rivnin ger imellem de
danske og franske S1ikrigere.
Iblandt disse Forholdsregler mane vi nnfiirc, ut, paa Grund af,
øl de danske Soofficierer ikke val'e bekjendto med del franske Regnskabsvæsen , blev en fransk Capilaine de Fregate, den almintlclige
Charge for Næstcommanderenrle i franske Linieskibe, ansat ved hvert
Skib - pau le Pullusk, Capitain Obct - som dog Intet havde med Commandoen al bestille, men blot med Regnskabsforeisen.
llegnskabsfiireren havde til Hjælp: en Baadsmaml, en Canoncer, en Proviantsforvalter, en Doclor og en Krigscommissair, som alle vare Franskmænd.
Da Marineministeren , maaskce Keisercn selv, antog, at de
med danske Siikrigerc besallc Skibe vilde være en god Skole lil
at uddanne unge S1ifolk , hleve omtrent 100 Conscriberede under Commando af 2 Sooflieierer saui. ombord i hvert dunskt
Skib. Denne Bestemmelse brag le dog inlel fordeolagtigt Resullnt; th i
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deels forstode de unge l\lc11nesker iklic den clanskc Commando, og
decls vare de formedelst Skibenes fuldtallige og kraftige Besætninger
mere til Hinder end li! Gavn.
De blc\'e derfor ih-ede under deres
egne Oflirierers Corumando, naar Leilighed gaves. Soldatesquen var
ogsail fransk, og bestod af i Capitain , 2 Lieutenanter og omtrent
90 Menige i hvert Skib.
Det var naturligt, at Sammenblandingen i et Skib af to Nationers Sokrigere, der i Charactecr og Levemaade vare saa forskjelligc som de danske og de franske, maatte give Anledning til Va11skelighecler fur begge Parter, is,cr da de Danske havde Commandoc11,
og de Franske Oeconomien og Regnska!Jsfurelsen, ikke at tale om,
at de Franske, stolte af deres · store Keiser, ikke glemte al vise det
Overmod, som stundom fulgte dem . Ue Danske bleve derfor snart
i hoi Grad misforniiiede med deres Stilling, som forii gcdes derved, at de
vare fjernede fra deres i Krig værende Fædreland , og fordi man havde
givet dem det Haab, al Skibene, om end ikke omtalt i Admiralitetets
Ordre til Skibschefernc, skulde under clanskt Flag afgaae til Ostersiicn, hvilke Furhaabningcr, som vi allerede have omtalt, da de vare
umulige, blcve uopfyldte, folgelig ogsaa Foreisen af det danske Flag,
Gjiis, Vimpel eller a11dre Tegn paa drn da11ske Nationalitet ; deels
ogsaa fordi Provianteringen i flere Dele stod langt under den, hvorlil
man var vant i den danske Marine ; og endelig fordi de iils~mt
hyggede og udrustede Skibe !ode adskilligt tilba ge aL iinske af hvad
den danske Sokriger fordrede, for at være sikker paa , at han med
Hæder kunde forsvare Flaget.
Alt dette tilsammen bevirkede, at Stemningen blandt de danske
Besætninger' var til Misforniiielse grændsende, mork og ingenlunde
skikket til at vække Lyst og Vclvillie for Tjenesten; ja Mange
ansaae endog Ski!Jenc for fremmede Tvangsmidler. Imidlertid gik dog Alt
en tilstrækkelig rolig I om just ikke forniii!!lig, Gang i hele Aaret
:I.SOS, i hvilket Aar Escadrcn henlaae paa Scbelden, paa Rheden ved
Oedekens Kirke og derefter seilklar paa Vliesingens Rhed, indtil mod
Aarets Slutning , da den lagde ind i Vhesingens Bassin , hvor den
forefandt lo 11yc SO Canonski!Je, ,,le Dalmate'' og 11 l'Alhanais'', hvormed
Escadren saaledes det næste Aar 180 9 blev forstærket •
.Men uventet indtraf en Begivenhed, som gjorde Ende pal den
liden Rest af god Villie, der endnu var tilhage hos de DJnskc.
Rimeligviis foranlediget af de danske Skiuschefcrs gjeulagne Klager,
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o,·er deres Skihes slette Udrustning og Tilstand, kom der i Januar
Maaned 1809 Ordre fra den franske Marine-1\Jinisler, Contra-Admiral, Grev Decrcs, al den danske Besætning paa de lo Linieskibe
uopholdeligen skulde sendes til Brest, for al besætte lo andre, der
liggende, bedre byggede og udrustede Liniesldbe, som vare bestemte til en hemmelig Expedition, hvormed det ilede saamcget, at,
hvad der ellers sjelden i den Tid skete i Frankrig , Officierer og
1\Jandskab med Bagage, skulde transporteres Dag og Nat paa Vogne.
De to Skibschefer havde Kongens beslcmle Ordres til al overtage Commandoen af de i Vliesingen liggende Linieskibe le Pultusk
og le Danlzick, og troede derfor "ikke at turde vove at overtræde denne
Ordre, for at adlyde en fremmed Befaling , hvorved omtrent 1300
Danske blev givet en anden Bestemmelse end den, Kon gen, deres
Herre, havde ba vl med dem, og hvorved de IJernNles paa en saadan
Maade , al det muligen ikke vilde staac i hans l\lagl al kalde dem
tilbage, naar han selv beh6vede dem paa cl 11ndel Sted.
De neglede derfor at adlyde Ordren, indtil nærmere Uufoling kunde erholdes fra Hjemmel,
Skibschefernc gjorde sig dog Umage for at udfore S6krigsministcrcns Ordre, idel de toge Danmark s mmglige Alliance i Betraglniug, og vilde, hvis de havde kunnet forudsce cl godt Udfold af deres Bestræbelser, have opryldt d eu erh oldlc Ordre og
gaaet til 8rest, hvor de veutede at for elinde bedre Skibe, bedre
ludrcloingcr, erholde mere Aclivitct, med ecl Ord, dersom de der
kunde have ventet at vise sig som dygti ge Somænd og ({ri gere.
Men neppe var Afreisen, der skulde udrores saa hurtig, hl even
bekjendt, og neppe havde Officicrerne begyn dt al indpakke dercsElfecler,
forend 2 300 danske Matroser gik til Ch cfom c, til hvil ke de paa det
Bestemteste erklærede, at de ikke vilde gane til Hrest, idet de tilf1iicde: ,,At de vilde adlyde i Skibet; men, naar de kom i Land og
,,med Mag t skulde forceres til Afmarche, vilde de aftræk ke Klæderne
,:og Inde sig nogne ihj elskyde; den for ste Dod var bedre end
, ,den sidste; de havde allerede lidt for meget og vi lde saamcgel
" mindre forlade Vliesingen, som de gjo rde sig llaab om , if1il ge
,,d eres indgivne Ans6gning, at blive kaldte hjem, og derfor vilde op,,110hie deres Konges Resolution.''
.Med megen l\loie fra Officierernes Side fik de l\Iand skahel
bragt Lil Roli ghed og ombord i Skibene; men Officierern c ,•nre
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tillige forvissede om l\Iandskabels faste Beslutning, den de meddeelte
Cheferne, og al de ei vilde være i Stand til at tvinge dem til Afmarche. Capilainlieulenant Pasting, Næstcommanderende paa Linieskibet le Dantzick, udstedte endog under .2 de Januar 1809 en skriftlig Erklæring saalydende: ,,At Ofliciererne paa J.inieskibet D,ml"zick have samlligen declarerel sig af den l\lening: al l\Iandsbahet
"paa delle Linicskib ikke ved vor A ulhoritel havde været at bringe
,,til Bresl, da Ordre dertil fra den franske Siiminister ankom ; der,,for indeslaaes efter Forlangende."
Vlie~iugcn den 28de Januar 1809,
Alle Officiererne bleve derefter sammenkaldte hos Cheferne,
hvor de eenslemmigen erklærede, al de under disse Omstændigheder
maalle have en anden , dansk Ordre , uden hvilken Fiilgerne vilde
være for farlige,
Skibscheferne kunde derfor ei spaae dem noget godt Udfald
ved at afvige fra den hidtil bavle eneste Ordre; og da der ikke
var nogen Grund til at antage, at de nu stode mere under fransk
Commando, end tilforn, saa bleve de enige om at holde sig deres
Konges Ordre erterrellig, saamegel mere som Oprii1· imellem de
danske Siifolk rimeligviis vilde have foranlediget Opriir i hele Escadren, hvor der fandtes mange Misforniiiede , især iblandt en stor
Dee! hvervede Hamborgere, Danske, Hollændere etc.
Chefeme maalle allsaa gribe til det Middel , at tilskrive
og bede den franske Siikrigsminisler om Udsættelse af den erholdte
Ordre, indtil de havde modtaget deres Regjerings Ordre til at opfylde
Ministerens Befaling.
Foriivrigt fandt Cheferne det betænkeligt
og upasende at give Admiralen en Copi af den Ordre , de hidtil
havde fra det danske Admiralitet.
De to Skibschefer tilbiide ogsaa Admiral IJfissiessy , al lillakle de af dem commanderede Skibe,
og ,paa disse at bringe det dem underlagte Mandskab til Brest,
hvorved deres Konges og Admiralitetets Ordre ikke var Lleven
ovcrlraadl ; men han afslog delle Tilbud,
De bade ham end,,idere om at maalle senile deres Shivelse til den franske Sokrigsminister i Paris med samme Coureer, som Admiral JJfissiessy
expederede Lil ham med de danske Skibschefers Er·klæring , hvilket han ogsaa afslog.
Endelig bade de om Tilladelse til at sende
en dansk Siiofficier Lil den danske Minister i Paris, Geheimeraad
DreJer, fur al hiire hans Raad.
Delle Onske blev tilslaael, og
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kunde vel ei heller negles , eller bchiives at indhl.'nles Tilladelse om , af frie Mænd i et allieret Land.
Slilieulenant llecl.c
blev , som Fiilge heraf, sendt til Paris , hvor han af Geheimeraad Drcyer blev forestillet for Siikrigsministeren, som modtog
ham snare venligt, idet han erklærede , at den intenderede Reise
til Hresl allrrede var opgi\'el. l\linistere11 opfordr.-de slulleligen
den unge Oflicier at forblive nogle Dage i Paris , for al see sig
om , hvilken Opfordring han clog ei benyttede længere, end haus
Sendelse absolut fo!'drede , for huriigen at kunne være tilbage til
sine Chefer med det erholdte Budskab, hvorover alle Danske jublede.
Hans Maj eslæt, Kong Frederik den Sjelles Fodselsdag, den
28de Januar 1809 , var nær for Haanden, den de danske Orficierer besluttede al fcire om Bord paa Skibene , med en for
den elskede Konge værdig Fest , beslaaende i en Soirce og et
Dal.
Hele Vliesiugens fornemme Verden var indbuden til denne
Fest, hvortil allerede alle F0t·heredclserne vare endte, da netop
denne Dags Formiddag pludselig iudlob Ordre fra Marineministeren , til at arrestere de to dansl.e Skibschefer , h,·ilket ogsaa blev udfor! , og bleve de samme Dag bragte som Fanger til
Antwerpen og indsatte i sammes Citadel. Denne Behandling kunde,
med Hensyn Lil Dagens Betydning for de Danske, ikl1e indtræffe
mere ubeleiligt og fornærmeligt; og, hvad enlen Valget af D.igen Lil
Arrestationen ,•ar skcet med Forsæt, eller del var tilfældigt, sna opvakte denne Behandling alle Oflicicrcrnes og Besætningens dybeste
forlignation og Forbittrelse.
Ved denne Behandling gik de Lo Soofficierer, Premierlieulenantcrne Frederik Holsten og Falsen, til Admiral lllissicssy og prote~lcrcde imod dcu voldsomme og uretfærdige Maade , paa hvill.en
l{eise1·en behandlede dem. De erklærede tillige, al de ikke mrrc
,·ilde gjiire Tjeneste paa de franske Skibe, og al alle Oflici crernc
vare af samme Mening; men, naar de ikke alle ful gte deres Ex empel,
saa var Grunden ene den, at de selv havde ovcrlalel deres l{ammeraler
til ikke at opotTre Mandskaliel ved al forlade dem.
Omendskjondl
saaledes den samme Harme og Anskuelse deeltes af Alle, var dog Hensynet til Skibenes Besætning Grunden lil, at Officiererne satte eu Grændse
for deres personlige Foleiser, som var Lilslrækkeligen tilkjendegivet
\'Cd de Enkeltes Handlemaade.
Dersom nemlig alle Oflkiererne
havde fulgt de ovennævnte Licutenantcrs Excmpcl, vilde Skibene en-
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ten være blevne besatte med franske Officierer, eller Mandskabet
fordeelt paa den iivrige Escadre, og saaledes maaskee været tabt for
Fædrelandet.
Dette vigtige , kjærlige Hensyn bevægede de iinige
Orficierer til hellere at hære deres moralske Lidelser, end at opofTre deres underhavende Landsmænd. Da Mandskabet den paafiilgende
l\lorgl'n den 29de Januar ogsaa neglede at gaae til Arbeide, var den
blotte Trusel: ,,at enten maatte de adlyde deres Officierer, eller disse
"maatte forlade dem", tilstrækkelig, uden anden .Magts Anvendelse, til
al bringe dem til Lydighed. Men ikke kunde Olficiererne forhindre,
al en Deel af .Mandskabet, efter disse Begivenheder, samt i L1ibet af
Vinteren, deserterede fra deres Skibe, og gik hjem, eller tog anden
Tjl'neste
Admiral lJlissiessy modtog de to Lieutenanter, Holsten og
Fal.w1, med faderlig Godhed og forestillede dem, at han ingenlunde
kunde modtage deres Erklæring, som ufeilbarligen vilde koste dem
Livet, og endte med at tilbyde dem 8 Dages Betænkningstid, i hvilken
han jevnligen sendte Officierer til dem , for al bevæge dem til at
træde tilbage; men, da de ikke vare at bevæge hertil, afgav han
sin Rapport, hvorefter saavel Chefernes som de lo Lieulenanlers
Handlemaade blev Gjenstand for diplomatiske Underhandlinger.
Efteral Capilainerne Rosenvi11ge og Holsten vare blevne ar1·esterede, skulde, ifiilge Sokrigsministerens Befaling, de lu danske
Linieskibe indtil videre gives franske Chefer.
Denne Ordre turde
Escadrechefen, Admiral Miasiessy, ikke undlade at opfylde; og
blev Capitain Soleil fra Linieskibel I' Anversois beordret al fiire
Commandoen af le Pullusk, og Cap1lain Mara, fra Linieskibet le
Cæsar den af Linieskibel Danlzick tillige.
Den givne Ordre blev
opfyldt paa den meest skaansornme Maade. Kun een eneste Gang
kom hver af disse Chefer ombord i Skibene , ved hvilken LeiJigbed Besætningen blev sammenkaldt og tilkjendegivet , at lle
franske Capitainer ikke overtoge Commandoen i Skibene, hvilket ogsaa
bestyrkedes derved , at de vedble,·e at fore Commandoen af deres
egne Skibe, men at de blot skulde modtage alle Ordres, for alter
at medtlele disse til Skibenes danske Næslcommandercnde , og
siirge for al Skibenes og Mandskabets Forniidenheder bleve reqvirere,le og præsterede. Almindeligviis kom disse Chefer, hver .Morgen paa Kaien, hvor den jourhavende danske Siioflicier paa Skibene
indfandt sig, for at melde om Noget behi.ivedes.
De to danske Skibschefer blev1: i Fi.ilge den franske Rcgjerings Befaling,
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holtlle i temmelig! haardl Fængsel til henimod Enden af Februar, og
var det dem i denne Tid hverken tilladt at modtage Besog, eller at
Imidlertid tillod .l\farinepl'æfcclen, Geskrive Breve til Hjemmel.
neral 111alouet, paa Bt•gjering, flere dauske Officierer uindskrænliCt
Adgang til dem, og en Tid lang besiirgede Premierlicutcnant Schifter ogsaa deres Correspondance. I del Dele vistes dem megen
Deellagelse , især af Officiere-f'ne af Corps du genie-marilime, som
med Flere tilbragte næsten hver Aften hos dem.
Paa den franske Regjerings Forlangende bleve disse lo Chefer
hjemsendte og nflosle af Commandeurcapilaincrne v. Doclmm paa le
Pultusk og v. Berger paa leDantzick, Disse Orticicrer ankom til Vliesingen
den 29de Marts i809 og tiltraadle den•s Commando den iste April i e O9.
De to afgaaede Capilainer afsendtes som Arrcslanlcr til Danmark,
ledsagede af franske Gensd'armer fra Etappc Lil Elappe , under en
Officicrs specielle Commando , som aflcve1·cdc dem i Altona til den
ved del franske Hovcdqvarlee1· ansalle .l\lajor v, Hoffner, der, under
Escorle af den danske Capilain Hirschfcld, bragte dem den 6te Maris
fra Altona lil Rendsborg, hvorfra de afgik videre til Kjiibenhavn. Ved
Ankomsten dertil maalle de udholde en kort Arrest, meesl af politiske Grunde, for al tilfredsstille den mægtige fran ske Keisel's Fordringer; men deres ædle Konge fandt dem visscli gen kun lidet strafskyldige, eftersom de fra Arresten gik lil hæd erli g An sællelse og
Activitet.
Paa lignende .Maade blev, paa lndhcretning til d et danske
Admiralitet angaaendc Lieutenanterne llolstcn og Falsm , omtrentligen svaret: At, omendskjondl l{ongl·n pansltj iinnedc deres
Hengivenhed , kunde han ikke billige deres Frem gangsmaade , og
Lleve de derfor paalagle , aller al vende tilba ge Lil deres Stillin g .
.1\1 en da disse to Officicrer erklærede dem ude af Stand til al opfylde denne Kon gelige Ordre, bleve ogsaa de a0iisle o g hjemsendte,
for i Arresterne i Cilad'ellet Frederikshavn al udsone dere s patriotiske
Foleiser •, uden dog derfor i ringeste .l\faade at lalle no get af
deres Kon ges Tillid og Naade, som tverlimod senere bru gte dem
ved mange vigtige Lciligheder og bel1inncdc dem, noar o g hvor han
kunde,
Foruden de to Skibschcfer afgik derfor i Begyndelsen af 1809:

F r a I e P u Itu s k :
Prcmierliculenanlcrne : Schi{tcr , som erholdt Ordre at bercisc
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og uddanne sig ved de franske Skibsværfter, og Falsen, saml Cadel·
:Maanedsliculcnantcrne Sneedorff og Zahrtmann, og Cadellcrne Brow11,
Erickse11 og Holm.
Fra le Danlzick.
Premierlieutenanl llolst,m, Cadet-l'tlaanedblieulenanl Grove, Cadellerne Fisker, Andersen og Duntzfeldt, hvoraf nogle vare blevne Soofficierer.
Denne Afgang blev remplaceret:
Paa le Pultu ~k:
Af Commandeurcapilain van Dockum; Secondlieulenanterne Prudz,
Ro,enstand, J<redericl.sen og Horn, samt 3 l\laanedslieulcnanlcr.
P,aa le Dantzick:
Af Commaodeurcapitain v. Berger; Secondlieulenanterne Block,
Tu,a;en og Voigt, samt 3 Maanedsliculenanter.
Desuden v~re i Skibene Cadet- Maanedslieulenanlcrne Petc1·1en,
Bcndz og /Jarfred avancerede til Secondlieutenanler,
I August Mnanerl 1.8(,9 dode Commandeu1·capitain v. Berger,
der blev remplaceret nf Capitain C. Wleugel, som ankom til ScheldcStatiooen i Oclober l\Jaaned 1809.
Stemningen iblandt de danske Skibs-Besætninger i Vliesingens
Bassin vedblev at være yderst ubehagelig.
De franske Skibe, som
laae lige over for de med Danske besatte Skibe , vare endog armerede med Canoner paa Skands og Bak, og havde Folk ved dem
om Natten.
!\len den Bestemthed , hvormed Commandeurcapitain
va11 Dockum oplraadte, og tilkje11drgav al ville overholde sine Ordres,
bragte snart en fredeligere og bedre Orden tilveie.
Da den franske Schclde- Flaades Havn var i Vliesingen, men
Værfterne og Magaziner11e vare i Antwerpen , idet kun nndtagelsesviis enkelle Skibe bleve byggede i Vliesingen, begyndte man
i Aaret 1809 at urlriire den Plan: ni gjore Antwerpen til Hovedstation for en talrig Flaade, til hvilken Hensigt man sliiirede cl hccl1
Qvarteer af Byen i Nærheden af Citadellet, for al bkaffe Plads til
el stort Skibsværft, og paa lignende Mande el stort Antal Bygninger
pna Byens modsatte, eller nordlige Side, for paa hiin Gru11d al udgrave el Dassiu, hvori Flaaden kunde overvintre.
Kri gskibene vare , som allerede omtalt, byggede i stor lfost
og af daarlige .Malet·ialier.
l\lagazinerne ,·are ogsaa kun ta1 veligen forsynede og nlmindcligviis med meget simple Sager. l'roVønm. liri1• b. frø 1807- 9,
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vianlen var nu bedre, og manglede ikke, saaledes som det stundom forhen havde været Tilfældet. Derimod bleve Maanedspengene
endnu ikke udbetalte til rette Tid ; men da Mandskahcl kunde
hos deres Chefer paa deres Tilgodehavende erholde Laan og Anviisninger til deres hjemmeværende Familier, saa vare mange Grunde
til Klag1•r hævede, Overhovedet viste de Franske ved personlig Beriirelse de Danske særdeles meget Venskab og Velvillie,
Den danske Besætning leed i del forsle Foraar 1808 meget af
Climatfcber, som angreb næsten Alle uden Undtagelse og borlrykkede mange af dem, Den usunde Luft i disse lave Egne, det daarlige Vand, for lidet Beskjæfligelse og deraf fiilgende Længsel efter
Hjemmet var vel især Aarsagen hertil,
Hele Escadrens l\latericl var i en ikkun lid,•t iinskelig Tilttand
til dermed at foretage en Campagne. Paa de med Fmnske besalle
Skibe var ogsaa Personalet, baade Orlicierer og Mandskab, uiivet,
og mange af sidstnævnte havde endog aldrig været til Siics, saa at
en total Odelæggelse maalle være bleven Fiilgen af del forste Siislag,
Denne Omstændighed var Grunden til , at de Danske ved enh1•er
Leilighed , hvor Siimandskab kom i Betragtning, vare de Franske
lang! overlrgne.
Escadren begyndte sin Tjeneste 1809 den 1ste April med at
gjiire klar til at forlade Bassinet i Vliesingen, for at indtage SommerStationen ved Terre-Neuss, eller Boerland, til hvilket sidste Sled
hele Escadren omsider ankom.
Denne Escadre var deell i en
Avant-Garde, el Corps-de- Balaille ug en Arriere-Garde.
Ava n 1- Garde II bestod af Linieskihcne: l'Anversois, le Dalmate øg le Commerce de Lyon, som alle vare horede til 74,
men forte 8! Canoner.
Le Corps-de-Bataille bestod af Linieskibene: le Duquesclen, le Dantzir.k, le Cbarlemagne, Admiral Mi&sicss!/'& Admiralskib, og le Cæsar, som alle ligeledes vare borede til 71, men fiirte

81 Canoner.

c

A r ri re • Garden bestod af Linicskibene: In Ville de Berlin, I' Albanois og le Pultusk ligeledes paa 8 4 Ca noner , den hollandske Fregat Friesland paa 41 Canoner, Briggen Bullor, en engelsk Prise paa 14 Canoner, og de lo hollandske Corvetler, Iris og
Ajax, h,•er paa 20 Canoner.
Saa ofte som muligt foretoges alle de Aianoeuvrer, som kunde
udfores lil Ankers, for al undervise og ove de franske Besætnin-
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11i11ger.

Nogle af Skibene laae skifteviis paa Brandvagt ,•cd Vlie-

singen.
Da man erholdt Underretning om, at en Expedition udrustedes
i England , og da man ikke turde haabe I at en saadan ny Skibsstation vilde erholde Ro til at udvikle sig paa et for England
saa vigtigt Sted, saa bleve adskillige Forholdsregler tagne til Flaadens Forsvar, hvilke dog fornemmelig bestode i, at der hiiit oppe i
Scheldc-Floden, imellem Forterne Lilla og Liefkenshoeck, blev anbragt
en Barriere af svæl't Tiimmer, fastgjort I rd 'I ouge og fortiiiet med
svære Ankere, samt al nogle fladbundede Canonbaade (Balcons plats)
bleve lagte ved den til sammes Forsvar.
Alle Batterier, Forter og
Fæstuinger langs Kysten vare derimod i den jammerligsle Tilstand,
saavel med Hensyn til Værkerne I som lil det paa samme plaeerecle
Skyts Saaledes havde man i den vigtige Fæstning Vliesingen kun
faa Cauoner, af ringe Caliber og med en ubetydelig Besætning; i
Lilla fandtrs kun 1.2 Slbr. gamle, næsten ubrugelige 12-pundige
Ca noner og et lnvalid-Cumpagni; Liefkenshoeek var end slellere armeret og besat, og mange Forter ha,•dc: aldeles ingen Besælning,
Digerne omkriiig Fol'tel Bath , paa Ostpynten af Ziid-Bewerland,
forhindrede endog Brugen af sammes Canoner.
I Slutningen af Juli .Maaned 1.809 laae Linicsldb ,e le Dalmatc,
le Danlziek og la Ville de Berliu paa 81·andvagt, da der den 30le Juli
om Eftermiddagen blev givet Signal for fiendtlige Seilere i Sigte,
hvis Antal i Begyndelsrn blev angivet, men tilsidst signaliseret, al de
ikke kunde tælles vaa Grund af Mængden. Næste Morgen den 31te
Juli , da de fiendtlige Skibe havde orduct sig til Landgang paa
Oen Walcherns 1:ordlige Side, erholdt den franske Escadre Ordre
at retirere, og næsten paa samme Tid foretoges Landgangen ved
J,"ortet og Byeu Veer eller Terre - Veer, hvilket fra den franskdanske Escadre niiiagtigt kunde obsen·cres.
Hele l;hiaden erholdt
nu Ordre al trække sig tilbage til Barrieaden ved Lillo, og ved denne
1\Ianoeuvre, som paa Grnud af Loraliteterne va, meget vanskelig,
havde de to med danske Siifolk besalle Skibe en væsentlig Fordeel
af Besætningens stiirre Sokyndighed, som ikke blev ubemærket.
Efterat alle Skibene vare komne i Sikke 1ed indenfor Barrieren,
blev med rastliis Jvcr arbeidet paa at sælle alle Kyst-Batterierne
i forsvarlig Stand og forsyne dem merl Folk og CanC1ner fra Skibene.
3 Skibe: le Dalmatc, le Dantzick og le Cæsar, hleve lagte ved
l'i *
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Furierne St. Philip og St. Marie , og kunde til euln·cr Tid, naar
Vandet faldt og Strommen lob, beskyde de Skibe, som vilde forcere
Lobct; de ovrige Skibe fordeelles indenfor disse paa passende
Steder til Modstand. De Skibe, hvis Canoner vare udlngoc og bleve
brugte paa Batterierne, laae lige for Antwerpen.
12 Brandere bleve udrustede og beulagle ved Fortet Lillo.
Lieutr.nanlerne lloseustand og Tuætn af den danske Marine fiirle
hver ecn af dem. Cauonbaade bleve sendte fra de nærmeste Kyster
igjennem Canaler og Floder til Scheldc11, og endeel Cai1onbrigger
ankom ligeledes, for storste Delen fra Boulogne.
Paa de med danske Sofolk besaltc Skibe fandtes netop ved
de Engelskes Angreb 0ere Orficierer, der vare aflaste, og stade i
Begreb med at reise tilbage lil Danmark.
Disse Oflicierer udbade
sig Tilladelse al rnaalle forblive ved Flaade11, indtil del fiendllige Angreb var afslaaet. De erholdt samtlige, foruden en Deel andre Officierer
fra le Pullusk og le Dantzick, Commando over Cnnonhl'igger , Chebequer, Brandere o. s. v., som bleve bemandede med 1fanske A.1,1l~oser, hvoraf en Flotille formeredes i en egen Afdeling, der blev
commanderet af Capitainlieulenanl Fasting. under hvem Caµilainlieutenanterne Skplla~sen og FlmsboTg hver ~ommanderede en Division.
Secondliculcnant Falbe commanderede en Canonbrig.
lJisse Foranstaltninger vilde neppe have forhindret de11
franske Escadres totalø Odelæggelsc, h,·is de Engelske havde tilfuldc
kjcndt Tilstanden og benyttet deres store O,•errnagt.
Men de
indskrænkede deres l<'orctagende til el Angreb paa Vlit•singen og
de omliggende Oer , medens Flaaden meest benyttedes til Blokering, saa at de smaa Fegtninger , som forefaldt lil Soes, vare
uden væsentlig Resultat.
Vliesingen , hvor General 1Jfo11net var
lloislcommanderende, udholdt el Bombardement fra Ute til 1.7de
,\ugust, og capitulerede deu 1 de August; men da omsider franske
L11ndtropper vare ankomne, Fæslningerne og Bntterieme i standsalte,
og de Engelske havde trukket sig tilbage til Oeu Wnlchcrn, blev el
Angreb paa dcnnne O besluttet, hvorved den dnnsl-.e Afdeling var
bestemt til al have Teten. Erkj1•ndelsen af de Tjenester, som den
dansLe Marine udviste ved denne Leilighed , foranledigede Admiral
Mi,sieasy, i en Skrivelse af 6te Sr:plcmher 1808 til Kong Frederik
den Sjette, paa den meest smigrende Mande al heromme de danske
Siiofficicrer og Besætniuger, og udbede sig hos Hans .Majeslæt For-

261
fremmelse for de 3 ældste Orficierer under hans Commando, nemlig for Commandeurcapitain van Dockum til Contreadrniral og for
Capilainlieutenanterne "J<'asting og Strphanson til Capilaine de Vaisseau (Linieskibschefer) . samt: ,,at Commandoen over Linieskibet le
,,nanlzick maalle blive givet Lil Capilain Fasting , som ved 11ere
,,Leiligheder bar givet overtydende Prover paa Activitet os Kund~,skaber i sit Fag og den udmærkede Aand, som besjælede ham.''
Tillige meldte Admiralen: ,,Jeg har antaget, al det vilde være
,,Deres Majestæt behageligt, ligesom jeg paa samme Tid er vis paa,
"at det vil vække Dhrr, van Dockum, , Jt'astings og Steplta11son1
"Tilfredshed, at jeg for disse Oflicierer har begjert Æreslegionens
Jeg har ansogt om den samme Naade for Dhrr.
,,Decoration.
,,Ro,cn,tand og Tuxen, sum commandere Brandere. 1'
Kong Frederik den Sjette svarede Admiral JJlissiessy under
25de September meget naadig saaledes :
Herr Vice-Admiral JJlissicssy !
"Jeg bar modtaget Deres Brev af 6te dennes.
Jeg bar deri
"læst med sand Tilfredsbr.d det hædrende Vidnesbyrd, De giver de
"Officierers Opforsel og Anstrengelser, der ere saa heldige al tjene
,,under Deres Commando. Vil end ikke Strengheden af de Regler,
,,der ere indforle i min Marine tillade, at de ældste af disse Ofli1,cierer tilstaacs den Forfremmelse, som De begjerer for dem , saa
"beder jeg Dem desuagtet at være overbeviist om , at det vil
,,være mig kjært, ved andre Leil;gbeder at holde dem den Iver til•
1
1 ,gode, de have udviist fur en Sag, jeg anseer for min Egen, '
"Del glæder mig meget at see, nt De soger at forskaffe flere
"af mine Oflicierer el hædrende Beviis paa Keiserens Tilfredshed
, ,ug Bevaagenhed. Det er med sand Agtelse, at jeg forbliver, Herr
, ,Vice-Admiral Mis1ie1sy, Deres bevaagne."

Frederik R.
l\lan seer af delle Svar, at Frederik den Sjettes Sind og Folelse
for Ret og Billighed ikke kunde foranledige ham Lil at fremdrage
enkelle, om end dygtige, Mænd paa Andres Bekostning, uden efter
stor Daad og prædominereode Talenter, især i en Etat, hvor den
sædvanlige f)yglighed iklce lader sig afreie• paa nogen Vægtskaal,
men hvor man altid har det Midde!, at gjore Valg imellem den hele
Orticiers-Etal, ved vigtige forefaldende Leilighcder.
Imidlertid bleve Englænderne mere ved Sygdom og D1idelighed,
end ved krigerske Foretagender, nodle til åt opgive deres Forehavende,
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ug forlode Walchern den 16de December ·1 809, efleral have odelagt Vliesingens Bosin; hvorefter de dan ske Besætninger paa de mindre Fartoier gik tilbage til deres Linieskibe, og de Officierer, som
vare beordrede hjem, afgik ifiilgo deres Bestemmdse.
Efter disse Begivenheder besiigte Marineministeren , Admiral DaEscadren og yllrede sin Tilfredshed med de Dan ske. l\Jen da
det 1idel11gte Vliesingens Bassin ikke more kunde tjene til Vinterbavn for Escndren, bleve Foranstaltninger fiiiedc til at somme knude
o,·ervintre fureliibigen 4 Mile ovenfor Antwerpen i en Arm af
Scheldc-Floden, RUppel, kaldet, medens man mecl end slorre Kraft
arbeidecle paa at udgrave Bassinet i Antwerpen lil Vinterstation for
Skihcne, som formedelst lisgangen i Floden ikke kunde finde sik1,e;·t 1.eie paa samme.
Den 2dcn l\Jai 1810 kom Kciscr N 11poloo11 mecl Keiserinde til
Antwerpen, hvor Linieskibel le Pultusk, som havde ligget nærmest for
Haa11de11 til at komme ud af Vinterhavnen, Rlippel, var del eneste Skib,
sum netop samme Dag var ankommen til \nlwerpen.
Kciseren
1Jes1igle den 4de Mai tSLO, med Keiserinden, Kongen af Westphalen
og et talrigt Fiilge, bemeldte Linieskib tilligemed de to franske Linieskibe, som havde ovei-vintrel pnn Floden vod Ani werpcn; og, erteral
de havde overværet nogle l\lanoeuvres paa le Pullnsk, og talt meget med
Chefen, Commandeurcapilain van lJoclmm, tilkjendegav ICciseren denne
sin Tilfredshed med de Danske og deres Tjene. li•, og til Beviis hcrpaa tilstod han l\Jandskahel en Gratification af een l\Iaancds Gage, og
Lilsagde samme Dag Commandcuren til del keis crlige Taffel, som kun i
Alt be&tod af 12 Pe1·soner, hvoraf i vare kronede Hoveder. Korl l'fter
Keiserens Bortreise modtog Commandeur vai. lJockum igjennem l\Jarineministeren en Pragtudgave af d'Entreeastc11ux's Yerdcns-Omseiling
med Lilhilrende Atlas, ledsaget af en smigrende Skrivelse, hvori
Ministeren underretlede Commandeuren om, al delle Værk tilstilledes
ham ifiilge keiserlig Befaling, som Beviis paa Hiiislsammes Naade.
Flaaden indtog derpaa Sommerstation i l\Iundingen af ScheldeFlotlen , og Sommeren he11gik temmelig rolig.
De Dauske besatte
aller nogle Canonbriggcr, hvormt•d de mnnoeuvrerede i Forening
med de Franske, og hostede altid megen Roes for Duelighed og
Activitet. Hyppigen foretoges Seillourc langs Kysten, indenfor Sandbankerne, med hele Flaaden, eller Dele deraf, lige Lil Dlinldrcken,
vel! hvilken L oilighed del stundom kom til Fegtning med den en-
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gelske langt stærkere l:Uokade-Escadre, som næsten hver Gang drev
den franske Escadre tilbage.
Englænderne laac saa nær , al deres
Brandvagter kunde see de Franskes mindste Bevægelser og allsaa
ogsaa, naar de lettede Anker , hvorpaa de slrax gjorde Signal til
Hovedflaaden.
I Juni Ahaned 1810 blev Commandeurcapilain van Doclcum udnævnt til Ridder af Æreslegionen, og samme Aar af sin ege11 Konge
udnævnt til· Commandeur i Marinen.
I Sommeren :1.810 blev den franske Flaade forstærket med 2
l,inieskibc, le Tilsit og, le Friedland, saml med 2 hollandske Linieskibe,
Chalam og Trorep , og mod Vinteren blev Flaaden aller oplagt i
Scheldeus Arm , Riippel, hvorpaa Commandeur van Dackum, iflilge
Keiserens Jndhydelse, afreiste til Paris, hvor han forblev Vinlere11
over, deeltog i mange Festiviteter ved Hoffet, og blev af Keiseren viist
megen Opmærksomhed. !fod Foraaret :1.811 vendte han tilbage til
Antwerpen , hvor den franske Flaade atter blev udrustet, og indtog
sin havte Stilling ved Vliesingen eller l\fondingen af Scheldc Floden,
og Sommeren forliib under bestandige Ovelser, stedse klar til, paa
forste Yink, at gaae til Soes. Men, ved Forogelsen af Skibenes An•
tal , voxede ogsaa Trangen til Sofolk , hvorfor i Aarets T.iib
de Danskes Antal i fransk Sokrigstjeneste fordobledes.
Disse
Sofolk udsendles fra Danmark, og besatte Liuicskibenc le Dalmate og I' Albanais under Capitainerne Mo1sin og Fabricius som
Chefer, og Capitaiulicutenanterne C. Wulff og Hatting som Næslcommanderende, hvilken sidste Commando paa le Pultusk var overdraget
Capitainlieulenanl /(aa,, og paa le Danlzick C11piL11inlieulenant Holst.
En betydelig let Escndre blev, efler Englændernes Landgang i
Efleraaret 1809, dannet paa Schelden; 3 Canoobrigger uuderlagdes nemlig hvert Linieskib, der baade hle\'e hemaudede og provianterede fra dette, og, samlede, dannede disse l!'artoier en Escadre,
med hvilken jevnligen Evolutioner og Manoeuvrer i Flaade bleve
foretagne.
Oftere bleve de ogsaa paa længere Tid detacherede
fra Flaaden; og, næsten daglig under Seil , dannede disse mindre
Skibe saaledes en fortræffelig Skole for Linieskibenes Mandskaber.
I Antwerpen arbeidedes stedse paa Bassinernes Fuldforelse, og
i Vl iesingen ulev ogsaa Bassinet istandsat og endog gjort dybere.
Ved "Breeskens", ligeoverfor Vliesingen, paa Scheldeflodcns venstre
eller sydlige Bred, hleve Fæstningsværker op forte, som i Forening
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med Vliesingens Batterier vare istand til at forsvare Schehlenø
lndliib.
Under 7de Juli i8H udnævntes Commandeur vau Dl)t·kum til
Oflicier af Ær,slegionen.
Ved Vinterens Komme 1811. oplagdes aller Flaaden, og Udgrav•
ningen af Antwerpens Bassin var da saavidt fremmet, al det allerede
kunde optage 4 Linieskibe med fuld Udrustning. Den <ivrige Deel
ar Flaaden oplagdes derimod atter i Riippel. Ved denne Oplægning
skele en Krud-Explosion paa le Danlzick, idet 600 Pd. Krudt og 8000
l\luskclpatroner sprang I Luften, hvorved 3 Mand dræbtes og 0erc
hle1•e forbrændte og saarede.
Til Arheide paa Antwerpens Bassin var jevnligen Canonln·i gger•
nes l\Ianrlskah beordret, og ved Vinterens Begyndelse, da Skibene
havde lagt op, var clag:lig noget over 200 l\Jand af de danske Besætninger . hermed bcskjæftigede.
Disse gjorde paa denne Tid et
Slags Opstand. De forte IClage over at dt•rcs Gage ci blev rlem
betalt, erklærede, al de ei vilde arbeide, fiirend de havde erholdt
deres Tilgodehavende, og modsalle sig endog Befalingerne af deres
egne Oflicierer, som vilde bringe dem til Lydighed. Saasnarl l\Jelding
herom 1•ar afgivet til Commandeur 11an Dockum, bleve Folkene slrax
kaldte tilbage til deres Skibe, hvor de bleve afstraffede. Ho1•cdmanden, en Qvartecrmcster fra le Pullusk, sprang ol'Crhord, og dermed tar Ordenen aller lilveicbragt.
Commandcur van Docku111 maalte ved sin Ankom st til Pari s i
Efleraaret 1 li vel hore ilde herfor ar So l(rigsministercn; men
Commandeurcns Bemærkning om l\landskabets strenge Tjt•ncsle og
sammes Mangel paa Klæder, Forpleining, Gage m. rn. foraarsagede,
at de danske Mandskaber bleve i Fremtiden mere regelret betalte og
forplciede, og al der herom aldrig blev talt med Keiseren, som neppe
erholdt Melrling derom. Meget mere maa Commandeur va11 lJockwn
hal'e været saare vel anskreven saavel hos Keiseren som hos Siikrigsminislcren, eftersom han under iste Februar 1812 blev udnævnt til
Co11t1·e-Admiral i den fran ske Marine. Under 7de Februar 1812
lilev Command1•uren ogs11a udnævnt til Conlre-Admiral i den danske
l\Iarine, dog i denue sidste, uden Præjudice for hans Formænd, saa
al han fiirsl i Aaret 1S25, altsan 1.3 Aar sildigere, a1•anceredc efter
sin Tour til virkelig Conlre-Admiral i bemeldte Marine. Saalrrles var
t·im Docku111 Admiral i to forskjellige Landes Tjeneste paa eengang,
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og i Marts l\Iaaned 1.812 aflagde han i Kcisercns Caliinct i Tuillcricrnc i Paris I hvorhen han var kaldt I den forlangte Troskabseed:
,,Je jure d'ctre fidele a la constitulion et a l'empereur.''
Flaaden blev imod Foraaret 1.81.2 atter udlagt paa sin gamle
Station i Mundingen af Scheldelloden og i Lobet af Sommeren for1iget med 7 nybyggede Linieskibe, 7 Fregatter og 1 Brig. Disse
J,inieskihe vare: le Conquerant, I'.~ugusle, le Pacificateur, l'llluslre,
le Gaulois og le Trajan, saml del hollandske Linieskib le Hollandais.
1:ilaaden lalle saaledes 21. Linieskibe.
Sommeren hengik ligesom
drn foregaaende uden store I\Jærkeligheder, un1ler bestandig l\lanueuvreren indenfor Sand-Bankerne. Af Canonbrigger og Flaadens
lellere Sl.ihe blev, ligesom forrige Aar, otte1· dannet en EvolutiunsEscadre, o, er hvilken Admiral JJlissic&Sy selv tog Commandoen,
for al uddanne Officiererne og l\fandskahet.
[ l\Jai l\foaned 1812 besiigte Keiser Napoleon atter sin
.Schelde-Flaade. Efler al have taget de nu næsten fuldforte Anl,ng
i Antwerpen i Oiesyn, begav han sig til Syd - Bewerland 1 ved Scheldens Udliib, Flaadens daværende Ankerplads.
Veiret var mt'get
uroligt og stormende; ikke desmindre var Keiseren ombord paa alle
Skibe, som laae i Linien. Men under sil Ophold paa Admiralskiliet,
le Charlemagne I tillog Kulingen og Stormen saameget, at han saae
sig h ungen Lil al furlilive 3 Dage ombord paa delle Skib. De paa
llrandvagl liggende 4 Linieskibe, hvoriblandt le Pultusk, under Admiral
van Dockumø Commando, mistede alle i Stormen deres An kere og
maatte derfor holde opad Schelde-Floden til Terre-Neuse, hvor de attt•r ankrede, h,·orved Pultusk udmærkede sig ved smukke l\fanoeuvrer.
Ih Stormen havde lagt sig, og Kciseren paa sin Reise tilbage op ad
Scheh.le-Fluden fra le Charlemagne t;I Antwerpen passerede Terre-Neuse,
gik han ombord i le I>ultusk, hvor han som sædvanligt med Velvillie
talede med Chefen, og især forundrede sig over, al ban om Natten
havde opfisket Skibets i Stormen tabte lo Ankere, og overbeviste
sig selv om Rigtigheden heraf, vecl at see dem ophængte paa deres
Plads, under Kranbjælkerne, b\'orved han udbrod: ,,Man maa til,.sr,,ae, al Kongen af Danmark har en ho;sl activ Marine." Da han
forlod Skibet, gav han ogsaa mr Ordre Lil al udbetale Mandskabel
en Gratification af een Maaneds Gage, ligesom fiirste Gang, den 4dc
Mai 181.0.
Om Efteraarel 1812 vare mange Olficicrcr og nogle af Mand-
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st.;1bcl hjemkaldte til Danmark, hvoriblandt Cheferne JVlcugol, Mos,b,
og Fabriciu,, de Næslcommanderende C. Wulff og Halling med flere
Oflicierer, for at aflåses af Andre; men det uheldige Udfald af Toget
til Husland og de fiendtlige Armeers Fremrykning forhindrede disses
Ankomst; en Dee! af Ofliciererne og ]\landskabet vare ogsaa deta.:
cherede til Helvoitsluis paa Canonflotillen, saa at der 1mn vare faa
Officierer tilbage paa Linieskibenc. l\Iod Vintel'ens Komme oplagdes for forsre Gang hele Flaaden i Antwerpens nu fuldforte, forrrste
Bassin, hvorefter Admiral van Dockum som sædvanligt nfrciste lil
Paris, hvor han af Keiseren fandt den samme nnndige Modtagelse og
de samme Beviser paa H1iistsammes Yndest, som der under de forcgaaende Besog var blevet ham til Dee!.
Saasnnrt l?oraarel 1813 tillod det, vare de danske Soonicierer
og Mandskabet. aller ved deres Skibe, og i Begyndelsen af April var
Flaaden complet udrustet, udhalet af Bassinet, ldar til at forlade Antwerpen og indtage sin gamle Stilling i l\lu1111in gcn af Schelde-Floden.
l\len pludseligen ophol'te her dens Virksomhed.
Da det russiske Tog var mislykket, og Danmark selv blev truet
med et A11greb, saae Ifongen sig nodsagct til al hjemkalde disse 4
Skibes Besætninger, som nu i henved 5 Aar havde slnael i f.-ansk
Tjeneste. Denne Hjemkaldelse, som ankom dm Ute A11ril, var Alle
meget uventet, og udforles med saadan lilfærdighed, ni allerede den
15de April, 4 Dage efter al Ordren dertil var indluben, vai- den
fiirste Tra11sport paa Hjemmarchen til Danmark.
Kong Fred,~rik den 6te tilbiid, igjennem sin Minister i Paris,
Admiral van Dockmn frit al vælge imellem sit Fodelands- og Keiserens Tjeneste, da Kougen i siclste Tilfælde vilde lose ham fra den
Ecd, ban som dansk Soofficier ha1•de aflagt Lil ham. Men Admiral van
Doc/mm foretrak som sand Patriot Danmarks tarvelige for Frankrigs
glimrende So -Krigs-Tjeneste, opotfrrde villigen de Fonlele, s om samme
l01•11de ham, og indgik derfor strax med en llegjcring til den franske
Re!!jering om al udh·æde af fransk Siikrigsljeneste.
Korl dt>rpaa
modtog hnn en meget smigrende Svarskrivelse fra Sokrigsminislcre11,
Grev Dccres, hvori han meldte Admiralen, at Keiseren ei vilde modsælte sig hans og de danske Besætningers Tilbagemarche til Danmark ,
og al Admiralen skulde vedbl ive al opfores som Contre-Admiral paa
den franske Marines Lister indtil den 2lde April : den Da g , der
var fastsat til den sidste danske Etappes Afmarche fra Antwerpen.
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Slulleligen ytlrcde Krigsministeren i sin Skrivelse: ,,al Keiscren hav.re
,,beralel ham al lilkjendegive Admiralen Hans keiserlige Majeslæt!!
,,personlige Agtelse". Ligeledes havde Krigsministeren allerede ladet
Cheferne for de 4 Skibsbesætninger tilkjendegive "i hvor hiii Grad
,,Keiseren havde været tilfreds med deres Tjeneste, saavel som med
"den Opforsel, hvilken heade Officiererne og Mandskabet af alle
,,Grader under deres Commando og under hvilkesomhelsl Omslæn,,digheder have udviist i den Tid, de have gjort Tjeneste paa den
,,franske l<'laade.''
Den 15de April armarchercde den iste Elappe, bestaaende af
Besætningen af Linieskibel le Danlzick under Commando af CapitainIicutenant 111. Bille, Premierlieulenanl Schul:: o. O. Den 17 de April
afmarcherede Besætningen af l'Albanais, under Capitainlieutenant
Ccderfeldt, Secon llieuten:mt Tu:xen o. 0.; den t 9dc April afmarche
!"ede Besætningen af le Dalmate under Capitainlieutenanl Ewers og
endelig afmarcherede den 21de April Besætningeu af le Pultusk, under
Commando af Capitain W. llaas, Capitainlieutenont J. Krieger o. D.
hvilken Etappe medtog Besætningen fra Helvoitssluis. l\'kd denne
Elappe ful gte ogsaa Admiral van Docku111, som den 29de Mai 1813
ankom til l{jobeohavn, medens de 4 Colonner ankom dertil den
28de og 30te Mai, den 2den og 4de Juni.
Admiral van Dockum henlevede sine 6vrige Dage i Rolighed,
og crhuldl ingen Commando mere, men vel oftere Beviser paa sin
Kon ges Naade. Han diide, agtet og æret, den 10de December 183-1.
Af de mange danske Ofucierer, som tjente paa den franske
Flaade, bleve alene hædrede med Æreslegionens Orden:
Admiral v. Dockum, Capitainerne C. Wlcugel og IV. Kaa,, Premicrlieutenant llose11sla11d og Secondlieutenant Tuxetl, hvilket ringe
Autal stod i Forhold til den Priis og den Aglclsc, som Keiseren og
Frankrig den Gang satte paa hiin Orde11 og den dermed forl.J111ulne
Udmærkelse.
B.

Sverri g.

J'cd et engelskt Armce-Corp,'s Ankomst til Gothenborg.
Ligesom Danmark efter det engelske Overfald 1807 kastede sig
,\rmene paa dt>t dengang saa mægtige Frankrig, saaledes have vi
cet (II, Bind Pag. 132-135), at Sverrig kastede sig i Armene paa
England, da det forudsaae et russisk! Angreb yaa Fiul,md og en

lirig med Danmark.

Efter Overgivelsen af den danske Krigserklæring, den i4de Marts 180S, tilskrev de1·for Kong Gustav IV Adolph,
under 1. 7de Marts 1808, Kon gen af England fiilgende Brev:
,,Min Herr Broder I
"Deres Majestæt skal uden Tvivl, ved de Ducumenter, Jeg nu
"lader meddele Deres Ministerium, erfare, hvor langt den franske
"Regjering driver sit Had baade imod mig o g mit Rige, og hvor
"dybt mine Naboer have fornedret sig under sammes .Magl. De
"an folde mig fra alle Sider, raabende: Kri g imod den engelske
,,Bundsforvandt! Alle mine Staters Kræfter cre anvendte, for at
"modstaae delle Ang1·eb, og alle mine Fiileber ere forenede i den
,,faste Beslutning, at modstaae det,
Deres M11jcslæt har allerede
,,lovet ug givet mig Underslollelse. Jeg 1·eud, al Uc lader berede
,,for mig cl endnu krafti gere. Jeg vender mig nu til Deres Maje11stæt, for at vise hvor lang t min Tiltro strn·Uer sig, som er grun"det paa Deres Majestæts Venskab, paa Deres Grundsætninger, paa
,,selve Deres Religion, ligesom paa Deres Higes Ressourcer.''
,.Jeg vil ogsaa ved Begyndelsen af dc1111e Krig ikkun give De11res Majeslæt nye Forsikkringer om min Stn111lhnflighed, som er op"lh·et af det Haab, at Jeg med en hurtig og kraftig Bistand ikke
,,alene skal kunne forsvare mig, men endog bidrage til al varetage
,, Vore fælleds Jnleresser.'
,,Jeg beder Del'es l\fnjcslæt være forsikkrct om de J!'iilelser &:c.
Paa dette Brev svarede Kong Georg uf England, dateret St.
James den 7dc April, saalundc:
,,Min Herr Broder og Consin I
"Jeg har modiaget del Brt•v, som llcres Majeslæt har behaget
,,at tilskrive mig under 17de l\Iarls, og jeg beder Deres Majeslæt
"være overtydet om den levemle Dceltagclse, som dets Indhold har
,,vakt hos mig,"
,.Da Deres Majestæt regner paa hele Udstræknin gen af det
" Yenskab, som jeg har lovet Dem, og paa den Undersllillclse, som
,,jeg er beredt til al give i vor fælleds Krig, saa viser Deres I\J ,1jestæt
,,derved kun Uetfærdighcd imod min personlige Tmnkemaade imod Dem,
,,hvilken Deres Majestæts Energi og heltemodige Standhafti ghcd gi,,ver saamegen Grund til at indgyde. Inden Uercs Majeslæt imod"tager delte Brev, haaber jeg, at min Flaadc skal v.cre paa den
,,svenske Kyst. Den skal foriiges efter Omstændighederne; og jeg
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,,har allerede givet Befaling til, al den Understllttelse ar Vaaben og
"Ammunition ar alle Slags, som er ble,·en paalagt Deres Majest:rls
"Minisier al forlange, skal arsendes uden Ophold.
Jeg gjlir de
"oprigligsle Onsker for el lykkeligt Udfald ar Deres Majeslæts ædle
,.Bestræbelser og at dette Angreh imod Sverrig (el Angreh, hvis
"Uretfærdighed og Vederstyggelighed er uden Exempel) kun maa
"falde ud til dens Skade, som hnr begyndt det. Jeg er med de
,,uforanderligsle l<'iilelser ar Venskab og Hiiiaglelse" .te. &:c.
Ved Tractalen ar 8de Februar 1.808 (Il Bind Pag. 1.32- L3-l)
havde allerede deu engelske Regjering lovet, at yde Sverrig i maanedlige
Subsidier i00,000 Pd. Sterling, og tillige understolte Sverrig med
Ammunition, Vaaben og Krigsforn1idenbeder. Men nu forlangte ogsaa Sverrig Tropper ar England, og den svenske Minisier ved det
engelske Hor, v, Adlerborg, erholdt det Hverv, al paadrive og l.lriuge
delle Forlangende til Udriirelse.
Den svenske .Minister drev med Iver paa denne Sag hos den
engelske Stalssecretair, Canning, og forlangte el Troppecorps, som
skulde underslotte Angrebet paa Norge ved en Diversion i Christianiafjorden, eller paa den 11orske KysL Resultatet ar disse Underh,rndlinger var, al den engelske Regjering tilbod sig al ville sende
1.0,000 Mand til Sverrig. Den 1. 7de April ankom den svenske Minister
Adlerbcrgs Depecher desangaaende fra London til Stokholm, hvilket
havde til Flilge, at Kongen ar Sverrig samme Dag egenhændig tilskrev sin udenlandske Minister Baron v. Ehrenheim, og befalede ham
at tilskrive Ministeren v. Adlcrberg: ,,Jeg onsker ei engelske Trop"per til Sverrig, til Hjælp ved Angrebet paa Norge, men til en
,,Diversion paa den nOJ·ske Kyst; og, da et Foretagende imod Sjæl"Iand vil komme under Sp1irgsmaal, 1insker Jeg, at 5
6000 l\land
,,eugelske Tropper, i saa Fald, maae fol'cne sig med de s1 e11ske.,,
Jnden disse forskjellige, forandrede Planer kunde naae England,
hvorved de opholdtes meget ved Vinterens Strenghed, havde Minisle•
ren v. Adlerberg allerede modtaget Can11ings Tilbud: snarest muligt :it
ville sende 10,000 Mand til Gotheoborg; men, forend Tropperuc
bleve arsendte, forlangte Statssecretairen, at man forst maalte komme
overeens om 2 Betingelser, nemlig:
i. ,,At Hans Majeslæt Kongen ar England forbeholder sig den
,,Ret, at tilbagekalde disse Tropper, naar han bebover dem paa an,,dre Punkter".
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2. ,,Al de engelske Tropper under deres Tjeneste i Sverrig
"skulle vedblive at staae under deres egne Chefer, og kun anvendes
"til sa•rskille Hverv, adskilte fra den svenske Armec, og saa nær
,,ved Kysterne, at de kunde vedligeholde Fol'hindelsen med den en,,gelske Fia.ide.''
Den svenske Minisler svarede under i6de April herpna lil Hr.
Ca11ni11g, • • • • • ,,at han ikke havde sin Konges l<'uldmagt eller
,,Justruction, for at svare paa, eller indvilge i disse to Punkter;
"folgelig kunde han ei heller paa sil eget Ansvar forudsi~e Hans
"Majestæts Tanker herom; men i Belragtuing af at Tiden var
"for kostbar til at afvente et Svar, især da Herr Cam,ing bavde
"un1lerrettet ham om, al kun dette opholdt Afsendelsen af et Corps
,,pna 10,000 Mand, som var færdigt lil at indskibes, og at en
"engelsk Oflicier skulde afsendes, for at overlægge det Nodvendige
,,om denne Sag med Kongen af Sverrig - snn lager han ikke i Be,,Lænkning, for at panskynde en saa nodvendig Hjælps Afsendelse,
,,officielt at love, at, hvis omtalte Corps slrax bliver afsendt til Go"thenborg, for der at oppebie de Beslutninger, hvorom Kongen af
,,Svcrrig og ovenmeldte engelske Officier maatle komme overeens,
,,skal det eogelsl,e Corps blive modtaget der med al den Agtelse,
,,som tilkommer Tropper, hvilke lilhore en Fyrste, der er saa noie
,,forbunden med Unns .Majeslæt." •••
Efter al have givet delte Lofle, blev l\Jinisloren v. Adlcrbrrg af
Uerr Camli11g under 21 de April underretlel om, ni det engelske Corps
slrax skulde afseile; og under il:lde l\lai skrev den engelske .Minisier
i Stockholm, Hr. 1'Jior11lon, li1 dl.'n svcnsl.e Udenrigsminister, Baron
Ehre11/1ei111, i hvilket Brev han siger, al han hvert Oicblik venter del
engelske Armee-Corps's Ankomst til Dans svenske l\Jajestæls Stater, for
al hruges ifiilge Kongens Bestemmelse til Angreb eller Forsvar, men
i hvilken Note han tillige gjenlager de af Hr. Canning gjorte 2 Betingelser,
anfiirer Grundene derfor, og beder Baron v. Ehrc11/icim al forelægge
Kongen disse uundgaaelige Betingelser til allernaadigsl Antagelse.
Ministeren 1'/tomton erholdt igjcnnem Baron v. El,rcnlicim o gsaa til Svar,
al Kongen af Sverrig fandt seh·e Betingelserne billige og antagelige;
men al han derom vilde gjore nærmere Aftale med den engelske biiistcommande1·ende General efter hans Ankomst til Sverrig. Imidlertid
afgik strax Ordre lil Landshovdingen i Golhenbot'g, at modtage de
engelske Trupper i Havnene, men ikl,e tillade dem ni komme i Laud,
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Allerede under i 7de Mai 1808, allsaa f1irend det engelske
Bjælpe-Corps's Ankomst til den svenske Kyst, tilskrev Kongen af
Sverrig selv den engelske Overbefalingsmand, Generallieutenant Sir
John bfoora, et langt Brev, saa lydende:
,,Hans storbrilanniske Majeslæts l\Jinisler har tilkjcndegh'et l\Jig,
,,at Kongen, Deres Herre, har til Hensigt al sende l\Iig et Hjælpe,,Corps paa 10,000 Mand, for al anvendes ved de offensive Opera"tiuner, eller Forsvarsanstalter, som Jeg skulde ansee n1idvendigt at
,,anvise dem. Da Jeg med Erkjendllighed modtager delle nye Bcviis
,.paa den Driftighed, hvormed Kongen, Deres Herre, vil underst1itte sine
"Foretagender imod den fælleds Fiende, har Jeg havt den særdeles
., Tilfredsstillelse at erfare, at Overbefalingen af dette Armee-Corps
,,var anbetroet til en Chef, hvis militaire Fortjenesier ere saa almin"delig bekjendte, og som allerede bar erhvervet sig et saa hæderligt
,,Navn ved Forsvaret af den gode Sag."
Dr.rnæst yttrer Kongen Nodvendigheden af, f1irend han gaaer ind
paa disse Troppers Bestemmelse, nærmere at omtale de Betingelser,
under hvilke de skulle bruges. Kongens Anskuelser ere saalydende:
"Jeg bor fiirst og fremmest anmærke, al hvad den Rellighed
,,angaaer, som Hans brittiske Majeslæt har forbeholdt sig: at tilba,,gekalde delle Corps, i Tilfælde af at Hans Majeslæt skulde be"hove det andrtsteds, saa kunde de1111e Hændelse muligen indtræffe
"under saadanne Omstændigheder, at de engelske Troppers Bortgang
"kunde udsætte den svenske Armee for 1iiensynlig Fare, i det den var
,,forenet i sine Operationer med den engelske Armee. Jeg kan saa,,ledes ikke med Hensyn til denne Betingelse holde Mig efter Bog.,staven, men troer at have fattet den rette og med Deres Hofs
"Hensigter meest overeensstemmende Mening, naar Jeg forbeholder Mig
"at udf1ire en saadan Bortgang; og, efter at samme er blevet l\Jig
"lilkjendegivet, erholde en Tid af i det Mindste 8 og i det Hoieste
,,1.4 Dage, for at varetage de Skridt, som en saa væsentlig Foran,,dring udfordrer til Min egen Sikkerhed og Stilling. Desuden for"drer en billig Reciprocitet, at Jeg bor kunne frasige Mig dem,e
"Hjælp, naar Jeg finder den over01idig, og inden en lige Tid at
,,kunne enten skille Mine Tropper fra et combineret Foretagende,
"eller befale de engelske Troppers Indskibning, hvis de til den Tid
,,skulde befinde sig paa Mit Territorinm.''
"For del andet er det forbeholdt delle Corps , at være i den
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"Stilling, al kunne agere saa uafhængigt og adskilt soni muligt fra
"Min mililaire Styrke, og altid have en fri Forbindelse med den
"engelske Siimagl. Omendskjiindl Jeg antager denne Grundsælnings
,,Rigtighed i Almindelighed, saa kan Jeg dog ei undlade at bemærlw,
,,hrnr vanskeligt det er, al gjore den niiie gjældende i Begyndelsen
"af de forenede mililaire Operationer , da uforudseele Begivenheder
"kuhde fordre i det Mindste tilfældige Foreninger, for gjensidigen
,,at hjælpe hinanden."
,,Den fri Forbindelse med Deres Flaade heroer paa de lnstruc1,lioner, som ere givne Siiværnels Overbefalingsmand I om han er
,,forbunden til al folge Dem saa langt, han kan I og om han skal
,,relle sine Operationer efter Deres. Jeg kan aldrig fordre noget,
,,som kunde være Dem til Skade; Deres Sikkerhed skal være Min;
"og Jeg lager ligesaa megen Dee! i Deres Fremgang som i l\Iin
"Egen; men Jeg haaber, at denne Forening skal især beroe paa
"Overeenskomsten imellem selve Befalingsmændene over Armeen og
"Flaaden, saa at Foretagenderne til Lands derved ville lide det mindst
, ,mulige Afbræk."
,,Slulleligen bemærkes, ,.at, uagtet Troppernes Over-Befalings" ,,mand skal med Nidkjær hed og al mulig Foielighed efterkomme
,, ,,Mine Onsker med Hensyn til de Planer, Jeg skulde 6nske at see
,, ,,iværksatte, skal han dog ikke desmindre beholde Tropperne un" ,,der sin umiddelbare Commando, og disse ganske \'ære til hans
,, ,,Disposition." Uden at gane ind p,111 nogen Besv,1r1•lse af all det
1 ,Mndsigende, som synes al ligge i denne Deslulning, biir Jeg til en
,,Begyndelse bemærke, al Egenskaben af cl fremmed Hjælpe Corps
,,ved Betrædelsen af et selvstændigt Land, niidvendigv iis forudsæt"ter, at den hoiesle Bcfolingsrel over samme tilkommer den dersteds
"Regjerende. Delte er en Betingelse, Jeg ikke kan nfslane fra, men
,,som ikke forhindrer dette Corps, saalidL som mine Egne Tropper,
,,i alle særskilte til Tjenesten horende Dele, snavelsom i alle mili,,taire Operationer, at forblive aldeles unclerlagle deres egne Offi,,cierers Commando, under Min Over-Befaling."
"Da disse ovenfor meddeelte Bemærkninger ere saa aldeles
"ornreensstemmende med den Hensigt, som Deres Uegjering soger
"ni fremme, tvivler Jeg ikke paa, al De jo ere forenelige med de
,,lnstruclioner, De have erholdt, og Jeg venter med saamegcn mere
"Tiltro et hurtigt og lilfredsstillcnde Svar, som sJ.al afgjiire, om
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"Jeg endnu engang skal have den 'Filfredsslillelse, al commandere
,,disse gode og tappre Tropper."
I Sandhed kan man ei negle, at Kongen af Sverrigs Dt•mærk •
ninger vare fuldkommen rigtige og niidveudige, især imod en mæi;tig Allieret, og tilkjendegive en kyndig og duelig Raadgiver. Naar
vi sammenligne denne Forsigtighed med den, som fra dansk Side blev
anvendt ved det fransk spanske Armee-Corps's lndmarche i Danmark,
saa maae vi give de Svenskes Forsigtigbeds-Regler vur fuldkomne
Anerkjendelse og vort ubetingede Bifald, Rigtignok ville vi senere
erfare, at det engelske Hjælpecorps var S,·errig til ligesaa liden Nytte, som det fransk-spanske Corps var Danmark; men . Svcrrig havde
den store Fordeel, at dets Allierede ikke kostede det en eneste
Skilling, men o,·euikjiibet indbragte det :1.00,000 Pd. Sterling i
maanedlige Subsidier.
Den engelske Expedition var imidlerlic.l blcven udrustet og em!Jarqueret med saamr~gen Hurtighed, al d~n allerede kunde afseile
den :I.Ode Mai fra Yarmouths Rhed; og, favoriseret af en fiiiclig
Vind, kastede den af over 200 Skibe bestaaende Transportllaade,
som blev couvoicret af flere Krigsskibe under Admiral Sa11marcz's
Commando, den :I.Sdc Mai Anker paa Gothenborgs ydre Rhed.
Det paa Skibene værende Hjælpe-Cor:ps bestod deels af hannovcrauskc Tropper af den cngelsk-tydske Legion, deels af engelske
Tropper.
•
De hannovoranske 1'ropptr af dtm tydsk-engelske Legion beslode af:
Det 3die Husar-Regiment under Oberst v. Reden;
Den 1ste lette Infanteri-Brigade under Oherst v. Alten;
Den 1ste Linie-Infanteri-Brigade under Oberst v. Langwerth;
Den 2den ditto ditto
dillo
under Oberst v. Drieberg;
Det :1.ste og 4de Belthatleri under Major v. Hartmann;
De e11gelskc Tropper bcstode af:
7 Linie-Infanteri- Bataillouer;
4 Felt-Batterier,
Tilsammen omtitent :1.0,000 Combaltanter,
Admiral Saumarcz's Flaade afgik deelviis allerede i Sluh1ingen
at Marts Maaned fra Sherness, Portsmouth, Plymouth og Yarmouth,
hvoraf alleiede den 7de April flere Ørlogsskibe og 7 T,ransportskihe,
ladede med Geva•rcr, Ammunition m. m , ankom til Gothenhorg.
Admiralens hele Flaadc bestod af:
D• nm. Krlg,lo. fm 1807-9.
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i Orlogsskib, Victory, paa iOO Canoner, Admiralskibet, under Flag•
capitain Hope;
5 Orlogsskibe; Mars, Orion, Triumpr, lmplacable og Edgar, hvert
poa 74 Canoner;
2 Orlogsskibe: Polyphemus og Dictalor, hvert paa 6<1 Canoner;
i llregot, Sal celle, pan 38 Ca noner;
i ditto Sirius, paa 36 ditto ;
2 Brigger: Daphne og Mutine, hver paa i8 Canoner;
4 dillo: lnsolent, Redbreart, Stedy og 1 sasher, hver paa 14
Canoner;
2 dillo Protector og - hver paa i2 Canoner.
Desuden var allerede stationeret i Farvandet ved Gothenborg,
under Commandore l'arker, Commando:
3 I.inieskibe: Wanguard, pao 7.l Canoner, Stolely og Nossau, hvert
paa 68 Canoner;
2 Fregatter: hvoriblandt Qvebeck paa 32 Canoncr.
B mindre fo'artoier: Cullcrne J.ynx og Kile, hver paa 20 Canoncr,
og Constant paa 14 Canoner.
S.-ialedes bestod Adm1rnl Saumarez', Flaade af 26 Krigsrartiiier,
hvoraf H J,inieskibe, hvilken Styrke var sao respeclahcl, ol den i
Porening med den svenske store og lille Flnnde kunde holde alle
Danmarks, ()stersiieus og Ruslands Ryster bloqnercde.
Strax efter den engelske Krigs- og Transport0aades Ankomst
til Gothenborgs Rhed afreiste Armee-Corpsels Generalq,arteermester,
Obersllieutenant 11/urray til Stockholm, for al underhandle om Betingelserne for denne Hjælp, som og for al udkaste Operationsplanen.
Efleral Kongen af Sverrig havde hiirl Obersllieulenant lllurray', Tanker om Operationerne, hvorved Oberstlieutenanten fraraadede ethvert
.ingreb paa Norge og Sjælland, men dog fandt del sidste mere hensigtssvarende for de engelske Tropper end det fiirste, blev han, da
General JJ-loore's lnstructioner angaaende Overbefalingen ikke stemmede overeens med Kongens Onsker, sendt tilbage over Golhenhorg
til England, for at inclhenlc 11ærme1 e lnstructioner for Generalen og
hans Armee-Corps.
Imidlertid maalle de engelske Tropper forblive ombord paa deres Skibe, paa del at de, som det hed, lmnde saamegct deshurtigere
være beredte til at afgaae til deres Bestemmelsessted, naar dette
Llev delinitivt bestemt.
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Generallieutenant Moore afreiste ogsaa selv fra Gi>theborg lil
Stockholm, hvorhen Generalqvarleermcsler Murray vendte den i6de
Juni tilbage fra Loudon med nye Ioslruclioner til den engelske
Minister Thornton, der samme Dag i en Note tilmeldle den svenske
Udenrigs-Minister Baron Ehrenheim:
,,Jeg har ved Oberst Murray erholdt den Meddelelse fra mit
,.Hof, al Kongen, min Herre, har, for at foie sig efter de Onsker,
,,som Hans svenske Majestæt yttrede i sin Skrivelse af t 7de Mai
"1808 til Generallieutenant Moore, lloistcommanderende for Hans
"irilliske Majestæts Trupper, der ere ankomne til Sverrig, samtykket
"i, at Generalen anseer sig som staaende under Hans Majeslæt
,,Kongen af Svenigs Befaling i den Tid, han tjener i sammes
,.Stater."
,.Hans svenske Majestæt har allerede ved den officielle Note,
,,som jeg under 1:ide .Mai havde den Ære al tilstille lll'rr Barnn
,,Ehrenheim, erholdt Underretning om de Indskrænkninger, sum Kon,,gen har fundet fornodeut at faslsælte ved Anvendelsen af sine Trop"per, og Undertegnede bor tillægge, at Hans Majeslæt l{ongeu, min
"He1 re, af Aarsager, som e1·e tilfulde omhandlede, og som ei ha,·e
,,mindre Hensyn paa Sverrigs, end paa den fælleds Sags lnleresse,
,,har fundet sig foranlediget til, iblandt alle Planer til forenede Opera,,lioner, at udelukke deu, Silm handler om et Angreb paa Sjælland".
"I Henseende til de ovrige Betingelser, som Hans .Majeslæt
,,Kongen af Sverrig forlanger, tager Hans Majestæt ei i Betænkning
"de1·i at samtykke, i den fulde Overbeviisning, al man paa begge
,,Sider derved anvender al mulig Foiehghed og ikkun foretager del,
,.som er meest overeensstemrnende med begge Magters fælleds Hen"sigl og Interesse.
Hans Majestæt finder qet Andrngende om en
,,foregaaende Nolification om Troppernes Tilbagekaldelse, at være i
"sig selv billig, og saaledes som Hans Majestæts egen Omsorg for
,,Kongen ar Sverrigs Jnleresse har foreskrevet ham det."
"Den fælleds Rellighed Lil Troppernes Tilbagekaldelse, som
"Kongen af Sverrig forlanger, forekommer Hans Majestæt al Vll1.fe
,.ligesaa billig, og kan fra hans Side ei mode no!{en Indvending•• "
"Den tredie Begjering: al den til de engelske Tropper givne
,,Ordre, al de skulle agere som et sæl'Skill Corps i Forening me1l
,,Flaadt'n, t'i maalle lægge nogen Hindring i Veien for de forcnetl r.
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"Operationer med Hans svenske Majestæts Krigsmagt, har ei heller
,,fra Kongens Side modt nogen Vanskelighed."
"Hans Majeslæt lager ei i Betænkning al samtykke i samme
"Udtryk, som Hans Majestæt Kongen af Sverrig har yllret: at denne
,,Mcddelclse skal fornemmelig være en Overecnskomst imcllcm Befa,,lingsmændene over Armeen og Flaaden, paa den Mande, at Expe,,ditioncmc til Lands maae saa lidet som muligt generes."
Gcncrallieulenanl Moorc erholdt naturligviis en lignende ln5truction, hvoraf el Uddrag, under Navn af en Verbal-Note, blev dirccte
meddeclt Kongen af Sverrig, og var ganske den samme som ovenstaaendc Note fra den engelske Minister Thornton til Baron v. Ehrcnheim.
Del syntes som om man fra engelsk Side antog, al drn tilvissc
ikke gjcslfrie l\laade, hvorpaa de engelske Tropper bleve modtagne
i Sverrig, alene hidriirle fra Kongens Uvillie imod cl Corps, hvorover han ikke havde Bcfalingsrcl; og sammes Yllringer herover
vare ogsaa altf,,r tydelige, til al de kunde mistydes.
Vcl vare
adskillige Forestillinger gjorte imod disse Troppers Tilbageholdelse
paa Skibene; men , netop som den egentlige Tvist var afgjort ved
lndriimmelsen af denne Bcfalingsret, og Meddelelsen derom ogsaa
var given, tilstillede den engelske l\linister, Tlwrnton, Baron v. Eh1·,mllcim en officicl Nole, dateret Stocl.holm samme Dng, den 1.6de
Juni, af el ganske andet Indhold end den fiirstnævnte, og som er
saalydcndc:
"Af den Nole, som Hans Majeslæt Kongen af Sverrigs Minister
,,i London, llerr v. Adforbcrg, har indgivet til Kongen, min Herres,
"fiirsle Slalssccrelair for de ud enrigske Anliggender, og hvoraf jeg
,,har den Ære at vedlægge en Afskrift, vil Hen· Baronen erfare, at
,,denne Minisier I med fuld.kommen Kundskab om de Betingelser,
"under hvilke Kongen har bestemt de brittiske Troppers Anvcndcb e
" til Sverrigs Tjeneste , dog uden al ha\'c paataget sig al forudsige
"Dans svenske l\lajcstæls J\Jening om tie und1•r Spiirgsmaal værende
"Uelingelser, alligevel officielt lo1•edc, og derved gav Hans svenske
"I\Jajcslæls Kongelige Liifte paa, at det Troppe-Corps, som sendtes
"lil Gothenliorg, for der al oppebie Beslutningen af hvad man kunde
"komme overeens om, si.ulde modtages paa den mecst gjestfrie
"Maade, og med al den Agtelse, som tilkommer Tr_o pper, der tilhiire
,,en Fyrste 1 som er saa nær forenet med Hans J\Jajestæt."
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,,Herr Baron I Det tilkommer i!.ke mig at bcdiimme, hvorfor
"man ikke strax efter Modtagelsen af den officielle Note bar givet
,,Ordres, som stemmede overeens med den svenske Ministers for"melle Forbindtlighed, at tillade Troppernes Landsætning, og at
,,sælle dem istand til at erholde alle de Forfriskninger og Deqvem"meligheder, som Landet kan forskaffe, saavel for Folk som for
,,Heste. Men efter een Maaneds Venten, er det bleven mig en Iige"saa magtpaaliggende som ubehagelig Pligt, at meddele Dem, Herr
"Baron? al jeg fra mit Hof har modtaget Meddelelser, som berettige
,,mig til den Oveubeviisning, al jeg har erholdt den formelle Befa,,ling, ufortovel al yllre den Forundring og den .Misfomiiielse, hvdr"med Kongen har erfaret, at Ela ris svenske Majeslæt, uagtet sin
,,Ministers Forsikkringer - hvilken alene har formaael Kongen til at
,,afsende Tropperne - har kunnet tage i Betænkning at tillade de,,res Landstigning."
,
- ,,Jeg er ligeledes berettiget til al antage, at Kongen, min Her,,re, har erfaret Alt om denne Begivenhed, og har jeg nelop erholdt
,,Ordre til air forestille Hans Afajeslæl Kongen af S,•errige, at, hvis
"ikke al mulig Beredvillighed vises, skulle Troppe1·11e strax gives
,,Befaling al vende tilbage til England."
Paa denne Note svarede Baron Ehrenhciin under i de Juni
1.808, meest undvigende, og slutter saaledes:
••• , ,,De kjender, min Herre I de Vanskeligheder, Kongen har
,,fundet i de Betingelser, man har forbeholdt sig angaaende de en1,gelske Troppers Anvendelse, ligesom de store loeale Vanskelighe
"der, som gjorde deres Landsættelse umulig. Imod sin Villie seer
,,Hans Majeslæt sig niidsaget til at forblive ved de tagne Brslt>mmel,,ser, for ikke at tabe en kostbar Tid, Jeg haaher, al De fremsæt"ter alle disse forenede Omstændigheder fo1· Deres Hof, fra deres
"virkelige Synspunkt, og at den Overeensstemmelse, som nu er
"nærved al tilveiebringes i de forenede Operationer, skal udjevne
,,alle de Vanskeligheder. som ved denne Gjenstand ere forefaldne.''
Saaledes afslog Kongen af Sverrig endnu de engelske Troppers
Landsættelse, hvortil Aarsagen vm· den, at han ikke alene fandt den
ham endeligen tilstaaede Overhefnlingsrel endnu all for indskrænket, eftersom den ikke sfrakte sig længere end lil den Tid, Tropperne vare i hans
Land; men især var Kongen misfornoiet over dt•n Be~temmelse, som
udlrykkeligen var udtalt, at der med disse Tropper ei maalle gjiires
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noget Angreb paa Sjælland; hvorfor han ha\'de neglet Landsligningen i Sverrig, i del Haab, derved al formaae Englænderne til Deeltagelse i den sidstnævnte Expedilion, paa hvis Udforelse hans hele
lndbildningsJ.rafl var l'ellel, og ar hvilken Aarsag han endog forsomlP. at understolte den finske Armee, som netop paa denne Tid
vandt store Fordele over Russerne, omendskjondl den var overladt
til sig selv, og omtrent t2000 Mand laae uvirksomme i Skaane.
De, som skulde udkaste Planen til Kjiibenhavns Beleiring, skjulte
ikke fur Kongen, al et saarlant Foretagende var umuligt, da man dertil
manglede del fornodne Beleirings-Artilleri, Ammunition og meget andet .Materiel. Forgjæves siigte Sir Joltn JJlooro ved disse Grunde al
modarbt'ide Kongens Plan, i det han 1·rholdt til Svar, at de fornoclne.
l\lorlcrer og Ca noner skulde stohes, uden dog al tilbyde ham at
landsælle sine Tropper, medens Stobningen fonrll Sted.
Da Kongen ar Sverrig ikke vilde handle imod sin Beslutning,
at foretage noget Offensivt med de engelske lljælpelropper, og da
Generallicutenant !tloore ikke vovede at handle imod sine lnslructioner, maalle Planen mod Sjælland opgives; men i dets Sled opstod
andre Planer. Den rnrsle var, al foretage en Landgang i russisk Finland, saasom: osten for Wiborg i Bjorkesund, ved Frederikshamn eller
ved Puttis ved Udliibet ar Kymene-Elv, for ni Sll!lle sig i ~•urhindelse med General Sandel, Corps, som var fremrykket i Savolax, og
saaledes ,·ed Detachementer paa Veiene til St. Petersborg og Vilmanstraud true den russiske Armees Communicalion, og suge al erobre
eller cernere Fæstningen Frederikshamn. Denne Plan var lilvisse ikke
fol'kaslelig, ifald den var bleven udforl med behorig Slyl'ke og Dygtighed •
.l\Jc11 General 11/oore svarede herpaa: at han ikke saa'! sig island til
al forelage en saa langt fraliggende Expedilion, og al han desuden betragtede Planen kun som et sikkel'l Middel til aldeles at odelægge de
Tropper, der vare ham anbelroede; "Planen var fortræffelig", sagde
han, ,,ifald det var Kongens Hensigt al lade Russerne foae nogle
.,Tusinde engelske Krigsranger; men al Diversionen forovrigl skete for
,.langt fra den svenske Armee, for al kunne ,·ære samme til nogen
,,v1cse11llig N3·t1e."
Paa delle Afslag folg,e en ny Plan, som Kongens tjenstgjorende
Ge:ieraladjulanl, Generalmajor Tibell bragte Generallieulcnanl Aloora
den 2 ldc Juni om Artenen, og som beblod i:
,, At en svensk Armec, omll'ent 16000 1fand sl:erk~ vilde angribe
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" Norge, med Hove<lslyrken i Egnen ar l<'rederikshald, som tilligemed
,,Frederiksta<l skulde cerneres, og derpaa rykke imod Christiania. Sam•
,,tidig hermed vilde Armeens hiiire Floi trænge frem igjennem Værme"land paa Veiene til Kongsvinger og Blakjer. Den svenske Armees
,,Nord-Afdeling skulde paa samme Tid gaae fra Berjedalen imod
"Roraas og derfra dække Passene imod Trondhjem, og endelig skulde
,,et særskilt Corps fra Jemtelaud sendes imod Trondhjem."
Samtidig med disse Angreb skulde de engelske Hjælpetropper
landstige paa hoire eller venstre Bred af Christiania-Fjorden, og soge
at operere i Forening med den svenske Armee; den svenske SkjærgaardsOaade skulde understotte Armeens Operationer.
Men denne Plan fandt ei heller Sit· John Moorøs Bifald , saa
meget mindre som Kongen af Sverrig selv forhen havde yttret, at
han ikke troede, at dette Forslag kunde iværksættes.
Under 22de Juni meldte Generallieutenant Jloore den Sammenkomst, han Aftenen i Forveien havde havt med Generaladjutant Tibølt, til sin Konges Minister, Thornton, med en fornyet Paamindelse
om Trbpperne, som nu havde ,æret tvungne til at forblive henved 2
Maaneder om Bord, og g;e".l·~g han , hvad Kongen personligcn
havde sagt ham: ,,at han ~i..:r;J vilde tillade engelske Tropper at land"stige i Sverrig, r.tl han rnsaae selve Forslaget for ugjorligt, og al
"han haabede, at det ikke mere blev nævnt."
Sir John Jfoore
sluttede sil Brev med , at han formodede Ministeren var af samm1!
Tanker som ban, nemlig: ,,at der under disse Omstændigheder ei
"var andet for ham at gjore, end at folge sine Instructioner og al
,,vende tilbage med Tropperne til England, hvis man ikke utle11
,,mindste Forbeholdenhed tillod deres Landstigning.''
En Copi af Generallieutenant Sir John Jlooru Brev blev al
Ministeren Thornton , under samme Dato den 22de Juni, ledsage!
af en lang Note, oversendt til den svenske Udenrigsminister, Baron
Ehrønheim, hvori den engelske Minisier gjentnger Alt, hvad der var
forefaldet med Tropperne, og Aarsagen hvorfor de vnre afseilede til
Golhenborg, og: ,,al de der burde have været modiagne paa del
,,venligste af den allierede Magt, til hvem de med saa megen Nid-·
,,kjærhed og Oprigtighed vare blevne anbelroede,, og tilfoier han:
,, Det er, Herr Baron I med den storste Bek) mring, al jeg ende~
,,ligen erfarer ar Deres Brev ar i8de Juni, at Troppernes Landsa:t·
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"telsc i Sverrig er umuclig, og at Hans l\Jajcstæt Kongen ar Svertig
,,f9rhliver Ul'Okkelig i sin Beslutning, uagtet All det, som er blevet
,,bel'ilgel fra den storhrittaniske Regjrrings Side, }fans l\lajestæl lrnr
,,selv for General Jl/oore hekrærtcl denne B,cslutning, idel han har
,,erklæret, ,,at han aldrig vil tillade, at fremmede Tropper landsæl,,,,tcs i hans Stater'"' - - Slutteligen lilkjendegiver lir. 11wr11to11
Generalens Beslutning, at afreise til Gothenborg og derfra vende tilbage med Fl11ade11 og Armee -Corpset til England.
I et priv:11 Brev af samme Dato, den 22de Juni , heder den
engel ske Minister, Baron Ehrmhcim, at tilkjendegive Hans svenske
l\lajeslæl General /Jloores Onske, al gjore Hoislsamme, for sin Arreise, sin unde1·danige Opvarlning,
l>eune fandt ogsaa Sted den folgende Dag paa Stockholms Slot
i Overværelse af General-Adjutanten for l\larinen, Vice-Admiral, Baron
Rayulfa og General-Adjul:mten for Armeen, Generalmnjor v, J'ibell,
'!g foranledigede en Samtale imellem Kongen og General 11/oorc, der
var ledsaget af Oberstlieutem111t JJlurray, hvilken Samtale strax blev
protocolleret af Secrclairen, Baron IVcttcrstcdt,
Kongen optog i denne Samtale paany alle de Forslag, som
vare blevne gjorte General JJluurc, og hiirte hans l•'orldaringer 1hir11aa.
Kongen siigte at undskylde sig og al vælte hele Skylden over paa GeTil den Ende oplæste han General Mo()res Brev til Hr.
ueral~n.
1'/wmton, og forsvarede sig Punkt for Punkt imod de deri gjorte
Paaslandl', eller berigtigede disse, Saaledes paastod Kongen; at han
kun havde neglet fremmede Tropper at landstige i Sverrig, saalænge
de ikke vare satte under hans Overbefaling; 1c1t lian, hvad vi allere<le
vide, havde foreslaaet Generalen, at undcrsliille Operationerne paa
Sjælland, i Finland og i Norge, men al alle Forslag vare bierne
forkastede.
Ilesullatet efter Samtalen blev derfor del samme
En saa difficil Allieret er just ikke heller værdl at
som forhen.
holde paa , eller give mange gode Orcl. Paa J{ongens endelige
Spiirgsmai)I til General JJfoorc "om han bestemt 'havde foresat sig
_,al afseile til England" 'l s,·arede Generalen: ,,at han i Gothenhorg
"vilde oppe!lic nye Ordres, ifald Hans l\lajestæt befalede det, og
"al Hans .Majestæts Villie skulde i denne Henseende tjene ham til
"Forsvar i England".
Befalingen heri il blev da strux given, og
Generalen me<I sin Gem•ralqv11rteermcster traadte af.
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Bftllr Audiencen forestillede Gcneraladjntantcn , Tibetl, Kongen
Niid\'endigheden af at lade de engelske Tropper gaae i Land, indtil de nærmere Befalinger ankom fra Englan!l, da i modsat Fald
Sygdomme imellem Tropperne let kunde udbryde, og en ubehagelig
Spmnding foranlediges imellem begge Regjeringtir. Ogsaa gjorde han
opmærksom paa, al alle Betænkeligheder vare hævede, eftersom Kongen
var af den storbrillaniske Regjering tilstaaet Overbefalingen afc!isse Tropper i Landet; dog forgjæves. Men, omendskjiindt Kongen uvægerligen vedblev sin Paastand, ikke at lade de engelske Tropper komme
i Land, deels for 111 vinde Tid, deels af oec1momiske Grunde , saa
befalede han dog General Tib~ll, samme Aften at begive sig til General Jlfoore og for ham gjentage , hvad Kongen ved Audiencen
mundllig havde yttret, nemlig: ,,at, hvis Generalen forresten iinskede
"nogle Beqvemrneligheder for Tropperne, vilde Hans Majestæt
"gjerne indvilge deri , naar Generalen vilde nævne dem, og sige
,,ham, hvad der i denne Retning kunde skee."
Hertil s varede General Jlfoore: ,,at han erkjendle Hans Maje- ,
,,stæts Naade; men at han, ved nærmere at betragte sine Jnstruc,,tioner, fandt, at han allerede havde overtraadt dem, idet ban lovede
"at forblive_ længere med sine Tropper"; hvorved han viste General
Ti'1ell den Paragraph af sine Instruetioner, som ubetinget foreskrev bam, ,,at, hvis ikke alle Vanskeligheder angaaende Tropperm:s
,,Landgang bleve hævede, skulde han strax vende tilbage med dem til
"England,'' og bad han General 'J;ibcll at forestille delle for Hans
Majestæt Kongen.
General 1'ibcll svarede, at hans Forretning hos Generalen allerede var endt, og bad ham derfor al forestille., hvad han havde at
melde, enten direcle til Kongen selv , ellen igjennem den engelske
G1•sa11dt; men siigte tillige ved alle de Grunde, han i en Hast kunde
udfinde , at overtale ham til at afsta 1e fra sit Forsæt.
Som Folge heraf meddeelte General Sir John llloore den fiilgende Dag den 24de Juni sin forandrede Anskuelse til Ministeren
Thornton, med Biin om , al den officiel maatte blive forelagt Hans
Majesla:t, Kongen af Sverrig; dog tilfiiiede Generalen , at han ei
vilde ile med Bortreisen fra Gothenbo1·g, men der opholde sig noget
med Tilberedelserne til Afreisen , for at de fra England muligen
1111kommende nye Ordres kunde blive bragte Lil Udfii11clse.

En Afskrift
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ar Generalens Brev , ledsaget af en særskilt Skrivelse fra den engelske Minisier, blev samme Dag, den 2ide Juni , oversendt til
Baron Ehrenheim, med Onske om snarest muligt at forelægges Kongen af Sverrig. Denne ,•islnok af en Overgeneral uforsvarlige Fremgangsmaade, nemlig: at love noget, som .han kort derpaa rnaalle
kalde tilbage, opvakte Kongen af Sverrigs hiiiesle Vrede, hvorfor
han samme Dag, den 24de Juni, fra Raga Slot, lod befale:
••• ,,Al General llloore for delle uværdige Foi·hnld skal være mig
,,personlig ansvarlig, og erholder han herved min Tilkjendegivelse,
"ei al begive sig fra Stockholm, fiircnd han dertil har erholdt min
"Tilladelse , eller sin Konges og Herres Befaling, at vende tilhage
,,til England."
Denne Ordre blev tilstillet General llloore ved den ljenslgjorende Generaladjutanl for Hesælningen ar Stockholm , Oberst
Ludvig P1J1Jron.
Denne usædvanlige Fremgangsmoade imod den engelske Overgeneral foraarsagede nalurligviis saavel d•!nnes som den engelske
l\finisters hiiiesle Utilfredshed, og denne sidste indgav under 25de
Juni i808 en sliarp Nole derimod til Baron Ehrmheim, bvori han
forlangte Tilbagekaldelse af Kongens Befaling, som ikke_ ,,kan andet
,,end ansees som en Beskjæmmelse imod Haus slorbrillaniske Maje1,stæls Person, sammes Regjering og den brilliske Nalion, der urnid"delbarl maa frembringe de meesl skadelige Fiilger for den Alliance
,,og det Venskab, som hidtil har beslaaet imellem begge Stater'' •••
Lignende Forestillinger bleve gjorte af Kongens nærmeste Omgivelse. Men Kong Gustav IV Adolpl, kunde ei saa let beslutte at
tilbagekalde, hvad han engang havde sagt, eller sk, evel.
Ban forlaugle saaledes fiirst , at de engelske Tropper skulde
forblive ved Gotbenborg; og, da denne Begjering modte for megen
l\lodstand , at General JJloore i det mindste skulde skrive el Brev
til Kongen, hvori han skulde erklære, ,.at hans Hensigt aldrig havde
"været ol fornærme Ha!JS Majeslæt ved at tilbagekalde cl givet
,,tofte''. For al meddeles denne sidste Betingelse, erholdt Oberstlieulenant Murray et Brev, ddleret Stockholm den 26de Juni f808,
fra C11pilain i den svenske Liv-Garde , Grev Piper, hvori Greven
underrettede ham om , at Hans Majeslæt iinskede al lale med
lir. Oberstlientenanlen samme Dags .l\liddag paa f;Iaga Slot. l\len
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Alinisleren 7'homton svarede samme Dag, ved en officiel Note til
Baron Ehrenheim, paa denne Tilsigelse: •.• ,,At, da Oberstlieulenanl
"Jlv.rray ikke bar noget særskilt Hverv hos Hans- Majestæt og
"slaaer under den commanderende General en Chefs Befaling , saa
.,er det ham umuligt, hvor vigtig end Gjenstanden monne være, at
"indfinde sig paa Baga-Slot, saalænge Omstændighederne forblive i den
,,Tilstand, hvorover Undertegnede har beklaget sig i Gaars Noten.''
Tillige vedfdier Ministeren: ••• ,,At Oberst JJfurray ifiilge den Or"dre , han har erholdt fra den Hiiislcommanderende over Kongens
,, Tropper, agter slrax at begive sig til Gothenborg, hvor Forret11in,:ger, som paaligge hans Embede, gjiire hans Nærværelse niidvendig.''
Den engelske Minister tilskrev Baron Ehrenl,øim samme Dllg,
den 2Gde Juni i808, ogsaa et privat Brev, hvori han besvor ham:
,,at forestille Kongen Uforsigtigheden af sil Skridt og de Fiilger,
,,som nodvendigviis deraf vilde fremslaae, naar Begivenhederne bleve
"hekjendte i England' ', og tilfiiiede: ••• ,,At, hvis Hans Majestæt
,,troer, al han med Rette kan beklage sig over General Moore, er
"det dog kun for hans Konge, al denne Klage kan fores, og al del
"ikkun tilkommer ham al domme ham derfor. Men, naar hans
,,svenske Majeslæt paalager sig selv al diimme derover, heriiver han
,,Kongen en Rettighed, som ikke kan fratages ham, den nemlig, at
,,undersoge sine egne Officierers Opfiirsel'' •••
Uaglcl Minisier Thornto111 officielle Nole og Afslaget af del
Forlangende til Oberstlieulenant JJlurray , al miide paa Haga-Slot,
blev denne dog overtalt til at ind6nde sig der om Eftermiddagen
Men, da Kongen ei vilde afslaae fra sil
Kl. 5 den 26de Juni.
Forlangende om en Undskyldning af General Moore, saa fiirte Samtalen med Oberstlieutenant Murray hverken paa Raga, eller den Ciilgende Morgen den 27de Juni, paa Paraden, om denne Sag, til noget
Resultat, da Generalen paastod: ,,at han kun havde at gjiire sin egen
,,Souverain Undskyldninger derfor.'' General Moore benyttede dernæst den fiirsle beqvemme 1.eilighed til ubemærket al reise fra
Stockholm til Golhenborg, hvor han slrax gik ombord paa sin Flaade,
hvormed han den 3die Juli afseilede fra Golhenborgs Rhed, og kom
den ~ide Juli tilbage til Spithead,
De tydske og engelske Of6cierer saavelsomMandskabel klagedebittert
over lletle kjedsommelige Felttog ar 72Dage, hrnraf J.6 Dages trællende Op-
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huld ri:ia Skibene paa Gothenborg Rhed , uden al sætte Foden
paa Land, Den eneste Beskjæfligelse fur dem var Fiskeri , især af
Ilummer , hvormed endog hele Armeen stundom kunde bespises;
og dernæst, at roe omkring imellem de mangfoldige Ocr, Holme
og Dugter pua disse Kyster, for der at foretage forskjclli gc Undt•rsiigelser, uller nyde smaa selskabelige Adspredelser og Forly slclscr.
Men hvor ligegyldig end Kong Gustav don IV Adolph viste
sig imod de engelske Tropper • synes det dog af alle OmstændigStrax
heder at fremlyse, al han gjerne vilde have beholdt dem,
efter Samtalen med General llfoore, skrev han endog under 25dc
Juni Lil Kongen af England herom, og bevidrwcle samme sil Venskab
og sin Hengivenhed for de oversendte Tropper, men klagede tillige
over, at Overbefalingsmanden, General llloo re, havde forkastet alle
de ham forelagte Planer til offensive Ope1·ntioner.
Det alvorlige Udseende, som Sagen erholdt ved General llloore1
Arrestation, eller i-ettere, Forbud al fol'lade Stockholm, forhindrede
ethvert Forliig, og Misfornoielsen lillog endnu mere derved, al l\Iinisteren Thornton i en Samtale med Baron Ehre11heim, foreslog· ham
,,at underhandle om Fred med Rusland og Danmark'' , cl Forslag,
som Ge11eral Moore havde begyndt paa al berore hos Kongen, men
ei kunde faae 1:cilighed til i Detail al frcmsælle, · formedelst Kongens opbrusende Vrede.
l{ongen af Sverrig afrcislc den 30te Juni til Ålands Oerne,
og den 1sle Juli oversendte Baron Eltrcn/icim aller en lang Note til
Ministe1·en 1'horntun, hvori han med den sliirsle Dela11lc gjennemgik
All, hvad der var passeret i denne Sag , dog pna en l\laade, som
viste hvor meget Kongen var forstemt, og med hvo,· megen Uvillie
han havde oplaget det givne Raad, al slulle Fred med Danmark og
Rusland,
Baron Ehren/icim sogle i denne Note al kaste hele Skylden
fQr det fru gleslose Tog af de engelsl,e Hjælp()lropper pna 1\linistercn Tlwr11lo11 og General llloorc. Hcrr 1'/wrnton svnrcde 1111cler
samme Dato, den lstc Juli 1808, fiirsl ,cd et privat llrev, hvori
han kun optog, hvad der personligen vedkom ham , og heklageJe
sig især over, at, hvad han under en Sa"!lalc blot havde beror!,
var blevet oplaget som et formeligt Forslag, og anh ·1ldt, men for-
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gjæves, om at dette Udtryk skulde forandres. Noten blev senere
besvaret officielt, og del engelske Hof, som syntes paa alle Mander
al ville skaane Kongen, kastede hele Skylden for Expeditionens slelle
Udfald paa ,ammes Minister i England tJ. Adlerbcrg, som havde forlang! Tropperne, og lovet, al de skulde blive imodtagne paa en hccl
anden Maade, end Kongen havde beslemL
Saaledes tabte Sverrig det engelske Hjælpe- Curps , rigtignok
uden al del havde ydet det nogen Bistand, men ogsaa uden al det
haYde foraarsaget såmme den allerringesle Bekostning.
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XIII. Uapitel.
Fra Russernes Angreb paa Finland, den 2 f de
Februar I 808, indtil Vinterfelttogets Ende, i
Enden af Mai Maaned t 808.

For at kunne give el sammenhængende Billede af Krigsbegivenhederne i Norden i Aa1·ene 1808 og 1809, er det fornodent, ogsaa
al afhandle l{rigen i Finl,md, og, da den begyndte der foreml paa
de danske og norske Grændser, er det ogsaa nodvendigt, forst at
omtale samme.
Sverrig var paa hiin Tid intet mindre end lykkeligt og ki-aflfuldl.
Dette vidtudstrakte Land frembyder ikke mange Ressourcer, eller store
Rigdomme.
Kun ved Tarvelighed kan Fi1lket , især i de nordlige
Egne, finde sig tilfreds, og friste Livet ,•ed del Udhytle, som del
afpresser en utaknemmelig Jordbund. De l\essourcer , som Landet
Lcsad, havde allerede lidt betydelige Slrnar ved Rustningerne til
l{iigcn paa Faslhtndel, ~ Pommern i Aaret i 807.
Med Kongen,
Gustav di11 1 V Adolph, og hans Regjel"ing , var man i Laudet ikke
tilfreds.
Kongens· Egensindighed og deraf fiilgende Uduelighed til
al anfore en Armee var i sidste Felttog bleven all for vel bekjendt
og iiiinefaldende , til at han derved kunde vinde den ~ffentlige
Slemme for sig.
Allian1·en med England var ikke heller i Almindelighed overeensslemmende med Nationens Onsker. Men en Konge
af \'asa-Slægten, der havde saa store Monstre at efterligne, var ikke
i Stand til al uradcrsoge, om deres EgenskaLer vare storre end dr,
ha11 besad , eller fordunklede hans. Kongen manglede heller iLke
den bedste V111ie, og, stolende paa denne, styrtede ban sig i en Krig,
som omgav hans Land fra 3 Sider , og endtes for ham med
Tabet af Frihed og Throue, og for Svr.rrig med Tabet af en af dels
bedste Provindse1·. Det er sorgeligt fo1· Ilistorieskrivereu at fortælle
om cl ærlell, patl"iolislit, tapperi og med alle ridderlige Dyder vel
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udrustet Folk , der, omendskji:indt det ikke kunde samstemme med
sin Konges Planer og Hensigter , dog ikke mindre kjæmpede til
Fortvivlelse, for al forsvare sine Grændser og Retligheder. Engelsk
Alliance, engelske Subsidier og Lllflet om fra Englands Side al blive
beli:inoel med Norge, dette Aarhundreders Tvistens Æble imellem
Danmark og Sverrig, lod ham oversee eller glemme alle andre
skadelige Virkninger for sig og sit Rige, som denne Alliance ni:id,·endigviis maatte flire med sig.
En s,·ensk Forfaller*) siger: ,,al Finland blev lilkjendl Rus,,land i en hemmelig Artikel i Freden til Tilsit, som en Beli:inning
"af, Keiser Napoleon til Keiser Ale:,;ander for dennes Haandtryk og
,,Omfavnelser.''
Derimod havde Gwtav d. I V Adolf hverken haudlut falskt
eller uredelig! imod Rusland, men rueget mere med sin sædvaralige
Aabeuhjerlighed, Redelighed og Bestemthed baade afviist del Tilbud,
den franske Overbefaling~and i Tydskland , Marchal Bernadotte,
gjorde hum i November Maaned 1806, al Norge skulde overgives til
Sverrig, samt under Ude November s. A. afslaaet et lignende Tilbud
af den franske Minister i Hamborg, Bourienne, l{l den svenske
Charge d'Affatres sammesteds, NetHl, saml endelig afslaael den franske
General Grandjeans lt'oreslilling til Oberst, Baron Tawa,t den 27de Mai
1807, al Sverrig kunde forlange hvilke Grændser del onskede, naar
del blot vilde hjælpe til at modstaae Ruslands Magi og Vælde.
I Efteraaret ·LS07 blev der , som vi allerede vide {li Bind
Pag. 139-140), fra Ruslands Side efter Tilsilerfrede11 og den deraf
folgende intime Alliance mellem Rusland og Frankrig, rigtignok foreslaaet
Gustav d. IV. Adolph, at tiltræde Alliancen med Frankrig, at indgaae paa
Conti11e11lalsyslemel og fiilgelig al bryde Freden med England. Paa
del Standpunkt, Sverrig den Gang stod, var rlet ikke ret vel muligt
for samme, al gaae iod paa delle Forslag, uden at opoffre sin Handels0aade og blolle sine vestlige Kyster for Englands Angreb.
Forslaget blev derfor forkastet, og del maa, idetmindste nu, tilgives Gwtav .Auolph, at han forkastede del.
Elan troede lilmcd
endnu ikke paa el ~'redsbrud med Keiser Ale:randir, sin Svog!lr og

'") See : Gustaf Moutgomery "Bistorin lifvt'r Kriget imellon Svcri~c och
Ryssland, Åren 1808 och ISO!J," Orebro lls421 2 Delt>, lste Bind, Pog.
li. og m.

Allierede ifolge Com·cntionen af 1.4de Januar 1E05 Artikel IX.
l 1 ropositionen var ogsaa egenllig kun en Compliment til Folkerellcn,
en Besmykkelse af det for længe siden beslullcde Foretagende, som
beredtes under omhyggelige Demonslralionrr og Forsikkringer af
Venskab og fredelige Liifler• . Saaledes opholdt en russisk Artillcrim:ijor, Schulmann, sig fra Begyndelsen af Aaret :1.806 til Begyndelsen af Aaret 1808 i Helsingfors, under det ubetydelige PaasJ.ud
at J.jiibe Geværer og Canoner af den svenske llegjering lil deu
russiske. Bemeldte Major erholdt derved uhindret Adgang til Sveaborg Fæstning , hvor han skal have forskaffet sig lndOydelse paa
mange Personer.
Da de Canoner, som Rusland ved denne Leilighed havde kjobt
af Sverrig, vare forsynede med det svenske Vaaben og Kongens
Nav11e-Ziffer, og da disse formedelst den Hurtighed, hvormed llusserne
hav~e bortfort dem, ei vare blcvne aftagne, soa tilskrev den svenske
Amhassadeur i St. Petersborg, General, B11ron v. Stedinglc, den 29dc
l\lai :1.807 den ru;siske Udenlands-Minisier, Grev Sol!ilcofT, og fremsatte fra sin Regjering det Onske: ,,at de svenske Mærker maalle
,, ,•orde horlla.gne fra de so Igle Canoner , for at disse ei skulde
,,blive forvexlede med Trophæer. 1'
Ilerpaa svarede Grev SoltikofT under Bde Juni -1807, ,,at Kei"seren tilfulde folle del Rigtige i denne Anskuelse , hvorfor han
"havde befalet, for al undgaae :Misforstaaelse , al der ved Siden af
,,del svenske Vaahcn, eller Kongelige Navne-Ziffer, skulde i det rus,,siske Sprog inrlgravcs de Ord: ,,Oterladl i Aarel 1f::.07 ved Hans
"svenske l\fajeslæls Venskab.''
Keiser A/exu11d111· havde ogsaa paa
giyen Anledning fursikkret den svenske Ambassadeur, Baron v. Stcdinglc om, at Omstændighederne tvang hum til Demonstrulionen, men
:it det skulde blive del'ved, og at han ikke vilde have, eller fratage
sin Svoger een eneste By af Finland.
Mon erfarede imidlertid i Sverrig ved ljensllige Meldinger fra
Finland og fra den svenske .4.mbassadeur i SI, Petersborg, at russiske
l\lilitairpersoner bereiste den finske Grændse, som del hed, fur al
udsuge Steder, hvor Feltforskandsningcr kunde 11nlæ1:iges.
Tropper bleve sammendragne og aller op16ste 1 Magnzincr aulaglc og
aller flyttede, og imod Aarcts Ende 1b07 begynd le Tropper og
Transporter af Ammunition og Krigslm niidenheder hyppigere at bevæge sig frem og tilbage imellem St. [lclcrsborg og Grændsen af
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Fmland, for at vænne Svensl.eme til disse Bevægelser og derve1I
forberede en Overrumpling, l\fon, ornendskjiindl den svenske Regjering herom var fuldkommen underrettet, FrerlsslutningPn til Tilsit
var den bekjendt, omendskjiindt en venskalH'lig l\1agl5 Advarsel og
den offentlige Mening, grundet fllln den daværende Tids poliliske
J,'orhold, var almindelig udtalt, saa stolede Kongen af Sverrig endnu
bestandig paa sin Svoger, Keiser Ale.T1•111Icrs redelige llcnsigter og
}t'orsikkringer, og vilde ingen alvorlige Anstalter tage til Finlands
Forsvar*) , ja ei engang give Ordre til at redde den finske Skj,rrgaardsllaade, som var oplagt i Åbo, ved at fore den over til en
s1·cnsk Fastlands Havn.
Vi kjende allerede den svenske Ambassadeur, General "· Stedi11gks Rapporter (Sce Il Bind Pag. 1:12- 1: 7) til sin Konge, angaaende Ruslands Rustninger og Hen~igter, dem han ufortriiden og
redelig, med al Varme af patriotisk Iver og Fædrel"ndskjærlighed
fo1·tsalle. Allerede under 18dc September 1807 raadede Generalen saaledes sin Konge, son; den Gang endnu var med et s11cnskt ArmeeCorps paa Ry gen , hurtig at vende tilbage med samme til Sve1 rig,
fordi han forudsaae Udhrudet af en ({rig merl Rusland; og, for at
give sil Raad stiirre Vægt, tilriiiPde han: ,,Officierer11e af Garden
,,(den russiske Garde) ere underhaanrlen blevne underrettc1le om
"ufo1·l1ivel al belave sig paa en Campagne. Alle ltcgimcnter , som
"have været i russisk Finland, ere hurtigt sendte did tilbage med en
,,Dee! Artilleri, og man siger, at ~I Corps paa 4-0,000 Mand, deel11viis bestaaenrle af Milicetrnpper, skulle nærme sig den finlandske
"Grændse. Disse Angivrlser cre tilvisse for s,•age til al foraarsago
"Alarm, dersom den franske Gesandt, General Snvary's lndllyd1•lse
,,pan Keiscien ikke var al befrygte,"
General Stedingk 1•ccl1Jlcv uforll oden sineMcldingcr og Raadgivnirrgcr.
Men fiirst da Melding i11dl1ib om, at en russisk Armee hlev sammendraget paa den finske Grændse, og al Krigsrustningcr skete saavel i
Danmark som i Norge, blev under H le Januar 1808 neds~I en
Krigscomilee , b_estaaende af Chefen for lngenicurcorpset og Oberst
Tibcll, som skulde indkomme med Forslag om de nod\'Cn.
'") }'uruudcrligt uok seer man her, ligesom rcirend E11glæudcrnes Angreb
pao l\jiihcuharn 180i, Rygler og A1har~lcr 0111 l11ad der \lltle sl.cc,
ikke aL mangle, men al de her, ligesom tier, \nrc u1kn Virl.11ing pen
Regjeringlius lloro11sLO:t11i11gcr.
llaum, Krig,h. frn itlU7-9.

li. llmd,
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dige Forsv,1rsanstalter for alle Dele af Rigel.
Men den korte Tirl,
som forl1ib 1 inden Krigen udbrod, forhindrede, at meget I.unde blive
udfort af det, Comiteen foreslog.
Endelig tilmeldte General Stcdingk under 23deJanuar sin Regjr.rir.g
officiel den hele russiske Plan, som hestod i: ,,med Hovedcorpset
,,at anfalde Finland pna 3 PunUer og inden ]sen bred op, al be"mægtige sig Fæstningen Svarlholm og muligen Sveaborg og trænge
,,frem til Åbo, medens et andet Corps skulde rykke frem i det
,,ostligc Finland imod St. Michel.
Med He11syn til Krigsstyrken,
,,som hertil skulde anvendes, var endnu nogen Uvished."
Paa lignende Mande underrettede General, lluron Stcdingk, under 28åe Januar 1 1808·, den Boistcommanderende over den finske
Armee, General Klercker, om Russernes snart forestaaende Angreb
paa Finland, og at deres Plan var:
"Under nærværende Vinter og inden Foraarcl at bemæglige sig
,,Fæstningeme Srnrtholm, Sveaborg og Hanggo-Udd, hvorfo1· For,,svaret af disse vigtige Punkter bor være Hovedformaalet ''.
"Russerne lroe, at Erobringen af Finland skal gaae ganske Jet
,,og være gjort inden 2 Maaneder ; men jeg stoler paa Finnernes
,,Troskab og deres Afsky for del russiske Aag, og aldrig har et
,,Angreb været mere uretfærdigt, mere nedril!l end det, som forc1,staaer os. l<'oruden Keiseren og Franskmændene , som lede ham,
,,er der Ingen, selv ei Russer, som ikke afskyer det.''
Denne l\Jeddelelse foranledigede General v. Klerc!.01· til, pan egen
llaand den iste l'ebruar at sammendrage den finske Armee og at
tage nogle Forsvarsanstalter.
Hidtil laae Armeen adspredt i sine
(.!varierer over hele Landet , Ol! Grændsen var ikkun svagt bevogtet
;if en Postkjæde,
Kongen af Sverrig var derimod nær ved al ,·ille ganske opgive
F111lands Forsvar og at Jade Russerne uden Modstand rykke frem
til den bothniske Bugt, hvor han haabede de vilde lilivc standsede,
saa al han ikke heh6verlc at frygte noget for det egentlige Sverrig.
Derna·sl stolede Kongen paa Sveaborg Fæstning, som var vel udrustet og provianteret, hvorved han haabede at beholde en fast J<'od
i Finland.
Med sin Armees Hovedstyrke vilde han derpaa vende
sig imod Kysterne af Ska:me og den norske Grændse, for al afholde
et truende Angreb af en forenet dansk-fransk Armee fra Sjælland, og
af den. norske Armee under Generalmajor, Prinds Cltristia11 August

af Augustenborg, sum ligeledes forbcrcrllc sig paa el A11g1 eh paa
s, crrig.
Imidlertid modificerede Kongen ar Sverrig sin Plan, og han bcslullede al tage en Deel Forholdsregler lit Finlands Forsvar. Til den Endr.
udnævnte han sin Gcnernl-Adjulant, General Grev Klingspor til Hiiistcummanderende over den finske Armee, en Mand, som, ifi:ilgc alle svensl,e
Forfattere, var ar alle Befalingsmænd den mcesl uduelige og uskik'kcde li! 1'11 saa vigtig PosL .Flere Patrioter gjorde Kongen opmærksom paa del urigtige Valg og paa denne Mands Uduelighed til del
ham paalagte Hverv; men forgjævrs - og man · har aller el Exempel paa, her, som saamange andre Steder, al Middelmaadigheden og
Udueligheden ofte veed al gjore sig gjældende, og spiller Hovedrollen
i Spidsen af de vigtigste Begivenheder. Men en slort'tl ~lishghed var
det, ni General Kling.,por vidste, ved Hjælp af Horgunsl, al forlede
Kongen til al give sig en luslruction, der er dateret Slockholm den
4de Febr. 1.808, og som endog var forfattet af en civil Mand, Præ•
sident, Grev Lagerbring, en Mand, der besad Dygtighed i andre
Retninger og forreslen var besjælet af sand Fædrelandskjærlighcd.
~Jen af lnstructionen sees, at han hverken var Soldat, eller General,
og al selv en Turemie ei vilde have været i Stand til, rnd al folge
den, al forsvare Finland.
Indtil General, Grev Klingspor kunde ankomme til Finlnnil, befalede Kongen af Sverrig under 6te Februar 180.:s General Klercker:
,,ikke al forsiimme Nogel, som kunde tjene til Landets ForsvJr."
Den General, Grev Klingspo,· givne lange Instruction er i Udtog saalydeode:
Gustav Adolph, ved Guds Naade etc.
"Ertersorn de politiske Fo1 hold i Almindelighed håve l,1get
"en saadan Vending, at, uagtet \'i have til del Yderste siigl og
"endnu soge al vedligeholde de fredelige Forbindelser med Hans
"ke:serlige russiske Majeslæt , hvilke saa længe have fo renet
"os, Sl nes dug de Foranstaltninger , der nu foretages fra russisk
,,Side, al tyde paa et snart foreslaaende Fredsbrud•, som - ifald
,,del skulde indtræffe under den forest_aaende Vi11lcr, i hvilken,
"formedelst Commuuicalionernes Afbrydelse, Undsætning ikke kan
~,meddeles fra Sverrig - vilcle blive saa meget mere helæuke"ligl , som de af Naturen i den blide Aai-stid dannede Passe og
,,stærke Positioner ikke, naar Siier og Kjær belægges merl lis,
Hl •
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,,kunne benylles af den finske Armee imod en indtrængende, m•er"legen Fiendc. Vi tinde af den Aarsag, i saadanl Tilfælde, at den
"st/irste Opmærksomhed maa anvendes paa al retJde af Armee11 hvad
"der kan reddes , at der i Fæstningerne Svartholm og Sveaborg
~,kastes saa mange Tropper ind, som Rummet der tillader, og at lade
"Resten af den finske Armee i den bedst mulige Orden trække sig tilbage
,,til Osterbotten, indtil \'ed f/irste aalme Vande Anstalter kunne ta ges til
,,Landets Gjenerol.Jring. I den Hensigt afsende Vi Oberst Sc/1111bo111,
"for at tih•ciebriuge Subsistentsmidler for den 6vrige Decl af den
"finske Armee paa de Steder, hvorhen den trækker sig tilbage. Yi
"have, ligeledes befalet Vedkommende al oversende til Dem snarest
"muhgl 91,000 Rd. Banco, bvoraf 60,000 Rd •. skulle bruges til
,,Liinning for Garnisonen paa Sveaborg og 6000 Rd. til Garnisonen
,,paa Svartholm. Hvad der ar ovenslaaende Summa I.Jliver tilovers,
"skal De overgive til det finsl.e General-Krigscommissariat, for al
,,anvendes, decls til dermed at betale de fom/idnc Artilleriheste, deels
,,til Lunning for den i Felten slaaende Armee , indtil flere l\lidler
,,herfra kunne afsendes til delle Behov; men, omendskjonrlt Vi, som
"ovenfor er omtalt~ anseer Fæstningernes og Armeens Frelse for al
"være det vi gtigste Formaal for Forsvarsanstalterne under forestaaende
"Vinter, vente Vi alligevel, al I, saavidt muligt, suge at modslaae
,,og forhindre Ficnden i al trænge frem, og ikke foretage Retraiten,
,,i11den Noden fordrer det.' ' •••
:\Jan seer allerede af ovenslaacnde Instruction, at den indeholder en Conlradictaon , nemlig: at General laingspor baade skulde
trække sig med den finske ,\ rmee tilbage til Ostcrbollen og tillige,
"saavirlt muligt, mudslaae Pienden, og ikke foretage Uctrailen, inden
,,Niiden fordrede det'', hvilket tilvisse fortjener Dadel. lnslruclioncn indeholdt dernæst ogsaa megen Detail , h\'oraf det Vigtigste
\'ar:

,, Fæstningen S,•artholm besættes med 500 ManJ og rlel for,,niidne Artilleri, til hvilkcu Besætning tages en Batnillon eller 3CO
,,Mand nf Jægerhorns-Regiment og 2 Compagnier af N) lands Jaigerc.
,, Tal Commandant uduævnes l\lajor v. Gripcnbcrg.''
"Fæstniugeu Sveaborg bcsailles med 6000 Mand, foruden del
"forn1id11e Artilleri, under Vice-Admiral, Grev m. m. Oro11stedts
,,Commando. Til denne Besætning skal tages Liuie-Regimenlerne:
,,E11kcrlronni11gc11, Jægerhorn og Adlercreutz; 500 .l\land af Nylunds-,

~

,,500 l\land af Åbo-Lehns- og 500 Mand af Tnvastehuus Linie,,Jnfanteri-Regiment, de fornævnte Regimenlers samt Nylands Dra,,~on-Corps's "Vargering" (Forstærkning), hvilke tilsammen ndgjiire
,,1 00 Mand, ligesom det Adlercreuziske Regiments Vargering ogsaa
,,udgjore 1800 !\land.''
"Den ovrige Dee\ af de i det sydlige Finland forlagte
,,Tropper skulle , saasnart alvorligere Bevægelser vise sig paa
"Grændsi:n , eller Efterretninger indliibe om virkelige fiendllige
" Hensigter, sammendrages omkring Tavastehuus, og inddeles i lo
, , Brigader:
D en i s te B ri gade skal commanderes af General,1djulant,
Oherst 11. Palmfeldt, og bestaae af:
• 1000 Mand.
lljornehorgs Regiment •
Regimentets Rusthold og Vargering (Forstærkning)
1250
i Bataillon af Nylands Jnfantel'i Regiment
500
Nylands Jægere
• • •
Tawastehuus Jægere • •
250
Nylands Dragoner. •
300

rno

Tilsammen - 3430 Mand,
foruden Artilleriet.

2 de II Brigade skal commanderes af Generaladjntant, Oberst
v. Adlercre-utz og bestaae af:
1 Bataillon Åbolehns Infanteri.
500 l\Jand.
Samme Regime11ts Rustholdsbataillon og Vagering.
i Rataillon af Tavnstehuuslehns Infanteri
Tavastehuus Jægere
Nylands Dragoner • • •

•

750

500
250
250

Tilsammen = 22.30 Mand,
foruden Artilleriet.
D en 3 di e B ri g a de skal commanderes af c.ieneral-Adjutant,
Oberst, Grev Cronstrdt, der har under sin Commando alle Karelsl,e
og Sa,•olaxskc Tropper, bestaaende nf:

(
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Savolax lnfo11teri-Regimcnt •
Samme Regiments Varguring
Savolax Jæger Regimc11t •
Karclske Jæger· Corps.
Savol:1x Artilleri Compagni
l(arelske-Dragoner.
Delle Corps Vargering

103i ~land.

476

'

1l8•1
600
13:l
200

100

Tilsammen = 37JO Ma nd.
Foruden l\Iandskahet I der henhiirtu til Flotillen i Workaus og
Christina, og som havde Ordre al retirere med denne Brigade til
Osterbolten.
,,De har al give Obersten forni;dne Ordres til, saasnart fiendt"lige Bevægelser skulle bemærkes paa Græmlsen, at han da strax
,,forsamler alle Troppurnc, og med den Savolnxske Urigade reti11rcrer til Jorois , lwor han skal standse saalænge som muligt, og
, .derpaa trække sig tilbage igjennem Kuopio, hvor de l{arelske
"Jægere skal gives Ordre al sliide til Brigaden, for senere med den
,,at retirere over ldensnlmi til Uleåborg; og har denne Brigade,
"saavel som de to andre Brigader, naar de hlive tvungne til al
"trække sig tilbage til Osterbollen, at medfiire frn de Dislricler, de
,,forlade, saa mange Heste og san meget Qv æg, som der kan sam,,fos , paa det al Fienden de rved kan bcroves .Midler til l<'ode og
,, Tran sport.''
••• ,, Vi anbefale Vice-Admiral Ct'011stcdt al nnvende alle mulige
"Midler til Fæstningens behorige lslandsællelse og Forsvar ••• og 11f
"de finske l\Iatroser at opbyde den fornotlnc Styrke til Udrustningen
"af 20 Canonchaloupper, 5 l Canonjoller og 2 Hemmemaa *), som 1.Jor
"holdPs i Beredskab, for al kunne lobe ud med fiirstc aabne Vande; og
,,i Tilfælde af, at Fienden under forestaaende Vinter skulde falde
, 1ind over Grændsen, og de i Felten værende finske Tropper !Jlive
"niids 1gede til Retirade, da med Liv og Blod til del Yderste at
"rors1•are Fæstningen, saml, naar den der oplagte Flaade ei længeru
,,~an forsvares, da hellere . at opbrænde samme med alle dertil
"horende Forraad og Efl'ecter I end at lade den falde i Ficndens
,,Umnder."

"') El Slags stort Galcicr.
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"Paa lige Maade har Commandantcn i Svarlliolm at hcsiirgc
,,Fæstningens Istandsættelse og at forsvare samme til siilsle !\land."
••• ,,Endridere og i Tilfælde af, at det befrygtede Anfald fra
"russisk Side skulde finde Sted, og det ikke skulde Llivc muligt at
,,redde den i Åbo • oplagte Dee I af Flaaden, saa ville Vi, at samme
, med alle dens Forraadshuse skulde opbrændes, saasnart Fienden er
,,brudt ind over Grændsen, og Armeen er IJleven nodsaget til at
"retirere til Osterbolten ••• Paa lige Maade og i samme Tilfælde
:,bor De drage Omsorg for, at Flaadens l<'arliiier og Effecter i Chri1,stina og Warkaus *) ikke folder i Fiendens Hænder, men hellern
"blive brænd te og odelagte, saasnart de finske Tropper blive satte
,,i den Nodvendighed at maatle forlade disse Steder for den ind,,trængende Fiende" •••
Saaledes havde Kongen af Sverrig gjort ·nogel, for al modst,1ac
Russernes Angreb; men del er let at fatte, at med hine ove11staae11de
:I llrigader, som Lilsammen lalle 94 10 Mand, og hvoraf de to besatte
Fæstninger, kunde et søadant Land som Finland ei forsvares imod den
russiske Overmagt og jernfaste Villie. Men den finske Armee havde
ikke alene al bekjæmpe den russiske materielle Overmagt; den
havde ogsaa at kjæmpe imod den russiske Slatskonst, som aldrig
forandres eller udarter - Hvo der end sidder paa Ruslands Throne og hvis Grundsætninger det stundom synes at være : ,,at Maalet
helliger l\liddelet'', hvorpaa vi i denne Krig ville finde mange Beviser og Exempler. Et saadant Exempel anforer !t1ontgomcry "'*).
En til den russiske Minister i Stockholm, Alopæ1u, efter Krigens Udbrud afsendt Coureer, som sammesteds bleir anholdt , med•
forte Dcre Breve fra den russiske Udenrigsminisier , Grev lloman·
:;off, hvoriblandt der var et, som var affattet i del franske Sprog
og som, foruden det almindelige Hverv: at soge at bringe Uenighed imellem og at forlede den svenske Nation , i111dello ldl et sær-·
skilt Hverv, der var saalydende:

*) Den seakaldte "Snimn-~'lotille'', pan den ,·esllige llretl ar den store
Saime-S!i.
••) Historia orver Krigel emellan Sverige och Rrsslund, Åren 1808 uch III J!J,
lste Bihd Pog. XXVog XXVI.
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"Min Herre I
,.Nogle l1ersoner lroe, al G,•neral Armfcldt, misfornoict med
,,den svenske Konges Maade · al behandle ham paa, maaskee er be"redl paa ganske al forlade Holfcl i Stockholm. Da han ikke er
"svensk, men finsk Adelsmand, synes hans 01•rrgang ikke at være
,.umulig, og under nærværende Forhold vilde den være meget fur,,declaglig for os.''
,,Forcnd De, min 11 e1-re I forlader Snrrig, ville De bcl,age at
,,undersoge lw11d General Armfcldt i denne Henseende allraaer.
"Hvis han indlader sig i Underhandlinger merl Dem herom, bor De
, ,ikke undlade at behandle Sagen paa d1:n mcesl venlige Maade;
,,men uden al forbinde Dem Lil noget Be,Lemt, indskrænkrr De Dem
,,til nl forespeil e ham alle de Fordele, som lnmne smigre hans Ær"gjerrighed. Jeg ,•il v;r,re Dem meget forlmurlen, ifald De snart
,,lader mig erholde l<11111lsk,11J om F1ilgcrue ar Deres Undcrsiigelscr."
"Jeg kjenclcr Deres Erfaring i saadannc A11liggendcr, og lnr
,,saaledcs ikke niidi g al gjiire Oem opmærksom paa, hvor vigtigt det
"er, al saadmme U111lerhandlinger forelages paa den l\laade, al De
"ci compromittere Dem. Jeg stoler i saa Henseende aldeles paa
,,Deres Forsigtighed, og har den Ære al være &c. &c."
•
Det er ar Vi~tigherl at gjiire Læseren op1111erl1som paa delle
aulhenliske Brev, da han derar vil kunne slulle sig Lil mange Begi1•enhcdcr i denne Krig, hvortil N iiglcn synes ganske at mangle.
Svc11skc Forfallere pege paa, ja nævne endog liere hiiierc mililairc
l'ersoncr, som de anlagl! at have indladt sig merl de ru~siske Aullw ·
nleler og ladet sig ved Bestikkelser forlerle til Forrrerlrri mod Konge
og Fædreland. Begivenhederne ville oftere fore os tilhage pna denne
Gjcnsland, og vi bekla;.1e ar Hjertet, ifald Tildragelserne syn1•s al
· stadræste de gjorte Beskyldninger, hvorpaa Svcrrigs tidligere Krige
med Rusland ogsaa tjene til Bcviis.
Saaledes blev allerede 17::1!1
den fortjenstfulde Oberst G. Ill. Sprengtporten, som de11gang med
saamegen Dygtighed ledede Græudseforsvaret, ved lntriguer lokket Lil
al forlade svensk og paa en forræderisk Maade al gaac over i russisk l{l'igsljencsle, hvori han samme Aar lijæmpede imod sit fi:irslc
Fædreland, og var sikkerllgen en af dem, som dannede Anjala-Forhundet med de misforniiiede svenske Aristokrater, hvorved F~,ttogct
mislykkedl's for den svenske Armee og sammes ridderlige Koni;c,

Gustaf d, III. Men, som sagt, Ruslands 'flolihk er uroranderlig, og
l,asseret baade paa Klogskib og List. Vor svenske Forfatter•) fortæller: ,,Den erfarne og slatskloge Jussuf Pascha, Commandant i
Otschakow i Carl d. Xlls Tid, frygtede mindre Russernes Magt
11
"end deres List og Forforelse. Det er ved Hjælp af disse 1 at de
,,hnve vundet deres st6rste Seire; det er en asiatisk-græsk Statskonsl,
,,hvoraf Philip af Mau donien og de græske Keisere ogsaa have be1,n) Ilet sig med storste Fordeel."
Vi ville i det Eflerfiilgende oftere faae Leilighed til at indr6mme Sandheden af Jussuf Paschas
Paastand; men vi maae paa den anden Side ikke glemme al anflire,
al drn ru ssiske Regj ering tillige allid ledes med stor Klogskab ug
Dyg ti g hed, idel den kun sætter den meesl oven•eiende Dygtighed og
de stiirstc Talenter i Spidsen fur sin hiiicre Stalsslyrl'lse. lntelligentsen
og Klogskaben fortjener til visse sin Rettighed, at seire over den
aandelige .l\liddelmaadighed, hvormed man endnu stundom seer mange
Stater besætte deres vigtigste og hiiieste Embeder.
I Finland sogte man paa egen Haand at ruste sig saa godt,
man formaaede; men Hjælpemidlerne vare for ringe, og Tiden for
kur!, midt i Hjertet al Vinteren, til at bringe dem beh6rig lil Udforelse og Anvendelse; hver Dag maatte man vente Krigens Udbrud.
Endelig var den svenske .A mbassadeur i Petersborg, General
St1•di11gk, under :l4de Februar 1808, istand til at give General Klcrcker dl'. sidste nærmere og bestemlere Efterretninger om det russi•
ske Angreb; de IJ·de:
••• ,, Tilstanden er her altid den samme, og jrg venter hvert
"Oieblik, al Udbrudet vil skee; men imidlertid have vi vundet nogle
,,Dnge, som jeg er forsilikret om ville lilive vel a11vendte til Landets
,,Forsvar. Hele Styrken, hvormed Russerne ville gaae 01·er Grrend" scn, belober sig ikke til 20,000 Mand. Overgangen vil skue paa
4 Punkter; Hovedstyrken vil gane over ved Kellis, for al
"lra·nge ind i La;tlet paa Veien til Tavaslehuus.
Oa Fæslningerne
,,ere provianterede, bliver det ifolge min l\lening rigtigst, at concen,,trere Resten af Armeen paa et Sted, som hverken udelukker For, :svar, men ei heller tillader Fienden at komme den i Ryggen og
"afskjære. den Relraitcn
Min Stilling her er nu saa vanskelig
" og byrdefufd, at jeg langt hellere skulde onske at placeres foran

"3
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' ) Sce l\lonlgumcry. I Bind, i lnlllcdn ingcn Pag. XIV.
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,,et fiendlligt Batteri. Imidlertid anvender jeg alle, mulige Kræfter,
,,for at vinde Tid, lwis jeg ei formaner al afvende Krigen ••."
Men inden vi gaae over lil al beskrive den egentlige Krig,
ville vi forsl korteligen omtale Krigsskuepladsen,
Storfyrstendomme! Finland er beliggende imellem den 59° 4.8 '
og 70° nordlige Brede saml 36° 56' og 49° 50' Længde,
Udstrækningen fra Nord lil Syd udgjiir saaledes omtrent i.50 geographiske Mile, hvoraf Lapland udgjiir omtrent 40 Mile, og fra Ost
til Vest, Ålandsiierne medregnede, 40 til 100 Mile. Arealet ud•
gjiir, l.apmarken fraregnet, omlrenl 5300 geographiske Qvadratllile,
Indbyggernes Antal udgjorde i Aarct 1808 omtrent -L
Million, eller lidet derover, bestaaende af cl patriotisk! og bravt
Polk, som var den svenske Regjering af Hjertet hengiven. Landet
er frugtbart, hvor det er dyrket; men dette er kun Tilfældet paa
den mind ste Dcel, hvorimod den storste Part er opf) ldl med Bjerge,
Slrnve, Socr, Floder og Moser, Fm Wiborg, hvor Bjergene allerede
cre temmelig huie, krydse over01·denllig store l{lippemasser hinanden
i alle l\etninger. Mængden af Steen og Klipper er paa nogle Steder saa stor, at Oiet med Miiie opdager en fri Plads af nogle
Qvadrat · Fnvne. Veiene ere smalle og krogede, men lrnarde og faste.
Hovedl,111~cveien gaaer langs Kysten af den finske og bothniske Bugt.
Dug lrnn denne lange og krumme Vei forkortes, og er derfor forbnn!ien ved Oerc transversale Veie, saasom: 1) Fra Borgå over Tavastehuus og Tammerfors lil Wasa; 2) Fra den russiske Grændse
ved Kellis over Assikkala, Karstula, Perho til Gamle Carlebn .og 3)
fra N yslol over Rautasalmi, Warkaus, Kuopio, ldensalmi, l<'rautsila
til Ulcilhorg og derfra omkring den bothniske Dugt.
De mange og store Vandmasser, hvormed Landet er gje11nemskaa1·el og hcdækket, fremstille om Vinteren ligesaa mange vidtudstrakte og
jevnc lisll.1der, som uden Fare kunue passeres af alle Vnabenarter og
det sværcsle Skyls. Byerne ere smaa, og Landet fa ttigt paa Ressourcer,
især Uvsfornodenheder og Transporlmidler, hvorved det bliver nodvencligt ni benytte mange Veie og adsprede Tropperne, for under
dc1111e uhlide Himmel al forskaffe Soldaterne Ly og Plcie.
l\lc11 disse Local-Omstæruligheder fora.irsa gc ogsaa, al en Afdeling pa,1 1000 å 1200 Manrl er i dette Land en betydelig Hærafdeling, saameget mere, som man kun finder faa Steder, hvor en
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talrigere Ardeling kan udvikle sin Styrke. Chefen for en saad11n
Afdeling maa derfor besiddt" en Dee! Fellherre-Egenskaber, da han
ofte er overladt Lil sig selv, og maa altsaa handle uden hiiiere
Ordres. Forresten maa Landets almindelige Beskaffenhed og deraf
fiilgende Indflydelse paa store Krigsoperationer ikke tabes af Sigte.
l\fan kan saaledes nævne 6 strategiske Hovedpunkter, nemlig:
Sveaborg, Nordens Gibraltar, med en stor og sikker Havn og
en Vaabenplads. Den behersker Kysten af den finske Bugt og Hovedlandeveien langs samme.
Tavastchuus, hvor Landets Hovedveie forene sig.
Åbo, Landets Hovedstad, med Regjeringens Sæde, et Universitet,
en Havn og en Station for en Dee! af Skjærgaardsflaaden.
Vasa, en Handelsstad ved den bolhniske Bugt, hvor flere Veie
sliide sammen,
Kuopio, eller ldcnsalmi, som kun er .tilgængelig ad een eneste
Vei.
Ulcåborg, den sidste Nogle til det Nordre Finland, og Maalet
for hver vel anlagt Operationsplan fra Rusland af. ·
Finland havde en egen Armee, som i Februar :I.SOS bestod af:
Ordinairt Vørge!\tandskab. ring,
Del finske Artilleri-Regiment.
800 •
Åbolehos Infanteri-Regiment • •
• • :1025
• 5i2
Dets Rustholds (Forstærknings) Batailloo • • • 500
250
Bj iirneborgs Infanteri-Regiment •
• 5-12
• • • :1.025
Dets Rustholds Bataillon
250
500
Tavastehuus Infanteri-Regiment
:1025.
5:12
2,;o
Dets Jæger- Bataillon
• • • •
500

.

,
\ Nylands Dragon Regiment •
Nylandsf
. R .
.
,,
In a11ler1- eg1mont •
Brigade.
B .
,,
Jæger- atm 11 on
,
Ostcrbotlens Infanteri-Regiment
Kajana Jæger-Bataillon
Karelske Dragoner • • ,
Savolax Infanteri-Regiment
S avolax.
. d
"
Jæger-Regiment
B r1ga e,
.
. C
.
,,
Art1ller1- ompagm .
{
Karelske Jæger-Corps

550.
1025.

,,

275
512

46

292.
• :1.197

. ,,

3:11

• 314

200

100
476

:l.037 •
118-1 •
:1.33.

600.

. "
",,
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Ordinnirl
l\landskob.

Transport 11,904.
Enkedronningens Infanteri-Regiment i Sveaborg.
6!0 •
Del Jægerhornskc Infanteri-Regiment i Sveaborg og
Lovisa . • •
• • • • • •
640 .
Det Adlerc1·eutzke Infanteri-Regiment •
• 1.800 •
Summa

=

Yarg~ring.
400U

•

,,

•

,,"

--------

·u,981 • 4009

=- 18993 .Mand.
Heraf va1·e 1.588 Nummere vacante; Garnisonerne pna Sveaborg
og Svartholm udgjorde omtrent 7000 l\land; Syge, Commandcerle
m. m. udgjorde et ikke ringe Antal, saa at Combatlanternes . Antal,
h\'ormed man vilde modsætle sig Russernes Angre!J, hvad vi allerede
hn,•c omtalt, ikke meget oversteg 9000 l\land. (lorholdct imellem
den russiske og finske Armce var for stort, og !Jlev det endmerc
de rved , al Overcommandoen af den finske Armee var anbetroet all
for svage og hjælpeliise Uæoder, og al den Hiiislcommanderenrle var
ra,ulvild, samt adspredte og misbrugte de Kræfter, han havde at disponere
o\'er. Hvatl Tropperne og deres Under!J~fali11gsmænd angaacr, saa udviste rlc under hele Krigen deres gamle, vante Tapperhed, Fmdrelnnds~jærlighed og Opo!Trelsc, ide\ de til siilsle Aandeilrml kj æmpcde for
Nationalæren, Konge og Arne. Sikkerlig vil Sverrig engang vise de
lappre og ædle Kjæmper, som i denne Krig faldt paa Ærens Mark,
en stiirre Opmærksomhed og Anerkjendelse i Efterverdenens Erindring, end den, der hidtil er bleven disse Tappre lil De1•I,
I den svenske _Historie findes mange bande !Jegeislremlc og
siirgelige Epoker; men rn•ppe lindes der en Epoke, som i nogen
Henseende overgaaer den her omhandlede. Al fiilge og at see cl
folligt, ikke talrigt, men kraftigt Folk, i 1.! Aar i Kamp ran Liv
a,; Dod mod Overmagten, er oploftendc; og hvem iinskcr ikke et
saadanl Folk Lykke og Held i dels Kamp?
lrlilge General Klcrckcrs Befoling af iste Februar 180S snmlctle den finske Armce sig omsider; tn<'n, formedelst Landets Udstrækning, kunde Savolax-Brigadcn ei være samlet riirend den 21de Fe•
!tru.ar, san at, hvis del russiske Angreb v,,r. skcet med den forniidnc
og sædvanlige Hnrlighcd, vilde sliirsle Delen af den finske Hær
være bleven overrumplet og taget til Fange i deres Qvar.terer, ligesom Sveaborg Fæstning lclleligcn ,•ilde være · falden i Russernes
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Tiæncler, inden Forsvaret der kunde være blevet ordnet. l\lcn til
Fordeel for Finlands Forsvar, forliib endnu 3 Uger, fra isle Februar af al regne, inden Russerne begyndte Krigen, i hvilken Tid
l~orsvaret kunde ordnes, Armeen samles, Sveaborg reparere~, ml rustes, monteres med Skyts, provianteres m. m., hvilken Activilel især
geraadede Commandanten, Vice -Admiral Cron1tedt, til Ære. Oberstlieutenanl Tavast af Sa,,olax- Regimentet blev sal i Spidsen for den
finske Armees Commissa~iat, og opfyldte ligeledes med Ære sit
Hverv; Almuen uudersliillede ham med all Niidvendigt, saasom:
Proviant, Kjiirsler1 Fourage, Heste m. m.
Den til Angrebet paa Finland paa sammcs Grændse forsamlede
russiske Armee blev commanderet og var sammensat som fol ger:
General en Chef: General, Grev v. Buxhowden;
Chef for Generalstaben og lngenieurvæsenet: Generalmajor Grev

v, Suchtelen;
Gcneralqvarteermester: Generalmajor v. Berg;
General du Jour: Generallieutenaut v. K onovnittin;
Artilleri-Chef: Generalmajor Betlegarde, senere Generallieutenant

Voronoff.
Armeens Styrke var den 29dc April 1.808, efter at den allerede havde erholdt betydelige Forstærkninger, saaledes :
oro. OnderCnnoUesie.

. .

cicrer. uOcierer. llleniJ••

Generalslah og Ingenieurvæsenel
4i
1ste Division, under Generalli1:ulena11t
Tutscltkoff
• 209
2den
under Generallieulenant,
Grev Kamenski •
• 447
3die
unde1· Geueralliculeuant,
Fyrst Bagration
• 279

,,

"

5

"

aer.

" "

.

34!

.

91.6 11,337 2,5S3 7-1

'
Summa ,....

51.5

4,923 1.,1~0 1.9

7,155 1,817 21

------- - ---- -

976 1777 23,415 5,5~0 H7

lall = 26,168 Hol'edl'r.
Hvoraf Infanteri:
24,058 Hov.
Cavalleri: = 2,110 "
Foruden Officierstjenere, l{ud ke m. m. = 1,68 4 "

Men, omendskJiindl den summariske Fortegnelse paa den russiske Armce i Enden af April udviser, ifiilge russisJ.e Kilder, en
Slyrkc af over 26,000 Comballauler, saa var den ,·cd lndbrudet den
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21 de Februar langt svagere, og, formedelst det store Antal Syge,
Vacancer og anden Afgang, som altid er saa paafaldende stor i de
russiske Armeer, endog ifiilge svenske Kilder, ei meget over 16000
Comballanler, af alle Vaabenarler.
Den blev ikke desmindre af
Uusserne udgiven for 6'0,000 Mand, hvilket havde til Fiilge, at
de Svenske, i Begy11delsen af Fcltlogel, oplraadle langt mere forsif!.tige og tilbageholdeude, end de vilde have gjort, h\'is de havde været bedre underrettede.
Endelig brod den russiske Armee den 2ide l<'ebruar 1808,
uden foregaaende Varsel eller Krigserklæring, i 3 Hoved-Colonner,
foruden nogle mindre Colonner, over den finske Grændse, som dannes af Kyme11e Elv, nemlig: over Abborfors, Anjala og Kellis.
Kulden var streng og Sneen dyb. Det russiske lette Infanteri var
forsynet med Skier, og Artilleriet var lagt i Slæde-Lavelier.
Ved Indtrædelsen paa s,·ensk Grund ved Abborfors, ansaae
Ge11eral Rua:ltiiwdL'TI, del nodve11digl, al foredrage for den derværende
svenske Posleri11g del Onske: al blive modtaget og al marchere
igjennem Landet uden .Modstand. Den i denne Hensigt som Parlemeutair afsendte russiske Officier blev imidlertid modtaget af de
S1•enske med Geværskud,
Herved var Stridshandsken kastel for
Russerne, og Krigen begyndt.
Svenskernes Modstand ved Ahborfors 1·ar ikke af Belydenhed;
cl1•n derover marl'herende russiske veustre Fliii-Colunne, under Generallieulenanl /{ame11ski, bcsalle samme Dag Lovisa; Centre Culonnen,
U11der Generallir.ulcnant 1'utsc/ikoff, rykkede frem lit Hnrdom, og hiiire
Floi-Colonne, under Gcnernllieulennnl Fyrst /Jagralion, Lil Rausala.
Ved Elminii forsvarede de11 svenske Postering, under Alircnkils, sig
kjækl det hele Diign den 21de Februar imod russiske Skilobere og
C,nalleri.
I Lovisa forefandt Russerne intet andel Krigshylle end el Fouragcmagazi11. Hl en, som fra Siisiden forsvares af Fæstningen Sw.1rtholme11, paa en O i Havbugtcn ved samme, blev strax bcrendt af
1800 .Mand , under Generalerne llluka110Jf og Hriscarn, og derpaa
beleiret.
Svarlholms Fæstning var kun svag og uden betydelige
Ressource1· eller Forsvarseme, især om Vinteren, da Havet omkring den var belagt med stæ.-k lis.
Commandanlen var, som , i
allerede vide, Maior v. Gripenberg af det Jægerhornske lnfanteriRegimenl, og Garnisonen bestod af 6 700 l\Iand, Arlilleriel med, egnet.

a
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nen russiske General en Chef udstedte efter Indrykkeisen i
Finland 2 Proclamationer, hvoraf den forste til det finske Folk er
dateret Frederikshamn den 22de Februar :1808 nogle af disse
Proelamnlioner vare daterede den :18de Februar :1803 - og ere allerede anforte (li. Bind, Pag. :1.50-1.55); den anden P clamalion, som
ogsaa er forfatlel i det svenske Sprog, er rettet lil den finske Armee,
dateret Huvedqvarleret Lo,·isa den 22de Febr. og saa lydende:
,,Soldater I
,,Det er med Smerte, al min allernaadigste Keiser seer sig for,,aulediget til mod sit Onske at lade sine Tropper rykke ind i Fin,,land, hvilket blot har til Hensigt, al l'de Eder en kraftig Beskyllelse,
,,at vedligeholde Fred og Rolighed, saml at bidrage til Finnernes
,,l.ykke."
,,For al udfore denne billige Forholdsregel, har Keiseren befa.,lel mig, ei at skyde det forsle Skud, indtil I, forglemmende Eders
,,Frihed og fol'agtende Freden, begyndte al være virksomme; og
,,til min store Bedrovclse hu•e I allerede gjort det."
,,Idel jeg fornyer denne Hans Keiserlige Majestæts Befaling,
"forsikkrer jeg den finske Nation om sammes oprigtige og sande
"Velvillie for dette Land, og garanterer Eder, Soldater l paany, al I
~,have Andeel i denne Hans Keiserlige Majestæts Naade. I lirave
"Finner I som ved Skjebncns Tilsl-ikkelser heuhiire til Landets
,,Krigsfol~, ere mrget beklagelsesværdige. I forlade Eders Arne,
,,Eders Frænder, og siige D1iden for en uretfærdig Sag. Soldater !
,,min allernaadigste Keiser har befalet mig, at love hver af Eder,
"som frivilligen nedlægger sine Vaaben, at han kan gaae tilbage 111
"sin Hjemstavn, dier hvorhen han iinsker, saml desuden at lie'a!e
,,for hvert Gevær 2 Rubler, for en Sabel eller andet Vaa!Jeu 1 Ru•
,,bel, og for hver Hest :10 Rubler. Hvem iblandt Eder skulde saa"lidet elske Freden, at han ikke skulde skynde sig at modsætte sig
"ethvert uretfær-digt Op!Jud til Krig, for al forskaffe sig et fredeligt
,,og lykkeligt Liv under min allernaadigsle Keist•rs Beskyllelse ?"
Lo, ise, den 2"2ue Feb1 uur I 808.
Buxhiiwdcn.
Med denne og den fra Frederikshamn daterede Proclamation
fulgte haandskrevne Billeller til Præsterne paa Grændsen, saa lydende:
"Miu Herre l Vær saa god at modtage disse Proclamationer
,,som en Sikkerhed, og rneddeel Deres Sognefolk Indholdet deraf;
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"hvorefler strax skal folge en Sikkerhedsvagt fra Hans Majeslæt
,,Keiseren af Rusland:"
Man maa- sige til Finlændernes og den finske Armees Ære, ja
til hele den dannede Menneskeheds Bniimmelse, al d:sse Proclamationer ikke ha\lde den ringeste Virkning, men bleve af hver redelig
l\Jand helraglede saaledes, som de fortjente. Det vilde ogsna være
et sorgeligt Tidens Tegn, uaar den store Pligl, at fors1•are l•ædrnlandets hellige Jordbu11d , skulde være en ,,uretfærdig Sag", eller
hvis en af moralske Mænd bestaaende Armee slrnlde glemme sin
Pligt og sælge sine Vaaben for smaa eller store Summer til dr.
over Landets Grændser indb1·udte, overlegne Fiender. Det er næslen
ubegribeligt, at den commanderende General for en talrig og tapper
Armee, der besad Hjælpemidler nok til al beseire sine Modstandere
merl ridderlige Vaaben, har kunnet uedværdi ge sig og sit herommelige Navn til at undertegne en for alle Follieslag og Armeer nedværdigende Opfordring. I al Fald belalte han Forræderiel ikke meget dyrt, og ansaae derfor vel heller ikke samme at være af stor
moralsk, eller materiel Viglighed.
Russernes Indfald i Finland ltlev fiirst bckjendt i Stockholm igjen nem Telegraphen paa den fin~l.e Side til Grislehamn den 29de Fe1.Jruar, og den 2den Marts om Aftenen ankom den forsle Coureer
med de detailleredc Efterretninger derom fra General b:lcrclwr, allsaa
paa en Tid, den russiske l\lini~ter, A la11w1u, var i fuld Funclion i
Stockholm, og den svenske Ambassadeur, G1meral Stcdi11gk, i Peters1.Jorg. Kongen af Sverrig blev ved disse Eficrret11i11ger saa opbragt,
al han om Natten Kl. 2, den 3die Maris, lud ved sin Over-Adjutant
(:lbcrst Doye den russiske Minister arrestere i sit Hotel og den hele
ovrige russiske Legation ligeledes arrestere og henfiire til l\iinislcrens
Ilolel, hvor de bleve bevogtede af i Lieutenanl _ug ,J, Underofficierer
af Garden, Diirene besalle med Skildvagter, og Legnlionens Archiv
forseglet med Ge11cral-Acljutanlens Segl, hl'ilke lforholclsregler lilvisse
vare voldsomme og kunne ikke linde Forsvar i Folkeretlen. Handlinger af snadan Slags, som man ei formaaer at forsvare med Magt,
ere dobbelt uheldbringende, ht'ilken Sandhed ogsaa hrr senere lilfuld u
stadfæstede sig.
Den russiske Minister protesterede naturligviis imod den imod
h,1m udviste Vold og Fornærmelse, og vilde fiirsl sætte sig lil
1'Iud1•ærge, l11·ilkct I•'ursæl den talrige Vagt snart gjorde umuligt ug

ligt og maatle hnn derfor finde sig
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sm Skjehne, og sagde blot:

,,At han tilhorle en Monark, som var stærk og mægtig nok til ni
nhcvne h.im ''
.Ministerens Gemalinde blev givet del Valg, al forlade Huset,
eller forblive hos sin !\tand; hun foretrak nalurligviis al dele Skjehne
med ham.
Den svenske Vaglcommandeur i den russiske Ministers Bnpæl
erholdt f61genrle Instruction :
"Den forrige russiske l\tinister verl del svenske Hof maa t'i
,,forlade sin Bolig, ligesaalirlt som .hans Secretairer og Domestiquer.
,,De man ei heller hverken skriftlig eller mundtlig have Communic,1,,tton ·med Nogen, hvem del end er; Ing en maa komme til dem,
"uJen al fremvise en af den udenl nndske .Minisier eller Stadens
,,Gouverneur udstedt skriftlig Tilladelse.''
Kort efter Arreslalio11e11 tilstillede den svenske Udenrigsminister,
Baron v. Ehrenheim, den russiske Minister en i diplomatisk Form
forfattet Note, hvori Herr Alopæus blev underrellel om:
,,At, ifiilge Hans Majeslæt Kongens Belaling, vare hans diploma.,tiske l:"orretninger hos Hoistsamme endte, paa Grund af Angrehel
,,paa Finland uden foregaaende Krigserklæring."
Alle i Stockholm værende fremmede Ministre og rliplomatiske
Agenter gjorde den svenske Udenrigsminister Forestilling imod Herr
Alopæi Arrestation; men, paa Baron v. Ehr,mhøims Melding derom
til Kongen, svarede Hoistsamme ham skrirtligen:

... ,,Jeg er bleven meget forundret 01•er delle fælleds Skridt for
"en Embedsbroder, som \'ed sil Hofs Handlemaade var bleven sal udt•n •
"ror Folkerettens Beskyttelse. Del vilde visselig,rn have været at drive
"Honigheden alt for 1•idt, efter Russrrnes Indfald i Finland uden
"foregaaende Krigserklæring, og efter de Proclamationer, som der ere
,,blevne udbredte iblandt l\Jine Undcrsaatter, om Jeg en1lnu i Hr.
"Alopæi Person vilde respectcre h,111s diplomatiske Characteer, hvilken
"Tiderne og den almindehgc Tiltro hidtil havde boldt hellig iblandt
,,Nationerne, saalænge den blev ansecl som en Borgen for Redelig,,heden af den Regjering, fra hvem de vare sendte.''
Baron v. Ehrenhcim blev tillige af Kongen paalagt at untlerrelle
riet i Stockholm værende diplomatiske Corps om: ,,al han af Kon1,gen var hleven forhuden al gaac ind paa nogen videre Erklæring
"angaacndc He1 r Alupæi Arreslation, som il-.kc s~ulde kaldes til hage,''
llanm, Kriph . fra 1B07-9. li. Bind.
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Kongen c1r Sverrigs Anskuelser og deraf folgende Handlemaade
,·ilde maaskee ikke ,·ære al laste, ifold han havde været island til at
fors1·are den med kraftig Haand; thi den llc1ndling, som Rusland
havde udovel, uden foregaaende Krigserlilæring at falde ind i Finland og ved Proclamalioner siige al forlede sammes Indbyggere og
Armce til Opror og Forræderi imod deres retmæssige Konge og
IJerre, er en Begivenhed, der ikke lian undskyldes for nogen Domstol,
og dt:rfor kan en saadan Handling ikke sælles i Calegori med en ærlig
lirig, men med en saadan, hvori hver den, som under slige Forhold
gribes med Vaaben i Haand indenfor Landets Grændser, bor vente al
blive anseel som Rover, og som saadan, uden Ceremonier, blive skudt
eller hængt i del fiirsll'l del bedste Træ.
Ar samme Aarsag kan el
saa fiendtligsindel I.ands Repræsentant, Agent, Minisier, eller hvad han
ellers kaldes, ikke heller vente sædvanlig Behandling og Protec!ion
af den Regjering, hos ln·em han et· accredilercl; dog blot, som sagt,
under den Forudsætning, al man kan forsvare sin llandlemaade; thi
i modsat Fald er del vistnok klogere al tie og taale; og vi ville
ogsaa ret snart erfare Virkningerne af Kongens vel kraftige, m1•n
uforsiglige Handlemaade.
Kongen af Sverrig blev iovrigt ved Elterrt•lningen om Russernes Angreb paa Finfand lilfulde ,·akt af sin Dvnlc og sine Illusioner.
Han lod slrax, d, e. den 3die 1tJarts, V11rgeringen. ArmeeReserven, kalde til Vaaben, og det næste, han i sin criliske Stilling
nodvendigviis maalle stræhe efter, var al erholde en du elig, mililair
Raatlgiver tilhjælp. .l\fe11 denne er ikke altid let al linde.
General, Grev IW11gs71or havde hidtil været Mmeens tjenstgjiirendc Generaladjuldl1t; da samme blev overdraget Overcommandoen
over den fin~ke Armee, ug som Folge der11r afreisle i Slutningen af
l<'ebruar Maaned til l<'inland, blev Oberst Peyron ud11æv11l til Armeens
ljenslgj1irende Generaladjutanl.
Men de nu indtræffende alvorl:ge
Omsl,l!ndigheder udfordrede en Gcncral~djulanl ar en gan ~ke a11d1•n
Beskaffenhed og Dygtighed end de, som udfordres i Fredstitl, og hvor
Enhver kan bruges. S \' eri·ig eiede lil Lykke især een bckjcntll OfJiceer, som var skikket til at være Generaladjulnnt i Krigstid, og
clenne Officier var Oberst, Haron v. Tibell, en Mand, der besad stor
Dygtighed, Kyndighed, Patriotisme og Ridderlighed, overhovedet
store Evner og den bedste Villie, hvorved han var fuldkommen
værdig til del paa ham gjorte Valg. Den (ile Maris om Morgenen
hlcv nemlig Obersten kaldet til Rongen paa Gripsholms-Slol, hvor
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han erfarede, al Kongen havde udnærnt ham til sin tjenstgjurendc
Gcneraladjulanl for Armeen, og Oberst Peyron blev d. 7deMarts udnæv1 ,t
til tjenslgjiirende Generaladjulanl for den i Stockholm værende Generalcommando og de samme undel'lagle Troppeafdelinger. Ohcrst 1'ibcll
modtog Udnævnelsen , ug blev umiddelbar derefter overrakt de til
Kungeu iodlohne RJ[lporler og Meldinger fra de forskjellige Befalingsmænd paa Grændserne af Finland, Skaane og Nol'ge. Oberslt!n
gjennemgik strax disse Rapporter, og, O\ ercensstemmend.e med del'es
Indhold og de truende Omstændigheder, afgav han endnu samme
Dags Formiddag sin underdanigsle Forestilling om, hvilke l<'orholtlsregler han troede al der i denne for Sverrig saa farefulde Stilling
burde lages.
Obersten viste ved disse Forslag hurtig Opfalning og
Klarhed i deres Affattelse; og man er vistnok herclliget til al ud•
tale , al, del'som disse Forslag saavel som hans senere Raad va re
hleme fulgte, vilde Sverrig neppe være bleven nodsag1·l til at slutte
Freden til Frederikshamn den i 7de September 1809.
Generaladjulant Tibell nedlagde aller sil Embede ifolge Thronforandringen af i3de Marts 1809. Den ham af den uye Regjering
affordrede Beskrivelse over Krigsbegiveul:edørne og hans Embedsforelse
indgav han allerede den :19de Maris 1~09, og sluller den saaledes:
• • • ,.Med en retskaffen Undersaals Oprigtighed har jeg i mil
"Embede stedse foreslaaet det, som jeg efter mil bedste Skjounende
"og min Samvittighed troede al være min Konge og mit Fædreland
"nylligt; og har dernæst med en Soldats skyldige Lydighed udfort
,,de hoiere Befalinger, som ere blevne mig givne.''
Det er vigtigt for os, al vi allerede nu kjende disse Forhold,
ligesom det for Historieskriveren er en kjær Pligt og stor Tilfredsstillelse al kunne fremhæve denne dygtige, patriotiske og værdige
Mands Handlinger, som l,aade i og udenfor Landet nodvendigviis maa
have forskaffet ham den retr.crdige og billige Anerkjendelse: al Sverrigs Uheld ikke kan lægges haus Krigsbestyrelse til Last, men al man
snarere maa indromme, al han med Kraft og Sjæl- styr~e ledede Armeens
Operationer under de mcesl beklagelsesværdige og vanskelige Forhold,
ligeoverfor Egensindighed og Udygtighed, hvorved hans gude og kraftige
Haad og Forslag hleve paralyserede af hoiere, men ofte aldeles urigtige og forkastelige Anskuelser. Uel ,•il neppe være os muligt at
frcmhæ,·e alle de Forslag og Planer, der cre udgaaede fra denne
dygtige Generaladjul:mls Vi rksomhed, men vi ville oftere komme
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tilbage paa dem og dermed gJore en Begyndelse, idet vi her ville
anf1irc 8 Punkter, h\'ilke han den 61e Maris 1808, efter at have gjcn•
nemgaael de indkomne Rapporter, ovenakle og lilraadedc sin Konge
al befolge. Disse S l1 unkler erc i Udtog saa lydende:
1. ,,Deres l\fajestæl ville hin·e den Naade, al befale Deres Ge"neraladjulanl af Marinen i at han, formedelst de paa denne Aarsti,t
.,uovervindelige Forhindringer 111 kunne tilsiies understulle Sveaborg,
" i dl·I Mindste træffer saadanne Foranslallninger, al delle kan skee
, ved fiirste aabne Vande • • • Ligesaa bor de fo1·niidne Befaling1•r
,,gives, at nogle Krigsfal'tiiier uforliivet afsendes til Sundet og Ilæl71lerne."
2. ,,At den Coureer, som i Nat afsendes til den commande,,rcnde General i Fin laud, medgives de Befalir,ger, der, ifiilge Ge,,ncrallieulenanl v. h."forcl,rrs Wrste Rapporter, synes at mangle ham.
"Det synes ogsaa al ,·ære iinskcligl, at den Illiislcornmandcrende
"Genetal i Finland, efter al have laget behiirigl Hensyn til vor egen
"og Fiendens Styrke, og i Haab om Fordeel siiger al tvinge Ficn
,,den til cl afgjii rende Slag."
3. ,,De truende Forberedelser, som vise sig paa Rigets Syd,,og Veslgrænclse i ei-e maaskce ikkun Skinbevægelser, for al hindre
,,Afscudelse af Forstærkning til Finland; men skulde el Angreb v1r"kelig l,lsigtes, sum del anr)' l,kende franske Armee-Corvs rigtignok
,,lader formode, sua er del hiiisl niidvendigt, al være forbered! der"paa, og ikke have Armeen hjemme i sine Qvarterer, naar Angrebet
,,skeer. Jeg forcslaaer derfor underdanigsl, al der strax sammcn"dragcs en Rescrve-Armce i Nærheden af Orebro, og al en Afdeling
,,af samme fol'l,r gges til Egnen ar Jonkjoping, som efter Omslæ1 ,,digl1ederne kan understolle Vest- og Sydgrændsen. Al Brfalin s- .
,,mændene paa Syd-, Vcsl og Nordgrænd sen erholde Befaling li)
,,slrax al sammentrække de Grænch cn nærmest liggende Regimenier,
,,og forlægge dem i Cantonncmenlsqrarle1·er, fordi de ellers cre ud"salle for al blive s11rængte, eller !agne tilfa11ge, hvis Angrebet
,,si.ulde skee, ligesom Russerucs, uden foregnaendc l{rigscrl.læring."
4. ,,Da Krigscollcgiet, ifiilge dets Organisation, ikkun hcsiirger
"Forvallni11gc11 af Armeens Furuiidcnheder i Fredstid , h\'orimod en
"særegen Afdeling, under Benæmclsen af Krigsdepartementcl, har, i
"Tilfælde af Krig, al hcsorgc Forvaltningen af den i Felten stanendo
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Armee, saa forcslaacr jeg u11dcrda11igst, al el Krigsdepartement strax

,,n, ganiseres og træder i Virksomhed."
5. ,,Da, næst Guds Bistand og Armeens Tapperhed, den rcgel,,rellc Tilveiebringelse af alle Slags Niid-v cndigheder er af allcr,,storsle Vigtighed, for at kunne i Krigen erholde et gunstigt Rcsul,,tat, da i modsat Fald let fremstaaer Uvillie, Nedslaaenhed, Syg,,domme og uberegnelige Uordener, san foreslaaer jeg underdanigst,
"at Krigsdepartementet og Forvaltningen af 1\1.irinen, enhver af disse
,,Brancher for sig, slrax udkaster et Overslag over de Omkostninger,
,,som Armeen og Flaaden vil furaarsage, r. Ex. under eet Aars
. ,Felttog, og at, saasnart di~se Overslag e1·e indgivne, Deres Majeslæt
, ,da ville overgive dem til Rigets Finants-Bestyrelse, for af den at
"gjennemgaaes, og bestemmes, hvorfra de nodvendige Midler kunne
,,erholdes.'' • • •
6. ,,Da Deres Majestæt allerede uncler 3die Maris har befalet
,,Indkaldelsen af Vargeringen ved de inddeelte Regimenter, og he"stemt, al samme ved Armeens Opbrud skal anvendes til Besætning
,,og Bevogtning af Kysterne, saa burde vel Regimentscheferne he,,ordres til at ansætte og afgive de til sammes Underv1isning nod,, vendige Officierer og Underof6cierer." • • •
7. ,,Generalfcllloimesleren burde vel gives den Hefaling, paa
"del Hurtigste at besorge Udrustningen af de nye Fellball~rier og
,,paa alle Maader paaskynde Reparationen af Geværerne og Forfær,,digelse af Ammunition."
8
• ,Saasnarl de nærmere Oplysninger erholdes om den virke,,lige Hensigt med Krigsrustningerne i Danmark, ville Deres Ma1.jeslæt bestemme den Undcrsliillelse, som burde afgaae til 1le11 fin,,ske Armces Forstærkning, hvortil iutel Oieblik maa forsommes,
,,saavcl med Heusyu til Vigtigheden af I.andels Forsvar i Almin.,lelighed, som N odvendigheden af at sætte dcu finske Armee i
.,Stand til at understolle Sveaborg.
Ogsaa ville De1es Majestæt
"hehag,· at bestemme den almindelige Forsvarsplau, der, uden al
"hinde Hænderne paa de Hoistcommanderende, dog kunde give det
,,Hele Sammenhæng og tjene til Rettesnor for Troppernes hcnsigls,,rctle Fordeling ved Grændserne og deres oecouomiske F,irhold.''
f>aa disse 8 Punkter svarede Kongen f0lgende:
Til Nr. 1: Al de dertil sigtende Forholdsregler og A11slaltcr allerede
vare befalede.
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Til Nr. 2: At det allerede ,•ar opryldt, idel den lliiislcomma nclerendo
General i Finland var overgivet en udHirlig Jnslrnclion Fiirend
Afreisen.
Til Nr. 3: At han bifaldt samme; og Lil den Ende blev strax beordret at armarchere til Orcbro: I Escadroner ar Livgarden til
Hest, Liv-Regimentets Husar -Corps, l.iv-Rcg1menlels GrenadeerBalaillon, Infanteri-Regimenierne: Opland, Siidermauland, Westm,mland, i Bataillon ar llelsinge-Regiment og 2 Ballerier.
Til Afdelingen i Jiinkjiipiug blev heur<lrcl .i Balaillouer af
Liv-tirenadeer Regimentet og 1 Balleri.
Til Nr. 4: At det ligeledes liifoldcs, og• al de dertil siglende Befalinger skulde udstedi-s.
Til No. 5: At samme derimod tkke l!unde liifolclcs, eftersom Rougrn
il!ke fandt det hensigtsrel at bebyrde Armeens og Flaadens
Forv!lllningsv:csen med el saa vidllofligl .\rbcide, da deres Tid
var i dette Oieblik oplaget paa auden AJ;iade ; dog vilde Kongen ved sin Tilbagekomst til Byen nærmere betænke sig paa,
hvad herved var al gj6re.
Til Nr. 6: Del bifaldtes, al Vargeringens eller Reservens Styrke blev
bestemt, og al de nodvendigr Befalinger desangaaende bleve udfærdigede. Dog vilde l{ongen endnu ikke ind,•ilge, al Reserven
skulde sendes i den virkelige Krig, men al den blev anvendt
til Kysternes Bevogtning og Fæstningernes Desællelse , omendskjiindt han Lilfulde erkjendle Nyllen og Bes1mrclsen af at Vargeringen blev incorporerrl i l.i111e-Regime11lerne.
Til Nr. i : Del bifaldtes, o~ de nodvendige Ordres dcsangaaende blevc
slrax udstrdte.
Til Nr. S: Til delle Punkt blev svaret, al Kn11gen strax vilde for•
lange af det danske Cabinel et catrgoriskl Svar, hvoraf den
tinske Armecs Forstærkning sl!ulde afhænge.
l'aa Oberst Tibells udtalte Beklagelse o,·er, al Forsvarsanstaltrrnc
hleve trnfne for sildigt, og is1rr: al den finske SkjærgaardsOaade ikke
var bl cven o,·erf6rt fra Åbo og Sveaborg til Sverris, medens Aarstidc11
tillod det, svarede l{ 11ngen: ,,at, omendskjondt han ved sine diplomatiske
,,Forbindelser havde erfa1 el, nt del russiske llor efter Freden ti l
"Tilsit havde forandret sin l'ænkemaade med Hensyn til det politi,,ske Forhold, SO{Il fandt Sted imellem Sverri-,; og Englanrf, og om"e111!s~j611dl der Uere Gange var skeet .l\lelding fra den Kongeh~c
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"Amhassadeur i St. Peler~horg om de Rustninger, som fra russisk
,,Side foretoges, havde Kongen dug endnu holdt dem for Demun,.stralioner, fordi han troede, i de forP.gaaende politiske Forhold al
,,tinde tilstrækkelige Grunde Lil ikke al befrygte noget virkeligt Ud,,brud, hvorfor ogsaa Kongen ikke vilde foretage Rustninger, for
"ikke al opvække nogen Mistro. Ikke desmindre havde Kongen, da
"Omstændighederne bleve mere betænkelige, under Hte Januar
"1808 befalet Sammentrædeisen af en Geheime-Krigs Cumite, som
,,skulde afgive sin Formening um Forsvarsanstalterne, der under
,,disse Omstændigheder skulde lages; men det kort derpaa fulgte
"Krigsudbrud havde ikke ydet Tid til al udfore de af Cornitcen
" anbefalede Foranstaltninger, ligesom Aarstiden ikke havde tilladt at
,,foretage den finske Skjærgaard-Flaades Forflytning."
Den 8de Marts reisle Oberst Tibelt tilbage fra Gripsholm til
Stockholm, for al bringe de af Kon gen approberede Foranstalninger
.Men slrax efter Tilbagekomsten til Byen erholdt
til Udforelse.
Obersten med en Coureer en Kongelig Ordre, dateret Gripsholms
Slot, samme Dag, den 8de Marts, som lod: ,,At Vargeringcn skulde
,,strax forsynes med Geværer, og sammendrages paa visse P,111~ter,
,,for at oves i Vaaben", og den ilte Maris erholdt Obersten paa
lignende Maade Kongens egenhændige Skrivelse, dateret Gripsholm
den !Ode Marts 1808, saa lydende:
,,Jeg har lilskrevet Stalssecretair Lagerbring angaaende et Lan~•deværns Oprellelse, som i længere Tid har været paatæ~kt, og har
"Jeg befalet l111rneldle Statssecretair at overveie denne Gjenstand
,,med Dem, for jo fiir jo hellere at forelægge .Mig Planen til Udfii,,relsen af samme.'' • . •
Oberst Tibell og Stalssecrctair Lagerbring O\'erlagde derpaa det
Nodvendige om denne Sag, hvorpaa ObersLen under 12te 1\larls
1808 afgav den underda!1igste Betænkning:
••• ,,Statssecretairen er med mig af den undertlanigste For,.mening, at Indkaldelsen af Reserverne vil udgjore den egentlige F01·,,stærkning, som Rigets Hjælpemidler og Forfatning synes at lilladti,
,,og at det derfor, ifolge vor underdanigste Anskuelse, e_r bedre
,,at besidde en vel underholdt lille Armee, end en stor, som i
,,Længden vilde mangle alle, selv de fiirsle Fornodenheder" , ••
Kongen havde vel oftert' yllrct til flere hoiere Embedsmænd
Niid,•cndigheden af Oprellelsen af et Landeværn; men flere derimod
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f!JOrte Forl'stillinger syntes at have fjcrr.el denne Tanke hos ham,
indtil den ved Hussernes lnrlfol1I i Finlnud aller I.om paa Tale;
dog 1•ndn11 erklærede Kongen, al del hermed maalle forblive imltil
\'idere. l\lcu da ogsaa den danske Ge;andt, Grev JUollkc, den Llde
.l\farls O\·ergav sit Hofs Krigserklæring, befalede Kongr.n selvsamme
Dag endelig Oprettelsen af et tandeværn i det egeutlige S\'errig,
h,•is Sammensætning og Slyrke nærmere vil erfares i næste Capitel.
Den svenske Regjering havde imidlertid officielt svaret paa det
russiske Angreb og de af den russiske Rc gjcring og of General
JJ11xhowden udstedte Proclamationer, dateret Slorl.hnlm den 1. ile
.Marts 180~, paa fiilge11de l\laade:
E rkl æri ng.

,,At russiske Tropper den 2 lde Februar have gjnrl cl fiendt,,ligl Indfald i svensU Finland, er fiirst bleven bekjendl fur Hans
,,Kongelige .l\Iajeslæt ved en Telegraph-Ellerrelni11g, og kort cfler
"ved en i bemeldte Provinds, i Hans .l\Iajestæl l(eisercn af Ruslands
,,Navn, udstedt Proclamation, der prædiker Opror og Frafald."
,,Et Fredsbrud uden foregaaende Krigserklæring eller uden 110"gensomhelst paabcraabt Anke, begyndt med Forræderi, ledet af en
,,l<'ædrelandsforræder*) ved Overgeneralens Side, 1!r en Tildragelse,
"som kun hat· faa Exempler, og som allerede strax maa opvæl,ke
,,Afsky; men, naar man sammenholder dermed de nyligen stedfundne
,,Forbindelser mellem begge Hoffer, naar man lietraglcr denne Frem,,færd i dens skumle Modsætning til en Allicrets pr6vcdc Oprigtighed
"og Trofasthed, da gives der hverken Flilelser 1•1ler Navn, som kan
,,udtrykke denne .Mishandling, der skal slane ene i Historien som
,,Kronen paa denne Tidsalders Skjændsler."
,,Paa den Tid, da Hans l{eiserlige russiske l\Jnjeslæt S)'nles al
,,være fiilsom for de undertrykte Fyrster og Stater, du hun ind,,saae de Farer, der trued e hele Eurupa, blev Hans Kongelige l\Ja11jeslæl, af ornrei:nsstemmende Foleiser, inddrogel med ham i For"bindelser, som grundede sig paa Tillid til en Nabo, en J;rænde, en
,,seh·stæn<lig Hegen!. Den russiske Keiser havde for den almiude,,lige Interesses Skyld indgaael nylligc Forbund, havde Selv at for"dre af Frankrig uupf)ldle Forpligtelser, havde !\lagt nok til al
*) Oberst Jurnn Sprcnglpurlat1 .
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,,hævde sin Egen og Alles Rettigheder. Hans Kongelige Majestæt
"forbandt sig med ham, og er nu bltiven angreben af ham, netop
,,fordi han har været hans Bundsforvandt."
"Aldrig har nogen Fyrste kunnet indgaae Forbindelser med
"stiirre Haab om deres Ubriidelighed.
Keiseren var personligen
"fornærmet ved den franske Regjerings frække Vægring, at opfylde
"en slullet og undertegnet Tractat, og ved den ved flere Leiligheder
,,viste Mangel paa Opmærksomhed imod hans Egen Person. Den
,,russiske Nation var ogsaa fomærmet, da den offentligen blev hc11nævnt som Vilde og Barbarer. All, hvad der var helligt for en
"Regjering, forenedes med den fælleds lnteresse; hvorledes skulde
,,man andel end lroe paa hvad Keiseren uigjenkaldeligen erklærede:
,, ,,AL han vild{l forkaste ethvert noksom fordeelagtigt Freslilbud, der
,, ,,ikke stemmede overeens med det russiske Navns Hæder, Fædre,, ,,landets Sikkerhed, Alliancernes Hellighed og hele Europas almin" ,,delige Ro lighed.""*)
,,Hvorvidt disse store Formaal ere blP.,·ne opfyldte ved• ]<'reden
"til Tilsit, har Samtiden allerede bedomt og vil Efterverdenen
,,nærme1·e erfare. Kongen stod alene tilbag11 paa Krigsskuepladsen,
"og blev tvertimod Con ventionens Bestemmelse**) ei underrellet om
"Vaabenstilstanden eller Fredsunderhandlingerne, forend freden var
,,sluttet. Efter erholdt Efterretning herom, som blev ledsaget af et
,,koldt og ubestemt Tilbud: al bidrage til Freden, lod Kongen for,,nye s:n llegjering om en Vaabe11stilstand (sum burde have været
,,betinget i Tilsiterfrerlen), men erholdt el undvigende Svar, og ind, ,saae snart Værdien af Ruslands Medvirkning. Kongen var il.ke
,,mere i Stand til at forsvare sine tydske l'rovindser og maalle
,,n,·ergive dem."
,,Efter delle Tab , som var foranlediget ved Ruslands Frnfald,
"blev Hans Kongelige Majeslæt sat udenfor Krigsskuepladsen, og
,, so gie nu kun at nyde i sit Kongerige den Rolighed, som dets De•
, ) iggenhed syntes at love barn.''
*) Sec: det russi~ke ;uanifrst ar 30te August I 806,
..) Den lod i Convenlioueu irnelll'm Sverrig og Rusland ar I4dc Januar
1805 Ari. IX saaledes: ,,De to hiiic Contraherende forbinde sig Lil paa
,,del Kranig,lc ug Forrneligste, naar Fiendllighederne cugaug ere bc"gyudte, ikke al nedlægge Vaabnene, ell er underhandle om noget Forliig
,,11.ed den franske Regjering, uden ener indbyrdes Overceuskomst.
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"l\lod Rusland havde Hans Kongelige l\Jajestæt redeligen opfyldt
,,siue Forpliglelser, og ,•entede, ornemlskjiindt nu under et forskjel,,ligt System , at man vilde lade ham vederfares Retfærdighed for
"det, han havde gjort under det foregnaende.
Kongen havde med
"siue Krigsskibe undersliillet den russiske Armees Forelagender, han
"havde aalmet sine Krigsforraad for Kc:iseren , han havde forkasiet
,,og slrax meddeelt de Tilliud, den franske Regjering havde gjort ham,
"iblandt andre*), ,,,.at for et Fredshrud med Rusland midt under
,,,,Krigen, da den russiske Grændse og selve l)Q1·edstaden vare uden
,,,,Forsvar, vilde Frankrig skaffe S,•errig lilhage alle de af Kong Carl
,,,,d. XII tabte Prol'indser, desuden furiiget med hvilke Dele af det
,..,russiske Rige, som Hans l{ongelige Majeslæt selv maatte onske."''
"Hans l{ongelige Majeslæt er langt ophoiet 01·e1· dr.n Roes, at h111•e
"modstaael saa umoralske Fristelser; men han 1•e11ler en saa meget
"strengere Dom over den Vold, som nu paafores hans Landti af
,,denne samme skaa11ede Magi."
"Lidt efter lidt begyndte Folgerne at ,·ise sig af de hemmelige
"Arlikler i Freden til Tilsit, som man l'el slrax ahnede, og som
,:del russiske l\1i11isterium senere i11d1 ornmcde.
Det forund,irlige
,.Skrækkehillede, hvoraf dt•n franske ltegjllring betjente sig, for al
"11uderlvinge Fasllandel, var -Frygten for, al Englands Handel skulde
"udstrække sig over Norden, og al denne saaledes skulde bevirke
,,den samme Under~uelse og Elendighed , som fra Hav11 til Ila1'n,
,,fra Stat til Slat, var paafiirl Europa.
Ingen Regjering blev ornr"ladl til sin egen Indsigt og Erfaring; ingen Nation fik Rel til sin
,,egen, lovlige Stræhsomhcd; ingen Mellemclasse erkjendles imellem
,, Vasal og 1''it!11de. Fred betydede Forbuml, 1''orbu11d Undrrkaslelsr,
,,og fra Paris af blev foreslaael de saakaldte selvstændige Bnndsfor,,vandte, Systemer, Love og A11ordni11ger, som, idet de fremmede Hcr,sk elyslen, angreb det Helligste i Samfundet.
"Man forberedte sig saaledes forgangne Eflrraar i Pelershorg
"paa el Brud med England , og oppehiede blot Aarsliden, for at
~,kunne med nogenledes Sikkerlied udfore del, d,1 der ved en iXole

• ) Lime om Norge , givet or l\lorchol Bernadotte, til en svensk, fongen
Orfirier i No,·ember 1806 elc. elc. Sec li Bind. Pag. 287.
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":if 6tc Oclober i807 l,Jev gjort Hans lfongelige Majestæt Ilet
"Forslag, i Liighcd med hvad man i i8 1 ) var kommen overcl!IIS
,,om: al bidrage til al lukke Osters1ien for fremmede Krigsskibe.
,,H 111s Kongelige Majestæt Jod hertil under l3de November svare.:
,,,,at saalænge den franske Regjering hersker over en stor Deel af
,,,,Ostcrs1ien s Havne og der udover sit Udelukkelses - System , saa,,,,Jængc kunde Osters iien ikke fredes, hvorfor Hans Kongelige Maje,,,,stæl anmodede Hans Keiserlige l\fojcslæt om, fiirsl al slige al
,,,,formaae de Franske lit al riimmc dem"; og, da samme Forslng
"fornyedes under 27de s. M ., som en Forpligtelse, der grundede
,,sig paa Conventionen af i 780, blev under 2ide Januar d, A.
"omslændeligen oplyst, at "ved Conventioncn imellem England og
,,,,Rusland i Aarel 1801" - hvilken Hans Kongelige Majestæt til"tra;1dte ifolge Ruslnnds trængende Forlangende og under dets egen
,,G~ranti - ,,var den foregaaende bevæbnede Neutralitet aldeles op,;,,hævet; at Hans Kongelige MaJestæt havde p11a hiin 'f.id af denne
,,,,Aarsag indgancl directe Forbindelser med England, som fornur11"tigviis ikke kunde brydes , saa længe denne Magt paa sin Side
,,,,oµfyldte sine Forpligtelser; at, med den ophævede bevæbnede
,,,,Neutralitet, bortfaldt ogsaa den derpaa grundede Bestemmelse om
,,,,Afspærringen af Oslersiien, hvilket under nærværende Omslændig,,,,hedcr var saa meget mindre gjorligt, som den paaregnede danske
,,,,Siiro11gt ikke mere var til, og Englænderne senere havde opdaget
,,,,Farten igjennem Store-Bælt; men at, h,·is Sverrig ikke med væb,,,,nel Magi kunde bidrage til al frede Oslersoen, saa vilde det deri,,,,mod gjerne paalage sig og ved Underhandling med England
,,,,siige at udvirke, al samme ikke sendte noget Krigsskih did, saa,,,,fremt ingen anden l\fagl rustede sig de~, eller nye Ficndtligheder
,,,.Joranlcdigede det at sende Undersl611else did."
"At S,·errig skulde tjene Rusland til Boh•ærk , efteral det
"h,,vde behaget at udædske England; al det skulde opoffre sin Flande
"og sin Handel, for al forsvare Kronstadt og Reval , var dog vel
"for meget forlangt. Ogsaa begyndte tilligemed disse Forslag strax
,,Rustningerne paa den russiske Grændsc.
Hans Kongelige Maje"stæl betragtede dem endnu med Rolighed, saa længe man ikke
,,anforte Klagepunkter og ikke gjorde uvilkaarlige Paaslande,
Til"badet o:n , ved en Ovcreenskomst al frede Osters1ien, gav Udsigt
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,,lil Fred og Fordele ror Rusl and, ja I for hele Norden, som ikke synles
,,uden slorl Ansvar at kunne forkasies. Ruslands Havne vare der •
,,ved blevne mere frie, end de under hele Krigen havde været, og
"dels Producler vilde finde en Ertersporgsel , som i mange Aar
,;havde været ubekjendt, Tilnærmelse imellem begge l,andes Hoffer
"og Beboerne, Handelsriire, Hvile efter en ulykkelig Krig, nogle
"Bifoldsyllringer efter en endnu ulykkeligere Fred, det var All, hvad
,,Kongens Forslag til Keisercn indcholJt. . Del Llev gjort med be1,grundel Tillid til Englands Indvilgelse; Hans Kongelige Majestæt
\,vcnlede snmmes Bifald, længe fiirend den saa meget rrygterle en1,gelske Flaade kunde bringe Hevncn ind i Osler~iieu.
Et Svar
"herpaa blev paaskyndl; Kongens Ambassadeur skulde den t 5de
,,Februar, i en ham lovet, privat Audienee, udvikle det fælleds An•
,,liggende, da pludselig Ambassadeurens Forbindelse med Sverrig
.,voldsomt blev afbrudt, ug de russiske Tropper 1·ykkcde ind i Finland
,,med fiilgende Proclamatiouer :"
(Her optoges General Buxlliiwden1 Proclamalioner. SL•e 11 Bd.
Pag. 150-155 og Pag. 303.)
,,Hver lovlig Regjering, hver maudiK og redelig Krigsmand,
,,hver lro Uudersaat vil nu selv domme om denne Frcmf,erd.
El
"lumsk! lndrald i en fredelig Naboes Land, hcgyndt med Opfordring
"til Opriir, er uh61-t til alle Tider, selv i de srncrc, som ellers er
,,sna rige paa Exempler paa Vold og Uret.
Det russiske Rigl',
"Frankrigs Allierede, er ikke mægtigt nok lil, overeensslemmende
,,med Folkerettens Former, at afvente I\Iodstanden af en ved Aars,,tiden lil sig selv ovcrladl Provinds; del behover endnu Forræderi
,,og Lisl.
Regjer.ingen forsager pna at kjobe Folket i Masse ved
,,tofter om FriheJ , Anforercn vil l<jiihe Sold;1len slykke1·iis, saa"lecles som han kan kjobe J.iregne paa Torvene i St. Pelersborg og
"Riga" I
"Finlands troe Indbyggere I agtværdige Folk I Eders Konge har
"under hele sin Regjering sorgel for Oplysning, Agerdyrkuing og
"Velstand i Eders Land; en troliis Nabo truer med at styrte Eder
:,tilbage lil længst forga11 g11c Aarhunclreder.
Eders Naboskab hlev
,,for ham en l?orbrydcl,e; lrnn~ Sværd er udslrakl over Eders Hu•
"1·eder, hans blodige Hænder imod Eders Eirndom, hans tuer ere
:,sl)·ngede imod Eders Boliger, og hans l.ofier have blot til Hen,, •igl ;1l kunne nærme sig E '. er uden Fare. lledriivcl ovc1· K. igens
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"Ulykker, men beroliget ved Bevidstheden om ei nt have foraarsaget
,,den, veed Eders Konge, al Ede rs Hjerter ei kunne forfiires, og nt
,,Eders .Mod er urokkelig!, ind li I han kan bruge sine og sine Al"lieredes Kræfter, for at beskylle og hevne Eder.11
Stockholm den Ilte Marts 1808.
Gustav Adolph.
Denne smukke, værdige Erklæring tyder ikke paa ringe Evner
hos dens Forfatter.
Men vi ville nu erfare, hvad der venter Svagheden , naar den
fjerner sig fra den engang for Ret antagne Vei , saafremt den ei
formaner at forsvare sine Handlinger.
Aldrig saasnnrt havde Keiseren af Rusland erfaret den Medfart,
som vnr vederfaret hans Gesandt i Stockholm , maaskee ogsaa allerede modtaget Kongen af Sverrigs oveoslaaende Erklæring, forend
han udstedte folgende officielle Declaration, som i det franske Sprog
blev meddeell alle i St. Petersborg værende fremmede Gesandter, ug
som er saa lydende:
D e c I a ratio n.
"Keiseren har tilkjendegivet alle europæiske Cabineller I han
"har underrettet sine egne Undersaaller om den Udholdenhed, med
,,hvilken han havde sligt at gjore gjældende hos Kongen af Sver"rig sine paa Tractater grundede Rettigheder , idet han fordrede
,,drnne Fyrstes Medvirkning mod England.''
"Efter de Skridt I som ere gjorte for længere Tid end en
"Maaned siden, har Keiseren med Smerte erfaret, at, medens han
,,anvendte al sin Omsorg, for at vedligeholde Venskabet imellem
,,Rusland og Sverrig, denne sidste Magt sogle og foretrak Eng71lands, Ruslands Ficndes, Venskab."
,,Hans Keiserlige Majeslæt har ikke skjult , hverken for· Kon,,geu af Sverrig, eller for hele Europa, at hans Folks Interesse
,,fordrede, at han maalte tage sin TilUugt Lil alle de Midler, som
,,Forsynet hav.te givel ham, og at han benytlede dem, for at sikkrc
,,sil Uiges Lykke.''
"Hans Majrstæt, sin egen Maadeholdenhed tro, h8\·de endog
,,tilkjendcgivet, at han var beredt lil at foran1.h-e den Forholdsregel,
,,hvortil han vilde lage sin Tilnugt, til en blot Klogskahs-Forholcls"regel, dersom Kongen af Sverrig vilde slrax og uden Opsællelse
"ophæve sine Forbindelser og forene sig med Ham _og Kongen af
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"Daumark, for ni holde del haitiske Hav lukket for de engelske
"Flaader. 11
,,Den Taushcd, som Kongen af Sverrig iagllog, den Uuderret,,ning, som blev meddeelt igjeunem de 01Te1111ige Blade om en Traclat,
"der vilde sælle til denne Monarks Uisposition: Subsidier, en Flaade
"og eu Deel af den storbriHnniske Armee, talede og vidned e om
,,denne Fyrstes Stemning imod Rusland , hvori l{eiseren for sjæ\·es
"ventede en fordeelaglig l<'orandring, saa at det var paa Tide, al
"Hans Majestæt engang for alle sikkrede sine Undersaatter for
,,de Onder, sum man hemmeligen havde besluttet al paariire dem."
,,Hans l\foji:stæt finder sig derfor foranlediget til al fora11dre
,,Characteren i sine l<'orholdsregler.''
"Keiseren har nyfigen erfaret, al Hans Miniater i Stockholm
"er den 3die l\larls bleven arresteret paa I<ongens Befaling , og
,,nt ved den selv samme Ordre den hele russiske Mission er bleveu
,,forenet i del samme Qvarleer, for ligeledes al blive indespærret,
"og al Kongen af Sver1·ig har tilladt sig al forsegle Ministeriets
,,Archiv og Correspondanee, saml al hele Missionen er bevogtet
,,af mililair l\lagl."
"Hans l{eiserlige Majeslæt nodes fi.ilgeligen til al protestere
,,imod en Voldsgjerning, som er begaaet imod Kronens Prmroga1.tiver og Værdighed, h,•ilket ikke alene er H:u1s, men alle Mag"ters Sag; og det diplomatiske Corps i Slochholm hnr fiilt delle
,,sn.i vel 1 at del sll·nx har protesteret imod denne Voldsgj eruiug,
,,der er uden Exempel, uden hos Tyrkerne.''
"Hans l\Injeslæl knnde have anvendt Repressnlier, men han
"har foretrukket al befale sil Minislel"ium al fordobble sin Omsorg
,,og Opmærksomhed med Hensyn til den svenske Ambassadeur,
"som endnu befinder sig i St. Petersborg , og siirge for , al b,111
"kan forlade samme efter eget Godtbefindende, uden al vederfares
,,nogen Ulempe, eller den allermindste Ubehagelighed, hl'Cr l.en her
,,eller paa Reisen''
"Keiscren und.:rretler herved alle cnropæisl.e Magter om , at
,,han, fra delle Oieblik af, betragter den l)eel af Finland, som ind,lil denne Stund har været holdt for s,·ensk, og som hans Tropper
"ikke har kunnet besætte uden efter en Række af Fegtniuger, som
,,en Provinds, der er erobret rnd hans Vo~ben, og al han for be,,slandig har forenet den med sit Rige.''
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,,Hans Majestæt ,·enter af Forsynet, al del endnu vil velsigne
,,hans Vaaben ved Fortsællelsen af denne Krig og hjælpe ham til
"at fjerne fra hans Riges Grændser alle de Onder , som Ruslands
,,Fiendcr soge at paafore det."
SL. Petersborg don 16de MarLs 1808.
Alexander.
Saaledes blev Storfyrslendllmmel Finland indlemmet i del russiske Rige ikke en Maaned efter Krigens Begyndelse og imien et
eneste fast Punkt var indtaget i samme.
Vi ville senere erfare, at
en lang og haard Kamp endnu forestod , omendskjondl politiske
Forhold og to Fæstningers Overgivelse, næsten uden Forsvar, meget
favoriserede denne Erobring.
Den af Keiscr Alea:ander paaberaabte Grund til Finland!> ludlemmelse i det russiske Rige: den russiske Missions Arrestation i
Stockholm, har vel ikke stor Va:gt; thi, i Mangel af denne Grund,
vilde det neppe have manglet den mægtige Autokrat paa andre,
ligesaa vægtige Grunde til at udfore og proclamere denne Indlemmelse, der, ifolge alle herom handlende politiske Skrifter, var bevilget af Keiser Napoleon i en hemmelig Artikkel i Fredsslutningen
til Tilsil; og, slottet paa denne Authoritet, var den vet neppe at
afværge mod Ruslands O,•ermagt, trods den svenske Armees sædvanlige Tapperhed.
Men 1·igtignok kostede Finlands Erobring Rusland vel lidt; og
uforsta:ieligt bliver del altid, hvorfor Kongen af Sverrig, under den
baarde Kamp i Vinteren 1808, ikke underslotlede den finlandsku
Armee-Afdeling med een eneste Mand fra Sverrig af, eller alliiste
den aldeles uduelige General en Chef, Kling,por, hvorimod Kongen
samlede sin Hovedstyrke og de bedste Tropper i Skaane og ved
den norske Grændse, samt forsynede disse Armeer med de dygtigste
Officierer og Beralingsmænd , paa en Tid Krigen hverken var begyndt, eller engang syntes at ville blive offonsiv fra Danmarks Si~e.
Men de 10,000 Franskmænd, som vare rykkede ind , eller vilde
rykke ind i Danmark og truede med el Angreb paa Skaane, maae
have bavl en stor Jndllydelse paa Kongens Handlemaade ; thi Navnet ·, ,Franskmænd'', var den Gang en Skræk for hele Verden.
Vi vende dernæst tilbage til de to Armeer , som vi forlode
kjæmpende imellem Lovisa og Kausala.
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Uden al opholde sig foran Snrtholmen, rykkede den russiske
Årmee ra skt frem , for at indtage Linien imellem Tavastehuus og
Helsing fors, dog il,ke uden hyppige Smaa,feglningcr med den svenske
Saalecles den 2-lde Februar ved Ruuskoski , hvor .l\Jnjor
Armce.
E cl. med s in ar llj6rn ehorgerc bestaaende Bataillon tappert forsvarede sig, men h1•or den dygtige og lapprc Oberstlicutenanl Stjernwald blev lagen Lil Fange. Samme Dag bleve Russerne ogsaa lapperl modtagne og Lilbageslaaede ved Snlmela-By af Åbolehns Jægere
og en Ardeling Nylands Dragoner under Oberst Flemmi11g, ligesaa i Orimallila ved Kakelii By, Natten imellem den 2ide og 2Sde
Februar, hvor Russerne under Commando af Obersterne /[arp,mhoff
og Ericson overrumplede de Svenste, beslaaende af Bj6rneborgerne,
Åholæmiingernc og Nylands Jægere af Obel'Sl Adlercreulz's Brigade.
I Byen commanderede Oberst Flemming; men Oberst .Adlercrculz
var selv t,lstede og ledede, Forsvaret saa vel, al Fienden Kl. 2-:-3
om Natten var paa alle Punl,ter slaaet tilhage.
Natten var meget
m6rk, og Kulden, som var 36° (Ce11tigrad), gjorde en saad:m nallig Kamp usædvanlig besværlig. Begge de eommanderende Oberster
udmærlH•de sig meget ved Tapperhed og god Conduite.
Oberst Adlercreulz Irak sig fra Orimallila tilbage til Tavastchuus , hvorved han paa Rctrailen , den 28de Februar, ved Okeois
leed et ikke ringe Tab saa\el i D6de og Saaredc, som i Fangne;
iblandt de sidste, 4 saaredc Officicrer.
I og omkring Tavastehuus
samledes den 20de Fehruar Åbolehns, Hj6rneborgs . Ta,·astehnus og
N~ lands-Infanteri Regimenter, Nl'lands Jæger-Bataill :m, OsterbotlensRegiments s611dre Bataillon, Ny lands Dragon - Regiment og en Deel
Arlilleri, tilsammen imellem G 7000 l\la11d.
Medens Russerne rykkede raskt frem med den hoire Fliii imod
T:m1slehuus , fulgte den venstre Floi paa Hovcdlandcvcien langs
Kysten, hvoraf en let Afdeling under General, Grev Orlo{f-- Deni•
soffs Comm:111do , understoliet af General Rorosdins Cavallel"i, den
2den l\Iarls nærmede sig Helsingfors.
En anden Cnlonne under
Oberst A11sdm de Gibory'.t Commando gik fra Ostersundom pna den
tillagle fin ~l, c Hav bugt, for :11 angribe Helsingfors fra dun syrllige,
eller fra den Side, som vender imod S,·cahorg. En 3dit! Colonne
under Generalmajor 1'utsclilw{f den 3ditis Cnmmando gik paa en Om1•ei
norden om Byen for at besælle Vcien imellem Helsingfors og ÅIJo.
En svensk Balaillon af A!lfrrcnut:-Regimcnl, 400 l\laml stærk,
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under Major v. Toll's Commando , som Jaae i Helsingfors , uppehicde ikke Udfaldet af delle cernerendc Angreb, men flygtede tilligemccl Byens Commandant, Oberst Gutoffsky , !il Sveaborg , som rle
dug ikke naacrle uden cl Tah af 73 Fanger.
I Helsingfors erobrede Russerne, uden noget Tab for dem, 18
Cnnoncr, 1 Haubilz, 20,000 Canonkuglcr, 4000 Bomber og Gramiler, -!500 G~værer, 15,000 Hcsleskoe og ol vel forsynet Hospital.
Sveaborg Fæstning blev derpaa slrax berendt paa Isen af 4 Balailloner let lnfanlcri og tOO Mand let Cavalleri under Generalmajor
llajewski's Commando, som senere blev aflost af den unge, brusende
Genernllicutenant, Grev Kamcnski.
Beleirings-Corpsels Styrke afI Begyndelsen udgjorde
vexlede efler Behovet paa andre Steder.
del knapt ¼ af Garnisonens Styrke , og naacde aldrig samme
i Slorrelse,
Beleiringsanstallernc bleve ledede af lngenicurgenernl va,i
S ttchtelcn, der lilligc var ansat sum den hoislcommandercndc (;enerals Raad giver.
Beleiringsmidlerne bestode af 46 C.inoner, Hi
.Morlerer, 1. Compagni Artilleri og 2 Compagnier Sappeurer.
Beleiringsarbciderne ble1•e drevne med megen Dygtighed ug
Iver; men Baltericrnes Anlæg foraarsagede Russerne megen l\Jiiie.
Kulden var slærk , Sneen dyb, og paa de golde Klipper var Jord
ei at skalTe Lilveie, hvorfor Bt'leiringsballericrne maat11i bygges alene
af Faskiner ug Skaudsekurve , der flllgelig maalle gives usædvanlig
stærke Dimensioner, udeu al de d erved erholdt nogen betydelig
Fasthed , eller l\fodstanclscvue.
Af de ,mc Grund var man endog
hclænkt paa al storme F..cstningen; men Keiscr Alexander ha~-de
befale! at spare Blod, saameget muligt. Del fiirsle russiske Balleri
blev opfiil'l paa Hlckholmen, en Klippe i Havnen, midt foran Helsingfors, hvorfra man den 6te Marts begyndte at beskyde Fæstningen, især Arbeiderue, som isede omkring samme.
Fæstningen besvarede denne Ild med Kraft; men Helsingfors By blev tillige
truffen næsten af hvert Kuglesku~, 03 truedes saaledes med OdeJæggelse.
Som Folge deraf begav General van Suchtclcn sig som
Parlemenlair til Admiral Cronstedt i Sveaborg, og forestillede ham
hvormeget Byen vilde lide ved Fæstningens lid, ug truede med at
hel'ne paa andre fin ske Slæder den Skade, Helsingfors lced. Admiralen sva1•ede i Begyndelsen koldt: ,,At Fæstningens Forsrn1· fur,,drede By ens OpolTrelse."
!\ten da han havde hiirt sil Krigsrand,
Rania. Krigsh, fro 1807- 9.

li. Bind,
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forandrede han ~i11 fiirsle, lcjække Beslut11i11g didhe11: ,,:il, forudsat,
"al Russerne ci opfi:irlc uogel Ilallcri paa Byens Side, skulde Byen
,,ikke blive beskudt fra Fæsl11inge11, men a11sees som nl'utral.''
Denne Convcntion var den Ul) J.keligstc og beJ.J;,gelsesværdigsle, der
kunde indgaaes; Helsingfors var den rnesle By i lang Afstand,
M>m kunde tjene Russerne til Hovedqvarteer, Ly og Hvile , saml
afgive Hjælpemidler til llospitaler, Forpleining m. m. i denne sll·enge
Yinlerslid. Dersom denne alene af Træhus,• beslaaende By var strax
ved Berendingen uleven brændt af de Svensl.e, liig enhver anden
Forstad til en Fæstning, som heleires , saa vilde Russerne vansl.cligen have holdt sig der paa Kysten paa denne Aarslid, og i slig
I•;uldc, i h,·ilken l\Jenncskcr ikke kunde udhohleat bivouacquere. Svenske
rorfoltcre antage, al Forræderi ihlandt Garnisonens hiiiere Oflicierer
havde i11dvirkcl paa Admiralens Uan.dlcmaadc , og at han manglede
den moralske l\rnft i Forhold til J?æslningens Styrke.
l{un saamegel ka11 man med Bestemthed sige, at Garnisonen ha\'de i Helsingfors mange Ve11ner og megen l<'amilie, saa at disse Forhold lil,·isse maalle virke skadeligt paa Fæstningens Forsvar og paa Commandanlens Beslutning, at opolTre Byen, hvilket de mililaire Forhold
hiid ham.
Ved denne Conveution var Fæstningen all erede halv
tabt.
Imidlertid ville vi for en Tid forlade de to ueleirc<le Fæslnin •
ger, for al fiilge Armeernes Operationer.
Da General /Juxltiiwdcn ha,•de pousseret sin venstre Floi saa langt
frem, som han fandt del nodvendigt, var del hans næste Btmsigt, at angribe og fordrive den \'Cd 'favastehuus forsamlede svenske A rmee,
og retlede han til den Ende alle poa andre Steder undværlige Troppers
l\larche didhcn, saa at den russiske Armee - Afdelings Styrke foran
Tavastehuus belob sig til 9 101000 Mand. Foran de to Fæstninger
Svarlhohn og Sveaborg blev kun efterladt de allerniid1•cndigste
Tropper , ligesom nogle Provianlerings - Commandocr og Detachementer paa de uundværligsle Steder.
Den 7de Marts var den russiske Armee forsamlet ved Koskis,
og imellem Hyvinge og Turkhauta, en lille Dagmarche fra Tavastehuus, færdig til Angreb. Ogsan clen svenske Armee stod færdig til al
levere cl llovedslag, da den 73-aarige, tapprc og ildfulde Hiiislcommandcrende , Oldingen General lt"lcrckar , havde forberedt Alt til
denne Hensigt.
Vel vidste han, at Russerne vare O\'erlcgne i An-
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tal ; dog stolede bau paa , at Localilclem c og den linsl c .\rmec.s
Tapperhed saavelsom deus inderlige Onske al forsvare Fædreliindet~
helli ge Jordhund og Arne vilde op,•eie .M1 sforholdet imell em de
to Armeers Sti rke. .Men , Lil Ul) kke for den finske Arm c, for
1"i11land, for Sverrig, ja fur Kongen og Vasaslægten , ankom lien
O) e Overgeneral for deu finske Armre, General Klingspor, den J , le
l\Iarls 1808 til Huvedqva1 leret i Tava ~lehuus , med Kongens }11struction af 4.de Februar (li Bind Pag. 21:J l-9~) og overtog Commandoen af den finske Armee fra den 2den Marts af. General la/i ngspor med forte ogsaa en heel ny Adjutantur, der f/:llgelig var lige
saa uheltjcndt med Forholdene som han selv,
Denne Adjutantur
hcstod af Oberst, Grev Lotoe11hjcl111, som Gencraladjulanl for Armeen ;
Expeditionscheferne: .Majorerne v. Knorring og v. Otter; Slabsadjnlanterne: Obersllieult•nant Surcmain, ogCapilainerue_Bjorns(icr11a, Baron
1'am sry og Clairfolt ; Pcrso11el-Adj11lanlerne: Major, Baron Wreclc og
CJpitain Ulfspm·re, alle l\Jænd tilhorende det hiiiere sveusl,r Aristokrati og de fiirste Familier.
Den nye Overgeneral og den af ham mcdh1·aglc, beblagdscsværdige Instruction forkastede alle af General Klcrcker lagte
Forsvars-Planer. Ycl var denne Instruction lam111endc; men den
indeholdt dog ogsaa den Betingelse: ,,saavidt muli;;l al siige nt
,,modstaae og forhindre Fienden i at trænge frem, og ikke forplage
,,lletraiten, inden l'\iiden fordrer det."
Ikke desmindre heraable General lilingspnr, for del forsamlede
Krigsraad , sig paa sin Instruction , idel han forestillede delte riendens O,·crmagl og den tleraf fiilgende Ni:idvendighed at samles med
de længere tilbagcstaacnde Tropper, især Savolax·Hrigadcn, og overho vedet lod han sig forstaa e med, al han ikke rnverle al Jc,•crc
noget Hovedslag, General Klercke1·, i Særdeleshed uuderslollct af
Oberst Adlcrcrcutz, var derimod af modsat Mening, og fordrede med
lydelig Rost et Slag.
General Klercker tilbad si g endog selv al
udfore sin Plan, og tilbod sit 7:J-aarigc Hoved til Pant paa el lykkelig! Udfald, idet han tilfoiede ; ,,maatte det falde fo1· fædrelande!.''
Tilvisse maa den Paaslaud beholde Overvægten , al de Svenske
lmrde ,·ed Tavastehuus have samlet en saa stor Dee) som muligt af den
finske Armee og her leveret Russerne cl HU\ eds lag, som, baseret paa den
finske Armees Tappcrhetl og Localilelcmc, hoi st rimeligt vilde hine
være scierrigt for de S1'enskl', og ~'clllogct sa1ledes være e. dl i faa
2 1*
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Dage, l{rigen vilde derpaa ei være begyndt paany fiirend til Foraaret;
men naar Vandene vare aabne, vilde Fæstningerne ei have været
saa lette at tage, og Landet frembyder Vanskeligheder nok, for med
Fordeel at kunne modsælle sig den indtrængende Fiende; de meinrnodige vare blevne oplivede, og Forræderne opdagede og bortjagede.
At opgive Positionen ved Tavaslehuus uden Slag, er et
evigt beklagelsesværdigt Forsæt.
Al senere Ulykke for Sverrig og
cMs Regjering stammer fra hiint Forsæt, og fra det besluttede TilJrngetog. Del er for en Soldat og Historieskriver i h1iieste Grarl
nedslaaende at give Beretning om Tilbagetog paa et Sted, hvor han
havde haabet at tale om glim1·ende Seire, eller i det mipdsle om en
hæderlig Undergang.
Tilgangen til Tavastehuus ulev vel forsvaret Skridt for Skridt
ved nogle ubetydelige Fegtninger; men den 6le .!\farts forlagde
General laingspor sit llovedqvarteer til Kurvalo, og den 7dc Marts
forlod den svenske Armee det befæstede Tavastehuus i 2 Colonncr,
eflerat de derværende Forraad, saa meget muligt, vare bragte i Sikkerhed, eller odelagre.
Den ene Colonne, under den hiiistcommanderende Generals egen Commando , drog sig tilbage paa Hovedlandevl'ien igjennem Hvittis og Bjiirneborg til Vasa; den anden
Colonne , under Oberst Adlcrcreulz, trak sig tilbage lilhiiire, ad
Landeveien igjennem Tammerfors og Ilmola til Vasa.
Fro denne
Colonne detacheredes i Tammerfors en ny Colonne, som blev kaldt den
4 d c Af de I in g, bestaaende af 5 Batailloner under Oberst Gripc11bt•rgs Commando, og som log Veien midt imellem General Klingspors og Obe1·st Adlcrcrc11tz's Colonne, over Jyrvis til UHsby ved
Bjiirneborg, hvor den indtraf den fGde Maris.
Russerne rykkede
derpaa uden l\fodstand den Sde Marts ind i Tavastehuus, hvor de
forefandt
·, brugelige og fornaglede Canoner, 3 Morlerer og
12,000 od, •.e og forsænkede Geværer,
Saaled
havde Russerne erholdt det fiirste faste Fodfæste i Finland ved d1·n svenske Overgenerals eensidige l;orlolkning ar en Kongelig Instruction, hvis Indhold umuligen kunde have været den, at forsvare en Provinds, ved at trække sig tilbage og forlade den uden Slag.
En svensk Forfatter*) siger: ,,At den svenske Armees Stilling ved

•) Err,st v. Vegesack: Nllgra Erindringar vid G, Montgo111ery's Historin
ilr\•cr Kriget imcllan Sverige og Rysslond Åren 1808 och 1809, ()rcl!ro
I 8 t;J, Pag. I 5 og 16.
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,,Tavastehuus, med delle befæstede Sted til Pivot, var meget stærk.
,,Erindrer man tillige, at Russerne vare forfrosne og forsultne, samt
"if1ilge deres egne Historieskriveres Udsagn i alle Henseender i en
, ,ussel Forfatning, hvol'imod Finnerne kom opvarmede og stridslystne
"fra deres Qvarlel'er, saa tor man med Rette antage, al de, i Forening
,,med den Fordeel 1 som Tavaslebuu~ Befæstninger afgave, maalle være
,,sine derværende Fiender overlegne. Del maa derfor forekomme En11bver, som kjender Datidens Personer og Forhold ubegribeligt, al man,
"del koste hvad det vilde, ikke formaaede General Klingspor - ikke
"personligeo, thi derpaa var ban aldrig indgaael - men ved en Anden
"al levere den forlangte Bataille, hvilket kunde være skeet ved den
"simpleste Krigslist af Verden. En Adjutanl havde blot behovet al
,,komme ind og melde, at det for'!kom ham, som om Fienden avan, ccrede imod vore Forposter, og Hans Excelleuce Feltmarehallen ,,som var almindelig bekjcndt for Poltroncri - havde slrax med Cou"rcerfarl begi\·ct sig i del Mindste 3 Miil bag ved Armeen, for al
"hans af Lyden af Skud hiiist sensible Orer derved ikke skulde l.Jlive
"foruleiligede, Saasnart han var borte, kunde man have foregivet
"at have erholdt Efterretninger om eu eller auden Bevægelse af
"Fienden, som fol'hindrede eller gjorde Tilbagetoget voveligt, og
"dereflt>r paa egen Risico leveret Balaillen. Vunden, vare Russerne
"lelleligen kastede tilbage over deres egne Grændser I og sAaledcs
"forste Acl af Felllogel endt til vor Fordeel, Tabt, stod Hell'aiten
,,os aaben; tlog kunde vi umuligen heftig forfolges af aldeles fo1·,,frosne Troµper.
Intet kunde vel med afgjort Bestemthed forud•
"siges; men sikkert er det I at, hvis nogensinde en Befalingsmand
,,fortjente al miste Hovedet for et slet udfiirl Krigsforetagende, saa
,,havde den, som her kunde tahe en Bataille, fortjent det, vel for1,staaet, ifald han havde havl n:,get at tabe.''
l\Ian behover ikke at besidde megen Kyndigbed i Krigskonslcn,
for al indsee det Rigtige i disse Bemærkninger.
Fra Ta\'astehuus tilskrev General Buæhiiwdcn General Kli11g1por,
og opfordrede ham til al nedlægge Vaabnene eller forlade Landet
uden Kamp, hvortil ban angav mangfoldige Grunde. General Klingspor var dog ridderlig nok til ikke al svare paa slige Breve eller
lignende Opfordringer, men sendte dem til Kongen.
General Buxhiiwdcn maalle derfor lage andre Forholdsregler,
for at beseire de Sveuske, og lagrle derfor den Plan, at afskjære
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deres Tillmgclogslinie imo1I \' asa, og saalcclcs enten tvinge dem til
al nedlægge Vaahnene, ellt•r at trækl.e sig tilbage over den hothniske Hal'lmgl, hvillrnl tih isse var en dristig Plan for en A rmee,
som ei ,·ar den finske meget overlegen i Styrke. Vi ville nu nærmere erfare l11·orledes denne Plan blev iværksat
Generallieutenant, Fyrst Bagration blev beordret til med 3000 !\land
af sin, ellel' den 21de russiske Armee-Divi;ion, langsomt at forfolge
General Klingspor'g egen Colonnc, eller den 1 s le svenske Af de I ing.
General Kli11gspor havde fra 7-9 .l\farls sil Hovedqvarteer i AkkasToyal a1 4 .l\file N. 0. for Tavastehuus, og, da den forlod delle Sted,
lilev hans Colonne heftig forfulgt og foruroliget af Fyrst Bagrations
Colonne, især fra Laullakylii af. General Klingspors Colonne naaede
den i3de Marts Giirdelhy, ikke langt fra Bjiirneborg, og trak sig
derfra mere og mere nord paa , overladende Kysllanrlet Lil Russerne.
01:n Me Afdeling, under Ohersl Gripcnbcrg, som afg ilc ti!venstre
af Tammcnfors, blev ogsaa ofte forul'oliget. Saalcdes bl ev en Bat;,illon af Åbolchns Il<'gi!Jlenl, under l\fajor R,11terskiild, som Ira
Tnmmr rsfors tog en Gjenvei ol·er Isen, anfaldet og omringet af
nverlegonl rus~iskl Cavalleri, men slog Angreliel tappert lilhage, og
reddede baatle sin Balaillnn og et betydeligt Ilagnge-Train. S enCl'e
ved Haislila, ved Ragvaldshy, ikke langt fra Bjorneborg , angl'P.b
Fyrst Bagration den I 7de J\fol'ls med megen Tappel'hed samme !lde
A fdr•lings, eller Brigades Avanlgnrde, som han nu ha,·de indhenlel,
idet den Irak sig tilbage paa samme Vei som l ste Afdeling; dog
forsvarede de Sven ske sig ogsaa her med Kjæ~hcd, om ikke ud1•n
fiileligl Tab, hvoriblandt J\Jnjor l/cutrrcro11a pou svcusk og Obe1·s1lieutenant llildiger paa ru ssisk Side , som bcggr hlcve saa, ede. Da
rlc svenske Fo rraad vare Ily Ilede fra Bjiil'nclJOl'g, besalte General
/Jagratinn denne By, og Oberst Gripenberg trak sig med sin Brigade den ·lSde Marts tilbage til Norrmark.
Generallientemmt, Fyrst Bagratfon overlod den 24de .lHal'ts Commandocn o,·er sin Culonne til Geru;rallieutenanl llajcwski 1, hvilken
C:olonne vu1· bestemt til ol opel'cre langs Rysten imod den nordlige
Dcel ar Finland .
Den svenske iste og 4dc Afdeling fortsalle pa a
samme Vei Tilbagetoget til Egnen af Wasn, næsten uden al foruroliges af Russerne. Hvor del var gjorligt, havde den svenske Al'riergarde brændt Broeme, anlagt Forhug og overhovedet barricadcl'el
Veiene, saa al Russerne ikke kunde komme frem paa dem, mc-n
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maatte ofte benytte Biveiene, hvorved deres Bevægelser meget ophuldtes, Den 27de Marts stode de S\·enske norden for Yasa ,•ecl
.l\Jonoby, Munsala og Ny-Carli:by, og Uusseme under deres nye Befalingsmand, General llnjcvsl,i I lirs~lle Christinestad den 23<le og
Vasa den 29cle l\Iarls,
Den 2den svenske Afdeling eller Brigade under Oberst
Adlc;creut: drog sig samtidig og i Hiiide med iste og 4de Afdcliug
tilbage over Tammcrsfors, paa lkalis Veicn, igjennem Tavastkyrii,
Laurikainen, l(uivane11 og Hirvijarvi til Lappo, for al forene sig med
iste og 4de Afdeling i Egnen af Vasa. Denne Afdeling blev forfulgt
af en russisk Colonnc under den unge, virksomme og modige Oli crst
l(.i,lneff, saa nær han lrnnde komme den, og han fo ruroligede ofte de
Svenskes Tilbagetog og lilfiiiedc dem ogsaa stundom Tah. Saaledes
tahle de Svenske i Tammcrsfors, hvor Russerne allerede rykkede ind
den 11 te Marts, el ikke ubctycieligt .!\lagazin af Levnetsmidler, fordi
man hverken havde Tid eller Hjælpemidler til al redde det. Oberst
Acllercreut: fortsalle derpaa sit Tilbagetog til Egnen af Vasa, h\·ilken Egn han naaede i Enden af l\Jarts Maaned, og satte sig her
~lrax i Forbindelse med iste og 4de Bligade.
Russerne, under
Oberst Kulnefr, Commaudo, indtraf den 2::ide .l'tJarls i Ylistaro,
hvor de satte sig i Forbindelse med Genernllieutcnaol Tulschkoff
I Fortropper til Hiiire, og Generallieutenanl Rajewskis f ltl Venstre. Endelig hlev General Schepcleff detacheret fra Tavastchuus med
circa 2000 Maud af 2lde Armee-Oivision til Åbo, hvor han ankom
<len 22de (\Jarls forend General Bagration, og uden at finde ModslaHd, Ogsaa Genen1l Bua;howden forlagcle den 25de Maris sit Hovcdqvarleer til Åbo
Saalcdes forlodc de Svenske Fiola_11ds Ho \'edstad, uden at gjiire
det mindste Fol'Siig paa al fors \'are <len, Den der oplagte S~jærgaardsllaadc, heslaaende af 2! Canonchaloupper, 8 Canonjoller, 2
Ca11onbarcasse1·, 2 Uataillonchefsfartoier, 3 Kogefartiiier, L Sygctra11spurtfart1:ii, 1 Vandlransporlfartiii og 1 Arnmunitionsfartiii, til sammen 42 Fartoier, hlcve ir/ilge Kongens lnstruction brændte, hvorimod 280 Canoner ar Metal og 48 af Jern, tilligemed en Mængde
Kugler, Vaahen, Sk1hsforniidenheder og Ammunition faldt i Russernes Hænder,
Den l 7de russiske Armee Division blev bestemt til al foretage
Blocaden af S\'eaborg, al inlil 1ge del befæstede Hangii-Udd og
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vedligeholde Forbindelsen imellem Helsingfors og ,\ho. Nogle Dalailloner fra de nærmeste russiske Garnisoner og Fæstninger i rnssiskl Finland bleve indsendte i svensk Finland til Furslærkning og
Bevoglning af Provianlerings-Depoterne og de vigtigste Punkter af
tiet alleJ"ede erobrede Land,
Hangii-Udd v~r af Vigtighed formedelst sin Beliggenhed ved
Ravet paa en Ualvi.i , mellem Sveaborg og Åho, da del i Fure11i11g
med Sveaborg og Svartholmen beherskede Kyslf.lrte11 i den finske
Bugt. Befæstningerne vare endnu ei ganske færdige og bleve derfor imllagne uden Modstand, omendslcjiindt de vare Ilesalle med 55
Ca11011er, som endog vare vel forsynede med Amm1111ition. De til
Værkernes Fuldendelse forniidne .Materialicr vare ogsaa allerede samlede paa Stedet. Den fuldkomne Tileudehringelse deraf blev nu
iværlcsal af Russerne, under Direction af russiske lngenieur-Officierer,
som lude arbeide saa ivrigt paa Befmstningerne, al de efter nogle
Ugers Forliib vare sikkrede imod Overrumpling.
nen 3dic nen s ke Afdeling, eller Savolax-Brigaden,
under Oherst, Grev Grimstedt, fol'samlede sig fi:irsl den 20de Februar
i og omkring St. Michel, circa 3750 Mand stærk. l\Iod denne Side
havde Russerne forsamlet en Troppeafdeling af 5 a 6000 !\land nf
den 5te Armee-Division, u11der Generallieutenanl 1'utschkofT I, der
rykkede frem fra Fæsl11i11gerue Willmannstrand og Nyslot, og som den
2Sde Februar gik paa den lillagte Saima-So over Gr,cndscu ved Raulasalmi, Sulkarn, Pu umala og Christina til et co11cc11lrerel Angreb
mod SI. Michel, hvilket Angreb Oberst Cronstcdt ikke havde Kraft
nok til at modstaae, hvorfor han den isle l\farts trak sig med sin
Brigade tilbage over llaukivauri og Picksiimiiki til Lepplivirla, hvor
han ankom den Sde l\larls, meget udsat for Angreb i den venstre
l;lanke fra Jokl.as, hvor General Tutscltkoff concenlrcrede siri h1iire
Fliii, og hvilket Sted Oberst Cro11stcdt ei havde Styrke til at hesælle.
Langt mindre formaacde han at modstaac Russernes Angreb.
De Svenske reddede i St. Michel 900 gode Geværer, som de
havde erholdt fra Tavastehuus, h,•orimod en<lecl, som \'are anscetc for
uhrugelige, hleve der ladte tilb age og faldt i Russcrues ll ænder, eftersom
ile Svenske ei brændte Bygningerne, hvori de vare opbevarede. Disse
Geværer ' IJlcvc ogsaa senere brugte imod de Svenske. En Deel af
t.lcl i St. l\Jichel opbevarede Forraad af Levnetsmidler blev medtaget
,·cd Armec11s Tilbagetog, og Rt•slen brændt, ligesom Canouchal 11 up -

11crne i Christina, der hcnbiirle til den saak aldle Saima-J<'lolillc paa
den \"esllige Side af Saima-So, med de derværende Staten lilh iiren de
Bygn inger.
Marchen igjennem en for Russerne aldeles ubekjendt og uH'g,•t
couperel Egn foraarsagede Usikkerhed og Langsomhed i General
Tulschkoffs Bevægelser, og gav Oberst Cronstedt Tid til, da han kun
sl'agt blev foruroliget af Russerne, al ordne sine Afd elinger og medfore Levnetsmidler, Armeefornodcnh cdcr og sit Skyts. Ved Pieksiimiiki detacherede Obersten eu llataillon Jægere med 2 3pundige
Ca noner, for at bevogte den Vei, som gaaer forbi Suonejoki Cape!
til Kuopio, l Warkaus, som siden 1788 ogsaa besad et l\larin cElahlissement, Iod Obersten ligeledes br,cude den derværende Dee!
af Saima-Flotillens Canonchaloupper, odclægge de Forraad, som ei
I.unde medfiires, og Canonerne fornagle; Flotillens Besætning, 617
Mand, forenede sig derefter med Oberst Cronstcdts Brigade i Leppiivirta, som derved ogsaa blev belemret med eu stor Dee! Bagage
af alle Slags fra Warkaus, hvorefter dette Sled blev besat af Russerne under General Bulatoffs Commando.
Den 11 te Alarls udsendte Oberst Cronstcdt en Rccognoscering
mocl Warkaus under' Caµitain Aminoffs Anf1irsel, som stiidte paa en
overlegen Fiende, hvis Reserve rykkede frem med saamegen Hurtighed, al den samme Dags Eftermiddag befandt sig midt i del svenske Cantonnemenl paa )sen udenfor Carlsviks Herregaard, hvor den
svenske Hovedpost var placeret. 5 svenske Batailloner, de Karelske
l}ragoner, o 3pundige Canoner og 8 Gaffelbosser rykkede ned paa
Isen og opmarcherede i Russernes Front, hvor de aalrnede en levende lid af Musketter og Canoner, medens .l\fajor v. Ehrcnroth
med de 2 Batailloner af Savolax l11fanteri-Rcgiment angreb Russerucs ,·enslre Flanke og R) gg1•n, hvorved deres Angreb staudsedes.
Tahcl var kun ringe paa IH·gge Sider.
l\Jen, omen~skjondt Oberst Croustcdt i denne Affaire Lilkjæmpcde sig nogle Fordele over Ru, serne, og ved stiirre Anstrengelse
sikkerfigen vilde have drevet dem heelt tilbage, om ikke omringet
og taget dem til Fange, saa kaldte han dog Major v. Ehrenrotl&
tilbage, og fo rtsalt11, da det blev miirkt, om Natten Tilbagetoget til
Paukarlnks, hvor de paa Slædelavelier lagte Gaffelhiisscr bleve nedsænkede i Vandet, da de ved AITairen ved Carlsvik vare befundne
ubrugelige.
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Oberst Cronstedt., llri1:rnde a11kom den 13de Marts til Kuopio,
h10r 2 R11lailloner eller circa 0110 1\Iand Karelske Jægere forrnede
sig merl ham. Paa Relrailen udgjorde den 4de Bataillon af SavoIax-Jæger Regiment med 2 Canoner, under Capilain Dm1ckar& Commando, Arriergarden og erholdt, erter Besællelsen af Kuopio, Post i
Hcnriksnæs, S ydost for Kupio , hvor denne Arriergarde den t ,lde
Maris blev foruroligrt af Russerne, og den f5de !\farts hdlig angrC>hen. Oberst Cron .d nrlt, som manglede Levnetsmidler for sin nu
meget forsirerkede Afdrling, maatte trække sig tilbage fra Kuopio
til ldrnsnlmi, paa hvilken Retraite Arriergardcn havde en hcflig,
men hæderlig Kamp at bestaae, især pan Isen imellem nenri~snæs
og Knopio, I{unpio og Taivola, ved hvilket sidsle Sled Jlovrdcorpset var posteret til sammes Understiiltclse. Capitain Dunckcr
udmærkede sig meget ved dette Tilbagetog, og ,·ar o,·er 4 Timer i
ll1lcn, indtil han erholdt en Bataillon af Savolax-lnfnnteri til FurSlll'rkning. Oog kostede den lange og overlegne Kamp de Svenslrn
il!kun 7 D/ide, 11 Saarede og 1.3 Fangne.
nen 15de Maris imod Morlrningen tillrandle den cronsledsl,e
Brigade åtter Tilhagelngel, som blev fortsat hele Nalten. og ankom
clrn 17de Maris til ldensalmi, hvor drn erholrll en Rnsldng, da
R11ssernrq Forfiilgelse ophorte ;} l\1iil fra Tni,·oln. Dr11 19de Maris
furlsalle Brigaden Tilbagetoget paa Veien til Ulråborg, i hvis Nærhed den ankom den 29de Marts, eftcrat den 1111clværlige Bagage allerede forud var afsendt didhen. l<'ra Egnen af Uleåhorg hrsallcs
aller Temmes og Frantsila, for at bcvoglc Vcien fra Pulkila til Brnhestacl.
General Tutschkoff 1 lod l( upio besætte med 4 Bnlailloner Infanteri og noget Cavalleri under Genrrnlrnnjor R11latoffs Befaling. for nt
folge og bevogte Oberst Cronstedts Brigade, h,•is Tilhngetug, som
allerede omtalt, ikke blev fomroliget. men blot obscneret af en
mindre Afdeling Infanteri og ½ Escndron Cosakker, snmt for at
dække sin egen Colonnes Commnnicationer, der lelleligen kunde
trues og foruroliges fra ldensalmi-Veil'II, idet Gcnernlcn mrd Aovedcorpset, heslaaende af 5 Batailloncr og nogle Escndroner fra I< upio
af, marcherede mori Vest over Rautolampi og lstumiiki, h,·or han
ankom den 2•Jde Maris ~ til Lintulal<s, paa Ovcrskjrrringsp1111klel af
Vcirn til Vasa og Gamle-Carleby, hvor han indtraf den 28du !\Jarls,
og satte sig herfra i ForLi rn ld sc med Oberst Kul11rff.~ Ardeling ,•ed
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Ylistaro. General Tutsc!tkoffs Destræh1•lser gik ogsaa ud paa at naac
Vasa, Jacobstad og Gamle Carleby titllir{erc end General f(U11gspor,
og fiilgelig al afsl,ja•re har1s Tilliug,·log
Ocnne af General !Ju:r:howden lagte og befalede Plan mislyklrndes formeilelst General Kling.,po1·s og Oberst Adlercreutz's Forening
og den erholdle Forstærkning, bestaaende af: Oslcrhottens lnfanteriHegimenl, den savolaxske Brigade under Oberst Cronstedt, KajanaBalaillon under Obersllieulrnant Faltla11d{T, Vasa's nyligen opreltccle
Yargering R,•giment under Oberslliculenanl Conradi og Uleåhorgs frivillige Bataillon under Major Bosin.
Imidlertid haahede General
Bu:rhiiwden endnu, ,•ed en rask Fremrykning imod Uleåborg, at O[lnaae sin Hensigt. Til den Ende blev General Bulatoff i Kupio Lefalel til i forcerede l\farcher at tage Veien igjennem ldensalmi og
Jliippola til Ull'åborg, medens Generallieutenant Tutschkoff I skulde
forl,ælle sit Tog mod Jacobstad og Gamle-Cnrlehy. Begge erholdte
Uefnling al angribe de S,·enske, hvor dP gjurdP. Modstand. Gene1·al lieulenant Rajewski I lev befalet at lade den fornodne Styrke li live
tilllage i Vasa, for al he1•ogte det derværende sædvanlige O, ergangs·
sled over den hothniske Bugt, ,,Quarken" kaldet, som ogsaa fnr at
sil-.kre Forhindelsl'n imellem de iivrige russiske Afdelinger, og med
Resten al fiilge efter de Svenske.
Den svenske Hoved-Armee trak sig imirllertid mere og mere
tilhage. De ved Armeen værende mange uiivede Balailloner og frivillige
Corps. hvoriblandt 42fJ Mand af Marinens Mandskab under Capilain
Brummers Commando, vare de fiirsle , som ble ve sendte tilbage Lil
Uleaborg, for at iives i Vaabenbrug og uddannes. Derefter gik
den 1ste Afdeling, den isle April, og den -lrle Afdeling, den
2dcn April, till;age Lil Gamle-C:irlchy, hvorimod den 2dcn Afdelin ~ gik den -lste April til Maringais. Oberst Kuliwff blev befalet
at forfiilge dem med Heftighed, og allerede Natten forud, d. e.
imellem den 3i te Ma1·ts og I ste April, Llev 4cle Afdelings Fellvagt
ved Sundhy foruroliget af Kosakker; og, da denne, Afrieling den
:f.sle April trak sig i to Culonner tilllage til Lrpplaks, l1lev Bagtroppen af den ene Colnnne aller angreben af den lappre ug raslliise
Oberst l(utncff, med sine Husar er; men den ikke mind, e virksomme
Oberst (irip c11berg, som commanderede den 4de svenske Brigade, salte
sig seh• i Spidsen fur Bagtroppen, hvori·ed del ikke alene lykkedes
ham al st1111dse Russerne, men ved Jljælp af en lrrfanteri-Fvrsl ærkrrin l,I' c11dug at I.asie dem med Tab til hage, In orefler rle Svenske

uden videre at foruroliges fortsalte Tilbagetoget til Lepplaks, hvor
alle deres Afdelinger forenede sig efter et Tab af 6 Dode og J
Saarede.
Den 2den April forenedes den fste og 4de Afdeling i GamleCarleby, hvor der holdtes Rasldag, som benyttedes Lil al rumme dr
derværende Furraad. Den 3die April fortsalle de Svenske Tilbagetoget fra
Gamle-Ca.-leby, over l\laringais og Lotho til Iliman go, hvor de ankom
den 4de; og den 5te April gik den 1s!e og 4de Afdeling tilbage til
l{alajocld, medens den 2den Afdeling marcherede til Yppcri.
I
denne Stilling holdt den Svenske Armee Rastdag den 6te og 7de
April, fordi den hidtil ha\"le 30 Graders (Reaumur) [{ulde pludselig
forandrede sig til 5
6 Graders Varme, hvorved Tilbagetoget blev
meget besværliggjort. Dog marcherede Armeen og fm·lagdes Hovcdqvarteret den Sdc April til Pyhajolii, hvor samm e formedelst en paany
iudtræfTcndc [{ulde af 25-30 Grader I rastede til den 16de April,
da den aller salte sig i l\larche, og ankom den f 7de April i
Braheslad og den · fSde i Sickajoki.
De russiske Fortropper fulgte de Svenske i Hælene og !ode deres Arriergarde aldrig af Syne; de lo OLerster l(ulncff og 1'urtscltarli11off havde med deres Afdelinger marcheret 60 l\Jile i l:!2 Dage.
Den l2te April r)'kkede Russerne ind i llimango, og samme Dag forlagde Generalerne Tutsc/ikoff I og llajcwski I deres Hovedstyrke Lil
J.,cubstad og Garnle - Carleby.
Et stærkt Snefald og en fornyet stærk Kulde forhindrede nu i
Da de russiske
flere Dage enhver Operation og alvorlig Ramp.
Befalingsmænd anloge, al de svenske, eller rcllere de finske Tropper,
lunde være villige Lil cl Fri1fald fra Sverrig, sendtes en vis v. Hubcrg til de svenske Overhefolingsmænd , for at indlede en dertil
sigtende Underhandling', som, til Ære for de svenske Vaahcn, il!l;e
forte til det Allermindste, men blev fra svensk Side alene fortsat,
for at vinde Tid. Imidlertid oversendte General Buæhowde11, saavel
til de svensk-finske Undersaaller som til den svensk-finske Armee,
Proclamalioner ved Hjælp af Spioucr, Bondcr og lignende Sendebud,
hvori de overtaled cs til Frafald fra deres retmæssige lfonge og
Herre; ja Formastclighl!den gik endog saa vidt, at Bcfalingsmautlen
for de russiske Forposter, Oberst lfol1lcff, bad om en Sammenkomst
med den svenske Forpostcommandeur, for at overgive ham de russiske Proclamalioner.
Dette Ons'.rn blev naturligviis ei opfyldt,
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hvorimod Gcncraladjutanlen, Grev Gustav v, Liiwenhjclm, lilslrcv
ham ffilgende værdige og tilrellevisende Svar:
,,Herr Oberst I"
,,lfi.ilge den Beretning, som Capilain Baron v. Ramsay har af,,lagl lil Hans Excellence, Generalen en Chef, om hvad De har mcd,,deelt ham, finder Hans Excellence al videre Samtale unodvendig.
,i Generalen beklager Dem
oprigtig, min Herre I at De har erholdt
,,det Hverv at udfore saadanne Underhandlinger, saml lader Dem fuld"kommen vederfares Retfærdighed for deres Omfindtlighed, der har
"forhindret Dem fra at gjore ham en mere dirccte Forestilling af
,,denne Slags.''
"Forresten er Hans Excellence tilboielig til at hanbe, al Drres
"Generaler og De selv ville vise ham og den Armee, han bar den
"Ære at anf1ire, saamegen Retfærdighed, at De ikke et Oieblik hnv e
"vente! el andel Svar, end det, som Mænd af Ære kunne give paa
,,ethvert Andragende, stridende imod deres Pligt.''
De to russiske Proclamalioner vare saa lydende,
1) T il I n d h y g g e ro e,
"Finlands Indbyggere r I, som med Frygtsomhed ha,•e seet de
,,Kciserlige russiske Tropper at nærme sig, ville af Erfaring ha'\'e
"overtydet Eder om, at hverken Eders Ro lighed eller Sikkerhed
,,derved er hleven forstyrret. 1 besidde allerede flere Beviser _paa
,,Hans Keiscrlige Majestæts Naade, Landets Love ere bibeholdte.
,,For at befordre Handelen, ere Toldstederne paa den forrige Rigs"grændse ophævede. 1 Slæderne er Told- og Accise-Afgiften for
,,de fra Landet til Salg indforte Pruducler afskaffet. Eders Med,,brodre, som blive Krigsfanger, erholde Tilladelse til at reise til"bage til deres Hjemstavn.
Den Skade , som er fremstaaet ved
,, Troppernes Gjennemmarche, erstattes. For at belonne den Bered,,villighed, hrnrmed min allernaadigstc Keisers Befalinger blive ud"forte, under hans Armees Marche i Finland, befries herved, paa
"Hans Keiserlige Majestæts allemaadigste Befaling, alle Finlands
"Indbyggere med indeværende Aar fra den til den s\'enske Rigsgjelds
,,Afbetaling fastsatte Afgift.''
Åbo dPn 24de !\forts 1811!!,

Buxl1iiwdcn.

~) T i I A r m e en.
"ne ved cl<'l 1111 erobrede Finlands AI mcer tjen ende Herrer
"Officierer underrellcs hcn •ed om, at den, som fiilger den svenske
"Armee over Finlands Grændser, og som inden 3 Uger, fra idag af
,,nt reg ne, ikke indlinder sig paa siu C.aard (Busliilla), eller tilkj l! n~,d cgivcr der sin Ankomst lil en af dl-lrr. l.a11dhiifdi11ger, udelulik es:
1. ,,Fra den af Ha11s l{e1serlige .Majestæt, i Proclamalionc11 af
"31 le Marts iudeværendl! Aat·, tilslaaede Gunst, al kunne udl!n
"Forandring fremdeles allernaadigst forblive ved den finske Armee
"under Hans liciscrlige l\Jaj eslæls Scrple1·, paa samme l\laade som
,,de ham været ansatte under den s,•enskP R1•gjering.''
2. ,,Blher der strax disponeret over deres Gage og Holig
,,(Gaard) for l{eiserlig Regning."
· 3. ,,Bliver al deres Eicndom confisqnercl."
ll ovctlq1arlcrcl llclsin i; rors d. 2 April 1~08.
llua;/iow,lcn.
Disse Proclamalioner haYde ingen 1'æsl'ntlig eller synlig Virkning, hl'orimod vi med en h1ii Grad af Julet esse og Deeltagelse maa
meddele, at snarere, som S \' ar paa disse vistnok forfiiriske Tilbud: ,,den svenske Love omsider vaagncde under 6-1° nordlig
,,Rrede"; og at de loranst11aende Opfordriuger til l\leencd og (,'ort·æderi syntes snarere al forlige end at formind ske de sve11ske lirigeres !\Iod_ og Iver til us,·igelig Troskab og ~·o rsvar for deres Fiidcl,111ds hellige Jordbund og for at foriige deu sve11~ke Armces udodchge Navn og Ære.
Af Harme over deres feilsla gne Forhanl,ni 11ger, 1·ed deres Underhandlinger og Proclamalioner, beredte Russerne sig uu paa, aller
al 1Jegy11dc Krigen med forliget her og l{raft.
Da . den s,·enske Armee den 16de April vilde fortsætte Tilbagetoget fra PJhiijoki til Brahestad og Egnen deromkring, blev Arriergardcn, som dannedes af <ide Brigade, under Oberst Gript'T1brrg,
om l\lorgcnen l{I. 4 heftig angreben ,•cd Ypperi, i Fronten af 3
Qatailloner ug et halvt Hall et i under Obersterne T11r/3cftar1ino{f og
J{arp,mho{{, medens Oberst f(ulmff med sit Avant Corps drog sig
til venstre ud paa Ha visen, og paa samme, liilgende langs Kysten,
ang1 ch de Sveuskes h1iire Fliii.
Oberst v. Dobcbt blev beordre! Lil al fors,•are den svensl.c
Frontside med 3 Ilatailloner, hvoraf 1 Dataillon posteredes paa In er

3iJ5
S ide uf Vcicn, undersloltel af Skyts, som blev placeret paa samnw,
erleu~ Oberst v. Essen med 2 Batailloner af Tavastehuus -Rt'gim cnt
hlev heorrlret Lil al forsvare hiiiru FHii imod Oberst Kulne((s Ang reb, paa det al han fra Havet ikke skulde naae Landeveien.
Russernes Frontangreb var meget heftig t, hvorfo1· den Sl'enskc
A1 mee maatte trække sig tilbage, hvilket dog skete med luldkummen
Orden, under uophiirlig Kamp og saa lan gsomt, at den kun lievægede
sig b l\Jiil i 5 Timer, Omsider ankom Generaladjutanl v. Uwen1,jelm
paa Kamppladsen, og befalede Oberst Gripe11berg al gjiire Holdt og
ta ge Still ing ¼ J\,liil fra Pyhlijoki, med Infanteriet og Artilleriet paa
Hiiirler11e paa begge Sider af Lnndcveien Vl'd llusel Wirels, hrnr
Ru ssernes kr11 f1ige Angreb blev lilbageslaaet. Men, da RussernP I aa
Ha visen siigle al omgaae den svenske Stillings hiiire Fliii, og Ammunitionen næsten var bortskudt, erholdt Oberst Gripenberg Befaling
til al trække sig tilbage, fiirsl til Piehanki og derfra efter 1. Times
Boldt til Brahestad,
Ved en · Cuvalleri-Fegtning pau Jsen udenfor
l\11111dingen af Pyhajoki Elv, mt•llem del russiske Cavalleri, anfort af
Ouersl Kulnc{/ og 3 Eseadroner N) lands- Dragoner, anflirte af Generaladjutanlen, Oberst v. Lowe11lij1•lm selv, blev denne sidste saaret
og tagen til fange tilligemed sin saarede Adjutant, Capitain Clair(clt,
der vilde forsiige paa al befrie ham
Som Fiilge af disse ulykkelige Begivenheder blev Obersl Adlcrc1·cut: udnævnt til Armeens tjenstgjiirende Generaladjutanl og Oberst
v. Dobcln til Chef for den af Oberst Adlercreut: hidtil forte 2den
Brigade, eller Armee-Afdeling.
Den svenske Armee fortsatte sit Tilbagetog, under bestandige
Angreb fra Russernes Side, og ankom den 1ste Brigade om Aftenrn
den 1.6de April til PallJoki, den 2den til Salo og den 4de til Brabestad, alle meget udmattede af den lange Kamp, sllenge Kulde og
dybe Snee,
De Svenskes Tab i denne lange Affaire bestod i, Diide: 2 Officierer, nemlig, Oberst, Baron Flen1ing og Lieutenanl Erling, hvilken
fiirste paa Jsen hlev truffen af en Granat, samt 6fl Mand; Saarede:
:13 Officie1 er, 5 Underofficierer og 83 .Mand; Fangne: 3 Officierer
og 10 Manrl .
Eflerat Oberst Adlercreutz havde overtaget Generaladjutantforretningeroe, gjorde han strax den hiiistcommanderende General opmærksom paa, al del nu var pan Tide, da Armeen var bleven for-
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enet, al forsvare Hærens Krigerærc og Landet; og al saaledes Intet
mere kunde undskylde al forlsælle det nedværdigende og iilsomme
Tilhagetog. Denne Forestilling fandt Ore, og General Kli11g.~por
overlod ogsaa lil Oberst Adlc1·crcutz al ordne og udfore alle Bevægelser og Foretagender, hvorom han dog aldrig forsiimtc at indhcnle
Generalens .Mening og Stadfæstelse.
Efteral have holdl Rastdag den :l 7de April, fortsatte Armeen
den 18de April Tilbagetoget fra dens havle Qvarterer til Siikajoki,
hvoned 2den Brigade dannede Arriergarden; Hovedqvartcret blev
Ohersl Kulncff med sin Afdeling besalle
forlagt til Pielufa By.
samme Dag Brahcstad, og fulgte de Srnnske i Hælene og foruroliMen Oberst
gede deres Marche, saa ofte Leilighed dcrlil gaves.
Adlercrcutz var meget virksom og ordnede overall Forsvaret. De
lo Brigader, den isle og (de, indloge en Stilling bag, eller norden
for Siikajuki-Elv; 2den llrigade, Arric1·gardc11, som havde med en
Afdeling Artilleri besat Siikajoki By paa Elvens sondre Ured og udbredt sig der i en Kjædc til Hoirc og Venstre af Byen, blev snart
angreben af Overmagt og meget generet, især Artilleriet, ved de
russiske Jægeres vclrellede Sknd. Den erholdt derfor Befaling til
ogsaa al gaae tilbage over Elven og indtage en Stilling paa dens nord.
lige Bred ved Siden af de to andre Brig,1d cr. En Escadron af Ny•
lands Dragoner erholdt Befaling lil al ohsen ere og forsvare Slisiden.
Del russiske Infanteri to g Stilling lige over for den svenske
Armee paa Elvrns sondre Bred, hvorimod det overlegne Cavalleri
paa Uavisen trængte frem til Mundingen af Siikajoki Elv, hvor
del forsagte paa at iværksætte og fornye de forcgaaende Dages .Manoeuvre, al omgaae den svenske hiiire Fliii. 3 s,•enske E scadroner,
Ny lands Dragoner, erholdt Ordre til al drh·c del tilba ge og forhindre samme fra at hugge ind paa den 2den Dl'igade, som netop gik
tilliagc over den tilfrosne Elv. l\fen det overlegne russiske Cavalleri
kastede det svenske, hvilket fiirste dog aller blev standset af 2
svenske Canoner og de nylandske Jægeres virl1somme lid, hvilke sidste havde besat det svenske i Pielula By i stor Fare svm,•endc Hovedqvarleer, og foraarsagede del russiske Cavalleri cl ikke rin ge Tab.
Da Obc1·sl Adlcrcrculz ansaae Kamppl adsen altlo1· indskrænket
for hele Armeens Be,·ægelscr, lud han den 2den, eller Oberst v.
Diibcl11s Brigade, som ba~·de værel meesl i Ilden, strax gnae tilbage
til I>iclnla, medens iste og 4de Brigade forsvarede den hnvle Stil•
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Jing. Striden havde alh•rede varet fra Kl 1-G om Eflermicltl.1geu.
llorndqvnrteret, som en l.ort Tid havde været i Fare for at erobres
af russiske Jægere, tier dog bleve kastede tilbage af Generalstabsvagten , \'ar allerede hrngt i Sikkerhed , tilligemed det i S1ikajoki
,•ærende l\lagazin, da Obrrslen beslullede, ogsaa al gaae tilbage med
Hovedco1 pset, og til den Ende tildeelte han den -!de Brigade, elltr
veuslre Fliii, Ordre til al begynde TilhagC"togel. Heri cd blev den
svenslie venstre Fliii svækket, som, da delle blev bemærket af Rus~
serne, angrt·h med en stærk Infanteri-Colonne, •uuderst1illd af Jægere,
og overll1iiede den svenske venstre F11ii, hl'ilket ly kkcdcs saa vel, at •
sammP. maalle udholde en haard Kamp, og en dræbende, krydsende
]Id. Oberst Adlercreutz, sum var personlig tilstede overall, og indsaal',
a! Russerne rnd denne overlliiiende Manouvre svækl1ede sil eget
Centrum, som desuden ved det svenske Artillcries velrellede Skud
allerede sagtnede sin Artilleri-Ild, fallede nu den ligesan kloge som
djerve og nfgji.irende Beslutning : al gaae offensiv til Værks og 111
gjennembryde Russernes Centrum.
Til den Ende befalede han
:Major v He1·tzen med Nylands Jægere ug Lieutenanl J,'ihlstrum med
Hautalampi - Compagni af Tavastehuus- Regiment al r)'kke med Hurtighed tilbage over Siikajoki Elv og med al Kraft at angribe og
si.ige al indtage Siikajoki Kirkchy. Angrebet Llev udfiirt under almindeligt llurraraab, og det lybkedes de Svenske al furdiive Russerne og besætte den af dem havle Stilling i Siik.ijoki. Efter delle
fiirste heldige Angreb bleve Svenskerne snart understollede af andre Afdelinger af Åbolehn's-Regimenl, under Capilain Bjårnstjarna,
og Tavastehuns Jægcr-Balaillun, under Oberst v. Esse11.
Det kostede imidlertid en haardere Kamp, inden Russerne blt.>vo
kastede tilbage fra deres over01iiende .Manueune imod den s1 ens le
venstre F11ii, et Angreb, der fors! lykkedes ved crr Afdeling af Ta.
vastehuus Liv-Bataillon, under Capitain /Jjårnstjtrna, og Åbolehnerc,
under Capilain Ramsay's Commando.
Ogsaa den russiske venstre Fl1ii, som havde over011irl den
svenske hiiir·e Fliii, blev omsider kastel tilbage af Tavaslehuus.
Jægere, ved Hjælp af Bajonetten, da de ganske havde forskudt sig.
Saaledes blrve Russerne paa hele Linien tilbagekastede. Glædeu i den svenske Armee var derved o\·erordentlig stor, og Finnernes l\Jud voxle i Forhold til deres Glæde og Dagens Lykke. l\us~
D ■ nm.
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scrne bleve med Raskhed forfulgte henrcd ~ l\liil fra Bataillrpladscn, da Dagens Helt, Oberst Adlrrcrcut::: , l>l'folede al gjiire Boldt,
fo1· al kunne give de længe kjæmpende og udmattede Tropper den
forniidne Hvile, og for at samle de gjorte og sprængte Fanger.
Den svenske Armce indlog derpaa Q,•arlercr i og 0111kri11g
Siikajoki, cl Navn, som altid vil glimre i (lorening med Adlercrcul:::'s
i dem svenske l\rigshistorie , is,cr formedels! det uventede , djærve
og kral'lfulde offensive Angreh, sum foranlt>di gede Seieren.
Ru ,sernes Tau v•ed Siikajoki bestod i Diide og Saarede: om• lrent 2o0 Underufficicrcr og Menige , og i omtrent ligcsaa mange
1-'angne, hvoriuland! Major f(onsl.i ar 24de Jæger-Regiment og 4
Subalterne- Orlicierer, hvoraf 3 saarede. De Svenskes Tab i Dode
og Saaredc var omtrent ligcsaa slorl som Russernes; iulandt de
Di.ide var den lappre Lieutenant Kiltl.~lriim, som saa hæderlig1·n anfiirte sit Compa gni lil Angreb paa Kirkebyen; og ihlandt de Saarede: .Major Reutcrskiild. Ogsaa erolirede de Svenske to Faner, eu
stor Deel Ge,•ærer og andre Vaabcn,
Iblandt de Oflicierer, som især udmærkede sig, nævne de
S,•enske: Oberstel'lle Adlercrnu.t:, Gripcnberg, v. Essen og v. Diibd11,
Major /Jertzm, Capilain Bjiir11stjer11a o. 11. Af den russiske Armec
nævnes paa lignende Mande: Oucrslerne /(ul,,cff, v. l'ahle11, 1'urt&i"iwni11off og Silin.
Russernes materielle Tab ved Siikajoki kunde ikke ha ve nogen
væsr.nllig lndllydrlse paa Operationerne og paa Krigsuegivenhcd l!rnc;
men derimod tabte de hvad åer var vigtigere, deres afgji.irende
Selvtillid og dcres Tro paa egen Uimodstaaelighed, som endog var
Lleven en almindelig, dybt rodfæstet Tro i den svenske Armee og iblandt
del finske Folk, hvorved den svenske Armec igjen vandt den moralske
Styrke i samme i<'or hold, som den russiske Armee ta!Jte samme.
Seieren ved Siikajolci kunde og burde forovrigl have frembragt
for de svenske Vaabcn lan gt slo1Te og mere afgj orendc Fii lgcr, end
deu gjorde.
Saalcdes er del meget al beklage, at den svensl.e
Armee ei fortsatte Forfiilgelsen hele Nallcn imellem den 18 dt> og
f 9de April, ja fremdeles, med alle de Kræfter, de kunde opdrive.
En Seier uelyder under sædvanlige Forhold endog ofte meget lidet,
men erholder ri.irst Væ,·d og Vigtighed ved den Maade, h,•orpal
den benylles,
Under Forhold, som de nærværende, bii1· og maa
Hærri.irerne fordre "det sidste Aandcdrmt ar Folk og Ilesle."
I
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Krigen lide begge Dele hyppig stor Niid og blive anslrenged c
over Kræfterne; sjelden kan der lages Hensyn til Liv og Sundhed,
saa al der \'cd saa vigtige Lciligheder, som Fiendens Forfiilgelse
efter en Seier, aldrig kan eller biir \'ære Sp1irgsmaal om al fordre
den sidste Kraflunslreugelse af Folk og Heste , som senere betaler
sig vel.
Den Befalingsmand , som ikke forstaaer al hen} Ile saadanne
,·igtige og ikke hyppig indtræffende Momenter i Krigen , bringer
del sikl.erligen i~ke vidt i Krigsforeisen, og burde aldrig være Anf1irer. De Folk, som ved slig Forf1ilgelse blive tilbage, liggende
paa Landcveien, ere lilmcd ikke tahle, men komme senere tilstede;
og ved enkelte , selv smaa Infanteri-Afdelinger, uncler~l1itlcde ar
noget Artilleri og Cavalleri, kan udrettes Underværker; thi Krigsfiirelsen heslaaer især i, al slaae enkelle Afdelinger paa Flugl~n ;
den sliirsle Dee! liihe1· eller jages samme Vei ved Rygtet om den
fiirsles Skjebue , som allid er langt mere nedslaaeude, demoraliserende og iidelæggende end Virkeligheden selv,
Del smerter Historieskriveren, her ei al kunne herelle , at den
finske Armee efter 8 Timers haard Kamp, men endnu besjælet af det
meest opolflende Mud og den herligste Stridslyst, ophiirle at forfiilge
den russiske Armee og derved ogsaa opgav Haabet om at drive den
ud af Landcl igjen ; thi, paa hvad l\Iaade skulde delte vel ellers
s kee , naar denne Lcilighed ci blev benyllel hertil? og del paa en
Tid, da den sveusk-finske Armee, saa al sige, snart ikke mere besad en Fodbred Land af del fur Sverrig saa vigtige Finland.
l\Jen isledetfor al forlsælle den russiske A, mees Forfiilgclse,
gik derimod G1merdl /{tingspor deu 19de April med sin Armee til1.Jage til Lumijuki og Limiugu , efterladende sig som Arriergarde i
Rarinkanta en llataillun af Ni lands-Regiment.
Den 3die Brigade
eller Afdeling, under Oberst Cronstedt, erholdt Ordre til al lciru
sig i Tlimnes og Franlsila samt bevogte Veien til Pulkila og Brahesla•J,
Russerne kom ved den svenske Armees Tilbagegang aller i
Besiddelse af Bataillepladsen og den af dem tidligere indehavle
Stilling ved Siikajuki, indtoge paany Qvarlerer omkring Brahestad
og Karinkanta, og udstrakte deres Stilling· fra Havet Lil Revolax,
hvilket sidste Sled fra 2Jde April af rar besat med 2000 l\Jand
og 5 Canoner, i hvilket Antal var medregnet 2 Escadroner GroduuHusarer, under Geueralmajor Bulatoffs Commando.
1 denne Stil2:l*
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Jing forblevc begge Armeer roligen staaende indtil den 27de April,
deels for al udhvile sig efter de foregaaende Anstrengelser, og deels for
paa begge Sider at oppebie Ankomsten af Forstærkninger, som vare
i Anmarche, og som for de Svenske især bcstode i Savolax-Origaden under Oberst Cro11stedt,
Under denne Hvile formeredes en 5te Afdeling, eller Brigade,
som allerede var paabudt ved en General- Ordre af 7de April, under
Oberst v. Sa11dcls, ved Afgivelse fra de andre Brigader, og som
tilsammen talte 3152 Mand af alle Vaabenarter, men hvm·af dog
kun J 527 l\land ,·are tjenstdygtige og iivede, hvilken Bl'igade besatte Uleå~alo og Carliin, hvorved den dækkede den kli11gsporslct
Armees hi.iire Fliii fra Siisiden og Uleåborg Stad.
Russerne kom sig snart af deres Overraskelse og lidte Tab
ved Siikajoki; og, ifiilge sikkre Efterretninger, som indlobe, især
fra Præsten i Revolax, til Oberst, Geueraladjutanl ,ldl1-rcre11t,, havde
de udkastet den Pl:111 1 fra Siikajoki og Revolnx al overrasl,e og soge
al sprænge den nu forenede finske Armec. Ved denne Efterretning
\'aagnede aller Oberst Adlcrcrcutz's Energi. og han besluttede, al
forekomme Russerne i Udfiirelsen af denne Plan.
Til den Ende hefaledes Oberst Cronsledt med sin Brigade,
som udgjorde omtrent 1800 Combattanler, fra Tiimncs igjcr111em
l'aavola, al augribe Generalmajor Bulatoffs hiiire Fliii i lkvolax,
den 27de April RI. 3 om Morgenen, hvilket Sted si.ulde paa samme
Tid foruroliges af cl lille Detachement fra Luruijoki Siclen, og, naar
Ruserne vare slaaede ved Ucvolax, skulde Angrehct samlet furlsælles mod Brahestad, for al afskjære dem fra Siikaj oki, hvilket
samtlige i Lumij oki forSted derpaa skulde angribes i Fronten
samlede Brigader, under General J{li11g.,pors egen Anfiirsel.
Oberst Adlcrcreut.:: selv, fulgt af l\fojor v. Otter, si n Llroder,
Ritmester Adlcrcrcuti, og Lieutenanl lllu111e, sulte sig I Spidsen for
el Detachement, bestaaend1: af i50 Bji:irnoborger J ,cge re, for at angribe Revolax i venstre Flanke, saasnarl Oberst C1'011stcdl fiirsl havde
begyndt Angrebet ; men han erholdt Befalingen hertil no get sildig.
Tropperne laae i adspredte Qvarlerer, og stelle Veie forna rsagede,
al han fiirsl Kl. 1 havde samlet sine Tropper, hvorfor hun, islcdctfor Kl. 3, fiirst kunde begynde Angrebet Kl. 7-8 om Morgenen,
~ Time efter at Oberst Adlrrcrcul: havde standset sil Angreb og
trukket sig tilbage. Da nemlig Oberst Adlercrcut: ha1·de ventet !

nr
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Time over den fastsalte Tid, og Oberst Crnnsleds Angreb endnu ei
blev udfort, og da han tillige var b·even opdaget af de russiske Feltvagter , betænkte han sig ikke længer, men styrtede sig ind paa
Busserne med sit lille Detachement, i del Haab, snart at blive understoliet af Oberst Cronstcdt. l\Ied Bajonellen angreb og indtog
Oberst Adlercrcutz med den stiirste Tapperhed den ene Gaard efter
den anden , undersliittet og opmuntret ved sine Officierers heltemodige Exempcl. l\len Russerne, under General Garnaults Anfiirsel, forsvarede sig tQppert, og deres Antal v-ar de Svenskes mange
Gange overlegen.
Efter 3 Timers haa·rd Kamp og efterat have
dnget Russernes hele Opmærksomhed paa sig, gjurt omtrent 30
Fanger og erobret en Decl Armee - Elfecter , ma,1lle Oberst Adler•
creut:: afstaae fra sine forgjæves Angreb, og trække sig tilbage, eftcrat hans Broder og ¼ Decl af l\Jandskabet vare bleme saarede
eller dræbte.
Men omsider ankom Oberst Cronsledt med sin Brigade , som
han ved Iliintelii, 1 Miil fra Revolax, deelte i to, lige stærke Colunner, hvoraf den venstre , som fulgte langs Siikajoki-Elv , blev
cummnnde1·et af Oberstlieutenant Christiernin, og den hiiire af Oherstlieutenant Aminoff, Begge Colonner vare forbundne ved en Jæger1,jæde, og heelt tilhiiire detacheredes to Jægerbalailluncr under
Major Furumark, for at falde Fienden i Ryggen,
Begge Hovedcolonnerne stiidte aller sammen ved Uevolax
Kirke, hvor de indtage en Stilling ved og foran Kirken, paa den
tilfrosne Elv, hvorfra man opdagede Russernes Stilling paa en Bakke
,·ed Præslegaarden I paa Siikajoki-Elvens venstre Bred, dækket i
Fronten af Artilleri og hag ved samme af en Reserve. Canonerne
aabnede Kampen paa begge Sider, hvorefter de Svenske skrede til et
Angre I,, idet 2 Balailloncr under Capitain Ehrenruths Befaling erhold! Ordre til at angribe den tilhiiire af Præstegaarden staaende Reserve, medens 1 Balaillon af Savolax-Jnfanteri under Capilain Afl,echts
Commando erholdt Ordre til at angribe Præstegaarden i Fronten,
og 1 Bataillon under Oherslieutenaot Lode beskjæfligede de tilvenslre af Præstegaarden staaende Russere ; 1 Bataillon under Capilaio Ladau's Befaling blev staaende i Reserve med hele Artilleriet ved den paa en Bakke hiiitliggende Kirke. Endelig erholdt
Oberstlienlenant Aminoff Ordre til at omgaae Russernes venstre
Fliii, og samtlige Colonner bleve understollede af Skieliibere.
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Del forenede Angreb skete med Kraft og ~J,1 I. Ocu ,·anskc ligsle Opgave erholclt Capilain Aflrcht, som blev beordret til, med
den af ham commandcrecle 2den Balaillon af Savolax -lnfanteri, at
slurme og indtage Præstega,rden og erobre de der poste rede 2
Canoner og 1. Hanbilz.
General Bulatoff formerede sig ved delle cerncrencle Angreb
saa godt, han kunde, oml,ring Præslegaarrlen, og J1j ,cmperlc til (lortvivlelse og som Helt.
For al hans Faner ci skulde fol de i de
Svenskes Hænder, lod han dem iturivr. Men, uagtel den ta1i,1reste
.Modstand, blev hans Artilleri erobret af de, som Rasende, fegte11de
Svenske, som derefter mecl Bajonetten gjorde et stort Nerlerlag paa
Russerne, hvor,·ed General lJulalofT selv blev strakt til Jorden ved
3 Blessurer og faldt i svenskt Fange nslrn b, h,•or denne haardt
saarede og tappre Kriger blev behandlet med den stiirste Aglelse og
Tapperhedrn hædres og finder
pleiel saa godt man formaaede.
Ane1 kjemlelse overalt, saarel hos Ven som hos Fi enrl e.
Unrler denne Feglning opdagede de Svenske en russisk Colo11ne
med 2 Canoner, som var i Anmarehe fra Brahestad, under Genernlmajor
Garnaults Anfiirsel. Ved et raskt Angreb af Savolaxerne blev denne
Colonne i el Oieblik ogsaa kastet tilbage, og Uygtede i stor Uorden,
hvo1·ved i llauhitz erobredes.
Saaledes endtes deune uæsten 3 Timer Jnuge Kamp KJ. 1'.)
om Formiddagen, til de svenske Vaa hens Fordecl og Ære. Ders om
Obersterne Adlercrcutz's og Cro11stedts Angreb ha,·1le kunnet blive
udfiirt samtidigen, ,•ilde Resultatet have været l,mgt sliirrc, end rlct
nu var Tilfældet. Del bestod i llaugne: den haardt saarede, Cappre
Generalmajor Bulatoff, 5 Officierer, 1 Præst, 1 Læge og 4:32 Underofficierer og l\lenige; Diide og Saarede: et ikke ringe Ania[,
hvoraf 4 Ortlcierer og 200 Mand bleve begravede af de scirende
Svenske. Desu len erobrede de 2 Canoner, 2 Uauhilzcr, i. Lavet,
20 Ammunilionsvogne, 93 Heste og den storste Dccl nf Russernt's
Bagage.
De Svensl1es Tab bestorl i Diide: den lappre Capitaiu Aflccht,
J,ieutenant Tigerstedt, i Underofficier og Hi Maud ; Sa.irede: 3
Offieierer, 1 Unrlerofficier og 72 Mand.
I Beskri ~elsen nævnes mange Officiercr, som i Særdeleshc,l
havde udmærket sig, og som ogsaa derfor erholdt Beliinninger i
A l'ancements, eller Ordener. Iblandt de fiirste var General li'ling-
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spor, som under f de .Mai blev udnævnt til Feltmarchal, ligesom
O1.,ersl Adlercreut::, der samme Dag !,lev udnævnt til Generalmajor.
Dagen efter Aflairen ved Rcvolax, eller den 28de April, afsendles Major v. Ehrenrolh med lste Bataillon af Savolax lnfantPr·iRegiment, 25 Skieliibere og nogle Dragoner til Puoti-By, paa Lanrleveien imellem Wasa og Ulcliborg, for al forfolge og forurolige de
flygtende Russere, og om muligt bortlage deres Postering ved Paljoki.
Denne Bevægelse foraarsagede, at Russerne i slorle Hast rommede Brahestad og Irak sig t1l11age.
Dersom l\Iajor Ehrenroth's
Styrke havde tilladt ham al ryt.ke frem til Brahestad, vilde el betydeligt Magazin ar Levnetsmidler være faldet i de Svenskes Hænrlcr.
Et sildigrre Forsiig paa al tage den skele for seent. Da
Major H. Adlcrcreutz med en Bataillon Tavastehuus-Jægere havde
besat Puoli, og 2rlen og 3die Brigade var ankommen til Siikojaki,
r endte .l\Iajor v. Ekrenrolh den 301c April med sin Skare tilbage
til 4de Brigade i Revulax.
Den egentlige Hensigt med Fegtningcn ved Revolax, der overeensslcmmende med Planen skulde foranledige den rronsted.s1.c Afdelings vide1·e Fremrykning, for at afskjærc Russernes Tilbagetog
fra Brahestad, som under denne Omgaaen skulde angribes I Fronten af den klingspc,rske Armee, forfelledes af Grunde, som ikke ere
angivne.
Den cronstedlske Afdeling gjorde, hvad den kunde, ug
kjæmpede tappel't efter en lang og besværlig Marche; hvorimod den
4de Brigade ikke synes at have taget den tilsiglerie Decl i Kampen
og benyttet Seiren , som den 3die Afdl'ling saa tappert havde erhvt•rvet.
Men ligesom der laae en Stilstand af 9 Dage imellem
AITairen ved Siikojaki og Ilevolax, snaledes forblev rflcr denne
sidste Seier den kling sporske Armee liggende 7 Uger, uden al rore
sig af Stedet, i ll\·ilken Tid- den laae i og omkring Kalajuki med
llol'edq,·artcret i Brahestnd.
Denne Stilstand Inder sig ikke undskylde ved Aarsliden og Je slette Veie; meget mere burde den
svenske Overgeneral hal'e benyttet de endnu iisbt'lagte S1ie1· og Vande,
fur al drive Russeriic saa langt som muligt lilhag,i, da det sig nu
nærmende Foraar og den milde Aars.tid vilde lægge ham langt stiirre
Hindringer i Veien Lil denne Plans Udfurelse.
Det manglede ei
heller paa MoJ hertil hos nogen af den finske Armees beriimle
Anfiirere, især ikke hos Oberst, eller nuværende Generalmajor Adlercreu:, og man kjendte endog Russernes Svaghed ved Beretninger

344
fra Egnens Beboere, som tlcsudcu vch•illigen lilbiide rlen svensl.e
Armee Provisioner og Fornodcnhc::ler m. m.; og ifiilge disse Efterretninger udgjorde General Tutchkoffs Corps , i Forening med
General llulatoffs Al deling, l;un 5560 l\Iand Infanteri, 600 Mand
Cavallel'i og 19 Canoner, imedens den l.li119sp11r$/W Armec, Cronstccls og Sandcls Afdelinger medregnede,
l,11le omtrent 9000
l\land med o,•er JO Canoner.
Den almindel ige Stemme i Armeen
udtalle sig derfor med Uvillie moll Fellmnrchal /(liug.~por og hans
U,·irksomhed.
Imidlertid var Russernes Plan dog fo relohigen lilintctgjorl.
(ieneral, Grev Bwrltihodcn havde allerede lykiinsl,et K1•iseren til hele
l<'iulands Erobring, og befalet General Tut." ltkoff, ikke at gaae længere frem end til Uleåborg, efterlade de 1· en Besætning og med
Ho,•edslyrken gaae tilbage til Ilrahcsl,1d.
Dernæst havde General
lluxltiiu,dcn foliet den Plan , al indskrænke sin Virk somhed til en
Porsvarskrig. Ved stærke Besætninger i 1J elsi11 gfnrs og Tnvaslehuus,
ug med slorre Ohsenalionsardelinger i Åho og Wasa, troede h~n
al kumte beherske hele Finland, og ved Kyslpn~lcringer at opdage
og forhindre Landgange fra den svenske Side. Disse Planer blcve
pludseligen kuldl,aslede ved Affairerne ved Siikajoki og Revolax,
Ved Hjælp af disse Seire Irak den sl' cnske Armee aller noget
I.urt, og rykl.cde endog lidt fremad, Ogsaa den sandelske Afdeling
lirod den 29dc April op fra Uleåsalo og anlrnm den 30te til Fra11lsila, med Undtagel se af Artilleriet, som formedel st Vcienes Ufrem~ ommelighed sendtes til Ulcå horg,
for al ist1111d sa•ll<-s og gjores
hrngbarl til Sommer-Felllogcl; ligesaa blevu de karclske Dragom•r,
som vue uanvendelige i denne Aarslid, sendte tilbage til Limingo
for al monteres og derpaa dresseres.
Saalcdes laa nu den svensk-finske Armce aldeles stille; en
Stilhed, der kun blev afbrudt af et Te-Deum, som d1•11 lstc Mai
lilev afsjungcl af dP.n hele fo1·enede Armee i Anledning af Seiercn
,Jen :I.Sfo April ved Siikajoki og den 27de s. M. ved Re,·olax, ved
hvilken Leilighed l?ellmarehal Klingspor, ifolge den ham givne
Fultlmngl, uddeelle Tapperheds -1\Jedailler til de Underofficierer og
1\lenige, som derved især hovdr. udmærket sig.
Ogsaa lod Gener.den under samme Dalo udgaae folgende:
,,Almindelig Bekjendlgj6relse.''
"Da den store Gud har fo1·undt Kongen, min allernaadigsle

,,Herres Kri g ·m :1gl lo Scire over Ui gels Ficuder, som mrd væb"uel ITaand paa cu truliis l\laa1.h ha,·e ,·illel brmægtige sig
"!lette Laud og dets llc!Joere, der fr,1 ældgamle Tider al', verl den
,,st ii rste og mccst udmærkede Trusk;1b og Flid, have opfyldt dcre,
,,1111d1.•rsaallige og mcdhurgerligc Pligter, ere disse Voldsma•11d Oyg,,lede fra Siikajoki og Brahestad, hvor de ,·cd Grusomhed ha1•e viisl
,,ll\'ad Skjebne de have llltænkl Eder.''
,,Det er med Eders Hj,elp, I gode og redelige Osterbotninger !
,,mine kjære Venner! sum 1111.Jcr Guds Beskyttelse og den tappre
"Armce, hl'is Anfiirsel er mig i Naade anbetroet, at jeg skulde ku11ne
,,befrie Eder fra del russike Aag, hvorpaa I allerede have havl l!ll
,,fiilcli g Fors mag. Jl'g formaner Eder sa mlige svenske, troe Undcr,,sanllcr, af alle Kræfter at være mig ug den Krigsm agt, som tappert
"ganer Fienden i l\Jiide, behj rlpeligc, og at gaae Armeen til Hannele
,,~aavel med Tran,porlen af Forraadene , som 01•crladelse af del,
,,der behoves til Eders tapp1·e Medborgeres og Fursvarerers Livs,,ophold , hvilket behiive Brod eller Meel , tii rl og ferskt Kjod,
,,saml Hli og Halm, som skal blive Eder hel alt. Det kommer an
, . paa Eder, hvilke Frc•mskridt Armeen kan gjiire paa en Tid,
,, Vciene ei tillade, al disse Troppers Forniidenhcder kunne frem,,skaffcs fra J\fagazinernc."
"Jeg venter denne kraftige Medvirkning af Eder, ligesom at
,,I, hver paa sin i\Jaade, tilfiiit.>r Fiendcn al den Sl..ade og Aflira•k,
"s nm I fra ældgamle Tider bekjen<lte, lappre Osterbolninger ! have
,,kuuncl tilfiiie ham. Jeg forsikkrer Eder om Eders Konges Naadc I
"Af Eder forlangrr jeg Venskab og Tillid.11
llrahcstod den I slc lllai 1808.

l(li11g.~por.
Denne Proclamalion var tilvisse ikke alfattct saaledes, at Fo 1ket
uden Lufte om Vaaben, Anfiircrc eller Underst1itlelse af Armeen,
l. ,111de vove meget.
Ikke desmindre ankom til den hoislcommandercnde General Bud fra Oere Sogne, som endnu vare besatte af
Russerne, at deres Beboere vare beredte til, med flere tusinde Mand
at gribe til Vaaben, naar delle kunde skee i Forening med Armeen.
Da Fcltmarchal Klingspor ei furmaaede eller vilde love delle, maalle
Proclamalionens Virkning snart bortfalde af sig selv,
Oberst Sa11dcls foretog endnu fra Fransila el dristigt Angreu
paa Russerne i Pulkila,

346
Generalen var nemlig bleven underrettet om, al der i sidslnærnte
By l,1a en rnssisk Styrke af omtn•nt 500 .Mand med noget Cavalleri og
2 C.111u11er under Oherst Abii/;o(f.~ Commanrlo, bestemte til al forene
sig med og underslotte General B11latof( og til al hevogle Vcicn til
ldensalmi og Kuopio, samt stode i Forhindelse med General Trituhlwf{ over Ilaapajarwi og Kiirsiirnaki. For nu al afskjære Russernes
Tilhngel11g, hr.falcdc nemlig Oberst Sande/s Oberstlieutenanl Fahlandcr med 330 I\Jand den 1.sle Mai om Eftermidelagen al hryde
op fra Fransila og ved en 5 .Milll lang Omvei omkring {tussernes
htiire Fl,wke soge al komme dem i Ryggen og afskjrere rlem Relrailcn til Kur>pio. En Oflieier med 50 l\1a11d udse11dtes imod \'esl
til Karhukangashy, for al dæl.ke de i Frans1ln tilbagebierne Afdelinger.
Samme D.ig !,rod ogsaa Oberst v. Sandel.~ selv op, efter
afhJldt Gudstjeneste og afsjungct Te-Dcum n,·er S,·icren vmJ Revolax, med HSO '.\laud, nogle Dragoner og 2 Canoner, til P11lkkila. 1 &
llliil fra delle Sted del11chcredes om Nallen C11pit11i11 Silfr1·bra11d me:1
SD l\lanJ, for lll umgaac Russernes venstre Fla11ke, medens Oberst
Sandcls med Hovedstyrken forsalle l\farchen om :\'alten. Angrebet,
som ,•ar fa sts:1t til l{l. 3 om l\lorgenen den 2den l\Iai, lyk kedes
fuld~omme nt. Ert1•r -l Timl'rs tapper Mnclstand naaalle <lc11 mndig1•,
haardl saarcdc Ohersllieuten ant Abukoff, paa alle Sider omringet og
i111lsviibl i sine Faner, strække Gevær med sil hele Corps , m1•rt
U11dlagelse af nogle Flyglni11ge og 2 Cauoner, som under en Capilain Scrbfo's Anfiirscl undkom til Roukala ,•cd den bolhniske
Bugt, inrnllem Gamlc-Carleby og nrahes1a1l, hvor han forenede sig
med General 1'utcshkofl.
Russ1•rncs Tab i de11ne Frgtning brslod i Fn11g1ir: Obersllieulenant Abukoff og 5 andre Officicrr r, 1S U11dcroflicie rcr, 27 Cosak1,cr og 2SO i\land, hvoraf 3 Officiercr, i Underuflicierer og 70
l\Jand vare s:rnrcde. Dode: 1 Ortkier, :.l Underurficierer og 40 Mand;
d1 sudcn erob1·edc de Svenske 2 Faner, 1 Canon og en !\længde
llagage, Ucsle, Vogne, Provisioner m. m. De Svenskes Tab brstod i
Diidc: IO i'\fand, og Saarcde: 2 Oflicicrer, hvoriblandt Major Lagerbri11y, som senere dilde af sine Saar, 4 Unrlcroflicicrer og J7 i'\Jand.
lhlancll de Mange, som udmærkerle sig, nævnes i de svrnske
ll.1pporler især Oberst Sandels, Oborsllieutenanl Fahlander, Capitain Duncl,cr m. O.
01,ersl Sandcls foi-ful glc med megen Kiaflanslrcngelsc de
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vund ne Forrlele I langs de hesvcerli;;c Yeic, 111len al opholcles 11{
l,orlrt'1'11e Broer I lisgang i Floderue, 0 1'ers1 ummelse I eller l\lanrl!>l.abels Udmallclse.
Veien til Kuopin var nu ganske aaben for de Svenske, l11orfor Obersten i forcerede l\larcher tog sin llelning imod denne 11y.
Til den Enrlc blev Ohcrstlieulenant Fahlandcr ml'd 250 i\Jand hcor 'ret i h6ire Flanke hl Klirsamliki, l\lajor Grotcnfclt med l:jO
l\Iand i venstre Flan! e til Ahnkyla paa Grændsen ar Savolax, og
Lieulenant Burman med 100 l\land ogsaa i h6ire Flanke Lil Haapajlirwi1 alle bestemte Lil al dække Hovedcolonncn paa dens Marl'he.
Disse Ardelingcr gjorde ha ·1de J:,'a uger og helydcligt Bytte, især
ar Lel'lletsmidler, hvoraf Ohersllie ttcnant Fahla.n<frr erobrede 8
Vogn- og 60 Slæclelæs, og vcndle den 51e .Mai tilbage til Hovedc(lrpsel; Lieutenant Burman erourerle 120 Heste hel.cssede med
l,evnetsmidler 1 og l\lajnr Bassin med 100 Mand erobrede ved 1"issilli 80 Læs, Da Russerne llyglcde til ldensalmi og stode i Bl'g1eb
med at ophrændc de derværende Forraad I samlede Almuen sig der
den 61e Mai, under AnrBrsel af Bonden Erik Allikainm, med lnem
fon•nedc sig en anden Skare under J.anrlmaalcr Boisma11 og Collegan
Gummcrus, som hegge L>leve haardt saaredc under Stormen paa dr,
russiske Magazin- llcd.Pkninger verl Walkiamliki og ldensalmi.
Det
rus~isl.e Forraad, beslqaende af omtrent 200 Læs Fiidemidler1 hlcv
erobret, og 50 Mand tagne til Fange.
For al erobre o.; hesættc Kuopio, detacherede Oberst Sandel~
Capilain Malm med 190 Mand I under l.ieutenanterne Burman og
Clcmentco{f, som den 7de Mai brod op fra Peippo, og indtraf rlen
9de J\,Iai ved ldensalmi Kirke, hvor de i Nærheden fangrde i Officier, 3 Underofliciercr 011; S;i Mand, og erobrede en Deel Bagage,
2~ l\Iiil fra Knopio sliidle Capilain Malm sammen med nogle
hundrede bevæbnede Ilondt•r fra Egnen omkring Kuopio, under Anfiirsel af Skolemester Hcllgrec11, som 6nskede al kjæmpe imod Fienden,
især at deellage i Stormen paa Kuopio.
Da Capitain lJlalm den
:I.ile Mai om Aftenen var kommen il l\liil fra dette Sled I anordnede han Angrebet paa samme til næste l\Iorgen Kl. 2, i 3 Afdelinger I h1 er 60 l\Jand stærk, nemlig fra Norden, Osten og Syden,
hvilken sidste Afdeling anfortes af Lieulenanl Burma11. Biinderne
posteredes som Reserve paa Isen , ved Hovedindgangen til Byen.
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:Efter næsten ,,l Timers Kamp blev Byen erobret, hvorved Llev
gjort 300 Fanger og erohret slore Forraad ar l.cvnelsmidlcr og
Fourage, hvorihla11dt 1200 Tdr. Sæd. Uusscrnes Tah bcslod i omtrent 40 Diide og haa1·dt Saarede; Svenskernes ikkun i nogle faa
:M1rnd.
Da del rygledcs, at Russerne vilde fra den vestlige Side forsiige paa al gjcnerobre l{uopio, sendte Oberst Su11dcls til Capitain
Jllalms Forstærkning l\lajor Grotc11fclt med :100 J\laud. Selv fulgle
Oliersten efter saa hurtigt som muligt, og vnr den 2Ude l\Jai med
sil hele Corps ,•ed Kuopio. .l\Jen lu:r hl'iledc han ikke længe.
lien localkjcndte Liculenant JJ'allgrce,l blev med 70 Maud slrax
dclachcret, for al omgaae Wnkaus og a11i;r1he Siede! syd fra, medens
Ohen,t Sm1dels selv med 300 l\fand und1•r I\Jajor Grotcnfelt vilde
1111gribe Stedet nord fra.
Paa .Marchen hlcv crul,rel cl lille l?orraad i l.ippiil·irl:i , beslaaeude ar Levnetsmidler og Fourage, og da
Husserne crfnrcde de Svenskes Plan med ,varkaus , riimmcdc de
samme i stor Hast og droge sig lilhage til Jor ois , crtcrl.idende i
Warkaus cndcel Levnclsmidler og Fo11r,1gc, samt cl ikke lille Forraad af Canoner, iliwndvaahen og Amrnuuition.
J\,fojor Groten(elt
og Lieutenant ll'a/lgr,:c,i bleve dern.csl l1c11rdrcdc til al fortsætte
J\larchen til J111 uis, for al forhindre l\usscl'llc fra al smile sig og
odelægge de derværende Magnziner, ll\·ill,et ogsaa havde den Fuli;r,
11l Jorois blev iilsom forladt, og al nusser 11c eflerlode sig samme~tcds belyrlelige Forraad af l.evnclsmidlcr, Fnurnge og Armceniid,·emlighcdcr, som saaledes faldt i de Svcnsl,cs flændcr.
Fra Ruopio bleve Obcrsllieutenant Falila11<lcr og C;1pitain Spårc
detacherede med l50 l\Ja11d imod Vesten, for over Rautalampi og
Saarijiirvi at trænge længere ind i Landet og gjiire Fiendcn Arbræk.
Obersllieutenanl Faltlander erobrede paa deune Expedition el behelydeligl Forraad i Koivisto, som formedelst Mangel paa Heste ei
),unde mcdriires, men for sliirtc Delen blev uddeell til Almuen.
Denne Erobring foranledigede en temmelig alvorlig Action,
hvorved af Uusserne bleve dræbte 11 , saarcde 9 og fangne 29
J\Jand. I denne Aclion udmærkede sig i Sæ1·dcleshed Underofficicrerne Jlfo11tgomcry *) og lfordeman.
q) l;orfntlercn Lil den inlercssante ,.Historin iifver Krigct imcllnn Sverige
och Rysslnnd Åren l 80S - J8: 1n. 2 'Jiml. Orcbro !IH·! .
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Ouel'sllieulen:111t Faltla111ler forlod efter dl'nne Affairc Koh•ista,
vendle tilbage til Hovedeorpsel , og overlod Befalingen til Capitain
Spårc; men .Mangel paa Heste og Ryglet om, al 2000 Hussere
vare i A nmarche rra Karstula, foranledigede denne til at trække sig
tilbagP. til Kivisalmi,
Da Biinderne i disse Egne ogsaa fors,1gle
paa at overfalde og plyndre mindre l'USsiske Posteringer og 1Hagazi11cr, foranledigede delle, at Russerne, som hidtil havde holdt nogenledes god l\fandslugt , fra nu af udply11drede alle Biinderbyer
og nedskjiide endog nogle Biinder, hvilken Fremfærd blev fortsat
hele Sommeren, hvorved Biinderne maatte siige Tilflugt i Skovene,
i11dtil ({ulden mod Erteraaret tvang dem lll aller al siige varme Bo •
tiger. Fiilgen heraf var den, at der indfandt sig en smitsom Sygdum imellem Beboerne, som bortrykkede flere Tusinde af tlem
Oberst Sandcls ankom ogsaa personligen til Warkans, hvilket
Sted han salte i Forsvarsstand, og hvorfra han besiirgede Bortbringeisen af det der erobrede Skyts m. m., og li1med udsendte mindre
Strcicorps til Piirkkumaki og Kalilaks, Smaabyer indenfor den russisk finske Græ11dse, Ved disse offensive Demonstrationer fremstod
stor Skræk imellem Russerne i det iisllige Finland, som foranledigede dem Lil al rykke frem med Forstærkninger, for at dække
deres egen Grændse og Fæstningen Nyslot, hvorfra næsten hele
Garnisonen allerede var sendt til Finland.
Herved blev den
tappre Oberst Sandcls aller niitlsaget til at gaae defensiv tilværks,
saameget mere, som hans Corps var meget smellel sammen erter
50 .Miles besværlige l\Iarche paa næsten ufremkommelige Veie og
efter mange Fegl11ingcr. Af denne Aarsag kaldte han Capilain ,Malm
med sit Corps tilbage fra Jokkas Lil Egnen af Jorois, hvor Major
Grotenfclt ar posteret med sin Afdeling, hvilken erholdt Ordre, i
Tilfælde af et overlegent Angreb, at lr,rkke sig tilhage til Warkaus.
Fra Beleiringscorpsct ved Sveaborg detacheredes ligeledes flere Escadroner, for at beskytte Egnen oml.ring Hcinola , og fra Ruslanr:I
indrykl!rde i forcerede Marcher, tildeels kjiirt paa Vogne, en 11y
Division under Generallieutenaut Barclai de Tolly og som dirige •
redes imod Kuopio.
Oberst Sandels lykkelige Operaliuuer furanledige ,le ogsaa , al
General Tutsc/1koff den 2den Mai maalle forlade Brahestad, og
trække sig tilbage til Lolho og Gamle-Carleby.
Brahestad l,lev
allerede samme Dag besat af Fcltmarchal Klingspo1·, som, hvad vi
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allerede ,·ide, havde liggrl stille hele Tide11, medens Oberst v. Sa11d1 I&
nlem! tilhageer:ibrcde hele del iisllige FinlJnd, havde laget mange store
Forraad og over 100 Ca11011cr , og gjor I i 3 Officierer og he111·c:I
1 COO Mand til Fa uge , hvori cd foranrsa gedcs stor Skræk jl.,( andt
den i Finland indeslulledc russiske Armec, der, hvis Oberst Sandrls
var ble, en tilhiirligen 1111derst1illel , maalle ansees for at ,•ære lalit,
eller i det mindste i stor Fare.
l\lcn ar Undersliiltelse fra General IWng ipors Side rnr i11lcl
Spor, ifald man ei hertil vil hcnrcgnr en Underoffici cr Spåru med
30 J\Ja11d ar Oberst Gripe111J,rgs Brigade, der sneg sig frem III
henimnd 1 Miil norden for Gamle-Carleby, hvor han overfaldt en
langt stærl<ere rus sisk Afdeling, sum han sprængte, og deraf dræbte
og saarcde en Dee!, og gjorde nere Mand til Fanger.
General Tutschkoff mistede sin Comma mlo, og blev stillet for
en Kri gsret, fordi han ei var i Sla11d III at erobre Uleåborg, og
hans Commando overgivet til GcnPralmajor llajews!.i.
Oberst Sa>tdels derimod blev af $in K11 nge udnævnt til Ge neralmajor for sit tappre Forhold , de11 hæderlige Campagne og
Gjenerobring en af den oslligc Dee I af Finland og Kuopio-Dy.
Da General lluxhiiwdm lrn1•de tilfulde erfa1el, at Jndbyggerne
paa mange Steder deellogc i Finlands Forsvar og ofte overfaldt
Tra11sporterue og deres DeJæl:ning, Courerer, ale11e reisend c russiske Oflicierer, Orlicianter o. s. v. , sa:i lod ha11 under 28 l\lai
udgaae en almindelil:! lfond i jorclse, hvorefter enhver lndliy gger
slrnl le inden
Dage sogncviis anevere sine Gc,•ærer, Pistol er og
andrt' Vaaben , og i Undladelsestilfælde iklrn olene hiide 30 Hd.
Iligsgjæhl for hvert sligt Vaaben, men tillige ansees sum Opriirsstiflcr og uden Skaanscl straffes paa Livet.
Vi have (Il Bind Pag. 302) berettet, al Fæstningen Svarlholm
l1lev herendt den 21de Februar og Sveaborg den :.!den Maris i SOS.
Vi ,•ille nu her kortefigen samlet omtale disse Fæst11i11gers Belciring
og Ornrgivelsc.
S vart h o I men, Dcime lille Fæstning, paa en Klippe i Havhuglen ved LO\·isa, er kun af ringe Udstræl<11i11g, havde mange fortificaluriske Feil og var saaledes uden stor Forsvarsevne. Siden
Yaubans Tid have alle Fæstninger tabt meget af der·es tidligere
ha, te Værd; og 1kku11 sjeldent lorsnres de nu med den Kraft og
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Udholdenhed: som fiirend hans Tid, hvilket alene grunder sig paa
Angrebets Overlegenhed 01 er Forsvare!, som Vauban, især ved si11e
l~ichoche!-Skud, fo1 st har fremkaldt.
Foruden den defensive Sv11ghed, hvorar Svartholmen leed, havde den ogsaa I\Jangel paa flere Fornodenheder Lil Garnisonen, saasom: Brændsel, Medicin, Dril1kcvand,
I\Jiiller, ja endog Carduus-Papir, Lil at gj1ire Carduser til Skytset, en Mangel, som endog var saa stor, at man dertil havde anvendt
og ituskaaret Fæstningens Flag , der vistnok var det sidste,
som burde opotfres. En Deel ar disse Mangler foranledigede nogle
Sygdnmme. Ikke desmindre besad Fæstningen Hjælpemidler nok, til al
forsvare sig en temmelig lang Tid. især imod el saa kraftliis Anf reb som del, der fiirles ar Russerne.
Al Forsvare! desuagtet var
i hoiesle Grad usselt og slrafværdigl: ville vi slrax nærmere erfare, og hvilket niidYendigviis alene maa falde Commandanlen, l\lajor
Gripcnbrrg, og hans Rl'igsraad til Last.
Commandanlen og Befalingsmændene i Fæstningen vare i Begyndelsen ved godt Mod. Da, Dagen erter Berendingen, den 22de
Februar, en russisk Underhandler, ll'dsaget ar to svensktalende, r.ivilklædle Personer, indrandt sig SOID Parlemenlairer foran Fæstningen,
bleve de afviste, hvorefter Major Gripe11bcrg med den ljl•nslgj/iremle
Commaodanl, Capitain Schoultz, og det hele forsamlede Krigsraad,
ved en hiiitidelig aflagt og undertegnet Eed, forbandt sig lil :
1) ,,AL ville lel'e og diie med hverandre,"
2) ,,At den, som Ciirs fureslaaer at overgive Fæstningen, saalænge
"der findes Proviant og Ammunition , eller saalænge der
,,ha\'es u"ab 0111 Succurs eller Forsvar, skal strnx arresteres,
,,og som Forræder ansces og dommes.''
3) ,,Ei at ind gaae nogen Capitulalion , inden J3rechen paa Hol'cd.,volden er bleven forsvaret idetmindste imod een Storm."
Saaledes ,•ar man heraf berelliget til al vente et glimrende
Forsvar.
Den 28de Februar liisnede Fæstningen del fiirste Canonskud
paa en 30 Mand stærk Co ak-Patrouille.
Imidlertid gjentoge Russerne deres Underhandlingsforsiig. Saaledes ankom den 8<1e Maris Artilleri-Oberst Twarako{f, som Parlementair og Underhandler fo1·an Fæstningen ; men endnu denne
Gang blev Parlementairen afviist. Disse Underhandlingsforsiig ble1•e
uoderstiillc<lr af to Ballerier paa de yderste Punkter af det faste
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I.and , h,•ilke vel strax aalmede derm, Ild og beskjiide Fæst11i11gl'n,
dog i Alt kun i 8
10 Timer, uden at gj1ire samme væsentlig
Skade, og blevc besvarede derfra med enkelle Skud. Af Besætningen, del jægerhornske fofouteri - Regiment, liib rigtignok nog le Mand
o,·er Lil Russerne, og en Underofficier hlev endog greben i samme
Forsug, arresteret og diiml for Fm rædl·ri. IJiinderne i Egnen I ed ·
bleve imidlel'lid at tilfore Fæstningen Prn1•ia11I.
De af Russerne
gjenlague Underhandlingsforsiig gjorde imidlerlirl iugen god VirJ..ning
paa Besætningen, især da derved tillige udspredles skadelige ng nedslaaendc Rygter og Forsikkringcr, snasom: at Fæstningen var i slet Tilstand, al den vilde blive stormet, at hele Fi nland var tabt, at Svl'aborg
var tæt indesluttet og nær ved Overgivelse, at General Klingspor var
afrcisl til Stockholm og ci kunde undsætte Fæstningen, etc. etc.
Eftcrat Russernes Tilbud om Underhandling og Overgivelse
a11dcn Gang var bleven ansaael , glemte Rri gs raadet allerede hurtig del indgaaede Lciftc og den 11llagle Eed , og beslullede al
aahne Underhandlingerne og bede om Va abenhvilc , hvilken Uegjeriug 1111 efter Tour blev _afslaact af Russe1 ne,
Paa Commanda11le11s forn yede Begjering herom, bevilgede deu foran Fæstningen
hiitstcommanderende russiske General , ,af personlig V elvillie for
,,Commandanlen , l\lajor Gripe11berg'' den 1 He Marts, 3 Dages Bclæ11J..11ingstid, i hvilken Vaahenhvile skulde finde Sted , der allsaa
,•ilde l'are til den 11 de .l\larls.
Denne Bel'illi11g blev ledsaget med T iaisel om en Sto r m paa
Fæ• Lningen, ifald den ci ovcrgnv sig ertcr Udliibct nf disse 3 Dage;
og, da efter Forliihcl af s:imme, den russiske lliiistcommandereude ei
vilde lllstaae nogen yderligere Forlængel se af Vaabenhvilen, s aa
01·erscndte Major Gripe11btrg ham to Proclamationr.r , med en af
1\lajo rcn forfattet og allerede undertegnet Capitulalion, som ogsaa
bl cv antaget af den russiske Underhandler , Ingeni eurcapilain Drc11-
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tc/11, og som i Udlog indeholdt fiilgende 11 Pu111ilcr:
i) ,,Fæstningen ovl' rgives i dens næri•ærendo Tils tan•l,

med alle

,, V·1abe11, Canouer, Magazinor og Forraad."
2) ,,Garnisonen ud marcherer med sædvanlig Mililait· - Honneur, for
,,at nedlægge Vaabncne paa Isen udenfor Fæstningen .''
3) ,,Officiererne beholde deres pl'ivale E1endom, ligesom l\Jandskabel
,,beholder h,·ad de kunne hære paa sig af, Proviant og Klæder."
1.l) ,,Befalingsmændene
beholde de1es Sidegeværer og kunne boe,
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,.hvor de ville indenfor Finlands Grændscr, og gives dem og
,,deres Familier liluoge , hvad der muligcn mnalle være bleve11 ·
~,frataget dem af Russerne. 11
5) ,,Amnesti bevilges for russiske Undersaallcr, som muligen
,,maalte OJJholde sig i Fæstningen."
6) ,,De Syge forpleies enten i Fæstningen , eller transporteres til
,, Lo\'isn.''
7) ., Tid til Flytningen og Afmarchen gives uden Forhindringer af
,.de russiske Tropper.''
8) ,,Alle liirmede Officierer og civile Embedsmænd erholde under
"deres Fangenskab en saadan Gage, al de kunne anslændigcn
,,leve deraf,>'
9) ,,Dersom Fred eller Stilstand slulles, inden Fæslningen over,,gives, skal denne Ga1>ilulation ansees som ikke indgaaet."
10) ,,Fængslede Fanger og Misdædere holdes arresterede''; og en •
delig,
1 l) ,,En Rapport om denne Capitulation maa uhindret afgaac til
,,Kongen ar Sverrig.''
Denne Rapport ankom aldrig til sin Bestemmelse.
Saaledes tabte Sver1·ig Svartholms Fæstning, uden .il mere end
c en Mand, endog tilfældigviis, var bleven saaret, uden at Fæstningen
havrle lidt anden Skade, end al nogle Skorslene vare neclsku<lte og
Vindues-Ruder knækkede, og uden al der siden Vaabenslilslandcn var
sl,.udl cl eneste Skud paa den.
:Fæstningen blev besat den 18de ~Iorls , og Russerne fandt i
samme 200 Canoner og Morterer, hvoraf dog kun 86 Canoner vare
brugbare, og Mortererne kunde slel ikke bruges formedelst l\fangel
paa Lavetter. Desuden fandtes i Fæslnin~en el stort Forraad af Van •
hen, Ammunition og Fortemidler, en llesætning af 20 Oflic,erer ug
(i3-1 .l\fand med 2 Faner. Ar de forefundne Geværer vare il.liun
200 brugbare.
Svarlholms Erobring var en stor Vinding for Russerne , hvis
Stridskræfter formeredes i samme Forhold , som de Svenskes for•
mindskedes.
Af svenske Skribenter og del svenske Folk kan S1orlholmens
Overgivelse ikke omtales uden i Forbindelse med Uegrchcl om nc.
skyldning for Forræderi, en .Mislanl.e, der rigtignok er haard og kræn •
kende for en Soldat, men som man, af Forsvnret al slutte, mna antnge
D1nm, llritr•h . fro 1!!07-0.
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har været Grunden til Overgivelsen I og som endog finder nogen OP.styrkelse deri, al Commandanten, M~jor Gripcnbcrg, kort derpaa gik
i russisk Krigstjeneste, inden han havde sogl om, langt mindre erholdt Afsked af svensk Tjeneste - en Omstændighed, der r,gtignok
I.an forklares og undskyldes derved, al den var foranlediget og udvirket ved et Bedrageri af den daværende Generalgouverueur over
Finland, Sprengtpartcn, uden l\lajor Gripcnbergs Vidende og Villie.
Det er imidlertid vist, al Majoren lo!fter el Aars Forlob ogsaa log
Afsked af russisk Krigstjeneste, og dode nogle Aar efter , fallig,
forglemt, og nedtrykt af Sorg og Fortvivlelse over sin Ulykke og
den ham offenllig vederfarede og viste Beskjæmmelse.
logen Krigsmand kan uden Beklagelse omtale en saadan Begivenhed , der ikke kan erholde nogelsomhclst Forsvar, ikke eegang en Undskyldning, men man stemples, som den fortjener,
med Navn af Feighell, eller Forræderi, der uden ringeste personligt
Hensyn overall straffes med Diid'cn,
Hvad Anklagen for Besliklielse angaaer, saa synes denne virkelig ikke al have været tilstede.
Slige Rygter gjenlages vt•d alle Leiligheder i Krigen ved ulykkelige
Degivenheder. I al Fald gjor denne Beskyldning Commandanle11s
Forhold hverken beilre eller slcllerc; thi, om et Foriæderi er foranlediget ved Bestikkelse, eller Feighll<l, er dl!I for den moralske
Domstol og fra del militaire Synspunkt lige fo rdommeltgl øg straf•
værdigt.
\'i gaae dernæst over til at omtale Belciringen af Sveaborg-Fæstning,
der cm.log fremviser laugt sorgeligere Resullnter, end Svartholms.
Svea-Borg, oasaa kaldet Nordens Gihrallar, er en Fæstniog ar
isle Rang, el Konslens, Snillcls og Taalmodighedens \'"ærk, udforl
af den udodelige Fellmarchal, Grev Elmmsviird, ener 50 Aars Miiie
og mere end 25 Millioner Hd. Omkostninger, som den fallige sv.enske
Lii,·e opotTrede li} Fur&var imod deu mægtige russiske 01'11.
Sveaborg er anlagt i Granil paa 6 l{lippeiier i en Viig af
den finske Havhugl udenfor Helsingfur·s. Disse Ocr hedde: Wargo,
8tora-Osll·a-Svarto, tma-Ostra-Svarlo, Vestra Svarlii, t ångorn , en
Skandsc nord,·esl for Vestra • Svarlo, og Gustafsværd , el særskilt
Citadel, den sydligste af disse 6 Ocr, OIJ som bestryger l<'arvandel
med en tredobbelt Række af Canoner. Foruden disse 6 Ocr findes
cnduu inddragne i Forsvaret nogle mindre Holme, saasom: J.6vet1
ug llcre.
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Disse Ocr ere fors~·uede og forbundne med mange og slæ1 kc Fæstningsværker, opfiirte eflerhaanden, uden bestemt Plan, stundom endog
foilagligen; men forenede dannede de en meget stærk Fæstning, som dengang var armeret med ovl•r 900 Canoner. Fæstningens Grave erc deels
!lavet, decls ere de sprængte i Granitllipperue, og paa Vargiicn*), der
mrsten ganske er casematteret, lindes store Skibs,·ærfter og Dokker, som
erc anlagte af 1'hunberg og Chapman.
Fæstningens Bestemmelse
var i Særdeleshed, al beskylle den fin. li r? Bavlmgt og Finland imod
Ruslands Overmagt og Planer, ug til den Ende" skulde samme tjene
til Armee- og Marine-Depot, og til Opbevaringssted for alle de Forn1idenheder, Laud- og Soforsvaret udfordrede, og imellem Oernc ,·ar
sikkert Lcie for en betydelig Canon-Flotille,
Vi vide allerede (Il Bind, Pag. 320), at Sveaborg blev bercndl
den 2den Marts af Russerne, som derpaa anlagde el Hatteri paa
Dlekholmen, en Klippe i Havnrn, der forst aabnede sin Ild mod
Fæstningen den 1. i de Marts , og fort satte Canonaden den i:::!cll',
19de og 20de Marts, nogle Timer om Dagen. Men den 21.de .\larts
ankom General van Suchtelen som russisk Parlementair, og bad om
en Conferenc~ med Cornmandanten, der ogsaa fandt Sted den 2 'Jde
1\larts paa Holmen Lånnan, 500 Alen nordcnfor Fæstningen. Gene.
raleos Forslag gik ud paa, al der fra Fæstningen ei skulde skydes
pna Staden, hvilket ogsaa li lev Lilstaaet, ircilge en slullel f.011ventio11 imellem Commaudanten, Admiral Cron, tedt, og lngenieurgencral
van Suchtelen, saaledes, al Helsiugfors skulde ansces for neutr;il, saa
længe Russerne d beskjiidc Fæstningen fra denne Side.
Dt•nne
Ovcreeuskomst havde til Fillgc , al Russerne maallc anlægge deres
Batterier paa andre Steder, hvilket med s tor Vanskelighed blev udfort paa Klipperne udenfor Ulricasbo1·g , sy<lenfor Helsingfors og
paa Skot-Uddcn , iistenfor samme , fra hvilke Ballerier Fæsluingen

•) Paa Vargoen, som er Hol'edræslningen, er opreisl et J\lonumenl ror
den patriotiske, dygtige og ædle Fcllmarchal Eltrenwilrå, rorrærdigrl ur
den udiidelig r. Billedhugger Seryell. J\lonumt·nlet bcstaaer af en aflang
Fiirkanl ar poleret Granit, poa h1•is smalle Sider er indfallet1 poa den
ene t'orsta111e11 , og paa den anden Bngslarnen ar en Canon ~holonppr,
med J\tarschallens Voaben, en Casqnc, et Slijold og cl Værgl!, All or
tlronzc. ln5cc iplioncn pao Siderne lyder:
,,lllir hvilor Eltrensvltrå",
,,Omgifvcn af sinn Arbetcn och sin Oolla."
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beskjiides om Dagen den 29de, 30te og 3lte Marts, :1ste og 2den
April, men uden væsentlig Virkning, og hvilken lid Fæstningrn levende
besvarede. Om Nallen blev Fæstningen foruroliget deels af russiske
Jægere (ofte kun af nogle Tambourer, som sluge Alarm paa forskjellige Sider og Steder) deels af Feltbatterier, som paa Isen nærmede
sig paa kort Afstand, og, dæt..kede af Klipper, bcskjiide Fæstningen
med lige saa liden Virkning, hvilken lid Fæstningen med hele Lag
af sil Skyts besvarede , ligeledes uden væsentlig Virkning paa Russerne, men hvorved megen Ammunilion horlodsledes.
Dog en Nat
havde Russerne, uden at sorge lilstrækkeligen for deres Dækning,
nærmet sig Fæstningen paa Cardælskskuds Afstand og beskudt samme.
Om 1\lorgenen opdagede man , al Fæstningens Skyts havde gjort
god Virkning paa Folk og Heste, hvorfor Russerne ei oftere fortsatte
denne Manoeuvre.
Derimod fortsatte General van Suchtclen sine for ham mindre farlige,
men langt bedre virkende og for Fæstningen skadelige Underhandlinger
med Commandanlen, under hvilke han benyttede Le1ligheden til al forsyne
liam og Fæstningen med Nyheder, Bulletiner, Aviser, samt Breve
fra Familier, hvori kun var optaget saadanne Efterretninger, som vare
til Skade for de Svenske og gavnede Russerne, og hvori især blev
tall om disse Sidstes store O, ermagt. Generalen bemærkede ogsaa
snart, at Admiralen, som Somand, betragtede l<'æslniugen som el imlfrossen Si.ill, der er let udsat for Entring og Overrumpling af den omgivende
Jis, som berovede Fæstningen sil bedste Forsvar. Med ikke mindre Klogskab liemærkede General van Suchtele11, al Admiralen med Ængstelighed
betragtede nogle Aahninge1· eller tilgængelige Stedrr i Fæstningsværkernes
l{jæde, og at han trællede sin Besætning ved Postering paa Voldene ved den
mindste Alarmering fra russisk Side, Generalen opdagede ogsaa ved sine
hyppige Underhandlingsforsog, al der i Fæstningen fandtes andre og
sliirrr, man kunde kalde dem, moralske l\langler OJ Svagheder, end de
allerede nævnte, saasom : at der ililandl Garuison un va1 e 111a11ge ældre
Stabsoflicierer, som i en lang Række af Aar ikkun havde vært!l
Jordbrugere paa deres Gaarde og havde lidet beskjæftigcl sig me<I
Rrigs, æsenel, og al der vare end liere unge Subalterne- Officierer,
som aldl'ig havde bivaanet noget l<'<'lllog, og fiilgelig ikke besad stm·
Militai1·-Dygtighed; at der herskede Sldnsyge mellem de indfiidle
s, enske og Finnerne; at der var stor Uro og Frygt iblandt de
mange i F;rstningen værende Koner og lliirn; at rier hos de Com•
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manderende herskede en almindelig ·Tro pa11 Russernes store Overlcge11hed ; al Commandanlen syntes al misbillige del politiske
System, hans Regjering fulgte, og var, om ei en Fiende, dog
in,:1cn Ven af Gu.d av de11 I V Adolph, men en Tilhænger af det i
Stockholm værende Parti, hvis Hensigt var at styrte ham, og derfor
viste han stor Mistillid til Sverrigs Forbund med England, hvis Op·
rigtighed imod enhver anden Siimngt , efter de indtrufne Begirnnheder ved Kjiibenhavn, han betvivlede - en Anskuelse, hvori naturligviis General vau Suchtclen bestyr!.ede ham; al han viste Raadvildhed
og Forlegenhed i Forsvaret, nnsnae Fæstningen for en meget
usikker Besiddelse, og folgeligen var meget bekymret for den
der oplagte S!.jærgnardsllaade , som en uheldig Bombe let kunde
iitlclægge; at han iidstede med Ammunitionen, og at han som
:Menneske og Fader lecd af Sorger over de mange Kj.cre, der vare
indeslullede med ham i Fæstningen, Da han senere vilde bortsende
en Deel af disse unyttige Personer, som forend Berendingen havde
siigt TilDugt og Beskyllelse i Fæstningen , bleve de , ifiilge fuldkommen rigtige militaire Anskuelser og Grundsætninger , viste
tilbage af de russiske ForpoJler, og maalle saalcdes aller optages
i Fæstningen, hvor de bidroge til at tære paa Provisionen og formere Vanskelighederne og Frygten, uden at kunne benylles til
Hertil maa endnu regnes Finlands allerede
Fæstningens Forsvar.
stedfundne officielle Indlemmelse i det russiske Rige, og fiilgcligen uigjenkaldelige Tab for Sverrig, den finske Armees Tilbagct.lrivclsc til I.andels nordligste Grmndser, og næsten alle andre rasle
Punkters og aabne Slæders Indtagelse og Besættelse af den seierrige
russiske Armee, hvorom General va11 Suchtelen ikke forglemte at
underrette Admiralen og hans Omgivelse.
Alle disse Omstændigheder maalle naturligviis virke skadeligt baade paa Commandanlen
og haus Krigsraad, og foriige Raadvildheden og Forvirriugcn hos
begge,
Det er for Krigsmænd en stor og utilgivelig Feil, at indlade sig med fieudtlige Sr.11debud, og en ikke mindre Feil, at være
raadvild og at politisere under hvilkesomhelsl Omstændigheder, me11
især under saadanue, hvor der kun haves ecn Pligt, den nr"mlig :
at forsvare Fæstningen til det Yderste, uden at afveie F61gerne og
beregne Olforne.
Admiralen sammenkaldtP. ikke desmindre el Krigsraad, der ikke
c uga11g blev tagel i Eed, saaledes som de militaire Love foreskrive.
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Ii:rigsraad riire næsten altid til Ulykke; naar man, si;;cr !,1011tgomrry,
vil have en 0l'ergivclse i Stand , sammenkalder man el Krigsraad,
ligesom naar man i Fredstid ikke ,•il have Ende paa en Sag,
vælgl'r man en Comilt•e. Delle pliglforglcmmende Krigsrand bestod
af Obersterne: IV iir11hjcl111, Jagerhorn og Gutoffsky; Obersllieutenanlerne: de la li/otte, Nordenslam og Wadc11stjcr11a; Majorerne:
Stjcn1schantz, Oliveslam, llauswolff, Broberg og G. lljiirnc; Capilain
Fock, saml Commaudantens Adjutant, Major Lilje.,parre.
Commandantens og dette Krigsraads Raadvildhed tiltog med
hver Oag, smittede de ældre Orlicierer, som kom i Ber1irelse med
dem, og lammede saaledes deres Kraft, isledclfor at styrke den.
Det er ogsaa en gammel Grundsætning , ,,at en Fæstnings
Commandanl , som 111iler med at lage Beslutninger, har al"lercde halvt overgivet sig"; en Grundsætning, som g lemtes af
Admiralen og hans Krigsraad , mr.n deri.nod erindredes tilfulde
af den duelige russiske Uuderhandler , som desuden vcnskaheligen
underreltP.de Admiralen om, at til Fæ~lningens Beslormmelse havde
den russiske Keiser foreliihigen l.Jeslullet al opoffre 24,000 l\Jand,
hvilke allerede vare ankomne , og at en lignende Styrke var i
Anmarehe fra Rusland , for al fornye Stormen , ifald den f1irslll
mislykkedes. Det var maaskee mere tilgiveligt, hvis Admiral Cronstedt troede paa denne sidste Beretning om den J.eiserlige Befoling,
(der desuden ogsaa omtales som sandfærdig i nere Skrifter) , af en
Monark og i et Land, hvor Menneskene ikkun hetrngtes som Tal~11irrelser, der kun have en vis Penge-Værdi; clcrimucl kan det
il,ke undsk)·ldes, at hnn ,•ar snn gauslrn uvidende om Russernes
Styrl,e i Kærheden ar l<'æstni11ge11 , pan en Tid Sp1erringcn ei blev
strengere haandhævel, em! at de i Nærheden boende Blinder om
Nallen snege sig derind med Breve og Provisioner.
General van Suchtelen fortsalle imidlertid sine Bestræbelser og
U·11lcrhandlinger; han fremlagde Korter og udpegede derpan llalterier , som hnn foregav vare færdige til al beskyde Fæi.tninge11,
omendskj1indt de endnu ikke rnre pnatænkte ; med Deellngclse yllrede
han sin Beklagelse over det Blodbad og den Grusomhed, som vare
unt.lskillelige fra en Storm, især naar man rnnalle opmuntre Soldaterne
vecl Liifler om Plyndring.
Ogsaa beretlede han, at en RegjeringsFurnmlring var skcct i Slockholm , at Dronningen havde overtaget
llegjnringen, al :.W,000 Franskmænd ,·are lnmlcde i Skanne, med
li\ illw lien hele oplyste Dee! af Nationen sympalhiscrede; al Befaling
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til Fæstningens Overgivelse ,·ilde inden 8 Dage ankomme fra den
nye Regjering, men at den russiske Overbefaling havde foresat .sig,
inden denne Tid al erobre Fæstningen - dc.t koste hvad det vilde for al vinde sin Keisers Gunst og Naade, Han beklagede slulletigcn Com- •
mandanten, som skulde forsvare en saadan Fæstning med en saadan
Garnison, hvoraf iklmn en Haandfuld vare gamle Soldater , men
Resten uovede Recruter og Reserver, hvis Aarsag del russiske Generamet ikke ansaae det for nogen -stor Ære for Armeen at erobre
en saa slet udrustet og briislfældig Fæstning, og at Admiralens Beriimmelse var i Europa alt for bckjendl og grundfæstet, til at Nogen skulde vove at mistænke ham for Svaghed, t'nd sige for Feigacd, ved at underhandle om en Capilulation.
Hertil maa endnu fiiies den Efterretning , som de Officierer,
der fra Fæstningen vare sendte til llclsingfors, f1tr at indlede Underhandlingerne, ved Tilbagekomsten medbragte, nemlig: at de havde
øeel en Mængde Stormstiger opstablede langs Husene i Byen , og
.a.f 'lndby~erne hiirt fOTlælie, at de havde seet betydelige Forstærkninger hver Morgen ankomme til Byen; hvilke Forstærkninger
hestode, ifølge senere Oplysninger, af de selvsamme Tropper, som
om Aftenen rykkede ud og om Morgenen ind i Byen, Bemeldte Efterætnillg nedslog ikke desmindre Commandanten meget, saa at Frygten for en Storm endog gik saa vidt hos ham, at han udstedte den
Ordre: al der om Natten altid skulde vær.e en Trompeter tilstede i
Hovedvagten, for, om forniideut gjordes, al 'kunne gi\'e Signa! til
Fæslningens Overgivelse.
Hvol'ledcs Generalmajor van Suchtelen - foriivrigt en Mand af
Talent og Ære - var i .Sla11d til at betjene sig af Midler som de
ovenanfiirte I for at bedr.age og forlede Commandanten, en udlevet
Olding I l-il Sveaborgs Overgivelse, er os ikke begribeligt , om end
.s'Lig Adfærd ei er uden Exempler, ja endog ret ,·el kan forsvares
fra del reeut mi1itaire Standpunkt. l\Ian er derfor O{!saa berelliget
Lil al antage, al Generalen, ligesom enhver ædelt tænkende Krigsmand ik.ke onsker al underhandle med Nogensomhel:.t, ei engang
med s.in Fieude , uden paa en Maade og under Belir.gelser , som
aande Ridderlighed, Sandhed , Dyd og Ære.
Naar altsaa General
t1a11 Sucl1telen her anvendte den modsalle Handlemaade, saa maa
Grunden hertil fornemmelig ndtedes af Ådmiral Cro11stcdtø Svaghed,
som gjorde slig Fremgaogsmaade anvendelig , og altsaa var lettere,

lrnqvcmmcrc og mindre blodig , end ærlig Kamp.
Vi h,11·e her
aller cl Excmpel paa , hvor.. forsigtig man man 1•:c1·c , inden man
fæster Liid, eller laaner Orc til sin Ficndes Yttringcr og Forsik~r;nger.
Omemlskjiindt en Storm paa Sveaborg ikke var nogen Umulighed, saa vilrle Commandantcn, ved noiagtig Undersogelsc, dog lclleligcn være kommen til den Overhcviisning, at den var fo1·bundcn med
stor Vanskelighed, saalænge ingen Breche var lagt i Hoved, olden,
og Vandene omkring samme holdtes 11al111e 1•ed !isning. Ved Hussemcs
Ilrl vare hidtil - kun nogle Tage i Fæstningen hl evne heskadigerle,
nogle Canoner demonterede, og ha-rdc Besætningen lidt el Tab af
1 Officicr og 5 l\fand diide, og 1 Unrlcrofficier og 31 Man:J saarede. De Syges Antal udgjorde derimod 515 Mand, Fæstningens
!JOO Cononcr vare ogsaa ret vel fors) nede med Ammunition , ligesom Besætningen med Lel'netsmidler ; de indre Værker vare saa•
ledes anlagte, at de, som det sig hor, kunde understiille de ydre;
og hvis nogle af disse saasom: Viistra • Swarlii , Liingi:irn, Loven
o, s. v. skulde hlive erolirede ,·ed Storm, saa var Ilovcdfæstningen, Wargo, tilhairc, og hvis denne blev erobret, var endnu Citadellet Gustafssva•rd inlacl, hvilket danner el eget slullet og uafhængi,1t Værk , hvis Bastioner domi11ere alle iiHige Oer og
Værker. Et regelret Angreb var paa rlennc Aarstirl umuligt at foretage , og Bclcirerncs lid var saa ubetydelig og lidet virksom, at
Fæstningen ci engang bul'dc hnvc besvaret samme mod de paa de
11ærmcste Kyster anlagte Batterier, hvorimod en kyndig og hehjcrtel Commandant maattc barn iinskel til sin og Besætningens Ære,
at Russerne havde gjort cl Forsiig paa at storme Sveaborg, forvisset om , al el saadanl Forslig vilde have kostet dem Tusinder af
l\Icnncskcliv, og dened afkjiilcl deres Mod til ,·idere Forsiig i denne
Retning , ligesom rimchgviis ogsaa fra al betjene sig af forforislc
og medie I\Jidler til al forlede Commanrlante11 til Fæstningens Ovcrgil'clsc uden Kamp.
Efter eu Canonade, der i del Hele kun havde varet i 10 Diign. under
hvilken der udbriid lid nogle Gange i (?æslningc11 og under hvilken Russerne gjorde 1565 og Fæstningen 2177 Canonskud, hvorved denne horlodslcde mere end ! Deel af sin Ammunition, ankom Generalmajor van
Suchtelcn aller foran Fæstningen den 2den April om Eftermidrlngcn og had
om en Sammel)koml med Commandanlen, h1·ilken ogsaa blev hevilget, og
fandt Sled Dagen dcrpaa, paa Holmen Lånnan, og under hl'ilkcn General
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van Suchtclen foreslog en Convention til Fæstningens Overgivelse.
Efler en meget kort Underhnnrlling, blev af Admiral Cron1tedt og
Krigsraadcl Betingelsenne for Overgivelsen antagne med en ubegribelig stor I il færdighed og Ubetænksomhed, under del Foregivende,
al vinde Tid, redde Skjærgaards-Flotillen, spare Krudt og Ku gler;
og, hvad der er uæsten ulroligl fra Admiralens Side , under den
fasteste Overbeviisning, al han der ved bevarede uplettet sin egen ug
den ham underlagte Garnisons Krigerære og gavnede Fædrelandet t•n Overbeviisning, som umuligen kan deles af nogen Krig~mand
under hvilkensomhelt Fane; meget mere maa enhver redelig Snltlat
og Befalingsmand med Smerte udtale : at Admiral Cronstedt har ved
Sveaborgs Capitulatiun aldeles glemt I hvad han sk) ldte sil eget
Navn 1 den svenske Armees Ære, si11 Konge og sit Fædreland, og
gwske forsoml den hellige Pligt: at forsvare den ham af sin Konge
og Herre anbetroede Fæstning til sidste l\laud , \'ed al slutte fiil"
gende
Convenlion
,,imellem Admiral m. m. Granstedt, fra svensk Side, og Ge,,ncral en Chef for l11ge11ieur-Corpset m. m. van Suchtele11, fra rus1:sisk Side - etc., etc"
,,Der skal være Va11hc11stilsland imellem de russiske Tropper,
"som beleirc Sveaborg, o~ den svenske Besætning sammesteds fra
"i Ong af inclusivc indtil den 3dic Mai 1808, ny Sliil. Hvis li! om
"Middagen Kl. 12 fornævnte 3dic Mai Fæstningen ikke erholder
,.en kraftig Undsætning I i del mindste af 5 Linieskih<l I skal
,,den ov.crgives til Hans Keiserlige Majestæls Troppt•r; vel at for,,slaae, at denne Undsætning allerede skal være indliiben i S\'ea, horgs Havn til den bestemte Time , og at den regnes s,)m ikke
,,ankommen, ifald den knn er i Sigte fra Fæstningen.''
,,Dagen efleral denne Convention bliver sladf.rstcl af den en
"Chef comrnanderende General, Grev Buæhiiwde11, skal Admiral
, 1Cro11stedt
ladn Långiirn -Holmen romme, hvis Vagl skal afliises
"af en russisk Vagt. De lo fiilgende Dage, det vil sige: 24 Timer
"efler hinanden, skal det samme skee med \'estra-S1'arlo, samt del
,,lille Værk Loven paa den næn·ed liggrnde Klippe, og med Lilla,iC)sll·a-Svartli, Garnisonen, som findes paa disse Ocr, skal over"fores til de storrc Ocr, som udgjiir Fæstningen, og kan Enhver
"didhcn medfiire hvad der tilho1·cr ham , uden al odelægge, eller
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"beskadige del Mindste af Værkerne, l\Jagaziuerne, Arllllerict, eller
,,Ammunitionen. Dog kan Pro\·ianlen frit medtages.''
"Af de 3 Ocr, som skulle tjene Lil Sikkerhed for denne Convenlions
,,Opfyldelse, skal Ui.ng1irn-Holrnen under enhver Omsl,1•ndighed afslnaes
,,til de russiske Tropper, men disse kunne dog ikke f1irend den
,,3die Mai paa samme foretage noget Arbeide paa den Side, der ven"c.Ier imod Fæst11ingen. l:l\'ad de lo andre Oer angitacr, saa skulle
,,de, omendskj1indt c.le ogsaa ere besatte ar russiske Tropper, ifalcl
"Uudsælning ankommer inden den fnslsalle Tid, tilbagegives i den
"selvsamme Tilsland, hvori de mi bolinde sig. Imidlertid forblive
,.de derværende sveusl.e Hospitaler under egne Lægel'S og ~·orslan,,deres Tilsyn, men de maae ikke have noge11 anden Forbindelse
,,med Sveaborg, end ved Transporten af de Friske, som udlades, og
"de Syge, som indlægges i Hospilaleme, uden al overstige Antallet
,,af de nu derværende Syge.
M1illen og Bageriet paa Wcslra,,Svarlii forbliver til disse Hospitalers Afbenyllel se.
,,Den 3die Mai, ny Sliil, skal, ifald Fæslni11gen overgives, Gal'"nisonen udmarchere med al mililair llonneur paa samme Vilkaar
,,i Henseende til Ccremo11icllet 1 som de, der ere ble,nc bevilgede
,,Garnisonen paa Svartliolmrn.''
"Paa Slagel 12, fornævnte Dag, skal Oen Gustarsværd være
"riimmel af den svenske Garuison, og paa samme Tid besættes den
"af russiske Tropper, som a01ise Vagten ved Wargii - Porten• der
"forer Lil Gustafsværd.
Vargiien saavelsom Stora - Oslra - Svartii
,,skulle om muligt rummes i Dagens Lob, eller senest Dagen der"paa, all eftersom Garnisonen kan overWrcs i Baode I i TiJfælde af
"at Isen paa den Tid ikke mere liærer,
J\Jcd Hen syn Lil denne
, , Uvishiid skal man lll hiin T ic! komme overcens om den efter Om11s!ændighederne meest passende, sikkrcsle og hurtigste J\Joodc, hvor, . paa Garnisonen kan Iranspor te res til Fastlnndel, ligesom ogsaa om
,,de derværeude F~miliers Sikkerhed , saavel de, der ville fiilgc
,,Garnisonen, som de, der ville blive lilhage.''
,,Enhver Person forbliver i Besiddelse af sin Eiendom. Alt,
~,hvad der derimod ikke er noge11 Enkelts Eiendom, forblh·er i Fæst1,riingen, og Admiralen iude$lauer for, al fra delle Oieblik af Intet
,,i.idclæggcs, og maa ikke lillade, al noget Farliii af hvilkensomhelsl
,,A:rrsag gaaer ud af Havneu, der, ligesom Fæstniugen, ansccs som
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,.bloqueret; med cl Ord: ikke tillatle, at noget Fartiii lægger ml i
,,Soen, som ikke allerede er der.''
,,Alle Orfkierer, som ere indfi.idte &venske, erholde Tilladelse,
,,hvis de iinske det, at vende tilbage til Sverrig, imod al give deres
,,Æresord paa, under hele denne Krig ikke al ville tjene imod Rus"land, eller sammes Bundsforvandle.
Svenske Underofficierer eller
,,Soldater skulle derimod under militair BC\·ogtning sendes til Wi,,borg, eller andre nærliggende Steder. Alle de, som onske al for,,blive under Hans Majestæt Keiseren af Ru&lands Herredomme,
"skulle aflægge Troskabseed, og kunne nyde de Fordele, sum llans
,,Majestæt tilbyder i sin Proclamatiun ar
Marts 1808."
,,De finske Regimenter, som gaae over i Hans .Majestæts Tje,,neste, sk•11le ikke uli\'C brugte imod Sverrig, eller sammes Bunds,,forvandte, under Louel af denne Krig, og skulle for iivrigt nyde
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,,,ie Fordele, som de paa Hans !\lajes tæts Vcghe hekj endtgjorte Pro,,clamationer indeholcle, især i den af
Mai Is 1808.
·
,,Del adlercreutzke Regiment skal, ef11•rat have afla gt Troskahs,,eed og saalænge Krig en varer , forblive samll!l som et llcgiment,
,,nydende samme l<'ordele, som det nu nyder."
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"Alt, hvad der er sagt om Landlropperne, skal ligeledes gjælde
"om l\larine-Tropperne.
De civile Embedsmænd og overhovedet
, ,enhver Person I der slaner i samme Forhold som disse, ere inrl,,befattcde i disse Artikler.''
,,Fæstningen skal overgives med Alt, hvad dertil horer, saa"som: Artill1•1·i, Ammunition og Magaziner af alle Slags , ligesom
,,All, hvad der horer til Flaaden eller Skjærgaards-E scadren, hvorar
"fra dette Oiehlik af Intet skal beskadiges , eller iidelægge · , saa
,,lidt som Noget af hvad Na1•n nævnes kan."
,,SkjærgaardsOaaden skal efter Freden tilbageleveres til Sverrig
,.overeenstemmende med de særkilte Fortegnelser derover, i del Til,,fælde, at England ligeledes tilbagegiver til Danmark den Flaade,
,,som det forgangen Aar fratog denne Magt.''
"Fæstningens Archiv, Planer og andre P,1pirer ,·edkommende
"samme, eller 1\1.irinen , skulle overleveres til de Officierer , som
.,beordres til at modtage dem.
~an forlader sig paa Admirnlens
,,Æresord, al Intet heraf bortkommer.''
,,Al mulig Hjælp skal ydes til Familiernes Flytning; og over-
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.,hovedet skal i Alt, som ikke udlrykkcligen er fastsat i denne Con" vcntion, pna begge Sider fares r, em med Oprigtighed.''
"I Tilfælde af, at Undsætning ankommer fiirend den fastsatte
"Tid, til hvilken Oerne Wlistra-Svart6 og Lilla-Oslra-Svnrtii skulle
,,rlimmes , forbinder Admiralen sig til , i dette Tilfælde at tilveie,,bringe et saa tilstrækkeligt Antal Farl6ier, al Riimningen kan iværk•
"sæltes i 2-! Timer , i hvilken Tid ingen Fiendtligheder maae
"finde Sled, forend de russbke Tropper ere ankomne lil det raste
,,Land.1'
Poo Holmen Ulnnon ,·cd S1 eoborg den 6te April 1808,

Cronstcdt.

S uclttelt'11,

Særskilt-Artikel,
,,Ertersom Admiral CronstP.dt har foreslaacl, i Tilrældc ar al
"Fæstningen overgives i Fiilge Indholdet ar Convenliunen af Dags
,,Uato, al l\.rigseassens Gjæld, som ikke overstiger 100,000 Ud.
,,svensk Banco, rnaa, cfleral være beviisligcn godtgjort med de sæd, vanlige Formalilcler, for Sverrigs Hegning bclalcs af H,ms .lffaje,,slæt Keiseren af Rusland , sna lover den en Chef commandcrcndc
"General over cle11 russiske Armce, Grev Buxltowden, al ville udbede
"sig l(eiseren, sin Herrrs Samtykke lrerlrl, og at gjii rc Alt, hvad
, 1han formaacr, for al udvirke den,"
,,Hcrr Admiralen tillades ogsaa al arscntle lo Courerer til l(on"gen, den ene ad dl'n sydli ge Vci - over Ålnndsiicrnc - og den
"a111Jen nordenom den lwlhniske Bugt. De skulle blive forsynede
:,med Pas og Bedækning, og deres Rcise skal pausk ) ndes og befur,,drcs paa alle mulige l\lamlcr.''
Paa Holmen Unnun ,·cd Srcnl!org den 6tc Ap rrl 1808,

Cronstcdt.

Suchtclen.

Denne ulykkelige Capitulation, som i nlle Pupkter lilcv ralifichct ar General Bua:howden den 7de April, frcmhra gle llcslyrtelse,
Sorg og Forbittrelse over hele Sverrig, ja endog over hele Europa.
Den blev forsl indrykket i Stockholmer .Bladene af 6tc Mai 1.808,
i hvilke umiddelbar folger den Uckjendtgjiirelsc: ,,Hans Majestæt
:,Kongen hnr fundet Overgivelsen af den Bcskall'enhed, at han under ,ide l\lai har bearskediget · af sin og I.andels Tjeneste Vice"Admiral Cronstcdt og alle dem, som ikke have proleslerel imod
,,tlcllc fornedremle Skridt: '

Man maa i Sandhed af Hjertet lieklage, at en l\1and, med et
saa agtet Kavn som Admiral Cronstedt, ikke hellere foretrak al lade
sig begrave under den ham anhct.roede Fæstnings Ruiner, eller
sp rænge i Luften paa den ædle og hel'iimte Feltmarchal Ehrensviirds Grav, end saaledes at overgive en Fæstning, som nu skulde
hestaae sin fors!e alvorlige Prove efter dens Anlæggelse, uden egentlig
Kamp og uden al, saa at sige, en Steen var iluskud{ paa dens Mure.
Men det forunderligste er, at Admiral Cronsteclt, hvad vi allerede
have mcddeelt, virkelig selv troede ved Overgivelsen at have gjort
en god, ja fortjenstfuld Gjerning, og at han derved antog at have
opdaget det sikkreste Midde! til at redde Fæstningen for Sverrigs
l{rooe, omendskjiindt man i Mandsminde kno een Gang har oplevet, at Svea l.Jorg Fæstnin gs-Havn var befriet for lis og Farv1111de t
aal;ent den 3die Mai, hvilket derimod i Almindelighed ikke finder
Sted forend omtrent den 10de Mai. Den til Overgivelsen fastsatte
3die Mai, hvis Undsætning forinden ei ankom, havde folgelig ingen
for Sverrig og Fæstningen heldbringende Betydning , eftersom den
svenske llegjering til den Dag , selv med den bedste Villie og de
meest virksomme Midler , ikke vilde være i Stand til al undsætte
Fæs lni11gen.
Men, om endog Farva,tidet havd e været aabent, vilde Jen svenske
Rcgjering dog ei have kunnet hj ælpe Fæs tningen, da dens Skjehne ikke
hetirls 110k blev den bekjendt; t:ii Lieutenant Callersteclt af Hendes
Majestæt Dronningens J,iv-Regiment, der som Coureer blev afsendt
med Conveutionen ad den nordre Vei til Stocl<holm, blev under
mangfoldige Paaskud opholdt af Russerne '19 Dage paa Rl!isen mel.
lem Sveahorg og den svensk-finske Arm ees Hovcdqvarteer i Lurnijocki,
lwilket den russiske Militaii· Skribent. Generallieulenanl Michailo f(skyDanileffsky selv indromm er, saa at Licutenant Callersledt forst naaerle
Stockhvlm den 3die Mai om Aftenen, eller samme Dag, Sveaborg
Den anden
skulde overgives til Husserne om .Middagen Kl. 12.
Coureer, Maj or l iljesparre, som blev afsendt med et Duplica t ar
samme Convention, og paalagt al gaae den sondre Vei over Ålands •
. oerne, blev paa denne Vei ligeledes opholdt og hindret af Russerne
i sin Reise, saa at ogsaa han tilsidst m~allc tage den nordlige Vei
omkring den bothniske Bugt, og ankom saa ledes end sild igere til
Stockholm, nemlig forsl Natten imellem den 7de og Sde Mai 1808.
'At yrlr. Sveahorg Undsætning 1 var altsaa umuligt, og selv
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om en saadan havde kunnet aukomme til relle Tid, vilde Russerne
ncppe uden Kamp have forladt den deelviis IJesatle Erobring, som
de under Vaaben hvilcn havde betydelig forslærkcl ved hy anhigle
Ballerier, saavel i de besalle Værker, som paa de omkringliggcude
Ilolme , hvilke Ballel'ier alle vare reltedc mod Hovedbcfæslningerne
paa Wargoen og Guslafssvard , hvoraf endog nogle dominerede
delle stærke Citadel , uden at Admiral Croutlecll modsalle sig disse
Anlæg, eller proleslerede derimod, omendskjondt de vare stridende
mod den slullede Conve111ion, som paabod: ,,ikke forend den 3die
,,Mai at ,forelage noget Arbeide paa den Side , som vender imod
,,Fæstningen."
Da Conve11lioncn blev oplæst for Svenborgs Besætning, var
B,•slyrtelscn almindelig og l\lisforniiielsen stor imellem den. Oberst
J<,gerhor11, som var den, der i Særdeleshed forled te Commaudanlcn
til Fæstningens Overgivelse , var nu ogsaa den, der især sogte at
berolige Besætningen. Capitain Duriet. af Enkedronni11ge11s Regiment, en rask, djærv og palriotisl, Mand, gjorde Commandanlen
opmærksom paa Stemni11gcn iblandt Garnisonen , samt hvilke uhyggelige Optrin derat var al befrygte, med det Tillæg, al, for al forekomme disse, var det hedst, al Admiralen selv gav et Vink til lnsurreclion og underhaanden forte Commandoen derover. Admiralen
blev herol'er Lankeruld, men ga,· intet Svar.
Ikke desmindre overlagde nogle yngre Orlicierer Maadcn,
hvorpaa Fæsluiugcn kunde reddes, og lilbode Oberst Nordi11skiild
Comrnandoen over samme, efter al Admiralen og hans slelle Haadgivcre vare arresterede. Men Obersten ansaae nu denne Plans Udfo relse al være umulig , efter at Russerne vare satte i Besiddelse
af saamange vigtige Dele ar Befæstningen.
Derpaa tilboJe de under samme Betingelse Obersllieulenant Lejonlm{ud Overcommanrloen;
men denne vilde ei heller modtage den. Ikke desmindre ved bleve
disse unge 1\-Jænd al arbeide paa Udfo reisen af deres Plan, so m var
bestemt at skulle iværksættes Natten mellem den 1sle og 2clcn
l\Jai i EOS ; men den blev forinden opdaget og af Vedkommende
modarbeidcl. Capitain Oul'ietz var især hiiisl opbragt herover, og
behandlede Cornmandaolen og hans Raadgivere med stor Foragt.
Da Dagen og Timen kom, at Hovedværkerne skulde overgives,
slecg Misfornoielsen til drl Hiiicsle , og Arrestationer skele hvert
Oieblik iltlandl Besælni11ge11. l\Jange Soldater raabte hi.iit paa selve Borg0
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g1111rden, at rle vilde spidde Commandanlcn , som af denne Aarsag
l,Jcv nodl til at forsyne sig med en Sauvcgardc. Sorg og Fortvivlelse malede sig paa alle Ansigter, og næsten Alle - Befalingsmænd,
Soldater, Koner ogBiirn - fældte Taarcr.
Faa Dage fiir den 3die Mai ankom den russiske General Kamcn,!.i,
for al ordne del ~·orniidne med Hensyn Lil l\Iaaden, hvorpaa Fæstningens
Overgivelse og Garnisonens Afmarche skulde iværksættes , hvilken
sidste, formedelst Russernes ringe Styrke, skulde skee i smaa Afdclinge1·. Admiral Cron&tedt og General ·Kame-11s/ti vare uenige om
Ilesælteisen af Vagten ved Hflrlemans Porten. Del vor, siger Oie\'idnet, Cnpitoin Durietz, i hoieste Grad ydmygende , al see og hilre
den uskaansomme Fremfærd og bydende To11c, som Generalen viste
ved denne Leilighed, og som afgav en slur Conlrast Lil den, Admiralen viste, hvis Paaslande ogsaa uden Ceremonier bleve forkastede,
Under mange Forbandelser nedlagde og ilusloge flere hun•
,irede Mand ad Gangen , i Paasyn af den udmarcherende svenske
Garnison , sine Vaaben , foran de usselt udstyrede og ved delte
Syn forslummede og forbausede Russere.
Det keiserlige russiske Flag heisedes endelig den Sde Mai paa
Wargiien, og blev hilset med 10:1 Canonskud. Paa samme Tid bleY
afsjungel el Te-Deum ved Fllllrnarchal Ehrensvards Grav, hvortil
Seierherrerne tiMsse ha,•de stor Anledning,
I Sveaborg fandt Russerne 58 Stykker Skyts af Metal og i975
af Jern , 95.35 Carduser, henved 2000 Centner Krudt, 10,000
Patroner, 340,000 Projecliler, henved 9000 Geværer og en Mængde
andre Vaaben, saml 208 Officicrer og omtrent 6000 Underofficicrer
og l\Jenige, med Faner og fuldstændig Udrustning. Endvidere fandt
de i Havnen den saakaldte Sveaborg- Escadre af Armeens Flaade,
bestaøende af 2 Biimeenmaa cl Slags store Galeier 20 Canonchaloupper, 5r1 Canonjoller, 4 Canonbarcasser, f Culterbrig, f
Å\'isojagt, 4- Bataillonschefsfarloier, 2 Kogcfarloier og 3 Vandfartoicr,
tilsammen 86 Farloier, med en Mængde andre Sager saml store
J,'orraad af l\Jarinefornl!denhcder og ei ubetydelige Fonaad af Levnetsmidler og Fourage.
Disse store ~·urdele kostede Russerne omtrent fO Dages Cauo11ade, nogle Underha11dlinger og knapt cl Tab af fOO Mand,
samt I ifolgo Geuerallieutenaul iJ/icliailuffsky - Danileffsky's Ud-

sagn*) ,,nogle titusinde Siilvruliler'' , om ci til Commandanlen,
saa dog lil nogen eller nogle af dem, som forlrdte ham.
Jmidlerlid er Overgh·elsen af Sveaborg siirgelig og beskjæmmende nok for Commmandantcn , uden al man behiivcr al fol'oge
Vægten deraf, ved al tillægge ham ngsan den moralske Briide Bestikkelse I h,·ilken saamegcl mindre er tænkelig, som han, hvad
der allerede er udtalt, troede at have lrnndlet rigtigt, saa at han
havde forbeholdt sig Ret til al afrcise lil Stockholm, for at retfærdiggjore sig for sin Konge, og at del kun var paa de russiske
Overbefalingsmænds alvorligste Forestillinger og velvillige Raad, i,t
han af~tod fra dette Forsæt, der sikkcrligen havde hragt ham den
velfortjente Dodsstraf, hvot·ved Ulykken for Sverrigs Konge og Rige
dog ikke var bleven afværget eller formindsket.
Da allsaa hverken Admiral Cro11st1•dt , hans Raadgivere eller
Svartholms Commandant, Major Gripcnbcrg, indfnndt sig i Stockholm,
for at retfærddiggjorc sig, saa I.Jlcv under Hertugen af Siidermanlands Rigsforstanderskab , i del forste Ordensb.apitul , som holdtes
efter Regjeringsforandringen, den 26de Marts 1809, taget den Beslutning,
som blev offentlig Lekjendtgjort : ,,At Vice - Admiral Cl'onstedt ei læn,,gere lillacles al bære Ordens- Insignierne for Ridderne og Comman11dcurerne af Sværd - Ordenens Store - Kors, ei heller Ober., l Jæger horn
"og Major Gripc11berg Sværd- Ordenens Dccorntion , i fold de ikke
,,frivilligen indfinde sig for en svensli Domstol," Da de ikke have
ef11•rl..ommet denne Opfordring , eller senere paa anden !laade sogt
ni hevise deres U~kyldighed, ha1•e de derved siger den oftom•
selv
lalle svenske F'orfollr. r, J"011tgomcry i 1.ste Bind, Pag 138 anrrkjendt det Stempel af Forrre deri, som allerede Samtiden havde
sal paa deres Navne en Anskuelse, som dog neppe er rigtig 1 især
da del und er den almindelige Forbillrelsc, som hersked e imod dem
slrnx efter Overgivelsen, hverkr.n var muligt eller tilraadehg t al ,•ende
til hage til Sverrig, hvor alene Dåden ventede dem, om ikke for
lleslik kelse, soa dog for Feighcd og deraf folgende Forræderi.
Dcu ulyl.kelige Admiral Crom·tedt, den forhen for sin Tnppel"lted og

• ) Sec:

,,Aistmia iirler K1 igl'L imcllon Sverige og Ryssland Åren

och 180!J", ar Gustaf Mo11tgo111e,·y.
136- l:l7, i Anmærkningen.

Orcbro 184·i,
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Dygtighed hiiilagterie Orficier, decls som modig Anforer for den svrnske
Skj.crgaardsflaadc i Krigen imellem Sverri g og Ru sland i Aar,m<'
178'3-1790, deels som besindig, klo g og activ Flagcapilain paa
Admiralskibet Gustav III, under Hertug Carl af Soderma11larul, i de
evig mindeværdige Siislag ved Hoghnd clen 7 de Juli 1788, \Vihorg
den 3die Juli og Svenska-Sund den 9de Juli 1790, lel'cde efter
denne Tid stille og indgetogen i Huslanrl, ri gtignok beskyllet af Kei~Pr
Alexander, men fattig, forglemt, ja set ~ 1fora gtet i det Land, han
h ·1vdl! viist saa uberegnelig store Tjenes ter, og dcidr. lige saa fallig
og forladt, som han tilsidst havde levet.
!\fan ruaa derfor vistnok beklage en Mand , hvis tidli gere Vandel fortjente alle Braves H6ingtelse; men Ingen form aner nu al undskylde ham og hans Handlemaade. Selv General v an Suc/Llelen siger
om ham : ,,at han blev lrnldel til at udfore el Hverv, der synes at
,,have oversteget hans Kræfter''; og en svensk Taler, Genel'almajo1·
Cardell, kalder Overgil'e)sen af Sveaborg-Fæstning endog et "psy,,chologiskt Problem", som ikke lader sig forklare, eller kan falles,
neppe engang ved at læse Beskrivelsen derom.
Og dog kan man ikke kalde Admiral Cro11stodt nogen Forræder
i Ordets sædvanlige Betydning, eller beskylde ham for, at han lod sig
betale til at overgive Fæstningen, hvilket ogsaa General van Suchtclen
aldeles benegter*). J\fan maa kun beklage, at Admiralen var en svag
Olding, der lod sig forlede til at lytte til et Krigsraad, som var
sammensat af lidet dygtige og patriotiske Personligheder, og hvoriblandt · der vistnok fandtes russisksindede l\Jedlemmer.
Hvor gjcrne havde man ikke 6nsket, at en yngre Befalingsmand , f. Ex. Oberst Adlercreutz var blcven nlgt til Commandant
paa Sveaborg, og Oberst Sandels sat i Spidsen. for den finske Armre
o. s. v., og hvor forskjellige vilde rimeligviis, i saa Fald, ikke Resultaterne af Krigen i Finland være blevne for de svenske Vaaben.
Ikke uden smertelig Dceltagelse kan mou derfor læ,e de svenske
Patrioters og Skribenters s6rgclige Relationer om de to Fæstninger
Svartholmens og Sveaborgs Overgivelse uden Kamp og deraf fillgende Uheld for Svei-rigs Land og Folk og til liden Hæder for
*J lirigrt imellon S1crigc och Rysslaml Åren 18fl8 och 1809,
lieutc11ant Paul 1•an Suchtele11. Stocllholm 1s:1r,, Pag. (in.
Danm. Krlgsh. fra 1807- 9. li, Dind,
24
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den lappre svenske Armee.
Enhver Krigsmand , han være af
hvilken Armee han ,·ære vil, maa dele disse Foleiser. S:iadannc
Uheld ere uoprettelige, som Tiden ei formaaer saa lel al lruge.
I, den yngre Slægt af Krigsmænd I som Staten muligen engang
paalægger al udfore viglige Hverv , eller al forsvare Fædreland ets
hellige Rettigheder og Jordbund , det være i aauen l\Jark, eller i
hefæslede Slæder , lader disse s1irgelige Exempler paa svage og
feige Ucfolir.gsmænd altid være Eder i Minde; erindrer Eders Plig ter mod Ronge og Fædreland, mod Vaabenbriidre , .Medborgere, Familie og Navn.
Erindrer, at el Lwskjæmmet Navn stedse vil hvi le
paa den Feige, hans Enerkornme re og Slægt, og al Skjændselen vil ved
sin uimodstaaelige !\Jagt evigt try ke dem ned i Stiivet; og troti
ikke, al Feighed, !.'lier Millioner er i and til at forslrnlfe Eder Lykke,
Ære og Tilfredshed her paa Jorden, eller give Livet Værd uden
Ære og Dyd.
Hvor I tvivle om hvad der er Uet og Pligl, vælg
den Fremgangsmaade , som kan fi.ire til Diiden i ærlig og tapper
Ramp; thi med den fiilger altid Ære , naar Livet olfres med Forstand og Nylle for Konge og Fædreland; ja D1iden bringer endog
som oftest et uforgængeligt Eftermæle, som de sildigste Slægler ville
næl'l1e med Hæder.
Vi kunne i Livet alle bringes i vanskelige Forhold; men, naar
Ære, Dyd, Retskaffenhed og Troskab lede vore Handlinger, der,
om· forni.idenl gjiires, understolies af el l\lod og en Tapperhrd, som
lrnn lliiden formaner al overvinde , san uchiive vi ingensinde at
ængste os for vo1 t Uygtc og Eflea·mæle, som altid er den Tappre
gunstig, ligesom Jalousie og Ondskab flygte for di sse personlige llyder,
hvilke menneskelige Feil ellers saa ofte komme tilsyne iulandl Jordens
ufuldkomne Me1111eskeflægt og siige al fordunkle saamange, selv de
helligste Bestr.r.helser, de mecst opoffrende og hæderlige Handlinger.
Inden vi slutte delle Capilel, maae vi ogsaa forlælte, hvad der
,,ed lscns Borlgang tildrog sig paa Ålandsocrne, paa Oen Gothland
og til Siics.

P a a Å I a n d s ii c rn c.
Bcfullmingen paa Åla11ds1ierne udgjorde 1.808 omlrcut l2,000
Sj,de, hvoraf circa 3000 vaa·c vaallcndygligc, fordcclle i 7 Kirke-
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sogne paa en Gruppe af Oer, vanskelig at næt·me sig for slorre Sli.ihe,
formedelst mange paa Kysterne værende Grunde, Klipper og Skjær.
BL•Loerne, som udgjorde et særegcl, kraftigt og uan,ængigt Folk, fi:idlc
Siimænd, vare besjælede af det faste Forsæl, at leve frie og uafhængige,
og nærede en indgroet og uudslukkelig fiendtlig Stemning imod Rusland.
Af denne sidste Aarsag, saml formedelst disse Oers vigtige Beliggenhed, som Udgangspunktet, hvorfra dr ligeoverfor liggende Kyster
af det svenske faste Land kunde bcqvemt angribes, vilde General
BuJ:howd,m gjiire cl Forsiig paa at erobre dem.
Dette Forsiig blev overdraget Major af Generalstaben Ncidhardt,
som med en Dee! Cosakker gik over Isen didhen.
De faa paa
Oerne værende svenske Krigsfolk trak sig ved hincs Nærmelse Lilbage til del svenske Fastland, og Oerne ovcrga\·e sig cftl'r den furste
Opfordring, hvorpaa de bleve den 12te April besatle af Oberst
lVuitsch med en liden Afdeling af det 25de Jæger-Regiment, som
kort derefter aller forlod Oerne. Men i Begyndelsen af l\Iai .l\1aaned veudte Obersten tilbage til Åland med en Troppeafdeling paa
omtrent 700 Mand , og udstedte nu de haardeste Trusler paa Liv
og Eiendom, for at bevirke Indbyggernes Rolighed og Oernes deraf fiilgende Forsvar , samt truede endvidere de Modvillige med at ville
afskjære dem Næse og Oren og derpaa afsende dem til Siberien. Paa
Grunrl af disse Trusler besluttede Lehnsmand A1·t!n i Forening med
Capellan Gummarus at opfordre Almuen til Oernes Forsvar; og da den
fulgle denne Opfordring, saa angreb den Russerne paa Oernes saalcalc\.'I
,,Fastland'' og tog den hele derværende russiske Besætning, s.J;
l\Jajor Ncidhardt, som frivillig indfandt sig i Finslr1ims Præstegaard,
lf1ilge Capellanen Gummeru.Y's Forslag bleve de rustil Fange.
siske Krigsfanger godt behandlede, omendskjiindt lndhyggerne just
ikke kunde rose den Behandling, som var vederfaret dem af
Russerne. Fangernes Ania I udgjorde: :f l\Jajor, i Capitain, 5 subalterne Officierer, :1 Unde,oflicier og circa :130 Jland, Cusakkcr,
Jægct·e og lnfanlerister, hvoraf Officiererne og en Dee[ af de l'tJenige bleve transporterede til Grislebnmn.
No;;le Dage derefter, den 6te Mai an kom den S\'enske l\larineLieutenant Kapfclman med nogle Canoncbaloupper paa en Recognoscering til Ocn Kumlinge, beliggende imellem Ålands1ierne og det
finske Faslland. lgjennem Capellauen Gwmnerus, som slrax indfandt
sig ho5 ham , erfarede Lieuleuaut Kapfelman Til slandcn paa åerne,
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hvorertcr han ved Hjælp af lrnmeldte Capelian ogsaa opfol'drede
Ålændingerne til al reisc sig en Masse, for al uudersliillc ham i
al 1,cfrie de Ålandske Oer for Russeme.
Gummerus s11nllcrle den
vaal,enfore Almue, og vendte den Ode l\lai med 300 Mauri 1ill111ge til
Kumlinge, hvor allerNlc 150 l\.laud vare forsamlede.
lmidlerlid havd e Licule11a11l Kapfclman indgaaet 8 Dages Vaa1,enstils:and med Ol,c1sl Wuitsclt, paa de Betingelser, al hverken han
eller nogen af hans Undergivne skulde slige al undkomme, og at,
dersom Obersten inden denne 'fitls Forlob ei erholdt Forstærkning ,
skulde han med siu Besætning overgive sig. Men da Obersten ikk P.
holdt rle indgaaede llelingelser, men forsogte paa at fore sine Folk
over lil Briindo, og mishandled•! Oeus Beboere , saa gav Lieulenanl
Jfopfclman Befaling til Lieulenant , Grev Cronstcdt, med BarkasseH
Nr. :11, undersliiltet af Biiuderne, som bleve imlskihede paa 3 store
Baade, al Lrække sig igjennem Isen og forhindre Russernes Overgang til Uriindii. Dcrpaa afsendles en PMlcmenlah· til 01,ersl Wuitsch,
l'or al foreholde barn, at ban havde brudt sit Lofte og opfordre ham lil
.it overgive sig; men da denne 0jlfordring hlev afslaael, hegyndte en
alvorlig l<'egtning til Lands og Vands, idel Liculenant Kapfclma1i
slecg i l.and og overtog Commaudoen over de af Gummen,s samlede
)Hinder,
l<'egluingen val'ede næsten hele Dagen, og endte med, al
Oberst ll'uibch og hans Undergivne maalle overgive sig sum Krigsfanger.
Deres Aulal bestod ar: i Oberst, 1 Obcrstlicutruanl, i l\lajor, 5
Ca11il,1iner, 2 sulrnllen1e Officicrer, 4 Læger, 38 U11derofflcicrer og
' #O Menige saml en Dee! Provisioner og Armeeefl'eclcr. l.ieulenant, Grev Cl'onstcdt tog med ~in Barkasses Bcs11Jl11i11g, underslollel af
70 Ålændinger, paa Brando 52 Mand til Fange, og Lcmægtige:le :.ig
derved 4500 Rubler; µaa en anden O log han 5 Orlicierer og 37
Mand saml en Deel Armatur-Sager, Lieulenanl La9cr.'1jd111 iidelagde
med Skonnerten Freya en Skandse paa Ii:ilhngeholmen, erobrede 2
Canoncr, en Decl Geværer og andre Yaaben, som ar Russerne 1;dligcre vare fratai;ne Ålæ11dingc1·11e.
Efter disse for de svenske VaalJen saa hæderli ge Begil•enhcder og
som Fiilge af Ocrnes Gjenerohring 18 08 , befalede Kon gen arSverrig under 26dc Mai: al Ålandsiierne skulde &ælles i Forsvarsstand, og al Lil den
E111h: s.unmcsteds skulde oprelles cl Landeværn; en Befaling, sum dog
formedel st l{rigshegivenhedernes Gang og de trængende Omslæ11digheder ikke furie til store Resultater.
Ogsaa befalede Kongen, al
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Ålandsoerne skul<le tjene til Udgangspunktet for de Foretagender
ug Landgange, han vilde gjore paa Finland, for at understiille Fellmarchal Klingspar, hvilket vi senere nærmere ville erfare.
Paa Gothland.
Ved forste a.ihne Vande, som indtraf tidligere cldte Aar e11d sædvanligt, Legyndle Russerne ogsaa deres Operationer til S1ies.
Allerede den 2 2de April i808 ankrede en russisk Escadre, ur11ler
Admiral Bull,isca med omtn•nt i.200 ·Mand Unictroppcr ombord,
ved Gothland, sum var uden Forsvar af re:;ulairt l\lilitair.
Landshiivdingen, v. Klint, opfordrede ikke desmindre strax Oens vaahenfiire Beboe re til deus Forsvar; men da Uyglct udsagcle, at Russerne
vare mange Gange slærkere encl de vaabendygtige Beboere, Landshiivdingen kunde forsamle, ansaae han .Modstand for umulig. og lod
B.-1.JOerne aller gaae hjPm hver lit Sit ; hvorpaa Uusserr.es Landgang
og Oens ]ndlagelsc skete uden l\lodsland.
En Escadre,
Den svenske Flaade var ogsaa tidlig i Soen.
under Contra-Admiral, Baron Rudolph Ccdcrstrom's Commando, be
staaende af å l.i11ieskihe, nemlig: Admiralskibet Gustav den IV
Adolph, Dristighelen, Åran, Tapperbeten og \I anligheten; 2 Fregaller:
Chapman og .Jarramas, og Briggen Delphinen, maalle ifolge Kongens
Befaling med saa stor Anstrengelse udises af Cat·lscrona Havn, at
Mandskabet kunde paamynstres den 2t>de Marts, og Escadren afseile den
29dc s. l\f., for al krydse i Ostersocn, clække Sverrigs Syd Kyster og
afskjære Forbindelsen imellem Sjæll.ir,d og det tydske Fastland , af
hvilken Aarsag Escadren fornemmelig krydsede imellem Sverrig,
Bornholm. og Moen.
Men Veirel var endnu meget koldt og stormende; Skibene saa'l'elsom deres Takkelage bleve slrax belagte med
tyk lis og lccd i del Ilelc meget , saa al Escadren allen•de den
:1-ste April maalte ankre i Læ af Hammerhuus, for al reparere og
stivne Tougværket, der havde givet sig saameget i Stormen, al
Master og Stænger vare nær ved al gaae over Bord.
Escadrens tidlige Udlohen var forreslen til ingen eller snare
liden Nytte; thi Danmark havde slet ingen Krigsskibe i Oslt·rs6e11, og
den russiske Orlogsllaade kunde umuligt 16be ud paa denne Tid af
Aaret, da den linsl.e Bugt var belagt med lis, som var saa uigjcunemlrængelig , al det endog var den svenske Escadre umuligt
al undersliilte den finske Armee i dennes Operationer.
I Bællcruc lod den svenske Escadre sig slet ikke see, og var tillige der
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uforniiclen, efleral de engelsl.e Rrigsl.ibe havde indtaget deres Stationer sammesteds.
Escadren opbragte paa dens Kryclstnure lo , tre
danske smaa ColT.irdiskiue, hvilket kur.de lige saa vel være udforl
el Par 01 logsbrigger.

ar

Uden derfor al have udrellel noget Væsentligt , kom Escadren
i Begyndelsen af l\fai l\faaned tilbage til Carlscrone, for al proviantere og fylde Vand, da Kong en netop erholdt Melding om Russernes Angreb og Besættelse af Oen Gothland, hvorpaa han befalede
Admir.il Ccdcrstriim, snarest muligt at afseile did, for at fordrive
Russrrne, til hvilken Hensigt der blev indskibet paa Escadren i835
Mand Linie - Infanteri af Kon ge ns eget Regiment , KronoborgsCalmars- og Jiinkjiipings • Regirne11I samt det forn1idne Artilleri, All
under Oberstlieulenant, Baron Flcctwoods Commando.
Admiral Ccdcrstrom afseilede den file .l\foi fra Carlscrona med
sine 5 L..inieskibe og 2 Freg11Uer, forstærket med 2 Cuttere og Jagten Fortuna, og aukum den i4de Mai med 3 Unieskibc: Gustav
den IV Adolph, Åren og Dristigheten og de 5 mindre Krigsfartiiier,
til Sand,•ig-Rhcd, paa Gothlands 1·esllige Side, sonden for Wisby,
medens de to andre Linicskibe: Taperheten og Manligheten beordredes til al bloquere Slittii-l1avn paa Oens iisllige Side.
Samme Dags Afleu den i4de Mai inden l{I. 8 hleve Laudtroppernc,
under Socapitain Nordc11sl,olds Commando, landsalle ved Sa11d1•igen,
f,crdige til Afmarche til Wisby.
.l\fcn , fiirend denne iværksat•
tes, sendtes Obe1·sllieutenanl Flcctwood og .l\lajor v. Ylilcii lil Admiral Bodisco , for al opfordre ham til al overgive sig.
De to
svensl,c Underhandlere kom næste Formiddag den 15de 1\14} Kl. i1 ~
tilbage, ledsagede af en russisk Licutenant , Hrosfa , og medbragte
del Svar, al Admiral Bodisco var tilhiiielig til al underhandle,
og at han havde meddcell bemeldte Licutenant Fuldmagt dertil. Underhandlingerne toge derpaa strax deres B,•gyndclse , og den i6de
.l\Iai om l\lorgenen Kl. 2k blev man enig om Capitulations - Uetingelscrne, som \'are :
i) ,,De russiske Tropper forlade Oen Gothlaud inden 2 Dage
"og overlade til de s,•cnske Tropper deres Vaahen, Ammunition og
"Arlllleri; de give deres Æresord paa, at de ikke i eel Aar \'ille
.,fore Vaaben imod l{ongen af Sverrig og sammes Allierede."
2) ,,Alle Forraad og Elfecler, der ere forhrugte og alle Rcqvisi-
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,tioner ar hvilkeL~omhelst Navn 1 der ere gjorte ar Russerne, skulle
,.contant lietales."
3) ,,De russiske Tropper kunne fore deres Effecter og Eie11"dcle n.etl sig og begive sig til Slillo, for der at inilskihe sig paa
,,de Farliiier, hvorpaa de vare ankomne. De skulle forsynes mctl
,,Pas til .ihindret Hjemreise, samt med Provisioner imod Betaling."
Den Hide l\lni ISOH.

lludolz,t, Cedcrstrom,

Bodisco.

De Svenske erobrede ved denne Leilighed 6 6-pundige Canoner, 38 Heste, 1419 Geværer og en Dee! Ammunition.
Den
russike Styrke, som nedlagde Vaabnene imod frie Afmarche, bestod
ar: i Admiral, 2 Oberster, 3 Majorer, 6 Capitainer, 51 subalterne
Oflieierer , f 78 Underofficiercr og f056 Menige.
Admiral Bodisca reddede ved denne Capilulation J.logeligen sig
selv og sine Undergivne fra svensk! Fangenskab,
Ikke desmindre
hlev han tlomt strengt red sin lljemkomst og mistede sin Charge
og sine Ordener, og alle de <ivrige Officierer deres Sidegeværer,
hvilke saavel han som de dog efter nogen Tids Forlob erholdt
tilbage.
!\fed Admiral Cedcrstriims Forhold var Kongen ar Sverrig ei heller
tilfreds, og kunde og burde ei helle~være det. Al Russerne capilulerede
uden at kjæmpe, var vistnok dadelværdigt og fortjente derfor ogsaa
Straf; men at Admiral Cedcrslrom med sin Overmagt til Lands og
Vands lod Russerne uhindrede drage hjem paa deres Farloier, er
en saa stor Feil og forraader saa liden Energi og krigersk Dygtighed, al hans Brude neppe kunde afsones uden med Tabet af Navn
og Charge.
Admiral Cedcrstrom gik efter denne Expedition tilbage lil Carlscrona, for at udruste og proviantere sig pi!a ny.
Han lob den
3die Juni atter ud derfra, og begav sig i Forening med lu engelske
Brigger til Hangg1i - Udd ved lndlobet til den fi11ske Bugt, hvorhen
han convoierede en stor Deel svenske og engelske Coffardiskibe. Vi
ville senere erfare, al den svenske Escadre, eller den store Flaade,
i tobet af Sommeren intet Væsenlligl udrelletle hverlrnn her eller
paa andrt: Steder.

•
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XIV. Oapitel.
Om l\ rigsbegivenhedernc paa Danmarks og Norges Grænclscr og l{yster, fra Frederik den Sjettes
Tbronbestige)se den 13de 1'1arts, til de Svenskes
Uddrivelse af Norge, den 24dc Juni 1808.

Daumarlis Krigserklæriug imod Sverrig var,

som vi ham scet

(II Hind Pag 08-102), dateret den 20de Februar t SOS , ug blcY
i l{ro11pri11dsens Parolhefaling af 14.de 1\lar'S hekj,mdlgjorl Armeen
saalcdes:
"lfolge Dans !thj eslæls Befaling bekjendtgjores herved, at
,,Hi.iislsamme har erl,Iærel Sverrig Krig.''
Kronprindsen var endnu ei vidende om ~in Kongelige Faders
Di.id, den 1;3de Maris 180 8.
Paa hiin Tid var en Krigserklæriug ingen Gjensland, der fordiede stor Betænkning, eller Raadslagning.
Det var ogsaa kun Regenterne, der forte ({rige ved Hjælp af deres Undersaallers Penge og
Personer, hvilke sidste i saadanne Anliggender kun havde l 1ligter,
men faa, el11•r ingen Relligheder.
D,rnmark og Sverrig, disse lo Nabostater, som ved deres Beiggenhed, Sprog og Forbindelser havde saa mange gjensidige Interesser, der snarere maalle fremkalde evigvarende Fred og Alliance, end
Krig, vare saaledes aller i fiendlligl Forhold til hinanden, og begge
Nationers Arml'cr heredle sig paa al modes med Vaaben i Hannd,
Sverrig havde tilsyneladende en svær l{amp at bestnae. Angrebet af Rusland i Fiuland, paa en Tid Elementerne forhindrede
Umlersliillelse eller Undsætuing , truet med el Anfald fra SjmlJand af en forenet dan~k- fransk Armee og fra Norge af en 1101'sk
Armec, S)'nles dets sidsle Time at være kommen, og vi lde sikkcrligen oi:;saa have været det, dersom Daumark havde forslaact a: fiire

Krigen og Leul Ile ~ig af Svcrrigs foniklcclc Stilling. Det var van
skaligl al indsee, hvor tappert end det svenske Folk og den svenske
Armee monne fegte, hvorledes Sverrig vilde være i Stand til al
modstaae delle tredobbclle Angreb.
J.igesom Foraarel nærmede sig og Sundet blev frit for lis, bleve
Forholdsreglerne fra dansk Side mere og mere krigerske; samtidigen
dermed kom ogsaa de engelske Krigsfartiiier tilbage til de danske Farvaude , ikke for at gjiire Landgang eller foretage nogen offensi,
Krig imod Danmn1·k, men alene i defensiv Hensigt, for al forsvare
den engelske Handel i Ostersiicn og langs de danske Kyster.
Den dauske Armee blev derfor nu forlagt til Landets Kyster,
Ved denne Forlægning blev især laget Hensyn til vedkommende
Chefers militaire Rang i Armeen ; og, eftersom denne Rang var hiii
eller lav, blev der tildeell Cheferne el stiirre eller mindre Corps al
eommandere over og en længere eller kortere Kysbtrækning al bevogte.
Den vigtigste Deel af den danske Armee slod paa Sjælland,
og var der rommanderel og fordeelt som f1ilger:
Hans Majestæt Kongen var, hvad vi allerde vide, selv Armeens
hiiistcommanderende Geueral.
A. Under Kongens immediale Befaling stod:
f) Generalmajor v. Ewald, Corps, eller Avantgarden
for den ofTensil·e Armee, med Stabsqvurlerel i H;rschholm.
Avantgarden var forlagt langs Kysten af Sundet fra Constantia
uvcr Torbæk, Vedhæk, Wallcriid, Ulleriid, Niberiid, Tipperup til
.Miirdrup, } .Miil syd for Cronborg.
Delle Corps bestod af:
Liv-Regimentet !elle Dragoner, 4 Escadroner,
Det sjællandske Jæger-Corps,
Det sjælland;ke Skarpskyller-Corps,
Det slesvigske Jæger-Corps,
Det bolsteeoske Skarpskyller-Corps,
Det jydske Skarpskyller- Corps,

9 3-pundige Canoner og ;J Haubitzer under Capitaiu v. Laub,
En Division 1 eller 4 3-pundige Caooner undt•r Capilain v.

Baudits.
2) Generalmajor v. Bergers Corps, med Stabsqvarlt•ret i Auuise, nordost for Arre-So , var forlagt langs Kyste11 af
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den nordlige Dcel af Sjælland fra Hellebæk lit Ilalsnæs og Fredcril.sværlc. Delle Corps bestod af:
4 Escadroncr llusarer,
2 Compagnier af danske Liv-Regiments 3die Bataillou,
Det frederiksværkske ny organiserede Corps,
4 Canoner af Lieulcnant v. Li11dcs Balleri.
3) Oberst v. l(ardorff's Corps, med Slabsqvarlcrel i
Stillsbjcrrebygaard, var forlagt paa Kysten af den nordvestlige Dee!
af Sjælland fra Rorvig over Oddsherred til syd fo1· Callundborg.
Delle Corps bestod af:
Del sjællandske Uyller-Regiment, 4 Escadroner,
2den Balaillou af fyenske Infanteri-Regiment,
Andet jydske Infantcri-Regiments 8 Musketeer-Compaguier,
3 Compagnier af danske Liv-Rcgimenls 3die Balaillon,
Del holsleenske ridende Artilleri-Compagni,
6 1:Jpundige Canoncr af Capilain v. Lu11dby's Balleri.
4) Oberst v. Basscwitz's Corps, med Stabsqvarteret i
Nestvcd, var forlagt paa Kysten af den vestlige og sydlige Deel af
Sjælland, fra Recrso inclusive Lil Vordingborg exelush·e.
Delle Corps hcslod af:
Prinds Frederik Ferdinands Dragon Regiment,
Grenadcer-Compagniel af danske l.iv-Uegimenl,
Danske Liv-Regiments 2dcn Bataillons 4 Musqucteel'•Compagnier,
Jæger-Compagniet af danske t{v-Uegiments 4de Balaillon,
Jæger-Compagniet af iste jydske Infanleri-Regimenls 2den llataillon, paa Ocrne Aggcrsii og Omo med
2 3-pundige Canoucr,
og 2 3-pundige ditto af Capitain Lundby's Ilalleri.
B. is te Arme e- Division, under General, Prinds Fricdcricll
af llessens Commando, med Stausqvarleret i Kjohenha\'11, vnr furlngt der og i den nærmeste Omegn, og var bestemt lil at bevogte
lijiihenhavns Fæsl11i11g, Oen Amager og Kysten fra VallenslJæk til
Constantia. Denne Division var inddeelt i 1 Cavalleri- og 3 lnlantcri-Brigader, nemlig:
Ca v a 11 c ri - Brigaden under Gcncrallieutenant, Prinds Chrislwn af Hcsse11s' Commaudo,

beslaaende af:
Liv-Garden til Hest, 2 Escadroncr,
Liv-Uegimcntct Hyllerc, 4 Escadroncr,
Det sjællandske ridc11dc Jæger_Corps, 1 Escadron,
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Del danske ridencle Arlilleri-Compagni,
2 3-pundige Canoner,
Kongens Livjæger-Corps.
Besætningen paa Oen Amager , som var underlagt Comman deur-Capitain P. Fischer, bestod af 1 Escadron af Liv-Regimentet
Ryttere og Uvjæger-Corpset under Major v. Holstcin.
iste Infanteri-Brigade, under Generalmajor, Grev v. Baudissins Commando, bestaaeude af:
Liv-Garden til Fods,
Kongens eget Regiment,
Holstenske Infanteri-Regiment.
2den In fantcri-Brigade, under Generalmajor, Prinds Chri•
,tian Frederik ar· Danmarks Commaodo, bestaaende af:
Prinds Christian Frederiles Regiment,
Norske Liv-Regiments iste, 3die og 4de Balaillon,
Af norske Liv-Regirnents 2den Bataillon: 1 Mus kctcer- Compagni
og Jæger--Compagniet.
3die Infanteri-Brigade, unde,· Generalmajor v. Falbc's
Cummando, bestaaendc af:
Marine-Regimentet,
Kjobenhavns Infanteri-Regiment, og
4 .l\Iusketcer-Compagnier af danske l.iv-Regiments 4de Bataillon.
C, Gencrallieutenant v. Ca1tenskjold1 Corps, med
Slandqvarlcret i Kj(ige, var forlagt pna den sydostlige Kyst af Sjælfond fra Vordingborg lil Skillings-Kro, norden fol' Kjiige.
Dette Corps bestod af:
1 Escndron Uhlaner,
Et Delachement af sjællandske Ryller-Regimc11t,
8 l\lusketeer-Compagnier af iste jydske lnfa11leri-Rcgime11t,
Grcnadeer- og Jægercumpngniet af 3die jydske lnfanteri-Rcg1me111,
2 Caooner af Lieutenant Lindas Batteri.
Oberstlieutenant v. Voigts Corps, med Slabsqvarlerct
paa Gjedclesdahl, var forlagt og bevogtede Ostkysteu af Sjælland
fra Skillings-Kro til Vallensbæk, og bestod ar:
Et Delachemenl af sjællandske Bylter-Regiment,
4 Muskeleer-Compagnier og Jæger• Compagniet af danske LivRegimenL

2 kjiirende Canoner.
D. Den danske Artilleri-Brigade, under Oberstlieutenaut v. Beck, la11 i Kjobcnhavn.
E. Kron borg- Fæstning, under Generalmajor v. Stricker's
Commando, samt den nærmeste l{yst syd og nord for samme var
besat med:
Kronens-Regimenls 1ste, 2den og 3die Bataillon,
3 Compagnier ar norske Liv-Regiment,
Nogle Detachementer Husarer i de nærmeste Landsbyer ved
Fæst11ingen.
i Compagni Fell-Arlilleri.
Vi have allerede omtalt, ~li Bind Png. 18-2.1), at Siihallerier
og en Siidefension forstærkede Forsvaret især paa Kjobcnhavns
Uhed, hvor, saas11art Farvandet var aabe11t, udlagdes:
Orlogsskil,ct Pr indses se L o u ise A II gus t 11, under Commaudeurcapilain li.'ri cg er ; Colfardiskibene : li ester - 1\1 a ri e, uuder Capitain Kofod; Kronprindsen, under Capitain Vlcu9cl; Arvepriodsen, under Capitain Gerner; Samuel, under
Capitainlieuteuant Lill i ens kj ol d; P ri n d s Frede ri k, under Capitainlieutenant Ler c h c; A II n e og Ja c o bi n e, under Capitainlieutenanl A dtc I cy c; hvilk•! samtlige 6 Sl..ilrn \'are deels kjiibte, deels laante
fra Coffardifarten, især fra det asiatiske Comp 1g11i, og vare ret gorlt
armerede og besalle. Endvidere havdcs 3 Stylq1ro111111e: lijæmpen,
under Capitainlieutenant r,·rus c; Lind o r ru c n, u11rler Capitainl:cutcnant Nic l s c 11, og S værd ris k en, u11der Copilainlieutcnant J. /i" ri e[J er, samt nogle og 30 Canonfortoicr, som posteredes deels norden
for Byen ved Batterierne Tre - Kro n er og Pro v c s teen, deels
i del sydlige lud lob i Ca 11 c bos tran cl.
Alle disse Skille og Batterierne erholdt Besætning ar Sol,1.itesquc ar 3die Infanteri-Brigade, især af l\Iari11eregimenlet
Hiilgc
Kong!. Ordre af 1.4de l\iarts 1808 blev 100 Mand af delle Regiment
under Stabscapitain Kricger og Premierlieutcnant Mii1111 ich beordrede
til bragiir, for derfra at ovc rfiires til Christiansii's Fæstning.
Oi saa for de Syg e blev der draget stur Omsorg. El l\Jilitair Hospital
hlcv ind rettet paa Blaagaard udenfor Niirn•port; men da d ette ikke
var tilstrækkeligt, blern i Foraarel '1808 3 lange Træl.Jyg11i11ger til
,OO Syge hyggede af Braudmajor Kfrlccrup ved Siden ar hiuan-
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den imellem Blaagaard og Peblinge - Siien , hvilke kostede Staten
33.553 Rd. 53 Sk.
Under Sd~ Juni iSOS blev tillige forordnet en Overdirection
fur Fcltmedicinalvæsenet, saalænge Kri gen varede, hestaaende af Ge11erahnajo1· v. Ilaxthausen, som tillige var Chef for Lazarellerne, Stabs
chirurg Tiinder og Overkrigscommissair Berg.
Stadshauptmauden i l{jiibenhavn , Alylius, blev under Hl<le
.Marts afskediget , og i hans Sled udnævnt Chefen for det borgerltge Artilleri, Major Hallander, et Valg, som fandt almindeligt
Bifald.
Paa Kronborg Fæstning vedhlev vel den 73-7-1-aarige Oldin!I',
t;cucralmajor v. Strick,r at fure Commandoen , men da han formedelst Alderdom var næsten utjenstdygtig , blev Oberstlieutenant
v. Sclwel af Prinds Christian Frederiks Regiment ansat som SecoudCommandant i bemeldte Fæstning.
U nder 2ide Marts tildeclles den Kongelige Skuespiller K11uclscn et Certifical, underlegne! af Kongens ljenstgjorende Gener,iladjulanl , Oberst u. Bulow, hvori der blev givet ham Tilladelse,
li gesom under Kj1ibenhavns Bcleiring 1 07 , at gaae frit omkring
paa alle Fæstningsværker og Batterier, hvur han troede ved sin
Opmuntl'ing at kunne gavne og opllarume Krigsmændenes Mod
etc.; ,,og maa" , saa hedder del i bemeldte Cerlificat, ,,enhver Of"licier til Lands og Vands ei forhindre ham heri, men snarere, om
,;bchiives, beskylle og hjælpe ham til at fremme Oiemcdet."
Vi vide -af foregaaeude Capitcl, al en allieret fransk-spanskh ullandsk Armee var paa Marchen igjenuem Danmark til Sjælland,
men at sama;e gjorde Boldt, da Tl!ten den 15te Marts naacclc
Store-Bælt.
Den allierede Armr.es Overstbefalende, Marchal llcr11adolle, som netop samme nag, den 15de Marts, ankom til Kjii lJenhavn, maa ikke have meldt noget herom til den dansJ.e Regjering, eftersom Kongen fiirst den 20dc Maris ved direcle Melding
herom blev underrettet; derimod var Kongen \"idende om, al to
mindre engelske Krigsskibe siden den 10de Marts havde taget Stalion i Bæltet' og lagt sig lige for Nyborg Fjor<!, og kunde saaledes
forhindre Passagen og den allierede Armees Overgang over Bællet
Disse lo engelske Krigsskibe henh1irte til den ved Golhenborg indefrosne engelske Escadre, hvilke ved Landsh1ivdiugen og Overcommandanten, Baron Carpcla11's ivrige Bestræbelser og Bistand Llcve ud-
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isede, og afgik strax til Store - Bælt , hvor de, i Sandhed , gjorde
Sverrig en uberegnelig Nytle ved at forhindre den fransk - spanske
Armees mulige Overgang over Store-Bælt, og derved rimeligviis
aldeles tilinlelgjorde • det tilsigtede Angreb paa Svcrrig.
l\farehal
llernadotte forlod aller l{ji.ibenhal'n, eller rellere Frederiksberg Slot,
lien 2lde .!\farts, og gik over Smaaoerne tilbage til lydland og Fyen,
for personligen at paaskynde Armeens Overgang til Sjælland. Men vi
vide allerede, at det ikke var Keiser Napoleon', bestemte Hensigt, allsaa
ei heller hans Marchals, at gaae med denne Armee over Store-Bælt,
hvorom Kongen den Gang ikke var vidende ; og da drt officielt blev
meldt, al de engelske Krydsere i Bællet kun bestode af eet, eller hiiist
to mindre Krigsskibe, saa blev under 1.Sde Marts 1808 udstedt en
Kongelig Ordre til Chefen for Orlogsskibet Prinds Christian Frcclcri!,, Capitain Jessen, som vi (See Il Bind, Pag. 63) have forladt
paa IIelsingiirs Rhed, og som l'ar saa lydende :
"Fra Bæltet meldes, at en engelsk Fregat pan 36 Canoner har
,,taget Post ved Sprogii. Som del c1· af yderste Vigtighed at faac
"denne Fregat forjaget fra Bæltet, haver De til den Ende strax at
,,gaae under Seil, for at opsi.ige bemeldte fiendllige Fregat og om
,,muligt erobre den."
"Det tillades Dem efter Vindens DeskalTcnhcd al siige Bællet
,,nnlcn norden eller sonden om Sjælland, all efter Omstændighederne;
"men som De kan vente al mode Driviis , maae De paa bedste
,,l\Jaadc siige at hjerge Deres Dem anbelroede Skib ved gode Må,,nouvres. Admiralitetet ha1· meldt mig, al, foruden· de 60 !\land,
" har del endvidero ladet sende Dem 1 LO l\fond ned over Land i
,,Dag.
Skulde De endnu have !\langet i Ueres llcmanding, kan
Capilainlil•ulenanl
Strpltauson give Uem indtil den sidste !\land af
11
,,Canonchaloupperues Besætning."
"At denne Expedilion skeer hastigt og bliver hemmelig, er
"niidvendigl.
Jeg forlader mig il.ivrigt paa Deres gode Conduitc i
,,at udfore delle , saml al siirgc for Ski!Jels bedste Conservation.
"Ligesaa h:is tigt dette er fulduragl, sager De her tilbage. Kommer
,,De syodcnf.rå hertil , stopper lle i Kongccly!Jel under Tre-Kroners
,,Batteri, for at erholde nærmere Ordre; og, om de kommer nord"fra, ankrer De under Kronuorg, ligesom rnr. For en overlegen
,,Force i Bæltet kan Slipshavn siiges."
Denne Kongelige Ordre rnr bestemt og lydelig.
!\len paa
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den anden Side var den vistnok beklagelsesværdig, og det tor neppe
kaldes vel overlagt, at udsende Landets sidste Orlogsskib paa en saa
farlig, jo fortvivlet Expedition, hvorved dels Undergang var let al
forudsee. I del l)·kkeligste Tilfælde vilde Orlogsskibet kcmne have
hortjaget en eller lo Fregatter, eller andre mindre Krigsskil.ie, paa
nogle Dage; men neppe var del at vente , at del kunde bortjage
eller med Held indlade sig i Kamp med et Orlogsskib, selv af 1-ingere Styrke, thi dertil var Prinds "Christian Frederiks'' Ilemancliug
fur uovet, og Udrustningen for middelmaadig, ikke al tale om, al
Skiuel kun var en maadelig Seiler. .Man kan dernæst ogsaa indsce,
al hvor Veit·el og Aarsliden tillod en eller to engelske Fregatter at
opholde sig, der vilde Englænderne snart indfinde sig med nere
Skibe, især l,inieskihe, og folgeligen vilde "Prinds Christian l<'rederik'' enten blive odelagt , hvis det lod sig see paa Havet, eller
lilokel'Ct , ifald det lob ind i en eller anden af Landbatterier forsvaret Havn, uden den ringeste Nylle for Forsvaret i Almindelighed.
\'i beklage saaledes den brave Chef og den lappre Besætning, som
s,1aledes blev sendt eu vis Undergang i Mode; men det er paa den
anden Side en sand fornoielse at bemærke , at de opfyldte denne
Krigerens ofle nodvendige Bestemmelse med stor Tapperhed , Begeistring og Patriotisme , og at deres Daad evig vil tjene som el
lysende og folgeværdigl Exempel for Danmarks vordende Solirigere.
Det Eueste, man kan lægge Befalingsmændene til Last, er , al de
vare alt for forvovne, all for lappre; thi del er ingen Skam, nei
det er endog stundom Pligt al vige for Overmagten, hvilken Paasland vil erfares af eflerfolgende Relation,
Kong Chriltian den Syvendes Dod blev officielt bekjendt i Linieskibet Prinds Chrislian Frederik den l 7de l\.larls, hrnrpaa Besætningen samme Dag blev laget i Eed til Landets nye Konge, I r1derik den Sjatte. Ordren Lil el Togt var derfor den unge af Kamplyst brændende Besæloiug saare velkommen , idel den haabede al
kunne med lapper Daad besegle sin nys aflagte Eed.
Eflerat Linieskibel var sat i den Sland, man lormaaaede, afseilede
det den 2tde Marts om Morgenen syd paa , for igjennem Sundet
al gaae sonden om Sjælland lil Store - Bælt; men da SL.iliel var
kommen henimod Ocn Hveen, kasli•de \'inden sig sydlig, og nogen
D riviis viste sig, hvorfor Skibet aller vendte og stod nord paa forbi
Kronborg, Sundet ud, for at gnae Lil Bællet norden om Sjrollmd, Kl. 1 &

..
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om

E ftermiddagcn opdagerle man 2 tremastede Orlogsmænd , og

Kl. 3

samme Dags Eflermiddag passerede Orlogssldbel imellem
Sjællands-Rev og-Basleens Grund, og ankrede i M1irkningnn imellem Seje1·1i og Refsn ros. De to tremastede Krigsskibe, som senere
hleve befu111Jne at have været Cutterne Kile og Conslanl , gik til
Ankei·s lidt tidligrre tværs for Refsnæs, noget over i Miil fra

•

Linieskibet.
!\Jan var i Kjiibenhavn, som det lader, uvidende om, al en engt•lsk Escadre under Commodore Parkers Commando , beslaaende
af Linieskibene Stately, .under Parker selv; Nassau,

det for-

henværende danske Linieskib H o Is leen , som blev erobret 1801,
under Capilain Campbclls Commando, og Wanguard under Capilain lJlainwardons Commando, 2 Fregaller og 3 minrlre l(rigs•
skibe (See: Il Bind, Pag. 273-27 !), allerede i Begyndelsen af l\farls
J\laaned vare ankomne til det saaknlrlte Wing a - Sand , vesten for
Gothenborg, hvorfra de den 11 te Maris saae Linicskihet Prinds
Christian Frederik seile forbi fra Norge til Oanmark; men da de

..

den Gang laae indefrosne, kunde de ikke naae del; dog gjorde de hvad
de formaaede, for al ilusauge Isen og komme i aaben So , hvilket
omsider lykkedes den 19de Marts 'for den hele Eseadre, eflerat,
hvad vi ovenfor have anfiirt , tvende Cutlcre tidligere vnrc hlevne
ud isede og allerede dm JOde l\fa1·1s havde viist sig i Store- Bælt.
Af de udisede Skibe bleve Frcgallcn Q\'ebee og Culteren Kile
sr1111le til Store- Bælt, Culleren Lynx til Skagen, og de 3 Linieskihe
tilligemed Culleren C.onslonl lohe den 2lde Marts ud fra deres Vinlerleie
,,d Sundet til, og kom den 22de Marts om Formidclagen li! Ankers under
den svenske Kyst ved lliiganæs, hvor de fra De Ising b org slrax er•
holdt Eflerretning om , ol Linieskibet Priuds Chrisli,u1 Frederik
Dagen forud var afgaaet fra Kl'Onborg til Slore-Urolt, hvorfor de
to engelske J.inieskihe Stately og Nassau slrax: gik under Seil, for
al ops ii ge drl danske Linieskib, medens Linieskibet Vnng uard og
Cnlleren Constant bleve liggenile ved Hliganæs, for at afs kjære clet
Relraitcn til Sunrlet. Dog ma11 Culleren Conslant ogsoa senere ,·ære
hleven detac heret til Store Umlt, siden vi linde det d er, forenet med
Cullercn Kile.
Da de lo engelske Orlogskibe paa deres Tour til Store - Jlælt
ankom paa Hoiden af Gillell'ie paa Sjællands nordlige Ky st ,
samme Dag,

afgik

Tirsdagen den 22tle Alarts, fra lt'iskerleiel Hornbæk,

ar

egen Drift Stimændene og Fiskerne: l'cdl!f' Andtrsm, Je111 Pedcrsc,i, Jens Nielsen , Paul Gudmundscn, Johan Bentsen , Anders
Svendsen og .lfielsen, fur al indhente Orlogsskibet Prinds Christia:1
Frederik og bringe del Efterretning om den Fdre, hvori del svrevedr,
derved, al to engelske 1.iniesk1be salle efter samme. Denne berommclige og patriotiske Handling , omenclskjii11dl Hensigten ei blev
opnaaet, blev ikke desmindre pnnskjii1111et af Kongen, som den fortjente.
Ved Hiiislsamm1•s Resolution nf 2 I de April 1803 , blt•v
Anfiireren fnr Toget, Peder Andersen, ti Ideelt en Æressabel, og enhver af de 6 andre Siimænd tildeelt en god Riffel og et Par Pistoler som en Foræring af Kongen, til Tegn paa Boistsammes Agtelse og Tilfredshed.
Den 22dc Marts ,·ar Vinden sydostlig.
Kl. 8 om Morgenen
Jellede de lo fiendtlige Cullerc, som ha,·de ankret Ivers for Hr.fsn:cs
i Sigte for Prind~ Christian Frederik , og slode nordefter,
Kl.
t:!& lellcde ogsaa Limcsk1bct og stod ligeledes nordefter , i den
Hensigt at drage disse lo Skihe ud af Bæltet og derved gjiire
Overrarten fri for Tropperne; og, snasnarl Farvandel blev mere
frit og aabent, da al angribe dem,
Denne l\lanoeuvre var til visse meget vovelig, og Capilain Jea~
sen burde vistnok hellere have ladet dem flygte 1101·dpaa, og selv
ga1et ind i Bællet, hvor han var vis pan, i værste Tilfælde, al finde
Ueskyllelse i Nyborg-Fjord under Slipshavns Balleri; og, hvis de l'.I
flendllige Krigsskibe kom efter ham, var det altid tidsnok, aller at
vende om og jage dem paa Flugten; men forsl al forvilde sig i
el snævert Farvand imellem Uefsnæs og Sjællands Odde, hvilket vore
f'gne Somænd ei engang Ljendle , og derefter at forfolge nogle
mindre engelske Krigsskibe , og saaledcs fjerne sig fra sin
Hoveqbeslemmclse man i enhver Henseende misbilliges, da Linieskibet Prinds Christian Frederik var en all fot· slet Seiler Lil at det
kunde haabe at indhente dem paa kort Afstand , men derimod ved
Forfiilgelsen selv udsalte sig for al indvikles i en ulige Kamp.
Al haabe, ved al styre nordpaa, al kunne trække de smaa engelske
Krigsskibe ud af Store Bælt, er en ikke antagelig Grund for denne
vovelige Manoeuvre; thi, hvis Linieskibel havde fortsat sin Cours
Lil Nyborg-Fjord, vilde hine to Skibe ogsaa , ja langt for være
flygtede for fulde Seil, il.ke alene 1111 1 men hver Gang Linieskihet
gjorde Mine Lil al liibe ud og angribe dem i det Farvand , hvor
Danm, Kri~•h· rm 1807- 9.
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de kunde genere . Forbindelsen imellem Fyen og Sjælland, eller
om,1endt.
Fiilgen af det foretagne Manoeuvre udeblev heller ikke længe.
Allerede Kl. 12 samme nags Middag den 22de l\1al'ts iiaat•s et
~Jdie engelsk! Krigsskib, Fregatten Qvebec, kommende nordfra, og
som snart forenede sig med de to andre Skibe, og Kl. 1. var endog
Fregalten kommen i Liuieskibet Prinds Christian Frederiks Kjiilvand
kun i ! l\liils Afstand ; men da Linieskihel pludselig vendle, for 111
angribe samme, flygtede den slrax med alle Seil for Vinden, hvorefter l.inieskibet aller styrede nordpaa. Men Kl. 2" om Eftermiddagen opdagedes 2 svære Srilere, styrende sydvestlig Cours, imellem
I,ysegrunden og Anholt, hvilke strax hleve antagne for hvad de vare,
nemlig for Linieskibe. Vinden var altsan pao denne Tid nordosllig,
hvorfor Linieskibet Prinds Christian Frederik vendte og styrede sydiistlig , h~ldende efter Osteuden af Seierii, for om muligt al soge
Redning imellem denne O og Landet. l\fcn h\'Crkcn den om Bord
værende bekjendte Mand , eller Lodsen vovede at holde Farvandet
imellem denne O og Landet. Af Officiererne ombord kjendte Ingen,
efter de Tiders Sædvane, ja stundom endog Foresattes Onsker og
Anskuelser , til vore egne Farvande, ismr ei lil Store - Bælt , som
saaledcs var næslen ubckjcndl for alle andre Siirmcml, end for de der
ansalle Lodser; dog var den omhordværende Lotls ikke heller saa
kyndig , al han fra Seierii af vovede at slige Uællet. Skibschefrn,
Capitain Jessen, sammenkaldte nu el Krigsraad, hcstnnende nf den
Næstcomma11dere11de , C;ipitain llollw, og Prcmierlieulenantcrne Top,
FCTTy og Willemoes, for at erfare deres Mening om hvad der under
disse Omstimdigheder var al gjore.
I delle Krigsrand blev da
den Anskuelse udtalt: ,,at, hvis 1.iniesh1bel siigle Ba•llct, \'ilde det
,,trække den hele_ ficnrlllige Magt efter sig, og Vamkclighederne ved
,,de fra11ske Troppers O,·ergang over Drultet vilde derved foriigcs.
,, Ved al staae nordpaa, haabede man, ved Hjælp af den slorre
"Localkundskab, at kuuue naae tilbage til Sundet og Kronborg, og
,,derved træbke Fienden ud af Bællet poa flere Dage.''
Denne Beslutning maa af de da for Haanden værende (;runde
billiges; saa meget mere, som man paa denne 'fid af Dagen ei heller med Sikkerhed kunde regne paa al redde Skibet vrd at anlobc
Bællet.
Man gik altsaa Englæ1tdcl'Uc i .Mode , og til 1le11 Ende blev

Coursen sål imod Nord, og da Linieskibcl var kommen i Hliiile med
Hj elmen - O, saa at del kunde seile Liibet ind imellem SjællandsRev og Has leensgrunden , vend le det S. 0. over; di>rpaa efter iJ
Times Seilads alter nordpaa, og derefter hohlles igjen S. 0 ; alle
di sse Vendinger bleve gjorte formedelst Vmdcns Forandringer. Derved fik de engelske Krigsskibe saa meget des tidligere Leilighed lil
al gjore Jagt paa Linieskibel Prinds Chri&tian Frederik, og allerede
Kl. 7 ~ om Aftenen var det ene af dem paa Skuds Afstand i sammes Kjiilvand , hvorved nogle Skud gjor1les af Prinds Christian
Prederiks Arkeliporle.
Kl. 7! vat· det nærmeste engelske Linieskib kommen op paa Prinds Christian Frederiks Læ-Side og gav samme
del glalte Lag, medens del kort derpaa erholdt Lage! fra del andet
engelske Linieskib fra Bagbord-Siden.
Fra nu af lJlev Kampen almindelig ; Prinds Christian Fred,•rik
besvarede kjækl den liendlli~e Ild med begge Sider og pda kort Afstand , hvorved del bestandig nærmede sig Landet, idet l:befcu,
Capilain Jeucn, havde den Tanke, hellere at sælle Skibet paa Grund,
ifald den ulige Kamp skulde fordre delle Offer, end al overgive sig.
Kl. 9 om Afleuen ]ode de fiendtlige Sl<ibe sig sakke noget,
og holdt op at skyde i 1 k Qvarleer, for at reparere den lidte Skade
paa Takkelagen.
Men paa Prinds Christian Frederik var Tahkelagen saa forskudt , al den ikke kunde istandsættes i denne kol'le
Tid ; Jlere Canoner vare ogsaa demonterede, og mange Folk saarede
og dræbte. Ikke dcsmindre vnl' Modet usvækket; og da de engelske
Linieskibe alter kom del paa Siden, for at begynde Kampen pnany,
lileve de modtagne med el almindehgt Hurra , som tilfulde tyder
paa Besætningens til B1•geislring stegne Mod og fortræffelige Stemning.
Lag fulgte nu aller paa Lag fra de to engelske Linieskibe
og fra P1·inds Christian Frerleriks begge Sider, med samme Iver
som forben. Kl. 9f saaes Land l k Fjerding Miil borte, og Udsigten til at frelse Skibet blev hvert ()i.eblik mindre. Af de 3 andre
engelske Krigssibe var kun Fregatten Qvebec komme11 op, og deellug med nogle faa Skud i Kampen ; de to andre og mindre Krigsskibe, Cullerne Constanl og Kile, kunde ei til relle T.id krydse sig op.
Capitain Jessen heslutlede nu at sætte Skibet paa Grund.
Allerede havde del staaet fast een Gang; men var igjen gledet af
Grunden, og da blev der fra det agtersle engelske Skib raaht om
Overgivelse; men, da Skibet aller bevægede sig, vilde Capitain Jes2;1 •
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sen ikke beqvemme sig hertil , hvorpaa fulgte et meget morderiskt
Lag fra begge de engelske Linieskibe, hvoraf et faldt ret forind paa
Prinds Christian Frederik fra del ene engelske Linieskib, som rnr lobet
imellem del danske Linieskib og Landet, saa al Kuglerne lob langs
nækkel og dræbte og saarede Mange. Disse to sidste Lag besvaredes
kun med enkelte Canoner , og da man derpaa fra Prinds Christian
Frederik raable: al man vilde overgive sig, blev Flaget str1iget Kl.
10~ om Aftenen. Vinden var nu bleven næsten ganske stille.
En engelsk So-Officier kom slra:x: ombord paa Prinds Christian
Frederik , og lud et Anker falde, for hvilket det vel svaiede op,
men stod tillige med Agterenden paa Grund og huggede stærkt. Det
laa uu en lille Kabellængde fra Land , tvers for Sjællands Oddes
nordlige Side. De engelske Krigsskibe lrnslede nu ogsaa Anker lidt
længere fra Kysten; og maa del ansees for en besynderlig Lykke
for dem, at ikke ogsaa de i Morlcct kom [Hm Grund.
Linieskibet Prinds Christian Frederiks Besætning ud/!jorde 576
Mand, hvoraf 36 vare syge.
Dels Tab i denne siirgelige, 'men
hæderlige Kamp bestod i dræb le : Premierlieulenanlerne Jl'illemoc.s og IV. Dahlerup af S1ielaten og v. Soland af veslcrlehnske lnfanleri •Rrgiment, som commanderede Soldatesquen 0111
Hord , og 61 Mand;
ha ard l s a ar ed c: Capitain Rothc, Premierlie 1lenant Top og 82 Mand; I et s a ar ed o: Chefen, Capi!ain
Jessen, Premierlieulemml Ferr.lJ og Mnanedslieulenanl 7'ostrup saml
,:12 .l\land. Af de hnardl saarede rl1ide senere mange. De Fangnes
Antal blev af Englænderne i All angivet til 525 Mnnd.
De lo engelske Linie~kihc, som hvert hnvde en Besætning af 491
Mand, havde her\'crl et Tab TI<) nf 6 dræbte ug 1 2 snnrede, en Angivelse,
som muligen ikke er paalidelig; men i al Fald kan man begribe,
al de Danskes Tab maatle ,·ære langt betydeligere end de Engelskes,
især ved de to sidst,• Lag, som vare saa morderiske.
Imidlertid
maatle de engelske Linieskibe blive liggende 4 Dage ved SjællandsOddc, for at reparere deres materielle Tab, inden de kunde afgaac
til Gothenhorg.
De danske friske l{rigsfanger bleve samme Aften , den 22de
l\larts , f1irle om Bord i de engelske Unieskibe ved Hjælp af de
mindre engelske Krigsskibes Fart1iier og Bande, eftersom de 3 Li·
11icskibes Farl6ier vare aldeles gjennemsl.udte og ubrughare.
Det
•) 8cc: den S\l!oskc lnrikcs Tillningcn Nr. 40

ør 6te

April 181:8.
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hlcv ved 1lenne Fl}l11i11g neglet tlem al medlnge deres Tiii eller
Kli!'der. De Saarede derimod bleve f1irsl den 23de l\.Jarls om Formidda0en bragte om Bord paa de engelske Linieskibe.
Seierh•urerne forsiigte derpaa, ved al kaste en Dee! Canoner
m. m. overbord , at !elle det erobrede Skih og derved at Lringe
det af Grunden ; men. da dt•tle ikke derved lykkedes, udtoge de ar
Skibet en Deel af den brugbare Haandarmatur m. m. , og satte
den 23de !\Jarls Kl. 7 om Aftenen lid paa samme.
Kl. iO om
Aftenen sprang del i Luften, hvorved nogle Scil Oiii i Land, og sum
paa Odden antændte nogle straatækkede Huse,
En Dee! Effecter dreve op paa Odden , og en Drel brugbare
Ting, hvoriblandt nogle Canoner, Ankerne m. m., hleve ogsaa senere
opfiskede af og ved Vraget.
l<'lere af de Faldnes Liig dreve ligeledes deelsi Land, deels bleve de op .
fiskede, lriilge Amtmand 1 Kammerherre, Baronv. Adlers Forestilling til
ICongen ar 27de Marts, blev ar Hiiislsamme under 29de s. l\I. befalet: ,,at
,, deLiig, som allerede vare opdrevne paa Kysten, eller herefter op,,fiskes, og som kjendes al være af Vore brave Stimænd I skal i Be1.tragtning nf deres udviste .Mod og Tapperhed begraves med Cere11moni og gives den ved Landtropperne sædvanlige militaire Honn_cur."
Denne Begravelse foretoges den 7dc April.
I ecn Grav paa
Oddens• Kirkegaard bl~v nedlagt 21 l.iig af Menige og 4 afskudte
Been, og o,•enpaa disse saues Kisterne med Lieulen:mterne Willemoes', og Dahlcrup's Liig, prydede med Ruinerne af den Vimpel,
under hvilken de saa h.ederligen sirede og faldt for Konge og
Fædreland, Ved Begravelsen indfandt sig de i Nærheden og i Nykjiibing boende Embedsmænd og mange Borgere, en Mængde af de i
Egnen canto1111ercmle Officierer, JR selv en Dcel Damer, for med
Laurbær og l'llyrter at hædre de Faldnes Grav.
Senere blev paa denne Grav opreist et Monument af Premierliculenant v. Fribcrt af damke Lh•-Uegimcnts 3die Butaillon , som
den Gang cicde Annebcrg- Gaard ved Nykjiihing.
Bemeldte l.ieutenanl ansogte Hans .l\Jnjehlæl Kongen i et allerunderdanigst Biinskrifl
af 5te Mai 1808 om denne Naade; hvurpaa lliiislsamme under Ede
l\Jai svarede:
,, Vi ha\'e modtaget Om allerunderdanigste Memorial ar 5te d.
,,l\J., hvori du anholder om Tilladelse at sælle de hrave Krigoi·e,
,,som sirede og faldt paa Orlogsskibet Prinds Christian Frederik, en
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,.l\linclcsteen; men fiirend \i dertil give vor Tilladel se, ville Vi fnr,,vente den ommeldte Plan og Tegning til en sanrlan i\lindesteen.''
Denne blev derpaa indsendt, og under 2lde Juni approhcrede Kongen samme, idel Ucutenant v. Fri/icrt gaves Tilladelse til paa sin
Bekostning al opreise en saadan Mindesteen. Da en anden, men
ubenævnt Mand havde ansogl Kongen om Tilladelse til al opreise en
Slatne paa Lieulenant Jrillcmoes's Grav, saa bevilgede Kongen ogsaa
delte under samme D,1to, den 2ide Juni L80S.
Af denne t,rnnd er Lieutenant Willemoes senere hleven begravet for sig selv udenfor den store fælleds Grav og Miudeslolte, og
hans Grav hlol omhegnet med el malet Trægcl..ender.
Del opreiste Monument er omtrent 5 Alen hoit, og bestaaer af
en Siiile, som hviler paa en Sokkel af Hremer-Sandstecn. Ovenpaa
Siiilen ere anbragte Hjerter, og pau dens Sider er inrlsal Siden af
et Sl<ib, samt adskillige Emhlemer, Alt af italiensk l\larmor, Foden
af Monumentet er af Kampesteen, hvorpaa der findes tolgende Indscriplion af Grundtvig:
,,Orlogsskibet Prinds Christian, fort af den kjække Jessen, kjæm,,pede ved Oddrns Kyst den 22de Marts 1.808, i 3 Timer med 2
"engelske Linieskihe. Willemoes, liongedybels Helt, Dahle-rup og
,,Solancl med 69 (IH) af Menigmand fald!. llotlw, Top, Ferry,
"1'ostrup og 132 (1.2-1) saaredes.
Vraget hlev erobret; men
,,Danmarks Sohæder stadfæstedes."
.Med forg yldte Bogstaver lindes derunder fiilgende Vers, som
paa h1 er Side er indesluttet af en af Messing forgyldt Enlreoxe:
De Snækker 111iidlcs i Qvæl paa Hav,
Og Lunen begyndte aL gliide;
De leged alL over den aabne Gra1,
Og Biilgerne gjordes saa rode.
Her er jeg sat til en Bantnslcen,
At vidne for Slægter i Norclcu:
Danske de vare, hvis mure llecn
Under mig smuldre i Jorden.
Danske ar Tunge, ar ÆL og ar Id,
Thi! skal de nævul's i liibcndc Tid:
·i:ædrenes værdige Siiuuer I

Omkring Monumentet

er

sal

I.Jekoslet Hf Kong Frederik den Sjette.

et stiibt Jerngillcr •

sum

er

3!Jl
Saah•des
Flaarlc,

tal.iles del s:dsle active Skil.i

;1f

den stolle danske

vel med Hæder og Ære, men uden Nylle og Frugter for

J{onge og FædreJand.
Den 2lidc Marts afseilede de e11gelske . Skihe fra Oddens K) sl
med Fangerne til Golhenborg, h\•or de ankom den 30te l\Iarts, og
hvor Isen endnu laa saa fast, al de Sunde kunde lande den I stc
April over samme , hrniimod de Saaredc lorlileve ombord til den
10de April.
Mod de Fangne viste Englænderne nu, som altid, megen og human
Opmærksomhed , og siigle paa bedste Maade al pleie de Syge og
Saarede.
Admiral Sir Samuel Hood indledte endog en Underhandling om deres Udvexling, men som Kong Frederik den Sjette ikke
synes al ville gaae ind paa.
Uvillien imod Englaud var jusl ikke
lileven formindsket ved denne sidste Begivenhed , som vel skele af
Overmagt, men d1.1g pna ridderlig Viis og med aabenl Visir. Vi kunne
, l'l derfor beklage og harmes over del Skete, men ikke fordomme
en Fiende, som handler til vor Skade, da vi omvendt sikkertigen ogsaa vilde have iidelagt ham, o~ vi havde hav! Magten dertil.
Kongen befalede under 2den
Kronborg, Generalmajor Stricker:

April i 80~ Commandanlen paa

•.• ,,Indtil 1. 7de April kan Udvexling skee ved Parlementairer
"af danslrn og russiske Undersaatter imod svenske; men fra hiin
"Dag af 6nskcs ingen videre Ud1·exling, ligesom ingen Parlementairer
,,maa oversll11des uden i extraordinaire Tilfælde.''
Ved Kongelig Resolution af Sde April hlev Udvexling indtil
den 25de April ogsaa tilladt af franske , italie11skc og preussiske
Undersaatler; men der tales· i disse Ordres ikke om engelske; hvorimod del i en Kongl. Ordre af 2-lde April til bemeldte Commandant hedder:

"l Hcnsec11de til Maaden, paa hvilken de fangne Uanske paa
"Linieskibet Prinds Christian Frederik imod fangne Englændere
,,skulle udvexles, som den engelske Admiral, Sir Samuel llood 6n,,sker forandret, deri kan der ingen Forandring mere linde Sted."
lmicllerlid hleve dog midt i Mai Maaned de transportable Saaredc,
hvoriblandt CapiLai11 /lot/1cog f,ieulenant 1'op, se11dte hjem fra Golhenborg
Lil D1111mark, hvorimod de friske Fanger, 4 Oflicierer og 370 l\Jancl, blcve
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den 30lc Mai indskibc,lc paa 3 Farliiicr ug afsencllc til E!'glaud.
Ucserlcrede vare omtrent 30 Mand.
Tilbage i Gothe11hurg hlevc:
Chefen, Capitain Jcssr11, Lirutenanterne Ferry og Braag, Proviantforvalter J/ollcr, Chirurg Bctzlcr og 37 Mand, alle syge og saarede,
h,:ilke senere dog Llcve udvexlede og hjemsendte til Danmarl,.
Ved Kon~l. Befaling af l llc Oclbr. 1808 blev en krigsfangen engelsk
Oberst, Baron Cohom, udvexlet imod Capilain Jcssm, og en Capitain
lJobson imud Lieulcnant Rask, som blev taget til Fange i NyborgFjord .-Jen Ilte August 1808 ; dog paa de Condilioner, at, dersom
de ikke kunde erholde ovennævnte Personer llcfriede, skulde de
inden -l Yaaneders •'orlob 1 at regne fra Afn·isen fra Nyborg I aller
meltle sig som Krigsfanger i Helsingor.
De til England afsendte danske Kri;;s f,mgl•r anlobe forst Yarmoulh
Rhed, derpåa Sheernes 1 og f1irles derfra til Chalam, l11•or de Menige
Lleve indlagte paa Fangesldhet 1,Rahama" 1 hvorimod Orficicrerne
hleve anviste Opholdsted paa Æresord i Byeu l\l•ading, i Uerkshire,
:1.0 danske M:le iistenfor London.
Orticiererne forhlrve med ringe •Gage og Frihed paa det dem
anviste Sled i 7 Maancde1·, da de i Januar l\laancd 1809 hlcve
uctvexlede, og vendte derpaa hjem over Norge.
Unde rofliciererne
og de Menige blevc derimod ikke udvexlcdr 1 men tilhragle 6 l,111ge
ug lræugselsfulde Aar indtil Freden :1.8 1•.l i del dem anviste so1gelige og haarde l;æ,1gsel I meget reducerede i Antal ved knap Kost,
usund Luft, l\Jismod og tabte Forhaabninger; vel ogsaa derved, al
en Dee! af dem ,·ed Tvang, Niid og Misste mning havde været
tvungne til at tage engelsk Krigstjeneste til Lands og Vands.
Ugesom Farvandene om Danma.rks l{yslcr ved Foraarcts
Komme bleve frie for lis, tiltag ogsaa Antallet paa de engelske Krigsfarliiier ved samme, og hemmede, eller i del mindste besværliggjorde Forbindelsen imellem Provindserne og Oel'lle.
Disse Vanskeligheder forogrdes ,•ed Krigen med Sverrig I i hvis Havne dll
engelske Krigsskibe og Krydsere fandt Deskyttelse og Ly, og kunde
saaledcs altid forblive i de danske Farvande, dn e11hver Bistand blev
ydet dem ar Svenig, Englands tro Allierede.
l{rigen med Sverrig var fra Danmarks Side bleven ~eclarcret,
hvorpllA fulgte cl alvorligt og bebreidende Svar (See li !lind,
Pag. l/S-·1 05); men den offensive Krig, som Danma1·k ha,·de
bavl i Sinde at fore ved Hjælp af den allierede fransk - spanske

893
Armc1•, maalle formedelst rle engelske Krigsskibes Ophold i StoreIlælt, der furhimlrede disse Troppers Overgang til Sjælland, opgives,
da den danske Armee uden saadau Hjælp hverkrn var forberedt,
organiseret , eller stærk nok til at foretage nogen Descente paa
Skaane.
11.ke desmindre indtraadte 0ere af de Ontlci:, som stundom
fiilge med Krig. S11aledes blev ved en Kongelig Resolution af 1Sde
Maris 1808 befalet:
,,At, saalængr. nærværende Omstændigheder vedvare , skal riet
"være forbudet alle Chirurger al forlade Landet"; tilvisse en haard
og generende Befaling fur snada,me Pers"ner.
Under 2den April 1808 blev Cornmanrhnten paa Kronborg
givet den Befaling: ,,Ingen Rciscnde fra Sverrig uden Vore Egne
,,samt russiske Undersaalter maae modtages i Helsingiir, men til_,,bagevises til Sverrig.''
Men mange flere G~ner og Onder ur!ebleve ikke, hvortil is,1•r
maa henregnes , at Englænderne fru deres Krigssl.ilie hj ppig og
de Svenske ofll!re foretoge Landgange paa afsides liggende Steder
af tie vidtndotrakte KJsler og forsrnrs11be Smaaiier, hvor de skadede
meget lndl>yggeme ved Plyndring.
Vel vare Beboerne og Kystmilicen meget opmærksomme, og, understiillede af Canonflotillen og de
1 egelrelle Tropper, horljaged(•s hine Gjester mangfoldige
Gange ;
111en stundom lykkedes dog deres Foretngendcr, hvilket foranledigede
og endog tildeels kan undskylde nere lagne Bestemmelser, som vare
meget besværlige og trykkende for K) sllirbuerne. ]blandt saad,mne
l<'orholdsregle1· maae vi nævne folgende:
Under 19de l\Jarls 1808 blt•v Amtmand v. Stemcmn i S,,r0•
Aml rescrihcret den Kongelige Befaling .... ,,sti ax øl bcl.j1·mltgjiire
"Beboerne paa Sprogii, al det er Vor Villie, at de snarl'SI muligt
"skulle forlade denne O, medtage All, h1•ad de kunne, og hegivc
,,sig enten til Sjælland, eller Fyen."
Under 2 lde Mai 1bO3 liefaletle ICongen det Dan ske Cance lli :
,,lJet skal forbydes, al alle Hu~c eller Ga;1rde, der have Yin"duer, der vende ud mod Strandl,anten ug kan sces af fien dtlige
,,SkilJe, under en haa1d, af Canrcllicl nærmere fasts ættende Straf,
,,have Lys i Vinduerne om Aftenen, eller Natten, og i alt Fait!
,,skulle de have Vinducsskoddcr eller Forhæng for Vinduerne."
Under 2!de .Mai ltiO" blev befalet Cancelliet:
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,,Kreaturer maae ei græsse paa Strandkanterne og udadgaaende
,,Odder, naar cl ficndligl Farliii er liysten nær paa 2 .l\lile."
Denne sidste Kongelige Befaling var næsten umulig for Beboerne at efterkomme, hvorfor den ogsaa erholdt nogle Modilicationcr
,·ed 11arolbefalingcn af l9de Juni 1808.
Under !ile Juni befalede Kongen Cancclliet endvidere:
-l. ,,Det skal paalæggcs samtlige Amtmænd, ved Ovrighederne
"at lade forfalle en Optegnelse paa alle Baade ved Strandkanten og
,,disses Eiere.''
,
2, ,,Samtlige Baadeeiere skulle stillt• Caution, at de selv ei
,,,·ille misbruge deres llaade, men at de ville bruge al Forsigtighed,
,,at ikke andre skulle afbenytte Baadene."
3. ,,Alle Baade trækkes paa Land og lægges muler militair
~,Opsigt."
4. ,,Ingen rnaa fiske uden Ouighedens Tilladelse.''
Og endelig befalede Kongen under 7de Juni 1808:
,,Alt Qvæg, og alle Faar, S1•iin eller andre spiselige Krcatu1·er,
" som befi11des paa alle Smaaiicrne, der ci ere besalle, skal, saavidt
,,som disse Kreaturer ei bruges til en absolut U11derholdning for Hc"bnerne, foran staltes hortfii1 le til de 11ærmestc Ocr, som cre besalle
Vort i\lililaire etc."
Disse forskjellige Anordninger vare lilvissc lrykkencle og generende for vedkommende :Eiere og Næringsbrugere, fandt derfor

.,ar

ogsaa en Deel Modstand, og kunde ikke , som anfiirt, alle bringes
til Udriirelsc,
Saaledes kunde det umuligen forhindres eller forbydes Beboerne at ham Lys i de Værelser, hvis Vinduer vendte ud
imod Strandkanten , om der e11d ikke var Forhæng eller Vi11duesskodder for Vinduerne , hvilke Hon fon ~jelden besidder; og at
p ,11il1)'de A11ska1Telsen deraf, hele Lanclels Kyster rundt, ,·ilde være
forh1111det med uovervindelige Vanskelig heder,
Ligesaa umulig var
Udlii1 el sen af Hcfoliugen, at borldrive Qvæget fra li.) sien , naar
riendlli ge Farliiier vare den nær paa '2 .l\lile; ligesaa, llcfnlingen om
Qvægels llorlfiirelse fra Smaaiierne etc.
Der blev ogsaa befalet flere Foranslaltningrr til Kysternes Fors , ;rr og Krigens l<'iirelse, hvis Nytte og Hensigt vi nu il<kc kunne
folie, eller angive.
Saaledes til Exempel hlcv
befal et:

unclrr 21de l\lai

1808 af lCongen
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•.• ,,at transportere 4 Amusellcr fra Kjiibenhavn til Corsor, h\>oraf

,,2 skulde placeres paa Halskovs- og 2 paa Bad~lueus Batteri,"
Vi kunne, som sagt , ikke angive, hvortil saa smaa Calibre
skulle tJene paa Siibatlerier.
Men til Trods for disse Anordninger og l{ysternes Besættelse
og Beræst11ing, fandt Fienden dog oftere Leilighed til at tilkjæmpe
sig Fordele. Saaledes bleve Brev - Posterne nogle Gange tagne af
Englænderne paa Store - Bælt , meu endnu oftere imellem Fladstrand og Norge.
.Midt i Mai .Maaned blev Fellposten fra Kiol,enhavn, som gik over Smaaiierne. taget imellem Ilau paa Langeland og Kongshoi i l<'yen , fordi 2 Poster \'are indpakkede i cen
l,ædcrpostsæk, som Baadens Mands~ab angav var saa svær , at de
ci formanede ved Englæ11dcrnes Nærmelse al kaste den over Bord,
og derfor blev taget i Baaden.
Fra de i Store - Bælt i Midten af Marts l\laaned liggende lo
t>n gelske Kri gsskibe deserterede nogle danske Krigsfanger, som hcrellede, at disse Skibes Besælnir.ger omgikkes med den Plan, al srotle
lid paa de i Nyborg- lljord, til den fransk-spanske Armces Overflirsd lil Sjælland; forsamlede Coffardi ; krbe, hvilken Beretning I{ongen
u -1 dcr 28de .Marts meddeelle den Hoistcommandcrende over denne
Flaade, Capilain, Baron Holslc1t, som i Forening med Commandanlen i 1'°) borg tog saadarme Forholdsregler, al Englænderne forhindredes i endog al forsiige paa al udfore denne Plan.
Det er en Selvfiilge, al de mange Forberedelser og Rustninger til
I.a nds og Vands, som Krigens Forelse gjorde niidvendig, ma,11le have en
hoisl fordærvelig Virkning paa Danmarks Pengevæsen 1Jg fi11anl~iclle
Tilstand, ved de overordentlig store Udgifter, som disse l.<'01 heredclser
oi Krigens Forelse kostede. Verl den lange "bevæhnede Neutralilt'ls Tils tand" vare Finantsernc allerede meget medtagne, og de offentlige
Fonds og Casser næsten tomle. De foriigede Udgifter maalle derfor
siiges crstallede ved forogede lndlægler; og af den Aarsag blev ,•ed
Kong!. Resolution af Sde April 1808 oprdlet et "Skatkammer"A f d rag ni n g s fond", lil hvis Virksomhed der blev paahudel 0ere
forhiiiede A fgifler i Danmark og Norge, saasom : paa i4 Aar af all
saavel privilegeret som uprivilegerel Hartkorn og Malriculskyld; ligesaa
paa 1 l Aar en Afgift af Besiddelse, Ny Ile og Brug af Jorder og
Tiender, og endelig paa 8 Aar en forhoiet Bygningsafgift; hvilke
Afgifler dog I Norge ikL.c for le til Hcnsiglen, da den nurs~e Regjerings •
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commission ei vovede al bekjen:llgjiire, langt mindre RI bringe
lil Udforels11, h,·ilket den i en ,•ærrlig, pntriolisk unclerdnnig og lang
Foreslilling af 13de l\lni 1808 tilligemed Grundene for deres Handlemaade oversendte Kongen, men som Iliiistsamme fo1 medclsl Posll'rnes urcgelrelle Gang fiirsl modtog den 3die Oclober 1808, og som
Kongen i sin Srnrskri\'Clsc af -16de October s. A til bemeldte Regjerings - Commission ikke billigede,

I Norge.
Angaaenrle Forbere,Jelserne li1 den dol,belle Krig, især rlcn metl
Sverrig, var man i Norge ikke 111indre activ, end i Danmark.
S ii n den fj e Id s.
Vi vide, al den commanderende General i
det siinrlenfjeldske Norge ,·ar l'rinds Christian August af Slesvigllnlslcen - Siinderhorg- Au gustenborg, og al Norges Forsvar især paalaae
ham, da det sydlige Norge er Ilovedprovindsen, som i11dcslut1er Hovedstaden, Regjeringeus Sæde og Hovedfæstninger11c, og da H,wedlanrleveienc mellem Norge og Svcrrig gaae igjcnnem denne Dcel _af Riget, hvis
C:irændser tilmed ere mere fremkommelige, Jordlmnden mere frugtbar, Climatel mildere m. m., end i den nnrcllige Deel, eller Trondhjems Stift; fiilg t!l igen vilde Prindsen af Augustenhorg nodv cnrlig,·iis komme til al spille en vigtig Rolle i denne l{ r-i g fremfor ile lo andre commanclerenrle Generaler, v. Krogh i Trondhjt• ms - Stift og nordefter, og Generallieulenanl v. llessrlbcrg i Dergens-Stirl og paa Bergcnhuus. 1"oge11 \' itkclig eller direcle Overcommanllo fandt saaledes
ikl.e Sted undtagen af l<.ongrn ; thi den t'gentligc boistcommandercnde General i Norge ,•ar Landgreve Carl af Hessen, der tillige
var h1iilscommamlcrende Gencrnl i Hertug11iimmel Slesvig og NiirreJydland, (See li Bind, Pag. 3 og Pag. 30) Præses i Generalilelet, ·
Chef for Landeadel Corpset m. m. ; men da han huede i Byen Slesvig,
lunde han saalecles ingen videre activ lndnydelse have paa Commandu \' msenet i hiinl Rige, men vel en passiv skadelig, idel alle Ind stillinger om Forfremmelser, Rapporter og Meldinger m. m. skulde
gaac igjennem ham til Kongen, hvorved den allerede noksom langs omme l'ost- og E xprdilionsgang e nd mere lilcv forsi11ke!. Il<' n lliiisl<·ommandcrendes Fjernelse el Par bumlrede Mile fra hans VirkeI.rc1ls maatle r,uclvendigviis virke skadeligt p;ia Com111ando1 æsc nel,
h \' ilkel omsider ogsaa blev inrlscet, og for en Deel afhjulpet derverl,
al li.u ngen hefalede, al alle Rapporter skulde direcle sendes til

◄
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ham; og da Pri11dsen af Auguslenhorg og General v. Krogh ,·enskal,eligen overlagde og enedes om, hvad der burde gj6rcs og forelages Lil Kongens og Landets Bedste, saa havde den deelle Commamlo
ingen synlige, skadelige Virkninger, saalænge denne Enighed varede. !\Jen
vi ville senere erfare, at disse lo Befalingsmænd ikke altid vare eni 8 e,
hvorfor delle Commandovæsen nod,•endigviis maalte fremkalde de
Liesynderligsle Virkninger, idet de handlede hinanden modsat , saa
at, naar den ene vedblev at fore Krig, sluttede den anden Vaabensl1lsland, og det med selvsamme Fiende og _paa samme Tid •
.\len inden vi gaae videre, ville vi i Ko~lhed omtale Hovedpersonen i disse Krigsbegivenheder.
Prinds Christian Augu&t af Slesvig- Boisteen - S6nderborg-Auguslenhorg er fod! paa Slollel Augustenborg paa Oen Alsen Jen
Ode Juh 17US, og var allsaa 180 netop 40 Aar ga·mmel.
lla11s
Jt'Jder \'ar Hertug Frederik Cltri,tian af Slesvig -Holsteen-Auguslenhorg, og hans Moder Prindsesse Cl,arlotte Amalie af Huset HolslecnPliien.
Det fyrstelige augustenborgske Buus udmærker sig igjenncm
mange GenerJLioner fremfor saa mange Fyrstehuse ved den kloge
og omhyggelige Omsorg det anvender paa sine Prindsers OpdragPlse
og Uddannelse.
Saaledes blev ogsaa den her omhandlede Prinds Christian August, efter omhyggelig Unden·iisnini i Forældrenes Huus, 1 i82, i
en Alder af 14 Aar, tilligemed sine lo ældre Brodre , Prindserne
Frederil, Ch~istian og Frederik 'Carl Emil, sendte til Univel'Silelel i
Leipzigi for at gives en videnskabelig Uddannelse, og hvor de forbleve ;J Aar. Foruden al studere de nyere Sprog, Statsvidenskaberne,
især Camcralistik og Philosnphi, gjo1·de Prinds Chri.dian August is1rr
Militair- Videnskaberne til sti Hovedstudium ; han lalede, ·roruc.Jen
sine Modersmaal Dansk og Tydsk: Fransk, Engelsk, Italiensk, noget
Polsk, forstod og læste l,alin, og tilsidsl Norsk og Svensk.
Efter Datidens Skik og Brug blev Prinds Christian August 'il)lerede under ilde September 1781, ikkun 13 Aar gammel, udnævnt
Lil Oberstlieutenant i den danske Armce, og ansalles, da han kom
lilliage efler endte Studeringer 17 5, 17 Aar gammel, til Tjeneste
ved Garnisonen i Kj1ibenhavn; den 2dcn November 1787, 19 Aar
gammel , Llev han udnævnt til Oberst ; den 18de Januar i 788
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til Chef for det j3·dske Infanteri - Regiment i Fredericia; den 6te
l\Jarls 1789 til lnterims-Commandanl i Fredericia Fæstning, og under
31te Juli 1.790, altsaa 22 Aar gammel, udnævnt til Generalmajor af
Infanteriet.
Omendskjondt Prindsen snnlcdes midt i Fredens Skjod gjorde
et saare rapid Avancement, var hon dog klog nok til al indsee, al
man derved hverken li liver Krigsmand, eller Befalingsmand, men al
dertil udfordres en ganske anden Virksomhed og fremfor Alt, naar
den kan haves, Rrigi:ns alvorlige Skole.
Efter derfor at ha,·e
level nogle Aar et roligt og kjedsommeligt Liv i Fredericia, foretog han, med Genrralilets - Pas af 1.2te Juni 1790, en Heise 'lil
Tydskland.
Men ,•ed Generalit1its - Ordre af 5te Mai 1792 lilcv
Prindsen atter paalagl al gjore Tjeueslc som Generalmajor ved del
samme Aar ved Haderslciv slerlfindende Campcmcnl,
Da Krigen brod ud mellem Frankrig og Oslcrrig, reisle
Prinds Christian August, med Geni•ralitets - Pas af 17de .l\larts
1. 797, aller til Tydskland, for al dccltage i Krigen, og erholdt og•
saa, ifolge Kci s1·rlig Bofkrigsraads-lJeslalting af 6te Juli 1797, Ansættelse som Volontair i den oslerrigske Armee, som 2den Oberst
i Carabinier-Regimenlel ,.Kaiser", som henhiirte til Erkeherlug Carls
Armee, der stod ,•ed Rhil!en.
Freden til Campo-Formio den 17de
Uctober 1797 gjorde alt for tidlig Ende paa l'rindsrns Virl,~omhed
i cle1111e Hel11ing, og tilinlelgjorcle den·ed hans Onsker og Forha,1hninger.
Ingen Armee frembyder saa megen Leilighcd til at lære de11 mililaire
TJ1•11esle al kjendc og al erhverve sig saud milituir llyglig hed, sum netop
den ii~lcrrigske, især for en Prinds og Fyrste; thi i ingen Armee tages
der forelobigen saa lidet Hensyn til Fiidsel og Hang, som i clenne, og
om en .l\land er rfidl Prinds, eller ikke, er lige meget, blu! han er
d~ gtig. Alle Oflicierer af samme Grad ere aldeles lige, og for al
hevirke en sa11dan Liighed, skulle de kalde hinanden "Du'' , uclrn
Hensyn Lil Fodsel eller anden Stilling. Man fol'drer i denne Armce
Ka mmeratskab i Ordets strengeste Betydning, Dy gtighed og Activitet,
og glemmer derover at tage Hensyn til den Forfængelighed , som
.Men 11aar Dygtigheden er e ren hiiicre B) rd ofte fii1 er med sig.
hvervl!I, hjælper tilvisse hii i Byrd og F)TSle-Titelcn i Oslerrig mere
end andensteds.
lmiillcrlid ,arcde Frcdc11 i Europa den G;mg ikke lwngc ; hvorfor
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Prinds Christian August siigte om og under 20de .Mårts 1793 alter
er holdt Tilladelse at reise til Wien, hvor han under 30te April 17!H)
udvirkede sig Ansættelse og Bestalling i den iislerrigske Armee som
Oherfoltvagtmesler, d. e. som Generalmajor af Cavalleriel, erholdt
som saadan Commandoen over en Brigade, og fra Udnævnclsesdagcn
ogsaa den med hans Charge forbundne Gage og Emolumenter, hvilke
sidste Fordele dog forst bleve ham communicerede fra Hovedqvarteret l\Hihldorff den :I.Ode Juli 1800.
Med sin Brigade fulgte Prindsen den osterrigske Armees Bevægelser
i delle Feltlog, o~ holdt ved sammt> Forposlerne besatte ved Limatlloden i Schweitz. I Felttoget -1800 rykkede ban med sin Brigade
mlld Broh ,vedet Kehl paa den boire Rhinbred , og deellog i de
dPr stedfundne Feglninger den 25de og 26de April 1800 under Fcllmarchalliculenant Kirnmayers Befaling. Forenet med den store tisterrigskc
Armee under Fcllmarchal f(ray, decltog Prinds Christian August i
Slagene ved Engen den 3die Mai, Moskirck den 5te Mai, Biberach
den 9de Mai, .Mcmmingen den 10dc Mai, Nordlingen og Neuburg
· den 27dc Juni lSOO o. f. St. I Slagel ved Engen blev Prindscn
let saarct af en Kardætskkngle, og ved Moskirck af et Bajonetstik.
Efter den intltagne Stilling ved lnnfloden og den slullede Vaabenhvile til Parsdorff d. -l;ide Juli 1800, erholdt ban af Generalfellliiimesler Kray Permission pna 2} Maaned, dateret Altoetling den
19de August 1800, for at besoge Danmark, og samtidig blev gi,·et
hdm Ordre al afgive Brigadecommandoen til den ældste Oberst.
Da Krigsbegivenhederne alter begyndte den 22dc November 1800,
vendte Prindsen hurtigt tilbage til sin Brigade, og beordredes nu med
samme til Ty1·nl under Felltiiimesler Chasteler, Commando, og deellog der i adskillige Træfninger med de Franske. Ved General
Cha&telers Borlreise blev Overcommandoeo af hans Corps overdragen Prindsen, som forte det, truet af de franske Armeer, uden Tab
tilbage til Osterrig.
Freden til Luneville den 9de Februar 1801
gj,1rde Ende paa Krigen og paa Prindsens Tjeneste i clen oslcrrigske Armee, den han forlod, hædret, agtet , beriget med Kundskaber, Erfaring, og især belær! ved de Betr11glningcr, som Krigsuheld og Modgang give saa megen Anledning til.
Prinds Christian August kom derpaa tilbage til Danmark,
og tillraadte aller sin beskedne og fredelige Commando i Fredericia.
Uden Krig havde Fædrelandet lige saa lidet Brug for de af
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ham samlede Kundskaber og I{rigserfaringer, som for sno maPge
Andres, som derpaa havde forheredl sig.
Nalurligviis gjordes der
"Forslijel paa en Priuds, som stod Regjeringen og Kougehu scl saa
nær, og hvis Broder var gift med Kongens Daller.
Prindsen IJlcv
allsaa ved Kongelig Resolution, dateret Frederiksberg den tud e Juui
1803, udnævnt til Chef for del s/indenfjeldske Infanteri -Rrg iment,
Commandant paa Frederiksteens Fæstning, lnspecteur over lnfonleriet
og de !elle Tropper i Aggershuus- og Christiansands Stifter, og til
commanderende General i disse Stifter, med en Gage af 3000 Rrl.
foruden el Generalmajors Tillæg og de lil Fæstningen horende Reveuauts-bons.
Haus hele Indtægt 1 den fra Augustenborg erholdte
Appa11age medregnet, udgjorde dog knapt 8000 daværende Dlllcrc,
en Sum , som vel nr tilstrækkelig til derfor at fore et tarveligt
Liv som velha,•ende Prim!- Mand 1 men aldeles ikke til del'lned al
kuune leve som Priuds.
2 Dage efter Udnævnelsen til commanderende General i det
sondenfjeldske Norge, eller den 12te Juni 1803, ulev J>rindsen udnævnt
til Ridder af Elephanlordenen. En lnstrucliou for hans Virksomhed ·
LL v ham udfærdiget und er !Ode August s. A.
Eu smukkere Virksomhed , en mere ud,·idet Commnndo og c_n
sliirre Udmærkelse end den ; der saaledes blev viist den 35-aarage
Prinds, formanede den danske Regjering ei at yde ham.
Prindsen
viclsle ogsaa med Taknemmelighed al paas~jiinne den , og ved sin
D,iad al gjorc sig den ham viste Tiltro og Naade værdig.
Under Feltluget i l'iorge bleve Prindscns Fortjenester ogsna rigcligeu bellinnede af Danmarks Kong1•.
Saaledes l,lev ban under
15de :Mai 1808 udnævnt til Generallieulenanl; under 30te Juni s A.
til virkelig General, dog begge Avancements uden Præjudice for
hans Formænd; under 1-lde December s. A. til Storcommandeur
nf l)anneurugs-Ordeneu; under 25de Juli 1809 til Feltmarchnl og
Stalhulder i Norge, og under 4de August 1" 09 i den Anledning
givet en ny Instruction af Kong Frederik de11 Sjette.
Vi see af disse rapide Avancements, at Prindscn brugte, saa at
sige. kun faa Dage: for al sælle sig i Spidsen af Armeens llicrnrchi.
llavdc Prindsen end værel Ge11er,1lmajor ·18 Aar , sna lmaglc han
nu saa meget mindre Tid for al naae Pyrnmidens Top.
Af Ch;iracteer var Prindscn en h6ist agtværdig, elskelig , ædd
og rid1iel'lig Personlighed.
\'ar han end streng i Tjcucslcn, uden-
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for samme var ha11 dog venlig og nedladen le. Endvidere var han deeltagende, hjælpsom og gavmild, tarvelig, niiiagtig, og ulrælleligarbeidsom;
han ,·ar Kongen og St;itcn tro og hengiven, Undcrgivnes Hjælper og Ven,
og deel!P sin Skjerv med Trængende og N1idlide11de, især med OfliciersEnker og Born, ligesom han ogsaa underst/iltede Skoler o. s. v., hvorfor han
Intet eiede; og for at finde Midler herm, bar hans Person, Bolig, Omgivelse, Tjenerskab m. m. Tarvelighedens og Besl.cdeuhedens sande
Præg. Huus eller Selskaber gjorde hau il.ke, Eqvipage havde han
c:, og hans hele mandlige Tjenerskah bestod af en Kammertjener, en
Jæger , 2 Rideknegte og en Kok.
Hans Staldetat bestod af 3
Rideheste, hvoraf 2 for ham selv og i for hans Ridckncgt.
Tiden blev ham ikke lang , eftersom han altid 11rheidcde og
modtog Enhver, der vilde tale med ham, uden Ceremonier. Især
henvendte mange Bånder sig til ham med deres Andragender ug
Sorger, da de havde cu ubegrændset Tillid og Fortrolighed lit hans
Person, og da han allid vidsle at tr1iste 1 om han ikke for ma ~ede at
hjælpe dem.
,,Det er"
skrev Prindsen til sin Broder, Heriugen af Augustenborg under 3die JJni 1809 - ,,en egen Folelse at modtage eu
,,simpel l<'jeldbonde, som kommer for at hente Raad, og udeu Om~,stændighedcr sætter sig ned, og under Talen kalder mig ,,Du''
"og "Fader min", foredrager sit Anliggende , og gaaer bort med
"et Haandlryk,
Paa en saadan Mand kan man forlade sig sum
"paa en Klippe.
Sikkcrligen er del et bravt Folk, med hvilket
,,man kan gjore Alt.
l\Jen del vil , at man skal tale med det,
"at man angi,·er sine Grunde fur sit Svar, og i saa Fald finde de
"sig ogsaa i et 11fslaaenrlc Svar, og gaae bort med Tak. .Mistro
,,og kold ubetænksom Befaling, Foragt og Tilsidesættelse taale disse
"ufordærvede, stolte Mennesker ikke; det furbiltrer dem, og man
,,udretter Intet med dem,"
S 1i n de nfj e I ds: Vi ville nu veude tilbage til denne Befalingsmands virksomme Foranstaltninger, for al sætte Armeen sondenrjelds paa
Fellfod, og ordne Land- og SlHorsvaret, fur al kunne fifre den dohbelte Kiig mod England og Sverrig.
Til al underst/ilte sig i alle Landmililail'-Foranstallninger havde
Pri111.lsen ved Krigens Udbrud af Lnndelaten ikkun 2 Adjulanter,
11emlig: .Major og Generaladjulanl Jolta11 Georg v. Jllaylan'der ug Capitain Johan Hubncr v. Holst, begge af sil eget, cl11•r del siinden-
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fjeldske Infanteri Regiment; hertil kom kort efter Krigens Udbmd
Rilmesler .Niels Stoclc(lctli v. Darre af oplandske Dragon · Regiment,
som i lang Tid havde været ansat ved Norges lopogrophiske Opmaaling, og sene1·e ansalles ogsaa Major Johanne, v. Scjo1'stvdt som
(;eneralqvartecrinester.
Alle disse Adjulnnler vai-e brave, dygtige og k) ndige Mænd,
som lilfnlde forstode deres Hverv, og som en len ved eget Studium,
eller ledede af deres General , snart erhvervede sig en Oversigt
og en Dygtighed i Krigsforeisen, der ikke ere almindelige.
Ibland! disse .Mænd udmærkede sig især Ritmester v. Darrc ·
ve~ sin Skarpsindighed, ualmindelige Dygtighed, Patriotisme, Iver,
omfattenie Kundskaber og Kyndighed lil Krigsskuepladsen, Prindsen brugte ham i alle vigtigere Anliggender, og man kjender slrax
ethvert Udkast, enhver Rapport, Plun o. s. v., som kom fia ham, ved
sammes Korthed, Klarhed og kund skabsri ge Indhold. l\ilmesler v. Darre
var en meget udmæ, kel Mand, hvoraf Armeen ikke besad mangP,
og en Personlighed, som i L6bet af nogle faa Aar burde være avanceret
til General eller hiJiere Befalingsmand ; thi vil man ikke fremdrage
en saadan !\:land , hvor han findes, saa erholder man aldl'ig brughare Generaler i noget I.and eller nogen Armce. Men islcdel derfor
hleve de alle Ritmester v. Darrc under 17de August med Anciennelet af l 9de April tSOS, ligesom de lo andre i Norge comrnanderende Generalers Adjulanler, Capitain v. Reicltborn af bergenhusiske Infanteri - Rrgimcnl i Bergeu, og Premierlieulenant v. Krogh
af lslc lrondbjemske hifanleri- Regiml'lll i Trondhjem - inden kort
Tid optagne i Generalstaben, hvormed deres Caniere var til Enrle, og
deres Navne forsvandt iblandt .Massen.
Foruden oveuslaaende 3 og senere 4 Adjutanlcr, havde J>1·indsen iugen videre Hjælp for al lede Krigsforeisen, eller forlige Glandscn um sin Person. Fra Danmark og den der etablerede talrige Generalstab
overgik ingeu lit Norge, med Undlagelse, som allerede berellet, af 1"'oulmanden Major v. S ejerstedt; hvilket vistnok var undshyt'deligt, saa længe
man haabedc fra Sjælland al gj6re el Indfald i Sverrig, men nbegribeligt,
crteral samme var opgivet, saamegel mere, som Laurbær, Hæder ug
Ære vinkede ad Dygtigheden og Tapperheden fra Noa·gcs haardl
betrængte Grændse. Prinds,m af Augustenborg havde imidlertid ei 0ere
l\Jedhjælpere nodig, end hi.Qe Adjutanter; thi selv arbeidede og skrev han
med egen Haaud maaske lige saa meget som 3-4- Adjutanler. Saa-
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leilrs skrev Prindsen selv alle Rapporter til Kongen, og brevvexlede med de h1iiere Aulhorileler , idet Mindste skrev han
Concepterne dertil i alle vigtige Sager, og, efter Omstændighederne,
i det danske, tydske, franke og engelske Sprog.
Del er et Særkj ende ved alle dygtige og store .Mænd, al de have Tid til All, og
al hver den , som kommer i personlig Beriiring med dem I ogsaa
besjæles af dem og bliver mere d) gtig.
Da Krigen mrd England vedvarede uafbrudt, saa havde delle
til Fiilge, at de scintienfjelclske Fæstninger allerede bt"faledes monterede i Midten af Februar .Maaned 1808. Ved Prival-Eflerrelninger
fra Kjiibenhavn underrelledes Prindsen, i Begyndelsen ar Anret, om
det sanclsynli ge Freds- Brud med Sverrig, af hvilken Aarbag han befalede
Oberst v. Stalfcldt al recognoscere Veiene paa den norsk - svenske
Grændse, og reqvirerede, ifi.ilge tidhge1·e e1·boldt Kongelig Bt•myndigelse, en Forstærkning fra de lo andre Generalcommandoer i
Trondhjem og Bergen , som skulde holde sig beredt, paa nærmere:
Ordre, al afmarchere til den siindenfj«'ldske norsk svenske Grændse;
~emlig: fra Trondhjem ·2 Grenadeer - Batailluner, een af h\·ert af
de derværende Infanteri- Regimenter , samt 1. Compagni af den
nordenfjeldske Skielbber- Balaillon , hvilken Detachering den commanderende General i Trondhjem , General v. /(rogh, i Begyndelsen modsatte sig af FrJgl for et Angreb fra Dalarne 1 saaIænge intet Angreb var skecl fra Sjælland af pna Skaane. Fra
Bergen reqvireredl!S ligclccle& i Grenadeer-Bataillon af bergenhusiske
hifanleri-Regiment og det leerdalske lelte Jnfanleri-Compagni.
Del
norske Generalcommissariats-Collegium blev befalet at anlægge Magaziner paa Grændsen ; dog ikke paa Glommens ostlige Bred. Kongsvinger Fæstning blev paa samme Tid ugsaa armeret; og, fur al sikkre den
fur Overrumpling i Tilfælde af vludselig udbrydcude Ficndlligheder,
blev en Grenadeer-Bataillnn af oplandske Infanteri Regiment, under
l\lajor v. JJlullers Commando, beordret al afmarchere til Winger og
Oudalea, og Oberst de Seue overdraget Commandanlskabet paa Kongsvi11gers Fæstning, i Enden af Februar Maaned 1808.
Endelig modtog Prinds Christian August "den 29de Februar
officiel Underretning om Krigens Udbrud med Sverrig , allsaa
paa samme Dag, Krigserklæringen er claterel,
Mea denne indeholdt kun almindelige Beslemmcl,er; de specielle maallc Prindscn
2(1•
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selv befale , ligesom ogsaa crecre det Manglende i alle Retninger.
Som Folge herar bleve de reqvirerede Forstærkninger, ved nye
Ordres, salte i Marche i Midten ar .Marts Maaned.
Fra Trondhjem Llev Grenadt'er - Bataillonen af iste lrondhjemske Infanteri•
Hcgiment, under Commando ar Major v. Sommerschild, beordret ltl
Riiraas, Greuadeer-Bataillonen ar 2del trondhjemske Infanteri-Regiment, under Commando af .Major v. Rmder, og Skiel6ber-Compaguiel
derimod beordret til Elverum; ligesaa argik fra Bergen paa samme Thi
Grenadcer - Ilataillonen til Soes til Chrisliansand, og det leerdalske
lette lnfanteri-Compagni, under Capitain v. Jiirge11sen, den 1.9de Marts
over Filefjeld lil Elverum.
Den dobbelte Krig foranledigede, al den norske Armee maatte,
saa at sige, gjore Front til to Sider, nemlig mod den s,•enske Grændse,
og, ved at hes.clle Fæstningerne og ~ysten, tillige imod Englænderne,
hvorved Forsvaret i,llerngne blev svagt.
lfiilge Prinds Christian Augusts Rapport af 15de Januar 18 0 3
bestod den sondcnfjeldske Armees Linie og Landeværn, foruden Artil!
leriet, af 15200 l\land, fraregnet del veslerlehnske lnfonteri -Regime111,
som blev anvendt til Chrisliansauds, Kystens og Flotillens Besættelse.
Naar hertil lægges 1300 Mand Forstærkning fra Trondhjem og Bergen, saa var deune Armee tilsammen 16,500 .M and slærk.
Men he1·af fragik aller Besætningerne paa de 6 Fæstninge1·,
Agg,•rshuus og Chrisliania med ·1 200 Mand, Kongsvinger med 900
Mand, F1·ederiksslad og Frederikssleen med 2000 Mand, Frederiksværn med 1200 Mand og Christianssand med del vesterlehnske l11fanteri - Regiment; endvidere fragik Uesælningen pnn Hlukjer- Skandse,
paa nogle Kyslballericr og andre Posteringer , cire,, 1000 Mano,
Syge og Vacancer 1200 l\land, samt de11 storsle 0ecl ar C11valleriel.
Ogs.ia opstilledes el mobilt Corps ved Lanrvig , for al dække
J<'rederiksværn, og en Reserve ved Chrislianssano, hvilJ.el tilsammen
9000 Mand , saa at til Bevogtningen af den
udgjorde circa 8
s6ndenfjeldske Grændse fra Rora11s til Svinesund, eller som bevægeligt Corps d'Armee, for al gjore lnfalrl i Sverrig, ikkun blev 7 i1
8000 Mand Combatlauler tilbage.
Da den fra Bergen ventede Forstærkning brugte en hel) delig Tid, inden dr.n kunde ankomme til Grændsen, blev fra Corpsel
,·cd Laurvig beordret Gh11adcer-Bataillonc11 v. Oillcn, cumbincret af
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2det aggerhusiske og lellemarkiske Jnfanteri - Regiment, til Roland
ug UrsL.oug, for at dække de over l{l'Ogfos og llfangefjeld forende Veie.
Den mod Grændsen dil'igcrede Armee blev indc.leelt i lJ Brigader,
saalcc.lcs:
1. Paa h ii i re F lii i , v ed F rest n i n ger n e Fred e r i k s stad og Fred c ri k s s I e en, blev posteret en Brigade, under Commando
ar Oberst v. Holst, beslaaende af:
2 Batailloner af det siindenfjelclske og 2 Batailloner ar del nordenfjeldske Infanteri - Regiment, 1 llataillon af det norske Jæger- Corps,
under Commando ar AJajor v. Krebs;
det norske ridende 3-pun<lige Batteri, under Major v. Hoff11er, og
nogle Compagnier af smaalandske Dragon- Rl•gimenl, 1"ilsarnmc11 circa = 3200 .Mand.
Denne Brigade havde del Hverv, al dække Grændsen fra Svinesund til Krogfos.
Som yderste Forposter langs Grændsen beorliredes det der i Egnen ~jemmehiir ende Landeværn, der fcilgeligen
kje11dte alle \'eie og Stier i Egnen, og saaledes kunde bedst oricutcre sig og bruges med sliirsle Nytte.
2. I Centrum, vedKongsvinger, lilcv posteretcnBrigade,
under Commando ar Oberst de Seur, bestaacnde af:
1. Grenadecr-Balaillon af oplandskc lnfanteri-Regimenl, under Major
v. Jltilfors Cummaudo, som l,lev delache1et til Winger og Oud;ilen;
1 Grenac.lcer Hataillon combinerct af 2det aggerhusiske og tellcmarkiske Infanteri - Regimeut, under Commaodo nf .Major v. Ditten;
den norske Balaillon let lufanleri, unrlerCommando ar Major v.
lfrcutz, og
i 3 - punrligt Fod IJalleri , under J.iculenaut v. Meidell; lilsammen circa = 2000 l\land.
Dog maatte Oberst de Seue, hrnd allerede er omtalt.
efler kort Tid~ Forliib afgive Grenadeer - Bataillonen v. Dillen og 2
lclte Comp;ignier, som hlevc underlagte Prindse11s specielle Con:mando i Hiiland, og L Compngni (det soliicrske) lil den slaffeldtskc
Bligade , saa at han t.1111 beholdt Grenadeer-Bataillonen MUiier og
~ !elle lnfanlet'i Comp,gnier af Batailloncn Rreuh: tilbage, hvormed
Grændsen sknlrle dækkes fra Krogfos i !liilar,c.l til Grue i Soloer.
c11 Distance af 5 norske eller 7 ~ danske !\liic. Forposlljenesteu
blev ved c.lenne :Brigade forrettet af Lan<lev;eruet i Egnen , paa
sa mme .\laade som ved den hoirc l•'liii • 81 iga,fc.
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1111

ar Oberst

tic Scuc afgivet Lil Obers t v. Hliichcr.
3. 11 a a ven s tre I<' 16 i i E I v tt r n m blev postPret en Brigade,
under Commando af Oberst v. Sta/fcldt, bestaaende af:
Grenadcer - Ilataillonen af 2det trondhjcmsl..e lnfonteri-Regiment,
under Commando af l\fajor v. Ræder;
de 3 sondenfjeldske og for en kort Tid
iste Compagni af den nord enfjeldske S kieloher-Bataillon;
det ll•erdalske lette lnranteri -Compagni,u111lcrCapitainv,Jilrgcnsc11. og
n11glc faa Dragolier af det oplandske Oragon - Regiment; tilsamm ·n circa = 1300 .Mand.
Denne Brigade havde al bevogte Grændsen langs Soliier og
Ostcrdalcn, fra Grue - Præstcgaard lil Grændscn imellem Christiania·
og Trondhjcms- Stift.
Di! se 3 siindenfjeldske Brigader hleve 1111dcrsliilledc af:
a) En Reserve hag \Vormr.11 og GI om men norden for Ojern,
fur tillige at besætte Blakjer-Sund, Fedt- Sund og Voro·1- Sund, under
Oberst v. lowzr,w's Commando, be~taacnde af: ·l .Musquettcer-Bataillon
af oplandslrn lnfanleri- Rcgimenl, under Major v. Wciby, nogle Dragoner
af agge rhusiske Dingon-Rcgiment og 2 Amuselter = 800 !\land.
b) En Reserve hag Glommen, sondenfor Ojcrn, til Bes1rttelse af
Onstad Sund og Griin Sund, og for at ollservere Christianin-Fjorden,
under Oberst v. Ohme's Comm1111do, bestaaende af: Grev H'cdels
.l;l'ger- Gorps , under Grevens egen Anfiirsel , sum afmarcherede fra
Christiania den 20de April; Christianias frivillige Artilleii - Corps,
under Capilain Ludvig /1/uribo's Anforsel, som afm archerede den
:.Hde April; Drammens fmilli ge Jaiger- Corps, under Anf1frsel af
Capitain Jacob Lund, som :1fmarcherede fra Christiania den 2tde
April; 2 Infanteri- Compagnier af Oberst v. Hol&t' s Brigade ; del
gevorhne Compagni af del aggerhusiske Dragon Regiment og, for en kort
Tit!, cen Deling af det 11.o rske ridende Balleri; tilsammen 5 600 Mand .
.l\landskahcl i Brigaderne erholdt Ordre at medbrin ge deres Skie.
De 3 Brigader blcve befalede al besa•lle 1;rændsen med mindre
Puster, men vare forovrigt aldeles bevægelige, færdi ge al falde over
Ficnd cu, h1•01· han maalle vi ·e sig.
Pna Pl'inds Christian August's Opfordring væbnede ogsaa Almuen sig paa nere Steder og forskaffede Armeen d erved en ikl..e
uhetydclig Reserve. I Græ11dse - Uistriclcrne rykkede den slrax l'cd
Fiendtlighc,ierncs Begyndelse ud og deellog i nere Affaircr.

a

407
Ar Mangel paa Fourage kunde under hele Campagnen ikkun en ringe
Oc<•I C,11 allcri, omlrent 2 Escadruucr, gjiircs beredne, hvorimod vi
oflc1e ville finde, at del !jente til Fods, og, omendskjiindt det
forte Navn nf !elle Dragoner, var <let rlog saa svært bevæbnet og
udrustet, at <let ikke ret vel kunde hruges i Norges Fj1\lrlegne, men
var snarere bestemt til at anvendes paa Danmarks Slellcr.
Armerns store Mangler sogle Prindsen ved sine kloge Fnran~taltninger al afi1jælpe, i<lel Mindste al formindske; og tarvelig
forsynede og uclruslede med del Noclvcndige, in1ltoge Brigaderne de
dem lildeelte Slillinger: c!eu hiiire Flois Brigade og Garnisonerne i
Frederiksstad og Fretlerikshald den 24de Marts; de 2 Hrigadrr
Vt' I Kongs, inger og Elverum i Enden af Afarts.
De uformuende Officicrer bleve tilcleclte de uomgængelig forniidne Heste til Transport af deres Bagag!'; hver 2 rnhalterne Offl cierer tilstodes L Hest, som helaltes med den ringe Sum af io Rd.
Alle Officierer lileve Lilslaaede 3 Maaneders Forslrudsgage.
Trængende Soldater - Koner og Dorn bleve givne den sædvanlige
Undersliittelse, liig med de gevorbne Soldulers K,incr og Boru, hvis.
Forsorgere udcommanileres,
J:<'orraad af Proviant til 2 a :JOOO Mand h lev bragl til Kungsvinger, Elverum og Riiraas ; Foura gen bkv transporteret fra Græmlsegaardene tilbage til det Indre af Landet. ~t Bageri blev anlagt 4
.l\Jiil fra Grænrlscn, Jsledetfor el Fellcommissarial hlr1• givet Generalqvarleermesteren lo Ai des, som Ge11eralkrigscommissairer, uemlig :
Ueutenant v. Juul af nordenfjeldske Regiment, de1· blev tildcell den
venstre Fliii - Brigade, og forlll'nv,1•rende lngenieurlieutenanl v. Ram,
IJegge for al ordne Alt, Troppe• nes Forpleining ,•cdkommendc, under
Generalcommissari11ls-Col/egicls Ovcrhestyrt'lsc V ccl hver Brigade hlcv
ligeledes ansat en Regimenlsqvarltcrrnesler, for al besiirge og fiireCasscog Ileg11skabs1•æsenet for Brigadt•ns talrige Detachementer ug Commandorr Rcgimcnlschirurg Th~ilstrup, en meget cl) glig, kl ndig ug
acliv Læge, l1lt:v ansat som At mce11s Slal,~chirurg. Allerede undrr
2'2de Februar iso::; opfordrede han offenlligen de 1111rske Huusmiidre til al samle ug aflevere gammelt Linned og Charpi til Ar~eens Brug.
Hver Brigade og hver F,r.slning blev l1ldeell en
Regimeutschirurg, for al besiirge !UeJicinalvæsen, t og indrelle de
ll1vende tazarcllcr. .l\Ied Hensyn Lil kyndige Læger, Chirurge1· og
l\lcdicm leet! Armeen, sum ,1llerede er omlall , slor Mangel og
Savn.
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Saaledes var der .if Lien coounandercnde Geuei-al gjort h,·ad
der kunrle gjiires, for al Armeen sondenfjelds kunde sættes i Activitet,
Norden fj e Iris. Den her commande1·ende General v. li'rogh,
skjondt en Olding, der næsten ei mere forlod sin Slue, udviklede dog
ogsaa al den Activilet, han formaaede, for at dække Grændsen imod
Sverrig. Fæstningen Trondhjem og Munkholmen saml Batterierne i
Chrisliansund, disse sidste under Commando af Major v. Brt11111 af
2del lrondhjemske lnfonteri - Regiment, hleve besatte.
Dernæst blev mod Grændsen beordret to Brigader, nemlig:
i. Ti I Ror a as , • en Brigade, under Commando af Oberst
v. /Ja11g, af iste trondhjemske Infanteri-Regiment, bestaaende af:
1 Grenadcer Bataillon af 1ste lrondhjemske lnfanleri1\egimenl , under Commando af Major v. Sommcrschild
600 !\land.
1
•
Ucime Bataillon blev senere commanderel siindenfj<'lds, og stiidle til Oberst eller davæ1·Pnrlc Ge•
neralmajor v. Staffeltlts Brigade.
l
Mushtecr - Bataillon af 2det trondhjemske
lufantcri - H1•giment, under Commando af Major
v. Krabbe •
, •
600
2 Compagnier af nordenljeldske Sliieloher-Bataillon. 200
,
150
l Division Landeværn •
Uel roraarske Bjerg-Corps.
221
l7l
Det roraarske Bjerg-Værn
50
Skieloher-1.anrlevæl'II i Tytlalen
Artilleri, 6 3-pnnrlige, 2 1-pundige og 6 Haanrlmor15-1
terer, under Commando af Capitain v. Fribo •

.

.

Summa = 2164: !\land.
Denne Brigade besatte de Vcie, som fra Roraas fore over
t~ræ11dsen til Sverl'ig, og stod med sin hoire Floi i Forbindelse roet.I
Ohersl v. Staf{eldts Brigade i Elverum.
2. I Jndherrect, nordost for Trondhjem, een Brigade, under Generallie11tcna11l, Grev v. Sch111ettow's Commando, beslaaende ar:
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1 l\Iuskeleer-Bataillon af lste trondhjemske InfanteriRegiment, under Commnndo af .Major v. Coldevill,
11ragoner til Fods og lil Hest
, ,
Skieliiber-Landeværn
I nfanleri-Landeværn •
Artilleri, 2 Amusetter og 6 Haandmorlerer

600 Mand.

=

1200 Mand.

Summa

150
200
200
50

Denne Brigade besatte Grændsen og de Veie, som flire on~r
s ,mme ved Skurdals -Porten langs Tevla- og Stordals-Elvene til
Slurdalen, over Skarstuen langs Inna og Suul-Elv~ne, saml den Vei,
der gaaer nordligere fra Saag ved Anjen-Sifou i Sverrig over Fjeldene til Hrataas i Norge og derfra langs Hclgeaa og Værdals - Elven
til Værdalen,
Denne Linie var vrl ikke lang, men hoist besværlig at bevogte
formedelst Terrainets store Ufremkommelighed og Mangel paa Boliger og deraf fiilgende Mangel pan Ressourcer.
I Bergen. Bergcnhuus -Fæslning og de samme underingle Ilatle1 icr hleve dækkede af2 Batailloner af del bergenhusiskc Jnfanlcri-Rcgimenl og sammes Landeværn; og da denne Fæstning eller delle Stift
ci blev angrebet, saa opfyldte disse Trnpper deres Bestemmelse.
Saaledes var den norske Grændse mod Sverrig i en Udstræk•
11ing af omtrent 150 dan~ke Miil uevogtel af 3 svage Brigader, der
tilsammen ikke talte stort mere end 10,000 Combatlauler.
Brigaderne stode, saa 1•idl Terrainets Ufrcmkommclighed tillod del, i
·Forbintlelse med hverandre.
Disse Tropper kunde langt fra alle benævnes Liuietropper, men bestode, hvad vi allrrede have seet, tildeels af 1''rivillige, deels ar Larule1•ærn,
h1•oraf de fiirstnævnle ei vare organiserede og udrustede til al brugl's lil Angreb i liendtligl Land, og de sidstnævnte eller Landevær•
net var endog ifolge Reglementet for dets Organisation af 15dc
Januar 1742, ligesom i Danmark , derfor aldeles fritaget. I delle
Reglement er bestemt:
"Landeværnet er en Dee! af den staaendc H ,cr, og udskrives
,,i Almindelighed af de ved Linielroppernc eller Felt - Armeens
,,nationale Ueel udtjente Manrlskaber; men skiller sig derved fra
"Linietropperne eller Feltarmeen 1 at dels Bestemmelse er inden
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,,Uigets Grændser at fors\'are Kongen og Fæd1·elandet, urlen at kunne
,,commandercs udenfor Riget.''
Saaledes bdvdc Rcgjeriugcn \'Cd dens egen Luv ogsaa her selv bundet
sig Hænderne, om ei til al forsvare Landet, saa dog til alle ofTen•
sive Operationer og Angreb over Landets Grændser, saa at Lande•
værnet havde Ret til paa Grændsen imellem de !o krigforende tande,
bcraabende sig paa Kongens Villie og Lov, at gjore Holdt, og ei
behovede at marchere længere , hvilket ogsaa vil'kelig fandt Sted
flere Gange.
Derved blev den norske Armce belyrlehgen svækket i Antal
og lammet i sine Operationer. Linie - Arn.ecn \'ar derfor ene den,
rier kunde bruges udenfor Landet; men den var svag, og del er
ilikc ml'd saadanne Armeer som de nu omtalte, fordeelle poa en Grændse
af circa 150 .Mile, at man tor haabe med Fordeel at a11 grihe sin il-4
Gange slærl,er·e Ficnde. eller erohre Kongel'iger. Den comman,lerende •
General i det siindcufjeldske Norge, l'rinds Christian Augml, klagede slrax ved Armeens Samml.'ndragning og senere oftere hero,'er.
l\lcn paa KongetJs Opfordring til sin ljenslgjiirende Genernl,u-Jjut.,nt,
bc,·iste denne altid med T al, at den norske Armee ifolge Plllnen var
37,760 Mand stærk, og at der, naar Fæstningernes Besætning frnregnedes,
blev i riet Mindste 18 n 20,000 Mand tilhage som bevægeligt Corps
d'Armee, uden at der, som del synes, blev laget Hensyn til tlen store
Forl,jel, der er imellem en Armee paa Papiret og en Armee i Virkeligheden, ,·ed Afgang af Diide, Syge, Cummandeertc, Permillcerle form e delst hnuslige Kaar, etc. etc. Naar Prindsen og den norske Regje•
rings-Commission paa samme Maade ldagede over, at Armeen mang•
lede Provisioner, Fourage, Feltre11visilcr, Hcklrutlning, Ammunition
Vaahen elc. etc, beviste Generalmajor v. //11xlha11sc11, som var l\Jedlem
.if del norske Gcneralcommissari11ts-Collrgium, men, som vi vide, opholdt sig i Danmark, især i Kiel, ligPlccles ved sine fremlagde Li ster,
,,t Armeen var tilslr.rkkeligen forsynet med det N6dve11clige, saa al
K ,,11ge11 ncppe 11 ar tilfulde underrellct om Armeens l'irkelige Mangler og sande Tilstanrl, og udlalcde selv, ,,al ha11 ikke vidste hvem
.,han skulcle troe", men dog synes oftere al h,we fæ stet si/i rre l.ihl
til sin Omgivelses Udsagn , end til de l\Jæ11ds U,1ppurter, der va, e
paa Stedel og hl'em Armeens Forelse og Forpleining m. m. nærmest var paalagt.
Oc11 norske Armce var 1•cd ({rigcns Udbrutl i FuraarP.t LSOS
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till'isse tarvelig udrustet, hvilket Oienvirlner, hvorihlandt Forfattci·en,
I.unne bevidne Sandheden ør, og ~om let bn forhl.ires IJ!ot ved Sammenligning med den . danske Armee, der. var nærmere ved alle Ressourcer , ug dog leed flere .Mangler. Den norske Linie - Soldats
Paaldædning bestod den Gang af en ~ort råd Rabat - Triiie , hvide
eller riidlig-graae snevre Panlalons, sorte Stiivleller og Skoe, og hvormc ,I han begyndte Felttoget under 20-25 Graders Kulde og d) b
Snee, saa at man alene maa tilskrive dt•lle Folks haardflire Legemslieskaffenhcd, Muligheden af at aabne en Campagne med en saarlan
Udrustning,
Ri gtignok fyldtes Hnspitalerne snart med Syge, dog meesl af
l\Jangel paa tilstrækkelig Næring.
Hvad Beklædnin g , Vaahen, Krigsudruslning og Felt-Reqvisiter
angik, saa slmlde hver Escadron og hvert Compagni af den norske
Armee have det Niidvendige opbevaret i de saakaldte Telthuse i
Compagni- eller Escadrons-Oislricterne.
.Men siden Krigen 1788
var meget lidet blevet fornyet , saa at Campa~nen 1.808 aabnedes
for en stor Deel med den samme Paaklædning _og de samme FeltHeqvisiter , hvormed den norske Armee paraderede ved Q\ islrumBro og G1ilha-Elv i Erteraaret 17~8, og maalle folgelig i 20 Aar
have lii.ll meget af Tidens Tand og Modens Foranderlighed, saa al
man hyppig saae Soldaterne, iriirle den dem leverede Paaklædning,
al smile ad hverandre. En graa Vadmels • Triiic med et Slag elle~
Krave pua var en kjærkommen og hensigtsmæssig , om ei pynklig
Dragt; men en Luxus, hvortil der ei havdes .l\lirller for hele Armeen.
Del varede ikke længe, inden Klæderne hang i J,aser, og
Forlherlækningen maalle befæstes med Vidiegrene til Fiiddeme
paa de arme Soldater; thi i saadaune Egne og i en saadan Krig
lileve Generalcommissarialels miiisommehge og kunstige Bereg11i11ger
s 11 ,1rt kuldkastede og tilintclgjorle; rle paa Klædningstykkerne satte
Uccen11ier, ja halve Menneskealdere lange Terminer, hleve i Praxis
reducerede til Terminer paa raa l\laaneder, urte til foa Uger.
Vi
gjcnlagc derfor , at vel sjelden n·1ge11 Arnrnc er dr,1g1•t i Fcllen,
saa hesliedent udrustet i alle Retninger, som den nor.;ke Arm1•c i Foraarel f t,08.
Angaaende Norges Il ydende Forsvar, saa vide vi af det Fureg.iaendc, al Norge ved Krigens Udhrud inlel eget Siiværn eiedc, og laht c
samtidig med Uanmark den fælleds Flaade ved Englændernes Angre h
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paa Kjiibenhavn.
Dog, ligesom i Broderlandet , gjordes ogsaa i
Norge hvad man kunde, for at skabe et nyt, hestaaende af Canonbaade,
og til hvis Anskaffelse Borgerne sainme11skjii(le betydelige Summer.
l\fen da man i Norge manglede Skihs-Bygningsmaterialier og undre
1\forine-Forniidenheder, Skibsconstructeurer, Bygmestere o. s. v., ja
endog ncdkalilte til Danmark de faa , der vare i Norge, saa kunde
Antallet paa Canonfarliiierne, hvormed Felttoget aabnedes 180;:i, ikke
være stort (See: li Bind, Pag. 49).
Prinds Christian August gjorde ogsaa i denne Retning hvad han
kunde, og blev han hrri fornemmelig understiillet af sin Generaladjutant af Siictaten, Commandeur Lare11lz Fisker, en lfand, Historien
biir nævne med fortjent Udmærkelse og Roes for hans Activitet, Dyi.1tighed , Redelighed og Patriotisme.
Vi ville derfor dvæle uoglc
Oicblil.ke ved clenue udmærkede Personlighed.
Larc,,li fi'islicr rr fodt i Slutningen af Anret :l 7 53.
Allerede
1767, 14 Aar gammel, blev 1/islcer forfremmet til Seconcllieutenant
i !\farinen, og formedelst den Activitct, som den Gang herskede i
den danske Afarine, blev hau ligesom alle ovrige Sooflicierer, s;ia at
sige, opdraget paa • Havet, hvor han næsten stadigen levede fra sin
Orticiers - Uduævnelse indtil l 778 og decllng i mauge Togter og So1•xpedilio11er, saasom; til den biscayiske Bugt, Micldclhavet, Algier,
Constantinopel og flere Steder.
I Aarct 1778 blev Fisl,cr med flere anclrc danske Siioflicierer
beordret lil at tage Tjeneste paa den Kongl. franske Fhmde, paa hvilken Fisker tjente som Enseigue og Lieutcnnut ile vnisscaux, nide
major i den ved deu nordamericauske Kyst commnndcre11Je franske
Admiral, Grev Grassc's Stab, og Capitain en Sccond paa en Fregat,
og bivaanede :1779 ludlagelsen af den brittiske 6 Grenade og del
derefter fiilgende Soslag.
Efter en Campagne til Georgien og Savannah relunrnerecle
fl_skm· til Antillerne, og deeltog 17 80 paa Li11ieskil1ct le Onuphinlloyal i 3 Siibal.iiller imellem den fran ske og cugelske Flnilrlc, cnmmanderede af Arlmiralcrne, Grev Gra.~ se og llod•1cy. Derpaa dceltog
Fi1kcr i Indtagelsen af York -Towu, h\'DI' General Co1·1wrcllis den
J Ode Octnber 1781 man Ile ovcrgi\'C sii; merl sit 6000 ~land stærke
Armee-Corps. Derefter fulgte Fi.~l.-er med den fran ske Flaade til Antillerne, fegtede under Admiral, Grc\' {;ra.~ se atter i :-3 scierrige Siil,ataillcr, ener hvilke de Frn nst.e hrmægtigetle sig 0l'nle St. l\ills, '.\'e\•es
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og Montserral, hvilken sidste O Admiralen befalede FukPr at
fordre til al overgive sig, og at slutte Capitulalioneu desangaacude.
I Begyndelsen af 1781 blev Fisl.-cr heliirmet med Ordenen pour le
meritc militaire , hvilken han dog ifiilge Kongelig Befaling maatte
nedlægge i Aarel 1793.
Fisker traadle derefter som Capitain en secoud over paa en
Orlogsfregat, bestemt til at krydse ved Antillerne , ved hvilken to
engelske Corveller bleve erobrede, og paa hvilken Fisker, dog blot
som Tilskuer, overværede Siislaget ved Dominica (Guadaloupe) den
12le April 1i82, hvor den engelske Admiral Rodne?J seil'ede over
den fran ske Flaade, under Admiral, Grev Grcuse, hvilket Siislag standsede
og lammede de Franskes Seierviudingrr, og som havde lt'redeu til Versaillcs, den 20de Januar 1783, til Fiilge. Samme Aar Llev / islcer
kaldt tilbage til sil Fædreland og udnævnt lil tjenstgjiirende Generaladjutant, og blev han her anerkjendt som durlig og kyndig Siioflicier og brugt meget, deels paa Orlogs-Togler, Expedilioner, Beseilinger m. m., decls i Commissioner og til Optagelse og Beskrivelse
af danske og norske Kyster, i Aarene i 786, i 787 og 1795. I
Aarel t 788 var J, iskor en Tid ansat som ).,'lag - Capitain hos den
russiske Admiral v. Dessen, der commanderede den combinere,ie danske
og russiske Escadre, ll\'ilken Stilling foraarsagede, at fisker som
Commissair og Dommer maalle lage en virksom Deel i Opdagelsen,
Undersiigelsen og P11ad1immelsen af den bensensljernaske Sag*). I
Aaret 1800 commanderede Fisker den udrustede Escadres J.,'lagsL:ib
og var tillige Es~adrens Flag-Commandeur. I Aarel 1801 ,·ar han
ligeledes ansat paa Flaaden, og havde tillige det Hverv, al opreisc og
bestyre de for forte Gang paa Danmarks Kyster indrettede Telegrapher.

fl,ker iDdrellede og organiserede ogsaa Canonnotillen, og foretog dermed de forste Forsog og Ovelser i Sommeren 1800.
Ycd l{jlibenhavns Bclcii·ing 1807 var Fi1ker uden Comma111l0;
men under Ude October 1807 erholdt han , som vi ,·ide, (I Bind,
Pag. 433) Krouprindsens Ordre til al begive sig til Norge, for al

") Bøn.sens~ema var en s1 ensk Soorficicr, som

I ar kommen Lil Kjlibe11ha1 n,
h1or han omgikkes med den Phm al smile lid paa den paa Kjiibenhal'ns Rhcd liggende russiske Orlogsfluade. l\ll'n Ph111c11 blc1 opdagcl
og saalcdcs forhindret,

IJ

414
forrette Tjeneste som Gcneraladjutanl for Marinen hos den commanderende General sondenfjelds, Prinds Christian August af Augustenborg.
I denne sin Stilling var Fisker meget virksom.
Han reiste
om i Landets Kjobstæder, og opfordrede de patriotiske Indbyggere
til al sammenskyde si/irre eller mindre Summer til Canonfartoiers
,Dygning og Qdrustning; han ledede Indsamlingen af Bidragene, Udforeisen af de derved tilsigtede Arbeider, samt Forsrnrsanstalterne
til Siies og paa Kysterne. Med den af Fisker hyggede og udrustede
Flolllle blev der fra Fienden erobret 2 O rlogsbrigger , 1 Orlogsculler og 107 Handelsskibe, hvilket vi deelviis i Detaille nærmere
,•ille erfare.
Under· 28de Januar 1809 blev Hski-r udnævnt til Commandl'ur
af Dannebrogen; men da hans Sundhedstilstand var mis lig og hans
Forhold til Aomiralitelet var uvenligt, siigte han flere Gange om
sin Afsked, den han omsider erlluldl i E nden af Aaret 1 8 10,
som Conlre - Admiral , hvorefter han henlevede sine sidste Dage i
Kjobenhavn; dog modtog ban endnu oftere Beviser paa sin Konges
Velvillic og Naade.
Saaledes blev han
udnævnt til Storkors af Dannebrogen.

under 28de Januar 18:12

Fisker dode den iste Januar 1819, hædret og agtet af sine
.Medborgere 1 elsket og lilbedct af sine talrige Efterladte, der velsigne den ædleste Mands og Faclers Minde,
Vi gaae dernæst over lil de Forb(•redelser, som bleve tagne i
Svcrrig, for al modstaae de truende Angreb fra Sjælland og !Sorge.
Den svenske rcgnlaire Armee bestod i Foraarel 1808

11f riilgendc Dele:
Den s v ens k e A r m e e.

I.

Ca v a 11 er i:

11 , r r ve I: i) Liv - Garden til Hest, 6 Escadroner ,

a

75 l\Jand • • • . . • • • . • • • . • • .
2) Det m6rnerske Husar- Regiment, paa 8
Escadroncr, il 75 Mand • • •
• • • •
3) Det adlcrsparreske Hegimcnl ei organiseret.

450 Mnnll,
600

-
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Nation a Il: J) Liv- Regimentet Cuirasserer, paa 6 Escadroner å 100 Mand • • • • • . • • •
5) Liv- Regimentet Husarer, paa 8 Escadroner li 7S Mand • • • • • • • • • •
6) Skaanske Husa1· - Regiment, paa 8 Es•
cadrouer li 125 Mand . • • . • • •••
7) Del skaanske Carabinier • Regiment,
paa 8 Escadroner a i 25 Mand • • • •
8) Westgiitha Dragon -Rrgiment , paa 8
Escadroner li 125 Mand . • •
!J) Jåmtelands Dragoner, 1 Escadron • • •
Summa Cavalleri

H.
Hvervet:

=

600 Mand.
600
1000
1000
iOOO
100

5200 Mand.

I n fa n te ri.
pa11 iO Compagnier a 50 Mand • . • • ,
Den svenske Garde , paa :f.O Compagnier a 50 Mand . • . . •
Den finske Garde, paa 10 Compagnier
li 50 Mand
.
...
Dronningens Liv -Regiment, paa 8 Compagnier • • . • . • • • • • • • . • • •
Del engelbrechtske- Regiment, paa 8
Compaguier • • • . • • • • •• • • • • •
Kongens-Regiment, paa 8 Compagnier •
Warmclands l<'elt-JiPgcr Bataillon • • •
Livgrenadererne , eller Ostgiitha - Regiment, paa 10 Cumpagnier • • • . • •
Liv - Regimentets Greuadeer - Bataillon;
paa 4 Compagnicr. . • • • • • • • • •
Oplands-Re~ iment, paa 8 Cumpagnier.
Siidermanlands-Regiment, paa 8 Compagnier. • • • • • • • • • • • • . • • •
Westmanlands - Regiment, paa 8 Compagnier • • . • • • • • • . . • • • • • •
Ncrike- og Wiirmelands - Regiment, paa
iO Compagnier • • • • • • • • . •
Dal-Regimentet, paa 8 Compagnier • ,

1) Livgarden til Fods,

2)
3)

4)
5J
6)
7)

N at ion a It: 8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

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

500

500
500
1200
1200
1200
400
2200
600

1200
1200
1200
1768
1200
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i5) Weslgolha-Dals- Regiment, paa 8 Compagnier. • • • • • • • • • • • • • • • .
:16) Jiinkjiipings - Regiment, paa 8 Compagmer • • • • • • . • • • • • • . • • •
i7) Kronoborgs-Rcgt., paa 8 Compagnier •
18) Calmars-Regiment, paa 8 ditto ••••
:1.9) Skarnborgs-Regiment, paa 8 ditto •••
20) Elfsborgs-Regiment, paa 8 dillo ••••
2i) Babuuslehns-Regiment, paa 8 ditto • •
22) Helsingelands- Regiment, paa 8 dillo ••
23) Jemtelands Jæger-Regiment paa 8 dillo •
24) Westerbottens-Regiment, paa 8 dillo •
Summa lufanlcl'i

li I.
JJvcrvct:

=

1200 !\land.

t 100
HOO
UOO
1200
1203
90!
1200
10't8
1156

-

26,07fj Mand.

Art i 11 c ri.
1) Svea Artilleri-Regiment i Stodholm •• S00Mand.
2) Giitha Arlilleri-Regiment i Giilheborg , 800
3) Wcndes Artilleri-Regiment i Christianstad, !thlmo og Carlscrona • • • • • • 800
4) Et Soa1·lillcri- Corps i Stockholm, Carlscrona og Gotheborg paa 1000 .Mand,
især bestemt til Flaaden.
Summa Arlilleri

=

2100 Maud.

lfolge Ovenstaaende ,·ar den sv ens k e A r m e e s S I y r k c :
Cavalleri.
= 5200 Mand.
Jnfonteri • . • • •• = 26,0iO
Arlilleri • • • • • • • • = 2400
Tilsammen

=

33,676 Maud.

B. Den finske Armee.
Den fin~ke Armees Styrke var: (See

299-300):
Cavalleri
Infanteri
Artilleri.

. ..

=

..
... -

li Bind, Pag.

1l25 l\fand.
16,935
fJ:l3

Tilsamml!n = 18,993 Maud.
Allsaa den svenske og finske Armec:
Tilsammen= 52,669 Mand.
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Vi have allercJe seet ( li Bind, Pag. 306), at Kongen af Sver •
rig ved Efterretningen om Russernes Indfald i Finland udnævnte
Oberst Tibell Lil sin tjenslgjorendc Geoeralarljutanl , og at samme
den 6te Marts 1.808 indgav til sin Kouge Forslag om de Forsvarsanstalter, der under de for H,rnnclen værende Omstændigheder vare
fornodne ol tage.
Imidlertid !iltog Spændingen og de higerslrn
Udsigter med Danmark, især derved, at el franskt•spanskt Armee-Corps
marcherede igjennem DanlJ!ark , bestemt Lil, i Forening med danskr.
T1 opper, al foretage el Angreb paa Skaane. Ved ~ongen af Sverr igs Ankomst fra Gripsholm til Stockholm ble,• den derværende
danske Minister , Grev v. Afoltkc, den 12Le !\farts indlll!dl til 011
Audience hns Hliislsamme, under hvilken Kongen forlangte af ham
en bestemt Erkl:nring ,,om Kongen af Danmark vilde tillade den
, ,fransk - spans~c Armee at ma1cbere igjcnnem Landet og at gaac
,,o,·er til ()erne, ng om den danske Regjering havde til Hemigl ni
,.,forsyne den med Transportskibe , eller 11ndre Midler, for ai 11cl,,ove Fiendlligheder imod Sverrig '/",
Da Grev Moltke herpaa svarede: ,,at han it.ke var forsynet med
"Insiructioner ångaaencle del politiske System, hans Regjering havde
"i Sinde at befolge'', saa erholdt Gesandten samme Dag en Note
fra den svenske Udenrigsminister , Cancelli-Præsident, Bar111 v. ihrc11/icirn, hvori han blev opfordret til l
, •• .,al forlange af sit Qof lnstruclioner, som t1lkjendegh·e Be,.siatrenheden af don danske Regjerings Forliindelser med l\uslaq<l
11 og Frankrig med Hensyn til S,·errig , paa det at han maatle blive
,,sat i Stand til inden 12 Dage derom at kunne afgive el kate,,goriskt Svar,"

Vi vide allerede, at Grev Aloltkc to Dage dcrpaa, den U de
Marts iSOS, modtog og overgav sit Hofs Krigserklæring af 29dc
Februar , hvorefter del blev ham paalagt al forlade Stockholm pg
S,·errig (See: li Bind, Pag. 97-102).
Kongen af Sverrig arbeidede den hele derpaa flilgende Nat
imellem den 14dc og 15de Maris mo<l sine boiere Embedsmænii,
især med Generaladjutanlen, Oberst Tibcll, som om l\lorgenen l{I.
1. blev kaldt til ham, og, efler lang Conference, blev givet den O!'rlre:
"At udstede Befaling lil den Hiiisli:ommanderende paa r,andets
"Sydgrænclse, slrax at sammendrage de Lil hans Comma11do horende
"Tropper i Cantonnemenlsqv arterer langs Grændsen af Skaane , og
D ■ nm.

l!rlr•h. fra 1807- 9,

li. Bind,
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,.skulde delle Corps benævnes ,,Syd Armeen" og underlægges Felt,.marchal, Grev Talt', Commando."
"Reserve-Armeen ved Orebro og Afdelingen ved J6nkj6ping · (li
"Bind, Pag. 308 og 010) skulle strnx marchere hl Vest-Grændse11, fore11e
,,sis med de ovrige dertil h1irc11dc Tropper, benævnes "West-Armeen"
"og underlægges General , Boron v. Arm{eldl', Commando.
De
"nordenfor Venern - So slaaende Tropper skulle benævnes "hoire
,, ,,Fliii", under General v. Arm/cldt's egen Commando ; de sydlig
"for Venern • Siien staaende Tropper skulle benævnes den "venstre
,, ,,I<'liii", og underlægges Generalmajor, Baron v. Vegcsacl,s Coru,,mando.
De Tropper , som ligge ved Rigets nordlige Grændse,
,,skulle ligeledes slrax sammendrages og benævnes "Nord-Afdelingen'',
,,og underlægges Generaladjutant, Oberst v, Berg,m,tråle's Com,,mando.''
Kongen befalede tillige, at Norge strax skulde angrihes, og al
Vest-Armeen og Nord- Afdelingen skulde gives Befaling til ufortovel
at trænge ind i delle Land,
Oberst Tibcll gjorde imod denne Befaling den Bemærkning, at
der paa Veslgrændsen endnu ei var truffen de niidvendigc Forberedels~r til al foretage offensive Operationer sammesteds, især imo~
et l,aml, 'om havde flere stærke Grændsefæslninger, der maalle llcleircs, og som siden Krigens Udtirud vare blevne meget forstærkede.
Obersten foreslog derfor, al man hellere skulde anvende den slorre
llcel af Vest-Armeen til at understolle Sydgræ111Jse11, Skaanc, som
blev truet med en Landgang og l't A11greh al en forr.ncl fransk og
dansk Armee, som var Syd -Armeen langl overlegen i Styrke. Og,
ifald man var i Stand til al udise nogle l{rigi.farlliier, hvormed man
kunde forhindre den dansk-franske Armees Overgang til Skaane, og
saaledes en Dee! af Syd - Armeen blive disponibel, saa ansaae Obersten det langt mere hensigtsmæssigt, dermed at undt•1·st61te den finske
Armee, end haade Skaane og den norske Grændse.
Kongen derimod var af modsat Mening, og anf61,te til Grund
for samme , at pan denne Tid af Aaret var Sneeskorp1m paa do
norske Grændse-1:<jelde gangbar, ni Armeen allsan lellcligcn kunde
trænge ind i Norge, og al delle Angreb skulde blive understliltel
af el betydeligt engelskl Armee-Corps, som skulde gjlire Landgang
Kongen erklærede ved samme I,cilighed,
i Christiania- Fjorden etc.
at han under disse Omstændigheder , til Armeens 116d,·endige flor-

,.
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slmrkning, havde fundet sig foranledi get til at 1,eslutte Oprellclscn
af el Landeværn ( See: li Bind, Pag. :J I l-312), og til den Hen·
sigl ha,·de ,han forfalld en Lov, der var dateret Stockholms - Slol
den i4de Marts 1808, og er saalydende:
,, Vi Gustav Adolf &:c., &:c. .,Da Ri gets Ost-Grmnrlse er ble1,ven overskreden af en russisk Armce, og da Vi paa Vor Syd-,
,,Vest og Nord-Grændse ligeledes ere truede med Ang1eb, saa finde
,, Vi Os foranledigede til, for med al den Magl, Vi ere i.Besiddelse af,
"at kunne Leskytle og redde Riget, at Lietjene Os af de Rettigheder
"og iagtlage de Pligter , som Ri 0 els ældgamle Love saavelsom den
,,nu gj .eldende Regjerings•Form og Sikkerhedsaclen paalægge de
"svenske Konger.
Vi ville derfor, for at sælle Os i SLand Lil al
"mode Vore Fiender med tilstrækkelig Magt, hermed paalægge og
"befale enhver ugirt, med sunde Lemmer forsynet Yngling, imellem
"riet 1Sde *) og 25de Aar af hvilkensnmhelst Stand, saafreml han
,,ikke allerede er indskreven som Soldat, Baadsmand, Forslærk·
"nings- eller Reservemand I eller paa anden Maade slaaer i Vorl
"Riges Tjeneste, at holde sig beredt til al gribe til Vaal.irn til
"Fædrelandets Beskyttelse , saasnarl Vi skulde finde del forniident
,,herom at udfærdige Vore nærmere Befalinger."
"Imidlertid paalægge vi alle vore Befalingsmænd, at de strax
"skulle sogneviis for.falle Lister over alle de 'f nglinge af ovennævnte
"Beskaffenhed, saavel i Byerne som paa Landet, og saa hurtigt som
"muligt indsende disse Lister til Os, paa det at Vi , efterat have
,,erholdt Kundskab om det unge Mandskal.is Antal, kan i hver Juris,,diclion trælle de fornodne Anstaller til deres Bevæbning og h d,,deling i ordentlige l,andeværnstropper."
Landeværnels videre Organisation blev bestemt i en Kongelig
Forordning af 2ode Afarts 1808 , hvori der blev fastsat I at samme
skulde formeres i Batailloner paa 600 Mand, inddeelte i -! Compagnier, hvert paa 150 Mand, og ikkun stilles af Land - Districlerno
og Byerne af det egentlige Sverrig, pna folgende l\laade:

Q) Ved en sem•re Lov blev deL bestemt, nt de udskrevne Lande, ærnsmrond
i;kulde have fyldt deres )!)de ,\ar.

•
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Stockholms-Ey stiJlcr
Stockholms- Lebn
Upsalas-Lehn.
Nykj1:ipi11gs-Lchn
Linkj1:ipings-Lehn
Jiinkj1:ipi11gs Lchn
Kronoborgs-Lchn
'
Kalmars-Lehn
Gothlands-Lehn •
Blekiuges-Lebn • •
Chrislianstads-Lebn •
Afalm1:ihuus-Lehn
Hallands- Lehn
Giilheborgs Lehn
Orebros-Lehn
Westmanlands -Lchu •
Stora Kopparbergs-Lehn
Gefleborgs -Lehn • • •
Wesfer-Nordlands Lchn
Wesler - Bollens Lohn •

1 Balaill on

• •

.

l

i
1
3
3

•

.
..
..
.

'

2
3
2
• 2
• 3

.. .
~

2
2
2
3
3
2
3

1
i
i

Tilsammen = 41 llataill. a600Mand,
med Undtagelse af de 2 sidstnævnte Bntailloner, sum ikkun skulde
udgjcire 400 Mand; altsaa ti )sammen = 24,200 Mand.
Landeværns - Balaillonerne fra Stockholm, liothcborg og Christianstad-By og Lchn, lives som Feltnrtillcri; de /ivrige Batailloner
&om Linie- Infanteri , efter cl forkortet Excrcccr- l\cglemcnl.
Ved en Kong). Ordonnanls af 7de April 1808 blev delle Landeværn inddcelt i Brigader, saalcdes:
Up land & - Brigade, beslaaende af: Stockholms - By og Lehns
snml Upsnla-1.chns Balaillouer, underGeueralmajor rn. m., G1·ev Lanti-ngshauscns Commando.
S ii d er m a n I a n d s - o g W e s t m a n 1a n d s - B r i g a d e ,
hestaacnde af Nykjiipings - og Wcslmanlnnds-Lehns Halailloncr, under
Gcncraladjuta11t, Oberst Borgmutjcrnad's Commando.
0 s tg 1i Ih as-Brigade, bcstaaende af Linkjopings - Lehns_Batailloner, under Oberst Skiildcbra11ds Co.mmando.
J ii n kj 1i pings-Brig ad c, beslaaende af Jiinkjopings - Lehns
Batailloner, under Oberst, Baron v, Tavaat's Commando.
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K al m ars- n rig ad e, beslaaende ar Kalmars-Lehns Batailloner,
under Gcueraladjulant IJjiirnsljerna's Commando.
Kron obo r gs - Brigade, bestaaende af Kronoborgs og Blekingc1,ehns Balailloner, underGeneraladjutant m.m. ti. Rosenbfod'sCommando.
Den skaanske Brigade, bestaaende af Christianstads- og
Malmohuus - Lehns Batailloner, under Capilaiolieulenant, Grev de la
Gardic's Commando.
Go t h e borgs_- Brigade, hestaaende af Hallands og Giilhebo1·gsLehns Batailtoner. under Generaldadjutant m. m., Peyrons Commando.
E I f s borgs - B rig a rl e, be,taaende af Elfborgs - Lehns Batail •
Ioner, under Capitainlieutenant , Grev Lt!tvenhaupt's Commanrlo.
Skar ab o r g s - 8 r'i gade, bestaaende af Skarahorgs - Lehns
Balailloner, under Generaladjutant m. m., Grev Sparres Commando.
Ncrikes- og_ Wærmelands.Brigade, lieslaaende af Carlstads- og Wærmeland-Lchns Batailloner, under Generaladj11lant m. m.,
Baron .Åekerhjcl11u; Commando.
Da I, - Brigade, bcstaaende af Stora Kopparbergs - Lehns Bal ailloner, undoc Oberstlieutenant m. m. L. Rcuterskiild', Commando.
Nord I ands - Brigade, bestaaende af Gelleborgs - Vesler11ordlands og Vesterbollens - Batailloner , under Capitainlieulenant,
Grev N. GyUmsta/pe1 , Commando.
Til Geueralinspecleurer over Landeværns-Brigaderne bleve under
samme Dato, -den 7de Apri'I, udnævnte:
,
General m. m. ti, Essen ovrr Upfanrls , Sodermanlands- og
Weslm;inlands - Brigaderne.
Generatlieutenant m. m., Grev Horn , over Ostgothas- og Kai •
mars - Brigad-erne.
Gene, aHicutenant m. m., Grev Striim[cldt, 01•er Jiinkjopingseg Kr<M10llorgs - Brigaderne.
Under samme Dato blev General - lnspeclionen over de Landeiværns - Brigader, som vare liggende i de af Armrernc besatte
l,andsdele, overdraget Overbefalingsmændene for de i Felten slaaende
Armeer.
Da Slalen ogsaa har Folk nådig til andre l'ing end netop Lil
at forsvare Landet, saafremt del borgerlige Ef'hvcrv og alle nationale
S) sier ei skulle standses, eller gaae til Grunde, og Slalsmaskinen
gaae i Slaa, saa er det en begribelig Selvfiilge, at ikke enhver
1\fandspcrson, som -kan bære Vaaben, dertil biir anvendes, men at
v:sse Hensyn og Undlagel!er nodvendigviis maae lages. Som Folge
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-1:Craf fastsnlle Loven af 21.ide Marts f61gende Undlagelser o,; Modificationer i Udskrivningslo,•en af t4de Marts, nemlig:
a) De Ynglinge, der ere ansatte som Auscullantcr i Rcpjeringscol ll'gil•a·ne.
b) Arbeiderne ved Fabriker og Bjergværker, saafreml de1·es Antal ei er sliirre, end fornodeut gjores.
c) Boglrykkere og Haandværkssvende paa Landet og i Slæderne,
som og de af Bondestanden lovligen antagne Haandvicrkere.
d) Besidderne af Hemmans (Gaarde) og Torper (Huse), som h.1vr.
Agerbrug, hvoraf de Fiirslnævne kunne for hver halve Uemman
fritage en Karl og for hvert l\Ianlal (Uondegdard) 2 Karle.
e) Ubetinget fritages de Studerende ved Acadcmierne og Gymnasierne, alle Lærere, Borgerne i Byerne, Fiskere, Skippere,
Styrmænd og de paa Siimandshuset indskrevne 1\fotroser.
Stilling ved Landeværnet blev li lladl; dog pna den Betingelse,
11l den Slillede ei maalle være under 26 og ei over a6 Aar; men
paa den anden Side blev del ogsaa fastsat, al Ingen maatle negles
Tilladelse til at indskrives i Landeværnet , eller nogen Landværnsm~nd negles Ansættelse i Marinen, eller Tilladelse til al udskrives
til LiniPn som Soldat ved Infanteriet, Cavnlleriel eller Artilleriet.
Landeværnet skulde ifiilge Kongelig Lov relte sig efter Krigs111 liklerne, men ei belægges med corporlige Straffe:
Loven af t4de Marls, om Landc"ærnels Oprellelse, var tih·isse
let al gil'e; og omendskjiindl den var al deles egenmægtig og stridende mod Grundloven , ~aa fandt den dog under de for Baand<'n
værende trængende og faretruende Omslændigheder ikke ringeste
Modstand hos det pall'ioliske svenske flolk , meget _ mere blev
Loven snarere modtaget med Glæde, og Lnndeværncl overeensstemmende med denne Lov formeret og organiseret med stor Beredvillighed og Hurtighed; og saasnarl en Batoillon var nogenlunde furmcrel og udrustet, marcherede den med Lyst ug liesjmlel af den
bedste Aanrl lil Grændse11. l\len uag tet Ni1lionens beriimmelsesværdige og patriotiske Beredvillighed til at give deres Siinner til Fædre
l,111dets Forsvar, og uagtet de Forældre , som vare i Sland dertil,
udrustede og klædte sine Siinner og Fæclrelandsforsvnrere , kunde
Staten dog; ei organisere og underliolde en saa stor Masse af Krigere, som Lo,•en havde kaldt under Fædrelandets Faner.
Del er
ogsaa kl begrilieligt, at del fattige S,·ea-rig ei besad de Midler,
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som ere fornodne til pludselig at organisere, udruste og i længere
Tid _underholde en saa talrig Armee som den, vi allerede kjende,
og hvortil der udfordres Midler og Elementer af Personel og Materiel , som ei engang Lande med store Ressourcer og talrigere .
Befolkning end Sl'errig ere i Stand til saa pludselig at fremtrylle.
Det var endog Kongens fiirsle Onske, at bringe Landeværnet
til 100,000 Mand; senere nedsalte han af ovenstaaende Aarsager Antal•
let til ti0,000 Mand; men Umuligheden i at forsyne selv delle An lal
med de fornodne Befalingsmænd I Vaaben I Klæder og /:ivrige Fornodenheder var Aarsag i, at Styrken omsider blev fastsat til 30,000
~land, hvoraf endelig organiseredes circa 24,000 Mand.
Men selv Organisationen af dette Antal foraarsagede næsten
uovervindelige Vanskeligheder.
En af de st/:irste var, at sKaffe
l.andeværnsbataillonerne Befalingsmænd, hvortil udfordredes omtrent
700 Officierer, og hvoraf Linie - Regimenterne ingen kunde afgive,
da disse allerede havde afgivet Officierer til Linie - Bataillonernes
Forstærkning (Vargering).
For imidlertid al skaffe Landeværnet Officicrer, bleve f/:irst alle
de Officierer tagne, som vare afskedigede under den Forpligtelse,
naar del paafordredes , aller al indtræde i Armeen; dernæst toges
alle Officierer af Adelsfane - Regimentet; ogsaa tillod Kongen , paa
derom gjort Ansiigning , al saa mange Livdrabanter , som kunde
undværes fra den daglige Tjeneste, maatte indtræde som Oflicierer
i Landevæmet.
lhlandt de afskedigede Officierer mrldte sig ogsaa,
ved Betragtningen af den almindelig Fare, mange til Aller-Opl11gelse
i Armeen; og endelig me!dte sig et saa stort Antal af Ynglinge fra
Universiteterne, at der maatle gj/:ires l<'orestillinger derimod , for al
disse ei skulde blive ganske forladte, og Stnten komme til at mangle
Embedsmænd i andre Retninger. l>e Officierer, som endnu manglede, hlcve af Gencralinsprcteurerne og Brigadecheferne udsogte iblandt
de dueligste af Mandskabet. Alle Orticiererne bleve ansatte
lnspecteurerne og Ansættelsen stadfæstedes ar Kongen.
Underofficiererne valgtes næsten udelukkende iblandt de Menige,
Compagnicheferne, og Valget stadfæstedes af Bataillonscheferne.
Mangelen paa Vaaben , især Geværer, var ikke mindre stor.
Den blev for en stor Deel afhjulpen ved en Kongelig Opfordring af 19de Marts 1808 til Natiouen: at bidrage til Rigets
Forsvar ved at overgive den•s undværlige Guærer til Landeværnet,
en Opfordring , der med Patriotisme blev fulgt; og Stockholmer-
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424flagh!Jiicue paa hii11 Tid indeholdt Navnene (Jna mange lnsinde
Personer, sum saaledes afleverede alle Sl,1gs Skydern·ihen til Fædrelandets Fursrnr. Senere erholdl I.andel ogsaa et slorl Anlal Ge1•ærer
f'ra E11gland. l\Ie11 i andre Helninger var Mangelen ikko mindre stor,
Til Bamlolill rel' hrugtes saaledes ferniseret Seildug; Maudskabet
var if'ort deres egne Klæder til langt i11d paa Hos ten 1808, og erholdt af Stalen kun en Uniforms - Hat med mililairl Aftegn. Manglerne ble1•e snart folelige, og da Staten Lidet eller lnlet kund e yde,
san so.;le de Bl'igadechefcr og Officierer, som formanede det, al afhjælpe Noden ar egne Midler. .Mangelen paa hrugbare og liyndige
Læger var ikke mindre stor.
Stabslægen blev vel bemyndigel til
al oprette e11 Stiftelse, for al danne unge Mænd til Under-Felllæger;
men det var for sildigt, da Trangen var iiieblikkelig ; ikke at tale
11m, at Midlerne til Pl~ncns Udrii1·else ogsaa manglede, omendskjiindt
man allerede under Felltogel i Pommern ha1·de beskjæfliget sig
hermed , og Kongen havde indseet Niidvendighcden nf Planens Udfiirelsc. Men med all dette gik Organisationen og Uddunnelseo af
delle Landeværn saa hurtig fremad, at Oere Batailloner allerede rykkede i (<'ellen i Juni og Juli Maaned.
Saaledrs sii gle Sverrig at forstærke sin Liuie-Armee, sum med
Forstærkningen (Vargeringe11) og 1,andcværnel beJ(ih sig li! circa
100,000 Mand, og var saaledes den s11irsle Armee, Sverrig nogensinde har havt, s2a at del var at vente, at det, skjiindl angrebet fra
3 Sider , med En g lands Hj ælp vilde kunne have forsvaret sig , ja
afriisl A11g1·ebene, sa&fremt Forsvaret havde været ordnet pna en mere
hestemt og hensigtssvarende l\laade. !\len delle var til Sverrigs Ulykke
ikke Tilfældet; vi vide allerede og ville endnu of11•re erfare, al Kongen
af Sverrig ikke tillod Oherst 1'ibcll at bringe sine Planer til Udforelse, meli selv ordnede Alt og gav i hvert enkelt Tilfælde de
Befalinger, som han ifiilge Oiehlikkels Indskydelse ansaae for rigtige, og
derfor vare de uden Plan, Overeensslemmelse og klog Beregning, om•
cndskjiindt det ikke kan negles, ni Kongens Beslræhelscr udsprang
fra den bcd5te Villie og meesl hiiihjcrtede Fædrelnndskjærlighed.
Overeensstemmendc med Oberst Tibcll's Forslag (li Bind, l'ag.

:JOS, Punkt 3) blev den 6te Marts befalet Sammendragclsou af en
l\eserve -Armee ved Orebro, under General , Baron vo11 ,frmfcldt'&
Ove, befaling, hvis Ho vcdqvarleer var Orehro.

Denne Reserve Armee blev sammen~at paa fiil gende Maade:
:1 s te Brigade, under Oberst m. m. , lire\· Schwcrin& Commaudo, blev forlagt nordenfor Orebro med Hovedqvarteret
i Dy Ila, og bestod ar folgende Troppe-Afdelinger:
l.iv - Regimentet Grenadeer • Corps
• •
600 Marni.
1 Hataillun af Helsinge - Regiment •
600
2 Batailloncr af Uplands - Regiment •
• 1200 Tilsammen

=

2 JOO Mand.

2 den Brigade , under Ohersl m. m. , Grev Otto Cronstetlls
Commando , blev forlagt sonden og vesten for Orehro, med
Hovedqvarteret i .Mosås, bestaaende ar:
2 llatailluner ar Siidermanlauds - Regiment .
:1200Mand,
2 Batailloncr ar Wcstmanlnnds-Regimeat •
• 1200 Tilsammen

=

2400 Mand,

Ca va 11 e ri-Brigaden, under Generaladjutant m.m., Åkcrhjclms
<.:ommando, med Hovedqvarleret i Arboga, bestaaende af:
tj0 Mand.
Uv- Garden lil Hest, 2 Escadroner •
Liv-Regimentet Cuirasserer, 6 dillo
600 Tilsammen

=

750 Mand.

A r li 11 e riet, under Oberst, Baron Annfcldts Commando, med
Hovedqvartcrel i Orehro, hestaaende af:
;J 6-pundige kjiirende Hallcrier •
• • 450 Mand.
Allsaa Corpset ved Orebro = 6000 Mand.
Den detacherede Brigade, under Oberst m.m., Baron
t. Po,ses Commando, med Hovedqvarteret i Jonkjii!Jing, hlev forlagt

i Cantonncmeutsqvarterer s1inde11for Wetlern - So , og var 11,1•rmrst
bestemt til al vedligeholde Forbindelse imellem Veslt-r- og SiinderA rmeen. Den bestod af fiilgende Troppeafdelinger:
f.ivgrenadeer- eller Ostgiitha - Regiment paa -1 BaLailloncr • ,
2 200 Maud.
Escadron af Westgiilha - Dragon - Regiment, som
blev detacheret fra Vest-Armeen.
12.5
1 6-puntligt kjiirende Balleri, circa
15ll
Corpset rnd Jiinkjiipiug AltsaJ Rcscrl'c - Armeens '!de Afdelinger, tilsammen

2470 Mand.

= 8 17 0

!\Ian d.
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l\fen da den danske Gesandt i Stockholm, Grev v. IJloltlce, den
14de l\Jarts overrakt'! sit Hors Krigserklæring, saa blev samme
Dag veJ et Kongeligt Hescript befalet: at Reserve-Armeen, som
endnu ikke engang var formeret saaledes, som den Kong!. Ordonnants
ar 6te Afarts befalede , hercrter skulde benævnes Vest- A r m e e 11
og underlægges Grncral , Baron v. Armfcldt's Overberaling; hoire
Fliii af denne Armee skulde eommanderes af Genera! Armfolclt selv,
og beslaae ar den ovenfor allerede nævnte Reserve-Armee ved Orehro, forstærket med :
~erike· og Wærmelands - Regiment
Dal Regimen'el • •
Wærmelands Feltjæger-Bataillon
J.iv-Uegimentet-Hussarer ,

,

1708 l\Iand.
1200
400
450

.

3818 Mand.
Tilsammen
Altsaa Vest- Armeens hoil'C Fliii cirea = 10,000 Mand.
Den delac.herede Brigade ved Jiinkjiiping skulde ir61ge samme
lfongclig Uesolution hererter kaldes "Vest-Armeens vens tre
F 1~ i, underlægges General v. Vegesack's Commando og formeres
af Oberst m. m., l'osses Brigade, forstærket med Westgiitha r>ragonUegiment = 87-1 Mand, 8118 al delte Corps blev = -J.700 Mand.
Altsaa West-Armeen
tropper,

=

i-l, 700 .!\land Cumbattanter, l{jærne-

Samme Dag, nemlig den l lde i\larts, bleve til Vest-Armeen beordrede fiilgende Orficierer:
Som Brigadechd,•r for l11fo11teriel, Oherstc:rne: Grev f,pjo11stedt,
Baron Cedcrstrom , Baron Bunge, Bcl[ragc, Grev Sc/iw11rin, Grev

• Cro11stcdt og Baron l'ossc.
Som Brigadechefer for Cavalleriet: ved hi5ir e Floi , Generalatljutant, Baron Åkcrhjelm , og ved venstre J<'li.ii, Generaladjutant,
Baron Palm.,tjerna.
Til Cher for Artilleriet: ved hoire Floi, Oberst, Baron v. Arin-

feldt, og ved venstre Fliii, Ohersl, Baro :1 Silfverskoltl.
Til

Generalintenclanl

for

hele

Armeen :

Lanclshovclingen i

ll'C11ersbnrg, Baron Uljelwrn; ved venstrl• Fliii Major 11-'irgin.
Ved General Arm{cldts Stab, eller Vest-Armeens hoire Fliii, ansattes:
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Som ljenstgjiircnde Generaladjntanl : Ohcrsllieutenant ,

Baron

Sparre.
Som Over-Adjulanter: Obersllieulenanl G. Lagerbring, Majorerne,
,;r,w Liit11enhjelm og v. Bergcnllrål, og Capilainerne, Baron Jl'ran•
grl og Baron Ankarstoiird.
Som Stabs Adjulanlcr:

Lieutenanlerne R. Taubc,

A. Ankar•

swiird og G. Sparre.
Som Ingenieurer: Major Winblad og Capilain Jean- Bart.
Som lopogrnphiske Oflicicrcl': .M ajor Skuldebrand og l.ieutcoanl,
Grev Oxmistjerna.
Som Felt - Secrctair: Proloco) - Secrctaircn Wini.for.
Som Generalaudilcur: Ehren&tam.
Som Krigs-Fiskal: Sljernslam.
Som iste Felllæg..-: 1'idstr6rn, der senere blev remplaceret af
l.ivmcdicus Rislachi.
Som Over Krigscommissair: Billberg.
Ved Generalm11jor v. Vrgesacl,'s Stab, eller Vest-Armeens ven•
sire Fliii, ansalles:
Som tjenslgjiirende Overadjutant og Expeditinnschcf: Major,

Baron Liljehorn.
Som St11bsarljutanter : Lieutenanlerne, Baron Ernst v. Veguack,
Grii11bom, Gylle11hall og Baron Palmsljerna.
Som topogrnphiske Officierer : Lieutenantcrne Ekermann, Thers,
11,r og Boy.
Ved al sammenligne denne Stab og de aandeligc Hjælpemidler,
som omgave de hi:iistcommanderende Generaler for den svenske ·
Vest-Armee, med dem, som omgave den hiiistcommanderende norske
(~eneral , Prinds Christian August af Augustenborg, erholder man
fiirst det rette Begreb um den Tarvelighed , hvormed de1111e sidste
,ar udstyret, og hvor ringe llj,l'lpemidler der vare salte til haus
lhsposilion, for at varetage hans besværlige Kald. ·
Den svenske Vesl-Armce forsamlede sig med al den Hurtighed, den
furmaaede; den hi:iire Fliii var sauledes forsamlet ved Orebro imellem
den 12te og 18de Maris, med Undtagelse af Arliller1el, som fiirst ankom den 26de og 3 lte .llal'ls
General Armfcldt ankom seh sammesteds den 18de .l\Jarts.
Den detacherede Brigacle, eller VestArmeens venstre Floi , var forsamlet i og omkring Jonkjiiping den
1!:lde .l\larls.
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Ved den Kongelige Ordre af 14dc !\forts J808 blev ogsaa organiseret en Nord-Armec (en Norra-Filrdcling, cl N6r1·a - Grånsbcfål) i
Jemteland, under Gc11craladjuta11t m. m., /Jcrgcnstrillcs Comman,d o,
men som af General Armfcldt skulde meddeles en Operationsplan 1
der stod i Forbindelse med hans egne Operationer; dog uden derved at
forhi11dres fra at angribe de N orskc, nanr og hvor Leili ghed dertil
' ,.
gaves, General Armfclllt s Onske vnr, at Nord-Armeen skulde operere imod Riiraas og slaac i Forbindelse med Vest - Armeens hoirc
Floi, hvis yderste Floi - Corps, under Olrnrsl Gnlm, stod ligeover
Ohcrst Bergenstråle
for 91.icrsl v. Staffcldt i Elverum i Norge
ankom allcrccle den 17dc l\fai lit sit llu,·ccl qvartccr Sundswall i
Vester-Nordland, ved den bothniskc Bugt, hvor de til hans
Corps he11h/:irende Tropper forsamledes, og som heslode af :1286
Mand lnfanlcl'i af Jcmtelands-, Weslerbollcns - og Helsinge - Rcgimcnlcrnc, SO l\Iand Cavallcri og 69 !\land Artilleri, i Alt U.3:i I\Jand.
Men ved nærmere Undersogelse fandt Ohcrst Bergenstråle, hvilket han ogsaa indmeldte fra Wlirlanå den i6dl• Marts 1808, at Veicncs
sleltc Tilstand, den lange Afstand imellem Byerne og Mangel paa mangfoldige N/:idvendigheder rn. m. 1 gjorde cl Angreb med Hovrdcorpset
paa Riiraas aldeles umuligt, hvorfor han indskrænkede del mod
samme sendte Detachement til 4 Compagnicr af Jcrntelands -Regiment,
som u11de1· Majm· Gyllc1111kepps Hefoli11g skulde paa dc11 hestemlc
Dag angribe Roraas, paa den vestlige Side af IWifsfjeldet, igjenncm
Deflilcel forlli den drmolcrcde Laugåskandse ved Liusua-Elv. !\led
Resten af sit Corps forblev Obersten liggende i og omkring Sundswall, for tillige al bevogte Kyste11 ved dc11 bolhniskc Bugt og
Overgangen over samme , Q var k e 11 , eftersom Uusserne i Finland
trængte nordpaa imod Wasa o. s. v.
Men under 2:3de '.r\pril befalede Kongen endnu 1 Halaillon af
Jemlcla11ds -Rcgime11t og i Balaillon af Helsinge- Regiment med 4
Canoner, under Ohcrstlieulenanl l\'ordc11adlcrs Befoling, at afmarchere
f1 a Sundswall til den norske Grændsc, for at forslærke del derværende
Commando og foretage cl alvorligt Angreb mod Riirans.
Uenne Nord-Armec, som endnu i April lam lalle omlre11t 1.J.00
Balail·
Mand , bestod i August ~Jaaned af 3931 Mand , 11cmlig
lo11er 1 eller 3779 Mand Infanteri, 1 Escadron, eller S;J I\Jand Cavalleri og et 3-pund igt Batteri med 89 l\fands Ilesretning, A It under
Gcncraladjutant Engclbrcddt•11s Comma11do.
Denne Styrke slceg i

St'pl"mhcr .Maaned til 4031 Mand og i Octoher til 5011 l\fa11d,
hvoriblandt 10 Batailloner Infanteri, under samme Chef, og Obe1·st
Skoldebrand som Il11iglldc- Commandeur.
Af den svenske Vest-Armees hoire Fliii blev der strax pousseret
imod Eda og den norske Grændse 4 Compagnier Infanteri af Nerikcog Wærmclands-1\egiment og Værmelands Jirger-Corps, under Major
Eksteds Commnndo, med det for samme nodvcndige Soutien, h\'ilke
Afdelinger i Wærmeland udgjorde 1.034 Mand Linie-l11fanteri, 300
Mand Regimenls • Jægere og 260 Feltjægere , Lilsammen 1600
Mand , under Overadjulanl , Capitain Ankarsvard som Forposlcommandeur, der var paalagl del Hverv, al besætte og bevogte den
betydelige Udstrækning fra Oslmarken til Store - Lee - Scicn , hvilken
vidlloflige Tjeneste, forQJedelsl lUangel paa Cavalleri , lildeels Llev
besiirgel af lijårende lnfanteri. Forposterne begyndte deres Tjeneste
1len 18de Maris , og den 22de s. l\l, vare de med deres Soutiens
posterede saaledes :
I Eda - Skaodse blev lagt et Compagni af Nerike- og Wmrmelands-R.egiment, under Capitain, senere Major Arbin. Wærmelands- Felliægere bleve forlagtt' omkring Eda, i Byerne Jiirnskog, Kola,
l\lorast og Heljeboda , for al bevogte Hovedlandeveicn fl·a Norge.
1 Hagaby, foran Eda, var posteret 1 lnfanteri-Compagni til Jægernes Succours.
Sondenfor ovennævnte Postering og for Eda, i
Karlanda , Silbodal og Svensby , var posteret 260 Regimenlsjægere,
for at bevogte Nordmarken og Veien ovef T iicksmark , Silbodal,
Ungserud og Okne til Carlstad , samt for at palrouillere langs. alle
Denne Po.sterir1g havde til Soutien: \
andre Yeie mod Grændsen.
Siitlerhol, foran Glafsfjorden, 1. Compågni , i Okne 1 Comvagni,
og i Nysæter i Compagni, hvilke Posteriuger aller havde el Hovedsoutien af 5 Compagnicr, posteret bag Glafsfjo.rden, paa Vcien
fra Eda til Carlstad.
Nordenfor Eda, i Frycksdaleo ,

var i Skinnargaarden postere!

1 Compagni med Palrouillerings - Delachemenler i Græsmark, Frl ksende og Oslmark, en Afstand af f\ere Mile; men formeddst Eg uens
Falligdom og ringe Befolkning kunde herfra p.aa ingen a{ Siderne
foretages Noget af Betydenhed,
End nordligere paa Clara - Elvens osllige Bred blev posteret
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1 Oflicier med 30 Jægere i NykirLe og senere i Likenæs, no1·denfor Ny kirke, paa samme Flodbred, for al hevogle de fra Nol'ge
her sammensliidende Veie.
Da denne Poslering var aldeles uden
Soulien, blev dens Comma11deur givet den Ordre, i Tilfælde af et
Angreb , at rapporlere del l<'oruiidne, og del'paa suge al redde sig
saa godl han kunde.
Alle disse Tropper vare kun meget larveligen urlrusterle og forsynede med det Niidvendige.
General Arm/eldt melder fra Orebro
den 25de Marts, til Chefen for Armeens venstre Fl6i, Generalmajor
v. Vegesack: at Cavalleriet maalle blive tilbage af Mangel paa Fourage, og at han kun havde i2 Patroner for hver Mand, Jægerne
medregnede.
Da Forberedelserne vare nogenledes ft emmede , satte Vest.l!i r m e ens h ii i 1· e F I ii i sig i Bevægelse mod den nol'ske Grændse,
saaletles:
Brigaden S c h w er in imellem den 25de og 31 te Marts, og dirigeredes mod Phillipstad og Eda. Brigaden C ro ns te d t, imellem
·den iste og 7de April.
Liv-Regimenlet Husarer brod op den 25de Marts, 0 Escadroner
fra Mosås og 2 Escadroner fra Hofva, og ankom den 30te Marts
til Carlstad.
En Batuillon af Dal - Regimentet, under Oberst Galm's Commando , forsamledes Jen 29de l\Jal'ts i Torpby i Over - l\lalung i
V ester - Dalerne, hvorfra den afmarcherede de11 3 t te Marts til Lima
ved Vestre-Dal-Elven, fo1· al operere imod Elverum i Noi·ge.
Den hoistcommanderende General, Armfcldt, forlagde den 31te
Mal'ts sit Hovedqvarteer fra Orebro til Carlstad.
Men neppe vure
de to hiiire Fliii - Brigader ankomne til deres Bestemmelse, forend
de ved Kongelig Ordre af 6de April alter bleve organiserede i 4 lnfanlcri-Brigodcr paa fiilgc11dc Maadc, 11emlig:

i s te .Brig ad c, under Obersl T. Lrjonslcdt' s Commando, med
Brigadc-Qvartcret, fra 12te April af, i Eda Præstegaard , og Tropperne forlagle deromkring; denne Brigade bestod af:
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1 Bataillou Værmelands Felljægrr-e.
1 llataillon, formeret af Nerike og Værmehinds
Regimenls -Jægere •
2 Bata1lloncr Nerike- og Værmelands Infanteri.
1 Escadron af Livregimentet Husarer
i 6-pundigt kJorende Batte1·i

400 Mand.

'

500
1200
75
80

.

i ste Brigade

2255 Mand.

2 den Brigade, under Oberst, Grev v. Scl1werins Commando,
merl Brigade - Qvarleret, fra Ute April af, i Adolphsfors, sondenfor
Eda, beslaaende af:
500 Mand.
1 .Bataillon, formeret af Brigadens Jægere
liOO
Liv-Regimentet
Grenaderer
Bataillon
1
Bataillouer
af
Oplands
lnfanteri-Regime11t.
2
1200
600
i Balaillon ar Helsinge Infanteri-Regiment
Escadron af 1.;v-Regimenlet Husarer

i 6 -pundigl kjorende Batteri

75

.

80

2den .Brigade -= 3055 Mand.
3 die Brigade, under Oberst m. m., Baron T. C;def'striims
Commando, med Brigade - Qvartercl, fra i 1.tc April af, i Holmedals
Sviirlegård, oslenfor Foxen-Sii. Denne Brigade be!\tod af:
1 Bataillon, formeret af Brigadens Jægere •
500 Mand.
1 Bataillon ar Dal - Regimentet
600
1 Bataillon af Nerike- og Værmelands-Regiment ,
1 Bataillon ar Siidermanlands-Regiment •
2 Escndroner af Liv-Regimentet Husarer ••
i 6-pundigl kjorende Balleri
3die Brigade

=

600
600

150
8-1
2534 Mand.

4 de B ri gade, under Oberst, Grev T. Cronøtedt's Commando,
med Brigade-Qvarteret, fra den 20de April 11.f, i Kyrkernd, l Miil
sydvest for Silbodals Kirke. Brigaden bestod af:
i Bataillon, formeret af Brigadens Jægere •
500 Mand.
1 Balaillon af Siidermanlands Infanteri-Regiment
600
2 .Batailloner af Wcstmanlands Infanteri-Regime~!
1200
1 Escadron af Uv-Regimenlet Husarer • • , •
75
1 6-puudigt kjorcnde Batteri • •
8-1
4de Brigade

=

2459 Mand.
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Art i 11 c ri-Brigaden, under Oberst, Baron Armfelds's Commamlo, hostod ar det Artilleri , sum ei var iirddeell ved Brigaderne, eller
288 l\Jand.
Ca v a 11 er i-Brigade 11, som fiirst var underlagt General,,djutant,
Baron Å,kerhjelms Commando. !\Ion da Oberst Åkerl1jclm under 23de
' Maris li lev af Kongen tildecll et mulet Hverv, blev Generaladjutant
m. m. Aminoff udnævnt til Commandeur for denne Hrigade, som bestod
ar del Ca valleri, der ei var inrldcelt vod I 11fa11tcri Brigaderne, ucmlig;
Liv - Garden til Hest, som den Ute April beordredes al rykke frem
til Orebro, og som udgjorde 6 Escadroner, 75 lland = 450 lUand.
i25 3 Escadroncr af Liv - Regjwenlel Husarer

a

Cavallcri-Brigade

=

=

675 l\fand.

Oberst Galm var den 7de April fra Dalarne rykket frem til
de sidste Gaarde ved Midtskougen paa den svenske Side af Grændsen, saa at han fra deu 9de April af var hcredl til al forsvare somme.
Vest-Armeens hiiire Floi, Oberst Gahns Corps medregnet, var altsaa
""' i 1,816 I\Iand.
Saasnart alle disse Brigader ure formerede og havde indtaget deres nye Stillinger, ophiirte det almindelige Forpostsyflcm, og
hver Brigade besorgede selv Forposttjeneslen for somme , under
Orcradjulanten du Jour's lnspection. Hiiire - Flois Hovedmaga!!in
og Krigscommissariat blev :mviist Plads i Arvika, med minrlro !\fa~
gaziuer i Eda, Nysætcr eller Oknc.
llvel' llrigade el,ahlcrcde et
Felt Ilospilal,
Vest - A r m e c n s ve II s tre F Jo i erholdt dl)n 30Jc l\Iarts,
formedelst 'General maj ol' v. Vegcsacks Sygdom, en ny Commandeur
i Oberst, Baron Bungc. Denne Armee-Aldcling ,·ar den 3die April
posteret og sammensat som fiilger i
Avantgarden, eller Forposterne, som vare formcrcclc af
Cavalleriel og Jægerne samt 4 3-pundige Canoner, under Brigadechefen, Oberst v. Pal111sljt>r11a, og formedelst sammes Sygdom, under
Ohersllicutenaul ved Wcstgolha Dragon - llegimont, Gil/11cr'1, Commando, var furdoclJ saaledcs :
S k e e: 150 Dragoner og 200 Skaraborgs - Jægere. Fm denne
Postea·ing blev, ,·ed Hjælp af' mindre l'oster, Gra·ndscn bevogtet fra Svinesund langs lddcfjordcn forbi Krogstrand.

Na r

..,..

e r s t ad: 130 Dl'agoner og 200 Bohuuslrhns - Jægere.

Dc:,•iue

Postering havde at bevogte Grændscn fra Egnen ar
Kr- e> gstr-and imod Nord over Wasbi.in, Långwallsbro og Fage ~ h ult " ad Veien til Lovisaholm.
Ta n ua. a:n: 1.50 Dragoner, 200 Elfsborgs-Jmgere og -1 i! pundigc
Pa .-~ i - C anoner. Denne Posler-ing havde Lil Formaal, al 1111de.:-.s l.o Ile de to foranstaaende Posleringer, og III den He11sigt
ble- ._. fra samme detacheret 20 DrJgoner, 25 Jægere og de
4 .=:3 - p a.: 11dige Canoner Lil Elslings - Passet, l Miil s6nde11for

W-a.~llJara da-Bro.

I T ii ft ~ d

a L :

•

75 Dra goner og 100 We~tg6Lha - Dal - Regimenls-

Jæg - ~ re.
Dcime Postering slotlede sig tilvenslre til Pusleri11ge111
v e c:I Nafverslad og gik derfra over Lovisaholm, Jacohsrud 7
K[ e fmarl.eu og Onsj6. Ligeledes palrouilleredes fra denim
Pos L . ~ r ir ~ til Hlifmarken og N6sselIJarken, samt heuimod Arwee a::a .s h 6ire Fliii til Taxvikcn.
J Vestr- ~ - E d: 73 Dragoner og -100 Westg1ith11 - llal~giments- ~.aeg E re.
Allsaa
~ v a otgardeo, eller Forposterne
800 Jæg ~
re-_

=- 600 Dragoner

Hove c5 <= ~ rpsel:
is le ES r i g ade, under Oberst, Baron v . Posse's Cummando,
d Brigad- - - Q
varteret i Svarteborg paa Landeveie11 nordenfor Udela, udgjor--=ile
venstre l<'l6is venstre Flanke, brod op den 2lde Marts
Jiinkjiipi .IIIC':?> .ÆJ!; ,
gik med forceret :Marche til Falkjoping og imltraf
26de ~ -:D r t s i Wenersborg. Den bestod af:
; Ilataillo rz:a ~ . - af Liv-Grenadererne •
l200 Mand.

"ed Afaga ~

- • • e rne i Wenersborg

40

6-pundi~ ~
kjiirende Batterier i Svartehorg, hvoraf
det ene
~ ..:Jar detacheret fra 2den Brigade •
iste Brigade

=

160
:1400 !\land.

2 LI en B ~ ~ gade, under Obct·st, Baron v. Runge - men som i
Fraværel ~ ~ som H6istcommandereude for Vest-Arm eens venstre
blev COll:Ja .....:::. ::.-::na anderet af Ol:Jerstlieute11anl lljerta af \'eslgiitha Dal:ient, me,d ~ C
Brigade-Qvarteret i Hiigsælcr, not'denfor Wenershnrg,

~stod af:

•n. Krigsh,

r.

=-.

1807- 9.

li, Bln,l.

2tl
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Uatailloncr af \' estgotha Dal - Regiment,
n1en

tilsam650 Mnnd

a;

Balailloner
S;ar~bo;gs-•Re~im:nt. i ~ro~st;d :
6 : pu nd igt Jijiirende Batteri , detacheret til iste
Brigade i Sval'teborg.
3·P 0nd igt Fod-Balle1·i i Hiigsæler }
3· pua d ige.Parti-Canoner i l{rogstad •

600

100

2dcn Brigade = :1350 Ma,
Denne 13 t1gade
•
-· Flanke af Vest-Armeens vens
dannede ho1re
()~ ~ •, og vedligeholdt Communicatiouen med Vest-Armeens hoire f
I' Vestra-E.d etc.
3d"
B ti g n de , under Oberst m. m. Bclfrage'a Comma1
1
~~
• e
;_ Br,gade-Qvarterel i Gothcborg, be5tod nf:
.
t •
- .-:.l(sborgs • b1.~eg1mc11
51.0 M
llohunsll'l111 <>·
" Reguncn
•
t,
4.60
1 6 ·P 1111d igt kjorende Batteri
80
4 Haubit~er
48
-..< .. •~

~.

3dic Brigade - 1098 I
1
~
Art i 1 e- ri - Brigade n, under Oberst, Baron Silferskold' B
~ a nd0 ,_ bes lod saaledes ar: 3 6 - pundige kjorendc Balleric,
::la:__ - -pui'.dtgl F od-Balleri, i 3 - pundigt Balleri Parti - Cononer
---.~ aub1tzer,

~
Cava l lcri- Brigaden, under Oberst, Baron Palmsl
~omma_nd o , men som i summes Sygdom blev command1
~ bersth eut~nant ved Vestgotha Dragon- Regiment, Gil/11er,
f Ve stS0 tha Drag,,n-Regiment, ved Forposlcruc • =
600
Allsilcl var Vest-Armeens venstre Fliii:
AvantgArden, eller J<'ol'poslerne • , • • =
Dea :tllranlcri Brigader, Artilleriet medregnet. =

38-l!

=

524

H e I e ven s l r e F I ii i
Vcst.-Armcei:s hliire ft'loi •
Allsaa hele Vest-Armeen

En

140I

== 11,8·1

=

1.7,0(

~scadron af Vcslgotha Dragon-Regiment, som ha·
liltfcelt ", ste Br1ga
. d e I. J·on k"'
• • , a fg,"k 1·r·1
Jopmg
o ge Kongc Itf
d~rfra ti\ •Golheborg, hvorfra aller hleve detacherede 50
Warher~ og 25 .Mand lil Falkenbcrg, for al vcdlig cholc

435

del sen imellem Ycst Armceus ven stre Fliii og S)d - Armeen i
Skaaue.
Syd - Ar roe en blev formeret paa samme Tid ~om Vest-Armeen,
og val'ierede i Styrke ligesom i Antallet paa Brigaderne, efter Omstændighederne og Kongens Villie. Men fra den Tid Syd - Armeen
blev formeret indtil Udgangen af September l\Jaaned 1.8031 var rlen
altid over 1.0,000 Mand stærk, og sammensat som fiilgrr:
General en Chef: Fellmarchal m.
llovedqvarteer almindeligviis i Lund.

m.,

Baron v. Toll, med sit

.
\ 6 Ualailloner • •
Grenadeer-Br1 gaden,
E d
2 sca roner , •
d'
B
.
under GeneralmaJor lJlein. 1.
6-pun 1gl alten ,.

p

•

3369 Mand.

21.7

St
------

-

Tilsammen

.

B,,tailloner
l,t, Bdgad,,
Escadroner •
uuder Oberst 0, Rosenblad.
3 kjorende Batterier •

3670 l\land.
1.-115

412
2!2

Tilsammen= 20B!J .Maud.
Bataillouer

2deu B,igad,,

.

1366

\ : Escadroner ,
under Oberst Hammarberg.
1 6-pundigt Batteri •

263
8!

Tilsammen
Cavalleri - Briga1ien,
under Oberst Plalen.
Artilleri-Brigaden,
under Oberst Cardell.

{ 28 Escadrouer

{s

=

1713 l\J.111d.

264:J
264

Ballcrie1· .
Syd-Armeen

= 10,350

Mand.

Denne Inddeling varierede , som sagt , oflere, efter Kongens
nærmere Befaling. Saaledes blev Syd - Armeen senere paa Sommeren
deelt 1 3 Infanteri-Brigader, hvoraf den Sdie Bl'igade blev commanderet af Oberst Grev de la Gardie.
Syd - Armeen laae i Skaane, fordeelt langs Kysten af Sun•
det og Ostersocn , fra Kulien til & Miil iisteufor Trållcborg,
med Grenadeer og Cavalleri - Brigaden som Souticn inde i Lan•
det.
Denne Armee laa den hele Sommer stille, uden med nogen væse11tlig Styrke al un'1crslulle dcu liuske Armee , omend2!,*

4~(i

skjiindl der fra Sjælland af ei gjordes den mindste Anslall til Angreb
paa Skaane.
Jfiilge ovenslaaende Formering og Inddeling udgjorde den mod
Danmark og Norge opstillede svenske Armee i 1.808 fiilgende Styrke:
Nord-Armeen varierl'de i Styrke fra 1400 til-!OOG å.
5000 Mand.
Vest-Armeens hiiire Floi •
1.1,8 16
Vest-Armeens ~enstre Floi.
52-!8
Syd-Armeen •
• :10,359

=

Den hele svenske Armee
32,42;3 Mand.
Denne Armee steeg stadig i Styrke, saa al den i August l\faaned
1S08 udgjorde :35,702 Mand, i September 38,621 Mand, men sank
i October r ;d til 36,972 Mand; hvilken J?orandring alene fandt
Sted ved Vest-Armeen og en ny formeret Kyst-Armee.
Det er en Selvfiilge, at Fæstningernes og Kys tualleriernes Besætninger vare medregnede i denne Styrke. Dog var Kystbatteriernes
Antal saare i-inge, eftersom de S1•enske sene1·e foretrak al dæ~ke
Kysl1•rne med Tropper og bevægeligt Artilleri, hvilket Forsvar paa hine
lidet beboede og meget sterile Kyster var al foretrække for foste
Hallerier.
Da derfor Vestkysten imod Kallegallel , med Undtagelse
af riet ovennævnte Cavalleri Detachement paa 75 Mand, var ubesat
af Troppe1·, saa blev i Angusl l\laancd 1808 formeret en saakaldet
,,Kystarmee'', under Hans lfongelige Roihed Hertug Carl af Sodermanlands Commando, hvis Styrke varierede imellem 2800 og 3700
Mand, og hvis Hensigt især ,·ar at vedligeholde Foruindelsen imellem
Syd-Armeen og Vest-Armeens venstre' Floi og at dække de derimellem liggende Kyster. De1111e l{ysl-Armee er medregnet i ovenstaaende
Styrke, fra August l\Jaaned af. Desuden blc,•e l{yslcrne dækkede af
en betydelig saavcl engelsk som S\ ensk Or lugsllaade saml en
Skjæ1·gaards- Fhade, mod hvilke Danmark paa hiirr Tid ikke formaaede al sætte noget væsentligt So-Fors1•ar. (See Il Bind, Pag.
273, 27-1 og :373).
Inden vi gaae videre, ville vi korteligen omtale Rrigsskuepladsen langs Grændsen imellem Norge og Sverrig.
Norge er et tand, som er opfyldt med Bjerge, Skove, Floder,
Siier, Moser o, s. v., hvilke i Almindelighed gjore I.andel ikkun fremkommeligt hiugs Veiene og for enkelle Fodgængere, paa Stier,
der fiirst ere dannede af Qvægct og senere benyttede af Menneskene, for dcrpaa 11t ovrrslige Bjergene og Hiiideryggenc, som ad-
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La111lel 1:r desa1rsag kun !idel dyrket
skille Floderne og Dalene.
og befolket, og Jorbunden vanskelig at bearbeide. Folkemængden
udgjorde 1808 omtrent 900,000 Sjæle.
Med Undtngelsc af Hedemarken, Ringerige, Omegnen af C.hrisliania og de sliir1 e Byer, er tandet ikkun bebygget og dyrke! langs
Floderne, Bredderne af Jnd-Soerne og Kysterne af H11vet. Vel findes
enkelle Gamle beliggende i Fjrldegnene; men disse Gaardcs Beboere maåe fornemmelig sogc drres Underholdning ved Q1·ægavl,
eftersom Kornavl ikke ret Yil lykkes i hine Egne, eller i nogen betydelig Hi.iide o\'er Havet. Af denne Grund har Landet Mangel paa
Korn og tildccls paa andre Fiidemidler,
I Aarene t 803-1808
, ar derfor den aarlige Tilfiirsel 5
600,000 Tiinder Sæd af alle
Slags, som \'cd den stigende Befolkning betydelig har tiltaget, og
, il med denne ogsaa si ad igen tiltage,
Grændsen imod Sverrig er isillr ufrugtbar og lidet befolket i
tiere Miles Afstand fra samme.
Norge og Sverrig ere nemlig fra
Nordhavet adskilte ved en hiii og vild Bjergl<jæde, Kjolen kaldet,
som ved Roraas deles i to Grene, hvoraf den ene gaaer imo,I Vesten,
11dskil1ende -Christiania- og Trondhjems-Slift, og benævnes Dovrefjeld;
det·efler vender den sig imod Syd, adskiller Christiania-Stift fra Bergens-Stift, og liihcr under Navn af Langfjeld, Sognefjeld, 1''i1efjeld,
Hardangerfjeld, Joglefjel<I og Hekfjeld, indtil den taher sig i Umlr.snæs.
Kjolens anden Green 11i1Jer fra B.oraas imod Syd og taber sig allerede nordenfnr Kongsvinger stlm Rjergkjæde; men en Sidegreen
deraf trælTes S'lm Hoideryg i S,·errig imellem Christinehamn og
Orebro, hvor den kort derefter taber sig i Plaincn.
Fra disse Bjergkjædcr afllihe Vandene til alle Sider, o~t og
Vest, Syd og Nord, deels til Sverrig og deels igjenuem Norge.
11aa Kjolenfjeld, lidt nordenfor Riiraas, udspringer Norges sliirslc
Plod, 1Glommcn, som, cflerat den er liibet igjennem Aursund S1i, drcicr
tiig imod Syd, og beholder denne Relni11g umlre1111rnrallcl m!!d Grændsen, men i en Afsland fra denne af 3
4 danst.c Mifc, til Koogs,·i11gcr; hvorpaa den under en mere end ret Vinkel vender sig imotl
Vest, og forlsælle1· dette 1,ob, indtil den optager \'ormen -Elv, dH
iwmmer fra den 15-16 l\Jile lange So l\lj1isen, som i sin nordlige Ende optager Langen -Elv.
Dcrpaa veHdl'r Glommc11 si g atte1·
imod S) tll'esl ug S) li, liiher igje11t1cw deu 4 l\lilc 1,111:;e og ~ Miil

a
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!,rede Sii Oieren, hvo1·cflcr den deler sig i to Arme, som d,111110 den
store Thun - O, og falder kort efter ved Frederikstat! i Ka1t1•gattet.
Glommon optager et stort Antal Eh·e og Aaer, hvoraf de vigligsle og storste ere, paa den listlige Side: Reen-Elv, Flieseu-Elv,
Skads- Elv, Nord - Elv, Rakllestad -Elv o. O. , og pa,1 den vestlige
Side: Ous-Elv, Varmen- Elv, Romue- Elv, Leer- og Nillcdnls-Elv
o. 0. Af denne Grund rr Vandmassen i Glommen stor, og Elvens
Dybde og Urede betydelig; saaledcs er den i Osterdalen og ved
Kongsvinger imellem 4--600 Alen bred , hvilken Brede endog
imellem Oicreu og Thun-0 stiger til 3
4000 Alen , saa al den
her mere ligner en So end en Flod. Men formedelst Glommens
store Fald og deraf folgende rivende Strom , som endog paa fiern
Sleder er afbrudt ved Vandfalcl , hvoraf det slorsle bærer !'lnvn af
Sar pen, kan den ikke beseiles, .og formedelst lisgang e: helle1· hære
Uroer, hvorfor Passa gen over samme allercgrie skeer paa Færger.
Lnndskabel imellem den norske Grrontl se og Glommen nordenfor Kongsvingl'r har, som omm<'lnl, en Brede ar.ja J danske Miil, og
bestaaer næsten blot af Klipper, Sko,•e og Moradser, saa al del kun !idel
rr behyggel indtil benimod Glommen, hvis Bredder ere mere frugthare
og lellel'C al dyrke; derimod er Landsk:1hel imellem Grændsen og Glam•
men siinrlenfor ({ongsvinger, hvilket er noget hn•dere end den nordligere Deel, ogsaa noget bedre dyrket og beboet. Men delle sidste
Afsnit er ikke mindre gjennemskaarl'I af mange Naturforhindringer,
især af en Al mngde Siier, som strække sig fra Nord til Syd og slaae
i Forhindclse med hverandre, saasom: Skullcrud- Vand, Orjc - Sii,
Oden:ark- So, Arcma1 k So, Aspcr-So og Fem-So , hvi!kP. igj ennem
Tistedals-Eh·en, forbi Frcderikssteen og Fredcrilishald, lddefjord og
Svinesund, har sit Udliib i Kallegalle!,
Den svenske Side af Griendsen er langt fladere, mere passabel,
liehyggct og dyrket end den norske , og Forskjelleo er endog paaf'alrJende. Imidlertid er Grændsen ogsaa paa den svenske Side gjennemskjaarel af fl ere Rækker Såcr og Vande fra 3-4 Mi1l sondenfor
l{ougsvinger li! den sydlige Deel af Norge, næsten parallel med Vandene langs den norske Grændse, hvoraf den nærmeste Række af
Såer fra Nord til Syd kaldes: Uom - So , Striim - So, Foxen - So,
Tocken-So , Store -Lee-So og Log- So, hvilke ere forbundne med
h,•erandre ved Floder og udgjor e en sammenhængende Kjæde i
en L11mgde af 12-13 JJile, som saakdes danne et forlrælfctigl
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li1·ændseværn , rler ikkun har et eneste Hove lo,·ergangssted paa en
Bro ved Tocksmark imellem Foxcn og Tocken-Sii.
Sverrigs stiirste Flod, Clara-Elv. udspringer ar Fæmun - Soen
i,aa Kjolen ved Riiruas i Norge, 1 h,·ilkel Land den benævnes Fmmuns-Elv og Tryssild Elv, liiber derpaa i sydiisllig Retning 11æsle11
parallel med Glommen, folder ved Cnrlslad i Venern-So og igje11nem Gotha - Elv ved Gothenhorg i Kallegatlet. Clara - Elv har ved
t:al'lstad en Bl'ede ar omtrent 300 Alen 11g Broer paa de derværende lo Arme af Elven, paa Hovedlandeveien til Kongsvinger. Paa Kjolen, i Nærheden af Fæmun - Soen, udspringer ogsaa
(}sier- og Vester-Dal- Elv, som liibe i mere sydostlig Retning og
falde forenede i den bothniske Bugt.
Formedelst Norges ringe Befolkning og Terrainels Ujevnheller
ug Vanskeligheder ere Communicationerne og Veicue faa og besværlige.
Sondenrjelds ere de folgende:
Hovedlandeveien gaaer imrllem Trondhjem og Christiania; ved
Stationen Soknæs ved Gula-Elv, omtrent 6 Miil syd for Trondhjem,
deler den sig i to Grene, den vestlige og den iisllige. Den vestlige
lober igjennem Opdal, og slaaer, ved en Transversal-Vei fra Stationen
Sundset ved Orka - Elv over Jnsel og Qvikne til Stationen 'fonset
ved Glummen Elv i Osterdalen, i Forbindelse med den iisllige 1.andcvei. Den vestlige Ilovedlandevei liiber derpaa over Oovreljeld igjennem Guldbrandsdalen , langs Laugen Elv og Mjiisens iislligc Bred,
og slaaer nu alter ved en Transversal-Vei, fra Slationen Korsodrgaar•
den i Stange - Sogn paa Hedemarken til Elverum ved Glommen, i
f,'orbindelse med den iistlige, hvorpna man paa l'II Færge gaaer ved
Minde-Sund over Varmen -Elv, forbi Eidsvold til Christiania.
Den iistlige Hovedlandevei gaaer fra Soknæs paa besværlige
Klippeveic afvexlende paa Gula - Elvens begge Bredder til R,iraas;
derpaa langs Glommen til Tiinsel i Osterdalcn langs Fysla - Aa og Rena•
Elv til Stor- Soen og derfra over l\forarjcld tilbage til Elvedal veii
Glommen, som nu fiilges snart paa den venstre, snart paa den hoire
Bred indlil Elverums Kirke, hvor Transversal-Veien argaaer til Korsodcgaarden paa Hedemarken, og hvor Veien og Overgangen over Glommen til dens \'Cstligc Brerl var forsvaret red en Stjerneskandse og
¾ Mi il fr11 Eh'en ved cl liirkanlct bastionerel Vru 1 k , Ter II i II g c 11
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kaldet, men som formedel st sit uhcnsiglsrette og fcil.igtigc Placcment maa ansees for at \'ære aldeles forfoilet.
Fra Elvcrum gaacr
denne llovedlandcvei til Kongsvirrger og derfra fangs Glommens
hiiire Bred over Wormsnnd til Christiania, og forener sig omtrent
2 Miil fra samme med den vestlige Landevei.
En anden Hovedlande1•ei gaaer fra Christiania imod Nord langs
Uandsljorden, Runa-Elv, Surdals-Elv, igjennem Valders over FilP-fjelu til Bergen.
En tredie Hovedlandevei gaaer fra Christiania imod Sl lives!,
over Hrammen, Tiinsberg, Laurvig o. s. v., igjennem Ryststæderne
over Chrisliansand lil Stavanger.
Dermed ere Ho\'edlandeveiene sondenfjelds, i del indre af Lanrlet, til Enrte.
Formedelst Norges og Svcrrigs naturli!Je Bcska1Tc11hcd og da' ærende politi ske Forhold fandtes den Gang l.un faa Forbi11dclscs,·cie imellem disse to Riger.
_
S 1i n de II f j c Id s reducerede disse sig til 6, nemlig:
i. Hovcclla11del'eic11 langs den svenske Kyst fra Bohuus • J,ehn,
nYer Svinesund igjcn11em Frederiksstad og .l\foss , til Christi~nia ;
eller, hvis man vilde undgaae Frederiksstad- Fæstning, da lilhoire
af samme, 01·er Skjeherg til Sanne - Sund eller Halslund 01•cr Glommen, og lssebro paa Aagaard Elv, og derpaa over Moss til Christiania.
Denne Vei er til alle Aari;tider god og passabel. l\l cn Passagen
over Svinesund, som har en Brede af ,1 a oOO Alcn 1 sk eer pna Færger,
og er fiilgclig baadc langsom og besværlig, hvilki-n Ulempe forliges
ved de paa begge Sider nf Sundet værende hii1e Bj erge og deraf
folgcnde vanskelige Op· og Nedkjiirsler med svære Vogne, især Artilleri. Ved den ringeste Modstand pua den modsalle Bred e1· denne
Passage næsten al ansec for umulig, selv med betydelig Overmagt,
især da Landingspunktet er betegnet ved Landingsbroerne og Landeveien, som man i disse Egne maa be11)'l11\ , ifald man vil haahe al
kunne bevæge sig med Orden og Hurtighed.
2. Veicn fra Toftedal i Sverrig forbi Enningdals - l\il'l,e til
Jdtle-Præslegaard i Norge og Frcderikshald, over Tisledals-Elvcn og
tierefter, enten:
aJ Tilvenstre over Frederikstad, eller igjcnnem Skjeberg over
Glommen ,·cd Sanne-Sund eller Hafslund, over Angaards - Elv
ved lssebro, indtil Sammcnstiidel med Veien fra Frederiksstad
til Moss, eller
0

441
b) T1lhoire forbi Rakkestads- og Elisbjerg-Kirke til Griin-Sund, eller
011st11d- Suni! o\'cr Glornmen, syd for Ojcren - So og derfra til
Christiania.
· Ogsaa disse forskjellige Veie ere gode og p11ssable for alle
V aaLenarler; men de cre spærrede af Frederikssteens Fæstning og
fl ere store Elve, hvoraf Færgeslederne Sanne-Sund og Onstad-Sund
paa Glommcns hoire Bred vare befæstede.
3. Veien fia Tiicksmark •i Svcrrig, fra Overgangm over Ell'en,
imellem Foxcn- og Tikken-So, forbi Sydspidsen af Orje-Sii, igjennem
01je- Pas forbi flf•rland-Kirke til Onstad-Simd paa Glommru - l:lv;
eller forbi Triigslads-, Hiilands- og ·urskougs - Kiri.er til BlatjcrSkandse, og derfra langs Glommens Mire Bred enlrn til Christiania,
eller til Kongsvingcr. Denne \'ei er ogsaa brugbar for alle Vaabenarter ; dog er den ikke saa god som de lo forc gaaende.
4. Hovedlandevcien fra Carlstad ved Venern - So , forbi EdaSka!ldse, over Stationen 1\forast i Sverrig , til Stationen l\fagnor i
Norge, og derfra til Kongsvinger og langs "Glommen til Chri~liania.
Denne Vci er ogsaa god, men noget sandig og smal, paa begge
Sider hevoxet med tæt Granskov, saa al, paa de Oesle Steder, lo
Vogne ikke uden Vanskelig~ed kunne komme forbi hinanden. Fra
Rigsgrændsen Lil Kongsvinger er omll·enl 4~ Aiiil.
Denne Vei har altid været benyttet til Jndfald fra Sverrig af;
men den er af alle Vcie maaskee den besværligste formedelst
Terrainels Beskaffenhed , som paa Ocre Steder fremhl der stærke
I>osilioner og snevre Oefileer, IH'oriblandl is,rr maa frembæres
Dcfileet imellem Post-Stationen 1\Iidtskoug og Aahogen 1{ Miil siindenfor Kongsvinger, imt-llem Husmandspladserne Eidsbroen og Kongetorp, hvor Landeveien gaaer igjennem et snel'ert Pas, som paa den
iistlige Side er begrændsel af en Afgrund, hvori findes en lang og
dyb Sii, Nordre-Aak langen kaldet, og mod den vestlige Side
er Veien begrænd~el af det hiiie, ste. le og næsten utilgængelige
l\lalmerbjerg.
Mod 0~ findes kun Skov og Fjelrl, indtil man
ved Gaarden Pramhuus træffer en ringe Udstrækning aaben .Mark,
og derpaa afrcxler Siier, Moser, Skove og Fjelde med hinanden langt
over den svenske Grændse.
Fra Hiiiderne ved Kongetorp kan den noi·dlige Uc!gang af delle
Defilee fortræffelig bestryges efter Længden fra de der anlagte
Forskandsninger
J Fro:1len lader denne Pa ssage sig neppc for1.:e1·e ; meu den kan om;;aaes imod Osten paa en Siilcvei over Gaar-
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dene Grasmo, Braaten til Pramhuus, saafreml man ci har Styrke til
at furskandse og besætte denne Vei. Mod Vesten findes ingen saadanne Veie tjenlige til Omgaacn, med Undtagelse ar en snever og
alene for enkelte Infanterisier tilgængelig Passage ved Sigernms, ~
l\liil ,·eslenfor Kongetorp, men som lelleligen med en ringe SL} rke
:kan forsvares; og forresl en findes ogsaa imod Vest inlel andel Terrain
end skovbevoxede Fjelde og J\1oser i 5-6 Miles Afstand. Formedelst
)lu ligheden af al kunne omgaae Stillingen ved Kongetorp, har man i l{rigen
1808-1809 og 1814 foretrukket en Position ved Lier, ~ Miil sydfor
Kongsvinger, der, hvor Veien, som paa beg~e Sider er bevoxel med
næsten uigjennemtrængelig Skov , fra en Dal, nogle Soer og rinclende Vande, som falde i Vinger-So, stiger op til et Plateau, de1·
i Ost er begrændset af steile Afgrunde og i Ve~len af Fusker - Sii,
i en Udstrækning af circa 1500 Alen. Denne Position kan ikke
omgaaes uden i meget lang Afstand, og blev derfor i Anret 1808
beræslcl af I ngenieurlieutenant v. Hoff med Retranchements for Infanteriet
og Placements for Artilleriet (See Plan li, III, D). Denne Position
er stærk, især dr.rved, at den nodvendigviis måa angribes i Fronten,
hvilket ogsaa skele baade i Aarene 1808 og 181-1-.
Hu,·Nlfandeveien til Carlstad var den G:1ng ogsaa fra svensk Side, om•
lrent l !\liil fra den norske Grændse, spærret ved el fiirkantct, bastioneret
l•'o rt, Eda• S kan d se kaldet, beliggende paa en h/ii Bakf..e, tæl ,·cd
Vciens iistlige Side, saaledes al Veien kunde bestryges saavel paa langs
som fra Sidun. Eda-Skandsc var ar ikke ringe Styrke og Udstrækning,
bygget decls af Steen og decls ar Jord I og bestod kun af en Ho•
vedvold, h \' is 3 Sider vare forsynede med en Grav, og hvis Forsvarsliuier vare circa 225 Alen lange. Efter Sverrigs og Norges Forening er denne Skandse blr.\'en saa total demoleret , al jeg i Aaret
181-1 ikke uden stor Vanskelighed var i Sland til al lJCstemme
delle Forts Tracce.
5. En Bil'ci fra Oalhy ved Clara - Elv i Sverrig, over .Midtskoug •n, lan gs Fliesen - Elvens begge Bredder, indtil Hovedlandeveien
,·cd Glommen.
Denne Vel er mege t stenet, smal og besværlig, saa at den ikke
rcl vel ka11 passeres ude n a r telte Kjiireliiier, Vcien er ikke bredere,
end al en smalsporet Vogn kan passere den; dens Sider ere overalt
bevoxede med tæt og næsten uigjennemlrængelig Skov, som paa flere
Steder er besværliggjort ved l)elil•!er og Bjerge paa begge Sider.
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Veien er indtil Glommen ubeboet, og kun paa enkclle Steder findes i S~ovene rn Huusmandsplads , eller Sæter, uden Hjælpemidler.
6. En Vei fra Veslra - Dals - Elven i Sverrig forbi Tryssilds.
Kirke lil Grundsels l\Jarkedsplad" og Elverums - Kirke ved Landevcien ved Glommen , hvilken Vei her var dækket ved Fæstningen
Christiansfjeld paa en hoi Klippe paa Glommens osllige Bred.
Ogsaa denne Vei er om Sommeren meget besværlig al passere
for andre Vaahenarter end Infanteri, hvorfor Chrisliansfjelds-Fæsl111ng
har taht sin Vigtighed, og var allerede i Aaret 1808 il.ke mere besat.
Rigtignok gives der ad skillige andre Veie og Stier, som f1ire
o,•er Grændsen fra Norge til Sverrig; men de ere om Sommeren
impassahlc uden for enkelt !\fond til Fods. Om Vinteren derimod
bedækkes Klipper og UjiCvnheder med Snee, og Siier, Moser og
Elve med lis, over hvilke \ 'eiene !1Pgges, hvorfor i saadan Aarstid
Antallet paa dem vil betydeligen kunne foriiges,
I det norden fj e Id ske Norge ere Hovedlandcveiencs Ani al ikke
talrigere end i det siindenfjeldske. Fra Trondhjem liiher mod Sydvest
i~kun en HoHdlandevei langs Orka• og Sur,,· Elv til Mulde, og en
anden imod Nord over S11irdalshalsen, Levangei. og Vrerdals;iren lil
Sævig ved Namsen - Fjord , hvor paa denne Kant LandIransporten
ophiirer, og Vandtransporten brgynder. Dog gaaer endnu lilh/iire
langs Namsen -Elv en mindre Landeve_i mod Nordost til Vatsaa ved
Uindals-Fjordcn.
Af Transversal• og Forbindelscsveie med Sverrig havdes kun
fiilgende 4, som i den Periode, vi her beskrive, vare i meget ussel,
ja ofte i ufremkommelig Tilstand, uden for Fodgængere; disse Ve ie vare:
I) En Vei fra Uii raas til Liusnedals - Værk og Tamniis ved LiusnaElv i Sverrig.
2J En Vei fra Trondhjem, imod Osl igjennem Selbu, nordenom
Selbu- So langs Nea-Eh· til Sverrig.
3) En Vei fra Stordalshalsen langs Slorclalselven til Skurdalsporten i Sverrig.
4) En Vei fra Værdalsiiren, langs Værda ls-Eh·en, som ,•cd Stene
deler sig i lo Grene, hvoraf den sydlige gaaer langs SuulElven til Sknlsluen, og den nordlige langs Helgeaa til Svcrrig.
Paa dette vanskelige Terrain og ved Hjælp af disse Forhindelscsmidler skulde 1111 de to Armeer hekjrcmpe hinanden.
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Eftcrnt hove beskrevet Dnnmarks og Sverrigs krigerskc Forlicn•Jclscr og Hjælpemidler , ville vi nu fot·siige pJa al fortælle
hvorledes de brugte dem.
Vi vide, al det var Danmarks Hensigt, i Forening mcr:1 cl franskspanskt Armee - Corps, i Enden ar l\forts l\laancd al aabne Feltlogct med
en Landgang fra Sjælland paa Skaane, hvortil Danmark dog ikke vilde
Jde mere end 6000 :Mand Hjælpetropper, og , for al understolle
dette Angreb , erholdt den commanderendc General i det sonrlcnfjcldskc Norge, Prinds Christian August, under 19de Februar ·I SOS,
ar l\ronprindsen den Ordre:
•••• ,,Samtidig med det dansk-franske Angrel.J at falde ind i Svcrrig
,,med 5000 l\Iand under Deres egen Commando,
Al ovcrlliidig
,,Bagnge og Eq Yipnge hor blive hjemme, da den kun I.Jesværliggjiir
,,M.u·chen. Ar Officiererne gives kun Stalisoffici'l}'erne og Acfjutan,,teruc Heste."

Vi have oftere og især i XII Capilel i al Detail omtalt, at clen
fransk-spanske Armre var • i fuld .l\Jarche igjcnnem Danmark til
Store- Bælt, men al den gjorde Holclt den 15dc l\Iarts, da TctcColonnen naacdc .Ny.lJorg ·, og senere kunde man ikke be1ægc den
Hiiistcommandercnde for denne Armec, Marchal Bernadotte, irolge
de ham af Keiscren givne lnslructioncr, til med Hovedcorpsel at
passere Store - Bælt, hvilket ogsaa var forbundet med store Vanskeligheder, cftcral de engelske Krigsskibe havde indtaget deres Station i de danske Farvande , og Linieskibct Prinds Christian Frederik var hlcvcn odclagl ved Sjællands-Odde den 22dc l\Jai-ts 1808.
Disse Uheld foranledigede, al U,111mal'k IJ!cv fra sine olfc11si\•c
Planer forsat til rene defensive Foi-l1ulllsreglcr; og ar den Aarsag
gav Kongen under 26de Maris Prinds Christian August den Befaling: ·
.•• ,,Sjælland maa efter delte Uheld ansecs for bloqucrct, og
,.lidet eller intet Haab kan haves 0111 en Landgang paa Skaanc. De
,,maae da holde Dem 7,aa det Defe11sivc', og blot ·i 1'ilfmide af at
,,et bctydl'ligt Coup lod sig tænke, maae De vove et Udfald."
"f'or at hjælpe Norge, suger man at ncgocicrc med det ru.,.,iskc
,, /Jo( o,n et Troppccorps fra Arcl1a11gel til Sues til 1'romlhjcm, for
,,d,•rfra at gaae videre.''
Kongen lill,jendegav 0 0 saa l1ri11dscu under lstc og lilc April:
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,,Jog erkjender den vanskelige SUlling, hvori Deres Du,·ehlaNrT,"tighed befinder Dnm; men naar blot Jlfangelen kan afhjælpes, troer J,•g
"dog, at Svm·rig godt ril kunne afholdes, deels fordi det tillige maa
,,bestaae /{ampen mnd Rusland, decls ogsaa fordi det strider med
,,ligesaa megen Jllangel som Norge.''
"Den uheldige Defensive, hvorpaa vi ere ti/bagekastede , ar
"det Værste, da vi havde Offensiven i Hænder11e.
Haabet er end1tu
,,ikke ganske tabt, men dagligen bliver Ovc,rfarten vanskeligere .•.
,,En Revolution i Svcrrig er vist af J'igtiglted; men for do
,,1\'orske at rykke derind med saa liden 111agt, er ikke tilraadeligt
,,ude11 i det Tilfælde:''
1) ,,At man ltar et stærkt Parti i Landet, hvorpaa man kan for,,lade sig, eller''
2) Dersom Russerne vare ankomne til Norge over Archangel, eller
,,over Finland til det egentlige Sverrig,"
,,Rygter f1·a England sige, at dlr skal være udkastet den Plan,
"at bloquere Norge, og love det Neulralile.t og fri Handel, dersom
,,det vil afsondre sig fra Danmm·k. I dette Tilfælde stoler Jeg pat,
,, Deres IJurchlauchtighed,"
Disse Kongelige Ordres vare af stor Vigtighed og tjente, saa at
sige, til Basis for Prindsens fremtidige Operationer og ·Fremgangsmaade.
De omtalte Rygter circulerede paa.hiin Tid overalt; PrindsChrist-ia11
August, saavel som General v. Krogh, meldte Kongen disse Rygter
ogsaa fra Norge af, og vi \'ille senere noksom erfare deres Sandhed, 1.<'ormedelst den projecterede og forventede Overgang af den
allierede Armee over Store-Bælt og Oresund vare paa begge Steder
alle de Skibe samlede og tilbageholdte, der !,unde opdrives, hvorved igjen opstod den Ulempe, at der næsten ingen Skibe vare al finde
til al fore Korn og Levnetsmidler til Norge, paa den Tid Uclfiirel•
sen heraf, i det tidlige Foraar, havde været mulig.
Prinds Christian August stod vel den iste April 1808 marche • og slagfærdig paa
den norske Grændse med sin lille, dog godt besjælede og modige
Hær , · men beder i sin Rapport til Kongen af 5te April paa det
Varmeste og meest Trængende om Levnetsmidler, og at den Befaling
maa blive givet, at alle Kræfter anstrenges, for at lilfore Norge
Proviant og Fourage fra Jydland og Archangel, og slutter saaledes :
••• ,, Vi skal sta~e og slaae som Mænd af Ære; men oml'in"gede paa alle Sider paa en Strækning af nogle hundrede Mile, uden
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, 11\lulighed i al spille Krigen ind i Fil'ndens Land, er del cl van-:,,skcligt' Prohlcm, al forsvare sig med Held. Stemningen, især nor"denfjelds, er ypperlig; men Kræfterne mangle. Alt, hvad der af
"Tropper kan bringes sammen, nnnr jeg ei ,·il blotte Chrisliansand
,,og Frederiksværn, er 6 a 7000 .Mand , og dette Antal staner nu
"imod Fiendcn, foruden Corpset ,·ed Oieren,
Kommer ikke snart
,,Hjælp paa en eller anden Maade, anseer jeg Norge for lnhl. Jl'g
,,vil falde som Mand af Ære og tro Undersaat'' •••
Prindsens fm·lvivlcde Sindsstemning, udtalt i hans Rappor·ler, gav
ikke stort Haab om el lykkeligt Udfald af den nu begyndende Krrg med
Sverrig, og man seer ogsaa af den svenske Sty1·ke imod Norge, al
Sverrig havde i Sinde al udfiil'e, hvad England havde lovet samme,
nemlig Norges Erobring. Pa11 lignende }hade havde Danm~rk den
l 1 lan, ved Frankrigs Hjælp, al erobre Sverrig, s1111 al der ved Foranledningen og det fiirste Udbrud af denne l{rig ikke handledes om andre, eller mindre vigtige Sp6rgsmnal 1 end al erobre hinandens Lande.
Til Lykke for Danmark og Norge var den svenske Vesl-Armee meget
mangelfuldt organiseret. Den bestod, som vi vide, tilmed af lo Floie, hver
under sin egen Chef, og den hele Armees Operationer hleve ledede
af Kongen selv, som opholdt sig i Stockholm, eller i sammcs Nærhed, hvorved al Overcensslcmmelse og Sammenhæng i Operationerne
tables; og da ogsaa den svenslre Armee lecd Mangel paa de .fiirsle
Forn1idcnheder, og .Mandskabet for en stor Deel bestod af nyligen
ucl ~krevne, unge Folk , som desuden langt fra til alle Tider bleve
anfiirte af kyndigr. Befalingsmænd, saa blev dens nummcriske Tal
over den norske Armee bclydcligen formindsket , især derved , at
denne Armee havde det store Fortrin al den hlev commanderel af
een Chef, da General u. Krogh i del nordlige Norge, som vi
allerede have omtalt, velvilligen rettede sig og sine Operationer
efter Prind& Christian August', Onsker og Anskuelser,
Paa de respective Grændser slode altsaa de lo Armeer, den I sle
April 1808, rærdige Lil al angribe hinanden. Som Fiilgc heraf forlagde
Gen!!ralmajor Prinds Cltl'istian August den 3die April sil Ho,•edqvarleer fra Christiania til Mou. Sma11 Streifel'ier og P.rtrouilleringer hegyndte derpaa ogsaa at finde Sted ved Græ11dse11. Snaledes
ble1•e allerede den 2den Aprrl den S\'enske Felt1•aglcomm11ndeur ved
Morasl, Lieulcnanl Belfra~e af Værmelands Jæger- ~orps, og i 1\Jand
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efter en let Fegtning tagne til Fange af de norske Grændsepo~tcr,
idet Svenskerne som Patrouille vare gaaede over den norske Græn;lse
til Gaardcn Lindalen, beliggende 1islenfor Landeveien Lil 1\iagnor.
Den 4de April om Morgenen Kl. 7 b)ev Lieutenant v. Begge af
norske Jæger - Corps med en Afdeling lette Tropper beordret til at
foretage en Recognoscering ove1· Berby, igjennem Enningdalen til
Skee-Sogn i Hofvedalen , hvor han angreb de svenske Forpostcrs
venstre FI1ii, under Fændrik Qvillbi af Sk,1r:iborgs-Regiment, og drev
dem tilbage til Hovedposten ved Tanum,
Efter al der var gjort
Alarm i de svenske Canlonnements , rykkede saavel Infauteri som
Cavallel'i frem lil Forpostemes Uudersliillelle, hvorpaa Lieutenaul v.
llegge, efter at Recognosceringens Hensigt var opnaaet, uden Tab,
men med 4 l<'anger , gik tilbage over den norske Grændse s11mrne
Yei, han var kommen.
Den 1ste April om Formiddagen brod en svensk Afdeling,
henb1irende til det af 1\Iajor Gyliutskep i Herjedalen commanderede Corps af Nord - Armeen , under Generaladjulant Berge11stråle' s Commando, bestaaende af 112 Skieliibere, under Capilain Orboms Commando og 100 Mand Infanteri , under Capitain
Sa11dmans Commando , for detj meste paa Skie, over den norske
Grændse ved Hiiraas, imod Gaarden Brekke, beliggende ved
Ostenden af Aursnnd - S1i , hvor en norsk Feltvagt paa 40 .!\land
var posteret, og hvor 100 Mand, under Commando af Capilain af 1ste·
trondhjemske lufonteri - Regiment v. Bcr11hoff, cantonnerede i Omegnen, hvilke for denne Overmagt trak sig tilbage, og toge en Stilling
ved Gaarden Langen, 2 Miil fra Riiraas, for der at oppebie Forstærkning af Grenadeerbalaillonen Sommerschild, af 1ste trondhjemske
lnfantni - Regiment, som ogsaa afmarcherede om Eftermiddagrn
fra R1iraas, og ankom til Gaarden Spillevolden, ½ Miil fra Brebke,
Kl. 12 om Nallen , hvor den, udmattet af en I.Jl'sværlig Marche i
den dybe Snee, maalle bivouaquere i 20° Kulde. Da Batailloncn
næste Morgen fortsalle Marchen !il Brekke, erfarede man underveis,
at Fienden iilsomt var gaaet tilbage over Grændsen, men havde
plyndret og medtaget, hvad han kunde finde i Ilrekke og de
omliggende Gaarde.
En lignende , men mindre vigtig Recognoscering, bestaaende af 1 Comp;gni af Jæmtelands Jæger-Regiment,
under Capilain Poignants Commando , viste sig paa samme Tid ved
Suhl, hvorfra de Svenske ligesaa hurtigt trak sig tilbage, da de bemærkede de Norskes Anmarche,
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• Ikke cle~mindre fornarsagede disse ringe Bevægelser fra de
S,•enskes Side stor Alarm og Frygt i Norges Dale. Bergraad /t."11opli
paa Roraas siigtc strax at redde Værkets Provisioner, lCruclt, l{uhber m. m.; men var ikke mindre virksom, for at anordne clct Jliiidvendige til Stedets Forsvar.
Til Beviis , paa hvilken naiv Maade man fiirte Krig i disse
Egne, maae vi aufiire fiilgende:
O1.Jerst Bergenstråle hlskrcv fra Sundsvall , den 26dc ,\ pril
General v. Kl'ogh i Trondhjem et Brev, ved en Parlementair, som
blev afsendt til Brigadechefen, Oberst v. Bang, paa Riiraas, og som
indeholdt: ,,at ved Recognoscerlngen den iste April vare 2 lliindca·,
,, 1. Hest og 4 Oxer medtagne , som jeg har befalet skulle tillJagc,,levercs''; dernæst sporger Obersten efter l\lasmesleren laugsh'om,
l\Jalmhevogteren JJloberg fra Ljusnedals - Værk og 2 Bunder fra
Åhre • Sogn, som vare forsvundne, og iiuslrnr at erfare, om de vare
tagne tal Fange af norske Patrouiller.
Paa denne Skrivelse svarede General v. Krogh under 12te Mai:
• , • ,,At de omtalte Personer ei vare tagne til F,rnge af de
,,ham undet·lagtc Tropper" • . • Dernæst:
•• , ,,Da jeg seer, at Herr General,1djutanten langt fra 1.Jilliger
,,den begaaedc Riiverhandling, maa jeg anmode Dem om at IJli\'e
,,tilkjendegivel hvilken Straf de Skyl:lige have erholdt, hvoriblandt
,.jeg lroer, al ee11 l\land ved Narn JJfagnus Hammer fortjener exem.,plarisk al straffes'' ••.
Delle Svar oversendtes ved en Parlemenlair, Lieutenant v. li."oppcn af den nordcnfjcldske Skielober-Bataillon, fra Hiiaaas til Lj usnedals-Værk, hvor Capitain Orbom coromandercde. Licutenanl v. Koppen blev her modtaget paa del Venligste, og ved Afreiscn !Jlev han
endov saluteret med 8 Geværskud, som !Jleve affyrede bag en Lade
og udgivne for at være Canonskud.
I disse ode Egne ,·ar man forovrigt uden Kundskab om Politik og hvad der foregik i den ovrige Verden. En norsk Officie1·
og Parlementair, skjoudt Fiendc I var derfor en l,jæ1· Gj cst, som
midt under Krigen blev hædret aldeles som en sa:ulan, og viist
Gjestevenskab paa den IJedsl mulige l\Iaade.
De to Armeers hoistcommanderende Generaler siigte d1•rnæst
al opmuntre og inslruure deres Undergivne. Generalmajor, Prinds
Cltristia11 Augaist's. egenhændige lnstauctioner riihe militair·c Kund-
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skaber og pr ,,ktisl. D~ gtighcd, Saaledes skriver han under Srte April
til Oberst de Søue 1'l<) fulgende Regler i korl1·, arbrudte Sætninger:
"Indprrrnl Tropperne: at de undgaae al fegte pna Plainer, og
"naar del er 11/idvendigt, al de dd komme ra,kl sammen og ras kl ml
"rra hinanden ; al de imod Cavalleri gj1ire Front Lil alle Sider; i
"couperet Terrain tir11illeres; benyt alle Huller til Baghold; skyd ei
,,uden Ord,e, og ikke uden paa en bestemt Fiende; skjul Deres Slyrke;
.,forbyd derensive Posilloner, de flire frd Posilion til Position til Lindes,. næs; i snr,,re Pas maa Ind- og Udgangen gj1ires umulig; hri11g K1·i11,,felen i Erindring; lun de Banderne der taget Position, saa var
,,Sinclair trængt igienncm; forbyd al Excrceerplads l\fanoeuvre, Syv,,:im skrigen er forbi; skyd ei uden at ramme, og ikke, flirend Fien" dcn er tæt paa Livet; 11ib Storm; brug Bajonetten; giv Dem il,kc
"Lil Fange ; tag 3 FiPnder med i del andet Liv" o. s. v,, hvilke
Raad ,·islnok alle ere fiil geværdigc.
H1ilge Kongens nysnævnte Ordre af 26de Marts 1808 og formedelst den norske Armees ringe Styrke og store Mangler var
der med den ikke muligt at foretage offensive Operationer.
Derimod maatte man befrygte All ar de Svensl.es Foretagender.
Prindsen skrev derfor i Begyndelsen ar April Maaned til General
v. Krogh og anmodede ham om: ,,at sætte Skihe i Reqvisilinn og
,,sende dem snarest mulig! lit Archangcl, for al hente saamegen Pro" via ni og Ammunition, man kumle faae al kjiibe, og vil jeg lil den
,,Hensigt slige al skaffe Gen'eralen en aahen Credit hos Regierings, Commis sionen; thi,'' vedblev Prindsen, ,,dersom jeg skulde bti,•c
,.,angreben af den overlegne svenske Armee, og mu_ligen blive nod,,saget til al retirere nordpaa, for at concentrere mig, maa der for,,ud være sorger ror Subsislentsmidler."
Af sine Adjulanter sendte Prindsen den dygtigste iblandt dem,
Rilmcster v. Darre, til Brigaden Holst, for at være dennes Chef til
Hjælp. Selv brugte han ikke megen Hjælp, da han, hvad allPrede
er omtalt, udkastede og skrev næsten Alt med egen Haand.
Communicalionen med Sverrig blev. strax spærret, og forme•
deist den usikkre og langsomme Postgang over Jt'rederikshavn, eller
*) See: Kongelig dansk Generalmajor IV11N1ør l\'icolai dø Saue's Lc1nclslllb og Tidshistorie. Christiania, 181 I. Pag. I 14-115.
Dnnm . Krigsh.
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som det den Gang knldles, Fladstrand, ,•nr Prindsen længe uden
Efterrelninger fra Danmark.
Af de svensl<c Forposter erholdt hnn
rlen fiirste Kundskab om, al de engelske Krigsskibe havde spærret
Store-Bælt og Sundet, og al ingen dansk- fransk Armee var kommen. eller kunde komme over til Sjælland, eller til Skanne. De selvsamme svenske Forposler fortalte ogsa~ lil de·nerske Forposter: at
Sverrig havde Fred med Rusland, og ventede ligeledes Fred med
Danmark.
De Svenske havde, ifolge de ovenfor nn forte Grunde og dert's
Konges Befaling, ;1dkastet en offensiv Operationsplan mod Norge;
men den store Masse af Snee, som endnu i April fandtes i disse
1-'jeld-Egne, de smalle og ubanede Veie, der fiirle over dem, og
Vanskeligheden af, paa eet Punl.t, al samle de forniidne Transportmidler og Fo1-raad for stiirre Afdelinger, foranledigede den svenske
Overcommando til at foretage dlm feilagtige og farefulde Angrehs •
mande i flere isolerede Colonner, som rigtignok havde Ordre lil
se'.n!!re at samles i Norges fladere Egne til videre Operationer.
Disse forskjelligc Angrehscolonner troede de Svenske at have sanledes
nnviist deres Virkekreds og Angrebspunkter, at de Norske ei med
en lignende Styrke skulde være i Stand til nl agere imod dem.
Del forste, som til Udforeisen af denne Plan blev nodvendigl,
var at sammendrage de svenske Tropper til den norske Grændsr,
paa de Veie, som sen,·re skulde l,enylles til AngrPbet, snn at man
med fuldkommen Niiiagtighed kunde licslernrne Dag og Time, naar
det fælleds Angreb kunde skce.
0en svenske Armees h/ii1 c Floi iudtog , hvad vi allerede harn
omtalet, i de fifrsle Dage af April l\Jaaned en saadan Stilling; men
med Hensyn til den venstre Floi opstod adskillige Vanskeligheder,
for ni naae samme i\laal.
Den norske Grændse skyder sig nemlig sydfur Jt'1 ·edcl'ikshald
ind i Sverrig. Som flllge heraf kunde d<-" n svenske Armo<'s venstre
l<'loi ei siges at være i lige Iloide med den hiiire Floi, og Foreningen med samme og med hele Armeen iværksat, forend delle Hjorne var
hlcvel afskjaaret, hvorved Linien var bleven forkorlcl og den vensire Floi var kommen i Besiddelse af Deboucheerne imod Tistedalsv11ndene. For al iværksætte denne Plan, meddeelle General Armfelt den Hoistcommanderende for Vest-Armeens venstre l<'Jiii fol•
gende Operationsplan:
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,,Det er af den stursle Yigtighed fo1· hele ArmePns Operationer,
,,at disse begynde med: at Armeens Fliiie i11dtage en saadan Stilling,
"ni Forbindelsen mellem dem )elles Lil videre Forelagender,
For
,,,•enslre Fliii er en saad'an Stilling betegnet af Naturen, naar man
"afskjærer den i alle Henseender ufordeelagtigc Grændse, som skyder sig
" ind i Sverrig s1indc!Tlfor Fredrikshald imod Wasbiin og Hiesiin op til
"Sollcm, hvilken formedelst mange iisbelagle Soer og indfalrlenrle
"Veie frembyder en lang og besværlig Uevoglning, og hvis J.inie
,,ved en anrlen Stilling i Fiendens Land kan forkortes til den Grad,
,,al alle de Troppeafdelinger, som nu udfordres til Forsvar af Eg, nen ved Stri:imstnd, Wasbiin og Lovisi1holm, kunne sammendrages
,.paa 3 li -1 Miles Afstand, og derved blive ligesaa farlige at an,,gribe, som de selv )elles i deres vide1·e Foretagenrler.
0Pn
" venstre Flilis forste Operat10ns - Object man derfor være: al indl,1gc
"en saadan Stilling , al dens h1iire Floi besætter Hiiiderne imellem
~, Sollem og Asper Siicn, og dens venstre Fl1ii sl/itll•1· sig mod ldd,,fjor,,den i Gorgen af de H1iider, som omgive lddesletlen ."
,,Imellem Sollem og Aspersllen gnaer Landryggen iislenfor Ulve,,vandet, hvor der findes hoie Bjerge, som, nnar de ere hcsallc,
"afgive en fordeelagtig Stilling imod dem, som ville angl'iLe enten
,,fra Soen, eller fra det lave Land.''
,,Linien bor derpaa folge Asper Siiens sydlige lit-cd og samme
.,Slies Udlob i Fem-Soen, cndtil dels deelte Vandliih slode sam,,men med det, som kommer fra Store Erte- Slien, hvis vestre og syd11lige Bred derpaa folges til Erteh11ugen og Nyblille. Dersom disse
,, Vandrag ere frie for lis, eller usikkre, bliver Stillingen saamegcl
" stærkere, og Bevoglniogen lettere. Er Isen d erimod sikker, kan
,,Fordeel vindes ved et godt Valg af Hiiiderne ved Vanrlenes
,,Bredder. Del bliver en Hovedregel herved, at de Overgange,
"Broer eller Pas besættes, som findes over Asper Siiens Alliib
,,eller den saakaldte Steens Elv, og som fore ind i Landet, saavel"som Passene ved Stokkehro og Nyblille og hvilke Dere der
,,maalte findes paa disse Vonrl lob I samt deraf drage den defen1,sive Ny Ile det er muligt, saa at alle Deboucheernc forblive i vor
,,Magt til videre Foretagender."
"Fra Nybii ll c ovl'r Bjergene til lddcfjorden forbi den nordru
,,Ende af Ohrslien og en lille So, hvis Afliib fra Egnen af Botke,,Klippcrnc :Klevrrr1e) falilrr 1·ed Aarchak!.c ud i lddefjorrle11, he·l!I •
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"stemmes Lin ien erter Bjel'gcnes Beskaffenhed og defensive Forhold
,.imod lddesletlen og Frederikshald, hvo1 fra cl Angreb kunde være
,,at Ltefrygte og hvis Avenuer derfor med den storsle Opmærksom,,hed maae observeres.''
,,Eftersom Armeen rykker frem, bor alle Pas- og Bjergposte,,ringer, som tages, ved Forhug eller lignende provisoriske Forskands,,ninger, som Tid og Aarsliden kunde tillade, sættes i saadan For"svarstilstand, at de i Tilfælde af en uformodet Ulykke kunde blive
,,af defensiv Nytte."
"l•liiiene sikkres ved Ohservationsposler imod Svinesund og den
"Decl af lddefjorden, som ligger foran Linien, samt fra Sollem-Siden
"imod Aremarks•Egnen og Skodsbergs-Sund, i den nordlige Deel
,,af Aspersoen. Skulde I?iendcns Styrke og Stilling tillade, al sidst1,nævule Pas kunde indtages, saa vilde derved en saavel defensiv
,,som offensiv Fordecl vindes, og Frederikshald end1111 bedre obser"vercs. Et interimistisk! l\lagazin maalle snarest muhgt indreiles
"imellem de store Magaziner, paa den Linie, hvorpaa Armeen agter al
,,operere, paa del al Transporten af Proviant ci maa iilive for lang,
,,naar Angrebet skeer."
Corlstod den 3 April 1808.
G. li/. Annfelt.
C. S. Skoldebra11d.
Paa den hiiislcommnnderemlc Genernls Forlangende: at 1,Iive unclerrellct om, naar Armeens ,•enslrc Floi var færdig lil at folde ind i Norge,
meldte samme Fliiis Chef, Oher~l /11rngc I under 7de April, at Gcneralkrigscommissarialel troede, al kunne fra Tirsdai,;cn den 12Le April proviantere Tropperne og den 13de fouragere neslene ; nemlig: Jægerne ved
Grændsen, og Hovedcnrpset 1 1 ! l\liil derfra; og da uemeldle Commissarial under t2te April meldte, at del kunde fra de lo Hovcdmagazincr i
Striimslad og Vcslra Ed forsyne Trupperne med Proviant og Hestene med Fourage paa 14 Dage, saa lud Overbefalingsmanden over
venstre l<'loi sine Tropper, den 16de Apl'il, indtage fiilgende Stilling:

a

For pos Le ru e,
Hoirc Fliii under Cnpitain "cd Livga rden til l<'ods, IJ'cic/c11/tjrlm s
Ill•fali ng , uesallc Sollems Toldsted, Nossemark og Budals\·igen med
40U Jæger{'.
Venstre Floi, under Majo1 ved Elfshorgs - Regimc11l /1'j,•r11I/' ton
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JValtcns Commando, besatte Jacobsrud med 200 Jægere, l\fåsakasa
med 120 Skarpskyttere og Livgrenaderer, og Washiln med fOO
Jægere.
Hovedcorp s el.
Hil ir e F I ii i, under Commando af 2den Brigades Chef, Oherslliculenant Hjerta, bcsalte:
med 2den Bataillon af Vestgiitha Dal-Regiment Riifmarken.
,, Lil·-Balaillonen af
dillo
ditto
med 4 Parti-Canoner
Vestra Ed og Omegn.
" 2den Balaillon af Skarabol'gs- Regiment med 4 3-Pd. Canoncr
i Toftedalen.
Vens t r e-F I ii i, unde1· Commando af 1ste Brigades-Chef, Oberst
Passe, besalle med 2 Batailloner Liv-Grenaderer, 1 6-Pd. kjiirende
Da lleri og 4 3-Pd. Fod-C~noner, Långvallshro.
Observationscorpset, under Commando af Obersllieulenant Gillner, besalle Lomlanda, Bogen, Niirre og Vestra-Vellc, hver
By, med 50 Jægere.
Rrokstrand, med ! Bataillon af Elfsborgs-Regimenl.
Skee, med 2 Eseadroner eller l50 Mand Dragoner og t 6-Pd.
kjiirende Batteri.
Slr1imslad, med 6 Balaillon af Elfsborgs-Regiment.
Udevalla, med 4 Escadroner eller 300 Mand Dragoner.
Wenersborg, med 2 Eseadroncr e11cr 150 Mand Dragoner.
3die Brigade, under Oberst Bcl{rage, var forlagt saaledes:
1 Golhenborg: 1 Eseadron Vestgiitha Dragoner 75 Mand.
Af Bohuuslehns Regiment 2'18 Mand.
Et kjorendc 6-Pd. Batteri, udeu Heste.
Et 8-Pd. Haubilz-Balleri.
Paa Elfsborgs-Fæstning: Recrulerne af Skaraborgs- og BohuuslehnsRegimenterne 2 0 8 Mand.
,, CarlsteensBecruterne al Elisborgs-Regiment 208 Mand.
Recruterne af Skaraborgs- og Elfsborgs" WarbergRegimenterne 203 l\Jand.
Besætningen paa 4 Canonchaloupp.er i98 M1md,
Fra Veslra-Ed vare de 4 Pm•li Canoner hlevne transporterede
paa Store-Lee-So til Nossemark; men, ved nærmere Umforretning om
Magazinernes slette Tilstand der og i Vestra-Ed, fandt Chefen for VestArmeens venstre Fl1ii, Oberst Bung4 , sig n1idsaget til at drage disse
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Canoner med deres Besæt11ing samt den i Nossema1·k liggende Bala11lon af Veslgolha Dal-Regiment tilbage til Strom, da l\fogazinet der
iklrnn havde Midler til al forsyn e de imellem Niissemar~ og Sollem
liggende 400 Jægere med det Nodvendige for 3 Uger. Oberst /Juugo
meldte derfor den 16de April til den hiiistcommanderende General:
- - ,,Jo nærmere jeg bliver bekjendt med Proviant- Fnrran,,dene, og erfarer, at iL.ke mere Brod bages, end som knapt for,,slaacr til 5 Dages Proviantering , samt al Transporterne forn em,,melig skulle skee med udstille Bonderhestc , overtydes jeg om I at
,,Generalkrigscommissarialet ei saa snart bli\•er i Stand til at tilkjende,,!4ive: at det er færdigt med Tilveiebringelsen af Troppernes l:<'or"niidcnheder, og at jeg fiilgelig ei heller vil være i Stand til at
,,understolle de offensive Operationer, som sk ulle foreta ges."
Det blev af denne Aarsag ei mul igt for den h6islcomma11derc11de General at give de, under 3die April, lo vede nmrmerc Ordres
for venstre Fliiis Angreb; hvorimod den hiiire Fliiis An greb blev
fostsat til den 15de April, uagtet den, af ovenstanende Grunde, ei kunde
vente anden .Medvirking af venstre Fliii, end Demonstrationer.
Man seer heraf ~ at den svenske Armee havde al kjæmpe med
ligesaa mange materi r llc Savn og Mangler, som den norske Armee.
Af General Armfelts Stab beordredes: Cnpitain, Baron A11c/carsviird til Adjutantsljenesle ved hoire Fliiis l slc Brigade, Lieutenant,
Grev Oxcnstjerna ved 2den og l\Iajor Skoldebrand ved 3die Brigade,
samt Major Grev Lavenhjelm ,·cd Armeens venstre Fliii.
Ifolge Kongen af Sverrigs Befaling blev en Proclamation ,
som var forfallet i del danske Sprog, overgiven til de furskjellige
Chefer, for al uddeles i Norge. Den var saalydcnde:
,,Norges Indbyggere l"
,,Den danske Regjering har uden Grund erklæret Sverrig Krig;
,,lien har foriigel de Plager, der allerede trykkede det gamle Norden,
,,og har frivilligt lagt si~ under et fremmedt Aag."
"S,•enske Tropper rykke saa!edes efter Kri gens Love ind 1
,,Edel'S Land, for at forekomme de Fiendlligheder, som true deres eget."
,,l\Ien Krigens Love skulle ikke udlives uden imellem IC.ri gere.
,,Hver fredelig Land- og Stads-Indbygger, for saa vidt hun holder
,,sig btille, skal nyde Siklrnrhed og Beskyttelse."
,,Den svenske Kriger, bekjendl for Orden og Sædelighed, for1,11.crmer ingen uhevælmet, frarover ingen hans Eiendom, og der-
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,,~om Forsynet fremmer hans Vaaben, ,·il han, langt fra al skade
"Eders Næring, aab11e Eders Bavne for Handel og 'filforse\, give
,,Eders ArbeidsDid Liv igien, og Ære og Tro et Prisled i Nonle11.''
llon·dq,arll'ret drn 15 April 1808,

Gustav Mauritz Ar111fclt,
Friherre, Biiislr.ommanllcrcni.le ornr Vcsl-Ar111et•11.

Men omendskjondt Sverrig nu fiirte Krig merl Danmark og
Norge, og, saa at sige, med hl'le Europa, pna England næ1·, saa gav dog
Kongen af Sverrig de Handlende Tilladelse til i Handelsforretninger
al correspondcre med fiendllige Steder, under den Betingelse, al Brevene skulle læses af de nærmeste Overbefalingsm,e11d, som derefter,
naar Brevet ikke indeholdt andel end uskyldige Gjenslande, skulde
give Brevene tilhage til Eierne , som selv havde at hesorge dem;
hvilken Kongl. Tilladelse Over-Post Direclionen lrel.jendli:rjorde i
Stockholms-Blade den Hlde April 1.808.
Det svenske Angreb var, som sagt, bestemt at hegynde den
t5de April, og udforles saaledes, som vi nu nærmere ville beskrive.
Allerede den de April var Oberst Galm mrd sin Balaillun nf
Dal-Regimentet ankommen lil Midtski>ugen læl ved den norske Grændse
og havde der indlagt Blllaillonrn 1 5 Gaarde. Nallen til den 9de April
delacberede Obersten 1. Officier mecl 30 Mancl ind i Norge, for at recognoscere Egnen omkring Wermun-Soen, og et'farl'de han derved: al alt
vaahcndygtigl Mandskab var afm ,rchet'el derfra, og havde efterladt
4 Geværer og nogle Skie. Den 9de April udseudles et Detachement af lOO Mand, under en Cnpitains Commando, lor aller al recognuscere Vermun-Soen og de omkring samme liggende Gaarde og Huse
lige til Fliesen-Elv. En lille norsk Patrouille, sum fra Soens iislrc
Bred observerede delle Commando, Irak sig ved sammes Fremrnarche tilbage. Den 10de April foretog de Svenske en lignende Recngnoscering, uden al stode paa norske Tropper; men den i-Ile
April om Morgenen Kl. 2 udsendtes alll'r et Uetachemenl, under
Commando af Lieutenanl ved Liv-Garden, Commandeur for Jægerne
af Oberst Ga/ms Ualaillon, Baron Jacub Ccd,-rstriim, beslaacmle af
l Capilain, 4 Suballerne-Officierer og l 5t) Mand, for al recognoscere
Veicn til Nyen paa Fliescn-Elvcns nordlige Bred, Marchen I.Jlev ikke
foruroliget forend i Nærheden af Eh•e11, hvor en norsk Feltvagt paa
30 Mand Skielobere, undel' Lieulenanl v. Timme, af 2dcl trond-
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hjemske Infanteri Regirnenls-G1·cnadeer-Dataillon, m,ed [{jæl.hed angneb
dd svenske Detachements Fortrop, fort ar Lieutenanl Falmenhjclm. llen
norske l<'cltvai;t trak si~ uden Tah tilbage for denne Overmagt, hvordter
Lieutenanl Cederstrom fortsalle Marchen til Ronnesætcr, hvor han
deelle sil Corps i Lo Dele; den ene bestaacnde ar 50 J,t•gerc, undt•r
Commando af Licute11a11t Zweiberg og Fændrik Ehrenlwim, gik lana;s
Fliese11-Elv over Udnæssel til Skalhukilen, medens dt'n anden Decl,
under Lieutenant Cederstr iirns egen Anforscl, gik den nrermesll! Skovvci over Hjl'rgene, forenede sig atter i Skalbukilcn med Ueutenant Zwcibergs Ardcling, og fortsalle derfra samlede Marchen til
Nycn, paa hvilken l\1arehe vexledes uarl.1rudl Skud, hvorved en norsk
Sold;,t blev let saarel. Oberst v. Staffeldt gik i fo1·ccrel Marche med
Grenadeer-Ba!aillunen Ræder over Fonsterud og Nye11 de Svenske i
l\lode, hvorpaa de iilsomt trnk sig lillrnge fra N.yen over Grmndsen
ug blcve forful gte i l\liil af de Norske uden at kunne inheutes. I et
lluus fandtes efterladt General Armfclts ovcnanriirte Proclamation til det
norske Folk. l\fon de11 13de April rykkede atter et svenskt Detachement
over .Midtskougcn ind i Norge, bestaaende af 100 Jægere og SO Infanterister, under Lieutenant Cedl'1'strorns Anforsel, med Ordre, at
tage Veien over Wermunsoen og Fliesen-Eh•en til Ronnesætrr, hvor
1 Officier med 30 Mand skulde lades tilhage som Soulien, medens
Resten marcherede frem til Sknlhukilen, og, i fold det kunde skec
med Sikkerhed, skulde en Stilling tages ved Nyen, og i san Fald
et Detachement posteres i Udnæssel, for at dække Flanken, med Hen·
syn til en Vei, som gaacr derfra til Velle og videre til Winger.
Detachementet march erede uhindret til Fliesen -Elv, paa hval•
!,.en de Norske havde begyndt al vække Isen, ligesom de ugsaa
l,mgs Veien havde anlagt Forhug.
Yed bemeldte Elv blcve de
Svenske forsl hilsede med en lel'ende Ild fra et forresten ringe Ant,11 Sl.ielobere, hvis Styrke voxede, eftersom de, idet de trak sig tilbage,
nærmede sig Honncsæler; men da de Svendskes Antal var de ~or •
skes langt overlegent, pousserede Lieutcnant Cedorsll'iim sit Dctaclrnml'nt frem LIi Slelleu ved Skaluukilcn, hvor han fra Skoven ved
Nyen blev saa kraftigt mr11lt,1get ni 2 Skieliil.Jer-Compaguicr og
Skarpskyller-Divisionen af Grenadcer-Uatai11011en Ræder, at rlc Sl'e11sk1i
iilsoml og i Uorden maalle trække sig tilbage efter et Tau af 2
l\:faud dode og 2 Officicrer, J,ieutenanterne Ceders/rom og F11/111cnhjel111 øJmt 8 l\Iand saarede. Lieutenant Ccdcrst-riim maalle 1 som l<'iilge af
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cle,1 erholcllc Ilkssurc i venstre Ileen, lade delle afsællc, og gaaer endnu
omkring paa el Træheen i •Stockholm , ikke mere som Soldat, men
som Præsident for del Kongelige Carnmer-Collegium og Fuldmægtig i
Stæudernes · Hig~gjelds Cnmptoir.
De Norske tabte 2 Mand d1ide og U Mand blesserede. Oberst
v. Staffcldt roser meget sine lJndergivnes Tapperhed og Udholdenhed
den fiirste Gang de kom i liden.
General Armfclt forlagde den 13de April sil Hovedqvarteer rra
Carlstad til Adolphs-Brug i Kiila Sogn og den l 7de April til l\Jorast.
De Svenskes Angreb med den hoire Fllii urifiirles derpaa, som fiilg r:
Den 2deu Brigade, under Oberst, Grev Schwerin,
Jæger-Batailloncn af lJplands-Regiment, under Capitain Bauma111
Commando, f01·samlede sig N.illen li! den 14.de April i Sund~hageu og
lliigsæler i Skillingsmark, tæt ved den ntJrske Grændse, som paa
delle Sted ug ved Krogfos var besat af det eidsvoldske Jæger-Compagni, under Lieutenant v. K rebs's Commando.
Om Morgenen den 14de April rykkede de Svenske frem. Lieutenant, Grev OæenstjeTlla med Fændrik Jl'inblad og 30 Uplanrls-Jæi;ere
beonlredcs til at tournere Postcriugen i Krogfos, og Fændrik l'tihenberg
med et Compagni af Uplands-J,egere beordredes til at touruere
Posteringen i l:liigsæll'r, h,·ilke Tourneringer dog ei vare mulige at
udfore, formedelst de mange der værende Vandliib; hvorimod Lieuten,mt O,i;e11stjerna med sit Detachement , underst/iltet af Helsinge•
Hataillons Jægere, under Lieutenant J'ou11gma111 Anfiirsel, en front angreb
Posteringen i Krogfos, som kun bestod af 1 Lieutcnant og 37 l\land,
der naturligviis maalle trækl.e sig tilbage for slig Ovl'rmagt, efter el
Tab af 3 Fanger, 6 Geværer og nogle ubetydelige EITecler. Lieulcn:111I v. Krebs gik dcrpaa tilbage O\"Cr l\Jangefjcldct (l\langlefjeldct) og
lo ; en Position rnd Garsiien; men denne rnaalte snart forlades, hvurpaa
l.icutenanten trak sig til en stærk Position ved Haneborg, en Gaard,
som ligger paa en h1ii Bakke, hvorfra man har en viid Udsigt til
alle Sider. Uplands Regiments Jægcr-Bataillon, som nu var sat noder
01.Jer~tlieutenant Lagerbri-ngs Commando, br1i1I op lien 1Sde April Kl. -!
om Morg1•ncn, for at stiide til Forposterne ved l\larlien, hvorfra han
rykkede frem imod Haneborg, hvor han ankom Kl. 3 om Eflermidd11gcn, og engngercde sig strax i en Feglning med den i tæl Skov
og paa hiiie Klipper po(terede Lieutr1111rt r. Krebs, med en Styrke
af omtrent 100 Mand I men som dog senere blev understollel al cl
0
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I>claehcmenl, under Commando af Liculenanl v, Mork af Rataillonen Ditten.
ncn dyhe S11cc forhindrede de Svenske i 'bl foretage Angreb i Flanke
og Ryg paa J,icutcnanl Krebs' s Postering, hvorfor denne i hcngcre Tid
lunde soulenere sig imod Overmagten. Dog maalle Stillingen ved
Haneborg snart forlades af de Norske, som uforstyrrede, men ugjerne
trak sig lilhage, efter cl Tab af 2 Saarede, hvorefter de Svenske
samme Dag, den 15de April, besalle Haneborg.
Da Obersllieutl'nant Lagcrbrings Postering paa delle Sted langt inde
i tandet var meget exponeret, saa erholdt han paa Forlangende den 16de
April en Forstærkning af 200 Mand af Liv-RcgimenMs Grenaderer,
under Commando af Brigadens Seeond-Chef, Obersllicute11a111, Grev
Axel Morner af Liv-Regimentet Husarer, og i Esradron af samme
Regiment under Ritmester Ingllot,. Senere fulgte dl'n ii'l'rige Brigadl'.
De i denne Egn, d. e. i Hiiland og Urskoug, canlonnerende norske
Tropper, bestaaende af den af del 2det aggerhusiske og lcllemarkiske
Infanteri-Regiment comhinerede Grenadeer-Dalaillon, under Major v.
Ditten, og 2 lette Compagnier, tilsammen 00
000 Mand stærk,
forsamledes ved Melding om delle Angreb paa deres Alarmpladsl',
men kunde formedelst de vidtudstrakte Qvarterer ikke betids komme
T.ieutenanl v. Krebs til Undsælning, hvilken derfor maatlc videre trække
sig tilbage paa den store Landevei Ol'er Urskoug Lil Blakjer -Skamlse og
derfra over Glommen, forfulgt af Obersllieuteuant IJforncr mrrl 100
J.iv-Grenaderer, 50 Oplands-Jægere og 6 Husarer. Da !\lajor v. /Jit ten havde snmlel sin Bataillon, og erfarede de Svenskes Fremryknin g,
trak han sig ogsaa .uden Modsland till,ng1!, deels til Fedt-Sund og
deels til Blakjer- Sund, paa hvilke to Steder hnn passerede Glommen,
hvilken Relraile uden Kamp ikke kan billiges i en E gn, hvor del ene
Defilee afliiser det andel; saamegel mindre som l\fnjor v. Ditten var
ligesaa stærk, om ikke stærkere, end de Svenslrn, og ftil gelig l'ilde
de Norske, naat· de havde været vel anfiirte, ikke havl nod ig al vige
for Obersllieutnanlerne Morncrs o·g Lagt>rbrings fo1·ened e D1!l11chemenler, langt mindre for eet af disse Corps.
Den il.ide ÅJJril gik
ikke desmindre de norske Tropper tilbage pan Glommens hoire
Ured ; Dalaillonen v. Dillen og det lette Compagni lleyerd:il ligeoverfor Fedt-Sund, del 2det eller det Eids\'Oldske-Jægcr-Compagni,
uuder Commando af Capitain v. Hals og Lieulenant v. Krebs, lige-
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overfor Dlakjer-Skandse.
Da Blakjcr Skandse laa isol1•rel paa Glommens venstre Bred,
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uden at l.unne sikkrc Overgangen over Florlen, ,•ar den ikke armeret,
men hlol forsynet med en lille Vagt, under Capitain v. Mosgaard,
som lnspeclions-Officier, hvorfor den, ved Oherstlieutenant !,liir11ers
Fremrykning, uden l\lo:lstand blev forladt af Vagten, som trak sig
. over den tilfrosne Glommen-Elv, hvorpaa Skandsen blev besat af
de Svenske f6rste Paaskedag, den t 7de April i SOS, lidt efter Middag, hvorved den norske Armee tabte 250 S kpd. Bo, som var oplagt i Skaudsen, og som Armei:n meget trængte til.
Blakjer-Skandse var, som sagt, placeret saa uheldigt som muligt.
Uden at kunne tjene som Brohoved for Overgangen over Glommt>n,
var den let al angribe og erobre af de Svenske; og efter Erobringen
ydede den dem store Fordele og tjente dem som fast Punkt ved
Glommen; hvorimod rlen fra norsk Side ikke ydede nogensonihelst
F urdeel, og kunde ei heller hverken understolles eller forsvares fra
den modsalle Flod- Bred. Dette var Aarsagen til at Blakjer-Skanclsc
i Krigen 1808 hverken var monteret med Skyts eller besat med Garnison, og er ogsaa srnere hleven demoleret.
Med samme ringe Indsigt og Kundskab vare llere andre norske
Fæstninger blevne anlagte, saasom: Basmo, Christiansfjeld, Teruingen, o. D., som enten )aae paa hoie Klip1,er, eller i Buller
og Slugter , hvorfra de hverken kunde forsvare Glommens Overgange eller Landeveiene langs samme , saa at det synes, at alene
Uvidenheden har vidst al gjore sig gjældende ved disse fortiflcatoriske
Ani.cg, som derfor ogsaa alle ere senere blevne forladte 1 eller demolerede.
De fra Urskoug lilbagegangne norske Tropper, Grenadeer-Bataillonen v. Dillen og det lette Compagni, under Capilain v, Jleyerdal,
forsamlede sig hag Fedt Snnd, og del andel )elle Compagni, under
C,1pitain v, llals, bag Blakjer-Sund, paa Glommens hoire Bred, beredte til at forsvare disse Overgange, ifald de Svenske skulde forslige
paa al gaae over samme.
Om Ertermiddagen den 17de ~pril vexJede de Norske ved Hlakjer-Sund endog n_o gle Skud med en svensk
llecognoscering, men uden Virk11ing paa nogen af Siderne.
Samtidig med Oberstlieutenant /f/iirner, Fremrykning til BlakjerSkanrlse, detacheredes ug~aa den i 7de April Obersllieutenant Lagerbri11g
med 100 I\Jand Liv -Grenaderer, 150 l\Iand af Uplands-Jægere og l
Officier og 9 Husarer, ligeledes fra den 2den, eller Oberst, Grev
Srhweri11s Brigade ved Haneborg, til Hiilands Kirke.
Disse lo SVJge Dct;id1emenler IJle,·e saaledes,

, ed al fjernes
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flere Mile fra deres Hovedcorps, rr.eget exponerede, og maalle ligeover for en nogenlunde activ Fiencle udsættes for al an gribes og
oprives. Oberst, Grev Scltw~rins strategiske Dygtighed fortj ener derfor vislnuk ligesaamegen Dndel, som de 2de delnchcrecle Corps og
1leres Befalingsmænd maae lilkjendegives Berommelse for den nf dem.
i deres farlige, ja foa·tvivlede Stilling udviste Tapperhed, hvorved
de endog reddede mere af deres Detachementer, end man under disse
Forhold var berettiget til at haabe.
Prinds Christian-August erholdt nemlig den Ude April Meirting
om. ni de Svenske havde udsat Poster ved Svint>sund, og truede med f't
Indfald i l\Jarker. Af denne Aarsag, og for al være nærmere ved
Krigsskurpladsen, forlagde han den 1.5de April sit llovedqrnrtecr fra
.Moss lil Rakkeslad Præstegaard, og til Recognoscering udsendtes aller
Premierlirntenant v. Begge af norske Jæger Curps med en Patrouille
over Derby igjennem Enningedalen paa Veien til Vctllnnda - Bno, hvor
han gjorde 4 Fanger.
Prindsen var endnu uvidende om de Sve11s~es videre Forela gender;
men neppe var han ankommen til Rakkeslad, forend han om Aflenen
den :l5de April erholdt Rapport om, at de Svenske havde paa SydOst Grændsen trængt de norske Forposter tilbage, og vare rykkede
ind i .Marker. Som Fiilge heraf blev Brigaden Ilolst tildeelt Ordre It
at concentrere sig ved Skjeherg, og vilde J>1 indsen Of?S aa selv begive
sig didhen, for at sælle sig i Spidsen fur denne Hri gade, da han den
i6de April lidt efler .Midnntstid erholdt Happorl om, al de Svenske
ogsaa l'are trængte frem over l\Iangefjelrlet til lliiland, hvorom han
strax underretlede de i Nærheden værende Befalingsmænd. Den Skrivelse, Priodsen i denne Anledning tibtillcde Oherst de Scuc ved
Kongs1•inger, er characl1•ristisk formedelst sin Korllied, og tilkjendegiver den paa sin Undergivnes Dygtighed aldeles stolende Feltherre.
Den er saalydende:
1 ,Fienden e1· faldet ind i Holand, Herr Oherst I lag Deres Mes,,surcs."
Rakkestad Præ ·trgaard, den Hlde April, Kl. I, Nnt.

Christian,
Prinds til Sies, ig-lTolsleen.
En saadan Communication maa være nok for en kyndig Underbefalingsmand, og for den ukyndige hjælper ikke arl1clange lnstruclioner. Prindsen reiste samme Dags l\lorgen Lil Skjeher g ; men istcdelfor
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nu med Brigaden Holst al ile 1\farker til Hjælp , salle han sig i
Spidsen for denne Brigade - med Undtagelse af l Balaillon af siimlcnfjcldske Infanteri-Regiment, under Commando af l\fajor v. Hjermunn,
som blev tilbage lil Fæstningernes Soulien - i Marche imod Nord, for
al angribe de S,•enske i Hiiland, eller hvor han maalle træffe paa
dem. Det norske Jæger-Corps dannede Avantgarden.
I forcerede Marcher ankom Brigaden Holst den I Sde April til
Triigstads Kirke , og paa Marchen dertil erholdt Prindscn l\felding
om, al de Svenske den 17de April havde besat baadfi Blakjcr-Skandse
og Rolands Kirke, og, baseret paa disse Meldinger, udstedte han i
Triigslad sine Dispositioner til Angrebet paa de Sfenske, som bestod
i, at Prindsen med Brigaden Holst, eller Hovedstyrken, bcslaaendc af
·l Balai1111n af siindenfjcldske Infanteri-Regiment, 2 llatailloner af
11urdcnfjeldsl.e I ufdnteri-Rcgiment, del norske Jæger-Corps, og det
norske ridende Batteri, hvilket sidste dog fors! den 19de April om
Morgenen, kommende fra Onstad-Su11d, studie til Colonnen, til~ammen circa 2200 .Mand, vilde marchere paa Landeveien over Hæmnæs og
lien i9de April angribe de Svenske ved Hiiland i Fronten, medens
den bag Fedt-Sund slaaende Balaillon, under Commando af Majo1·
v. Oitt1111, og del lette Comp,1gni, under Capitain v. Rcyerdal - hvilke den
i de April bleve forstærkede fra Reserve-Brigaden, under Oberst
v. l.ow:ow, med 3 Mosketeer-Divisioner af oplandske InfanteriRegiment, nndl·r Commando af Major v. Weiby, og 10 Dragoner ar ullensagel'Ske Cumpagni af det aggerhusiske Oragon Regiment, under Commando af lUtmesle1· v. IngieT - skulde trænge frem ,•cd bemcltlte Sund
ovel' Glummen og angribe de Svenske i hoire Flanke og i Ryggen.
l.igesaa blev det lette Compagni, under Commando af Cnritain v . Hals,
bag Blakjcr-Snnd, den lSde Apr.il forstærket med 1. Balaillon af hle
aggerhusiske Infanteri-Regiment, under Commando af l\Jajor v. 1Jfeilznl'1'1
hvormed Blakjer-Sknndse skulde angrilies fra Blakjer-Sund af. P1 itu.Isen
afsendte sin Adjulant, Ritmester v. Darrc, for at lede disse Flanl.t•·
Angreb. Kunde del lykhes Prindsen, at fordrive de S\'ensl.e Ira
lliiland ug at sprænge Cenll'ummcl for deres Angreb, saa vilde de
<ivrige Angreb ei blive farlige; thi det er Krigens Natur i Uelilcer
og med isolerede Colonncr, al, naa1· ecn Colonne slaaes tilbage, eller
eel Defilce forceres, ere alle Delilcer let omg11aede, og de andre Colonner blive derved meget expuneredc, og deres Angreb kunne ingen
Fl'emgang lwvc. ·
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Den {8de April blev Obersllieutenant, Grev Alor11cr forstærket
fra Reserven ved Haneborg med et Uctachement at Liv-RcgimentetsHusarer, under Ritmester lngllot:.
Sneen laa endnu i disse Egne den {8-20de April san dyb,
ol man ikke uden Vanskelighed kunde bevæge sig udenfor L:mdevcien.
Flanke-Angrebet fandt Sted til bestemt Tid om Morgenen den
19de April, idet de 3 Musketeer-lJivisioner af Batnillonen Wciby,
3 Grenndeer- Divisioner af Batnillonen Dillen og Dragonerne gik fro
Fedt-Sund, paa en Skovvei , som overskjærer Landeveien imellem
Urs kong og Blakjer-Sknndse ved Killingmohusene, omtrent i l\fiil
ostenfor Blakjer og i Miil veslenfor Toverud; hvorimod den 4de
Division af Bataillonen v. Dillen, under Commando af Capilain v.
JVcit.-mann, samt Capitain v. Hcycrdal med sit Compagni af den norske
lette Infaoteri-Bataillon, marcherede paa en si/irre Lond evci til Boland.
Da de 6 Infanteri-Divisioner og Drago nerne vnre ankomne til
Killingmo paa Blakjer-Veien, var den svenske Besætning i Skandsen afskanren fra Reserven i Hanebor·g, som, bekymret for sine to
langt frem pousserede F16i-Corps, havde detacheret 80 Mand LivGrcnaderer, under Major Encsl,old, Commando, fra Haneborg over
Tovcrud og Urskoug, for at nabne Forbindelsen med og for·stærke
Besætningen i Blakjcr-Skandse.
Ved Killingmo stiidtc Skarpskytterne, som d nnn cdc Avantgarden
for del fra Fedt-Sund kommende Corps, paa Major E11eskolds Detad1ement, hvorved en Fegtning begyndte, som fra norsk Side snart
Llev understoliet af Hovedcorpsct, nemlig Grenadererne, op16ste i Kjæde
paa begge Sider af \'eien. Major E11cskold maatte for denne Overmagt s6ge sin Redning i et iilsoml Tilhngetog over Toverud til
Haneborg, ligesaa iilsomt forrulgl af de Norske Lil Tnverud, erter et Tah
for de Svenske af 2 Dode, og Fændrik Fagclin og 1.2 .Meni ge saarede.
Ved denne Tilbagegang blev Besætningen i Blakj er- Skandse
overladt til sin egen Skjehne. Rigtignok blev Major E11e1/cold ogsaa
understollct fra Hovedcorpset ved Hanehorg med t 00 Liv-Grenaderer;
men da de Svenske uu erholdt Efterretning om, at Obersllicutcnant
Lagerbrir,gs netachcmcut var "kastet tilbage fra IJiiland, beordredes
Major Eneskold saavelsom det Lil hans Soutien udsendte Deta chement
Det var et Uheld for de
tilbage til Hovedstillingen ved Haneborg.
Norske, al Major Enesl,old og hans Soulien ikke allerede vare passerede Killingmo, inden de Fiirstuænvte ankom dertil fra l•'edt-Sund.
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Da det norske Detachement ei var i Stand til at indhente de
Svenske, gjorde del udmallet om Aftenen Holdt ,•ed Toverud-Gaard,
en lille halv Miil fra Haneborg, og log paa den derværende Hiiide
Stilling og Bivouak for Natten, saaledes: 2 Grenadeer Divisioner af
Uataillonen Dillen med Front imod Osten, eller imod Haneborg; de
3 Musketeer-Divisioner af Bataillonen Weiby med Front imod Blakjer,
eller imod Vesten. Den :Jdie Grenadeer-Division og Skarpskytterne
bleve opstillede imellem begge Posteringer til Reserve, En Feltvagt
af oplandske Regiment blev udsat paa Veien imod Blakjer, og Dragonerne bleve brugte til Patrouillering.
Obersllieutenant Jflorner man imidlertid have erfaret hvad der pass erede i hans Ryg; og da han tillige var udsat for Major v. Meitzners og
Capitain v, Ilals's forenede Angreb fra Blukjer Sund, riimmede han om
Ertermidd,q;en den 19de April bemeldte Skandse, for at trække sig tilhage til Haneborg p11a samme Vei, han var kommen. Men da Oberstl.
lllorntr lidt efter Midnat den 20de April naaede Toverud, fandt han Veie11
spærret af en betydelig Overmagt; ikke desmindre angreb han den
med megen Bravour, for om muligt at slaae sig igjennem.
Men
efter een Times Fcgtning og el ikke ringe Tab af Diide og Saarede,
blandt de sidsle Lieulenant Scheffmann, maatte Oberstlieulcnaut Morner
,·ige for Overmagien, slaae Chamade og overgive sig og sit Detachement. De Fangne vare 6 Officierer, nemlig: Oberstlieutenanl Jllorner,
Capitain Stemstram , Ritmester lngllotz, Lieuleuanlerne Aminoff og
1'/ulfor og Fændrik, Baron Sparre, 72 Liv-Grenaderer, 3 Uuderoflicierer, i Trompeter, i Fahnesmed og 3 .:3 Husarer med en Dee!
Proviant og Bagage.
Kun Adjutanlen , Lieuteuant, Baron Sparre,
redåedc sig med 8 Grenaderer igjennem Skove og over Fjelrle tilbage
til Haneborg. De ved dette Detachement værende 50 Jægere vare
allerede om Morgenen den Ulde April blevne beordrede tilbage fra
Blakjer-Skandse til Baneborg og derved reddede for Fangenskab.
Den fra Fedt-Sund til Hiiland detacherede Grenadeer-Divi~ion
Weitzmann af Batøillonen Dillen og det lette Compagni Heyerdal
ankom om Eftermiddagen den 19de April til Rakkesladgaardeue, en
ottende Dccl Miil norden for Biilands-Kirke, og allsaa lige i Ryggen
af det ved bemeldte Kirke posterede af Ohersllieulenant /,agerbring
commanderede Detachement, netop paa den Tid, Prindsen af Augusten borg i Spidsen for Brigaden Holst drev sammes Forposter foran
sig paa Veieu frø H.cmnæs mod Hiilands-Kir-kc og Rakkestadsgaardene,
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hvm·, tmdcr Capilain v. Hrycrdals Commnndo, som den Ældsle ar
de to Capitainer , ovennævnte Afdelinger havde taget en Stilling
bag Gjerder og Hegn; Grenadecrdivisionen, med Front imod Syd
eller Hiilands-Kirke, halv opliist i Kjæde, og halv slullet til Kj a•dcns
Urulersliitlelse, og det lette Compagni pan lig1,enrle Maadc opHisl, med
Front imod Ost, eller den forhiliihende Vei til Haneborg, den enesle,
de Svci,ske kunde passere. Capitain v. Ileyerdul havde ingen Sub.illerneOflicierer lil Hjælp ved sit Compagni, hvorimod Capitaiu v. JVcitz,na11n ~avde ved sin Division Premierlieulenanl v, JJliirck og Secondlieutenant v. Roll. P,ia Grund af Obersllieulcnant Lagerbr-iligs Afreise
samme Dags Morgen til Blakjer, blev hans De.lachemeut commanderet af Capitain Coyett, af Liv-Regimenlcls Grenadeer-Corps , en
megel lapper og udmærket Oflicier.
Fra Holand havde de Svenske udsat en Feltvagt ved Oslby, en
halv Miil sydfor Holands -Kirke paa Veicn til Hæmnæ;, der, hvor
Yeien gaaer af lil Lund, for over denne Uy og den derv wrende
llro al have Forbindelser med den :-!die, eller Ohersl Cederslroms
Ilrigade, hvilken Feltvagt beslod af 50 l\Janrl D1•lsinge Jægere, under
Ueutcnant You11gma11111 og J<'ænrlrik, Grev Cron/1jclms Commando.
En anden Feltvagt paa 30 Mand var udsat paa Veicn til Fedt-Sund.
Ogsaa blev den fSdc April fra Holand fo1·e1aget en Recognoscering
sydeflcr over I.und til Skullerud, imod dl•n 3die Urigades hiiire Floi,
dn g uden al træffe summe , hvorfor Arljnlnnlen, Grev O.xenstjrrna
;ilene afreiste rra Hiilnnd i syd6stlig Retning, for at ops6ge 3die Brig.ide, ln·is hoire Fliii han da ogsaa traf ved Opsal, hvorved Forbindelsen imellem Brigaderne var indledet.
Da den ved Oslby staacn1le Fellvni:t om Eftermiddagen Kl. 2
1lcn i9de April blev angrehen af Fortroppen af Prindsen af Angusten •
hnrgs Avantgarde, hvilken Fortrop blev anfort af Premierlieuleuant v.
l/amtl1auscn af det norske Jæger C01·ps, gav Capilain Coyctt Lieulenanl,
Grev Oa;enstjcrna Befaling at soulenere Fellvaglen med de 10 Husarer , 40 Grenaderer under Liculenanl, Grev Lewc11haupts og :m
Uplanrls Jægere under Rustmester Nisbclhs Commando , h\·ill e dog
nllP iilsoml maalle træklrn sig tilbage for de Norslces raske og overh•gne Angreb, til Rolands Kirke, hvor de hleve optugne ar lloved corpset under Capitaiu Coyett, hvorved nogle Svenske hle1•e dræble
og saarede , og ,1 Mand af Oplands - Regimcnls Jægere tagne til
Fange. Men i samme Oh:blik erfarede Capilain Coyctt, al de Norske
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rr" Fedt S1111d ha\cl~ 1,esal Ra\1kestads G:rnrdene i hans Ryg, og sanledes spærret den eneste Tilhagetogslinie [ur ham forlii bemehlle
Gaarde lil Hanehorg.
Men under disse fort,•ivledc Omstænrligherlrr viste de Svensl.e
og navriligen Capitain Coyctt og l.ieute1rn11l Oxrnstje1·na e11 sjclden
Tapperhed og Aa11ds11ærværelse; thi, trængte af Prindsen af Augustc11horgs Overmagt i Fronten, gjordt• de Omkring, formerede hurtigt
Grenadererne paa Veien i en sluttet Co!o:111c, med de 10 Husarer i
Teten, medens Jægerne, tildeels paa Skie, hleve placerer!e paa Flåiene,
især paa der~ venstre, ligeover for dl'n 11orske Pusler.i11gs hiiire Fliii,
og saaledes formerede angreb de med fældet Grner og under et al•
mindeligt Hurra-RaalJ de af de !forske besatte Rakkrstadsgaat·de, medens Husarerne i Carriere hug i11d langs Veien, drev den norske
Postering tilba ge i nordvestlig l\ct11ing. og nalmede sig paa de1111e
kraftige l\laad e en Gjcnnemgang forbi bemeldte Gaarde med cl Tab,
ifolge deres egne Angivelser, af ikkun :3 Saarede.
Dette raske og tappre l\fanoeuvre, hvori•cd Lieulenanl, Grev U.u1111jcrna især udmærkede sig meget, kan il1ke noksom fremhæ1 es og
beundres af Ven ug Ficnde. Som oftest bærer man i l{rigen sin Frelse
paa Spidsen af Bajonellen; al bruge dt'n kraftigt og til relle Tid, f/irrr
næsten altid til Seier, idetmindste til en hmderlig Undergang, K,un
¼, eller i det Hoiesle en lille ! Time, efleral denne Gjenncmlir·l:d_
ning havde fundet Sted, anl.om Pt-indsen af Augustenborgs-Avantgarde
til Rakkestadsgaardene, og saaledes fandt Prindsen sine ,·ellagte Planer
og sine Furvenlnrnger tilinletgjorle. Ri15tignok vare de Svenske ligesaa stærke, om ikke stærkere end de Norske i delle Oicblik, og deres
Styrke fordobledes ved deres fortvivlede A11greb, derved, al de kun
havde V,1lgel imellem: enten al seire, eller at tages til •'ange,; dog
synes det, som om de Norske ikke lude de Svenske dyrt nuk het,ile
deres forh·ivlede Angreb og hiiisl heriimmclige Tapperhed; thi kun al
øaare 3 af sine .Modstandere, er i dnlte Tilfælde omtrent del samme som
at forlade en Position uden Forsvar; og var end Bah·delcn af det svenske
Detachement bleven liggende paa Valpladsen, m:1alte Hesten endnu ha,•e
skattet sig lykkelig ved al undkomme under s11adanne for dem nfordeclagtige Fcgtnings- Forhold. Del synes, som om de s,·ensl.e Husarer
foraarsagcde den norske l1oslcring en pani,;k Skræk; ovcrhovctlel var
Frygten for Ca\·itlleri lang! storre, end for de andre Vaahen.irtcr.
Imidlertid var hermed Seier og Beriimmclsc fur de Nurske paa
D, nm. hr iø,h, f r• J n; • ~- li. U ud.
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delle Sted li) Ende ;

tl1i rigti gnok stode endnu Majorerne "· Dit-

ten og Wtiby med deres Dolachomentcr nordligere paa somme Vei
ved l{illingmo, og mod Aftenen ved Toverud; men de Tare for
langt borle lil al kunn e bidrage til de Svenskes Undergang; tilmed forlode de Svenske ! Miil nordenfor Rolands-Kirke den store
l.andevei , og droge i noi-dosllig Retning over Bjerge og igjeunem Skove lilbage til Bo\'edcorpsel ved Haneborg , ikkun fm·fulgle af en Afdel:ng af Avantgarrlcn, det norske Jæger-Corps, medens
Hovedcorpsel, udmattet, gjorde Holdt og overnoltede ved Rakkeslarlsyaardcne og Roland , i hvis Præstegaard, beliggende lidt sydlig for
Kirken, Prindsen tog sit Qvarlcer. Her modtog hun næste Morgen,
den 20de April, Rapport om, at d,e Svenske havde trængt Brigaden
de Seue tilbage fra Forskanclsningerne ved Lier til Kongsvingerl•'æslning, hvorfor Prindsen forlsalle sil T og nordpaa, deels for at
fordrive de Svenske fra Haneborg, og deels for al næ1·me si g Kongsvinger, i den Hensigt at understolle Obel'S t de Seue, Men forinden
Primisen forlod Holand, delochercde han Cnpilain Heycrdal med sil
lclle Compogni lil Hæmnæs Gjeslgivergaard , for at besælle den der
fra Sydost indfaldende Vei, og Capilain v. Zarbt•ll af del nordenfjcldske Infanteri -Regiment, med et Detachcmcnl, heslaacndc of Skarp~kyllernc 11r det nordenfjeldske og en Dee! Comrnundeerte af siindenljeldske lnfnnleri-Rcgiment samt nogle 1,andeværnsmænd til Gaarden
Lund, k I\Jiil Sydost fra Hæmnæs-Kii-ke, for al hesælle den derværende
Vei og Bro over Mjærmen-Elv, og derved forhindre, at Prindsen
undrr sin Jt'remrylrniug ei blev angreben i hiiire 1-'lanke og Ryggen
af den 3die svenske Brigade, under Oberst Ccc/e,-st,•6m, som hau havde
erfaret ogsaa var trængt ind i Norge til den osllige Bred af Orje-So.
Ogsaå detacherede Prindsen samme l\Iorgen fra Uoland 6 Compagnier til Sillskougen, for paa nærmere Ordre over Krogfos al foretage et Ang1·eb i de Svenskes ved Lier posterede venstre Flunke, eller
i Ryggen, samtidig som han selv vilde angribe dem i Fronten. Prin<Jsen
sendte sin 2dcn Adjulanl, Capitain v. Holst, med delle Detachement,
for al lede det tilsigtede Angreb.
Oberst, Grev Schwcrin ha vde, som vi vide, beholdt si1i Position
med Hovedcorpset .if 2den Brig11dc ved Haneborg , og havde , da
han erfarede de Norskes Fremmarche, delncheret 100 J ægere, som
slude ,•cd Hauggrim, imod lloland, for al ui1dcrst1illl• Obersllieutenant
l.<1gerb,·i11g& Detachement og lage Brigaden Holst, under dens Frem-
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rykning , i hiiire Flanke; dog , uden at kunne bibringe samme
noget Tab. Men hvor uvidende de S1•enske v11re om de Norske~
virkelige Bevægelser , kan erfares deraf, al , da de af Majorerne
v. lJit.ten og v. IVeiby commaudercde Afdelinger den 20de April
om Morgenen alter havde forladt Toverud Gaard, for al nærme sig
J{ongsvinger, og Prindseu af Auguslenborg var i Anmarche fra Hiiland, angreb en s1•e11sk Afdeling, beslaaende af Uplands-IlegimenlsJægere, som kom fra Haneborg, uncler Commaudo af Lieulcnant,
Baron Sparre, der sidslafr(gle Nat havde reddet sig fra Fangenskab,
aller T overud-Gaard og beskjod den, for om muligt derved al s ælle
sig i Forbindelse med Obersllieulenaul hliirncr og hau s l)elachcmenl,
ln•is Skjebne eudnu var den svenske Overcommar.do ved Haueborg
uhel<jendt. Men da Toveru<I var ganske forladt af de norske Tropper, og sammesteds ikkun fandtes circa !0 Saarede af begge Armerr
samt de til detes Soignering uiidvendige Chirurger og Undcrofficierer,
saa blev Lieulenanl Spurre herom unrlerrellcl, hvorpaa han opho1l1:
med liden, trak sig alter tilbage lil Haueborg, og havde ogsaa den
Lykke, uden Tab al lrnmme øf Veien, fifrend Prindsens Avantgarde
kort efter besatte Toverud, saa at, hvis Liculenanl Sparre var hleven
opholdt sammesteds noget længere ved Feglning, vilde han neppc
have havt dette Held.
Efter at hal'e lidt et ikke ringe Tab i Diidc, Saarcde og Fangm•,
og frygtende for Prindsen af Augusteuborg , som fra Syden nærmede sig Haneborg, vel ogsaa for Detacheringen til Sitlskougcn og
Krogfos i den l'enslrc Flanke og Ryggen, forlod Oberst, Grev Sc/iwcrin Haneborg den 20dc April om l\fiddagcn, og trak sig tilbage
samme Vei, han var kommen, over Mangefjeldet og Krogfos til Sverrig,
efterladende sig nogle Observationsposter paa ~1eldel,
Saaledes blev den 2den svenske Brigade, ved Prindsens vellagle
og raskt udfiirte Planer, med stort Tab drevel tilbage over Grændsen, uden selv al lide noget væsentligt Tab, og forlsJltc Prindscn
dcrpaa Marchen med Hovedcorpset til Blakjer, hvor han ankom samme
Dags Aflen og log sil Qvarteer i Skandsen, medens han lilot lod
de Svenskes Tilbagetog over Mangerjeld forfolge og ohsenere af
en mindre Troppeardeling.
Prindsen roser i sin Rapport over disse Begivenheder i Særdeleshed llalailloneu Weihy, af opland~kc Infanteri Regiment, hvis l'tland~kab, umendskjondt del, var fiil-sle Gang i liden, feglerlc som gamle,
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l,roge tjente og krigsvante Solclaler ; ogsaa B11t11illonen Dillen roses
i Almindelighed, ligesom Priudsen nævner og anuefaler i Særtll•lcshed:
sin Adjutanl, Ritmester v. JJarre for den kraftige og indsigtsfulde
.l\l,1ade, hvorpaa han udforle de IHm givne Befalinger ; dern resl: f.apilain v. Zarbcll af nordenfjeldske Infanteri Regiment, Prcmicrheutcuantcrne v. lleggc dg v. lla:i,thausen, begge af norslrn J æger-Corps,
O,·crjæger Hanevold, Foureer Dahl, Vaahenmesler llrggmn, UnderJæger Fiudholdt og Halvmaanebl1Pscr Ole Berg, alle af Jrogcr- Corpsel.
Saavel under denne forste Expedition, som allid senere i Felten
og paa .Marcherne, deelle Pdnds Christian August Farer , Faligue,
Sull og Tors! saml sine egne ringe Forraad og Eiendclc med Sol daten. De Saarede i Armeen troslede han, og sorgede saa godt han
formaaede for dem; de D<iende lagde tillidsfuld deres efterladte Familiers Skjelme i Prindsens Haand, idel han lov!'dc al sorge for
dem; og han holdl Ord.
Paa denne Maade blev Prindsen snart
elsket, ja forgudet at sine Undergivne, der me1l Glæde gik i Doden
for ham. Ingen Fyrste forstod den Konsl, at blive elsket, bedre end
han, endskjiindl denne Konst vistnok ikke er vanskelig at lære for
den Fyrste, som onsker at kjende den.
Den iidie sven s ke Brigade, under Commando af Oberst
Ture Ccdrr,triim, brod ogsaa op fra Tocksmark i Værmelnnd den
i5de April, om Morgenen Kl. 5b, og trængte ind i Norge paa fi:ili.;ende l\Iaade:
lJ o v cd c o Ion n en, beslaarnde af: l Bataillon af Ncrike- og
Værmelands-Regiment, 2 Divisioner af Dal Bataillonen, Norike- og
Wærmelands Regiments-Jægerc, 1sle Dataillon af Sodermanhinds Re•
gimenl og 2 Escadroner af Liv-Regimentet-Husarer - gik fra Laos
ved Nedre-Hure-So i Sverrig paa de hedsle Vinterveie over Banerjeldet.
De af de Norske paa J.'jeldet udsatte Vagter og Poster foilode deres P.isiliouer og anlagte Forhug, og Irak sig ved de Svenskes Nærmelse tilbage,
Indenfor den norske Grændse udseudle denne Coloune 3 Detachemeuter, nemlig:
De I 1 si e Detachement, so~m bestod af 50 Jægere og l Division af
Ncrike- og Værmelands-Regimenl, under Commando af Fændrik, Grev
Ilormanson, marcherede til H 6 ir e, eller imod Nordvest, og tog
Vl'ien over Langcnaas og Hogaas til Stillesby ved Orjc-Socns ostligc
lhcd, Ved Hue- Vandet stodtc dette Delachement paa en norsk Felt-
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,·ngl, som vexledc nogle Skud med den svenske l<'ortrop, og trak sig
derpaa tilbage, hvorved en norsk Soldat blt'V saaret og fanget.
Det 2 det Detacht•menl, som ligrledes bestod af 50 Jægere ug
1 Division ar Ila! Batnillonen, marcherede lige ud, eller imod Vest
til Askerud. Den norske Feltvagt pan Mosen 1islenfor Snkken Irak
sig, vcrl Delachemenlets Nærmelse og eflerat have vexlel nogle Skud
med dets Fortrop, ligeledes tilbage imod Siicn.
De I 3 die Delaehement, som bestod ar 20 Jægere, l Uivision
af Dal-Bataillonen og -l Husarer, under Commarulo af Major Skiildcb1·and, marcherede til Venstre, eller imorl Sydvest til Orje-Pas.
Dette Pas blev ved netachementcts Ankomst ogsaa forlad I af de lSorskP,
uden Modstand.
Ligesom disse 3 Detachementer \'and! Terrain, fulgte Brigadem
llatailloner eller Iloveclcorpset efter, og indloge Canlonnemenler fra
tiauseLy over Stillesliy og Engcr til Orjc-Pas, eller langs OrjcSoens ostlige Bred.
En 2 den Co I o n n e , beslaaende af 2 Di visioner og JægerCompagniet af Dal-Rcgimenlet, under Commando af Capitain, Baron
i riesendorff, gik fra Fogelvlk i Svw ig imod Syd ves l og ved
Vangs-Toldsted over den norske Grændse. Ved Buarsknv Husene
storlte denne Colonne paa en norsk Feltvagt, som under en leven_rle
lid Irak sig tilbage 01•er Buarsgaardene og Stil.le, forfulgt af de Svenske
til Odemark -Soens iislhge Bred. Paa delte Tilbagetog havde de
Norske 2 Diide og 7 Saaredc, hvorimod tie Svenske angive deres
Tab til ikkun 2 saarcde Jægere. Capitaiu J'riesendorff indtog derpaa
Canlonnementsqvarleer i Ogestad og Omegn.
Alle disse Bevægelser l,(eve udforte den 15de April, da den Af•
stand. som hver Colonne hnrde al marchere til Orje- og OdemarkSiierncs ostlige Bredder, i~ke ud~jordc mere end eirca q l\liil.
\'ed Flag af forskjcllige Far,·er signaliserede de norske Forpo~tcr
den Vei, de Svenske loge, og som Fiilge heraf .blcve Orje- og Odcmark-Siiernes iistligc Bredder aldeles fo, laclle af de norske Posteringer,
som alle gik tilbage over de endnu tillagle Socr.
Den l6de April udvidede de Svensl<c deres Cantonncmenter og
foreloge Recognosceringrr.
Saalecfes blev Major Skoldebrand, fra
Orje-Pas L<'ordrct med Sii lermanlands-Bataillon og sammes JægerCompagni al marchere imocl Nord, for al rc·cognnsrere Orje-Siiens
osllige Bred og besætte samme ligeover for Rodcnæs l{irke. Ma•

4-70
joren armarcheredc om l\lorgenen l{I. 3 , og forlsalle sin Marche
langs Slien, nden at sl6de paa norske Tropper; hvorimod han paa
Isen, imellem Slupslad og Deignæs, saae nogle Cavallerislrr, som
ved de Svenskes Fremrykning trak sig tilbage lil Soens vestlige
Bred, og hvis Anlal forligedes imellem Rodenæs og Folk cnborg.
For ei at blive taget i Ryggen af delle Cavalleri, lod Major Sl,oldebraud slorsle Delen af lnfanlcri-Bataillnnen forblive i Orderud lige-over for Riidenæs-Kirke, og furlsalle alene med Jæger-Compagniel
og en lnfa11Lcri-Division Recognosceringcn til Krog og Opsal, den
sidste l~aard i Orje•Sii-Biiiden, hvill,cn Egn Delachemenlel besatte.
Samtidig med Recognosceringen imod Nord, udsendtes fra OrjePas ogsaa en Recognoscering imod Syd langs <ttlemark-Siiens iisllige
Bred, hcslaacnde af 35 Mand af Ncrike- og Wærmelands-RcgimentsJ.i:gere og 2 Divisioner af Dal-Balaillonen, under Commando af Capilain 1'orncblud, for al sætte sig i l~orbindelse merl Capitain Fricsc11dorlfs Ardcllng i Ogcslad , hvilken Hensigt ogsaa samme Dags
El'lermiddag hlev opnancl. Capilain Fricscndorff sendte ligeledes Palrouiller længere imod Syd, langs Orlemark Soens iisllige Bred, over
Yllerbiil, Graabiil, Knold, Grislingaas etc. til Aremark-Kirke, en
lang og hii1sl besvæ1 lig Vei , hvorfor 1. Officicr med 12 Husarer
blcve forlagte til Odemark, for al bes~rge d,•nne Pntrouillering.
Saaledes var da den 3die svenske Brigade rykket ind i Norge,
og havde den i 7de April indlaget fiilgcnde Qvartcrer:
Brigade-Qvarterel: i Hiin, men som senere blev forlagt til
Slillesby.
Siidermanlands •-Balaillons Jægere: pna hoirc Fliii i Ulsby, med
Forposter i Jovald, Svensby, Haugerud og Opsal.
Slidermanl11nds-Infanteri-Balaillon: fra lfoen over Orderud og
Dcignæs til Slupstad.
•
2 Escadrnner af Liv Regimenlet-Husarcr: i Norre-Deignæs, NiirreGausehy og Slillcshy.
Nerike- og Værmelands- lnfanteri-Bataillo_n og sammes Jægere:
i Gaardenc fra Gausehy til Enger.
Dal-llalailloneu og sammes Jægere: besalle Orje-Pas og havde
Qvarlercr i Byerne derfra sydefter paa Odemnrk-Siiens iisllige Bred til
Sullerud, med Fo1·posler mod Olle, og mod Bolten- eller Knollsvigcn.
Brigaden indtog saalcdes en Stilling, som ha1•de en Udslræk11i11g af 15 it 7 danske l\Jiil, langs S1iornes 1isllige Bredder, mcdc11s
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de Norske slode med lieres svage Vagter og Poster, eller gik med
derrs smaa Patrouill~r laugs de samme Si.iers vestlige Bredder.
llen 18de April havde, hvad vi allerede vide, Oberstlieulenaut Lagarbring fra Roland, forsl ved en forgjæves Recognosceriug, senere
ved sin Adjutant., Lieutenant, Grev Oxenstjerna, indledet en Forbindelse imellem 2den og 3die Brigade; hvorefter l\fajor Slciildebrand
f.ulgte tiU,age med Ueutenaut Oxensljer11a til Hi.iland , hvor der blev
t..get den Ilcslemmelse: al 3dic Brignde slwlde udstrække sin PoS'l.ering endnu læugere imod Nord, rwmlig til I.und og besælle den
dcrværendti Bro over l\ljærmen-Elv, hvilken Postering aller ved
lfalrouillcr si.ulde staae i Forbindelse med 2dcn Brigade, S) dligsle
Post i Ostby, en god ½ l\liil Nordvest for Lund.
Som Fiilge af denne Overeenskomst, blev fra 3die Brigade Jæger-Compagniet nf Sodermanlands-Balaillon, under Liculenant A11der:1011s Commando, den i9de April om Morgenen de tacheret til 1.uml,
og i Infanteri Compagni af samme Bataillon blev foring! til Jægernes Repli i Krog og Opsat .Men da Prindsen af Augustenborg,
den 19de April, i Spidseo ar Brigaden Hols t trængte frem over
Hæm næs til H.<iland, Llev Forbindelsen imellem den 2den og 3die
svenske Dr•gade atter afskjaaren, hvorom Pos1eri11ge11 i Lund ei eng,rng var vidende, men fiirsl erfarede Dagen derpaa, den 20dc
April, ~a den blev angreben af Capitain v. Zilrbell (S~ 11 Bind Pag.
466), som omgJk den venslre Flanke paa den endnu ti11agle SkulJerud-Sii, og dreff Lieuteoant Anderson og han, Jæger-Compagni
paa Fluglen.
Brigade-Chefen, Oberst Cede:rstriim, begav sig, ved
Melding herom" selv til .Skullerud, .og beordrede Replierne at rykke
frem til samme Sled; og da Ueutcnm1t Anderson ei blev mere
forfulgt, og en Rcoognosceriug tilmed bragle den Melding: at Lund
aUer l'ar forladt af de Norske, blev 1.ieutenant Anderso11 af Major
Lewcnhaiipt l:ieOS"drel ti!, igjen at ilesælte Lund med sine Jægere; men
Ja han .anliom .dertil, iblev han af Capitan v. Zarlu•ll og hans llelachement modtaget sna kraftigt, al det blev ham umuligt al forcere Broen,
men maalte, efter el Tab af 2 Diide og Fændrik, Barnn !rlaa; v.
Wiirtemberg og 20 Mand saarede, atter lræt.ke sig lill.Jag.e.
Capitain v. Zarbells tappre Forhold l'.cd L1111d fortjeJJer megen
Ueriimmelse; thi, hvis <let var I) kkccle~ de Swenske aller al besælte dette Pas, havde de maaske forsøgt paa at trænge læ11gere frem
med en betydeligere Sly1·ke, lmmned <l.e kunde være faldet Prindsen
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af Augu stenborg i Rr ggen, medens han udforte sit Tog over fl/ilancl
til Blakjer-Skandse, hvorved l11111'! Stilling vilde være ble1•e11 mere eller
mindre farli g , eftersom de Svenske udviklede mere eller mindre
Styrke og Hn rtighed. Capituin v. Zarbrll forhindrede , sum sagt,
\'Cd sit tappre Forhold, l\lulighe1len af Udforeisen af denne (lian;
hvilket Forhold er aldeles modsat' Capilain v. lley, rdrrls , som var
posteret med s,t r.ompagni Yf'rl Hæmnæs Gjestgiver Gai: rd I og som
var paalagt del samme HVl'rv. nemlig : at afholde den SVt; nsl..e
3rlie Brigades mnlige Angreb i Hyggen paa Brigaden Holst; men
Capitain v. Hr.yrrrlal trak sig, hlot Vl'd llygtet om de Srenskes Angreb, af overdreven Forsigtighed tillrnge lil Fedt-Suud. hvnrverl det
af ham besat le Pas ved Hæmnæs blev aabent, og knude saaledes
lelteligcn være blevet benyllct af rle Svenske, for derigjcn ncm at dcbouchere, ifålrl de havde ,·æret vidende om, at Passet var blevet
fu : ladt af den, som var pa:ilagl al forsvare det; en Fr·cmgangs111 :ade, tle1· just ikke bringer l.aurhær, eller et bcriimmel igt Nnl'II,
Efter del hal'te Uheld ved Rakkestarl- Gaarrlene Oagen i Forveien, var denne Begivenhed ,·istnok ikke i Stand til at oprelle hii11t;
og al CapilainPn derfor ei heller blev draget lil videre Ansvar, kan
vel alene tilskrives Expedilionens heldige Udfald i det Hele, ligesom og~a11 at rlcn ommeldte Tilbagpgang ri hal'tle nogensomhcbt
skadelig Folge for Bevægelsen til Holanrl og lllakjcr-Sknndse .
.Man hiir vistnok anta ge, at del Ina i Prind scn af Auguslen~orgs
O:,erntions -Plan - eflernt han havde drevet den 2den sv1•nske Brigade
tilbage over Grændsen til Sverrig - isledclfor al marchere over Urskoug til Blakjcr-Skandsc, aller at /!jore Omkring, opererende paa
r!en indre Linie, og gaae lilhage paa Vcien til Ilæmnæs, igjennem Passet ved Lund paa Mjærmen Elv, langs Skullerucl-Soens ostlige Bred, for saaledes al angribe den i sin vidllofrige Opstilling
virrende :!rlie Brigarie i hiiirc Flanke; og vilJc hun i delle Tilfælde
med l.el!tcd lrn1'e oprullet og i Uorden kastet 1lcn tilbage o,·er
Grændsen. l\len Oberst de Scucs Uheld vrcl l\1111g~vinger foranledigedll Prindsen til, forelobigen at forlade den 3 ,lie sveuskc Brigade
og ile Brigaden de Scuc lil Hjælp. Saa\ll'I medens Prindsen sprængte
den 2den svenske Brigade, som da ha11 delnchercde en Dcel af
sine Tropper til Sillskogcn og mn1cherNle med en anden Oecl til
lfongs,•inger, hlev den 3die svenske Brigarie slaucnde ganske stille
i sin 6-7 Mile lange Opstilling, uden at foretage del All ermindste
til Nahobrigndcrncs Undcrstoltclsc, hvilket just ikke tydede hverken
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paa nogrn kyndig clll'r acliv Brigade-Chef; mrgcl mere benyllede
Oberst Ceders/rum Tidc11 Lil, vcrl Hjælp af l11gcnieurniaJ1>1· Winblrul,
01 t'rrensslcmmede mc,l Kongens Dcf,ili11gcr, at befæslc sin Stilling;
af hvilken Anrsag der blev anlagt Fcltforskandsninger paa Hoiderne
ved Opsal, paa Orjekleverne og pao den ostlige Side af Vandlohct
imellem Orje-So og Odemark-Sil, der, hvor Vcien og Broen s:imt
to Varleslrder findes paa samme, hvilke Arheider ikke heller tilkjrntlrgive ofTc11sivc Operationer, eller ilensiglcn al crohre Nnrgc.
Et ved :Jdie Hrigade værencll• lille Detachement af Liv-Garden
til Hest afmarcherede den 26de April frn Orjebro til Carlstad
Den 1 s te svenske B rig ad e, under Ccmmandn af Oberst
1'. Lejonstedt.
Omendskjiindt Orrlre ogs1a var udstedt den l4de April om
Artc11en til denne Brigade, overeensstemmende med den udkastede
Plan og i Forhindelse med de andre Brigader al he1:cynde Angrchet
morl Norge den {5de April om Morgenen, saa kunde, formcrlclsl
Mangel paa Levnetsmidler, som forinden maatte lllvciehringes fra l\lagazinct i Arvika, og af Mangel paa Heste m. m , 'lste Brigade fiirst
bryde op den t:ide April om Eftermiddagen.
Den 1 ste Brigades Objeel var Ko•1gsvin 15er-Fæstning, hvilken
den siig 1c at naae paa fiilgende Maade:
1. Balaillon Infanteri, 150 Jægere, 12 Hnssarer og t 11pundigl
llalleri under Major, Baron Ceders/rom s Commando, blev beordret
frn Heljeuoda i Sverrig at trænge frem paa de mecst tilgængelige
Vcie i hiiire Flanke af Hovcdcorpscl, for at tournere Positiouerne ved
Rongetorp, Lier, o, s. v.; Capitain L-iljestriim detacherer!, s 11111<1 en
ni inrlre Afdeling over Findsrncl og Pramhuus ligeledes i hiiire Fl,rnke,
cl n; nærmere Hoverlcorpsel, for al vedligeholde ·Forbindelsen imclle·n samme og M,1jnr Ccderstriims l)etachement.
Hovedcorpset, under Brigade-Chefens egen Commando, ue, laaende af l Bataillon Infanteri, 20:) Jæi,:ere, 30 Husarer og 5 3p1111dige Canoner, marcherede fra i\Iorasl i Sverrig over Gr.ær11lsc11 ved
.l\fagnorbro raa Hovcdlandcveien til Kongsvinger, og indtraf ,·cd .:\lagnor den 16 e April om Morgenen Kl. l, hvor der bl uv gjort nogle
Timers Huldt, h1•0· raa Marchen fortsattes 1il .l\Iidtskoug, hvor r.olo1111cn aller gjorde H11 1 d1, for al oppebie ~lclding fra Major Cetlerstriims Delachement. I .:\lidtskoug slodle til denne Colonnc ·l Bat aillon af Uplandske -Hegimcnt, som under 01.Jcrsllieutcnant Dru{10as
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Cnmmando var li levet delachercl fra 2den, eller Oberst, Grev Sc/1we,·i11& Brigade, til 'lste Brigades Forstærkning; og da ma11 her horle
en Cannonnde i Egnen af Vinger, blev Liculenant Llelfragc med 50
Jægere detacheret li1 Hiiire, for al sælle sig i Forbindelse med Capitain liljestriims Detachement; og senere detacheredes fra Egnen af
Aklangen Capitain ./l'latern med 1.00 Jægere, for over den lavere
Dee! af l\falmerlijergel al soge at tournere de omtalte Positio11er ved
Ko11gelorp, Aabogen · og Lier i den Mire Flanke, hvilket Detnchemcnt senere lilev forstærket.
De norske Tropper ar Oberst de Seue's Brigade, som bevogtetle denne Vei, bestode af 1 Grenadeer-llataillon af oplandske lnfanteri-l\egiment under Commando af Major 11. llluller, circa 700
1\faud;
3 Compagnier af den norske )elle lnlanleri-Bataillon under Commando af l\laJor v. l{rcutr:, circa 400 l\Jnnd;
i 3pundigt Batteri og 4 Amuseller.
Altsaa hele Brigaden lilsammeu = circa 1.200 Mand.
Den 16tlc April blev Defileet ved Kongetorp, eller ved Eids
l1roen, som dannes af ~falmerbjerget og Aldangen-Soerne, besat med
1 Division og Skarpskytterne ar Grenadcer-Batai11011en MUiier samt
11 Amuseller, og Defileel ved Aåbogen, som dannes 11f Akh111gc11hjergel
og Vrangscl\'cn, besat med 1 Division af samme Dutnillon og -.l 3pundige Canoncr.
De 3 lette Compagnier bleve po sterede ved Pramhnus og paa lloiderne derved, tor at dække de Norskes v1:nstre
1-'lanke. !\Jen efter en lel Fegtning maalle de \'ed Pramhuus slaaende
lette Compagnier trække sig tilbage for l\lajor Cedcrslro111s og Capit ain Liljestroms forenede og overlegne Angreb, hvorved Dclilcerne
,•ed Ko~gcto1·p og Aabogen bleve omgaacde; og da dernæst ogsaa
Capitain Illatern med sine Jægere bestege Bjergene og IHiiderne i
de Norskes ho1re Flanke, og fordreve de Norskes sammesteds posterede
C rcnadcer-Skarpskytlere og skjode nedad i deres alt nævnte Stillinger
og Forsl,andsninger, hvis Besætning i~ke omvendt, ved at skyde
o pad, kunde bibringe de vel dækkede svenske Jægere nogen væsentlig
S kade, saa maatte disse Stillinger ogsaa forlildes, hvorefter Besæl11ingen trak sig tilbage til Positionen ved Lier ! Miil sydfor
l{,111gsvinger, efl<'rat ham, dog kun ufnld5tændigt, odelagt Broerne
-efter sig,
Ol.ie1·stlieulc11a11t Druftoa l.icordredes dcrpaa med sin Bataitlou, som
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Soutien, at besælle Defileet og Forskandsningerne ved Kongetorp,
mede11s Rcslen ar Colu11nen rykkede frem mod Positionen ,ed Lit:r.
Denne Position (See: II Biml, Plan Il Nr. JII, B) er beligKen i! e paa Hoiderne foran og til Siderne af Gaarden Lier i en Urlstrækning af omtrent 1.500 Alen. Oen vt>nstre Floi stoller si g til hiiie,
steile og skovbe,oxede Precipicer, som f.ilde ned mod Farven-So ug
et lille Vandlob, som i Lier- Dalen falder imod Nord i Lille-Vi uger
Sii; den hoire Fliii stolles imod l?uskel'•So, mud hvilken Hiiiderne
sænke sig under en Vinkel af 4-8 Grader.
1.-oran 1-'rnntcn lindes en 5
tiOO Alen bred, siid Eng, som endog foran h1iire Fliii
hestaacr af impassabel !\I ose, der mod Syd begrændses af en næsten
ui,jcnnemlrængelig tyk Gran Skov. Tæt bag Positionens Centrum
ligger Gaarden Lier, hvls talrige Bygninger afgave saavel beqvcmt
l.y og Ophold for de Bcfohmde, som for det ikke i Activitct
v.crcnde Mandskab.
Positionen, som allerrde af Naturen er meget stærk, var
vcrl Konsten end yderli gere forstærket ved Retl'anchements for lnf,111tcri og Placements for Skyts, imod Syd- og Vestsiden. Omtrent
4.>,I Alen foran Rctranchcmentets venstre Flanke, imdll'm Landeveien og den steile Bakkeskrænt, var anlagt cl isoleret, lukket Værk,
hcsat med 2 Canoner, som paalangs kunde bestryge den fra LierlJ,1lcn, igjcnncm Skoven, til Plateauet sig hævende eneste Vei, som
dc, uden foran Batteriet var b.1rricadcret med Forhug. Disse Befæst11111ger og Forhindringer v11re projccterede og anlagte af lngenieurIi,• ulenant v. Hoff, og tilkjcndegive en kyndig og duelig Ingeoieur.
At erobre denne vel besalle og godt forsva1·ede Position, vilde
kn~le stor Anstrengelse og meget Blod; men til Uheld for de Norske
11 ,11 ,le de ei Tropper nok til behiirig at besælle den.
Brigaden de Seue talte, hvad vi allerede vide, i det Bi:iiesle 1200
1\land , i 3pundigt Batteri og 4 Amusetter, hvoraf der i den befæ.
stede Position ved Lier blev placeret de Compagnier af den norske
ktte lnfa11teri-B,1taillon under Major v. /(reutz, 2 GrcnadcerDivisioner af .Major v. MiUfors Bataillon af oplandske Infanteri·
Regiment, ur der Commando af Capitainerne v. GrilnPr og v. Sadolin, nogle Landeværnstropper samt å 3pundigt Batteri og 4 Amusclter, under Commando af Artillerilieutcmmt v. Meidcll, tilsammen
850 å 900 Mand, All under l\Iajor v. /(rculz 01•ercommando,
l11-il~c Tropper vare de samme, som ha,dc værd po~lcr<: de i 11« 1,l<cr
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11g i,'orskanclsningerne \ed l(ongelorp, Aal,ogcn og Pramhuns.

Ved
Foden af l\on;;svinger Fæstning paa Glommcns hiiirc Bred ,·,n·
som Reserve poslercl Hesten ar Brigaden, nemlig: 2 Divisioner ar
Gremulcer•Halnillonen l\Jiiller, og j 3pundigl Hallcri, li bn mrrn:n
circ,1 :350 Mand, under Comrnando af .Major v. Muller og Urig,1de.
Chefens Ol'ercommando.
•
.Major v. f(rr.utz var en l,)'ndig og tapper l\lnnd; men han leed ar den
Briisl, som den Gang var saa almindelig imellem de danske og norske
Ucf.ili11gsmær11l: al han var 65 Aar gammel, eu Alller, hvori ma11
almindt•hgviis ikl.e mere licsidder den lcgeml i).. c ng anodelige ({rafl,
som er niidvend1g, for al lede vigtige )11 ig1•rslrn Foretagender mt·II
Held. Jmidlerlid ville vi erfore, al han gjorde hvad han kunde, og
l,jæmpede med pe1·sonlig Tapperhed,
Allerede den f7de April om Formirldagen visle de Svenske sig
i Positionens \'enslrc l<'lanke og gjorde, Lil Recognoscering , el foreliiliigl, svagt Angreb paa Positionens Centrum; men, efter i Times
let Engagemeut med de norske Grenadeer Sk;irpskyller og de lette
Tropper, saml efter nogle Canon-Skud fro Ballerierne, trak de
Sveuske sig tilbage uden væsenlfigl Tab pnn nogen af Siderne.
Samme Oag, den l 7cle April, ankom General Arm(clt til l\lorast,
og den 1Sde April, om Formiddagen Kl. IO, indlrar lrnn Lil de
foran paa 1,andeveien ved Lier opstillede Tropper, som kun ,•cnkde
paa d~ sidsle Ordres, for al begynde An grclicl med al ({rufl.
Planen Lil Angrebet var fiilgende: Ilondangrehel skulde sk ee paa
Positionens Front, medens samtidig l\Jajol' l'cdcnlrom, som med sit
Delaehemenl ,·ar marcheret i den svenske hiiire Flanke, og, uden
at finde l\Jodstand, var rykket frem Lil Uroen imellem Overud og
Skandsegaarden paa Austliiill· Aaen, som fra Diger.Soen folder i
Yinger- SiiL•n, og Capilain Liljrslrom, som stod i Egnen af Pram•
h1111s, skulde medvirke i Angrebet ved al lournere Lier- Positionens
, c11slrc Fla11ke. Paa samme l\laadu lieo1 drede Capilain Alalt-m, som
l. cfandl sig paa den svenske venstre Fliii, at lournerc og angril;ic
den norske Pos1lio11s hoire Flanke imod Fuskc1·•Sii med sine
Jægere.
lfiilge denne Plan !Jci-;y nrlte Angrehcl paa Fronten omtrent Kl.
·l t om ForrniddagPt1, idet Uplands- Balaillon, under Commnndu af
M:1jor ll arcl, understiillel af cl Detachement ar Nerike- og W1l'rmcla111Js - Regiment, under Commando af Lieutenanl Heland, rykkede
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op id Hovedla11deve:e11, som fiil'le fra Li<'r Dalen til den norsk<) ro\1lions
ven~!re F11ii.; men kastede sig, da de va1e komne saalangt frem paa Yeirn,
al de kunde bestryges fra del foran den norske l'usitions l'enslre Fliii
liggende, lukkede Værk, tilvenstre iwl i Skovrn og opad hiiic,
steile, skc.wbevoxede, meget utilga•ngelige Bakker 0 ), og h1•ad der
er mere forunderligt, medf1ireude lo Carwner, de eneste, ~nm de Svenske havde ved Angrebet, og som især hleve fremskaffede ar de tappre
rJplændinger.
De Svenske formererle sig i Ud~anten af Sko, en,
som begrændser Plainen foran de norske Hetranchements, hvorpaa
Ilden fra begge Sider begyndte paa Cardælskskuds-Dbtance,
General Armfclt fulgte personligen delle Angl'eb, og hans
liensigt var: at Forskandsningerne, efter at være nogen Tid hlcvne
heskurlle af Artilleriet og Infanteriet, skulde stormes af lbt aillnnen
Jlård. !\Jen da Capilain Liljestriim med sil Detachement i~ke kunde
komme over det aahne Vandl1ih i Vanddraget imellem Tane11S1i og Lille-Vi11ger-S1i, for al uudl'r~tolle Ang,·chel paa de Norskes venstre Fl1ii, og da Capitain Maforns Angreb paa deres b1iire
FHii allerede
Capitain v. Sadoli111 lappre Grenaderer var afslaaet, ligesom ogsaa de Svenske allerede havde lidt betydelige Tab ved de Norskes velrcllede Artilleri- og Jnfonteri-lld, saa fandt General Armfclt
sig n1idsaget til, efter 3 Timers baard Kamp, al give Ordre hl
Tilbagetog, og havde dertil allerede udstedt de 111idve11dige Befalinger,
da omsider Major Cederstram rykkede frem i de Nursl.es 1·c11stre
Flanke, og gjorde alvorlige A11staller til al passere det allerede
omtalle Aal1ih imellem Tarven-S5 og l..ille -Vinge1· So . Af denne
Aarsag blev Major v. Jfreutz nodsagcl !il al trække Grenadeer-Divisionen Sadolin, som, !'rter at have afslaaet Capilain Matcr11s An•
greb, nu var posteret i den mindst exponerede Deel af Relranche-
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•) l sin Rapport til Kongen nf 21le April 1808, skriver General .dn11(e/t om delle A.ngreb, soatcdcs: . • ,,Jag JIil (Trouppen) uprycl,o gr,.nom Skogcn och vikn lill 11inslra Min 1·ligr11, upriir et hligt be.g, drr
"troligen ej linou 111e1111iskor glldt, och der l'i slickle oss en \lig gcno.11
"sno och skog, for all framkommu ltickte s11 niira ioom miij~ligt Skandsen
"och Fiendens bulteri. Med tillhjelp af Uplands-llolaillon uplngs pli
"berget 2ue Ca noner, då elden frlln b1iggt• sit.lor bli:jnde pll drufhngt"I
"po trr." • . • Vistnok en lllandning ur o, crdrivt!lse og Sandhed; thi
de omtolte Bnt<krr ere tilvissc mcgt•t bcs1ædige al bestige; 11,en, hvad
Erfaringen ud,iser, og Hulge ~·orfallerens Rccognosceriug I naluriig,iis
ikke l.1111nt' kuldes impussahlc.
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menlrt, nemlig: paa hoire Fliii og i den Dee!, som vend le ud imod
Fusker-So, ud af denne Stilling, for at kaste den imod Major
Ccdcrstroms og Capitain Liljestroms fo1·enede Angreb.
Capitain v. Sadolin var snart ankommen til del truede Punkt
bag Positionens venstre Fliii; men begik her, af alt formeget l\Iod , den
Uforsiglighed, at forlade den hoie Bakkeskrænt, hvorpau han var
posteret, og at gaae de Svenske i Mode nede ved Aaaliihcl,
ved Bakkens l~od, hvor han blev modtaget af en overlegen Ild
og derved niidsaget til at trække sig tilbage opad de sleile og
glatte Hoider, vel uden at forfiilges, da de Svenske ikke kunde
I.omme O\'Cr Aaliibet, men lahte ved dette Manoeuvre mange Folk, .
og deriblandt Premierlieulenanl v. BUx, som blev dodelig saaret. Dog
herved var Positionen endnu ikke lab!; men da Capilain 11/atcrn
opdagede, at den norske hoire Fliiis Forslrnnsdninger vare forladle,
1 ykkede han nu frem paany, og hesalte dem uden ringeste l\Jodsland,
i;aavel som det bag samme Floi hggenrle, skovbevoxede Bjerg,
hvorrra han kunde bestryge Lanrleveien, den eneste Tilbagelogslinie
til Kongsvinger, Herlil kom, at Artilleriel havde ganske og Infanteriet deelviis forskudt sig; og, omendskji.indt l\lajor v. llreutz scudte
Adjulanlen, Premierlieulenant v. Hermanstorff af siindenfjeldske lnfanteri-Regimeul, under Affairen 3 Gange !il Kongsvinger, for al erholde Understi.iltelse og Ammunition, erholdt Majoren dug ingen Forslærkning, og kun med Vanskelighed nogen Ammunition for Infanteriet, men
ingen for Arl:llcriet, som ar denne Grund aldeles maalle ophiire at
chargere, saa al L.ieutcnanl v Mcidell sad stille paa en Canon-Lavet,
ventende paa 01"d1·e11 til Tilbagetog, da en Position ei kan forsvares af Artilleri uden Ammunition.
Slige Uheld intrælTe vel stundom i Krigen, men grunde sig som oftest paa Uorden . Det er
vanskeligt at sige hvem her havde Skylden, da Ammunilion intetsteds fandtes i stor Overflodighed.
Derimod er Oberst de Scuc vistnok at dadle, decls fordi han
ikke personligen var tilstede og ledede denne hiiisl interessante
Fcglning, deels fordi han ikke understiillede Major v. lfrcut; med
den sidste l\fand af Grenadeer-Reserven under l\lajor v. Miillor, oq
m~d Alt, hvad der kunde undværes af Kongsvingers Besætning.
Sua hurtigt erobres ikke en Bjergfæstning, at man vel tiir vove
under blla trængende og farefulde Omstændigheder, som her, at
detachere sli:irstc Delen af llesæluingen i l\liil bort; thi en Fæst•

479
ning forsvares ikke alene ved al lukke Portene og ,•cd Garnisonens defensive Forhold, men, naar man I.an, tillige ved offensive Forelagender.
Tilmed kunde Overgangen over Glommen i Fæstningens Nærhed forsvares af Fæstningens egne Canoner og frn to Redouter, en paa hver
Side af tloden. lidl nordenfor Færgesledet ved Traagstad , ligesom
man ogsaa fra de boi,i Fæstningsbastioner kunde see, eller ved Patrouiller erfare, at }Jajor Cedc1'&trom var gaael tilbage fra AuslholAaens Brrdder , for at foretage en Diversion i den venstre Ffonke
ar Positionen ved Lier; i al Fald behovede man ikke at befrygte
noget betydeligt Angreb fra denne Kant; og vare de Svenske hlevne
slaaede ved Lier, vilde Major Cedcr&trom med sit Corps snart være
hleven nodsaget til at gaae tilbage af sig selv, uden dirccle Angreb
fra de Norskes Side.
Uden Understollelse og Ammunilion maalle a!lsaa Retranchcmenteme
ved Lier forlades, og da de Svenske erfarede delle, v1mdte alle Tropper,
efter kort Tids Forlob, atter om, Husarerne huggede ind langs Veien, og
Infanteriet rykkede frem imod Retranchementerne, som saaledes bleve
besnlle uden Modstand, med U11dtagelse ar den foran venstre Fl1ii
liggende Redoute, som blev stormet, under Anr1irsel ar Major llård og
Capitain, Ilnron Ankarwærd, hvorved den i Redouten værende Desætning blev overmandet, kjæmpende lil det Yderste, for al redde
det i Redouten værende Skyts, h1•ilket ogsaa lykkedes den.
l)e JSo rske Irak sig dog flirsl omtrent Kl. 7 om Aftenen, efie1·
8 'firn~rs hanrd Kamp, iilsomt, ja i fuldt Lob, og folgelig ikke just
i nogen særdeles stor Orden, tilbage paa Veien lil Kongsvinger og
passerede ogsaa i J.ob den endnu lillagle Glommen-Elv med Cano111"-r
og alt Tilbehor, uden al forfolges. Havde de Svenke benytlet sig
ar de Norskes Forvirring, vilde de uden Anstrengelse have gjort et
stort Nederlag paa de Retirerende, som fiirst Lleve samlede ved Foden ar Fæstningen. Deres Antal var endnu omtrent 800 Man1I.
G.eneral Armfclt angav derimod i sin Rapport til Kongen af 21 de
April de Norskcs Antal til 5
6000 Mand; en Overdrivelse, som,
forunderligt nok, er saa almindelig i Krigen, i alle Partiers Rnpporler, men i Særdeleshed her, hvor Terrninels Vanskelighed ei til•
lod n11iaglige Recognosceringer.
De Norskes Tab i denne uheldige Kamp bestod i J,icutcnant v. Blia;,
som dode den 22de April af sine Saar, og omtrent ar 100 !\land dode,
saaredc og fangne; iblandt de sidste: Lieutenanlerne v. l'ul11dan og
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v. Fabriciu&, Og,aa t,l,!rs 1. :~p,rn rl. <:anon og t Amm1111itio11 sl, arr<•,
hvori var 12~0 skarpe Patroner, hl'ilke ble1 c liggende paa de nfrcm.
kommrligc Ycic. net sliirslc TalJ leed Grenadeer-Divisioncn Sadolin.
Oberst de Scuc roste i si11 Rapport især Major v , /frcut;;, Capilain
v. Sadolin og Artilkl'ilieute11m1l v. 11/L'idrll fur Tapperhed o,; gud Conduile, og i Almindelighed nlle Ofticierer og Marrdsknhct for Mod
og Udholdenhed, eflernl de i 3 Dage ha\'de mnrcherel, fe gtct o;;
bil'onaqucret i Snee og Vand, uden hehiirig Beklædning, uden 1•;1rm og
lilstricl.kclig Fode og Forpll'ining, og erterat de allerede ,·are ble, rrc ml'•
gel medtagne i de foregaaende 5- (j Ugers IJes\'ærlige Forposlljeneste
De Svenske angive oflicielt deres Tab saaledes: Diide, 5 AJand;
Saarede: 8 Ofliciercr, nemlig: .Major llård, som blev haardt saaret,
og l.ieutenantcrnc Ehrcnbill, H1 attcnqvist, /Jraun, Elclund, Bcl(ragr,
Uyla og Egcstriim samt 58 Underofficicrr.r og l\Je11i ge, et Anlal, der vd
ei er sna stort som de Norskes, merr muligen ei heller er ganske
paalicleligt, i Sammenligning og i Forhold til det store Antal saaredc
Orficicrer, som ikke kan skjules saa let som de Meniges,
General Arm(clt roser ogsaa mange Officierer for udviisl Tapperhed, hvoriblandt: Ornrndjutanten, Baron Anlrarsværd, Major 1/ård, lngenieur-Capitain Jean-Bart, Capilainerne .IJlatrrn og Liljesfrom, l.ieutenanterne Bel(rage, Uggla, Egerstram, Ankarcrona, l'oignm1t, Braun
og Heland
Generalen tog dt'rpaa samme Aften sit Hovedq,·nrlet·r JMa Gaar1lrn Lier, og Tropperne, ndmallede af de11 lange Kamp, bi vouac111erede
i og omkring IJemeldte Gaard.
Vi vide af det Foregaacnde, ol den eommanderende General,
Prinds Christian August modtog i Hiiln111I om l\lorgcnen den 20de
April Oberst de Scucs Melding om del ved Lier havle Uhellf, h1•orel'lrr Prindsen strax tilskrev Ob crslt'n saalcdes:
"Min Herr Oberst I ville behage at sende mig niiiaglig Rapport
,,om Deres Stilling og l<'iendens Styrke og Position ; men jeg maa
"hede, saa hul'ligt som muligt at blive underrettet derom, hel st til i
, Morgen Arten, da J:lt•res Uapporl maa lægges til Grund for cl UdI.asl til
,,en comhineret Allaquc ; men til den Ende man jeg ,·ære underrellel om
,,neres StyrI.e." Den forl a11gle Happort sendte 01,erst de Seue slrax.
Saasnart Prindsen var hlc1·en underrellet om, al den 2den s1•cnske
Uriga1le over Haneborg og Mangefjeld virkelig var ga:irl tillmge til
Sverrig, dctacher·ede lwn 3 D11 isioncr 11f den comhiucrcilc lir cuadecr-
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Balaillon v. Dillen fra Blukjer-Skandse til Kl•ngsvinger, hl'or den
ankom den 25de April, og afreisle Prindscn ogsaa selv did, og ankom sammesteds den 26de April. Men ,·ed Ankomsten fandt han
d1: Svenske meget overlegne i Styrke, og al de havde stærkt
forskandset sig, eller rettere, at de havde vendt Positionen ved Lier
omkring og tillige anlagt Forskandsninger ved Pladsen Rasta,1, t,·ers
o,·er I.andeveien, som Hiber fra Lier til Kongsvinger, hvurred samme
Vei kunde bestryges paalangs.
l'rincf, cn ansaae det derfor ikke
muligt med den ringe Styrke, hvuru\'Cr han kunde disponere, at
dislocerc de Svenske fra den af dem besatte Stilli11g, saamegl'l
mi11dre, som Sneen, formedelst den fremrykkede Aarstid, allerede var saa IJliid, at en Opmarche endog paa Skie var næsten umulig, saa at alle Angrebs Forsl:ig maalte opsælles indtil , i
dcre.
Prindsen vendte derfor tilbage til Blakjer og ucordrede
l\lajur v. Ditten, 3 Grenadeer Dh·isioner tilbage lil Oberst v. lowzows Brigalle, og blcvc de derefter beordre.le til R1idcnæ.s og senere
lil Otlewark.
lllen dermed var den commandcrende Gener·als Virksomhed vetl
Ko11gsvintier ikke til Ende. Det ved Uer lidte Uheld den 18de April
l,lcv især lagt Brigade Chefen, Oberst de Scue, til Last, som hl'crt.en ha,·de været tilstede paa Kamppladsen, eller havde undersliiltct
l\lajor v. Kreutz med den ,·ed Foden af Kongsvinger Fæslning
sl,,aendc Reser1·e. Man tillagde Obersten vel ogsna s11:irre For,celscr, og de1·ibla11dt: at han en Tid lang under Afl'airen ,·cd l.icr ikke
ha,·de været al finde, at en Deel Huse og Gaarde vare blcvne afhrændte i Nærheden af Fæstningen, uden at man vidste, hvem dertil
hav,le givet Ordre o. s v. Men det er en gammel Sandhed, at Uheld
altid forstu1-res, og at mange selv ærerl:irigc Beskyldninger stedse
fiilgl' med Ulykken og af alle Andre væltes over paa den Uhelilige
llcn commandercnde General modtog derfor Obersten haa: ,It,
spurgte ham ~ ,,hvorfor han ikke ha\'de understoliet .Major v. lt'rcut::,
,,eller seh· været paa Bataillepladsen, og om han ha1·de været bange?"
Efter nl:iie al have unders1igt •·orholdene og deraf udlede!, at Oberslens Frcmgangsmaade ci lod sig undskylde, eller forsvare, og da
Prindsen allerede paa Toget til Hl:iland havde oplevet Exempler· pa,,
Mangel af Energi og krigersk Dygtighed hos Underbefalingsma•nd,
saa hlcv Feltherren 111:idsaget til at slntucre et Exrnnpel, dog paa
Danm, Kriir,h.
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den mindst mulige saarendc Maade, idel han forsl mundllig sagde Ohcrslen, al han var niidsaget til al gjo1·e en anden Inddeling ar Armeen,
efter hvilken Oberst de S euc. skulde begive sig til Christiania, og
hans Brigade fordeles imllllem de andre Brigader, hvornæsl l'ri11dse11 ved Parolen lorl befale: ,,den af Oberst dø Scue hnvte Bri"gadc slrnl fordeles til den lowzowske og slaff'eldlsl..e Brigade, og
"Oberst de S,ue begive sig lil Christiania, hvor en Brigade igjen
,,skal !,live barn anviist."
Denne vistnok haartle, men hverken ubillige eller uretfærdige
Fremgangsmaade gjorde deu Gang en Deel Opsigt i et l,and,
hvor saa alvorlige Midler imod en hoitslaaende Befalingsmand var
uden Exempel, men maalte derfor virke desto mere electriskl paa
den hele Armee
Oberst de Scuc havde vislnok paa sin Side Aarsag til at være
utilfreds med den ham vederfarede Behandling , saameget mere,
som man i Publicum troede han havde begaael en slor l\lisgjerning,
da han arbilrair blev dicleret en saa hnard Straf som den, ligeoverfor
Fienden nt miste sin hoie og interessante Commando. Obersten
erldærede derfor ogsaa slrax til Prindsen: ,,al han, efter hvad der var
,.passeret, ikke længere kunde tjene under hans Commando ;' 1 men
unkommen til Christiania, ansogle Oherslen 1 under 3die l\lai, Prindsen
om, al hans Forhold maalle blive undersiig l af en Ovcrkrigscommission. En saadan Bon er den redelige l\tnnd og Kriger Yll!rdig;
men da den i Commandosager ligeol'er for Fienden ingensinde kan
hevil~cs, blev den ogsaa af Pl'indsen i Svarskrivelser ar 4de og Sde
Mai beroligende og fraraadende afslaael, idet han gjorde Obersten
bekjendt med nogle af de mod ham ) lirede Klagcpunkler og gjorte
Besk) ldninger.
Efter delle sidste Drev sendte derfor Oherslen,
istedelfor Svar, en Ansl>gning om sin Afsked, hvilken under 301c
Juni blev ham bevilg1!l som Generalmajor med 1000 Rdr. Pension
under Navn af Varlpenge. Ikke desmind1·e vedblev Genernl dr Scue
dog bestandig al klage over den ham vederfarede Urel efter 53 Aars
Tjeneste og 66 Aars Alder, og skrev, efter Prindsens Dod, i Aarel
i8U en hecl Hog om sil Liv og Levnet ug til sin Undskyld11ing;
et paa Misforstaaelser og fcilagtige Anskuelser basserel, og med
mangfoldige Sagen uvedkommende Ting blandet, Værk, som mere
taler imod, end for Oberstens Handlemaade, og derfor i denne
llctning fortjener liden Opmærksomhed Oherstcns !\lager og Ile-

Sl'æringer cre tilmed Punkt fur Punl.l fyldestgjore11dP bes1 ar-ede og
gjt>ndrevne af Prindseus Adjutant v. /Jolst 1 da!eret Stockholm den
lide April 1812, og hvori tillige er beviist, al Obt>rsl de Seue IJlev af
Prinds Christian Augu,t behandlet med al tænkelig Godhed, Skaansomhed og Velvillie, hvill.e Ans~uelser jeg aldeles maa tiltræde.
Del er tilvisse ogsaa en anden Sag at fore en Brigade i liden, end
Aar ind, Aar ud at commandere og fore en Vagt-Parade, som
var den eneste Maarle, hvorpaa den t:Jng i den danske og norske
Armee Ære og Beriimmelse blev hostet og hvoreft,·r 0flicicrcrnes
Værd blev bedomt. Faa erc desuden i Stand til at fore en acth·
Krig i 66 Aars Alder.
Vcd Opliisningen af Oberst de Seue', Brigude uleve de Tropper, som vare i Vinger-Sogn, underlagte Oberst v. Stuffeldts, og d,•,
som vare i BO land og Urskoug, Oberst v. Lowsows Commando.
Samtlige Drigader og Tropper bleve forlagte saalcdes:
a) Ved Fæstningerne Frederikstad og Frederiksleen blev slaaende 1 Bataillon af siindenfjeldske Reguoenl, under l\Iajor t•. 1/j,•rmann, Coinmando, saml de paa Forpost beordrede Landcværnslropper.
b) I Urskoug og ved Blakjer concentreredes Brigaderne v. Holst
ng v. Lowzow, for ut angribe de Svenske, hvor de maallc vise sig,
fornemmelig i deres Flanke og Ryg, ifald de skulde forsogc paa
at debouchere over Hæmnæs og Trogstad.
c) \'ed Kongsvinger concentreredes Brigaden v. Stalfeldl, dækkende den nordlige 0eel af I.andel med Patrouiller, da nu ved
Sncc11s Smeltning Fjeldryggerne nordcnfor vilde bli1•e ulilgængdige.
d) Bag Glommen og ved Cbristiania-FjoTden posteredes Brigaden
Ohme, besta aende af de tidligere (See: Il Bind. Pag. -10!!, b,) ommeldte Troppeafdelinger og Frie Corps.

Den 1ste svensle Brigade
og omkring l.ier saaledes:

var den 19de April conccntrcrcl

2 Balaifioner af Nerike- og Værmelands-Regimcnt paa Veien
Forskandsoiugerne foran Rastad.
Artillerid blev placeret i den der anlagte Forskandsning.
Husarer-a1e bleve posterede paa venstre Fliii, og Jægerne paa
hoire Floi ae Infdnteri-Bataillonerne.

t Grenadeer Bataillun, under l\Iajor t', E11ukiild, blev posteret
i 1\Jidtskoug til Soutiru.
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Forposlcrnc blevc udsallc frit Positionen ved Rastad langs
Glommens sydlige Bred, ligeo\'Cr for Rongs, inger Fæstning i Kururl,
Digerud, Holdt og ud til Siderne, saavel i den hoire som vcnslrn
Flanke, og Major Ekstcdt udnævntes til Forpostcommandeur.
Forskandsniogerne ved Lier bleve af de Svenske dccls raserede,
decls, som allerede er berettet, vendte om, d. e. forandrede til
eget defonsivt Brug, og forstærkede med Forbug og andre Feltforhindringer.
Den 22de April forlagde General Arm(clt sit Hovedqvarleer fra
tier til Pramhuus, og den 26te April fra Pramhuos lil Karlanda i
Sverrig, bag Vest- Armeens Centrum.
l\lajor Bcrgcnatrålc blev den 22dc April beordret lil al forrette
Overadjutants-Tjeneste ved isle Brigade.
OmcndskjiSndt de Svenske saaledes vare i Besiddelse af en Position paa norsk Grund, bleve deres Forposter dog stundom foruroJigcdc og angrelrnc af de Norske. Saalcdes blev den 22de April
l>osteringcn i Kurud kastel lilbage af el norskt Detachement, som ved
Vinget· var gaael over Glommen; de Nurske beholdt forelobigen
l{urud besat med cl let Compagni.
gaac dernæst over til den J sle svcnsl.e Brigades
F lo i, under Oberst Ga/111.
lf1ilge de givne 01·dres, afrna1 cheredc Obersten med 2den Ilataillon ar Dal· Regimente!, h,•is
Styrke han angav til 480 Mand, den 2 lde Jpril Kl. 11 om
.A.ftencn fra Midts.koug, tæl ved den norske Grændse, efterladende
sig sammesteds et Detachement, under l\lajor Siidcrhjelms Befaling,
for at bevogte de derværende l\taguint•r •
.Marchen var meget besværlig paa Vinterveie, som allerede vare
opfyldte med smeltet og af Vand oplost Snee, igjennem tyk Skov,
laugs Fliesen• Elvens venstre citer sydlige Bred.
Om Sommeren
er denne Vei, som ikkun er 2
3 Aleo bred og opfyltlt m';d
s lorc Stene, eller dybe Huller, næsten ikke passabel for Kjo1 eloie1·. Om Vinlel'en derimod ere Ujcvnhederne tildækkede med
Suee, og reieu lagt over tilfrosne Moser og Kiær, som saaledcs der'\ cd ere beqvemme at passere.
De Svenske ankom, trods Veiens Vanskelighed, i Daghræk1tit1sen til d13n forste norske Feltvagt, under Commando af Uculenant
"li. JJ'cslby, en rask, ung Officier, af smaalchnsl.c Dragu11-llcgime11I,
Vi
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som var ansat til Tjeneste ved 2det lrondhjemsl.e Regimenls GremulecrUalaillon; denne Feltvagt tr11k sig naturligviis lil bage for en saa1lan
Overmagt, hvilket Kl. 7 ! om Morgenen blev meldt til Brigadens Ho,,cdqvartcer p.1a Gaarden Bjiirnehy, tæt ved Glummen, paa FlisenElvens hoire Bred. Oberst v. Staffeldt lod slrax slaae Alarm, hvnrcflcr Trupperne, som laae i Nærheden, og langs Fliesen Elv, up imod
-liaardcn Siinst-erud, forsamledes, og Passet Tra11g1•n, paa Elvens
venstre Bred, vestcnfor Kjelaasen, omtrent & l\Jiil fra Glommen,
l1lcv besat med 1 Division ar 2det lronclhjemske Regimenls GrenadeerUataillon, u11der Commando af Capitain v. JYaglcr.
Bemeldte Pas dannes af to sleile, 20
3 1) Alen hiiic og næsten utilgængelige, skovbevmce.Je Klipper, oml rent 50 Alen fra
hinanden, imellem hvilke \'i11terveie11 gaaer, som den s,·enske Colo1111e maatlc passere, hvilket Sled i Fnrvrien , ar indreilet til l<' orsvar,
Ycien barlicaderet, og Skoven nedfældet i !\lusket- Skurls Afstand fra
lJasset.
I delle l>11s blev Capilain 11. Nægler posteret (See Plan li, I,
a- a) og dækket af Klipper, Steen og Skov ve11tede han rolig paa
de Svenskes Amkomst, for at ecrasere dem
.Med den iivrige
forsamlede Dcel ar Brigaden, nemlig: 3 Divisioner ar 2dct trnndhjemske Regimcnls Grenadeer-Dataillon, under Commaudo af Major
v. Ræder, og det elverumske Skieliibcr-Compngni, under l\Jajor
v. Stabcls Commando , som Commandeur for den siindcnljchlske
Ski!!liiber- Ilatailton, ryk,kedc Ohct·st v. Staffeldt frem langs FliesenElvens hiiire Rred o,·er Siinsterud til Nyen, hvorimod det bolfske
Skiclober..Compagni af deo siindenfjeldske Skieliiber Bataillon, under
Capitain v. ArutzeJ1s C@mmando, senere ankom paa Kamppladsen.
Grrnadeer-Ila!ailluncn Bæder udgjordt• omtrent 600 Mand, og de 2
Skieliiber-Comp agnier tilsammen 2-lO Maud, saa al det hele hervæc~ndc norske Corps udgjorde tilsammen omtrent 810 Mand.
Oa Hovedculonnen kom lil Nycn, observerede man fra en dmL. ·
t..el og hoitliggende Position, at de Svenske rolige og ubekymrede passer ede langs Vcien paa den modsatte Flouhred, uden al recngnoscere
Nycn eller Flodens hiiire Brrd, hvorimod de paa den 11c115lre Sid•,
licguverfnr Nycn, erterlode sig en lille UaglrllJI,
I Nyen ble,· ar de 1101 ske llcfali11gsmmnd hol, IL Raad 010
hvad man nu skulde foretage sig. Brigade-Chefen, Ohcrsl v. Staf/delt, Lilraaclcde, al Culonnen .skulde gaac san,mc Vci Lilhagc, den var
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marcheret fremad paa; men !\lajor v. Rædcr, undersliillcl 11f Major v.
Stabell o, O. fu1·eslog clcrimod, at man skulde gaae over den endnu Lillagte ~'liesen-Elv verl Nycn og angribe de S1 enske hag fra. Denne
sidste l\Jening fik om~irler alminrlcligt Medhold, og, efleral man havde
forsikkrct sig om, . al ingen Oere svenske Tropper vare i Anmnrche
paa nogm1 af Flodbredderne, og al Veiene, som fiirte fra Sverrig i rle
Norskes Ryg, vare ble,•ne besalle, blev Planen slrax bragt til Udfiirelse.
Brigade-Chefen, Oberst v. Staffeldt, forblev derimod
med en Escorte af 30 Jægere paa Nyen, gik dermed senere
tilhagP. langs Veien paa Elvens hiiire Bred, og deellog saaledes ikke
pcrsonligen hve1 ken i Marchen eller i Fegl11ingen, der ganske lededes
af lhjor v. Ræder, som lloislcommanderende.
De muntre og slridslyslne norske Krigere havde hurtigt pas~erl'l 1lcn omlrenl 100 Alen lirl'rle Fliesen Elv, indhenlcl de S,·enskes
Arri erg;irde , l.aslel samme til hage paa Hovedcorpsl'l, hvorved blev
indledet en almindelig Feglning i h-b. Da Feglningen saaledes var
hcgyndl, bleve de Svenske derved fængslede til Stedet, især paa
og i Nærheden af Veien , imellem de to Fjelde: IC j e I da as c n og
U 11 t t e r a asen, hvorved Capitain v. Nægter blev uvirksom i sin fortræffelige Stilling i a-a. Denne Uvirksomhed kunde den lappre og
kamplystne Soldat ikke længe u,iholde.
Han kjcmclle den Ueg<'I:
al man i Krigen, i l\fangel af Ordre "skal bevæge sig didll<'n,
, , hvorfra Skud hores," og denne Grundsætning forsiimte han ikke
;it bringe i Anvendelse, idet han forlod sin Stilling og rykkede
raskt frem, indtil han naaede de S1•enske og kunde inillede Feglningen fra denne Side i c - c. Omsider ankom, som sagt, eflernl Feglni11gen havde varet noget, den længere borte cantonncrcnde raske
Capilain v• .Ar11t;en med det hoffske Compagni af den siindenrjeldske Skielobcr-Bataillon, paa Skic, fra Elvens h6ire Bred, over samme igjennem Skoven, ligeledes dirigerende sin Marche efle1· Lyden
af Skudene, som h6rtes langt borte imellem Klipperne, og inds lullede
de Svenske fra den nordlige Side i d-d. Saaledes var Obers t Ga/111
m,·d sin Bataillon omringet pan 3 Sider, og den 4rle frembud
ikkun utilgængelige, skovbe\'oxede IJjcrge imod Bnlleraaseu. Ikke
clesmindrc forsvarede de Svenske sig med udmærket Tapperhed,
spredte paa en smal Vei, med Front til 3 Sider i A-A- A- A,
og angrehc endog Oere Gange med Bajonetten og under almindeligt
llurrn-Uaab den Siclc, som vender imod Nyen, for al bryde sig
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en Gjennemgang, men blcve stedse tilhagekaslcdeaf Major v. Raiders tapr1·e
Grenaderer, hvorved Capilain v. Dreyer faldt dodelig saaret, gjennembon•t af 7 Kugler. Hele Egnen ,·ar i Bevægelse, og Dalene ned til Glommen, i flere .Miles Afstand, gjenlode af uophiirlig Skrig og Sl.ucl.
Efter 3½ Times haardnakket Kamp mtalle Oherst Gahn vige for
Overmagten og ove,·give sig, erter at have bortskudt næsten alle sine
1'.itro11er, som ikkun udgjorde 40 for hver .Mand. De Nol'Skes
Overmagt og concentriske Angreb, hvorimod de Svenske maatte
fcgte sammentrængt, excentriskt, langs en smal Vei, som liiher igjen•
11cm en tyk og næsten utilgængelig Skov, maa meget undskylde
de Svenskes Uheld. Oberst Gakn lod under Fegtningen vel slaae
Chamade, eller give Signal med Appel paa Trommen lil at oph1ire
med Fegtningcn, for om muligt at komme til et Slags Overeensk omst med de Norske; men disse Signaler blcve ei brmærkede, eller
furstaae"de af dem, saa al de Norske lidt efter lidt tæt omringede og, saa at
sige, grebe hver enkelt Mand, der ikke nedlagde Vaahene, som omsider bleve lagte · i en liden Fordybning i Terraiuct.
Oberst
Gahn fandtes liggende i en svensk, saaknldet tang-Slæde, paa en
Sidevei inde i Skoven, noget fra Valpladsen, • hvorhen han havde
ladet sig kjore i del Haab, at kunne blive ubemærket, og saah·des undgaae 1-'angenskah.
Omendskjiindl Oberst Galm begik en stor Uforsiglighed, ved
ikke at recognoscere Fliesen-Elvens hoire Bred, hvor allerede Lieutenant Cederstram, hvad vi vide, havde havt meget alvorlige Feglninger med
(Je Norske ved Skalbukilen og Nyen, san kan man dog il,ke undlade
al rose hans og hans Undergirnes Tapperhed og Mod, hvilket
Obersten i Rapporten til sin l{onge, dateret Bjiirnehy den 25de
•.\pril, vel indriimrnede om sine Ofliciercr, men ikke var villig til
at udtale om !\land kabel ,ø, j.
Efter Affaircn dutacheredes Capitain v. Nægltr med sin Gre11acleer-Division, det elverutnske Skieliiher- Compagni og 50 Skarpskytter lil Midtskougen i Sverrig, for al angribe og tage, hvad der
maalte være sprængt til Siden, eller sammesteds være ladt lill1age ar de Svenske. Her tvang Capilnin v. Nwglcr Majllr Siidcr ·
•) Obersten s igrr nemlig i sin Rnpport: ••• ,,Offieierarne visade sam"ffi'dl under denna AO'nire en utmlirkl tnpperhet och skieklighet, dll jag
"derimot i anseende tilt tronppcn icke hor skjiil all ,ara sll rulll nojd
,,med dess horsamhet och standal.lighrl." •••
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l1jr•l,n III al 01•ergive sig med d·c11 derværende Postering, liestaaende
11f circa 50 Mand, med 2 Canoncr og el lille Forraa,I af Lcvnctsmirller og Mililair-EITecter, som Capitainen for sliirste Oclcn forte
med sig tilbage til Nnrge. Af hele Oberst Gu/w's Corps undkom
il.kun lo Pelotnns, under Commando af Capilain lf11orring og Licuternrnt Zwcibcrgh, som under AITairen hleve delachererle i de Svenskes h1iire Flm1ke, for fra Bulleraasen al underslutte Jægernes
Angreb og forhindre de Norsk es Ove101iini11g fra denne Side. Disse
lo Orficierer reddede sig med omtrent 40 Mand, som Dageu efter
AITairen aulrnm Lil Midtskougcn. Senere voxede Tallet paa Lcvningl'rnc af Oberst Gahns Corps, der maa have ,•æret slationcrcl paa
andre Punkter, til: 2 Orficierer1 3 U11dero1Ticierer, l Spillemand og
i 11 l\land, som af Capilain Knorring lilcve forte Lil Lelafors-Værk,
i Nærheden ar Clara- Elv, og som den 23de l\f.ii sliidtc Lil 3die
li! igacle.
De Svenslrns Tab bestod i circa 25 01irle og en stor Dcel
Illessercde, hvoraf 57 *) bleve indlagte i de norske Hospitaler. Af
Officicrcrne vare Capilain Godcc og Licnlenant v. /( othc11 haardl OA næsten alle 1ivrige Offi°cicrer lellerc saarede. Fangne blcve i 1 Officierer,
nemlig: Oberst Galm, l\J,1jor Siidcrltjclin, Capltainerne Godec, Eggtr.~ og
Falmc'lhjclm, l.ieuter: anlcrne Udd, Oercn, E/ir11ltjcl111, v. f{ollicn, Ahlslcd og E11g.dl'iim, i Bataillons-Chrirurg, I Rcgirne11lsqvarlermesrcr,
Halldi11, og hans J ledhjælper Falck, Feltpræsten Svcdelius saml •130
Urulcrofficierer og l\lenige, de Saaredc iberegnede. Desuden blev
erobret en Krigskasse, hl'Ori var 336 Rdr. svensk Banco, saavclsoru
2 Canoner, 416 Geværer, en Decl anden Armatur, nogle Munderingsstykker saml 8 Heste rm•d Slæder.
De Norskes Tab bestod i 15 D1ide, 52 Saaredc og 2 Fcinger. Iblandt
de haardl Saarede var Capilain v. Drcycr, som den 29dc April
dode af sine Saar. Bemeldte Capitain havd1i under AIT.tiren posteret
sig paa Veien fra Nyen, ved en Træslubbe, endog foran Mnjor v.
Il roders Blænker-Linie, og chargerede selv pan de Svenske, medens
lo af hans Folk ladede Geværeme for ham.
Denne Træslubbe var, da jeg i August Maancd 18-1! Lrcsiigle
•) Oberst Gahn angi1•er dl'rimod i sin Rapport af 25dc April: ,,!\lin fllr"lusL i doda och blesseradc ,·nr ener hvad jag under AITuiren kunde
.,~lutn, nugoL orv~r 300 Man;" hvil I.en Angil els11 dog vor overd n•v~ 11,
cncrsorrr hun Sl•lv ogsan nngil •·r sin Styrke Lil ikkun 4.HO ,\lund.

489
denne Valplads, næsten forraadnet og knnpl synlig over Jorden, men
l,lh·er afllyrderne i Egnen dog endnu bestandig kaldet "Dreyerslubben",
el Navn, som med Tiden vel ganske vil tabe sig, Det var derfor at
011s!.e, at en norsk civil eller militair Patriot vilde lade Stedet, hvor
den tappre M~nd faldt, betegne med et mere varigt Minde for Efter1,ommerne.
Rigtignok vil Valpladsen længe lilh·e kjend clig derved, al Træerne
langsmed og i Nærheden af Veien, hvor AITairen forefaldt, i ¼l\Iiils
Udstræknin~ ere meget forskudte, hvilke Skud ere blevne mere synlige derved, al Hyrderne, for Blyets Skyld, have med Oxer, ellrr
Knive udhugget Kuglerne af Træerne, hvorved store og dybe Skaar
i disse ere fremslaaede.
Oberst v. Siaffeldl roser meget i sin Rapport til den h6istcomma11rlercnrle General alle sine Undergivne, og nævner Officicrerne paa
fiilgcnde l\Jaarle:
. . . ,,Ved Dagens AfTaire har i Besyn,forlighed udmærket sig
"Capitain v. Arntzcn, for hvem jeg underdanig lor udbede mig en
"naad1g Beliin11i11g. Dernæst kan jeg ikke noksom rose Herr Major
,,v. Stabell, ln•is Nidkjærhed og her har bidraget meget til Dagens
,,heldige Udfald. Fremdeles har Capilain v. Næglcr af 2det lroml,,hjcmske l11fa11!eri-Regimenl udmærket sig, og jrg vilde være uskjiin"som, drrsnm jeg ikke anbefalede del hele Orficier-Corps, hvorunder
,,især !\lajor v. Ræder af 2det trondhjemske Infanteri-Regiment, der
,,med megt n Ufursaglhed forte Tropperne i liden.
Commandeuren
"for den tronclhjemske Skarpskytter-Divi~ion, Capitain v. Sicglwlt'a
,,raske Fremrykning bor jeg fremdeles ikke lade være ubemærket.''
Efter Affait·en bleve de Dode og Saarede af reqvirerede Biinder transporterede paa Slæder, de Saarede lil Gaardene omkring
Bjiirneby, og de D6de til Aasnæs Kirkegaard ved Glomwen, hvor
Norske og Svenke imellem hinanden bleve optagne i den selvsamme
kjærligltedsfulde Grav, efleral de kort i Forveien havde kjæmpel paa
Liv og D6d imod hverandre, Saaledes endes Lidenskaberne med
Diiden, som omsider omslynger og forener alle, Ven og Fiende, med
sin kjærlige Arm!
De svenske Fanger bleve ligeledes samlede og forte til Bj6rnchy
og Aasnæs-Kirke. Oberst Galm lij6rle til Bjornehy, liggende i den
samme Lang-Slæde, hl'Ori man fandt ham, uden al han riirte sig, eller
tal<'dc cet Ord, saa al man ikke vidste, om han sov, eller var rliid.
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J\lcn ankommen til Djorncby levede han op; r.n daarlig Fod havde
paa Toge!, i lis og Vand, forværret sig, og Dagens Uheld kunde
vistnok gjore en Befalingsmand hekymrel og taus. lmidlerlid roser
Ohersten i sin Rapport den gode Behandling, som ar de Norske var
hlcven viisl ham og hans Undergivne*) ; og vistnok forlje11er det
Omtale , at de norske Orricierer arstode til de svenske fangne omcierer, der alle bleve inrlqvarterede paa Bjiirneby-Gaard, deres Senge,
og toge selv Leie paa Straae. Saalerles fortcs Krigen i disse Egne
med stor Alvor og Tapperhed i Kampen, men med ligesaamegcn
gjensidig Velvillie, Opmærksomhed og nordisk Gjestfrihed , naar
den var til ~nde.
De Sve.11skes Anslag ved Fliesen-Elv blev altsaa tilintetgjort ve1l
de norske Krigeres Tapperhed og Udholdenhed.
Selv de Svenske
tillagde dem den Roes, at de fogtcde "som Vilde,'' og i Sandhed maa
man iudromme, al de Norske gik deres Modstandere raskt paa
I.iver, og frygtede hverken Skud eller Bajonet. Defolingsmamdenes
Hygtighed og krigerske Takt bidrog især herlil, og ved disse hæderlige Begivenheder fremstod saavel i Danmark som i Norge stor Be •
geistring for de Befalingsmænd og Troppeafdelinger, som især udmærke1le sig ved Tapperhed og god Conduile.
Al blive nævnt i
den commanderende Generals Rapporter til Kongen, blev kun den
sande Dygtighed til neel , og havde derfor en vis Betydning i den
olfenllige Mening. Behoerne af Skuepladsen for disse sidste Begivenheder: (>tierdalen og Soloer, vare især begeistrede for de 'l'appre,
til hvis Ære og Roes hæd1·e11de Sange bleve digtede og sungne.
De Tappres Minde lever endnu i en yngre Generation, som har beholdt deres Navne i kjærlig, velvillig og patriotisk Erindring.
Da Kongen ar Danmark havde modtaget Rapport om disse for
hans Armees Vaahen saa hæderlige Hegivcnheder, lod han \'Cd Parolen den 5te Mai bekjendtgjore:
. . . ,, Vi have med særdeles Tilfredshect imodtaget Rapporter
,,r1·a Norgr, som give Os el nyt Beviis paa de Norskes 1\lod og Ufor7.s.igthed. Dette maa tjene til Opmuntring, at efterligne disse kjække
,, Vnahenhtodre.
Til den End,i oplæses denne Rarport for samtlige
,,Underofficierer og Soldater."
•) OIH•rslcus Ord i Rapporten cre: ... ,,Sluleligcn rllr jag den Hrnn nli1111111
,,rlcl jag med min lroupp1i hlifvel 111'1 deL herlerligsla och IIUwto SlilL br,,111iitt, så , fil ar ficndligc herålcL som dess monskap."
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l\Ien omens'kjondl den norske Armee kæmp ede med Hærler og
llcld, syntes den commamlerende General, formedelst Armeens store
Mangler og Savn, dug næsle11 at fortvivle. I sin R8pport til Kongen af
isle !\Iai klager Prindsen især over sin Stilling og Armeens Mangler,
og beder endog om , at maalle blive afliisl af en mere dygtig og
talentfulrl Mand , end han. Prindscn siiger ogsaa om Tilladelse til
at maalle udvexle Fangerne, hvis Ant,1I allerede !Jeliib sig til 500,
for derved al spare deres Underholdning, hvilket ved Kongens Svar
af 2-lde Mai ei blev bevilget, og ei heller under sædvanlige Forhold
kunde bevilges; derimod udfordredes vel her en anden, usædvanli g
F remgangsmaade, eftersom Armeen ei havtle .M idler til at ernære sig
langtmiudrc Krigsfangerne.
I Anledniug nf Prindsens kloge og kraftfulde Operationer i
lliiland og Begivenhederne ved Kjelaasen og Trangen, foranledigedes
Kung Frederik den 6/e under 15de Mai 1808 til at uduævne Prinrls
Christian August til Generallieutenant, dog uden Præjudice for hans
3 Formænd, som forreslen formedelst Alderdom, eller negative Egenskaber vare uskikkede til activ li.rigsriirelse; den Jde Formand, Priruls
Chriøtia11 af Hessen, blev del'iruod samtidig udnævnt til Generallieule·
nant, foran Prinds Christian August.
Dersom den Sidstes Avancement skulde være en Bel/inning for udviist Dygtighed i Krig, saa
maalle, paa Grund af llelingclserne for hans Avancement, Hensigten:
al fremdrage Dygtigheden, for en Dee( forfeiles, og Virkningen deraf
lwrlfalde ar sig selv I efiersom de Overmænd, der Intet havde eller
kunde udrette i Krig, ikke desmindre bleve ham foretrukne,
Efter Affairen ved Fliesen-Elv trak Oberst v. Sta{feldt, ifiilge
den af den commanderende General befalede nye Brigade-lnd(h-!ing, sig imod Syd til Kongsvinger, hvor han blcw paalagt at
heskylte Fæstningen og Hovedlandcveien fra Svcrrig til Glommen.
Ohc1·st Staffeldts Brigade bestod nu i all af 3 Batailloner, nemlig:
Grenadeer- Balaillonen v. Ræder af 2det lrondhjemske lnfanleriUegiment, v. Sommerschild af fste trondhjemsk~ lnfa11lcri-Regime11t,
som fra Riiraas var beordret herlil, og v. MUiier af oplandske lrrfanleriRegiment, 3 !elle eller Skieliiher Compagnier, 2 Escadroner og l
Ballcri , tilsammen = circa 2,200 Mand.
Rigtignok torde Oberst
v. Sta({cldt ikke tænke paa med denne ringe Styrke at dislocere de
Svenske fra deres Stilling ved l.ier; men han foruroligede dem dog
slundorn ,ed mindre Angreb, Patrouiller o. s. v. , som næslon

selv,
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Saaledes kom en, den I sil?,
l\Jai om Morgenen •Kl. 5, udsendt Palrnuille under l,ienleaanl v. Fcldtman11 , der var gaaet udenom den svenske Posterings hiiirc l!'loi,
til Egnen ar Masterud ved l\16ckern-Sjj i Oslmarken, h,•or de S,•cnskc
havde en Post under Capilain Stroms Commando, tilbage med 1 llu::ar og (j Infonierister af Helsinge-Regiment som Fanger, hvo1·,•ed de
S\'enske ogsaa leed et Tab ar 1 Dod og 1 Saaret ved Angrebet paa
l\Jaslerud, hvorerter Capitain Stram Irak sig lilhage til Pusud verl OigerSiien. Samme Dag, den l sle Mai, kom ogsaa en Patrouille, under Comrnando ar Lieutenant v. Stibolt, af 1ste trondhjemske lnfanteri-Reg irnenr,
tilbage med 7 Fanger af Wærmelands-Regiment og Carlstad Jægere.
Disse smaa Angreb og Overfald foranledigede de Svenske ti\ at
t.i ge Forholdsregler derimod, og derved sikkre deres Puslering ved
J.ier. Til denne Hensigt blev samme Dag, den I sle Mai, Oberslli<•ulcnant llru[wa med en Bataillon af Uplands-Rcgimcnl og 125
l\land af en anden Balaillon detacherede fra Lier, og samtidig dermed hlev cl Detachement under Mnjor Enc.~l.iilds Commando beordret fra Midlskoug, som skulde stiide sammen med Obersllieutcmml Dru[wa's Ardeling ved Pusurl den 2dcn Mai i Dagbrækningen,
hvorfra de forenede si.ulde angribe og fordrh•e de Norske fra l\faslerud
l\len rla de Norske betids erfaretle
og E g nen ,-ed l\Hickern-So.
disse Bevægelser, saa havde de allerede den isle l\lai lrul..kcl sig
III bage, hvil I.el havde til ~'iilge, al Obersllieutenanl Dru[toa erholdt
Ordre til al lade sil Detachement vende tilbage til Pramhuus og
l{ongelo1·p , hvorimod han selv erholdt Befaling al udsiige for Ma jnr E11csli6lds Detachement en Stilling, som kunde opryl dc de lo
Betingelser: at dække Brigadens hiiire Fliii, og Vcienc til Pramhuns
o g l\Jidlskoug. Delle Punkt fandt OLersllieulenanl Drri{wa ved H o 1m en, ved den sydlige Side af Miickern-So, hvor der fandtes eu Dro
o, er den der forbilohcnde, 20 Alen brede, Elv.
Dernæst Ll<'V
Capilijill Striim detacheret med 21 l\Jand af llelsingr-Ileg imenl til
Frovigen p:ia Diger-Soens vestlige llred ; og endelig lilcv Capilain
Lagerlof Lcordrel til med omtrent 200 l\land al hcvogtc Auslbollcller Diger-Aacn og dens Overgangssteder fra Froligi:n til Wingcr-Sii,
og pousserede sine Forposter og Vedcllcr iudlil 200 Alen fra Gl ummcn.
D en :Jdie l\Jai ankom til den lsle svenske Brigade l 0 - pund igl
11,illeri, under Capitain Gctlie, hvoraf 2 Divisioner blevc posterede i
Lier og 1 Di\ i~ion , cd Kongetorp; hv.orimud del ved Brigaden biil-

1111 id kom tilbage med nogle F:mge1·.

til værende 3-pundige Batteri, under Capilain Ehren,trom, argik over
Midlskoug, for al underlægges anden Brigade, eller Oberst, Grev

S chwcri11s Befaling.
l\lajur Ekstedt, som commandercde de svenske Forposter paa
den hoit·e Floi ved Austliollaaen, udsalle disse saalcdes:
1) I Frov igen: i Capilain, 1 Liculenant, 1 Underorllcier, 1 Tam1,our og :-J2 l\land.
2) I Mohæk : i Lieutcnant og 30 Mand.
3) I Skinner bi.ill: 1 Lieu!enanl, 1 Underofficier, 1 Tambour og

30 Mand.
4) I S ka11d segaarden: 1 Liculcnanl, 2 Underofficierer, i Tamhonr
og 40 Mand.
å) 1 Overrud: 1 Major, 1 Capilain, 2 Lieulenanler, 2 Underof!icierer, 2 Spillemænd, 4 Husarer og 80 Mand.
6) I Kobberud: 1 Lieulenanl, 2 Underofficierer, l Spillemand og
:i6 Mand.
Disse Posteringer bleve dækkede ved Fellforskandsninger og Forhug. Saaledcs blev paa Auslboll•Aaens nord I i g e Bred, ved Skandsegaarden, lvers over Veien til l-'ræstegaarden, fora-n Skinnerholl og
saa en Redoute opkastet, og ved l\Iuhæk en Fleche, med den aabnc
Strube slottet lige til den steile Bakkeskrænt, som indeslutter Aaen.
Uag Ted Cl isse Fellforskandsninger , paa Auslbollaaens syd I i g e
Bred , blev ved Overgangen ved Ovcrrud, Skinnerboll og l\lobæk
opkastede andre lt'eltværker, beslaaende af Flecher og Retranchements,
hvorfra de foruuliggende Værker kunde understolies og bestryges. Denne
Position maa derfor i enhver Henseende kaUcs slærk og vel sikkrcl.
Men de Svenske lileve dog ogsaa i denne Stilting foruroligede af
de Norske,
Saaledes ophævede en norsk Palrouille paa 50 l\Ja111l
!el Infanteri, under Commando af Lieulenant v. Bcichmam, af iste
aggerhusiske Regiment, en svenk Posleriog ,•ed Skandsegaardeo, heslaaende af 1 Husar og 9 Jægere; derpaa angreb den ved VingerPræslegaard, læl ved Glommen, en PatrouiLle under Capilain Lagerloffa Commando, beslaaende af 2 Officierer, :3 Underofficicrer og 41>
.Mand, hvilken den efter nogle Geværskud drev paa Flugten og
fratog 7 Fanger, uden selv al lide det mindste Tab .
Imidlertid maalle man forelobigen lade de Svenke beholde Positionen ved Lier og bag Auslbiillaaen, hvor de forresten bleve fastholdte
og indespæn ede af Brigaden SlalTclJt, saa al deres hele Ilerrcdi:immc
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indskrænl.ede sig til den tran ge, lidet befolkede og falligc Dal, hvorigjennem I.andc veieu Hiber fra Grændsen til Lier.
l\Jeu, snasnarl
de Svenske forlode denne Dal, hleve de angrebne, slagne, eller fangede; saa al man paa en vis Mande kunde med Uolighed hl'lragle
Na!Joskahel som lidet farefuldt.
Den 4de svenske B1· igade, under Ohersl, GrcvCro11sll'llf,
for holdt sig, medens den 1ste, 2den og :Jdie Brigade forelogr deres
Angreb paa Norge, aldeles rolig, og ikkun den 2:3de April om
Morgenen Kl. 3 udgik el Detachement deraf, under Ohersl Brnudslroms Commando, paa en Reeognoscering fra Trankil-Sogn i Sverrig, over Isen, paa Slore-1,ee-So, til de norske Grændsegaardc:
Enger, Lexeriid, Tolsby og Mossevig paa Soens vestlige Bred, men
uden al stode paa norske Tropper, og vendte derfor samme Dag
tillJogc lil Soens iistlige, elle1· s,·enske Bred, uden at ei heller betydelige Uordcncr Lleve lJegaaede af de svenske vcldisciplinerede Krigere.
For al kunne modslaae offensive Bl'vwgelser, eller muligen selv
furelage saadanne i Ryggen paa det til Gothenborg fo1·ve11lede engelske Armee-Corps, blev Prinds C/iridian Auguat foranledi get til, i
Begyndelsen af Mai Maaned at forlægge llrigaden Holst lit Edsberg
og Brigaden Lowzuw til Hiiland. Herved hlev Pl'indscn he~re sal i
Stand til al bevæge sig til hvilkensomhelsl Side, Omstændighederne
fordrede,
Selv forlagde han , for al være nærmere ved Haand cn,
den 3die Mai sil Ho\'edqvarleer fra Blal,jer-Skandse til Narvestad, i
Ed:;berg Sogn, paa Rustad-Elvens sydlige Bred, ikke langt fra llovedlandeveien, som gaacr fra Rakkestad over Triigslad til Hiiland, allsaa
midi imellem de lo Brigader, og nær ved sin hoire Floi, del eneste
Punkt, hvor de Svenke, med deres endnu ikke brugte venstre Fliii,
muligen kunde foretage offensive Operationer.
Den svenske hllistcommanderende General "· Årmfclt forlagde
ogsan samme Dag, den 3die Mai, sil Hovedqv_arleer til lJolmedal,
paa Store-1,ee-Siiens listlige Bred, for ligeledes al væ1·c nærmere
ved sin venstre F11ii, og for at lede dens Operationer, som forst nu
skulde tage deres Begyndelse.
Den svenske Armees venstre Fliii kunde formedelst
mangfoldige Mangler og Savn ikke den 15de April foretage del
befalede, almindelige Angreu paa Norge, samtidig med de andre
Brigader.
Den indskrænkede derfor fornemmelig sin Decltngelse i
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Operationerne Lil enkelte sliirre og mindre Recognosceringer og
til at forurolige de 11orske 1''orposter. Ogsaa beordredes Ouersllicutenant, Grev Lowenhjclm, med et Commando, den l Gde April om
Morgenen Kl. 1 ! , at forelage et Angreb paa Gaarden Bjerkebæk,
tæt indenfor den norske Grændse , listenfor Aspcr-Sli , hvor de
Norske havde en lille Postering. Planen til Angrebet var: at OberstJicute11a11l Lowønhj,,lm skulde lade 120 l\Jand af Bnhuuslehns-Jægerc,.
under Commando af Capilain Strom, fra Sømsmoen angribe de Norske
igjennem en Dal, som fra Syden eller den venstre Side flirer til
Hyggen af Hjerkebæk, medens Capitain Wcidenhcim med 150 Mand
af Weslglilha-Oal Re giment samtidigen skulde gaae over Sollem Toldsted og angribe dem i Fronten og i h/iire l<'lanke. Men de altid opmærksomme og aarvaague norske Vedetter og Patrouiller opdagede
de Svenskes Anmarche saa betids. , at de kunde r/imme Bjerkcbæk,
inden Stedet blev aldeles tourneret , og gave endog, flirend de gik
tilhage, paa 30 Skridts Afstand de Svenske en Salve, som disse opholdt sig med al besvare, istedetfor at angribe de Norske med Bajouetten, hvorefter de Sidstnævnte roligen fortsatte deres Tilbagetog,
forfulgte af 2 Recognosceringspa1rouiller, den ene under Commando
af Capilain Strom, den anden under Lieutenant og Adjutant Bay; til
Holmegild ved den sydlige Side af Asper-So, over hvilken de
Norske trak sig tilbage paa Isen.
De Norske lede herved intet Tab, hvorimod de Svenske havde
1 Dod og 2 Saarede, hvorefter de trak sig tilbage over Grændse11,
samme Vei de vare komne, efterladende en Besætning i de 3 Bjerkebæksgaarde, under Capilain Weidenhjclm, Befali11g.
Da den interimistiske Chef for Vest-Armeens venstre Floi, Oberst
Bu11ge , ogsaa blev syg, overtog Oberst Passe Commandoen over
samme den 2-!de April , og i hans Sted Prholdl Obersllieutenanl
Sl,iildebrantl af Liv-Grenadeer-Regimentet Commandoen af venstre
Flois iste Brigade,
Men den 28de April overtog den virkelige Chef, Generalmajor
v. Vegcsack, atter Commandoen over Vest-Armeens venstre Floi, og
kort derpaa modtog ban ogsaa igjennem Generaladjutanten for Armeen, Oberst Tibell, Kongens Ordre, dateret Stockholms Slot den
25de April, saalydende :
"Hans .Majestæt har allernaadigst befalet, al eftersom Grneral
"Ar111felt paa en saa hæderlig Maade er faldet ind i Norge med
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.,Ycst -Armccns hiiirc Fliii, uagtet alle de Hindringer og Bcsv,1•rlig"heder, som bande Naturen og l~iendcn har f1emstillet, san a11lager
"Hans Kongelige Majeslæt, al venstre Floi ei længer ops:cllcr at
"fiilge cl saa smukt Exempcl, eftersom Forhindringerne d c r ei l111m1e
,,,ære saa betydelige.
Del er derfor Hans Kongelige .l\fajcsl:cls
,,nnadige Villic og Befaling, al Vest-Armeens ,·enslre Floi, uden
"Opsællelse snarest muligt, ifald del ikl.e allerede er skeel, folder iml
,,i Norge, og ii:ivrigl forbi11der sine Bevægelser med hoirc Fliii.''
Som F1ilge af ovcnslaaende Kongelige Befaling, gjorde General v. J'egrsack de forniidne •·orberedelser til al an g ribe den norske
A rmees hliire Floi med den af ham cornmanderede ,·ens tre Fliii, og, fur
al understolle delle Angreb fra Sosiden og fors,·are Ilohuuslehns Sbjærgaard, erholdt han tilsendt i2 Canonjoller, og laante desuden 6 Canonchaluuppcr af Chefen for Syd-Armeen, General 1'oll, hvilke Chaloupper vare bestemte til al forsva1c Slcaa11cs l{ysler. 4 l'artiCanoner, som tilh1irte 2den JJrigade, hleve den 30te April Iransporlerede saa langt frem imod Nossemar~en, som de besværlige Veic
tillode, for, saasnarl skce kunde, al lilive transporterede videre o,·cr
Grændsen.
Imidlertid foruroligede de to Armeer hinanden ved Rccognoscerings-Parlier. Saaledes overraskede, den 29ue April om Morgenen
m. il å, et norsk! Detachement under Capilain v. Jlvidtfcldls Commando en svcnk Poslel'iug, bcstaaende af i Capilain, i Lieutcuant og 50 l\land, paa Gaarden Gribsr1id, tæt ved Grændscn i
E1111i11gdalen, fordrev og forfulgle samme ½ Miil over Gramdsen,
cfterat have bibragt den et Tab af 3 01ide, Oere Saaredc og 6
Fanger.
Endelig rykkede General Vegesack den 3die Mai med VestArmeens venstre Fliii i 2 Colonncr frem over den norske Grændse;
den ene fra Osten over Jacobsrud-Toldsted imod Præstel.Jakke, og
besalle samme og de omkring Ohr-S6ens sydlige Bred liggende
Gaarde , samt Passet ved Torgalsb6en paa den nordostlige Side
af samme So; den anden Colonne rykkede fra Sydc11 fra Wasbiicn,
gik i 2 Afdelinger over Kirkch1ien og Tyslingemoen igjcnnem Eu•
ningdalen, og bcsalle Derby, Bcrby-Bro og Overgangene over OhrElven, som fra Ohr-S6en falder i Enningdals-Elvcn, hvilke dcrpaa
forenede falde i lddefjordcn.
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Den imod Jacobsa ud udsatte, af 40 Mand hestaaende norske Fellvagt, under Commaudo af Ueuteuant ti, Leth af siindenljeldske lnfanleriIl r gimenl, trak sig ved de Svenskes Nærmelse tilbage og tog Postn
i Præsleliakke, hvor den forgje,·es s1igte at gj1ire de Svcuske, bestaaende af Elfsborgs-Rcgimcnts Jægere, nogen Modslaud, men blev
af dem disloceret derfra.
De Norske tabte ved deres Retraite
l\fond d1id og 1 saaret, som faldt i de Svenskes Hænder.
Samme Aften. den 3die Mai, blev lkrby-Gaard aller for eu kort
Tid besnl af el Det~chemenl fra Frederikssteen, under Commando af
Ueutenant v. Qvislin, eftersom de Svenske allerede havde forladt s11mmc .
Pusteringen i Torgalsliii~n, hvis Hensigt kun var den, al (elle Angrehet
11aa Præslebakke og Berby , blev efter 24 Timers Besættelse ogsaa
aller trukken tilbage til Hullet og Jacobsrud-Toldsted, hvorimod 60
Mand af Elfsborgs-Jægere, under Fændrik Segebadcn, blcve forlaglc
til Gjeddelund, for at palrouillerc til Or og Torgalsbiien.
For al tilbagedrh•c de Svenskes Posleringer ved Gjecldcluud,
Prmslcbakke, Berhy elc., beordrede Commandanten paa Frederiksstccn,
Ubersllieule11anl v. Juul, den Ode Mai, 3 smaa Detachementer, som
lwn, af l\Jangel paa andre Tropper, log af Garnisonen, nemlig:
Del f ii r s I e Det a c h em en t, under Lieulenanlerne t1. Sporck,
t', /lfyhre og v. Qvislin, beslaaende af omtrent 100 Mand Landeværns
mænd og Biinder og 20 Skarpskytter, gik nordenom Or-Siien imod
Gjecldehmd og Haller/id, og var bestemt til ;it drive de Svenske over
liræ11dse11 og dække den venstre Flanke af del
2 d el Det a c h em c n t, under Capilain v. Hvidlfeltlta Commando,
sum var bestemt lil al operere imod Berby; og
det 3die Detachement, hcslaaende af 40 forkl:erlle Soldater og Matroser, under olfiiihuuslieulenanl v. /Uagnusscus Commaudo,
gik fra Aarebakke O\'er lddefjorden til Kro gstrand i S1•errig, for al
dækt.c C_apitain ti. llvidl(eldt~ hiiire Flanke og Hyggen.
De Svenske bleve 11f del 1ste Detachement trængte tilbage fr,t
Gjeddclund til henimod Præstebakke, efler el Tab af 4 Maud diitle,
og Fændrik Segebaden , Sergeanl Olsen og 9 Mand saarede,
Ue
Norske ha\'de 5 Saarede, hvoraf 2 diidelige.
lla de Svenske erholdt en Forstærkning af en Division 11f Skaraburgs Regiment, som under Capitain Holmsted, Befaling var posteret
i Hullet, sna blev Gjeddelund aller l1esat af delp, og de lo norske
JJetachcmenler bleve niidsagede at gaae tilbage samme Vci, de vare
llnnm. I{rilf•lo. fro IBU7-U. • 11 , Dincl.
:l2
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komuc.
Ocl 3uie Delachemenl kuhde ei ganske opfylde Jo det,
ifolge Angrebsplanen, paalagle Hverv; dog bleve 22 Smaa-Bnade
borllagne under den svenske Kyst og indbragte til l<'redcrikshald.
A Ile, saavel Officierer som l\fandskal,ct, ros les meget for Tapperhed
og Ufortrodenhed, især nævntes i Rapporten med Udmækelso Licutenanlerne v. Qviølin og v. Magnusscn.
Vest-Armeens venstre Fliii havde deu 12le Mai folgendc Stilling:
1 s I e Brigade. 1 svag Balaillon af Skaraborgs-Rcgimcut og
100 ]\fond af Elfsborgs-Jægere vare posterede i Præslcbakke; LivGrenadererne og Skaraborgs-Jægere stodc i Derby; 1. 6-pundigl kjorende Batteri var posteret i Signeboen i E!Jningdalen, i l\liil bagved Bcrby; i 3-pundigt Fod-Batteri var posteret A l\Iiil bagved dette,
hvoraf en Qivision den 14de Mai rykkede frem fo1·an Signeboen.
2d en Brig ad c. Af Veslgotha Dal-Regiment slode 2 Balailloncr og 400 Jægere ved Skodsberg-Sund, hoirc Fliii udstrakt imod
Arcmartc, i Forbindelse med den der posterede Oberst Brandstroms
venstre Floi. .3 Divisioner af Skaraborgs-Regimenl stodc i Jacobsrud,
1 Division af samme Regiment i Boltet, og 80 Mand Elfsbo rgsJ:rgerc i Gjeddelund.
3die Brigade. Elfsborgs-Balaillon var forla gt langs Siikyslen
af Svinesund og lddefjorden, over Lommelanda og Krogstrand, med
den hiiire Fliii sliiltel til Posleringcn ,·cd Derby.
l'aa den anden,
eller vestlige Side, stod denne Halaillons venstre Fliii i Jlorbindelse
med Bohuuslchns-Bataillon, hvoraf rn Ueel var forlagl til Slriimslad,
og en Deel paa Canonchaloupperne. 400 Heste, 1. 6-pundigt kjorende
og 1 6 · pundigt Haubils-Ballcri ble,•e posterede ved Stromslad i Rese1·ve, for at bevogte Overgangene over 8 l'i11esund, hvoraf kun faa
Ovcrgangsstcdl•r ved lddefjorden ,·are forS)' nede med Canoner.
Alle Brigadechefer erholdt dernæst Ordre til at forskandse sig,
og hv~r Naturen ei tillod al anvende disse Fordele, der skulde,
ifolge de gil•ne Ordres, ,,Feltforskandsningl\rne erstattes ved Di sposi"tionens Fo rtrælTelig hed, eller Angreb med Bajonellen." Som Fiilge
heraf, bleve, foruden de allerede om lalle Forskc111dsninger ved 1ste
Brigade ved Lier og langs Auslboll-Aaen, og ved adie Brigade ved
Orje -Pas, endvidere Forskandsninger anlagte: ved Bergslr1im paa
Slromfossens iisllige Hred; paa den iisllige Side af Skodsberg-Sund;
foran Bjerkchæk; langs Vandliibet, som udspringer i Nærheden al'
lve~Sund og falder imod Nord i Asper-Soens sydostlige llj iirue;
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ved Budalsvigen, nær ved det nordostlige Hjiirne ar Bog• Soen; og
endelig, ved Præstebal.ke og Berby, l,111gs Or Elven og ved BerhyIlro , paa den vestlige Side ar Enningdals-Elven. Flere af disse
Beræslninger vare forstærkede ved Forhug og undersliiltedc ved
l,agveclhggende Flecber eller andre Forskandsninger.
For al undersliille sine Operationer, samlede General v. r'rgcsark
i Striimstad Giitheborgs Canon-Flotille , bestaaende ar 12 Canonchaloupper, 12 Canorljoller, i erobret d.111sk Halv-Galei, Ahrcndal
lrnldcl, og en ligeledes erobret dansk Canoncbalouppe, under Commando af Ovcr-Adjutant, Ohersllieutenant af !\farinen, Gylfonskiild,
hvormed General v. Vcgesack haabede al kunne odeld·gge del norske
Siiværn; men deu overlegne svenske Flotilles hele Activitel IJestod
il.kun i en Recognoscering til Hvaloerue og Svinesund den 22de
•J\Jai, hvorved Intet videre forerJldt, da de Svenske ikke vovede si,;
ind imellem bemeldte Oer , men trak sig tilbage til Dynel.ile11, og
de Norske bleve liggende stille i Gra\'11iugsund, ut.len al gaac dL•
Sveuske imiit.le. General v. Vegesark havde ogsaa ventet UutlersliilLel ·e af den engelske Flaade, hvoraf 1 Fregat og i Brig laae til
Ankers ,,cct llamsoen vect Kosterlierne, 2 .l\lile i Sydvest fra Striimslad.
l'llcn den hiiislcommanderende engelske So-Officier svarede paa Hc11eralens O(lfurdring: al de storre Orlogs•Fartiiier ei !orde vove sig ind
i clen norske Skjmrgaard , og at de mindre dertil vare ubrugbarc,
ellcr·s,1m de vare armerede med Caronader, hvormed man ei kunde
hja!mpe paa lang Afstand og ruod saa svære Calibre som dl·, hvor~
llll'd tlen norske og danske Canonllotille vnr armeret.
Det Eneste,
den biiistcommandercnde engelske Olficier tilhod sig at gjiire, ,·ar, at
seile langs Kysten til Lindesnæs og forurolige sarnmes Heuoere;
hvilket Tilbud ulev antaget og udfor!,
IJa de Svenske stode saa nær og truede med al trænge længer,i
ind i Landet, sammcmlraadte Tisledalens Beliocre og dannede rt l<'ricorps, som talte 78 .Mand, og blev commanderel af Kjiihmant.1 Selmer
og Ovcrloldhctjent Stang. Ligesaa havde l<'rederihshaldhy allerede tidligere 011rettet et Jægcr-Corps, som blev beuævnl Pr i II d s Chris I i anAugusts frivillige Jæger-Corps, og somblevcommanderetaf
Capitain Mamcn. Begge diSS'! Corps bidroge meget til Egnens Forsvar
og deeltoge i næsten alle Actioner, som fandt Sted i denne Egn, og
saavcl Befalingsmændene som de Undergå\ ni• udmærhrdc sig ofte, c rnd
1\Jod og Activilel imod Ficnden. .\lierede dc:n f6 tl l• Mai om Aftenen
;J'l0
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Kl. S log cl Cummamlo ar Tislcdalcns frivillige Corps en svensk
Palrouille paa 4 I\Iand lil Fange ved Pladsen Fjeld,
Da General v. Vegesack og Oberst Bunge bleve commanderede til
Stockholm og derfra til Finland, saa overtog Obl'rst Possø den 1.5de
l\lai Commandoen over Vest-Armeens venstre Fliii, hvis Bovedqvartccr
fo,rlagdes den f6dc I\Jai til Signeboen ved Enningdalsbro, Til
Ovcrkrigscommissair v~d denne Floi udnævntes Kæmmercer Fågarsten,
istcdetfor den hidtil værende Major Wirgin.
lfolge Kongelig svensk Befaling blev OverhoCstaldmcsler, Grev
Gustav Lewcnhaupt udnævnt til Overadjutanl hos den Hiiislcommanderende for Vest-Armeen, General Armfelt, og tiltraadle den Htc Mai
Expcditionen for Landeværnet, og Vargeringen.
De Svenskes Stilling i Norge var lilvisse hverken misundelsesværdig for dem, eller foruroligende for Norge. Den liden strategiske
Kyndighed , hvormed deres Angrebsplan var udkastet, og den ringe
Energi og taktiske Dygtighed, hvormed den blev udfor!, var soomeget
mere paafaldende, som del var vitterligt, al Sverrig besad megen lntelligeuls i sin Armee. At heseire en saa slet ledet, om end overlegen
Armec, er derfor mindre berommeligl; ja man maalle endog have meget
forundret sig, ifald den norske Armee ei skulde have kunnet overvinde den, da den svenske Armee var posteret saaledes , al den,
ved slet ikke al foruroliges , dog om kort Tid vilde have besciret
sig selv. Ved al forskandse sig i en næsten ubeboet og utilgængelig Grændse-Bjergegn, erobrer man, hvad vi allerede have sagt, ikke
Kongeriger. Dcrlil udfordres auclre Operationer og tildeels andre
Hjælpemidler end de, hvormed den svenske Armee var udrustet.
Da imidlertid Begivenhederne og Hevmgelserne synlt!s fra svensk
Side at tyde paa mere truende Hensigter, og da de Svenske ogsaa
rnre trængte frem over Skodsberg-Sund , olier Vandliibet imellem
Aremark-Si:i og Aspern So , saa blev den commanderende General, Prinds Christian August, foranlediget til at gjiire nogle o!Tensive Bevægelser og Udfold, for derved al forhindre de S1·enske
fra al trænge videre frem. Til den Ende befalede han folgende
Operationer:
For at recognoscere og om muligt fordrive de Svenske Crn OrjeSi:icns osllige Bredder, Ri.idenæs og Orje-Pas, beordred!'s I\Jajor "·
lfrcbs med del norske Jil'g<'r-Corps og Skarpskytterne af sondcnfjeldskc
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og nordenfjeldske Infanteri-Regiment, al foretage et Angreb paa den
3die svenske Brigades hoire Floi.
l\Iajor v. Krebs marcherede den 4de J\lai om l\lorgenen Kl. 8
fra Samlingspladsen ved Kollerud, Sydost for Hæmnæs-Kirke, og
ankom samme Dags Formiddag Kl. 10~ til Udkanten ar Skoven ved Lund,
ved l\Jjærmen-Elv, hvor han bivouaquerede skjult til om Aftenen
Kl. il); og da han erfarede, al de Svenske vare indqvarterede paa
Gaarden Opsat, detacheredes Capitain v. Zarbell og Lieutenaul v. Tlegge
med Sk,1rpsk} tierne af nordenrjeldske Regiment og 3 Jæger-Compagnier, for al tournere og borttage denne Postering, som lit denne
liensigt blev angreben den 5Le Mai Kl. 5¾ om l\lorgenen; men da
llelachementels Anmarche for tidlig hlev opdaget af en Vedet, saa mislykkedes Angrebet forsaavidt, at de Svenske trak sig tilb:,ge til Krog,
h,·or de Cl'holdt Forstærkning af cl Compaini ur Sodermanlandsllataillon , som havde laget Stilling paa en l\iii Bakke, dækket ar
Forhug.
Da imidlertid de norske Jægere ved at vade igjennem
Elven, h,·or Vandet gik dem til Bæltestedet, og ved at trænge frem
igjennem Skoven, omgik den svenske Poster·ing, trak denne sig tilbage til Jovald, hvor de Svenske alter forstærkedes med 1 Compagni
af Siidermanlands-Balaillon og ,l Balaillon af Nerike- og VærmelnndsUegimenl, samt Bohuus-Jægere, under Fændrik, Grev• Hermansons
Major v. Krebs angreb ogsaa under Ilurra-Haab denne
Befaling.
l'oslering med Bajonellen, men blev slaaet tilbage. Den lappre Major formerede aller ~ine Tropper og angreb paaoy den svenske
Postering med saadan Heftighed og Bravour, al Capitain Engelbrecht, som commanderede den, maalte iilsomt lrække sig tilbage Lil
Aaseby, forfulgt af de Norske, som ikke ahnede, at de svenske Jægere ganske havde forskudt sig, og fiirst i Aaseby erholdt nye AmDerpaa fortsatte de Svenske Tilbagetoget lil en stærk
munition.
Position ved Slupstad!, hvor de alter erholdt Forstærkning; men forfulgte af de Norskes uarbrudle lid, trak de sig tilbage til Sandvigen,
hvor de Nonke, udmallede ved uarbrudl .l\larche og Kamp i 5½ Time, endelig standsede deres Forfiilgclse, udcu at angribe Posilionc11,
De Norskes Tab i denne lange og for l\fajor v. Krcb., og hans
Undergivne saa hæderlige 1.<'egtning bestod alene i Saarede, nemlig:
Licutenanl v. Ilrgge og 9 .Menige.
De Svenske angive derimod deres Tab til 1 U111leroflicicr og !}
M,111d diidc og l(i .Mand saaretl c.
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Major v. Kreb11 trak sig derpaa med sil Detachement lilhage
ol'er Deignæs, Orderud etc., samme Vei han var komme n, saa at de
svenske Uecognosccrin ger, som udscndtes den (ile Mai om Eftermiddagen, ei mere kunde findn det.
De Sl'enske bleve i denne lange Action lilsidsl commandcrede
ar l\Iajur Klingspor, som selv ·ledede Forsvaret og Feglninge n paa
hiiire Floi. Majoren omtaler i sin Rapport Maj orerne Winblud og
Sl,iildebrand, og Fændrikerne, Grev Hen11anson og /{lingspor , som
de, der især havde udmærket sig ved Tapperhed og Conduilr..
Den hiiistcommanderende svenske General, Armfeldt, ankom den
5te .Mai om Aftenen, J.ort erter denne Affoirc, fra Karlanda til 3die Brigades Hovcdqvarteer i Stillesby ved Orje-Sii , hvor han slrax beordrede ecn Bataillon ar Westmanlands-Regimenl al argaae fra 4cle
Brigade til 3die Brigades Forsl~rkning. Allerede om Aftenen den
Ole Mai ankom denne Bnlaillon, efter al hav e passeret DahlsrJl•ldel,
Lil Laugenæs, lliin og Hiigaas, 1ml iistcnfor Stillesby.
2) For at forelrive de Svenske fra Orje-Pas eller Bro, beordredes
1\lnjor v. Fischer af nordenf]eldske lnl'anleri-Uegiment med el Detachement, som den 6te Mai om Aftenen blev forsamlet ved Gaardcn
Luncl,
Miil No rdvest fur Orje-Pas, ved Landeve ien, paa O rj e·S iiens
, eslli~e Side-, hvorfra Angrebet begyndte om l\Jnrgenen Kl. 5 den
ide l\Jai paa de svenske Feltvagter ved Yslerud og ved Lie, p11i1
Veien til Uakkes\ad, hv ilken sidstnævnte Fclh•agt IJlev angreben af en
llivision, under Capilain v. Sclwtelig, af nordenrjeldske Infanteri-Regirncul, som fra Lund blev detacheret til Hiiire over Fjeldene, for at
ang rilie samme, saasnarl han hiirle de fiirste S kud folde nordenfur
1ed Yslerud. De Svenske havde, ln·ad vi all erede have omtalt, ikke
a lene hcfæslel den osllige Side af Orje-Passc\, men ogsaa opkastet
Hetranchemenler, forstærkede ve,j Forhug, paa Hiiiderne paa den
, cstli ge ng nordlige Side af 01j c-Bro og ved Lic. l klie desmindre
Irak Feltvagterne, især den ved Lie, sig iilsoml tilba ge, forfulgte og
stæ r k trmngt'c af de Norske, hvorved Lieutenanl v . Scip af nnrdcnfjclds l.e Infanteri-Regiment især udmærkede sig ved Mod og Uaskhed,
Urje- Pas og Hro vare hes;11lc af 120 Mand af Oal-Hatuillonen,
111,de r Capilain Tifrnblads Commando, som for en Dee! vare poslc rcclc
i lletranchcmenterne i Orje -l{leverne, paa den vestlige Side nr OrJePassct, til de d1Jr sammenstodende 2de Veies Forsvar; men formedelst
tlc Norsl..es ras~e og hu rtige Frcmtrængcn blev Cap ila iu Ti'irncblad,

i
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c>fter den tappreste .Modstand , ove1 Oiiiet, drevet ud ar Reh-auchcmcnterne, og reddede sig ikkun med l\Jiiie o\'er Broen til den iistlige Flod-Bred.
Da 140 .Mand ar Dal-Bataillonen, under Major,
Ovcr-Adjutant Kli11g1pors Commarido, ilede til Understiiltelse, og be •
salte Retranchementcrne, som dæt.kede Broen og de 2 sydlig for samme
\'ærende
2 Alen dybe Vadesteder, saa hleve de Norske derved
,·el standsede i deres Fremrykning, men vedbleve ikke desmindre at
heskyde de svenske Retranchementer og Broen , og gjorde endog
l'tline til al trænge frem over samme, hvorfor Broen efter 4 Timers
Fegtning lilcv brændt nf de Svenske, hvorved de tappre og uforsagte
Norskes Hensigt maalle opgives; men de vedhleve fra Orje-Klevernc
endnu længe at beskyde de svenske Retranchementer. Om Formiddagen
li.I, 1 l an\om til de Svenskes Forstærkning endnu i Bataillon af
Westmanlands- Regiment, under l\Jajor Frcderilcsons Commando, hvilken Bataillon f1irst Dagen i Forveien var ankommen fra Svc>rrig,
hvorefter liden paa begge Sider ophiirte, di: Norske trak sig atter
tilbage, og de Svenske indloge deres gamle Stilling,
Major v. flscher lilev meget rost for den Tapperhed og Raskhed, hvormed han trængte frem og forte sine Unde1·givne i liden.
De Norskcs T,1b bestod ogsaa her ikkun i Saarede, nemlig: Capilainerne v. Scltloucr og v. Rein, begge af nordcnfjeldske InfanteriHegimenl, hvoraf den flirsle blev hnardt, og deu sidste let saaret, saml 7
Mand. Capitain v. llein blev reddet derved, nt en Muskel-Kugle traf lige
paa ca Pakke Lonningspenge, bestaaende af 300 Rdlr. i Bancosedler, som
han har paa Brystet, hvilke bleve aldeles gjcnnemskudte og odelagte.

q a

De Svenske angive deres Tab, forinden Broen blev prændt, til

1 Underofficier og 6 Mand saarcde; men ved Broen havde de, efter
deres egen Angivelse, cl langt storre Tab, som ogsaa stadfæstes der,•ed, at de Norske sammestecls fandt 4 efterladte Dode,
Det er meget at beklage, nt disse to, af Majorerne v. Krcb, og
v. Fischer med saamegcn Dygtighed og Bravour ledede, Angrcli, ei
hleve udfiirte samtidigen og med storre Styrke, helst med Prindseus
hele disponible Magt , saaledes som del fandt Sted i Holand den
18-20 April , i hvilket Tilfælde vi sikkcrligen vilde ha,·e sect
de selvsamme vigtige Hesullatcr, d. e, de Svenskes Disloccrmg fra
OrJe-Sii og deelvisc Oprnlling og Tilintetgjorelset ,•ed samtidigen at
angrilies. fra h1iirc Floi og i Centrum.
Nu derimod slaae disse lo
Angreb som isolerede, hensiglsliise Furpuslfcgtninger, uden synlig Virk-
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ning rller Resultat. Del bor i Krigen, som overall i Livet, være en
Hovedregel, il.ke al foretage Nogel uden Hensigt; især bor denne
Regel ei glemmes i Krigen, hvor Omkostningerne altid het nles med
l\Jcnneskehlod, med hvilket det er den lliiistcommanderendes helli gste
Pligt al omgaaes med slorste Oecunomie, saavisl, som han ei heller
af slig Oeconomie hor og maa opsælle, eller forsomme at opofTre
samme indtil den sidste Draabe, uaar han ved vigtige Leilighcder
,·il opnaae store Resultaler, til Armeens H a·dcr og Fædrelandets uomtvisteli ge Nylle og Held.
De Svenske bleve derfor efter disse Angreh ikl1e alene roligen
staaende i deres Stillinge1· bag Orje Soen, men locle endog bygge
Flaa,ler i Riidcnæs, med hvilke det syntes de havde Lil Hensigt,
at ville gaae over Orje Su og foretage offensive Operatio~er.
::3) Da den h6istcomma11de rende General havde erholdt Rapport
om, al de Svenske paa denne Tid ogsaa vare tricnglc frem over Skodsberg-Sund \il Torpedalen, nordenfor Fem-Siien, ligesom ogsaa at de
med nogle Afdelinger vare ved SLrom gaacde o, er Slroms -Elven, eller
Vandlobet imellem Aremark · S 6 og Odemnrk-S ii, saa befalede han
l\fajor v. lljerma11n, af sonde nfjeldske lnfanlcri-Ri>giment, at afsende
et Corps til Torpedalcn, for at fordrh•e de S1•enske derfra, og for
ni gjo1·e Jagt paa de iivrige svenske Strcifpnrtier paa den vestlige
Side af Siierne og Vandlobene,
Major v. Hjcrma1m befalede, som Folge heraf, Capitain v. /(ræfti11g med 2 Compagnier af sin Bataillun af slinil enfjeldske JnfanteriRegimenl, og 1 Compagni Landværnsmrend, under Commando nf Capitain v. Daldorph, ligeledes af sondenfjeltls~e Infanteri-Regiment, at
udfore delle Hverv; og Lil den Hensigt forsnmledes de hertil val gte
Tropper paa Gaarden Riid nærved Boe-Elvens Udlob i Fem-Soen i
Torpedalen, ved Solens Nedgang den 7de l\Jai. En Av1111l garde
hin formeret, under Commando af Capitai11 v. Brock og Lieul c nanl
v. Thrfc11, som rykkede raskt frem imod SkorM1erg Sunrl, og som
lidt efter .l\Iidnat de11 Sde .I\Jni stodte pna dt• svonsl<c Feltvagter paa
den vesllige Side af Sundet ved .l\loerholl og Slrndsherg, hvilke
hleve angrebne og kasled e Lil bage over Sundet, som de pas se rede
paa hyggede Flaader.
,De S venske besalle strax de paa den 6stlige 'Side af Slwdsberg-Sund aulngle Relrauchemcnlcr, hvorfra de beskjode det, l ,1ngs
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Suridets vestlige SidP, i Kjæde posterede norske Detachement, "hvorved en jevn Tiraillering fandt Sted, indtil de Norske Kl, 2å havde
bortskudt deres Ammunition; og da de hverken kunde . komme over
Sundet eller fortsælle liden I trak de sig ud af denne, lidt tilbage
fr.a Sundet, h\'or de blcve staaende. Deres Tab bestod i: i 06d og
2 Saarede; de Svenskes Tab i: 5 Saarerle og 8 Fanger.
4) Den 14de .Mai om Morgenen Kl. 3 angreb Capilain v. Kræfting aller de svenske Forskandsninger ved Skodsberg-Sund frl! d<•n
\'csllige Side I ved Lieutenant v. IJermanstorff med 2 Amusetler paa
200 Alens Afstand I og verl Lieutenant v • .IJfagnussen med J Cohoerns
Ilaandmorlerer paa 400 Skridts Arstand, undersl6llet af Infanteri
omtrent ar samme Styrke som ved Angrebet rlen 6te Mai. llrlen varede omtrent ;l Timer 1 uden nogetsomhelst Tab paa nogen af Siderne.
Oa Kong Frederik den Sjette havde modtaget Prinds Christian
August af Augustenborgs Rapporter om Begivenhederne i Norge
indlil 12te Mai, skriver Kongen i sit Svar af 2Jde l\Jai Lil Prindsen: ,.Jeg kan ei noksom vise Deres Durchlauchtigbed Min T aknem"melighed for den udmærkede Maade, paa hvilken de viser, at l\lit
"Valg ikke kunde have været heldigere. Oe brave Nordmænds
,,Idrætter lader Jeg bekjendtgj6re for Soldaterne her, til Opmun"tring for dem. Alle Deres Durchlauchtigheds Dispositioner finder
"Jeg gode og hensigtsmæssige." Dog syntes Kongen at det endnu
ikke var tilraadcligt, at udvexle l!'angerne, især· Orficiererne, h\·ilken
Anskuelse ogsaa, som forben er omtalt, maa hifaldes •
•For at vedligeholde Forbindelsen imellem den svenske VestArmees hoire Flois 3die Brigade og Vest-Armeens ,•enslre Fl/ii, blev
fra 4de Brigade Oberst Hrandstrom pousseret frem med :i llalaillon
af Yeslmanlands-Regiment saml Jde Brigades Jægcr-Balaillon, hiilke
to Batailloner bleve salte over Slore-Lee-Siien, og gik derpaa over
Eng til Stromfos og Bergstr6m ,·ed Strcims-Elven, hvor de ankom
den Sde l\lai og forskandsede sig ved S:riimfos.
Disse Tropper~
Proviantering skete fra Svcrrig, da Egnen slet lnlcl kunde afgive.
Til Transporter benytledes de nu omsider aabne Soer, hYorved megen Kjorscl spared< s for Almuen.
U11der ovenstaaende Begivenheder og Feglninger med den 3djc ~venskc Brigade stod de11 tsle svcuske Brigade gansl.e stille i sine Furskands-
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11inge~· ved Lier og Auslboll-Anen, hvilke de sladigen forstærkede; ogsaa
ha\·de don lste og 2den svenske Brigade Befaling Lil al combinerc
deres Bevægelser og Stillinger Lil gjensidigt Forsvar; dog hegyndle de at
drage nogle af deres Flankedetachementer nærmere ind til Lanrlcveien,
som ganer fra Lier Lil Magnordbro; ved Vcien, som vesten for
l\lagnord forer til Gaustad, og paa flere andre Steder 1111lagdes Felt"
fors kandsninger, for al dække l<'lankerne; ogsaa lileve nogle Mdelinger forlagte nærmere til den svenske Grændse og tildeels til Sverrig. Saaledes blev Cavallcriet den 7de l\lai forlagt fra Magn11rd1;je~tgi\'ergaard til Egnen omkring Eda; den 17de .l\lai hlc,• 1\Jajor E11e•
skold kaldet tilbage med sit Detachement fra Posh•ringen i Holmen ved
den sydlige Deel af Mockern-So, og forlagt til Pl'amhuus, Aahogcn, l.undchy og Kjerstad, og 1. Compagni forlagdes til Egnen af Eda; LivJlataillonen af Nerike- og Wærmelands•Rcgiment, som forhen havde
ligget pan disse Steder, argik til tier; Uplands-Hegimenls-Liv-Batnillun forlagdes til Midlskoug og Ma\ran, og den Siindre-Bataillon af
lfolsinge-Regimenl forlagdes til Matran og l\Jagnurd.
Ue Svenskes Stilling ved Kongsvinget· blev ikke desmindre
cl uhyggeligt Nalioslrnb for Nordmændene, som den hoistcommantlcrende General gjerne iinskede at skille sig af med.
I den fiirste Hal\'deel af l\fai Maanrd ere Vcicne og Mnrkerne i
disse E gne ulilgængcligc formedelst opliicl Sncc ug Vand; Pri11Js
Cliristi1111 Aitgust ventede derfor paa, al Solvarmen slwlde tiitTc
l\fa rkcrne og Vcirne, for at han kunde begynde sine DisloccringsOperationer. Omsider indtraf dette Tidspunkt, og uu befa!Pde han
Brigaden Stalfeldt, at angribe den svenske Positions hiiire FHii,
langs Austbiill Aaen, og om muligt fordrive de Svenske derfra.
Oberst v. Staffcldt befalede Major, eller den, under islc l\Jai,
i Særdeleshed formedelst sil herommelige Forhold ved Trangen og Kjelaasen den 25de April, til Olierstlieutenantforfremmede v. Jlædcr, Chef
fur 2dcl lrondhjcmske lufaoteri-Reginients Genadeer-Dalaillon, al
udfore dette Angreb, og til den Hensigt blev sal lil hans Disposition:
2 Divisioner af 2det (l'Ondhjcmske lnfantcri-Regimeuts Gren11 deer-Bataillon.
i Division af istc aggerhusiske Grenadeer-Balaillon.
S.karpskytter Divisionen af 2det troudhjemske Grcnadccr-Uata11lo11.
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2 Skieliiber-Compag11ier og
det leerdalske lette Infanleri-Comp,1gni.
Tilsammen = 5;50 Mand.
Desuden blev til en samtidig Demonstration mod de S\·ens!Hos
venstre Floi ved Raslad og Lier beordret det aamodske Skieliilll'rCompagni og 50 Mand af del vingerske Compagni, af den norske
!elle Infanteri-Bataillon, under Cnmma11do af Premierlieuteuanl v.
Gill af sidstnævnte Ilataillon. Angrebet var befalet at skulle skee
den i de Mai paa alle Punkter Kl. it om Formiddagen og at udfores med hoire Fliii i :l Colonner paa fiilgende l\laade:
Oberstlieutenant v . R ædcr, som Hiiistcommandcrende for dd
Hele I lorte selv den venstre Colonne, som var bestemt lit at angribe
Forskandsningcrne ved .Mobæk; Capitain v. Jiirgmsim med det leerdalske (elle Cornpagni blev befalet at fiire den 2deu Colonne og :it
angriLie Forskandsningerne "Cd Skandsegaardcn i Flanken, og Capitain v. Nægler af 2det lrondhjemske Infanteri-Regiment, at flire den
3die Colonne og at angribe Forskandsningerne ved Skandsegaarden
i Fronten.
Men inden vi skrirle til Beskrivelsen af Angrebet, maae ,,j korleligen beriire Terrainel.
Auslbiill- eller Diger- Aaen, der lober fra Digers6en til Store"
Vinger So, og derfra ind i Glommen ved det Knæ, som Floden
dJnner ved Kongsvinger, er omtrent 16-20 Alen bred og om
Sommeren almindligviis saa lav, at man paa alle Steder kan vade
igjennem den. Dalen, hvorigjennem Aaen Hiber, er sleil, ved Mobæk omtrent 80-100 Alen bred og 25 -SO Alen dyb, og dens
Bredder, som den Gang næsten allevegne vare bevoxede med Sko1•,
crc ogsad omtrent lige. hiiie. Men, ligesom man 1.ommer nærmere
til Skinnerhiill og Vinger-S oen, bliver Ualen dt•rimod bredere og
Ja,•cre, ikkun een Bro for Kjiirende findes fæl ved Vinger-Soe11
imellem Skandsegaarden og Ovcrud, og een for Fodgængere ved Skinncrbiill , \'ed Aabjergct og paa en Dam læt ved Digersiien. Landskabet norden for Åuslhiill -Aacn kaldes Jah ren.
Omendsl.Jiindl .-\uslbii ll-Aaen , som sagt, almindcligviis ikke er dyb,
var den dog- den !Sele Mai 1808 det Modsatte, formedelst Sneens
Smeltning i Bjergene og el foregaaende stærkt Rcgnveir, hrnraf
ful 1,"lc cu h(ii Vandstand i Glommen, som drev Vandet fra . samme
ind i Vingcrsiieu, istedetfor omvendt, hvorved Auslbiill- .-\acns
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Vnnd stemmedes, og Vandmassen blev endog fori:igel derved, al de S,•enskc, ved de Norskes Angreb, aabnede Dæmningen, som holdl Vandet
lilbage i Diger-Soen, hvorved dennes Vand ogsaa bidrog Lil ni fylde
Auslhi:ill-Dalen, san al den og Aar.n intetsteds kunde gjennemvadcs,
Dernæst indtraf el andel Uheld, som bestod de1·i, al netop
i I, da Angrebet var befalet al skulle begynde, bleve Vagterne og Besætningerne i Skandserne og Retranchemenlerne nelop ani.islc, idet paa
hiin Dag Commandoer af ~elsingc-Regiment, under Befaling af
Capitåin Stram, allosle Nerike- og V ærmelands- Regiment, saa al Besætningerne overalt vare dobbelt ' saa stærke, som de ellers Lil
enhver anden Tid vilde have været,
De Svenskes Forskandsninger paa den nordlige Aabrcrl vare
ved Skandsegaarden og Skinnerboll lukkede; men Skan.:lsen ved i\Iobæk
,·ar anben i Slruhen, stollede sig der med Flankerne Lil den steile
Dal-Skrænt, og Llev understoliet ved andre Værker paa Aaeus sydlige Bred; Lil Communieation imellem dem var sammesteds over
Anen lagl en Lobebro af tykke Fyrre-Bjælker. Foran Forsknndsningerne paa den nordlige Bred, især ved l\fobæk, var Skoven nerlhuggel i 5-600 Alens Afstand og anbragt som Furhug fornn Furskaudsningerne; hvilke Al'heider snnvel som de forlificatoriske JordArbeider bleve udforle af sammendrevne Il/inder. l\loliæk er kun
en Huusmnndsplads, beslaaende af 3 smaa Tl'æhuse.
De til Angrehel beordrede Tropper, som for en Dcel vare
~alle over Glummen ved Gjolslad og Rolstad fra den vestlige
til den osllige Flodbred, forsamledes om Morgenen den 18 de l\Iai
,•cd 01.Jersllieutcnanl v. Rædcrs Qvartcer paa Gaarden Berger, omtrent 1 l\Jiil nordenfor Kon gsvinger, paa Glommens ostli ge Hred,
De 3 Colonner salle sig saa belirls i Bevægelse, al Angrebet
1:/ Jnde begynde til den bestemte Tid. Den 2deri og 3die Colonne
ful gle (S ce: Plan ll, III, A.) i Særdeleshed Laudeveicn langs Glommcn, hvorimod den iste eller venstre Fl6i-Colo11ne , under Oberstli cule11ant v . R ædcrs specielle Anforsel, som var bestemt til al angribe Mol.Jæk, to g Veien igjennem Skove og Slugter o,•cr Bj ergl'yggen oslenfor bemeldte Sled pna en Fodsli, som ri.irer I orhi en
Huusmandsplads, Fra n Ls bra at en kaldl't, til Dig ersoe11s vesllige
Side, for paa den 1Jervære11de Dæmning al gaac over Auslbiill-Aacn
og saaludes omgaae og angribe den svenske Postering s hii ire Fliii
o g lage samm cs Forskand sningcr i Flanken og i Rygg en.
lle nne

m.
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Colonne havde til Vciviser en Kone fra Aabjergel paa Austl,iillAaens S)dlige Side, ved Navn Lisbeth Torgorsdatt.er, som, da hemles
Huus var besat af de Svenske, muligviis var under deres Paavirkning; thi, isledelfor al fore 01.iersllieutenanl v. Ræders Colonne over
Franlsbraalen Lil Dæmningen ved Aus tbiill-Aaens Aniib fra Bigersoen,
forte hun Colonnen igjeunem Skoven lige paa Mubæk , hvor den
dcboucherede tæl foran de svenske Forskandsninger. Ved al see
Husene, spurgte Obersnieutenaul v . Rædcr Konen: ,,er det:e Frants"braalen ?" hvortil hun svarede: ,,Nei, del er Mobæk ;'' ved hvil~et
Svar han blegnede, og da han herover blev hiiist opbragt paa Konen, tog hun (<'lugten ind i Skoven, hvor hun skjulte sig. Opdaget af de svenske Poster, var Feilen ei mere at rette. l\Ian maatle
altsaa f01·berede sig paa al angribe, hvad man fandt foran sig, og
saaledes begyndte Angrebet paa de svenske Forsk andsninger ved
Mohæk, som er en af de inleressanlesle Fegtninger i denne ·Krig.
De forskjcllige Angreb begyndte noia gtig til samme Tid. Demonstrations-Corpset, under Premierlieutenanl v. Gill, salle nedenfor Kongsvinger over Glommen, besteg hurtigt de paa den modsatte
Flodbred sig bævende Hiiider og Bjerge, og kastede med megen
Bravour og Raskhed de svenske Forposter tilbage til floVl•dposleringen ved Uastad og J.ier, uden Tab for de Norske, hvorimod disse
dræbte og saaredt- nogle Svenske, og loge 2 Mand af Up°iands-Regimenl lil Fange. Imidlertid var del ·ar Lieulenant v. Gill aufiirle
Detachement all for svagt til al kunne indgyde de Svenske Frygt,
eller
dem til Detacheringer fra deres hiiire Fliii.
Den 2dcn og 3die Colonnes Angreb paa Skandsegaarden og
den dervæa·ende isolerede og ikke nankerede eller understollede
Redoute blev udforl uden Vanskelighed, eller væsentligt Tab paa
nogen af Siderne, eftersom de S\ enske, ved de Norskes Nærmclsl',
uden Modstand forlode samme og Dyglede over Broen ved Overud ,
som de afbriide efter sig, hvornæsl de besatte Forskandsningerne
paa den modsalle Aabred , hvorfra Overgangen over "Broen og Aaea
kunde bestryges med en krydsende Jld. Den erobrede Skandse
blev derefter af de Norske demoleret. De ved Skandsegaarden og
O\'crud fegtende norske Tropper gjorde vel llcre Forsog paa al vade
igjeuncm Anen; men formedelst den hiiie Vandstand i samme blev
dette befunden umuligt, hvorpaa J.<'egtningea her oploste sig i en
gjensidig Tiraillei-ing fra begge Bredder, som varede omtrent i l
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Timer. Da derfor paa delle Punkt intet vrescnlligt var al gjiire,
hlev Grenadccrclh•isionen af llalailloncn Miillcr af lsle aggcrhusiskc
lnfanleri-Regirnenl og det leerdalske lcllc l11fanleri-Compag11i, efter
Indtagelsen af Redouten ved Skandsegaarden, beordrede lit 1\lol,æk,
fur der al undcrsliille Angrebet.
Befæstningen foran Skinnerholl var ikliC fuldendt, hvisaarsag den
ikke kunde blive Gjcnsland for Angreli, eller Forsvar.
Derimod lileve Forskandsningerne ved l\lobæk - bcslaacndc af
el Brohoved - en Tele de Ponl - pan den nordlige Aahrcd, i
Form af en Fleche, eller en Lunellc, aabcn i Struben, og undcrsliillel af 3 Retranchemenle1· pnn den sydlige Bred - forsvarede af de
Svenske med udm,erkel Tapperhed. I?orposll inien langs Auslliiill Aaen
blev den '18de l\lai, som ommeldt, commandcrel af Capilain Strom, og
Brohovedet var ved AITai~ens Begyndelse besat af cl Dl'lachement
nf ll<!lsinge Regiment, under Commando af Fændrik Sc/irodcr og
Sergeanl Diricker; men da AITairen begynd to, lJlev Hesmtningen i
liemcldle Brohoved Kl, 1.2 om l\liddo1gcn forstærket med cl Detachement af Værmelands-Feltjægere, under Commando af Capitain LayerW{, som tillige overtog Befalingen i bcmcldle Værk, Samtidig
hermed beordredes Lieulenant Hiistesko, med el Detachement al besætte Retranchemenlel lige bagved Brohov edet, Lieutenanl A..z:ling
Rclranche~enlel tilhiiire, og Corporal fro st Rclranchemenlcl tih·cnstrc
af del Midterste, alle 3, som allerede er omlall, heliggcnde paa Aaen s
sydlige Bred. Capilain Strom tog sin t>osiliun pnn e11 Uiiidc li ge bagved det midterste Relranchemcnl, h\'orfrn hnn kunde overser og lede
Fcglningen, ug Forpostcommandeuren, l\Jnjor Ccdc~strom, kum ogsaa
strax til Stedet, for al fiire Overcommnndoen af Forsvaret, til hvilke11
llensigt Hovedcorpset ved Raslad og Lier lrnadle under Gev,cr, færdil,I'
Lil at understiille det mecst truede l'unkl. .Man seer af disse l~orbercdelse1·, hvilken Vigtighed de Svenske snllc i og hvilke Midler de
andvendte til Forsvaret af de her omhandlede Forskandsnmgcr.
Oberstlicutenanl v. llæder ankom med sin Colonne Kl. lidt
efter 11 om 1.<'ormiddagen foran Forska11ds11ing1•rne , cd Moliruk, og
kort dcrpaa heg) mile Skurpskyllcrue og de lellc T1·oppcr Augrebcl
med en T iraillcurild, mcd c11s Grcnadercrne hlc1 e Iormerede i
Angrcbs-Colonne, unders toilet af de folie Tropper i lij ,1•d1: pa:i
Colonnens Fliiie, og saalcdes ryl.kcdc de frem mod ll1ohovudcls Front.
Men Angrcbscolonnen sliidte paa saa man!lC Fur-
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hindringer • og blev modtaget af en saa levende lid, saa\'el fra l1cmcldtc Brohoved, som fra de bagvedliggende Værker, al den med
Tab maatle trække sig tilbage og siig e Dækning bag Huse11e i .Mobæk,
der laae omtrent 200 Alen fra Brohovedet, hvilke Huse derpaa blcve
besatte af de Norske, hvis !elle Tropper igjennem anbragle Creneaux i Væggene og fra Tagene sogle at skyde ned i de svenslie
Forskandsninger. Derpaa formeredes Grenadererne og de )elle Tropper
paa samme l\laade, som forsle Gang, til cl nyt Angreb, hvil kel 1111
blev rettet imod Brohovedets venstre Flanke, medens en anden Colunne forsagte paa al lage Brohovedet i Ryggen og at vade igjennem
Aaen. Saavel Grenadererne som de !elle Tropper rykkede heelt ned i
Dalen og vadede til Skuldrene ud i Aaen, uden dog at kunne kumme
over samme, hvilket, -ligesom ved Overud, blev befundet umuligt, hvorfor de efter forgjeves Anstrengelser aller maalle gaae tilbage lil
Husene, og _ Tiraillcringen begyndte paany.
An grebet blev efter
nogen Tids l<'orloh gjentagel 3die Gang paa samme J\Iaade sum dl·
lo foregaaende Gange, men blev nu rettet imod Brohovedets hiiire
Fla11ke og Ryggen. Tropperne vare ogsaa ved delle Angreb og
paa delle Sted nede i Dalen, og fursogte paa al vade igjcrmem Aaen,
men med ligesaalidet Held som forhen. Omsider bleve Husene i
l\Jobæk •stukne i Brand af de Svenske, for al de ei skulde tjene
de Norske Lil Dækning, hvorimod der i de svenske Rapporter sigl's,
al de bleve antændte af de Norske, for at dr, ved Hjælp af Bogen,
mere skjulte kunde nærme sig Brohovedet - en til vi sse lidet anlagelig
Grund. Imidlertid forsogte Oberstlieutenant v. Rædt'T at formercsiuc Tropper til et 4de Angreb, og vilde ik ke arstaae frn at fordrin>
de Svenske . frn deres Forskandsninger; men, udmattede efter 5 Timers Kamp og Anstrengelse og et ibke ringe Tab, viste Troppernesig nu lidet lilboielige til det Angreb, og delle blev derfor opg,vcl.
Rimeligviis vilde delle Angreb ei heller have fort til noget mere hc-l •
digt Resultat end de foregaaeude, eftersom nelop Kl. 4 ~ om
Eftermiddagen de S\'euske erholdt en ny Forstærkning, bestaaende
af 50 .l\land af Nerike- Clg Værmelands Regiment, under Comm:mdo
af Lieutenant Liifman, som strax blev beordret til al understolte
Capitain Lagerlof i Jlrohovedskandsen. Tllliagetugct blev imidlc1·lid
tillraadt Kl. 4¾ om Eftermiddagen, men udfiirl med saamegen Orden, al, da Capilain Lagcrlof gjorde el Udfold, for al forfiilge de
Norske, gjorde disse endnu en Gang Omkring, angrclic ug drcve de
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S\'enske tilhnge liJ deres Foukandsninger, hvoreflel' de Norske
uhindrede fortsalle Tilbagetoget lil deres Qvarterer, hvorfra de om
Morgenen vare udmarcherede, fortvivlede og mismodige over Dngeus
Uheld, efter saa lang Kamp og saamegen Anstrengel se, saml efter
et Tab af 8 Diide, og 3 Oflicier_er, nemlig Capitain v. Siogliolt,
Licult>uanlerne v. Stee11buck og v. Lossius samt 27 l\Iand snarede,
111 oraf 4 Mand blcve liggende under de svenske Forskandsninger og
der tagne til Fange.
De Svenske angh·e deres Tab til nogle og 30 Diide og Saarede; ililandt de fiirste Sergeant Diricker, som udviste stor Tapperhed i Forsvaret af Brohovedet, og flere Gange sir.eg op paa sammes
Dr) stværn, Hingede Hatten og raable Hurra, indtil han omsider blev
!rullen ar det dræbende Bly. llilandl de ha.mit Saarede nærnes
Lieuleuanlerne Ugla og Ax li11g, hvilken sirlste . ikke erholdt mindre
end 8 Skud igjennem Klæderne.
De Norske fortjene lilvisse Ære og Berammelse for deres udYiste Tiipperhetl og lange Anslrengclse, hvilke endog bcriimmcs
i de svenske Rapporter*). Ol1erstlieulena11I v. Rædcr skriver herom: • . • ,,Uaglel det Tappreste blev udviist, var det dog ikke
"muligt overalt at fordrive Fienclen, som stod indenfor sine stærke
,,Forskandsningl·r; og hag disse havde han andre Forska11clsni11gcr,
,,fra hvilke han kunde skyde ind i Struhe11 ar de foranlig geude.''
Oberst v. Staffeldt roser ogsa , alle sine Tropper for deres udviste
Tapperhed, og nævnrr især med B1•rornmelse Oberstlieutenaut v.
Rædcr, l\Iajur v. Stabel og Capilain v. Sicglwldt,
Med ikl!e mindre Ileriimmelsc mane vi nævne Capitain lag<I'•
lo{ og den sveuske llesælning i Brohovedet, hvis Tapperhed gik
sa;iviclt, at de, ifiilge Capitain St1·0111s Rapport, endog gjorde Udfald og forfulgte de Norske, hver Ga11g di.sse Irak sig tilbagu efter
dc1·cs A ngn•b; :3 Gange maatle Besætningen forsynes med Ammunition.
.Men Oberst v. Slaffcldt skriver ogsaa i sin Rapport: ,,at
0

)

·cupilain Striim 1·opp11rl crrr rrn Slamgurus, d. 2"dc l\lni 1808, herom snalt•dcs: •.. ,,Fiendcn sotklc pli ollo puucll•r rrn11111 iiugo og s10111111, mrn
,.ars loges. l\1ol min , linstra Flunque ,·isede han myckcn c111 ishct, rrom"ryclll~ Lill Åbredden plulom•is, S siirskilte giiugcr, sll nt jng mfislc
"mig Lill bilrlide draga Fahr-juukare A:rli11y med rn del ar sin lroupp
,,tilt hjclp. Flindrik Hlistes/w skickndes at undsiitlo tele de po11l'e11 •
.,Fie11de11 orslogcs 1111 ror :ldic och sisla gll11ge11." &:c. &'c.

"Kuglerne fra de licndllige Forskandsuinger faldt næsten saa t:rt
"som Hagl." De Svenske fegtede overalt med udmærket Bravour
og Tapperhed, men neppe nogetsteds med saa megen Udholdenhed
som her. Forpost Commandeuren, Major Cedcrstro,n, roser derfor
ogsaa alle sine Undergh•ue og nævner især Capitain.erne Stram og
Lagcrlof, Lieutenanterne Nore, Ugla, Hiistesko, Axling og Schrodtr,
samt Oere Un leroflicierer og Menige.
Oberst v. Staffcldt betragtede med en Kikkert i Haaudcn
denne Affaire fra en af Kongsvinger-Fæslnings fremspringende, sydostlige Vinkler; men, da Affairen var til Ende, reed han ned til
Tropprrne og yllrede noget haardt, s,rnrende, eller hebreidende sin
l\lisfornoielse over de ved Sknndsegaarden staaendc Afdelingers Forhold ved Angreb cl, hvorved en grov Jnsubordinations -Forseelse fandt
Sted imod 01.Jcrsteu. af en ung Secondlicutenanl af de lclle Tropper,
lnilken Obersten var ridderlig nok til ikke retlig al forfolgc, da
h1in Forseelse Lildeels udsprang fra, at Obersten ei selv h,1vdt>
decllaget i Kampen, og egentlig aldrig, saalitll som no gen af de andre Br•iuadecbefcr, havde fundet Leilighed til personligen at fore
sturre Troppeafdelinger i Ilden, hvilken Tilbageholdenhed altid
opvæJ.ker rle Undergivnes Utilfredshed og Uvillie, og giver just ikke
llerctligelse til Bebreidelscr *).
Oberst de Scue beranbte sig derfor I og med nogeu Ret, paa denne Omstændighed, i del Forsvarsskrift, han udgav 18 li , fordi hau maalle afgive sin Brigade Commando for et lignende Forhold ved Lier deu 18de April s. A.
Men Oberst v. Staffoldt havde ikke al kæmpe med sine Undergivne alene; ogsaa med sine Overmænd havde han oflere ltivninger og Ubehageligheder. Saalc<les maa der have været væsentlige
Aarsager, som foranledigede Generallieutenant ,Grev v. Schmettow, Chef
•) Oberst v. StaUeldt, som .n an ikke kan r, okjcnde megen ndmini•lr~til
IJygtighcd, Acti1•il!•t, Tt•J roi11kundsl,ub og flere fortrinlige, milila,rc Eg1•11sl,uber, og som der rur ogsna modtog 1111111gc Bc1iser paa rlrn hlSistcornruandrn•nde Generals Veh illie og i.in I{ong1·s Naadr, var ikke d1•smindre oftere udsat ror slige Anregtelser ar Undcrgh ne, h1•ilket tyder paa, at denne !\land,
som nogle Aar senere, undt•r Nurgrs politiske Fon iklingcr, ble,· saa
haardt rammet ar Skjehncns Slng, man 1rd sin 011fli1 scl tildcrls llBlc
foranlediget de Krænkelser, han lred; thi lugen veed bedre at ,•urde1 e
01 erberaliogsmu11dcn, rnd netop clc Undergivne; og dit se ,·ise ingc1:si111lc lnmhordi11nlio11 ug lllangrl I aa Rcspect imod ncralings11 æ111I 11.1 cl
sand Dygtighed, Ridderlighed, Ære og DyJ.
IJanm, lfrigsh. fro 1807-9.

li. Dind,
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for del 2del lrondhjemske Infanteri-Regiment, under 2.2de Oclober 1808,
øl tilskrive den commanderende General, l>riuds Christian Aug1'st,
cl langt fransk! Brev, hvori han, stoltende sig paa mange for Obersten
saarende Grunde, bad om: al Grenadeerbataillonen Rædcr, af Generalens Regiment, maatte blive beordre! fra Brigaden Staffcldl og underlagt
en anden Brigade-Chef, holst Prindsen selv, 'for al fegte under hans
egne Oine; en Begjering, som Prindsen i en Skrivelse, dalere! Hafslund
den iste November :I.SOS, undvigende besvarede, idel han, uden nærmere al berore Generalens Andragende, blot bevidnede: al bemeldlc
B$1laillon havde den Lykke al hli\'e commanderel af en Chef, hvis
Dygtighed Obersten vidste at benytte og paaskj6nne
en Erklæring, hvis Rigtighed aldeles maa indrowmes. Men Rivninger imellem
Oberst, senere Generalmajor v. Staffcldt og hans Undergivne, udebleve derfor ikke,
Vnr end Angrebet paa Auslboll-Aaens Forskandminger mislykket,
508 lilevc dog de Svenske foruroligede nf de Norske, naar Leiligheden
dertil gaves. Da man saaledes havde bragt i Erfaring, al el svenskt
Detachement, for al dække 2den Brigades venstre floi og for at
lievogle de til Skillingsmark og Krogfos forende Veie, havde besat
Jerpsel og Harestad paa Vestmarken, beliggende en lille ½ .Miil
indenfor den norske Grændse og omtrent 1 A l\liil veslenfor Magnord, med i Compagni af Oplands-Jægere, under Commnndo af
l.ieulenanl, Baron Ulfsparre - den samme, som tappert fe giede ved
Krogfos og Haneborg den 15dc April saa beordrede 01.Jersl v.

"'J,

"') Prindsens Svor or l stc No1·cmber lyder i Originalsproget so nledes :
•.• ,,Le batoillon rlu regiment qui o l'honneur d'ovoir v. c. poi.r chef,
"a scr1 i avec d istindion. li o le bonhcur d't!tre com.mnndtl d'un officier
"dis1ingue et respectable en tous scns; il o le bonheur de posseder
"plussieurs orficicrs qui ont donnt\s d,•s 11reuves d'une , olcur cl d'un
,,talent militaire, qui les rends dignes de mener les soldats d'unc bra,,, ourc si distinguile au comhat. lis se sont montrcs, et tons tes rn11"ports du general Staffeldt l'ont manlrcstcs, di 11nes et reconnoissants
,,des soins de v. c.; et me trom•ant heurcux de pouvoir donncr nu brave
"regiment de v. e, un temoignage du rt re(londant nus desirs de son
"pere,. je dcmande il 1·. e. d'~lrc pcrsuadc, que jc cherchcroi toulc
,,occasion de scr1·ir ces braves militnires et de lcur douner rl cll prcu,,ves de mon estime et de ma reconnaissance."
,,C'cst n1·r.c la consideration et !'estime le plus disting111\ que j'ai
,,l'honncur d'etrc" &-c. &'c.

Staffeldt et Delachcmcnl, beslaaende af: del Jeerdalske Mie l11fanteriCompagni, under Commando af Capitain v. Jiil'genscn, og det aamodtske Skil'liiher Compagni, under · Commando af Premier-Lieutenant v.
Blix, at gaae over paa Glommens vestre Bred ·l Miil Veblenfor
Kongsvinger til Spetalskrogen, og derfra, uden at f61ge nogen Vei,
over Bjergene li! Bue-Elven, og langs denne siige skjult at nærme
sig de svenske C:,nlonnemcntsqvarterer,
Detachementet afmarcherede den 23de Mai, bivouaq1wrede l\attcn imellem den 2 3de og 24de Mai paa Fjeldene I og indrettede
Marchen saaledes, at del kunde ankomme til Jerpset, hvor HoHdsl) rken var indqvarleret, den 25de Mai om Morgenen imellem Kl.
1 og 2, paa hvilken Tid Gaarden ogsaa blev omri1:gel og angreben .
De Svenske havde af deres Speidere og Palrouiller erfaret, al de
Norske samlede Tropper paa l\langcfjcld (Manglefjeld), og vare
allsaa for en Decl vidende om deres Næm1else. For al erfare 1le1
Sande herom og fur al soge Forbindcl,e med 2den Brigades Hon•dst) rke over Krogfos, udsendtes den 24de Mai om Aftenen en Hecugnoscering, under Comm:mdo af Fændrik H'inblad, bestaacnde
af 2 5 Uplands Jægere, til Gaarden Ljolner nordenfur Skjærv:mgcrSii; men inden denne Hecognoscering kom tilbage, sl,ete Angrebet
paa Gaarden Jerpset, Lirutcn,1111 Ul{iparro og hans Detachement
forsvarede sig med megen Tapperhed og Bravour imod de Norskes overlegne Ang reu og skjode ud af Vinduer og Dure. Omsi •
der stormede de tappre Lcerdiilere Gaarden og nedstiille med B'ljonellen, hvad der salte sig til Modværge, og derilllandt den lappre
l.icutenanl Ulfsparre, som, foruden en Kugle i Underlivet, crholrll lo
dodelige Bajom•lslik.
Ved Skydningen og Alarmen rykkede Ilepliposterne ved Rastad, Paradis og Slrængnæs - Gaardc ug Qvarlercr
ostcnfor Jcrpsel uncler Capilaiu Bauman, Commando, frem, bemeldte Gaard til Undsætning; men ved deres Ankomst vnr AITai.
ren allerede endt, og de Norske gaaed~ lilbage; do1-7, da de c, farede
de Svenskes Nærmelse, vendte de aller om, angrebe ogsaa Capilain
Hauman og kastede ham tilbage til Hovedposten, som bestod af
Helsinge· Bataillon og som var rykket frem til Gaarden Paradis,
hvor de Norske ophiirle med deres Forfiilgelse. Fændrik Witlblad
• 1 cd<lede sine 25 Jægere over Bjerge og igjennem Skove lykkelig
og uden Tab tilbage lil Svcrrig, hvor han ankom dm 26dc Mai.
;,;3•
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De Svenskes Tab bestod I omtrent 20 Mand diide og saarede, derihl and den allerede omtalle I.ieutenant Ul/sparre, saml 2'1 Mand Fnnger.
De Norske tabte 1. Diid og 2 Saarede, alle 3
det lcerdnlske
lelle Compagni, som altid udmærkede sig ved stor Tapperhed, vel ogsaa
stundom ved kold Grusomhed, saa at selv de Svenske frygtede delle
Compagni mere end nogen anden Troppeafdeling.

ar

Den 26de Mai sendte General Arm fult Overadjutant, Majo1·
Bcrgc11stråla som Parlementair til Commandantcn paa Kongsviugcr,
fur at foreslaae Udvexlingen af nogle danske og norske Skippere og
S6folk, som vare opbragte til Sverrig, hvilket nalurligviis ei blev bevilget,
eller kunde bevilges, saalænge Kongen af Danmark ei vilde tillade
slig Udvexling, saamegct mindre, som Parlementairen syntes mere
at have det Hverv, al spionere, end at negociere om Skipperes
Udvexling.
Allerede under 9de Januar 1808 havde dcu norske Regjerin gs- Commission ansogt Kongen om Tilladelse til al udvexle de i
Norge værende engelske Krigsfanger, men som aldeles blev afslaael.
Da Fangernes Antal tillog ved den svenske l{rig, siigte RegjeringsCommissionen under 20de l\Jai 1808 aller om en slig Tilladelse, i
del den som Grund anforle: al dcr<'s Underholdning paa Kongsherg
kostede Staten 30,000 Rclr-. aarlig, og nl der i England va1·e ol'er 7000
danske og norske Sofulk i Fangenskab al udvexle, og had derfor om Tilladelse til at torde sende cl Skib under en Siiofficiers
Commando med dem til England, for al erholde ligesaamange danske og norske Fanger tilbage. Rogjerings Cummis.sioncn mltommer
sig i Vellalcnhed og Grunde i en ,l Folio-Sider l,111g Indstilling om
denne Sag ; men forgjæves. Prinds Christian August fureslog under
samme Dato, i el Bilag, om il.ke i del Mindste Besætri ingen paa
l.inicskiuct Prinds Christian Frederik, i Giilheborg, kunde blh•e udvcxlel, hvil kel omsider havde den Virkning, al Kongen under fste
Juni sval'ede Prinds.en:
••• ,,En Orticier skal sendes til Gothenborg som Parlcmen"lair fra Kjobenhavn, for at faae Officicrene og Mandslrnbcl af
,,1.inieskibel Prinds Chl'istian Frederik udvexlede imod engelske Fan11ger i Danmiil'k og Norge.''
Men del var nu ror sildig al udfore denne Plan, eftersom de danske
l{rigsfanger fra Unieskibet Prinds Christian Frederik allerede afseilede
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fra Gothenho11gs-Rhed den 30te Mai i 08 , efter forgje,·es Ti11.Ju1I
fra engelsk Side at udvexle dem, (Soo: li Bind. Pag. 391 og :'392).
Formedelst Sygdom afgav Oberst Lcjonstedt den 27de l\lai
Commaudoen af Vest-Armeens hoire Flliis iste Brigade til Obersllieutenant Drufioa, og afreiste til Sverrig. Overadjutant, Major Winblad ankom samme Dag til Brigaden, og a06ste Overadjutant, Major

Bergenstråle.
2 den Brigades, Oberst Scltwe,ins, Hovedqvarteer, som
hidtil havde været i Gaustad paa Vnmgs-Elvens vestlige Hred,
.!lliil not·dlig for Magnord Gjestgiversled, forlagdes den 2Sde Mai til
sidstnævnte Sted, paa Vrangs-Elvens ostlige Bred. Palrouiller erstallede de forlien havte Flankedeta-chementer.
3 die Brigades, Oberst T. Cederstroms, Hovedqvarleer forlagdes ligeledes den 2Sde Mai fra Stilleshy til l{luud, lidt sydlig
for Stillesby, paa Orje-Soens 6stlige Bred.
Den 27de Mai om Morgenen Kl. 31 nærmede et norskl De. lachemenl, paa 50 Mand med 4 Haandmorterer, sig Slriims-Elvens
vestlige Bred , hvorfra det kastede Granater over til Gaardene Bergslrom, Lund og Brække og mod de derværende svenske Posteringer, samt Begkrandse mod Mag~zinet ved Bergstrom; dog uden nogensomhelsl Virkning. For at fordrive de Norske, beordrede Oberst
Brandsfrom Lieutenant Falkcnberg med 50 !\land, paa Baade al
gaae over fra l\"ordre-Fangen, beliggende ved Aremark Sifons nordostlige Bred, slige i Land imellem Rive og Næs (lRB Sifons
vestlige Bred, det'fra trænge frem imellem Siljeholdt og Næs,
og lage de Norske i •hiiire Flanke og i Ryggen, medens samtidigen
Capilain Wrede med 2 Underoflicierer og 70 Mand beordredes til al
gaae over Str•oms-Elvens nordlige Afliib fra Odemark-Stien, ved Boen,
og angribe de Norskes venstre Flanke, hvilken Overgang, formedelst
Mangel paa Baadc, dog ei kunde executeres der, hvorfor denne
Mdeling blev beordret tilbage til Bergstrom, hvor den gik over StriimsElven, tilligemed sliirste Delen af Capitain JVredcs Jæger-Bataillon,
ligesom der ved Lund blev sat 1 Underufficier og 25 ]\fond over Elven lil l.ieulenant Falkenborgs Forstærkning. net svage norske Del11chement lrJk sig ved delle combinerede, overlegne Angreb tilbage,

¼

efter Tabet af 1 Haandmorteer og 9 Fanger, hvorpaa, imod Nattens
Anbrud, Oberst Brandstro,n trak alle svenske Tropper tilhage paa
den iistlige l<'lod Bred,
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Ved dette Angreb havde 4 norske Grenaderer af sondenfjeldske eller Prinds Christian Augusts eget Regiment, da Fienden kom
dem i Ryggen, trukket sig tilhage, forinden S1g11al til Rctrnite hlcv
givet.
Da Prindscn erfarede dette, straffede han dem ,·cd ni fratage dem Sidegevær og Grenadecrhuen, og beordrede dem for Fremtiden al bære en Fclthue. Hoiligen krænkede ved deune Straf, sogle
de i den næste A!Taire Leilighed til at udmærke sig, og erholdt der•
paa Sidegeværet og Grenadeerhuen tilbage.
Den 28de Mai ankom f6rst til den 3die svenske Brigade 6 3pu_n dige Canoner , nemlig: 4, til Orje-Pas og 2 til Stillesby, efter
en saare besværlig Transport, deels til Soes paa Store-Lee-Soen, og
derpaa over de norske Grændsefjelde.
Da den svenske Vest-Armees Inddeling i Floie ikke opfyldte
lfon;; en af Sverrigs Forventning, saa blev ved General-Ordre af I 9de
.\hi lll'falet:
) ,, Vest-Armeens lnddl!ling i Floie ophiirer fra 1111 af, og
,,skal Armeens Brigader af begge Fliiie staae under General , Da,,ron Armfelts Befaling ."
2) ,,Ovl'radjutant, Oberst, Baron Passe skal herefter gjiire
,,Tjeneste som Ovet·acljutant hos den Hoistc.ommanderendc for Vcst ,,Armrrn, ligesom Major Adlersparre.''
Ligesaa blev under samme Dato befalet:
••. ,, Indtil Hans Majestæt Kongen maalle behage al hcslcrnme
,,den Operationsplan, hvorefter Armeen, i Anledning af de nu for,,deelagtige, forandrede Omstændigheder, skal operere , skal Vest"A · meen indtage en sikker og fordeelagtig dcfonsiv Stilling imod
"Norge, hrnrfra senere de o!Tensh·e Bevægelse r med Fordeel kunne
"begynde, i hvilken P osition den skal blive staaende, indtil Hans
".\lajestæls nærmere Ordres ankomme. Den Rol ighed, hvori Armeen
"der l'ed muligviis kan komme, bor anvendes til at organisere de
"til Armeens Forstærkning ankomne Tropper, og til Opfiircl se af
,.Rl'tra11chemcnter og Fellfurskandsninger i G1·æ11cl:1cpa~scnc."
Aarsagen til denne forandrede Opurationsplan og de s,·enske
Troppers pludselige · Tilbagetog fra No rge hidrorle fra Loftet om, at
et engelsk! Arrnee Corps skulde ankomme til Gothenborg, hvor clet
ogs:rn, hvad vi allerede have erfaret, (See: Il Bind, Pag. 267-285)
und er Gencrallieutenanl Moore, Commando, indtraf den LSde Alai,
llervc d opstod hos Kongen af Sverrig det fornyede Onsl,c: \'Ild
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Hjælp ar delle Corps al angribe Sjælland, hvortil en Deel ar de
Norge indrykkede Tropper skulde benyttes og forenes med Englænderne, hvorfor ogsaa Liv - Grenadeer - l~egimentet erholdt Ordre
til at bryde op fra Vrnstre-Flois iste Brigade Qg marcher<: lit SydArmeen.
Generaladjntant Tibelt gjorde Kongen den 19de M.oi, ved Udstedelsen ar ovenstaacnde Ordre, det fornyede l<'orslag: om man, da
Geværer til Landeværnstropperne nu vare ankomne, og da det engelske Hjælpccorps hvert Oieblik blev ventet, ikke hellere, end al angribe Sjælland, burde forstærke den finske Armee, hvortil der nu havdes
l'tlidler i 10,000 Mand engelske Tropper, 1.il,000 Mand Vargering og
:10,000 Mand 1.andeværustropper. Til den Hensigt foreslog Gcneraladjutaulen, at 30 Batailloner Linie-lnfanttri og Vargering skulde
hryde op fi;.a Syd-, Vest- og Nord-Armeen, indskibes paa passende
Steder ved den bothuiske Bugt, og udskibes i en bag den russiske
Armee i den Huske Bugt liggende Havn, saml stilles under Fellmarchal
l(lingspors Commando; hvorimod 40 Batailloner Lnndeværnstropper
strax skulde afgaae til de nævnte Armeer, for at erslalte Afgangen
af Linie-Batailloneme, og benyttes i Forening med de tilbageværende
gamle Tropper og en Dee! Englændere. Denne Plan var tilvisse
rigtig, men b~ev af Kongen ikke desmindre al deles forkastet.
I Folge Kongens Ordre af 19de Mai befalede General
Armfclt:
,, VestarmeeO!i 1.ste og 2deu Brigade skal den 30te Mai om Af,,tenen bryde op fra deres indehavende Stilling ved Lier og bag Aust,,biill Aaen, og gaae tilbage til Svcrrig."
De farlig Syge og haardt Blesserede blcve samme Dags Morgen
Kl. 9 baarne til!Jage , og de ilrke farlig Syge og leit~re Blesserede
samt Bagagen bleve om Middagen Kl. 1 sendte tilbage til Sverrig.
Om Aftenen Kl. 1.06 afmarcherede 1ste Brigade fra Lier,
efterat alle Feltvagter og Delachementer i Fronten vare inddragne,
hvorimod de Norskes Bevægelser bleve obseneredc af CavalleriPatrouiller.
Ved Aabogen var en Avantgarde formeret, undl'r l\fajor Enes/ciilds Commaudo, og Arrieregarden, hestanende af i Bataillon J ,Pgere og iO Mand Infanteri, blev commandcret af Major
Baron Cm·l Cederstrii111, med hvem ogsaa fulgte lngcnieur-Major
ll'inblad med 20 Mand af Dal Regimentets Frieskyller, forsynede
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med Værktiii, for al nflrns tc Bror.rne efter Tilbngcgangen. Palrouiller
f,!jermemstreifede Egnen til hegge Sider I hvoraf Jc i Jcn iis llige
Flanke I.Jlcve anfiirle af Stabsadjutant, Licutenanl Ankarsviirtl 1 som
gik over Pramhuus , udenom Aaklangerbjerget og Græs rno, og
stodle ved Midlskou gs l{i rke aller til Huvedcolonnen. Ved l\Jidlslrnug
gjorde Colormen 2 Timers Holdt, og her stiidtc een LiJlie-Bnlaillon
og Jægerne af 2clen Brigade til 'lste Brigade, hvorimod Resten ar
2den 81·igade fi5rst ved Magnord Gjeslgivergaard og ved Mag nordbro
sti.idte til llovedcolonneu , som indtraf til si stuævnte Sled den :J lle
l\Jai om Eftermiddagen Kl. 3 , hvor de fra 2den nrigade til
·J ste Brigades l~orst,crkning afgivne Tropper gik tilbage til deres
IJl'ig.i le, dcrihlandt ogsaa Ohersllientenanl /Jrufwa, sum nu afgav Commandocn over 1ste Brigade til Major C. Ced,·rsfriim. Den iste Juni
i11dtog saalcdes iste Brigade Cantonnemenlsqvarlerer j Morast og
Vestl.Jy i Sverrig, med Alarm pladsen ved Morn~ll>ro, ved YrangsEl vcn, som her er 60 Alen l>red, og som blev dækket af et Relrand1emcnt paa Elvens venstre eller sydlige ll rcd, hvori blev placeret
cl 6-pundigl Balteri, der i Forening mcJ lnfoulel'i Irnnde bestryge Broen
med en krydsende lid og gjiire Overgangen u1•er samme umulig. De
11iidvendige Feltvagter, Piquelier og l 1osleringcr udsattes imod den
D\lrsk,• Grændse ved Magnordbro, Emlerud, ICall<lalen o. s. v.
Den 2 den Brigade fulgte efter den l ste, 6delagde Broerne og
anlagde Forhug .te., for derved al besværliggjiirc og opholde de forf1ilg1•nde Norske i deres l\Jarche. Fartoiernr, hvorpaa de Sveuske ha, de
trans porteret deres Syge og Saarcdr langs \'rangs-Elven og de af samme
dannede Suer fra Lier til l\Jhltskoug, hvor Eh·en ophiirer al være scilbar,
hleve ligeledrs odelagte. 2den Brigade indtog C1mlonnrmcntsq1·artercr fra Eda-Skåndse, sydefter, langs clen 11111·~k c Gr,mclse, igjenncm
Kiila -Sogn til Skillingsmark, med Brigadeqvarterel p,1a Untlsgaardcn,
og Fl'llvagler og Piqueller hleve derpaa uclsnllc imucl Norge.
Ile Svenskes . Tilbagetog fra Lier og· Omegn blev vel ohsc r, e,rel, men il.ke fururoligel af de Norske 1 efl0rsom Tilb ugetogel
skl'lc aldeles uventet og pludseligt, og udriirles saa hurtig!, at Olw rsl
t•. Sl n{{eldt ·ikkun indhentede de Svenske med smaa Palrouillcr,
d1·r vare fur svage til al kunne foretage noget Ah•orligt imod 2 llri gader. Den lilfærdighed og Forsigtighed, hvormed Tilbageto get
!Jlev udfiirt, lyder paa ikke ringe Frygt Cor de Norskes Forfi.ilgclsc ;
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og, da de vare ankomne til Sverri,! , blevu paa alle Tilgangene,
ifiilge Kongens Befaling, Feltforsknndsnin ge r opka le1le.
Den 3 die 8 rig ad es Tilbagetog var forbunden med langt
stiirre Vanskeligheder e,id de lo fore gaaeudes , eftersom denne Brigade var 1·y'kket ind i Norge paa Vinlerveic, som nu, da det var bleven Summer, ei uden stiirste Besvær kunde passeres af en Armee
med Artilleri og Train, Il\' · rfor delte ogsaa lildeels maatte transporteres over Siierne paa dertil byggede 1 eller samlede Flaader; men,
forinden disse bleve tilveiebragle, kunde Artilleriet og ~lagazinerne
i Askerud ikke borlfiires, og saalænge m11alle Tropperne -blive staaende.
Den åle Juni om Aftenen vare Flaader ne forst samlede, og Nallen
imellem den 5Le og tite Juni blev ' Arlilleriet taget fra Positionerne
og fort over Fjeldene, og den 8de Juni om l\Iorgenen embarqueret ved Solleriid-Gaard 1 beliggende ved en Elv, som falder i
Slure-Lee-Siien , hvorfra del strax blev transporleret til Tiicksmark,
hvor det ankom den tOde Juni om Morgenen Kl. 9, med Undtagelse
af en Deling, som havde været placeret ved Smuggesund, og sum
fiirsL ankom Lil Tiicksmark den 1Ode Juni.
Artillerihestene afgik
J>aa samme Tid over Fjeldene til Tiicksma1·k, og Cavalleriet, som brod
op den Sde Juni om Formiddagen Kl. 9!, ankom samme Dags Aften
Kl. 6~ til Passet ved Tiicksmark
Bagage-, Proviant- og FourageColonnerne ankom ligeledes til de nye Qvarlerer i Sverrig den 9de
Juni om Morgenen, idel en Dcel deraf blev paa [{arrer transporleret
over Hancfjeldel 1 h\'ilket hidlil var hlevcn anseet fur umuligt.
Paa Grund af en bemærk1:t usædvanlig Bevægelse imellem de norske
Tropper den Sdc Juni , afgik det sven ke lnfontel'i ik:\c fra sin indehavende Stilling: fiireud samme Dags Aflen Kl. O~. og ankom den 9de
Juni om Morgenen imellem Kl. 2A og 4, efter 6-7 Timers l\Jarche, til
Tiicksmark, hiiire Fliii anfort af l\lajnr Sk3ldebrand, venstre Fliii anfiirt
af Brigade-Chefen, Oberst Ceders/rom selv.
Fra T /i cksmark blev
slrax detacheret 150 Mand af Dal-Bataillonen til Fogel vik , medens
Ueslen af Bataillonen blev lagt i Lcir ,•ed Tiicksmark , Feltvaglci:
placerede i Vang og Liishy , og Patrouiller sendle fra Fugelvik
langs Store- Lee-Soens vestlige llred lil Bostnæs ; yderst til Hiiire,
rller imod Nord, detacheredes del dahlmanske Frisk) Ile Corps Lil
lf1•arsh)erue, med en Feltvagt i Uoltnar; ved Strammer, hvor lfvarsbySiien falder i Striim-Vandel, som liibcr til Ostervallskog, camperede
~ eriJ.e- og Vær Ull'lauds-Ilataillon paa et Bjerg osten for Vandliibet,
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med Fcltvagler imod Rommenæs, h,ilke observerede Alt indtil Finten,
Trnslerud og Romskougen i Norge.
Af Nerike- og VærmelandsBalaillon var ogsaa en Po~l udsat i Diurskog , i:istenfor Jfvnrsbyerne, som med Patruuiller vedligeholdt Forbindelser med Dnhlman,
for at observere de mindl'e Veie, som fra Egnen nf Dollnnr og
lfrar,by gik i de Svenskes Ryg til Holmedal. Si:idermnnlnndsBalaillon canlonnerede i:isten- og vestenfor Passet ved Oslervullskog
med Feltvagter imod Norge, saa at Hi:igsbiill og Grændsen var observeret.
Jæger-Bataillonen camperede samll'I vesten for Tiicksmnrks. Passet,
p11a \'eien lil Hån; Husarerne camperede ved Ti:icksmarks -Værl< bag
ved Passet, Arlilleriel blev placeret i de ved Tiicksmark op!.aslede
Fors!.andsningl'r, og Brigadens Hovedqvarlecr blev laget i Viistra-Biin.
Den 4cl e Brigade havde 01·dre Lil, med Hrnsyn til sit Ophrud
og Tilbagetog, al rette si g eller 3die Brigade. Som Ftilge heraf afmarcherede Oberst Brandstriim forst den Ode Juni fra Bergslriim og
Boen med to Batailloner af Veslmanlnnds- llcgiment langs Arcmnrkug Asper-Siierne Lil Bj c1·keliæk; Cnpitain, llal'on IVrcdc, Chef for
Jæger-Bataillonen, marcherede fra Odemal'k 01•cr 0111•, langs Store1,ee-Socn, til Dalen i Nossemark. Bri.gndcns delarhe1ede Curps tog
Stilling ved Budalsvigen.
I den svensl.e Armees nye Stilling ucl(!jorde Smuggesund over Store Lce-ijii fra .Mosievig til S1111dvigen - et ar Hovedpunkterne, som ei kunde være uden Bevogtning, nr hvilken Aarsag der paa
Tuld1ien i Srnuggesund blev opkastet 3 Skondser, hvori blev plncerct
cl 6-punrligl Fcll-Balleri, under Capitain Sch cwo11s Commanrlo , samt den
·m Tocksmark forlagte 2den Balaillon af Siirlermonlands-Hegime11l, som
afgik derfra ved 3die Brigades Ankomst, ug som udsalte Feltvagter
pan lliistholmen og paa Trankillandcl henimod Toldoen. Siidermanlands nudel Jæger-Corps havde nu forenet sig med sin lnfonteriBataillnn, efteral 3die Brigade havde indtaget sin nye Slilli11 g.
Efter.il Magazinet i Nossemark var l,levet lranspol'lerel til Skatlan, h1·iid fiirsl Oberstlieulenant fljc,·ta op m e d 2 den Il r ig ode
af Vest-Armeens l'en~lrc Flui, fra dens Stillinger \C II Slrndslierg-Sund, Arcmark- og Asper-So, og indlog en Stilling, med hiiire
Fl1ii vrd Bodemarken og den venstre ved Budals1 igen. De lo Hatailio111•r nf Ve~lgiilha Dal-Regiment bleve forlagte i Leir 1•ed Rlifm11rken.
Forskandsninger bleve nu , 01·creenssle111111c111lc med liongen
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Sverrigs Ordre af Hlde Mai, paa dl!nne lange Unie anlagte
ved Morast, Slr1immcr, Osterl'allskog, Tiicksmark, f<'ogelvik og
Smuggesund.
Saaledes var da Vest-Armeen gaaet tilbage fra Norge, med Unrltagelse af venstre Fliiis 1ste Brigade, som forblev rolig slaaendc i
sine Forskandsninger ved Præslebakke og Derby.
Foranlediget af Kongens Ordre af i9cle Mai I forlagde General
Armfelt sit Hovedqvarlrer den 1ste Juni fra Holmedal til Armee11s
venstre Fl1ii, for desto !elle.re at kunne fore Commandoen over den
hele nu forenede Armee. Venslre-,Fl1iis 3 Brigader bleve nu ogsaa
givne andre Nummere · saaledcs blev lste Brigade benævnt 5te,
2den 6te, og 3die 7de Brigade.
Uvidende om de11 ~venske Armees nær foreslaaende , frivillige
Tilbagegang fra _Norge, havde den commanderende General for den
s;indenfJeldske Armee besluttet, saasnart Markerne bleve frie for Sru•e,
saa al Troppernes Bevæµelse paa samme blev mulig, at foretage
cl almindeligt Angreb paa den hele svenske Linie, og til den
Ende befalet Oberst u. Staf(eldt al indfinde sig bos ham i Roland,
hvor Primlsen gav Obersterne v. Staffeldt og v. Low::ow de n1idvendige Ordres til de fælleds Operationer, hvorlil Planen var den:
al Oberst v. Holst skulde i R1idcnæs foretage et kraftigt Angreb,
medens man med smaa Troups vilde beskjærtige de Svenske paa
den 1ivrige Linie , for at skjule det sande Angrebspunk I; endog
Garnisonen i Frederiksstad skulde understiittP. Operalionerne ved et
Angreb paa de svenske Posteringer i Enningdalen.
Delte almindelige Angreb var bestemt at skulle begynde den lOde Juni. Men
af det Ovenstaaende vide vi , at de Svenske allerede inden den til
Angrebet faslsatle Dag frivilligen gik tilbage fra N 01 ge, med U.ndtagrlse af Positionen i Enningdalen, paa hvilken det udkastede Angreb alene blev bragt til Udforelse paa fiilgende l\laade :
Den hoislcommanderende General befalede til denne Hensigt
lnlerims-Commandantcn paa Frederiksstt>ens Fæstning Obersllieutenant
v. Juul, af siindenfjcldske Infanteri-Regiment. at angribe og fordrive
de Svenske fra deres IJl'f.estede Positioner i Enningdalen, og Oberstlieutenanleu beordrede Capitain Arrild v. llvidtfeldt af samme Regiment, at commandere de dertil bestemte Troppeafdelinger, eftersom han selv formedelst Alderdom og uafbrudt Sygdom ikke ,•ar i
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Sland til al forrette nogensomhelst nctiv I{rigs-Tjenestc, eller havde
nogen anden dertil skikket Stabsoflicier under sin Commando.
Ved Recoguosceringer vare de Norske blevne underretlede om,
al den srnnske Styrke i Enningdalen bestod omtrent af l 100 !\fond,
forlagte i Derby I Ende, Præslebakke, som Centrum, Gjeddelund,
Bollet, Halleriid og Jacobsrud, d. e. fra Præstebakke til den svenske
Grrondse. (See: Plan li, lV.) Til Forstærkning af denne Position
hlev Derby, Ende og Præstebakke befæ~tede, og l~orskandsningcrne
forstærkede med Forbug. Om Aftenen den 9de Juni ankom .l\Jajor
George Adlersparre til Berhy og overtog Corr.mandoen over de dervmremle Tropper.
Til at foretage Angrebet paa denne Position, bleve fiilgende
Troppeafdelinger beordrede, hvilke fordceltes saaledes:
f) Ca pi t a i n u. Il vidt f cl d t, med l.ieutenanterne v. llcide og
v. llircl.-, alle af sondenfjddske Jnfanteri-Regiment, 40 Skarpskyller, 160 .l\lusketterer og Landeværnsmænd, samt 30 Biiruler,
tilsammen •
230 .l\Jand,
hvilke den 9dc Juni om Aftenen bleve forsamlede
og posterede ,•ed lddcboen.
2) Pr em i er I i e u ten an t v. 1' ham b s, med Lieutenaotcrne v. Spore/,, v. IJlyhrc, v. Lclh, v. llcicl,111ann, v. Uiis og QvisUn, ligeledes alle ar siinden fjcldske Infanteri-Regiment, 60 Skarpskytter og
220 AJuskctlerer fra Frederikssteen, 200 Landeværnsmæud og Bunder og 60 Mand af Tistedalens frivillige Corps, delle sidste under Commando af Kjbomand Selmer og Ove1·toldbctjent Slang , tilsammen = j ,10
hvilke afmarcherede den 9de Juni fra Frcderikssleen og s;1mledes samme Dags Aften ved Nordbakke, 11ordenfor (>r-Soen. Delle Commando var
tilvisse meget betydeligt for eu Lieuten:111t, men
var uundgaaeligt, eftersom de hi.iiere Grader, som
sagt, enten ganske manglede, eller formedelst Alderdom og Svaghed vare aldeles uljenstdyglige.
3) Toihuus-Licutenant v. Jllag11ussen, med
Skibsc11pilai11crne Frederiksen, Jonassen, lund og
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Andersen, 32 Jnfanteristcr, 24 Artillerister og 50
Jægere af Prinds Christian-Augusl's frivillige JægcrCorps fra Frederi](shal rl, under Commando af Capilain
Mamc11, 4 3-pundige Canoner, 1 20-pundig Hau..:
bitz, 2. Amuselter og 7 Haandrnurlerer, hvilke indskibedes paa 1 Slup, 3 Pramme og 14 Baade, for
at gjore et A11grcb langs lddefjorden paa flere
Punkter paa den svenske Kyst, tilsidsl paa Derby;
tilsammen
i06
I Alt

"

= 8 76 Mand.

Fra Capilain v. llvi<ltfeldts Corps detacher~des Lieutenant v. l:lcide
med GO .Mand til Foll<esæter, for al dække den hoire Flanke, og
Liculenanl v. /Jirclc med 40 Mand Lil Stenersri.id, for al dække den
venstre Flanke og ophæve den der staaendc svenske Feltvagt.
Lieutenant Thambs inddeclle ved Nordbakke sit Corps i 4 Dele,
11emlig:
a) Licutenaut v. llfyhre blev med 50 Mand beordret mod Gjeddelund.
b), Lieulcna11t v. Riis blev med 40 !\land beo rdret til Robberlund,
for at opholde de Svenske, som muligen rykkede frem Lil Undsætning.
c) Premierlieutenant v. Spor ck blev med 1~ Maud beordret til at
omgaae 01•-Soen og angribe Præslebakke bagfra; Lieutenant v.
Let/~ med 40 Mand dannede Avantgardcu for denne Afd'eling;
og endelig
ti) Licutcoant v. Tltambs med Resten, eller 200 Mand som Reserve,
marcherede ostenfor Or Soen imod Præstel.Jakke. Lieutcnant
Qvislin forle Avantgarden af denne Afdeling.
Den 10de Juni om Morgenen Kl. 2 sallc All sig i Bevægelse.
Allerede Kl. 3k begy ndte Premierlieulenant v . Sporck Angrel.Jct i
R yggcn paa Præslebakke- I>osilionen ved enkelte Kast af en Haandmorlec r, for · derved al lokke Canonerne fra Forska11ds11ingernes
Fronl , saa al Capitain v. 11vidtfeldt, som med sit Detachement var
hcslcmt til at angribe Præslchakke fra denne Side, skulde fiude saamegel færre YanskeHgheder og mindre Modstand.
l{I. 4 om Morgc11c11 gav Capilain v . 1:Jvicllfolclt Signal Lil An-
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grehel l'ed eel Ka st af en Haandmorleer, hvorefter han salte sig i Dcvægdse mod Forskandsningernes Froul ved Præs1ehakke, og Lieulc11ant
v. /Jirc/i angreb og sprængte Feltvagle11 ved Stenersrod, hvor han gjorde
nogle Fanger, hvorefter ban ilede fremad mod Præslebakke, forcerede
Dæmningen og Broen over Or- Elvc11, og stormede Fors1andsningcrne.
Paa samme Tid angreb ogsaa Premierlieulenanl v . 1'hambs med Reserven , med Bajoneltcn og under Hurra-Raab, Præstebal<ke bagfra,
11nderstollel af Lieutenant v. Sp orck med hans Detachement og Avantgarden af de lo Corps, und er Lieu lenanlerne v. Qvislin, v. 1-eth samt
v. /1eichmami , hvilken sidste allerede i længere Tid havde vedligeholdt el levende Engageme11l, med den svenske llesætnin g, som efter
· 2 Timers Feglnin g overgav sig, hvorved Lieulenanl v. Leth selv
fangede den svenske Lieutenant Elfman.
150 l\Iand med 2 Can'l ner , som sogle al undkomme langs
tandeveien over Ende til Berhy, bleve ligeledes af Lieutcnant v. llei<lc
med hans af 60 l\Jand hestaaende Detachement tvungne til al ol'ergive
sig, til hvilket Resultat U eutenan l v. Sporck væsentlig bidrog, idet
han kom til Stedet og gav den svenske derværende Hoistbefalende
sil Æresord paa, at de norske Tropper vare der betydelig stærkere, end
de rir~elig vare - en List, som i Krigen ik ke er usædvanlig og i
al Fald er aldeles tillade lig; thi i Rrigcn, hv or All er Vold, Vil1.aarlighed og Ulovlighed, gjælder ogsaa Lisl og deraf fiilgendc Bedrag
som gode Midler, for at naae sil l\Jaa l - Midler, som i de sædvanlige,
bol'gerlige Forhold
Reltl! fol'kastes som uværdige og ul'iglige. lkke
desniindre fremkaldte denne Lisl senere de Svenskes Uvillie og Vrede
imod Liculenanl v. Sporck, og skal endog efter Jliorges Forening med
Sverrig have foranl ediget Kong Carl XIV. Johans l\1cllcmkomst og
Erklæring i denne Sag, til Lieuleaant v. Sponks Fav1•ur.
·1 iii huuslieutcnanl v . 11/agnussen afgik ligeledes den 9de Ju ni om
Aftenen med Farloierne langs lddefjordcn, og indskibede samme Aften si l
Mandskab i Yslerhede-l{ilen, hv ormed han gjorde Landgang paa den
svenske Kyst, forst ved Pilegaa rden, hvor en Livgardisl blev laget til Fange,
dernæst et Par andre Steder, og Lilsidst i Rrogslrand, efterat Angrebet
var hegyudt med Canonskud fra Flottillcn ; dog indskibede Lieulenant
v. Magnussen hurtigt sil Detachement herfra, da der i Skovkanten stod
opstillet en talrig Infanteri-Afd eli ng , færdig at modtage det, ifald
samme skulde vove sig længere frem. Derpaa blev Angrebet forelagel paa llerhy , som ifolge Dispositionen skulde have været ud fo1 l
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Kl. i om Nalten, men som formedelst de intetsigende Ophold og
Landgange paa den svenske Kyst C/irsl kunde iværksættes Kl. 3.
· Lieutenant v, Jfagnussen lagde ogsaa f6rst til ved Sand1•ige11, hvor
han endog blev nogen Tid Jh•gende stille, saa al det maalle blive
de Svenske indlysende, al hans Rensigt var at stige i Land i den
af dem besatte Derby-Positions Flanke og Ryg, hvorfor ogsaa l'tfajor Adlersparre erholdt Tid til al tage sine Forsvarsanstalter, hvilke
især bestode i at samle 200 Livgrenadercr, som cantonn!)rede langs
Or-Elven imellem Herby og lddefjorden, hvormed han ilede de 2.
Canoner, som vare posterede i den sondre Ende af ldrlefjorden, lil
Undsætning.
Ogsaa gav Majoren Ordre til Posten i Ende, al ile
Der by til Hjælp med 100 Livgrenaderer, h1·ilke11 Ordre dog ikke
kunde udrores, da Præstebakke allerede var angreben, og Ende IJeule
samme som Repli; og da der fra Præstebakke og Ende gaaer en Hovedlandevei til Enningrlalshro , paa hvilk en de Norske lelleligen kunde
trænge frem og afskjære de Svenske Retrailen fra Bel'by , saa var
det af stor Vigtighed for dem, al Ende forblev i deres Magt, hvorfor, istedetfor den befalede Detachering fra Ende til Derby, omvendt
blev detacheret 100 Mand fra Berby til Ende. Omsider aabnede FloLillen Angrebet med en levende Canon- ug Haubitzild, som de Svenske
i Begyndelsen brsvarede; men da de erfarede Over giveisen af Positionen ved Præstebakke, befaledes efler en 6 Times F~glning Tilbagetoget fra Derby og Ende henimod lddefjord, paa en ringe Styrke nært
som forblev ved Derby, for at ilække Relrailen fra E11de, og en 11y
Stilling blev derpaa taget ved Derby-Bro, 301 Alen fra den gamle-.
Den norske Fiollille erobrede paa lddefjorden en Ueel Pro1•i:sioner, som vare ankomne Aftenen i Forve1en, og som endnu laae
i Fartoierne, der havde bragt dem; dog havde Fartoiernes Besætning kastel 20-30 Sække deraf over Bord, hvorimod Reslen blev
bragt til Frederiksstad. Flott1lleQ leed ved deune lid intet Tab; Lieule11a11t v. Jfagnussen roser meget Prinds Christian August's frederikshaldskc
frivillige Jæger-Corp, under Capitain Jfamc11s Commando, for Tap(Jerhed og Raskhed ved Angrebene.
Efterat disse FremsJ.ridt vare gjorte, stod tilbage al erobre Derbyl1oslering, hvillrnt synrs al maalle have værel en let Sag, efterat dens Hovedslollepunkter vare tabte, og Derby folgelig kunde trues fra to Side,·.
Rig_lignok vare de Norske blevne meget svækkede, saavel med Hensyn
hl deres Anlal som til deres physiske Krælter, ved en lang Marchc,
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flere Timers Kamp, en Dee! Diide , Saarede og Commanderede til
Fangernes Bevogtning m, m.
.Men vi have her aller el Tilfælde,
hvor de Befalende ei tor blive slaaende paa Halvveieu, men skulle
fordre det sidste Aandedræt af . deres Undergivne, som disse ogsaa
med Glæde olTre, forvisrnde om de deraf flydende slure Resultater; thi, ,,saalænge der endnu er noget tilbage at udreth: , saa,,længe'', sige bekjendte Forfallere, ,,er Intet gjort." De Svenske
vare ogsaa . f01·beredte paa de Norskcs Angrch, og ha,·de, hvad vi
ovenfor have meddeell, paa et lille Detachement nær, allerede riimmel Berhy-Positionen ved Rygtet om, at de Norske vare i Anmarche
imod Berby-Bro. Men om l\Iorgenen Kl. Så, den 10de Juni,, indfandt sig ~anske uventet Premicrlieutenant v. Sporck til deres Frelse.
Bemeldte Lieutenanl blev af Capitain v llvidtfcldt befalet, som Parlemcntair at begive sig til Berby, for, under Paaskud af at begrave de Diide ng
soignere de Saarede, al siige at udvirke en Vanhenslilsland med de S1•enske:
Et saa forunderligt ng usædvanligt, ja exempelliist Tilbud efter
en Seir, greb den kloge l\fajor Acllcnpar,o naturligviis med stor
Ilegjerlighed, da han ikkun derved snae d1•11 eneste Mulighed i, at
redde sit Corps og beholde sin Position ; og at den foriivrigl lappre
og dygtige Lieuttnant v. Spiirck var mere Soldat end Diplomat,
sees af Vaabenslilstandens Indhold.
Om de Norske vare blevne lolal sl,111erle ved Præsteb 1li ke, kundt!
Vaabenslilslanden ikke være bleven afslnllet mere ufo, deelagtigt
for dem, end den blev, Hvad de norske Befalingsmænd ventt•de af
denne \'aabenstilstaud, eller hvorled1•s de fortolkede dens Indhold,
t•r ligemeget, da Ordene deri tale selv for sig til de Norsk es Disfnveur.
Uden Vaabenstilsla11den vilde de sidste svenslcc Kri gsmænd være hlevne
cire\ ne 01·er Nor~es Grændser, og Skyts, Bagage, Train m. m.,
uden ringeste Tvivl være blevne erobrede af de lappre Nordmænd.
Dersom den commanderende General, Prinds Christian August, ogsaa
lod en saadan Begivenhed gaae upaalall hen, maa Grunden ene være
den, at han ikke vilde fordunkle de allerede tilkæmpede Fordele
og Laurbær, eller nedstemme den ofTenllige Mening og Begeistring,
hvor der handledes om al oplil•e disse. lmidlPrlid blev i del hele l•elttog neppe bcgaa~l nogen sliirre Feil, end netop ved denne Leilighed.
Den i del svenske Sprog forfatlede Vaabenstilsland er saalydende:
"Eftersom Oberstlieulenant, Baron v. Knorring har overgivet
"Commanduen over Positionen ved Præsteliakke til den l{ongelige
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"norske Nations Va ahen, og rimrlig\·iis , formedelst Misfor~lnael,r
"af Sproget, troede at kunne disponere ol'er Bcruy med tilhorencle
"Posteriuger, som ikke staaer under haus Ordre, saa bliver, for al
,,iværksælle de af Oberstlieutenant, Baron Knorring indgaaede Capilu1,lations Betingelser om de Fangnes og Blesseredes Transport Soveien,
,,og for al give dem en bedre Pleie, herved sluttet en Vaabenslilstaml,
"m~d 4 Timers Opsigelse fra norsk Side, under hvilken de Norske
,,ikke kunne avancere, men beholde den indehavende Position; o,;
,,de Kongelige svenske Tropper beholde ogsaa deres Stilling."
"Derby- (Or) Elven og lddefjorden blive Grændsen imellem
"begge Armeer. Skulde de norske Tropper paa andre Steder ham
,,lilkæmpel sig Fordele, saa skulle de gaae tilbage til den Stilling,
,,de havde i Dag den !Ode dennes, Kl, 10 Formiddag."
Bcrhy den lOtl e Juni 1808.

Gustav Liljchor11,
Huns Moj eslrel Kongen ar S1•errlgs tjensLgjiim1tle 01 rr-Atljutnnt.

v. Spiirck,
Brlgade-Adjulanl.

"Denne Stilslands Overecnskomst anerkjendes ber,•ed.''
B1•rby den J Ilde Juni I 808,

George Adlersparre,
OH•radjutanl du Jour hus den hliislcommandcrende General; l\faj ur; Befalingsmand over

Vcsl-Armf.'ens

I

A. IJvidtfeldt,
Norsk DNochcm1•nls-Chcr.

enstrc 1"11ii.

Saaledes havde nu Capitain v. Hvidlfeldt selv bundet sig llændcrne til al foretage videre Operationer paa denne Kanl, eller
vinde stiirre Resultater; og han torde ei engang paany begynde Operationerne fiirend erter 4 Timers Opsigelse af Vaabenstilslamlcn, hvorimod
der ei var paalagt de Srnnske noget Baand i denne Henseende; ja, han
skulde endog aller opgive de Fordele, de Norske muligcn kunde ba,e
tilkæmpet sig paa andre Punkter, efter Kl. 10, samme Dags Ful'middag. En saadan Vaabcn slllsland vove1· en Lie11te1111nl al slut~e,
og en Capilain al anerkjende i Nærheden af den hiibtcommanderende
General, uden al drage, til retsligt Ansvar derfor 1•
Denne Handlemande rober lilvisse en stor Grad af Svaghed, og
er Iigesaa ufor·klarlig som exempellos i Krigshistorien, paa en Tid
Tropperne, efter saamegen udviist Bravour og hæderli~ Kamp, stoJe
med de herligste Laurbær i Hænderne.
Dum Kri gth.
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Imidlertid var Resultatet af AITairen ved Prrestebakkc fiilgende:
Fang n c: 0hersllieutennnt, Baron v. f{norri11g, Capitainerne
Striimbom, Osængius og Palmcrantz, Lieulenanterne Natt ocl, Dag,
El/man, Lillje, IJ'irgin, Silfer,parre, Wesfelt, Hachwiti:, do Bechr,
og Grev Lewcnhaupt. Fahnejunkernc Bcrgin, Hulling, Aa:olbrrg,
Hach,oitz, Scholl, Gcrdlen og Ekman ; altsaa
0fficierer •
i3
FahnejunkPre • ,
7
Sergeanter, Underofficierer og Menige: 15 Artille-}
risler, 1 Dragon, 711 Liv-Grenaderer, 219 Mand
af Skaraborgs-Regiment og 105 Mand af Elfs· -=
borgs-Jægere.

I Alt

=

4 9
o

429 Hoveder.

Desuden , iflilge de norske Efterretninger: Diide og Begravede

00, og lllessercde 24-, el Antal, især af D6de, som synes at være
meget overdrevent.
0gsaa erobrede de Norske 2 4-pundige Haubitzer, en Deel
l 1roviant, Ammunition og Armatur.
De Norskes Tab bestod i D6de: 1. 0fficier, Lieutenanl v. S9Jter
ar siindenfjeldske Infanteri-Regiment , Corporal Trane og 4 Mand;
Saarede: 6 Mand,
Ved delle Angreb roses især ror Tapperhed og god Conduite:
<:apitain v. llvidtfeldt, Lieutenanlerne v. 1'hambs, v. Sporck, v. floide,
v. llirck og v. Qvislin,
Som en Curiositet maa endnu anfores fiilgende: Under AITaircn ved
Præstebakke bleve Hautboisternc af sondenfjcldske Infanteri-Regiment,
medens de musicerede, pludselig angrebne med fældet Gevær af 4
svenske Grenaderer. Hautboisterne kastede hurligen lnslrumenlerne,
grebe til deres Sabler, og gik raskt los paa Grenadcrerne, som efter
en kort Feglning bleve overmandede og tagne til Fange.
0herstlieulcnant v. Knorring blev sat under Tillale for denne
Capitulation , hvilket ei heller kan forundre os, da han vistnok
burde have forsvaret sig bedre i sine Forskandsninger , og i al
Fald heller havde fundel sin Undergang i dem, end al overgive sig til
ikke meget overlegne Modstandere. Men 0bersllieulenant v. K11orring
var en Hædersmand; thi da han, som Krigsfange i Norge, erfarede
d,•n mod ham hcfalede Action, ansogte han Prinds Clirillia11 August,
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om Tilladelse til 11! reise hjem lit Sverri g, for 111 retfærdiggjiire si;c,
og 1ilb1id sil Æresord paa, eflerat have en dt sil Forsvar, aller ;; L
indlinde sig som Krigsfange i Norge, hvis Krigen vedblev; hvilkc11
Begjering Prindsen bevilgede.
Fiilgen af den for Nordmændene saa hoist ford ærvelige og uford1•clagtige Va11benslilsland var ganske simpel den, al Major Adlersparrc
slrax sendte Bud lil Oberst Braudstrom ved Nossemark, m ed Anmodning
om over Långwallsbro at komme Derby P ositionen til Undsætning med
de to Weslmanl11nds-Jnfanleri-Batailloner, og til Obersllieulenanl fljtJrta
ved Bomarkcn og Budalwigen, om at sende til Berby alle de Tropper, som
kunde undværes fra Besættelsen af Bud:ilsvi gen, Jacobs rud og audre paa
Grændsen værende Pas; ligeledes sendtes Ordre til Jemlelarids-Bataillon,
saa hurtigt som muligt at marchere til Derby; og Helsinge-Regimenls
Nordre-Bataillon, som den 9de Juni var ankommen til Veslra-Ed. rrholdt Ordre den i!'lde Juni til at marchere til Jacobsrnd, for al• erslallfl deu derfra afmarcherede Postering af Skaraborgs-Regiment, Alt
i den Hensigt, al til hageerobre Berby, Ende og Præslehak ke, efter•
som Posillouen ved Berby ikke kunde forsvarPs, uden at de lo sidsluævnle Punkter saavelsom Jacobsrud og Budalsvigcn vare besalle,
De Svf'nske beh, ldt imidlertid deres Stilling ved Bcrhy Bro,
besatte Enningdalsbro med slærke Troppeafdelinger saavel som m,·d
Skyts , og imellem disse to Posteringer cantonuercde Tropperne;
Bjerge! foran Berby blev hver Nat besat og afpatrouilleret af Jægere.
Ila de ovenfor omtalte svenske Tropper vare ankomne til En11ingdalen, blev Angrebet paa de tabte Positioner bestemt til at udlures den i-!de Juni om .Morgene11 Kl. 5.
Til den Hensigt blev den 13de Juni om .Middagen Hovedstyrken
af Livgrenadererne trukken tilbage fra Berby-Bro.
Til samme Tid
seudtes Ordre til Jacobsrud og Krogstrand, al de der posteredl.! Afdelinger samtidigen med Hoved-Angrebet skulde foretage Dem1111strationer.
Samme Dags Aften blev Terroinnet recognosceret ar ,·edkommende Befalingsmænd , som til den Ende bleve forsynede med
Kort over Egnen og Positionerne.
Omendskjiindt de Svenske, if1ilge Vaabenstilstanden af 10dc
Juni, ei behiivede at opsige denne, f1irend Angrebet blev foretaget, vare
de dog saa ridderlige, al de om Natten Kl. i, den i4de Juni, opsagde samme, dog med det Tilf1iiende: ,,At, omendskjondt vi (de
"Svcuske) af Vaabenstilstandens Betingelser ei ere forpligtede til nogeu
31~
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,,Opsigelse, saa skulle Fiendtlighederne dog ikke begynde fiirend
,,Kl. 5 om Morgenen.''
Ved denne Opsigelse bleve de Norske, især Capilnin v. llvidtf ridt, meget bestyrtede, og protesterede derimod, som ikke tilladelig
ifulge Vaabenstilstanclen, hvilken P1·otest naturligviis ikke blev videre
paaagtet, De Svenske opfyldte i Sandhed mere end deres Pligt, og
mere, end Billigheden fordrede, ved al opsige Vaabcnstilstanden 4
Timer f11rend Fiendtlighedernes Begyndelse. Deres Handlemaadc var
jo dP.suden let at forudsee af Indholdet af den, den 10dc Juni, sluttede Yaabenstilstand.
Paa Slaget 5 om Morgenen den 14de Juni rykkede dei·for
OLerstlieutcnant Skoldebrand med 700 Mand Livgrenatlerer og Jægere samt 2 Bjerg-Cauoner frem over Enningdalsbro, og rettede sin
Marche lige paa I>ræslebakke.
Underveis modte han en grædende
Bondedreng, som fortalte ham, al en Bondeqvinde havde med Magt
heriivet ham hans Hest , s vingel sig paa den og i Galop jaget til
Præslehakke, rimeligviis for at rapportere de S \'euskes Aumarche.
Til samme Tid rykkede fra Enningdalsbro imod Berby-Bro 2
llntailloner af W cstmanlands-Regiment med 4 6 pundige Canouer,
noder Oberst Brandstroms Commando: hvilke Bataillouer forst Dagen
i Fol'Veien vare ankomne, efter en forceret Marche af 13-14 danske
Miil. Da Avantgarden af denne Colonne, bestaaende of 300 LivGrenaderer og Jægere, under Capilnin Feilitzcn's Commondo, nærmede sig Berby-Bro, lod den der med 6 6-pundige og 2 3 - punclige Caaoner posterede Artilleri-Liculenant Juchnitz Skoven lilhoirc
af Broen rense med Cardætsker, for derved, som de svenske Rapporter angive, at beskytte den hoire Floi af Oberst Bra11dstr6ms og
Capilain Feilitz:ens Troppeafdelinger for de norske Jægeres lid,
hvilke Troppeafdelinger, i Tilrælde af at de Norske skulde have
iidelagt Berhy-Bro, vare bestemte til at vade igjennem Elven. Denne
Afbrydning var imidle1·tid forsomt, b\'orfor de Svenske uhin!lrcde gik
over Broen.
De Norske forsvarede Berby ikkun ved nogle Jægerskud fra de
hiiieste Bjerge, og trak sig derpan tilbage , hvorefter 200 .!\fond af
Westmanlands-Regiment med 2 Canoner besatte denne Post og Slranden
imod lddcfjorden.
Den ovrigc Styrke rykkede hurtigt imod Ende,
h1•or de Norske gjorde noget mere Modstand, og trak sig derefter
tilhnge lit Bjergene paa Or-Elvens nordlige Bred. OhcrsllicuLenauL
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Skoldcbra11d, som med Livgrenadere, ne ryl.ke,le imod Præsteba~ke,
traf ogsaa der kun paa en lille SI yrke. som Irak sig tilbage ener
en ringe Modstand.
I de svenske Rapporter omtales de norske Jægeres store Hl'hændighed i al bestige dt:. steileste og meest utilgængelige Bjerge,
hvorimod deres Skud vare i hiiiesle Grad usikkre, og gjorde ei nogen Virkning, som fortjente at omtales,
Saaledes tabte de norske Tropper den 14:de Juni de Positioner, som de ved deres Tapperhed og Udholdenhed havde erobret
den iOde Juni, blot ved den Befalendes Mangel paa Energi og Udholdenhed paa denne Dag; thi havde de Seirende den Gaug fortsat
Angrebet paa Derby, eller blot med en Afdeling marcheret imod
Enuingdalsbro, istedetfor at slulle den forunderlige Vaabenstilsland,
saa vilde de Svenske samme Dag være blevne niidsagedt; til, uden
Kamp al ramme Berby, ja hele Enningdalen, og saaledes_ fra delle
Sted være gaaede tilbage til deres eget Land. Ikke uden Beklagelse
maa man omtale disse Begivenheder1 hvorved den norske Armee tabte
den Hæder og de l.aurbær, som den ved sin Tapperhed og An•
strengelse havde fortjent at samle.General Armfult forlagde den i3de Juni sit Hovedq,·arteer til
Stromstad, og Prinds Christian Augmt forlagde den i5de s. l\J. sit
Hovedqvarleer fra Nnrvestad til Borregaard paa Glommens vestlige
Brt>d ved Sanne-S1111d, og den 20de Juni atter herfra til Herregaarden
Dafslund , ligeoverfor Barregaard paa Glommens listlige eller ,·enstre
Bred, hvor han forblev den sliirsle Dee( af Sommeren og Hosten 180~.
Imidlertid kunde den norske commanderende General ikke rolig see
paa Tabet af de tidtnævnte Postlioner og det deraf folgenrle fornyede
svenske N aboskah, hvorfor ban gav Ordre til, aller al fordrive de
Svenske fra Præslebakke, Ende og Derby. Men inden denne Ordre
kunde bringes til Udforelse, erholdt de lo svenske Uvgrenadcer-Batailloner, som deel viis havde besat Præslehakke, deres Konges Ordre til at
afgaae fra Vest-Armeen til S)d-Armeen og senere til Finland,
hvilken Aarsag de afmarcherede den 20dL· Juni fra deres indehavende
Stilling, hvorfor Prrestebakke -Positionen af dem blev r1immet uden
Kamp .og derpaa strax besat af de Norske, hvorimod Ende og Derby
blc,·e af dem besatte paa fiilgende Mande: •

ar

Den 22de Juni om Aftenen forsamledes nemlig de norske Troppe·
afdelinger, som vare bestemte til Angrebet, paa disse to tilbage-
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disse Troppeafdelinger den 23dc om Morgenen vare blen1e forstærkede, delJOucherede de cleels fra Folkes,l'ter, deels fra Præstcbnkke,
ug marcherede bag H.'ii Jerne omkring Ende, især meget talrign paa
Vcien Ira Lie til Boen, og Kl. 9 samme Dags Morgen meldte de
sve11ske Pat~ouiller, ål de Norske trængte frem fra ålle Sider, hvorfor ugsaa Positionen ved Ende og den derværende Bro over OrEh,en maatte forlades af de Svenske, Men da, hvad vi allerede
have omtalt, Derby-Positionen ei kunde forsvares, naar Præslebakke
og Ende ikke vare hesntfe, saa blev ogs;m ~ efter Li1•grc11ndcrernes
Afmarch!!, heslultet, al romme samme, hvorfor Trainel og Bagagen
lilit cfler lidt sendtes tilbage, ligesom ogsaa Canonerne og en Dee)
af I nfa11tericl besatte Hiiiderne ved Ogaarde11, Syd for Derby paa
Eu11i11grlals-EIH11s venstre Bred , hvorfra Bt•rby-Positioncn kan behcrskrs , hvorimod den ovrige Dee! af Tropperne bleve staaende i
den gumle Position ved Berby, fur al oppebie rle Norskes Angreb.
~lt•n da dette it.l.e strax paafulgte , og det senere blev ansccl for
\"Uveligt at oppebie samme i denne Position , saa blev den af de
Svenske aldeles forladt den 2:Jde Juni om Aftenen Kl. 8, og strax
I.Jl•sat af de Norske.
De Svenske posterede derefter deres Tropper saaledes: 1 B,1lnillon
af Jemtelands-Regimenl med 100 Jægere pau Hoiderne ved Og1101·de11;
Westmanlands-Bataillon imellem Tellesans og Enningdalsbro; llclsiugeH.itaillon med ·100 Jægere og 1 6-pundigt Bulteri ved E1111i11gd11lsbro;
ll•e11cle Forhindelses-Commandoer, hvert pon 50 Mand, bleve posterede
iuiel)·em Tellesaas og Derby, .Mell' allerecle den næste Morgen l{I. 6,
den 2Jde Juni, indtog ogsaa Jemlel.tnds -Hntaillon, sum stod ved
Ogaarden , Positionen ved Tellesaas , og samme Dags Eflcrmidd,11, Kl. 5 armarcherede samtlige nu her forsamlede s1•cnske Tropper igjennem Enningdalen til Sverrig , hvor de iudloge fiilgende
Stilling:
Wcstmonlands- og Jemtelands-B11t11illonerne med en Division
6-pund1ge- og 4 Parli-Canoner ved Washiin; Helsinge-Bataillu11 og
Skaralwrgs-Jægere, med 2 Divisioner 6-pnndige Ca noner, pan Hiiidcrue ved IJogsæter, der, h1•or Veien fra Tagero sliider til Veien
fra Wasbon.
Den 2;ide Juni afmarcherede ogsaa venstre Fliiis 2tlen lir igade,
unclcr Oue1·s1lieutenant, Baron v. Bjerta, Commando (Sce Il. Bind,
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Pøg. 433-t34.), fra sin Position ved Rafmarken og indtog folgende
Stilling:
i Bataillon af West-Giitha-Døl-Regiment gik i Leir nordenfor
Strand.
gik i Leir ved Spånsi
Liane; Jægerne· ved Lundestad.
Hclsinge-Bataillon, som var marcheret over Præstebakke og
havde forenet sig med de bohuuslehnske Tropper og SkaraborgsBataillon, der hidtil havde været posterede i Jacobsrud, uuder Com•
mando af -Major v. Wahl{eldt, forlagdes nu i en Leir ved Såghuset,
nordenfor Mon i Toftedals-Sogn. Saaledes havde omsider alle svenske
Tropper forladt Norge.
Paa den iivrige Linie, fra Eda til Svinesund , forefaldt under
disse Begivenheder saarc lidet af Betydenhed. Storre Patrouiller gik
fra begge Armeer~ af og til over deres Landes Grændser, men uden
.ilvorlig Beriirelse.
Natten til den 9de Juni forsogte de Norske
,•ed Heljeboda forgjeves at overrumple en lille svensk Observationspost paa 7 Mand, heohorende til 1.ste Brigade, hvorefter Posten blev
forstærket med 50 Mand Jægere.
Den i3de Juni ankom 3 6 - pundige Baubilzer til Morast, og •
den 1. 7de Juni ankom Nerike- og Wærmelands-Vargering, 228 Mand
stærk, ligeledes til 1ste Brigade. Da de af 1ste Brigade opkastede
Befæstninger ved Morast vare tilendebragte , gik Uv-Regimentet•
Grenaderer, den f9de Juni, tilbage fra 1s1e til 2den Brigade. 2den
Brigade opkastede ved Adolphsfors 2 J;<'Jecher , ved Kiila-Bro nogle
Retranchements, og ved SchiincrudmiiHe, nordenfor Jiirnskog, ligeledes
2 Feltforskandsninger, for at forsvare del derværende Vadested over
Wrangs-Elven.

"

"

,,

"

Saaledes blev Norge omsider evacueret af den svenske Armee;
og omendskjiindt man maa indriirume, at de svenske Krigsmænd af
alle Grader i Almindelighed opforle sig vel, og kun undtagelsesviis
hegik Uordener, eller foretoge Plyndringer, saa vare dog de Districter,
de havde besat , saasom: Marker, Rodenæs, Hiiland, Egnen ,·e,I
Kongsvinger o. s. v. , aldeles ruinerede og udhungrede , Beboerne
uden Levnetsmidler, og Qvæget uden Næring, saa at de Svenske ved
Tilforsel fra Sverrig ikke alene maalle ernære deres egen Armee,
men ogsaa Beboerne, og tildeels disses Heste og Qvæg.
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Vel tvang Noden de svenske l{rigere stundom til at tage, hvad de
fandt hos Beboerne og hvad de brugte til Livets Ophold; men almindeligviis betalte de, hvad de loge, indtil den Lax, de hentede nd
af Laxegaardene i de norske Elve og rande, hvilken og i del .l\lindsle
hlcv deelt med Eierue; og da Markerne paa mange not·ske GrrundseGaarde i Foraaret 1808 laae ubesaaede formedelst Mangrl paa
Hænder til at bearbeide dem , eftersom den sliit·ste ()eel af den
arheidsr1ire, mandlige Befolkning var borlc'lmmanderet til Tjeneste i
Armeens forskjellige Afdelinger, saae man svenske Soldater ploie
og besaae Agrene, og overhovedet at hjælpe Beboerne .med Markarheide i Saaeliden, paa de af dem besatte Gaarde - et Forhold, som
mere tyder pna Deeltagelse og Velvillie, end paa Vold ug Plyndring;
og omendskjondt man vel ogsaa havde Exempler paa saadan Fremfærd,
som er uundgaaelig i alle Krige , især i et Land, hvor Tropperne
vnre forlagte i vidlliiftige Canlonncmentsqvarterer og f61gelig nden
~treng Opsigt af Overbefalingsmændene, fryder dog Retfærdigheden
at udtale: at man ikke med Betle b1ir udstrække disse Beskyldninger
videre, end til Livets f6rsle Forn6denheder og Bagateller.
De norske Krigere opf1irte sig . ikke mindre ber6mmeli gt, og
• hegik ligesaa sjeldenl Plyndringer eller Voldsomheder paa deres Streifloge ind i Sverrig. Saaledes omlales endog i svenske Rapporter,
at et norsk! Detachement paa iOO Mand , som Nallen imell em den
5te og 6te Juni rykkede ind ove1· Hogsæter, Hangestad og Sundshagen i Skillingsmark-Sogn i S\'errig, ikke fratog Indbyggerne dll
A liermindste, men endog forlangte en Fortegnelse over de Smaating,
en norsk Patrouille nogle Dage i Forveien skulde have bortlaget i
llogsæler.
Oml'ndskjondl svenske Krigere vare de norske Grændse-Bonder
behjælpelige med l\Iarkernes Bearbeidning i Foraarcl 1808 , saa var
denne Hjælp naturligviis h,•erken almindelig eller tilstrækkelig, sanmeget mindre , som man ogsaa paa mange Steder manglede Sædekorn . Men d,t Enh\'er indsaae Vigtigheden af Markernes Tilsaaning,
bemærkede man i del s611denfjeldske Norge mange lliinder
fra del Indre ar Landet, efler al have tilsaael deres egne Marker,
ile til cfe ubesaaede Grændse f.aarde 1 medtagende Heste, fur nt pllii1•,
og ofte det sidste lille Kornforraad, for at tilsaae Markerne for deres
uiicllidende og nden Hjælp værende Landsmænd.
I del II o 1· den I j c Id ske Norge hjalp den commandcrendc t.ieueral
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v. Kl'ogh Gaardbrugerne derved , al han, da Grændsefjeld<'ne vecl
Foraarels Komme vare hlevne ufremkommelige, Jod fra Mirllen af
Mai Lil isle Juni permittere mere end Halvdelen af Soldaterne,
som vare Gaardeiere, eller Siinner af saadanne, og da disse kom
tilbage, blev den anden Halvdeel og Huusmændenc permilterede lil
16de Juni, &aa at i Trondhjems-Slifl alle Agre bleve Lilsaaede. Den
her brugte Fremgangsmaade ved Permittering af de agerbrugdrivende
Solclaler lod sig sondenfjelds, formedelst de Svenskes Nærhed i vorl
l.'get Land, ikke udfore i stor !tlaaleslok. ·
Om det af General Arm(clt ledede svenske Angreb kun man i
Almindelighed kun sige: at det var slet udkastet og endnu si ettere
uilfort. Ved al opliise sin Armee i smaa Afdelinger paa en virltslrakt Grændse, udsætter man sig allid for at blive slaaet en Det,11lle, hvilken Sandhed ogsaa her til fulde blev stadfæstet.
l\Icn
ikke nok med at de S,•enske ved denne Fremgangsmaade allevegne
vare svagere end de Norske, saa overlode de ogsaa liI den norske
Overbefalingsmand, Prinds Christian August, al operere paa den
indre Linie, og gave ham derved Initiativet og Overmagten ved alle
Leiligheder. Prindsen kunde i Sandhed ingen mere opmærksom
og foielig Modstander have end General Armfclt, naar han bevægede
sig , og ingen mere stille og beskeden, naar han stod stille; thi de
af ham forskandsede Positioner i Norge, et Par Mile fra Grændsen
i Landets meesl ufrugtbare og mindst befolkede Dee), tyde hverken paa Activilel eller Kraft, men paa en til Siivn grændsende Svaghed, og kunde umuligt frembringe and(•! Resultat eud Tilbagetog,
som man ei en Gang kan kalde frh•illigt, eftersom en saadan Tilsland ikke evigt kan vl.'dvare; og paa Fremgang , ar der ikke al
haahe, da de Norske med raslliis Paapassenhcd og udmærket Bravour stedse vare beredte til at angribe de Svenske, saasnl! rt de
viste sig udenfor de af dem befæstede Positioner. Angrebet paa
Norge burde, ifiilge alle slraleg1ske Llegler, væ1·e foretaget med
ol'erlegen Kraft paa ikkun faa Pnnkle1·, hvorved Alt maallc være
veget tilbage. Har Angriberen ikke de dertil forniidne Hjælpemidler, maa han undlade del; men paa den Maade General Armfult
angrel> Norge i Foraaret 1808, nemlig: paa de meest ufremkommelige Veie, med ringe Hjælpemidler og uden Haab o,m al finde
d.-t l\J auglcnde i de
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olJrcdc Græudscprovindser, vinder man hver-
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ken Seire eller erobrer Kongeriger.
General Armfelt udviklede
ved delle Angreb ikkun 1-inge militair Dygtighed, eller FeltherreTalenter; men til hans Undskyldning maa man erindre: at han ikke
handlede af egen Villie, men ifiilge Kongen, sin Herres, Befaling,
der fiilgelig var den egllntlige l<'eltherre, og allsaa ogsaa ene man bære
Skylden for Felttogets slette Udfald. Vi have allerede og ville senere ortere noksom errure, at denne Konge aldeles intet Begn·b
havde om Krigsf1irelse; ikke desmindre vilde han selv, endog
en Detaille, l{!de og commandere alle sine Armeer.
Det synes at ,:ære en Sygdom hos de Oesle Fyrster, al
de almindeligviis lroe al være fodte Feltherrer og Generaler, udeu al
ansee det Umagen værdi at foretage de dertil nodrnndige Studier, eller
i det .Mindste at siige at erhverve sig den praktiske Tjenstdygtighed og
Uouline, som ere fornodne, for at lede Armeer mild Held og Hæder.
De svenske Rapporter og Beretninger omtale og vare ved Campagneus Begyndelse enige deri: ,,at der paa den Tid herskede stor
.,l'tlisfornoielse imellem Almuen i Norge, især foranlediget ved
: ,L;111dcværnels Udskrivuing, og Mangel paa Fodemidler; meu" sige de samme Rapporter ,,denne Misfornoielse havde ikke den
•, Virkning, at Folket viste Hengivenhed for de svenske Tropper.
,,Meget mere henyllede" under de Svenskes Ophold i Norge ,,det norske Folk af hegge I{jon og e11l11•er Alder sig af 11lle mu,,lige l\Jidler, for al meddele deres egne Trnpper og Berallngsmænd
"U11d1•rretning om vore Foretagender; hvorimod Landets Jndvanuere
,,ikke ,•ed nogetsomhelst Middel kunde overtales til at bringe Efter,,relninger om de Norskes Foretagender.''
I denne Troskab til Konge og Fædreland gjenkjendcr ma11 den
brave, norske Almue og Folkeelasse; thi, omendskjondt ved l{rigeus
Besværligheder og Byrder næsten trykket til Jorden, manglende l<iide
og alle Livets l<'ornodcnheder, kunde denne brave Almue ved lokl1ende I.urter og Haah om eu mere behagelig Tilvæ1·else eller Fremtid dog il1ke forledes til Spioneri, ell~r til al vise de S\'enske den
allermindste Opmærksomhed af saadan Slags.
Det er en kjær og behagelig Pligt for Historicsl<rivereu ogsaa
her at omtale den patriotiske og velvillige Stemning, som pan hiin
Tid herskede imellem det danske og norske Folk for den tappre
norske Armee og for de ved Krigen haardt medtagne :Medborgere i
de 11orske Grændsc-Dislricler. .l\lcd kjærlig og hjælpsom Arm om-
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slyngede de hiuandl'n, og udeu s,1adc11 Hjælp vilde den norske
Armee neppe kuude have været holdt i Felten.
Da paa denne Tid Levnetsmidler ikke vare at erholde for
Penge i Norge, idet Mindste ikke i den Qvantitel, som var 111idve11d1g til en Armees Underholdning, og da der fra Uanmark intet
af Betydenhed kunde ankomme til Norge formedelst de talrige eng •lske og svenske Krydseres og Capcres Panpassenhed, saa blev der
,•ed en Opfordring appelerel Lil den norske Patriotisme, for at tilvciebringe det Niidvendige, idet nemlig patt·wtiske Borgere sammcnlraadte i Slæderne og paa Landet almi11deligviis Præsterne, og
opfordrede deres Medborgere Lil ved Gaver af Viclualier, Klæduingsstykker, Penge m. m. al bidrage til Armeens Uuderholdning og Beklæclning. E11hver fulgte med Begeislring denne Opfordring, og gav
1111 af sine Eiendele, hvad han bedst kunde undvære, saasom: alle
~forter Levnetsmidler, Colonialvarer, Vi in, Brændeviin, Tobak, Beklædningsstykker, Skotiii m.
stundom ogsaa rede Penge, hvilket
Alt blev modtaget af dem, som stode i Spidsen for Opraabet, eller
andre viHige Patrioter i Slæderne og Sognene, og derfra afsendt
til Armeens forskjellige Brigader og Afdelinger.
Den Patriot, der især biir nævnes sum deu; der gav Impulsen
til disse ludsamlinger, var Herr John Collet, en biiist ædel, velsindet
og hjælpsom Mand i Christiauia, i hvilken By sna1·t indstriimmede saa
betydelige Bidrag, al alene derfra, indtil den 29de April iSOS,
blev afsendt 55 Vognlæs med Victualier til Armeens forskjellige
Afdelinger, Fra Biinderne i Christiania - Amt erholdt .Magazinerne i
Elverum og paa Kongsvinger en Gave af -10 Læs Victualier, ug en ikke
1·inge Dee! blev overladt af Beboerne paa [ledemarken Lil de nævnte
.l\lagaziner for billige Priser.
De andre siin<lcnfjeldske Amter
fulgte Exemplet og sendie ligeledes betydelige Furraad af alle Slags
LevLletsmidler til Armeen. Borgerne i Moss, l:t'reclt'riksstad, Frede1 il,shald og de deromkring liggende Landdistricter fulgte ogsaa Christiauia llorgercs smukke Exempel, og understiittcdc paa lignende
Maade de i Nærheden vrereude Armee-.-\fdelinger og Posteringer,
saavel som Siidefensionen ved Hvallierne.
I Trondhjem udgik Indbydelsen til Bidrag af Lernetsmidler fra
den hiiistcommanderende General v. Krogh, som dertil især !,lev
opfordret og undersliillet af de lo ædle Patrioter, Grossererne lllc-i11cl,e
og /11mdzo11, ug deres Opfordring havde i Byen og i Landdistric-
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terne en saa heldig Fremgang, al ogsaa herfra, foruden de Victualier,
som bleve sendte til de to nordenrjeldske Brigader i lndhcrrcd og
paa Roraas, i11dt1l 10de Mai 1808 ble1•e afsendte 55 Læs over Dovrefjeld, nærmest bestemte til Trondcrne ved den staffcldlske Brigade,
men bleve nalul'ligviis fm·deelte, hvor Noden fordrede det, uden
llensyu til Districterue, hvorfra Levnetsmidlernc vare komne, eller
Tropperne vare udskrevne, da Alle maalle f1idcs, og Alle vare lige
værdige og trængende Landets Sonner,
Men, ligesom Norges patriotiske Indbyggere og Borgere, viste
Danmarks Beboere ligeledes deres norske Briidre, som slodc imod Fienclcn, en ikke ringere Grad af Opmærksomhed og Decltagelse. Eu Comilee, undertegnet K a as, Co l bj ii rn sen, T iindcr-L und, Tres cho w og Svcrdrup, udstedte til den Hensigt i Dagbladene en
Opfordring til gode Borgere, at uudcrsliille den norske Armee med
Levnetsmidler m. m. Men samtidigen hermed havde under 21de
.Mai 1808 en anden Comitee, undertegnet ar Formanden og de
Ældste af Grosserer- Societetet i Kjiibeuhavn , nemlig: S a ab y, E.
Erickscn, C. W. IJuntzfeldt og J. Prwtorius, udstedt en
lignende Opfo1·dring. Begge Commitcer forcuede sig derpaa og udstedte folgende Indbydelse:
"AL Norges !\lænd og Qvinder ikke e1·e vanslægtede; al de
,,e11d1111 ere det samme kække og trofaste 1<'0111, som deres Fa•dre;
• 1 al Troskab og Hengivenhed for Konge og Folieland er cl lio1•ed"tr1ck i deres Characteer; at de under vor Ute Frederiks Regjering
,,vise sig fortjente til del hæderlige Vidnesbyrd, 4de Frederik lod
,,præge i !\letal til .l\linde om Efterslægten I om deres Daad i hine
,,Dage; al T1•illingrigets Stnner og Diillrc, h1•ud enten du hoc ihl11ndt
,,Norges stolte Klipper, eller paa Daniens frugthare Sletter, ere he,.sjælede af Frederiks Aand det vide vi, det erkjcndc vi._ det
,,fiile vi I"
"Gjennemlrængle af denne Fiilelse, have vi Undertegnede ikke
,,kunnet og ikke burdet undslaae os for, ertcr Opfordring ar nere
,,gode Borgere og Fædrelandets Venner, at indbyde til og al ind,,samle fri°i illige Bidrag til Undersliitlclse for vore norske Briidre,
,,der nu slaae i Ramp mod Kongens og Landets Fiender."
,,Hvad der saaledes ydes, lægges for Hans Majestæts Fodder,
,,paa det at Fordelingen deraf 1.an skec \'ærdigen og forholdsum•ssi-
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,,gen med Hensyn til 'hvrrt Steds og hver Persons Trang og For, tjeneste."
,.Hvilke, der tegne sig som Ydere, og hvad Enhver bidrager,
,,kundgjiires offenlligen.''
,,Gjenstandene for Anvendelsen ere :''
1, ,,De ved ærefulde Saar lemlæstede Krigere."
2, ,,De Faldnes efterladte Enk·er og faderlåse Barn."
3, ,,De ved Fiendens Plyndringer• odelagte Familier."
4, ,,E11 passende Andeel bestemmes til Forfriskninger for de kjæm,,pende Krigsmænd."
,,Medborgere I naar Aarbogerne bevare til Minde for Efterslæg"ten vore udmærkede Krigeres hæderfulde Navn;i, da skulle Edel's
,,staac ved disses Side, fordi I underst/iltede deres !\fod."
"Norges Fjelde skulle give Gjenlyd af de Velsignelser, der
"stromme ned over Eder, som opllamme de Tapp1·e og. sarge for
,,deres Efterladte."
,,Kjtibcnhavn d. 3de Juni 1808."
Ved denne Opfordring slriimmede i Danmark belydlige Bidrag
ind fra alle Egne, Provindse1· og Byer, saa al der alle1·ede under 5te
Juni foreliibigen blev anviisl Prinds Christian August 20,000 Hd.
som Forskud paa de rorvenlede Bidrag, og Aviserne indeholdte ogsaa
hele Sommeren 1808 lange Fortegnelser paa de Patrioters Navne,
som fulgte denne Opfordring.
Prindsen nedsalte i Christiania en Understiittelses-Commission,
hestaaende af Ohmc, Bull, Glii,ckstait, Ploen og John
Collet, for at modtage og anvende de indkomne Penge-Bidrag,
der næsten alene indkom fra Danmark og de danske og tydske Provindser, hvilket tyder- paa en ikke ringe Deeltagelse for de norske
Brodre, efterat det danske Folk, kort i Forveien, havde bidraget
saa betydeligt lil Kjobenhavns -brandlidte og ved Beleiringen odelagte Bflrgere. I folge Understiillelses-Commissionens aOagle Regnskab af 1ste Juli 1809 udgjorde de indtil den Tid indkomne Bidrag
i Penge 1f7,854 Bd. 7 sk.; dets Udgirter belobe sig til 18~9'28 Rd.
62 sk. , saa al den overblev11e, paa Renter udsatte Capital var
= 'l lB,925 Ild. 41 sk., som skulde anvendes lil det Brug, de
kjiibenhavnske Patrioters Indbydelse af 3die Juni 18<,8 bestemte.
Men omendbkjondt Staten og patriotiske Medborgere gjorde
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hvad dl' formnn!'de, for :it skaffe dPn nors~!' Armee det Fnrniillne
Livets Opho Id m. m., saa leed A 1'11 een dog Mangel paa
mange og vigtige Gjenstande, især Beklædning; som i delle ~olde
Clim11, i Forening med utilslræl<l<elig Næring, virkede yderst fordærveligt paa Armeens Sundhedstilstand og foraarsagede smitsomme
og dræbende Sygdomme, som ble11e end mere odelæggende derved,
al Armeen ogsaa manglede baade Medicin og kyndige Læger; thi en stor
Deel af de til Norge opse~dte Læ1er vare ganske unge Mænd, orte
kun tydsl<e Chirurger, eller Barbeer-Svende uden Examen; men i
al F.ald, uden grundige, videnskabelige Studier, eller Prnxis; og, for
at gjore Ulykken end mere fuldstændig, blev af 2;'> s andanne Personer - Læger kan man neppe kalde dem - som i Juni Maaned 1.808
over Fladstrand opsendles til Norge, 15 tagne af Englænderne i
Skagerak og opbragte til Gothenborg, hv-orfra de atter sendtes tilbage til Rjobcnhavn. Kun 10 af dem naacde Chrisliansand midt i
Juni Maaned 1808.
Imidlertid var Noden, i alle Rl'lninger, ikke mindre slot· i rleu
svenske Armec, og fordrede ogsaa der talrige Olfere; del S)' nes
endog, som om man i den svenske Armee leed endnu slorre Savn
og Mangler end i den norske Armee; og at man der, trætte ar en ,
saadan Krig, gjerne onskede · Fred og Hvile.
Yi have allerede fortalt (See: li Bind, Pag. 516), nl General
Arm{elt den 26de Mni sendte Major Bergenstråle som Par·lemcntair til
OLersl v. Staffeldt, for at foreslaae ham en Udvexling :ir nogle
fangne Skippere og .Matroser; men den 19de Juni meldle sig i
Svinesund en anden svensk Parlementair, en berygtet dansk Punsionist, ved Navn Ilfandcrfcldt, og foregav al ha\'C et lherv fra Ge11eral Armfclt. Prinds Christian August tog selv imod 1mm, og nu
fortalte Manderfeldt til Pl'indsen: ,,at han ved sit Ilelcjendtsknb til
.,Gerrcrol Armfelt havde sligt at forhindre det svenske ludfnld i
,,Norge; al man i Sverrig var særdeles misfornoiet med Kongen,
,,især siden han havde begyndt al studere ,, ,,Jungs-Ilog om Aalll'l1ba" ,,ringen;·•" at en Forandring i Sverrig kunde ventes, og al General
"Armfelt, som Fiilge heraf, foreslog en Vaabenstilstarul pnn den
"norske Græudse." Jllunderfeldt afgav dernæst ogsaa el Brev til den
danske udenlanrlske Statsministel' Grev v. Bernstorff, som s~ nles al
,, irre skrevet paa Sterlel, og indeholdt del s~mmc, som Jllwulcr{cltlt
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havde sagt Prindscn, der ikke vilde eller kunde indlade sig vidf'rc
pna hans l<'orslag, angivende, al han dertil manglede Fuldmagi.
Kort derpaa modtog Prinds Chri.,tian August el i del franske
Sprog forfoltel Brev fra General Armfelt selv, hvor i han s/igle at retfærdiggj/ire sig imod de af Prindsen lil Manderfeldt gjorte Yltringer,
angaaende nogle af de Svenske i Norge Legaaede Uordener. I Enden al delle Brev skriver Generalen:
••. ,,Jeg vilde ikke tillade mig at berore delle Punkt,
,,min Prinds ! dersom det ikke var min Hensigt at udslette All
,,hvad der kunde foraarsage Bitterhed imellem de lo Nationer
"for1md Freden, paa det at All del, som kunde bringe denne Krig i
"Erindring , kan blive begravet i Forglemmelse.
Jeg 1insker, at
,, Deres Kongelige Hoibed kjeodte de Foleiser, af h, ilke enhver
,,brav Svensk er gjennemlrængl, og al han, sin Pligt og Ære tro,
"ikkun bar een Vei at f1ilge, var det endog en saadan, som gjorde
, ,Ende paa hans Tilværelse*)."
Slige Yllringer ere tilvisse mærkelige fra en General til en
anden, naar de slaae fiendllige imod hinanden.
Prinds Christian
August meldte Kongen , under 2f 'de Juni, ovenstaaende Begivenhed, og oversendte en Copi af General Armfelts Brev, samt yllrcde
tillige:
••• ,,Jeg har paa nogle Dage siigt at forekomme Fiendtligheder,
,,for al oppebie Udfaldet, og for ei at fordærve en for os fordeel,,aglig Sag, især saalænge det engelske Hjælpe·Corps ligger ved Go,,thenborg... Men under 25d~ Juni melder Prindsen alter til Kongen: ,,at han selv var taget som Parlemenlair til General Armfelt
,,ved Svinesund, for al udfritte ham, og protestere imod Vaahen,,stilstand uden Sikkerhed for, at de Sveuske agere imod os, ellci-

.
•) Disse Linier lyder i Original~prQ!?CL saaleMs:
. . . ,,Jc ne mc prrndrais pas la liberte de toucher ce poinL, ~lon,,~rignrur ! si mon but n'elaiL d'eteindre tout ce qui peut meu, e de
"l'oigrcur 1·ntrc les deux nations uvant la paix, pour quc tout ce qui
"roppelle celle guerre, 11uisse !!tre enseveli dans l'oubli. Je souhait
"que votre Altessc - Uoyale connoissc le scntimcnl par lequcl Loui bon
"Suedois est guide, cL que fidele il son de, oir cl il l'ho:rneur, n'a
,,qu'unc roule il suilrc, rut ellc-ml!me celle qui oche1erail son e1i,,stanc1•."
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"vore A!lierede,'' · og siger · slulleligen: ,,det Hele er sandsynligen
,,et Knob af General Armfelt."
Kongen befalede ogsaa Prindsen under 30tc Juni, ,,at he11\' ise
,,General Annfclt og hans Parlementair lllanderfcldt til Konge11 selv;
,,Ingen af dem er at troe. 11 llla11dcrfcldt antog man for en dobbelt-Spion.

,r.,;-

Inden vi slutte dette Capitel, ville ,,j her samlet omtale de i denne
Periode forefaldende Begivenheder til S1ies, paa nanmarks og Norges
Kyster, som den danske l\farine med de til dens Disposition staaende Midler saa hæderligcn siigte al bevogte og forsvare.
Vort ringe S1iværu var ved fiirsle aabne Vande i Aetivilet_; private Capere udrustedes, saa at sige, fra hver Havn i stort AntHI,
og gjorde den firndlige Coffardifart ikke ringe Afhræk. For at regulere de forskjellige Interesser ved Erobringer og udarbeid c en
Plan til Priispengencs Fordeling ved S 1i eta len, blev m:der 4de April
1808 nedsat en Commission, hestaacnde af Viceadmiral Stock{leth,
Gencralauditeur Rosenstand - Goisl.e og General - Krigs - Commissair
Grove. Ligesaa blev, for al bestemme Dyttets- Fordeling ved La n det at en, under 4de Juni nedsat en Commission, bestaaende af Generalmajor v. Baudissin og Generalauditeurerne Borncmatm og llo1en-

sland Goiskc.
Allerede i den fiirsle Halvdeel af !\forts l\Iaaned 180 ~ krycl •
scde en engelsk Orlogs -Brig vestcnfor Lindesnæs, hvor den bol'ttog adskillige danske og norske Coffardi - Fartoier, hvilket foranledigede Chefen for det norske Soværn, Commanrleur Lore11ts Fiske,•,
til at beordre det eneste Dæks-Fartiii, han havde til sin Di sposi tion,
nemlig: Orlogs -Briggen Longen, under Commando af P rnmi crli euten,rnt P, Wttlff, lil al augril,e, tage, eller forj age den. Lieutenant
IJ'ulf{ Joh, ifolge denne Ordre, ud fra Christiansand og lagde sig
fiir ~t vesten for Lindesnæs, imellem Listersleen og Hilleroen. Derpaa lob han ind i Rasvaag Havn , h1·or han den 14de Afarts hem:rrkede, at den engelske Orlogshrig alter jagede en dansk
Gale.ise, hvorfor Lieutenaut ll'td// slrax stod ud af Havnen, for
at hinde an med d_cu; dog inden Lougen naaede; Englænderen,
h11v,le den allerede bemwgtiget sig og besat Galeasen, og lod den
drrpaa staae til Siies. Men,. da den engebke Brig blev liggl•ndc,
for at modtage deu danske, · saa opstod en levende Canonadc imel-
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lem de to Brigger, som varede fra Kl. 7-H om Aftenen, og
endte med, at den engelske Brig til&idsl salte alle Seil til og 0) gte1le, forfulgt af Lougen til Kl. i6 om Natten, hvorpaa den vendte
tilbage, vel noget ramponeret paa Skroget og Takkelagen, men uden
Mennesketab.
Den engelske Brig forsvandt derefter fra de 11orske
Farvande.
Den 22de Marts :1.808 forefaldt en hæderlig Kamp imellem
Linieskibet Prinds C.hl'istian Frederik og lo engelske Linieskibe ,·cd
.Sjællands-Odde, hvil kel allerede er omtall (See: li Bind, P11g.

as2-:102).
For at erfare, om de Svenske havde trukket deres Skjirrganrdsllaa,Jc til Norges Grændser, tildcels ogsaa for at forurolige deres
l'osteringer paa Kysten imellem Fredcrikshald og Str1imstad, samlede f.ornrnandeur Lorenz J,isker ;;o Canonbaade i Gra,•11ingsund, imellem Nordre- og Sondre- Sand -0, de to iisrligste af Hvalc1crne, l11•1 ,,cd
den svenslce Ry st, merl hvilke Fart1iier h,111 den 20de April i Dagbrækningen fo retog en Recognoseering, III hvilken Ende JndliilJrne
til Dynekile n og Strlimstael bleve hvert besatte med en Division
Baade, og mr.d Resten, under Commandeurcns egen Commando, hlcv
dækket en Landgang af Landtropper ved Sclelro, nnglc Buse silndenfor Dy11ekilen, A .Miil nordenfor Stril111stad, hvorefter Commandeur Fisker med denne Ardeling ar Baade ,gik op imod Stromstacl,
for at bolde Garni~oncn i Ave, medens Landtropp,•rne pousseredes tæt
henimod Byen, hvor de af lndh)'ggerne og de gjorte l.<'anger erholdt
den Efterretning, at ingen Skjærgaards-ft'lollille rndnu var ankommen
til disse Farvande, al Str1imstad kun var svagt besat, og al de
. her forhen liggende Tropper nu vare indqvartercde paa Gaardene i
Nærheden af :ih•i,wsund. Commandeur Fisker besluttede derfor at
forurolige clisse Tropper. Til den Ende blev den 23de April om
Morgenen l\l. 2 ~ heordrtt en Division af RoOottillcn, under SiiPrem:crlieutenant Jlfollers Commando, at incllage noget lnfnnleri,
under Befaling ,,f Lieutenant v. Ager af 2det aggerhusiske Infanteri~
Regiment, samt 40 bevæbnede Matroser, under 86 Lieutenaol Hagerups Commando, og dermed foretage en Reeognosc-ering, hvis Slyrl,e
• blev kastet i I.and i Synvigsbuglen,} Miil fra S\·inesuud, ln·or de to Commandoer paa Gaarden Huslyft fangede i Underorlicier og 18 Mand af
elf..,l,orgske 1nf,mleri-Regiment, med hvill.e de if61ge h1iiere Ordro
Uaø m. l{ri!',h• rro 1807 - 11, li. l),od,
35
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hurtigt ilede til deres Baade, og bragte tilbage til Hvallierne ng
derfra til Frederiksstad.
Korl derefter erfarede Commnnde.:ar Fisl,cr, al en Deel Canonfarloier virkelig vare ankomne Lil Slriimstad, og tillige blev der medrlelt ham fra CommandanlP.rne i Frederiksslad og paa Frederiksqleen,
som Rygle, al store Foretagender vilde udfiires imod Norge under
Bedækning af denne Flullille. Disse Meddelelser foranledigede Commandeuren Lil aller al foJetage en Recognoscering Lil Striimstad, og
som Fiilge deraf var han den 27de April om Morgenon Kl. 4 aller
udenfor lndliibet til bemeldte By, med, ifolge svenske Erterretninger, 26 Canonfarliiier, et An lal, som vislnok er overdreven!, i det
mindste samlede paa delle Sled.
Ved lndliibel til Striimslad, i et small Sund ved Furuholmen,
blev Commandeur Fisker modtage! af en levende lid fra 4 Canoncholoupper og i Morleerchnlouppe, en Ligne, under Capilain Nordbcrg11 Cornmando. Commandeur Fisl,er formerede nu ogsaa 1,inie i
den ydre Hovn, og aabnede ligeledes en levende lid, som han fortsalle i 1 & Time, hvorefter han, da Hensigten med Uecognosccringen var opnaael, nemlig: al lære Fienduns Styrke al kjende,
trak sig Lilbage til sin sædvanlige Station i Gravningsund imellem
Hvaloerne, efter el Tab af 7 Diide og -! Snnri•de, hvilket hon lced
ved Lo uheldige Kugl qr, hvoraf den 1'11e traf Cnnonchalouppen
Ni e Is A II ker og dræbte 6 og saarede 3 Mnnd, og den anden
Kugle traf Canonchalouppen Præsto og drruhte 1 og saarcde 1
Mand. Canonfartoierne havde derimod knn lidt ringe Skade.
De Svenske angive deres Tab til 4 Dodc og 15 Saarede, hvoriblandt 6 haardl saarede, af Bohuuslehns-l\egiment, saml 1 Baads- .
mand og 2 Volontairer. Desuden erholdt Capilain Nordlnrga egen
llaad 2 Grundskud, og Morteerchalouppen ligeledes 2 Grundsl.ud,
hvorfor den sidste efter 1 Times Feglning moolle synkefwrdig c.lrnges
ud af liden.
Del er Pligt, med Beriimmelse al omlule den udmærkede Tapperhed, som Capil:iin Nordbcrg og hans U11de1·sirne viste ved de1111e
Leilighed; thi, angrebne af en overlegen Styrke, kæmpede han og de
med udmærket Mod og Begeisll'ing - en Færd, enhver Krigsmand
hor aucrkjende og stræbe al eflerligne.
Den Yde Mai 1808 forefaldt i Nyborg-Fjor.d ogsaa en for den
d1111sku l\fal'ine meget hæderlig Alfail'c imellem den derværende So-
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tlefonsion, under Siiprcrnierlieulem111l Rasl., og en Oei:I engels\,!'
Kr·igs-Farliiier, som allerede er omtalt paa sil rette Sted (See: li
llirotl, P~g. 2 L9-221.).
Den J5de Mai 1808 om Aftenen lod en engelsk Fregal, Tutar, paa 48 Canoner, under Capitain Betti,wortlt's Commando, sig
sce paa Bergens-Leed, 2 ¼ danske Miil Syd for Bergen, i en H,I\ 11,
Bjorii kaldet, hvorlil den var indkommen under hollandskl Flag.
Dens ·Chploupper nærmede sig endog Bergens By , i den Hensigt at horlsnappe nogle der liggende Cotfardiskibe, især en Ostindiefarer; men, da Havnen var spærret m1·d en Jernkjmdt>, maalle de
gnae med uforrellet Sag tilbage til Fregatten , saamt>gel mere, s0111
Patrouillebaaden fyrede ?S gjorde Alarm, hvorved hele By1m ko111
i Bevægelse,
Den bergenske General-Commando befalede slrax den i Hergt•n
liggende Canonllol11lle, beslaaende af 1. Canonchalouppe og 4 Canonjuller, under Soprernierlieulenanl Bjl'ikes Cummando, al liihe ud,
angribe og om muligt fordrive den engelske Fregdl, Som Fiilge ar
denne Ordre gik L,eutenanl Bjelke ud den 16de Mai om Morgenen
Kl. 2 A sydefter; og da lun var kommen tværs for Q var k en,
saae han en engel sk llarcassll, som ar alle Kr,efter siigle al ~omme
ud af Gjelteljorden, og paa hvilken LieuLe 1anl /Jje/k,· hilsede med
2 Canom kurl, 1lcrefter SI) rede han til lljiir1i, imellem hvilket Sled
og Bratholmen Fn•gallen kom ham seilende og buxereode imode;
Lil•ute11ant /Jjelkc m1greb den strax, og nu begyndte fra begge Sider
en C:anonnade, som varede i 5 7 .Minullcr, da en opkommen let Vind nodte
Lieulenanl Bjelkc til at trække sig tilbage efter el Tab af 4 Diide,
l11•ilJ.en Vin,l ~·rc gallcu henyttede, for at sætte alle Seil til og fjerne sig
fra I.andel. Men Lieutcniint Rjelke puslerede sig lidt norden for Gjel •
tcfjordcu I for endnu en Gang at hilse paa den ved Udseilingeu ,
hvuq.1,ra Frcgallen om Eftermiddagen Kl 4 gik til Soes ved Feyii,
N,V. fur Bergen, efter at have sendt tilbage l Papinmesler og 8
Arbeidere, som af den vare blevoe borllagne fra Ah-liens Værk, og 4
Soldater, den havde optaget fra en Patrouillebaad, hvuraf de 3 vare
haardl saarede, Alle disse saavelsom I,odsen bekræftede, at Fregallen
v11r bleven meget for$kudt og havde bavl liotydeligl Tab under AtTairen, som lilev • omtalt til S1iliculenant Bjelkes Deriimmelse,
I den engelske Rapport om denne Affaire berolles: al Capitain
Bctlis,nnrth faldt , ed det fll1 ste Canonskud, truffen i Hovedet; hvor-
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ener l.ieulen·ant Syke, tog Commandoen og reddede Fregallen ud
af denne farlige Skjærgaard,
Den 23de Mai 1808 erholdt Siipremierlieutenant Hen,lcr, som
commanderede i Canonchalouppe og 4 Canonjoller i Frederiks,•ærn,
Ordre til at gaae ud med dem og angribe en udenfor værcntle
svensk 40 Canonfregat, Freya. Kl. 3 ! om Eftermiddagen kom
Lieutenant Hensler den paa Skud, 2 Mile fra Land, og nu anbnedes fra begge Sider en Canonnade, som varede 1 Time, hvorpaa
Fregallen ved en sagte Yind styrede fra Land, cfterat de gjcnsidigrn havde skudt circa 60 Skud paa hinanden, men, som det lader,
paa en sna forsigtig, lang Afstand, at Baadcne intet Tab lede;
rimligviis ei heller Fregatten.
Den 4de Juni 1808 om Morgenen gik Sopremierlieutenant
Christian Wulff, som commanderede 4 Cnnonchaloupper ved Fciii i
Store-Bælt, under Seil, for al foretage-en Krydsluur. Kl. 9& opdagede
han en Seiler·, som s11a1·t erkjendtes at være en Orlogsmand;
Kl. 3 om Eftermiddagen var Lieutenanl Jllulff h•ærs for Taars, og
havde da sin Modstander· 3 Mile sydvest fur sig. Her stiidlc Slilieulenant de Coninck med 2 Canonchaloupper til ham ; men han
var ikke i Stand til at fiilge LiPulenant Wulff• Division, der med
Aarerne sligte al nærme sig Orlogsmanden, som, da han kom nærmere, opdagerles at være en engelsk Orlogsbrig, Omtrent 2 ~
Mile sondenfur samme saaes ogsaa en engelsk Fregat, med hvilla•n Briggen signaliserede,
l.ieutenant Wulff betænkte sig imidlertid ei længe paa hvad ban
skulde gjore. Da det nu var blevet stille, styrede han i Frontli11ic imod BriggPn og begyndte Kampen med den; mcu, da h,111
maalle befrygte, al Fregatten snart vilde komme Briggen til Hjælp,
var der for den' kjække Lieutenant Wulff ikkuu det Altemativ: cuteu at opgive sit Forehavende, eller al entre Briggen. Han v11l glo
det sidste, og under vedholdende lid, roede ban tæl sluttet med
sine 4 Bande raskt iud paa Briggen, som ikke oppebiede Angreh cl,
men paa Geværskuds Afstand slrog sil Flag og 1>ve~ga,· sig. Licutenant Wulff lud Briggen slrax besælle, og fandtes den at være: l h c
Tic k I er, paa 12 i8-pundigc Caronader og 2 18-pundige Canouer,
med en Bt>sætning af 50 Mand, under Commando af Capitniu Jo/m
Wt1t1on Skinner, som fandtes drælil af en Skraackui;lc i llovedcl.
7 J\Jand vare ~aaredc.

549
Briggen, som paa Skrog og Takkelage var meget forskudt,
blev i Morkel lykkelig huxeret ind i Nakskov-Fjord af Matros Johan
Andre,, fra Taars, som ogsaa under Aclionen meget udmærkede
sig ved Tapperhed,
Kongen udnævnte til Belonning Lieuteoant Wulff til Chef for
bemeldte erobrede Brig, saasnart den var bleven istandsat.
Canonhaailenes Tab bestod ikkun i l Saaret, og denne -rar
den kjække Solieulenant Grothschilling, som, forurttlcrligt nok,
i t•nhver Alfaire maalle hlodc, og som ogsaa her med Mod og
Aandsnærværclse ligesom ogsaa Maanedslieuleonnterne Stæhr og J:li1!.cr meget bidroge til AfTairens heldige Udfald, l11 ilke derfor ogsaa
hver især i Chefens Rapport bleve tildeelle den fortjente Berommelse.
Denne Erobring var den lorste, der blev gjort fra Englænderne
af vort nl'lbyggede Soværn, og opvakte derfor paa den ene Side
ligesaa megen Interesse, som den paa den anden Side geraadede
Sderherrerne til Ære,
Ombord paa the Tickler var ogsaa den faldne Capitain Skinner& Kone. lfolgc Kongens Ordre blev hun sendt til Helsiugor,
hvorfra hun med et Parle1pentair-Fartoi blev afleveret paa de en"
gclske Krigsskibe ved Ran. 1''or Afreisen fra Hclsingiir blev hun
if'iilge samme allerhoisle Ordre af 20de Juni ·1803 til 1-'ellcommissariatct, igjennrm Commandanten paa Kronborg, udbetalt 200 Rrllr.,
som en Gav~ fra Kongen, fur at kunne fortsætte sin Reise. Den
ædle Frederik den Sjette havde baade Midler og Hjerte til at under&tolte saav~I Ven, som Fiende.
Den 9de Jnui forefaldt en interressant Si:ifcgtning i Sundet,
Denne Dags Eftermiddag Kl. 2 lellede nemlig eu engelsk Convoi
paa 73 Seilere, under Bedækning af 1 Fregat, 4 Brigger og nogle
mindre Fartiiier, Anker paa Malmii r's Rhed og slude sydefter. Commaadeur Capitain Coruclius liricgcr, som havde Commandoen over Sodefensionen paa Kjobenhavns Rhed 1 lagde strax ud med 21 Canon- og
7 l\Iorleer-Chaloupper. Denne Styt·ke inddeelte han i 2 Bntailloner,
under Commando• af Capilainlieulenant Fabricius og Pr1·micrlieulenant T. Lii.tken, 1 Bomllardeerdivision, under r.ommaudo af P remierlie uteuaul J. A. Sucnson, og i Rcsen•e-O; vision, under Commando
af Premicrlieulenant P~dersen.
Under Capitaiulieutenant l/ul,riciu1
commnnderede Lieuter,anterne Hcdemann og Sandholt lsle og 2drn
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Division, og under Prcmicrlirulenant liitken, som selv cnmmandcrcde 3die Division, var r.ieutenanl Gran Cher for 411e Dh·ision.
Kl•. 3 om Enermiddagen var den engelske Cohvoi under Seil.
Com~andeur-Capilain l{ricger mlhredle sin Linie rra O.N.O, til S.S. V"
fra Saltholmens Grund, med Reserven s11Hlel til Saltholmens sydlige
Pynt, og Bombardeer- Divisionen i een Linie norden for.
Da den
engelske Convoy styrede imod Sydvest, for at passere Vesten om
Lillegmnd, begyndte Bombardepirnc al kaste Bomber paa samme Tid,
som Capitainlieulenant Fabricius ogsaa bel{yr11lte Angrebet fra sin Side
paa Convoien.
Lieutenant Hedemann angreb mecl sin Dh•ision Orlogsbriggen Tur b u I en I, medens Lieulen:1111 Sandltolt engagerede
rle ihrige armrrcde Skibe. Da Convoien seiletle hurtigere end Canonbaalfene, vare de ikkun i Sland til at arskjære og erobre :l l
Colfarcliskibe, hl'ordler Lieulenanterne Liitken, Scidelin. og lliirg
ilede til, b\er med sin Canonhaad, for al understolle Premierlieutenant Hedemann i Angrebet paa Briggen Turbulent, som om Arte11en Kl. 8 maalle stryge Flaget og 01•crgive sig: errer cl Tab ar l
haardl og 2 let Saarede, og blev laget i Besiddelse af Lieutenant
Liitken, som ogsaa af Kongen blev belonnet med Commandoen over
samme. saasnart den var istandsat.
Orlogshriggen Turbulent var, ligesom lhe Tickler, armer,•! m,•,I

12 18-pundige Caronader og 2 18-pundige Canoner, og hnvcl e en
Besætning af 56 Mand, under Capitain JVoods Commando.
Der efter bleve 8 Canonbaede, under Lieutenanterne Pcd1'TAM1,
llcdrmann, Gran og Jllyhle11stedt, befalede at angribe den engclsl,e
Fn•gat, og denne Ordre udriirte de med udmærket Rasl.hed og Tapp1irhed. Fregallens hele Aglerspeil blev indskudt, dens Cbalouppe
nedskudt, og Frrgalten ovc•hovedel saa meget beskadiget og mecllagt•t,
at den kun ved Hjælp af den indbrydende Nat kunde redr!e eig,
l'orfolgl til Kl. H om Aftenen, 2 i Miil sydfor Drag/ir, ar den rlanske
Cano110oltille, som ikke ganske kunde være rolig for clen i Malm/ir
værende 21 Seilern stærke svenske Skjærgaards0ottille, og del'fur
maallc vende tilbage til Drag/ir, h~or den forsl ånkom om 1\lnrgenen Kl. 2 den i Ode Juni, uden noget Mennesketah, omendsl,jondt en
C,111011 sprang paa Ueulcnanl Sandholta R1ad.
Af de il erobrede Coffardiskibe blcve 6 indbragte til Drag/ir,
og 5, som af deres Besætning vilre salte paa Grund, bræn\ltc. Fan·
g er nes Ant,11 bel/ih sig til 2 Oflicier er, 3 Midshipsmæ11d, 8 Ofli-

551
cianler, l Lods og 71 Matroser. Orlogsbriggen, thc ThurbuJ"11t,
bl ev Indbragt til Kjobenhavns-Værft, hvor den blev repareret, og fra
1sle August af i 4 Uger benyllel til Socadclternes Ovelser i Sundet, idet de hleve embarkerede om l\Iorgenen Kl. 5 & og deharquerede mod Aftenen.
Den svenske Canonfloltille blev under denne Action liggendo
ganske roli g ved Malmor, og understollede ikke Englænderne i deres
uheldige Kamp. Kongen af Sverrig befalede af denne Grund den
hiiistcommanderende Officier sat u11de1· Action og hans Forhold under.
sogt ved el Krigsforhor.
Derimod lod Kong Frederik den Sjette, i Anledning af denne
Affaire, den tOde Juni bekjendtgj1ire ved Parolen:
"I Anledning af den i Gaar tagne fienrltlige Orlogsbrig og Vor
"Ro0ottilles gode og mandige Forhold, tilkjendegives dens Anforer
.,saavelsom samtlige Officicrer og Gemene Vorrs hoieste Tilfredshed,
,,og udnævne Vi Generaladjutant, Commandeur-Capitain Krieger her,,ved til Commandeur, lil Beviis paa Vores særdeles Tilfredshed
,,med ham.'' Commandeurcapilain Krieger var den ældste i sin Cl11sse.
Den I 5de Juni :1.808 forefaldt ogsaa en Fegt11i11g imellem 3
Canonchaloupper, under Sop1·emierlieutenant Rosenstands Commando,
og en engelsk Brig paa i8 Canoner, et Par }Iiil fra Nord-Kysten
af Boisleen. Lieutenanl Rosenstand var Dagen i Forveien loben ud
med 3 Canonbaade fra sin Station i Kieler Fjord, medens den 4de
Bnad, under Maanedslieutena11t Schmidta Commando, forblev som
Brandvagt ved Frederiksorls Fæstning.
.Mod Aftenen opdagede
l.ieutenaut Rosenstand en engelsk Brig 2 Mile fra BUlck, som han
strax styrede ned paa; men formedelst Nallens Anbrud opsotlcs
Angrebet til næste Morge11 Kl. ak, da en !ljensidig, levende Kamp
begyndte og som uafbrudt varede i 2. { Time, da Briggen pludselig
log Flugten, efter al væ1 e ble,en en Deel beskadiget.
l>aa Canoubaadene bleve 2 Mand dræbte og 2 saarede; blandt
,le Sidste var Solieutenanl Linde, hvis Baad tillige fik Aglerspeifot indskudt. Lieule11a11t Rosendand omt:;ler Lieutenant Linde
og Maanedslieule11a11t Jacobsen med Berornml·lsc for deres Tapperhed og Activilct.
Sondagcn den 19de Juni 1808 Kl. 2 om .Morgenen lellede
Siipremierlieutcnant l'eter Wulff, paa Orlogsbriggen Lougen, Anker
i Flckkero Bavn i Norge, og gik med vestlig Vind til Soes, for at

552
forelage en Krydstour. Kl. 1i om Formiddagen opdagPdr. Liente rrnnt JVulff ret til Luvart en engelsk Orlogs -Brig, omtrent i 2,
l\files Arstand, og sogle nu al krydse sig op til den; men den engelske Brig forkortede ham Veien, ved Kl. 3 om Eftermiddagen at
holde ned paa Loug rn, som, da den erfarede delle, brassedc Seilene,
for at vente paa den.
Kl. 5 vare d e hinanden paa Skud, og nu begyndte en levende Feglning, under hvilken den engelske Brig formedelst indtræffende Vindstille, hvori den ikke kunde vend e sig, blev liggende
med 1"orstavnen imod l.oug cns Bredside, som derved erholdt en
beqvem Leilighed til at give den det ene glatte Lag efler del andet,
ret forind.
Men foruden denne for den engelske Brig san uheldige Stilling,
kom Klokken henved 5 ~ 4 Canonbaade 1 ~nd er Siilieutenant Fåns',
Cnmmaudo, LougPn til Hjælp og bcskjiide Briggen ngtcr ind, saa ni den
hlev beskudt langskibs saa r el for som agter fra, hvoraf 1''iilgen vnr,
at den efter dl'! lappreste Modværge maalle vige for Overmagten og
Ki. 6 6 overgirn sig. Det erobrede Skib vm· den engelske Otlogsbrig Se ag u 11, under Capilain Cathearts Commando, armeret me 1I
·U 24- pundige Caronader og 2 U· pundi ge Canoner. og bl•sal med 3
Oflicierer, 9 Officianter, 2 Lodser og 77 l\Jand; ogsaa fandtes 6 Fruentimmer ombord. Briggen blev strax besat fra 1,ougen, og under Commando af Longens Næslcommand<!rende, Liculenanl IViegelscn, huxcret ind i Fosholms-Buglen, veslenfor Flel<kero, hvor den oielilikkeligen k antrede og sank. Dog blev den senere oplaget, l.Jragl in,!
til Christiansands-Værft, ln·or den blev istandsat, og brugtes senere
til No: ges Forsvar,
Laugens Tab i denne hæderlige Feglr1ing hestod i: J !\land
dod, l haardl saarel og 12 let saarede. Desuderi var Licnl cnanl
llavn meget forbrændt; Briggens Takkelage og Master havde ogsaa
lidt bet ydeligt.
Ca1 ilain Cuthc(J.rt forsrnred c sit SI.ih med udm rcrkel Tapperhed,
hvorfor del l.Jlcv meget forskudt, og hawle ogsaa lidt et betydeligt l\knneskctalJ, som ifiilge Admir;tl ll't•llcs Rapport 11f l 7de Seplcmher til det
engel ske Admi ralitet, uestod i, Dodc: 2 Officiercr, nemlig 2den
Lieulcnant Witte og l\faster Andreas ll/artin samt 6 Mand; Saarcdc:
2 Officiercr, Cap1lain Catltcart let og Lieulenant Ilatton haarill, da
han misll•de deu hoire Arm, saml Baadsmand Wilson og 17 Menige.
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Formedelst Cnnonhaadenes virksomme Decltagclsc i 1le1111c Action vare allerede Kl. 5 ~ 5 Canoner paa Seagull hlcvne demonterede paa Bagbordssiden; thi, da det var stille Veir, traf mrsten
ethvert ar Canonhaadenes Skud, hvorfor den storsle Virkning foraa1:sagedes ved dem.
Efter Tabet af næsten Halvparten af Besætningen, og mod saa
stor Overmagt er det intet Under, al Scagull omsider maatte stryge
sil Flog. et Uheld, som endog det engelske Admiralitet undskyldte,
idel samme aoerkjendte Besætningens Tapperhed og Udholrlenhed, hvill,cl
ogsaa blev givet fuldkommen Medhold af den hiiislcomrnanderencle
General i Norge, Prind·s C/1ristiaii August, og de norske Sii- og Landkrigere; den Fiirstnævute omtaler endog den af Bes,Plninge11 udviste
Tapperhed i sin Rapport til Kongen, og undskyldte derved: ,,at han
,,fra Chefen for Briggen Seagull og hans Undergivne havde mod,,lagcl Breve Lil llesiirgclse til Paariirende i England , og at de rur
,,deres udviste Bravour fortjene al Faveur,"
Senere opstod eu Desput, vanskelig at afgjiire, imellem Officie1 erne paa Briggen Lo ugen og Officiererne, som commandercdc
Canonbaadene, angaaende hvem der havde bidraget meest lil Seagulls
Erobring. Vbtnok er det al antage, al den, uden Canouhaadenes
Hjælp, ikke ,·ar bleven erobret, saa at Lieutenant Fifo& tilvisse
fo rtjente megen Roes for den Hjælp, han ydede sine Kammerater;
men Lieutenant Wul{f var dog den, der indledede Kampen, opholdt
Briggen, indtil Canonbaadene kunde ankomme, og erholdt ogsaa senere den meste fur ikke al sige alene - Beriimmelsc, Ære og
Bcliinning derfor. Prinds Christian August blev ar ovenstaaendc
Grunde og Omst..cndigheder foranlediget til, under 1.'.)de Juli, al udhede sig Hans .Majcstæl Kongens Resolution paa I hvem der skulde
cnmmandere briggen, uaar den var istandsat? Primisen foresl1.1g dertil den i Norge værende ældste Siipremierlieutenanl /Judclc, hvilket Forslag under 18de August 18()8 af Kon gen blev bifaldt,
Saaledes var nu i kort Tid 3 engelske Brigger blcvne erobrede, hvoraf de to af Briiclrene, S/ilieulcnanll!rne Wul{{, hv1_lke Erobringer ger,1adecle Marinen til megen Beriimmelse og fremkaldte de
gl,Hlc stc Fo rhaabuinger og den mccst levende Begeislring hos Fol~et,
som med patriotisk Interesse fulgte deres I.and- og Siikrigere i
deres hæderlige Yirksomhed paa Land og Hav, og glædede sig

over endog de mindste Fordele, de lilkæmpt•de sig over Landets
Fiender.
Den 20de Juni 1808 om .Morgenen betnæ1·kedo Siilieutemmt
llruun - den samme, som den 26de August t807 sprang i Luflen
med Cauonchalouppen Stubbekjobing paa Kjobcnhavns. Rhed (See:
I Bind, Pag. 16~) - og som nu var stationeret i Farvandet imellem
Fyen og Langeland med 2 Canonchaloupper, 4 Seilere under Alsen,
hvoraf de to vare Orlogsbrigger. Da l.icutenant Bruun saae, al
Skibene holdt nrd paa ham, gik han med sine to Baade i Læ ar Nordpynten ar Bjiirnii, tæl udenfor Faaborg, for drr at mo,ltage dem; ifald de
skulde forsoge paa at 16bc ind sammesteds. Uenne Formodning indtraf virkelig; thi om Ertermiddagen Kl. 4 styrede de lo Orlogshrigger
til lndl/ibet å l\fiil bag hinanden. l.ic11lena11I Bnm.n liib nu ud med
sine Canonhaade, hvoraf den 2den Baad blev commfmderel af S6lientemrnt P,•tersen, for al angribe den foreste Brig, som, da den
var kommen ind imt'l!em Grundene, blev slaaende fast - el Uheld,
~om kom Canonbaadene til Gode, der nu kunde vælge den fordcelai;tigste Stilling, for al beskyde den. .Men denne Fordecl vnrede
i~ke længe, idel den 2den Brig hurtigt kom op til den riirsles Assislanc1•, saa at Canonbaadene maalle kæmpe med begge Brigger 1•11 Kamp I
som fortsaltes fra Kl. 4 å om Eftermiddagen til O om
Aftenen, da Canonnaden maalle oph1ire, fordi Baatlenc hn vdc bortskudt stursle Delen af deres Ammunition.
Canonbaadenes Tab bestod ikkun i 1 Mand haartlt sann•I I og
el Grundskud ret forind paa den ene Baad. Næste Morgen H.I. 8
korn Siilie11lc11anl Ccdcrfeldt til Hjælp med 2 Canonchalouppcr fra
Svendborg; men Briggerne havde benylll'l sig af Nallen og Vandel,
som var steget, for al komme af Grunden I og vare allerede ved
disse lo Canoncbaloupp~rs Ankomst ude af Sigte.

I den Periode, vi her omhandle, foruroligede saavel Englænderne som de Svenske oftere de danske og norske Kyster, men
hleve ikke sjelden kraftigt tilbageviste af den bevæbnede, rcgulairc
Magt, Ky slmiliccu, eller bevæbnede Beboere.
Vi ville her frem·
s,t•llc 1.oglc af de vigtigste af disse Begivenheder.
Deri 7dc .Mai L '08 om l\lorgenen krydsede en norsk Urig,
bestemt til Drammen, udenfor Kjærringvigcn, paa den osthgc Siile
af l.aurv ig Greukab, ved lndliibel til Sande-Fjo1·d; men pludselig
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hlc,• den forfulgt af to engelske Orlogsmmnd, hvorpoit Briggen sogll•
ind i Havnen og ankrede tæt ved Strandbredden, hvorerter l\fandskahet
llyglede i Land. Men nu salte de engelsk~ Skibe ud 2 stærkt bemandede Bareasser, som loge Coursen henimod den norske Brig, for
at besætte den, Men ligesom den ene Barcasses Besætning vilde bestige Briggen, kom netop Lodsformanden Anders Il ovland, Lodsrn
Ole Laram l(jærringvigcn, Peter lJovland og 8 Mand Kystværn
ilendt.> Lil Stedet, og modtogc Englier.derne med en levende og ,•t•lrellel Muskelild, hvorved de synligt lede ikke ringe Tab, som
h·ang dem til hurtigt at forlade den norske Brig og ile tilbage til
tieres Skibe.
!\len hehligcre vare Englænderne den 2ide Mai, om Natten, i
et Angreb paa en Dee( med Korn og (,'edevare ladede Cuffa1·disldhe, som l;1ae· paa Fladslrands-Rhed og som vare lieslemte l1I Norge,
ar hvill.e Skibe i1> erobredes og indbragtes den 28de Mai Lil Gothenborg og derfra lit England. Commandanlen paa FladslrandsCastel, Oberstlieutenanl v. Penick, blev suspenderet og stillet for
en Overkrigscommission, fordi han ikke med Catadellels Ca11011cr
havde siigt al forhindre dette Uheld.
Den 26de Mai 1808 blev fra en svensk Caper fra Gothenborg,
Lykke I i g kaldet, tilhifrende en Kjiibmand Wmnerholm, og commauderet af Capitain Ole Norili, gjort Landgang paa Oen Seirrii,
under An forse I af den Næstcnmmauderende paa Caperen, Ueutenant
Gustav Sjostad, som tvang de værgelåse lnrlvaanere paa den uden
rnilitair Besætning vært>nde O li! al udlevere Penge, Siilvt6i, Se11ge1llæder, Sæd o. s. v., hvoraf 48 T6nder Rug tilligemed 50 Gjæs
m. m. blcve bortforte. Selv Kirkens Kar b leve ei skaancde af disse
R11vere; dog bleve K:irrene næste Morgen, ifolge Capitain Norins Befal111g , le,•eredc tilbage til Oens Præst. Derpaa seilede Caperen til
Nexelo, tæt ved Kysten· af del nordvestlige Sjælland, hvor, den
27de l\Jai om Eftermiddagen Kl. 5, Lieutenant Sjiistad og Hl Mand,
hvoriblandt l Styrmand og i Constabel, atter bleve satte i Land og hvor
de paa den ligeledes ubesatte og værgeluse O hegik lignende Riivericr som
paa Seier/i. l\fen, ,·ed cl fra Sjælland hurt igt oversat Uelachemenl af
2dct jydskc lnf.-Regiment paa 5! Mand, under Commando af Lil'ulenanterne v. Biilow og v. Kirclmer, bleve :li> Mand af disse Riivere
fan g«lc, hvorimod Anfiireren Liculenant Sjiistad og 4 Mand und1.om metl Daadcn. Det hos Fangerne forefundne, plyn?rede Gods
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sm1som: S1ilvt1ii, Uhre, 173 Rdlr. i Penge m. m . , blev dem atter
fralagne, ligesom en Deel Bohave, Effecter, Sæd m. m., som endnu
ikke var blevet indskibet paa Capereu, derved blev reddet Ok tilbageleveret til Eiernc. Fangerne bleve derpaa forte til Sjælla,,d, og salle
under Krigsfnrhår, ved det i Nærhedeu cantonnerende 2det jydske lnf:mteri Regiment - en Ceremoni, der synes at tyde paa all for stort Galanteri, da slige Rovere, som gribes i deres uværdige Haandværk,
efter alle Landes Krigslove og holdt Standret hænges paa Sleclel, Andre
til velfortjent Straf og Advarsel. nisse og andre lignende Roverier
gave vel nærmest Anierining til, og kunne lillige noget und s~ylde
Kongens Befaling af id.? Juni L~OS I a11gaae11de de spiselige l{realurers Bortfiirelse m. m. fra de mindre, uden militair Bcsælning,
værende Ocr (See: li Bind, Pag. 301), dog uden derved at kunne
hæve det Onde, eftersom BelJOcrne v.ed Udfiirclsen af den kongelige Befaling absolut maalte gaae deres materielle Undergang imode,
Den lste Juni i S08 om Aftenen Kl. mellem 9 og 10 viste sig to
mindre engelske Orlogsfdrtiiier ved L 1i k k 1• n, paa lydlands nurd\'esllige Kyst, omtrent i Miil fra Land. Kl. 11 om Aflenen salle
Sl,il,ene 3 Bareasser ud, der toge Conrsen imod en tæl \'Cd Landet
liggende norsk Galease, som blev besat.
Lieutenant v. Glud, af 3die jydskc lnfonteri-Regimenl 1 som rommanderede rn Afdeling Infanteri og nogle Fcltcanoner paa l{ ysten,
kom s1wrt til Stedet med begge Dele, og hans \'elrettede Skutl tvan g
de engelske Bareasser til hurt ig at forlade Galeasen, uden .31 Bareassernes Ild foraarsagede Tropperne den mindste Skade.
For al hevne Erobringen af Briggen the T;ckler den 4de Juni, angreb Englænderne med stor Ornrmagt fra deres Skibe i Store-Bælt, med
6 Hareasser og G Baade, Liivcrdag Aften den 11te Juni 1808, 2 ved Taars,
paa Laalands Vestkyst, stationeredt Canonchaloupper, under Si'.ilieutl•nant
de Coni11ck11 Commando, og erobrede den ene af dem. T\'ende
læt ved Canonchaloupperne liggende Fartiiier, som tj ente til al huse
Canonchalouppernes l\fandskab, blcve samtidig stukne i Brand; en
Deel af l\landskabet reddede sig ved at springe i Vandel og svi.imrnc i Land.
Den i9de Juni 1808 forefaldt alter en Affoire med Euglændernr., som havde f1irst gjort Land gang i Portiir, i l\1iil sydvestog derpaa i Korset å .Miil sydostfor Kragero I i det _sydhgc Norge.
Medens man nu i Kragcro beredte sig paa at modtage Eng-
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lænclcrne, indkom ad Hovedliibet -1 sto1 e Bareasser, stærkt besatte med
Be,•æbnede, som roede lige imod Byen. l\len, ied del fiirsle Skud
fra det deJ'værende 6 pundige Dalleri, dreiede Bareasserne atter af
og roede tilbage til Bjt!lkevigen, ¼ l\Jiil fra Bi en, hvor de bemægtigede sig en Jagt en Erobring, som ikke kunde forhindres,
uagtet Chefen for Borgervæbningen, Tiinder, med en Deel Offlcierer og l\landskab ar samme Bevæbning gik ombord i Caperen,
Grev Mollkc, for al sætte efter EnglæuJcrne, men uden al kunne
indhente dem, ind"II Jagten var bragt under eu engel sk Fregats Canoner. Bareassernes Besætning gjorde derefter Landgang µaa forskjellige Steder i Kragerii Fjorden, og plyndrede, hvad de der fandt,
saasom: l,inned, Scuge~lædcr, Penge, Solvloi o. s. v. sam! l'Uineredc
og ituslogc de Meulilcr og ElTecter, de ikke kunde bortfore, 111 ill.e
Yold,omheder Ki:stmilicen ikke formaaede at forhindre.
Samme Dag, den 19de Juni, om Morgenen Kl. 5 opdagede
man paa V,mlen ved Chrisliansund i N1Jrge, omtrent i 4 Miles Afstand fra Kysten, en Orlogs(reg,1t, som styrede imod Landet, og,
da den kom oærm~re, saaes al fore hollandskl Flag, hvilklt
den, da den om Formiddagen Kl 11 & kom paa Skud, omb) Ilede med engelskt Flag, hvm·paa der begyndte en Canonnade imellem llemcldte Fregat og So-Ballerierne Kron pr i II d sen og Pr ind se ar I, som varede oml~enl j Time, hvorefter Fregatten atter stod
til Siics. Den engelske Fregat var t h e Signa te paa :32 Canoncr,
under Commando af Capitain Dich.
Som Commandaol fungerede i Christiansuncl, hvad vi allerede
vi~e, Major v. Bruun, af 2dct lronilhjemske Inlanteri-llegiment, og
hele Besætningen paa Batterierne og i Byen bestod ikkun af Stcdcis
borgerlige Artilleri og 1 1.andværns-Division, som ved denne l.cilighed alle hæderligen gjorde deres Pligt.
Den 2-!de Juni 18JS gjorde lo Bareasser, udsalle fra en engelsk Orlogsbri~ i Store-Bælt, Jagt paa Postslouppen imellem ! angeland og Omo. Den pila Ocn commandcrende Capilaiu v. Guldberg lo,t, med Jæger-Compagniel
1st1 jydske Infanteri-Regiment
og 2 3-pundige Canoner, disse slrax kjorc ned til Stranden, og
gjor·de nogle Slmd paa Bareasserne, som derved afs!ode fra deres
Forfolgelse, saa al Postslouppen lykkelig na acde Omii, efleral Slouppcn
havde erholdt flere Canonskud saa~el fra den omtalte engelske Orlt)gslirig som fra 2 engelske Fregaller, men uden ringes le Virkning.
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Kong Frnl,rik den 6te vaagccle med megen Strenghed over, al hans
Befalinger, som forbode enhver Undet·saal al have Forhintlclse med
England og Englænderne, bleve overholdtc, og hvorpaa ,·i hel' slulleligen ville anfore nogle Exempler.
Kongen havde i Generallieuleupnt v. 1/css.clbcrgs Rap11orl or 17de
Mai læst: al en J.ods havde været ombord pn den engelske Fregat
'far I ar, som den Hide l\Jai var lobet ind paa Bergens Lccd, og
Hiiistsamme befalede under 7de Juni Generalen at lade ham vide:
,,h\Orledes del er tilgaaet, siden det udi ry kkeligl'n er forbudet
"at gaae ombord paa fiendllige Skibe." - Som vi vide, kom Tartar
iud ved Bergen under hollandsk! Flag.
E.n Skibscapitain lla11sen fra Flensborg, som ved el frigi\'l'l
llrigskib kom fra England lil Fredericia, ble,· Hiilge Kongens Ordr o
ar 9de Juni :I.SOS, tilligemed Skibets ovrige Besætning iudsat i 11 æslningcns Arrester, og dernæst sat under cl l{rigsforhiir, fordi han
J.om fra bemeldte Land.
En norsk Skipper, Paul Lund, fra Orammen, som ligeledes
kom tilbage fra engrlsJ.t Fangenskab, fors) net med et engelsk J>a~,
underskrevet
l\Jiniiteren Canning og desuden fra bemeldte Miuister havde modtaget et Hrerv til Prinds C!iristia11 August , eller
den norske Regjerings-Commission, om Fangernes gjeusidigc Udvexling, blev ligeledes Holge den Kongelige Forordnins af 2 1,le December 1.807 (See: 11 Bind, Pag. 47.) ved >\nkomslen til Norge
a rresteret og afleveret til Aggershuus Cummandantskah; m 1•11 elk1·
et . kort Forbor blev han igjen sat paa fri Fod, eftersom hnn hav do
handlet ar Uvidenhed, i den bedste Hensigt, og for/ivrigt inh:1 Ondt
h'avde gjort, hvilken Befrielse ogsaa under t6dc August i ::!08 nf
li.011gen bifaldtes.
Hvor derimod rnr Tale om at vise enkelte lndil itlcr Uecltagelse og Veh•illie , rier var Kongen altid milt! , dei:llag1•11de ug
hjælpsom, saavel imod S1•enske som imod Englænder.,,, der I ore gcraadede i d;mskt Fangenskab.
Sanledes befalede Kongen under 2den Mai 1808:
"5 srnnske Fiskere, som cre tagne under den s1·e11ske Kl si
1•11
,,dansk Caper og opbragh• til Sjælland, og hvis O,·erfiirelse til Sve1 ,,rig Vi hare Lefalet, maae gives hver et Gralial af 20 RJlr., til Er,,stalning for deres Fiskergarn, tiom Caperfolkene have skjooret over,
,,cla .l\laaden, paa hvilken Capcrcn hat· bemægtiget sig disse Fisl.crc,
,,rl,kc finder vort Bifald."
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En lignende Befrielse af en svensk Fisker med sin Baarl, som
ligeledes var !Jleven op!Jragt af en dansk Caper, blev al' Kongen
befalet under 25de August 1803.
En engelsk Siiolficier, Siin af Admiral Saumarcz, var i Sommeren 1808 hleven lagen til Fange af et dansk Krigs-Fartiii.
Da
I<ongen erfarede delle Fangenskab, befalede han slrax al Hislade
ham uden Udvexling, og at sende ham tilbage med en Skrivelse fra
Generalauditeur Bon1ema11n, som var paalagl Ops} net over Krigsfangerne, til Admiralen , ha11s Fader, i hvilken Skrivelse Admiralen
ble·v undcrrellel om, at Liislarlelsen af hans Siin var skccl ifiilgc
llans Kongel1 0c Majestæts Befaling. Admiralen takkede i en Svarskrivelse i de furbiodligsle Udtr} k for den viste Opmærksomhed, og
lovede til Gjengjcld, at nire lirigen saa lempeligt, som hans Pligt
tillod ham det,
Men ogsaa de engelske Befalingsmænd risle ved marige Leilig•
heder Yelvillie, Opmærksomhed og Humanitet imod Danske , som
de havde Aarsag lil at være for!Jundne. Da, tll Exempel herpaa, en
3iin af Admiral Leuington i Sommeren 1808 faldt over Bord fra
et Skib i Store-Bælt, men blev reddet af en ombord værende krigsfangen jydsk Matros, som sprang ud efter ham, blev Matrosen strax
frigiven af Admiralen , som tilmed medgav ham el aabcnl Brev lil
alle engelske Soofficierer, hvori der blev udtalt den Hegjering: at,
l11·is bemeldte Matros skulde have det Uheld, oftere al olive lagt>ll
til Fange, da strax al sætte ham paa fri Fod igjen.
Man har ogsaa oftere Exempler paa, al de engelske Soofliciercr
og Befalingsmænd !Jetalte og erstattede de Ting, som de eller deres
Undergivne bortloge paa Kysterne , ja , al de endog betalte den
11isk, de loge af Kro~ene paa Line. ne, som vare udsalte i Nærheden
af Kysterne. Saaledes fandt Fiskerne paa Oen Bornholm oftere
Penge, selv hele Guineer, !Jefæslede til de Kroge, hvorfra Lax rnre
aftagne; hvilken Generositet den nærværende Generation, ved lraditionnel Meddelelse, endnu vil have beholdt i velvillig Erindring.
Vi have i ovcnslaaende Capilel erfaret , al danske og norske
Land- og S1Hrigere , skjiindt udrustede med ringe Hjælpemidler,
feglede med ud mær kel T,1pperhed og Udholdenhed, overall, h1 or r!e
paa Land eller· Hav fandt l.cilighed til al bekæmpe Landet:i Fiendcr.
Kong }hdn·ik den 6te anerkjendle ogsaa denne Sandhed med Tak11c111melighed, og ,•ar uudliimmelig i sin Roes imod sine tappre Kri-

560
gere; under 301c Juni s1.re\' han endog lil i>rinds Chl'islian A11y1ut:
•. , ,,Ingen kunde med saa faa Hjælpemidler gjiire mere, ln•ill,et er,,kjcndes med Taknemmelighed,"
Gjerne vilde lCong,in og.;aa give sine hrave Krigere mere talt•nde
Ilevise1· paa sin Taknemmelighed; men han manglede l\follerue dllrlil,
eflersom .Dannebrngsordenen paa hiin Tid ikkun bestod af ecn Clnsse
og forsl senere blev udvidet, og Avancements udenfor Tuur vare, som
allerede berellct, snagodt som aldeles ubekjenrlte i vor Armee. Den
flintfolende og ædle Konge var tilmed for retsindig til at ville unvrnde
delte virksomme Middel, saaledes som del vistnok burde have været
an\'endt, for at fremhæve Dygtigheden og Tapperheden, af Frygt for,
derved al saare andre, ogsaa dygtige Befalingsmænd, men som ikke
havde fundet Leilighed til eller ha\'l den Lykke, speciel at udma•rlrn
~ig imod Fienden. Imidlertid IJ lcv dug dette !\liddcl nnvondl nogle
fna Gange, dog med lammende Jnrlskrænkninger, nemlig:
Under i5de Mai :1.808 blev, hvad vi allerede vide ( See: JJ, Bind,
Pag . .191.) , Generalmajor, Prinds Christian August, udnro1·11t til
lieneralliculenant, dog uden Præjudice for hans 3 Formænd. Under
tste i\lai 1808 I.Jlev .Major v /læder af den cumm:1ndcrende General
nordenfjelds, v. Krogh, ifiilge den ham givne Kongelige Bemyndigelse
og Lofle om allernnadigst StiJdfæstelse, udnævnt til Ouersllicutcnanl,
hvilken Udnæl'llclse af Generalen I.Jlev indstillet til lfongens Slad fæstelse med den Anl,cCaliug: ,,At Major v. /læder, som nu com"manderer den siindl·nfJelds delachcredc Grenadeer-Batnillon ar 2dct
"trondhjeinske Jnfontrri-Regimenl, og som ved udmærket Duelighrd
"og Nidl.jærhed for Deres lfongelige ,Majeslæts Tjeneste herpaa i
"Særdeleshed ved det ham betroede Cummando efter Bri gadPchcfo ns
"Rapporh•r hor aflagt de hædel'ligste Prover, er ruldko111mc11 ,•ærdi g
,,til denne allcrhiiieste Ifon gelige Naade."
0enne Udnævnl!lse hlcv af Kongen stadfæstet under 1.6de Junis. A.
Under 30te Jnni 1808 blev, fornemmelig i Anledning al Affairen ved Præstebakkc den 10de Jum, af Kongen befalet Col~cnde
Udnævnelser og Forfremmelser :
,,Den commanderende General siimlcnfjclds i Vort Ri ge J,;orge,
,,Gencrallieuleuant, Prinds Chrislian August til Slesvig ll ol~lccn,.Augusteuliorg, si.al til Hcliinning for den udmærkede Tj1•11 cste, han
"har viist og viser Os og Fædrelandet, herved være udnrovnl til
"General; dog forhehulde Vi samllige af Os til Dalum ud næ\llle
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"Generallieutenanter Ancieuncteten saaledes , at naar de i sin Tid
"hlive af Os forfremmede Lil Generaler, saa indtage de ·igjen Plads
,,efter deres Anciennetet.U Endvidere blev samme Dag befalet":
,,Da Vor commanderende General siindeufjelds særdeles har an,,befalet fiilgende Chefer og Officierer for deres under Krigen ud1,viste militaire Talenter og herommelige Forhold, saa udnævne Vi
,,herved allernaadigst: Obersterne "· Lowzow, v. Krogh. v. Blii.cho1·,
"v. Holst og v. Staffeldt til Genernlmajorer, dog uden Præjudice for
,,deres nu havende Formænd; OIJerstlieutenant v. /uul af det siinden,,ijeldske Infanteri-Regiment til Oberst, ligeledes uden Præjudice
,,for hans Formænd; Capilain Arrild Chriito{fer v. lfvidtfeldt af be,,meldte sonilcnfjeldske Infanteri-Regiment meddele vi herved .Ma.jors Charactccr med Ancicnnclet fra J Ode Juni d. A., og Premier••\ieulenant Joha11 Høm·ik v. Spork af samme Reg iment, samt Tiii,,huus-Lieutenant Paul blagnusson Capilains Characteer og• Ancienue" tet af :I.Ode Juni 1808, og skulle sidstnævnte 2 Officie1·er erholde
,som Chefer de to fiirsle nationale Compagnier, som blive ledige,
,med fuld Gage 276 Rdlr. , og gives dem slrax saamegct i extra,ord\nairt Tillæg, at de i Alt nyde fuld Gøge. Alle Fornævnte gi,,ves deres Bestallinger gratis."
Endvidere IJ!ev under 10de Juli 1 08 befalet:
,,Da den commanderende General sondenfjelds i Vort Rige
"Norge har indberellet, at Capitain u. Arntcen af den sondenfjeldske
,Skieliiber-Bataillou i flere Actiouer imod Fienden i Særdeleshed har
" udmærket sig, saa skal bemeldte Capitain, Lil Beviis paa Vor Naade
" og Tilfredshed, herved være udnævnt til Major af Iufantei'iet, og
,,udfærdiges Bestallingen gratis.''
Hermed ere de af Kongeu givne B.c lonniuger ved Avancements
i denne besværlige. active og beriimmelige Campagne Lil Ende; og
t.ilvisse maae vi kalde dem meget sparsomme, i Sammenligning med
de Beliinninger , som uddceltes i den ligeoverfor sl,1aenrle svenske
Armee, og blcve desuden uheldigviis nogle Individer til Dee!, som
aldrig havde været eller kom i Ilden.
Dog siigte Kongen ogsaa at befordre i Særdeleshed Officiererne i
det norske 1æger-Corps saavclsom i den Ielle I nfanteri-Bataillon og
den siiudenfjeldske Skieloher-Balaillon, der vare annecterede til JægerCorpset, og hvis Officierer næsten alle udmærkede sig ved Tapperhed imod Fienden, paa den Maade 1 at de ældre og svagelige Officierer
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hleve afskedigede, og de yngre og dueligere fremdragne, udelukkendu
i hemehlte •Corps.
Sanledes blev under 9de Juni 1808 af sondenfjeldske SkieliiberBataillon afskediget 2 Capitainer, og af den norske lette JnfanteriBataillon 1. Premierlieutenant, hvorved 2 Premierlieutenanter af Skielober-Bataillonen bleve udnævnte til Capitainer, og 7 Premiel'lieutenanter af det norske Jæger-Corps og den norske !elle lnfanteriUataillon reserveredes Capitains Anciennetet.
Kongen fandt .senere, et, ifolge sin individuelle Folelse og An skuelse, mere passende Belonningsmiddel for Tapperhed og Aclivilet
i Krig, i Udvidelsen af Dannebrogsordenen, som han endog bemyndigede General, Prinds Christian August i sil Navn forelobigen at love
hver den, som udmærkede sig imod Fienden, hvilket Lofte ogsaa blev
opfyldt. Udvidelsen af bemeldte Orden blev for en Deel foranl ediget,
eller i det Mindste paaskyndet af cl patriotiskt Selskah i Trondhj em,
som allerede i den sidste Dee! af April l\laaned 1808 sammenskjii<l
en Sum Penge, hvorved del ved et Hæderstegn onskede al belonne de
tappre Trondere af Brigaden Staffcldt, men som hverken af Pl'iuds
Christian August eller af Kongen blev antaget, eller kunde nnlnges,
tla slig Belouning er en Stalssag og ikke nogen privat Gjenstnnd;
ligesaalidt blev el af Prinds Christian August til Kongen indgive!
Forslag og en Tegning til el Hæderstegn, en l\lcdaille, som sk ulde
tildeles og bæres af alle dem af Armeen, som udmærkede sig imod
Fienden, antaget af Hoistsamme, hvorimod en <.:ommission under 6te
l\Iai var af Kongen beordret al sammentræde , for at tage under
OverYeielse, hvorledes Dannebrogsordenen kunde udvides og iud1.lcles i flere Classcr; en Gjensland, hvorpaa vi mere detaillcrct \·ille
komme till.tage i næste Capilel.
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